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ZOZNAM TÉM  DOKTORANDSKÉHO  ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
 

DIDAKTIKA UMELECKO-VÝCHOVNÝCH PREDMETOV 
 

NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023: 
 

Jazyk : slovenský 

 
Školiteľ :   prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

 
Téma č. 1  : 
Edukačný a kreatívny potenciál galerijnej expozície 
The educational and creative potential of the gallery exposition 
Poznámka : interný /externý doktorand 
ďalšie poznámky :   prax,  znalosť prostredia galerijnej edukácie  
  
 
Téma č. 2   :  
Výtvarný prejav v čase krízy detského výtvarného prejavu a pedagogické možnosti jej 
riešenia   
Art expression during the crisis of children's art expression and pedagogical possibilities of 
its solution 
Poznámka : interný /externý doktorand 
ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka, orientácia v rámci témy .  
 
 
 

Školiteľ : doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.  
 
Téma č. 1  :  
Možnosti a úloha média maľby v didaktickom procese 
Possibilities and the role of painting in the didactic process 
Poznámka :  interný /externý doktorand 
ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka, dobrá orientácia v médiu maľby.   
 
 
Téma č. 2   :  
Maľba, obraz, ako jedna z možností komparácie a syntetizovania medzipredmetových 
vzťahov v procese primárneho vzdelávania. 
Painting, picture as one of the possibilities of comparison and synthesis in    interdisciplinary 
relatioships in the process of primary education. 
Poznámka :  interný /externý doktorand  
ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka, dobrá orientácia v médiu maľby   
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Školiteľ : doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. 

 
Téma č. 1  :  
Komparatistika hudobného vzdelávania na vysokých školách vo vyšehradských 
krajinách v kontexte jeho súčasného vývoja a potrieb v základnom školstve 
Comparative music education at universities in the Visegrad countries in the context of its 
current development and needs in primary education 
Poznámka : interný /externý doktorand 
ďalšie poznámky :   výborná znalosť anglického nebo nemeckého jazyka  
 
 

Školiteľ :  doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD. 
 
Téma č. 1  :    
Vplyv počítačových a mobilných hier na mentálny a estetický vývoj detí vo veku 9 až 16 
rokov 
Infuence of Computer and Mobile Games on Mental and Aesthetical Development of 
Children from 9 to 16 Years Old 
Poznámka :  interný /externý doktorand  
ďalšie poznámky :   skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy  
 

Téma č. 2   :  
Vplyv televíznej animovanej tvorby na mentálny a estetický vývoj detí vo veku 10 až 12 
rokov 
Infuence of Television Animation on Mental and Aesthetical Development of Children from 
10 to 12 Years Old 
Poznámka : interný /externý doktorand  
ďalšie poznámky :   skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy  

 
 

Školiteľ : doc. Mgr. art. Klaudia Račić Derner, ArtD. 
 

Téma č. 1 :    
Piesňová tvorba českých skladateľov a jej využitie na slovenských  konzervatóriách 
Songwriting of Czech composers and its use at Slovak conservatories 
Poznámka :  externý doktorand   
ďalšie poznámky :   skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy, výborná znalosť cudzieho jazyka   
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Téma č. 2   :  
Vokálno-inštrumentálne hudobné diela a ich javiskové, hudobno-dramatické 
spracovanie na slovenských konzervatóriách 
Vocal-instrumental musical works and their stage, musical-dramatic processing at Slovak 
conservatories 
Poznámka : externý doktorand  
ďalšie poznámky :   prax v odbore v rámci vypísanej témy,  výborná znalosť cudzieho jazyka  
 
 
 
 


