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ZOZNAM TÉM  DOKTORANDSKÉHO  ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
 

PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 
 

NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023: 
 

Jazyk : slovenský 

 
Školiteľ : prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.  

 
Téma č. 1  : Vplyv mentoringu na zmeny v individuálnej koncepcie výučby učiteľa 
                        The influence of mentoring on the changes in the teacher self-efficacy beliefs 
 
Anotácia:  Cieľom dizertačnej práce bude skúmať  vplyv mentornigu učiteľov na premenu ich 
vlastného vnímania (presvedčenia) o vlastnom profesijnom zdokonaľovaní sa a o 
sebaregulatívnom učení sa žiakov.   V prvej časti výskumu bude potrebné prostredníctvom 
nástrojov kvalitatívnej metodológie sledovať zmeny v individuálnej koncepcii vzdelávania  
motivačného štýlu učiteľov, ktorí budú využívať v priebehu školského roka podporu 
skúseného mentora. V druhej časti bude potrebné sledovať prostredníctvom kvantitatívnej 
metodológie zmeny v motivácii, životnej pohody a sebaregulácii učenia sa žiakov v triedach 
týchto učiteľov. Cieľom je prostredníctvom ukotvenej teórie popísať ako vplýva na učiteľov 
metóda profesijnej podpory mentoring a v druhom rade posúdiť efektivitu tejto metódy z 
pohľadu žiakov. 
Poznámka: interný /externý doktorand  
ďalšie poznámky :   prax vítaná,  výborná znalosť  minimálne anglického  jazyka 
 
 
Téma č. 2   : Učiteľ primárneho vzdelávania v kooperácii s odbornými pedagogickými  
                        zamestnancami 
                        Teacher of primary education in cooperation with professional pedagogical staff 
 
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce bude skúmať kooperáciu učiteľa primárneho vzdelávania 
so školským psychológom, špeciálnym pedagógom, školským logopédom, liečebným 
pedagógom a sociálnym pedagógom. Skúmanie ich vzťahov má svoje dôležité 
opodstatnenie, a to predovšetkým v kontexte skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu, 
podpory mentálneho zdravia učiteľov, ale aj redukcie negatívnych javov, ktoré sú spojené s 
vykonávaním učiteľskej  profesie. Dáta sa budú zbierať v teréne prostredníctvom metódy 
hĺbkových interview s učiteľmi primárneho vzdelávania a analýzy výskumného nástroja – 
denníka učiteľa, ktorý si učitelia budú viesť od začiatku realizácie výskumu. V ňom budú 
deklarovať svoje pozitívne i negatívne skúsenosti v komunikácii a kooperácii s odbornými 
pedagogickými zamestnancami, efektívnosť ich pôsobenia v škole/v triede a ako pomoc 
učiteľovi. 
Poznámka :  interný /externý doktorand   
ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť minimálne anglického jazyka   
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Školiteľ :   prof. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 
  
Téma č. 1  :  Podiel študentov na  implementovaní interných kritérií kvality  
                        do vysokoškolského vzdelávania    

The involvement of students in the implementation of internal quality criteria in 
university education 

  
Anotácia: Platnosťou zákona 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania a štandardov a Usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania (ESG) vzniká študentom povinnosť zohrávať aktívnu úlohu v 
tvorbe procesu učenia sa s tým, že sa tento ich prístup preukázať aj v ich hodnotení. Ide o 
nové legislatívne možnosti rozšírenia doterajšieho ohraničenia študentovej samostatnosti, 
zodpovednosti a spolupráce. Z tohto hľadiska bude prospešné   skúmať  kvalitu pripravenosti 
študentov podieľať sa na zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania. Cieľ dizertačnej práce: 
Identifikovať zložky pripravenosti študenta na prevzatie zodpovednosti za zabezpečovanie 
kvality VŠ vzdelávania z podielu študentov.  Využije sa výlučne  kvalitatívna metodológia s 
rozmanitosťou výskumných žánrov a nástrojov, pričom základným žánrom bude 
fenomenológia. Nástroje budú fenomenografický rozhovor, naratívny rozhovor, esej, 
fókusová skupina.    
Poznámka : interný doktorand  
ďalšie poznámky : prax nie je nevyhnutná,  vyžaduje sa ovládanie Aj, ako aj bezprostredné 
skúsenosti s kvalitatívnou metodológiou.   
  
 
Téma č. 2:  Metodológia výskumu didaktickej účinnosti učiteľovho vyučovania na učenie  
                      sa žiakov  

           Methodology for researching the didactic effectiveness of teacher instruction on  
           student learning 

  
Anotácia: Učiteľský výskum je nástrojom rozvoja profesionality učiteľa. Výskum 
predovšetkým ako nástroj vedy umožňuje včleniť metodologické implikácie do rozvoja 
konkrétnej oblasti. Výskum umožňuje rigorózne definovať príčinné súvislosti. Cieľ 
dizertačnej práce: Identifikovať príčinné súvislosti didaktickej významnosti interakcie učiteľa a 
žiakov vo výučbe s dôrazom na dôkazné následky učiteľovho vyučovania. Ide o detegovanie a 
evidenciu dôkazov spätých s príčinnou súvislosťou medzi učiteľovým vyučovaním a učením sa 
žiakov.  Využije sa kvalitatívna metodológia; základným žánrom bude hermeneutika 
(porozumenie). Výskumné nástroje budú pozorovanie/autoetnografia, expertný 
odhad/fókusové interview, prípadová štúdia.       
Poznámka : interný doktorand   
ďalšie poznámky : učiteľská prax výhodou, nie je však nevyhnutná,  vyžaduje sa plynulé 
ovládanie cudzieho jazyka, ako aj skúsenosti s kvalitatívnou metodológiou.   
 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Pedagogická fakulta 

Račianska 59 

813 34  Bratislava 

Oddelenie pre vedu 

a doktorandské štúdium 

 

 

 

 

www.uniba.sk 

 

Školiteľ : prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 
 
Téma č. 1:  Obsahovo zameraný prístup k skúmaniu a skvalitneniu výučby matematiky  
                      v primárnom vzdelávaní  
                       (Content-oriented approach to researching and improving the teaching  
                       of mathematics in primary education) 
 
Anotácia: Výskum zameraný na didaktickú transpozíciu obsahu učiva a skúmanie metód vo 
vyučovaní matematiky umožňuje pochopenie procesov vyučovania a učenia sa matematiky 
ako východiska pre hodnotenie kvality výučby. Cieľom dizertačnej práce bude skúmať proces 
výučby elementárnej matematiky v primárnom vzdelávaní a identifikovať metodologické 
a metodické súvislosti aplikovaním transdidaktického prístupu. Odporúčaná metodika 
výskumu má kvalitatívny charakter (didaktické kazuistiky). 
Poznámka: interný / externý doktorand 
ďalšie poznámky: prax vítaná, výborná znalosť anglického jazyka 
 
 
Téma č. 2:  Práca s chybou v matematike v primárnom vzdelávaní  
                      (Working with an error in mathematics in primary education) 
 
Anotácia: V matematickom vzdelávaní práca s chybou prispieva k rozvíjaniu porozumenia 
matematického obsahu a schopnosti komunikovať o danom obsahu. Výskum bude 
zameraný na spôsoby práce s chybou a jej evaluácie v zmysle vyhodnotenia spätnej väzby 
k chybnému výkonu žiaka a potenciálu využitia chyby ako eliminácie formalizmu v 
matematike. Cieľom dizertačnej práce bude skúmať spôsoby práce s chybou v primárnom 
matematickom vzdelávaní. Odporúčaná metodika výskumu má kvalitatívny charakter 
(didaktické kazuistiky). 
Poznámka: interný / externý doktorand 
ďalšie poznámky: prax vítaná, výborná znalosť anglického jazyka 
 
 
 

Školiteľ :   doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 

  

Téma č. 1  :  Komunikácia a rozvoj myslenia vo vyučovaní matematiky na primárnom 

                       stupni 

                        (Communication and Development of Thinking in Mathematics Education at                                                     

the Primary Level) 

 

Anotácia: Komunikácia a rozvoj myslenia najmä vo vyučovaní matematiky je nevyhnutná. 

Vo vyučovaní matematiky sa často oddeľuje teoretické a praktické ponímanie učiva a 

prezentuje sa na takej úrovni v triede, ktorá nie je vhodná pre danú skupinu adresátov-žiakov 

(veku neprimeraný výklad učiva). Chýbajúce porozumenie učiva zvyčajne vedie k tomu, že 
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žiaci preberajú pasívnu úlohu počas vyučovacej hodiny. Typ komunikácie medzi učiteľom a 

žiakom má vplyv jednak na porozumenie  rôznych pojmotvorných prvkov vyučovania, ako aj 

na rozvoj učebných kompetencií žiakov. Výskum bude mať kvantitatívno-kvalitatívny 

charakter. Pre získanie empirických dát budú využité rôzne metódy – rozhovor, 

štruktúrované pozorovanie, analýza riešení žiackych úloh. Tieto údaje poskytnú obraz o 

danej komunikačnej situácii počas vyučovania. Osobitná pozornosť bude venovaná 

vzájomnému vzťahu medzi interakciou učiteľ-žiak (verbálna, neverbálna komunikácia, 

komunikácia činom v komunikačnom správaní týchto participantov), podpore flexibilného a 

divergentného myslenia počas vyučovacích hodín matematiky na primárnom stupni 

vzdelávania. 

 

Annotation: Communication and the development of thinking, especially in mathematics 

education, is essential. In mathematics education the theoretical and practical 

understanding of the curriculum is often separated. The curriculum is presented at a level 

that is not suitable for a given group of addressees-pupils (age-appropriate interpretation of 

the curriculum). Lack of understanding of the curriculum usually leads by pupils taking on a 

passive role during the lesson. The type of communication between teacher and pupils 

makes influence on both the understanding of the various conceptual elements of teaching, 

as well as the development of pupils' learning competencies. The research will be of a 

quantitative-qualitative character. Various methods will be used to obtain empirical data - 

interview, structured observation, analysis of pupils' solutions of tasks. This data will provide 

a picture of the given communication situation during teaching. Special attention will be paid 

to the interrelationship between teacher-pupil interaction (verbal, nonverbal 

communication, communication by deeds in the communication behaviour of these 

participants), support for flexible and divergent thinking during mathematics lessons at 

primary level. 

Poznámka:  interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka vítaná 

 
 
 

Školiteľ :   prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 

 

Téma č. 1  :  Vyučovanie športovej kinematiky s využitím IKT v predmete telesná  

                         a športová výchova na primárnom stupni vzdelávania  

                         Teaching of sports kinematics with the use of ICT in the subject body and sport     

                         education at primary education  

  

Anotácia: Športová kinematika má svoje miesto pri špecifických aktivitách v rámci telesnej 

a športovej výchovy primárneho stupňa vzdelávania. Rôzne edukačné softvéry môžu pomôcť 

učiteľovi vysvetliť žiakom správne prevedenie viacerých pohybových úkonov, pričom je tu 
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možnosť využiť aj niektoré existujúce poznatky z oblasti vedy a športu. Hlavným cieľom práce 

bude zistiť, akým spôsobom sa realizuje vyučovanie športovej kinematiky s využitím IKT 

alebo bez využitia IKT na hodinách telesnej a športovej výchovy. Čiastkovým cieľom práce 

bude aj navrhnúť a v praxi overiť aktivity v danej oblasti športovej kinematiky a vybraných 

kondičných schopností žiakov, pričom budú využité bohaté metodické poznatky príslušných 

odborníkov. Teoretická časť práce bude zameraná na koncipovanie danej problematiky na 

základe štúdia domácej a zahraničnej literatúry. Empirická časť bude zameraná na overenie 

navrhovaných aktivít pre danú oblasť športovej kinematiky a vybraných kondičných 

schopností žiakov. Z uvedeného dôvodu budú výskumným nástrojom testy kondičných 

schopností žiakov v experimentálnej a kontrolnej skupine. Výsledky z testovaní budú 

spracované pomocou príslušných matematicko-štatistických metód. V závere empirickej 

časti bude realizovaný výskum dotazníkovou metódou na zisťovanie názorov žiakov na 

využitie IKT vo vyučovacom procese spomínaných predmetov. Na základe výsledkov 

výskumov budú formulované závery a odporúčania pre príslušnú pedagogickú prax v rámci 

telesnej a športovej výchovy na primárnom stupni. 

 

Annotation: Sports kinematics has its place in specific activities within physical and sports 

education in primary level. Various educational software can help the teacher explain to 

pupils the correct execution and realization of several movement tasks, while there is also 

the possibility to use some existing knowledge in the field of science and sports. The main 

goal of this work will be to compare the realization of teaching of sports kinematics with the 

use of ICT or without the use of ICT during the teaching of physical and sports education at 

the primary level. The partial goal of the work will also be to design and verify in practice 

activities in the field of sports kinematics and selected fitness skills of pupils. The rich 

methodological knowledge of relevant experts will be implemented. The theoretical part of 

the work will focus on the design of the issue based on the study of domestic and foreign 

literature. The empirical part will focus on the verification of the proposed activities for the 

given area of sports kinematics and selected fitness skills of students. For this reason, the 

research tool will be tests of pupils' fitness skills in the experimental and control groups of 

pupils in primary school. Test results will be processed using appropriate mathematical and 

statistical methods. At the end of the empirical part, the research will be carried out using a 

questionnaire method to find out the views of pupils on the use of ICT in the teaching process 

of mentioned subjects. Based on the results of the research, conclusions and 

recommendations for the relevant pedagogical practice will be formulated for physical and 

sports education in primary level.  

Poznámka: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka vítaná 
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Školiteľ :   doc. Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. 

  
Téma č. 1  :  Rečové kompetencie a kognitívna kontrola pri nástupe do prvého ročníka  
                        u žiakov z rôznych jazykových prostredí   
                         Speech competences and cognitive control at the beginning of the first year in  
                         pupils from different language backgrounds 
  
Anotácia: Výskum ukázal, že deti v predškolskom veku, ktoré majú dobre rozvinuté rečové 
kompetencie ako aj kognitívnu kontrolu (schopnosť inhibície ako súčasť exekutívnych 
funkcií) sa lepšie adaptujú na školské podmienky, sú schopné dávať pozor na výklad učiteľa, 
pamätať si pravidlá a dodržiavať ich (Semenov, Zelazo, 2017) a celkovo sú úspešnejšie vo 
výchovno-vzdelávacom prostredí základnej školy. Schopnosť inhibovať nežiadúce vplyvy 
prostredia pri učení je zrejme dôležitým faktorom neskoršej akademickej úspešnosti detí. Je 
zaujímavé, že viacjazyčné deti dosahujú lepšie výsledky v úlohách kognitívnej kontroly ako 
monolingválne deti (Bialystok a Feng 2009; Luk a kol. 2011, Robinson, Sorace, 2018), čo 
môže byť dôsledkom schopnosti bilingválnych jedincov potláčať (inhibovať) jeden jazyk pri 
komunikácii v druhom jazyku. Ďalšie výskumy tejto oblasti preukázali vplyv 
sociálnoekonomického prostredia a predovšetkým stresu na rozvoj kognitívnej kontroly u 
detí v predškolskom veku (Bernstien & Waber, 2018).  
Cieľom práce je na vybranej vzorke detí pred nástupom do školy zistiť úroveň kognitívnej 
kontroly a rečových kompetencií. Úroveň kognitívnej kontroly porovnať s mierou rečových 
kompetencií detí, socialnoekonomického prostredia a vyhodnotiť aj na základe 
predchádzajúceho kontaktu s iným ako materinským jazykom. 
 
Annotation: Research has shown that preschool children who have well-developed speech 
competence as well as cognitive control (the ability to inhibit as part of executive functions) 
are better able to adapt to school conditions, are able to pay attention to the teacher's 
explanations, remember the rules and follow them (Semenov & Zelazo, 2017), and are more 
successful overall in the educational environment of primary school. The ability to inhibit 
undesirable environmental influences in learning appears to be an important factor in 
children's later academic success. Interestingly, multilingual children perform better on 
cognitive control tasks than monolingual children (Bialystok & Feng 2009; Luk et al. 2011; 
Robinson & Sorace, 2018), which may be a consequence of bilinguals' ability to inhibit one 
language when communicating in the other language. Further research in this area has 
demonstrated the influence of socioeconomic environment and stress on the development 
of cognitive control in preschool children (Bernstien & Waber, 2018).  
The aim of this thesis is to investigate the level of cognitive control and speech competence 
in a sample of children before they start school. The level of cognitive control is to be 
compared with the children's level of speech competence, the socio-economic environment 
and also evaluated on the basis of previous exposure to a language other than the mother 
tongue. 
Poznámka : interný doktorand  
ďalšie poznámky :   vyžaduje sa ovládanie Aj  
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Školiteľ : doc. PaedDr. Eva Severini, PhD. 

 
Téma č. 1: Rozvíjanie kritického myslenia detí v predprimárnom vzdelávaní 
                    Development of children's critical thinking in pre-primary education 
 
Anotácia: Dizertačná práca sa zameriava na problematiku rozvíjania kritického myslenia detí 
v predprimárnom vzdelávaní z pohľadu vysokoškolských učiteľov a cvičných učiteľov 
materských škôl. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie konštruktu kritické myslenie z 
pohľadu jednotlivých vedeckých diskurzov a rozpracovanie koncepcie reflexívneho modelu 
pedagogickej praxe v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika. 
Spracovanie dizertačnej práce je v zmysle uplatnenia kvalitatívnej metodológie. 
Výskumnými nástrojmi v akčnom skúmaní sú individuálne a skupinové interview, metóda 
priameho i nepriameho pozorovania, ako aj mikrovýstupy so subjektmi výskumu. 
Poznámka: interný / externý doktorand 
ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť anglického jazyka 
 
 
Téma č. 2: Digitálne portfólio ako nástroj sebareflexie učiteľa a žiaka 
                     Digital portfolio as a tool for self-reflection of teacher and pupil 
 
Anotácia: Dizertačná práca sa zameriava na skúmanie digitálneho portfólia ako nástroja 
sebareflexie procesu učenia sa a vyučovania. Cieľom teoretickej časti je charakterizovať 
digitálne portfólio v kontexte širšieho chápania sebahodnotenia a hodnotenia žiaka a učiteľa. 
Cieľ dizertačnej práce: Identifikovať príčinné súvislosti využívania digitálneho portfólia na 
rozvoj konglomerátu kompetencií žiaka a učiteľa. Využije sa kvalitatívna metodológia s 
cieľom porozumieť javom. Výskumné nástroje budú pozorovanie, fókusové interview, 
prípadová štúdia a mikrovýstupy. 
Poznámka: interný / externý doktorand 
ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť anglického jazyka 
 
 
 

Školiteľ : doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. 
 

Téma č. 1:  Možnosti správnej identifikácie, klasifikácie a ovplyvnenia nadmernej úzkosti,  
                      strachu a depresie u detí v podmienkach inkluzívne zameranej školy                        
                      (Possibilities of correct identification, classification and influencing of excessive  
                       anxiety, fear and depression in children in the conditions of an inclusive school) 
 
Anotácia: Výskum poukazuje na to, že v podmienkach inkluzívne zameranej školy je 
nevyhnutný systémový prístup k posudzovaniu, klasifikácii a zvládnutiu nadmernej úzkosti, 
strachu a depresie u detí predškolského (alebo mladšieho školského) veku, na ktorom  
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priamo participujú aj ich učitelia. Dizertačná práca využíva niektoré zo štandardných metód 
globálneho systémovo orientovaného výskumu prejavov úzkosti, strachu a depresie u detí 
predškolského a mladšieho školského veku so zdravotným postihnutím, na ktorom 
participuje aj SR,  čím prispieva k ich štandardizácii na Slovensku. Zároveň skúma vzájomné 
dynamické vzťahy medzi prejavmi úzkosti, strachu a depresie u detí a vybranými 
premennými inkluzivity v podmienkach školy, ako aj možnosti účinného zlepšenia týchto 
podmienok v záujme primárnej aj sekundárnej prevencie a podpore ich zdravia a pohody 
(well-being) v systémovom kontexte.    
Annotation: Research shows that in the conditions of an inclusive school, a systemic 
approach to assessing, classifying, and managing excessive anxiety, fear, and depression in 
preschool-age (or younger school-age) children, in which their teachers also participate 
directly, is indispensable. The dissertation uses some of the standard methods of global 
system-oriented research of anxiety, fear, and depression in preschool and/or early school-
aged children with disabilities, in which the Slovak Republic also participates, thus 
contributing to their standardization in Slovakia. At the same time, it examines the dynamic 
relationships between anxiety, fear, and depression in children and selected inclusive 
variables in school conditions, as well as the possibilities of effectively improving these 
conditions for primary and secondary prevention, support of health and well-being in 
children in a systemic context.  
Poznámka: interný / externý doktorand 
ďalšie poznámky: dobrá znalosť anglického jazyka 
 
 
 
Téma č. 2: Úspešnosť inklúzie u detí so zdravotným postihnutím a miery ich funkčnej  
                      schopnosti, dizability a zdravia v kontexte participácie na aktivitách  
                      v prostredí školy aj mimo školy  
                       (The success of inclusion in children with disabilities and the degree of their  
                       functioning, disability, and health in the context of participation in school and  
                        outside school activities) 
 
Anotácia: Výskum aktivity a participácie detí so zdravotným postihnutím v kontexte 
integrovaného/inkluzívneho vzdelávania na Slovensku (Groma a kol., 2019) i vo svete 
poukázal na komplexnosť spolupôsobiacich determinantov procesov inklúzie a potrebu ich  
validnej a spoľahlivej identifikácie a stáleho monitorovania. Dizertačná práca sa zameriava 
na skúmanie týchto vzťahov u detí so zdravotným postihnutím  predškolského (alebo 
mladšieho školského) veku s využitím vo svete zaužívaných metód na ich meranie a prispieva 
tak k ich štandardizácii a aplikácii v praxi v SR.  
Annotation: Research of the activity and participation of children with disabilities in the 
context of integrated / inclusive education in Slovakia (Groma et al., 2019) pointed to the 
complexity of interacting determinants of inclusion (integration) processes and the need for 
their valid and reliable identification and constant monitoring.  The dissertation focuses on 
the study of these relationships in children with disabilities of preschool and/or early school-
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aged children using the assessment and classification methods used abroad and thus 
contributes to their standardization and application in practice in the Slovak Republic.  
Poznámkaj: interný / externý doktorand 
ďalšie poznámky: dobrá znalosť anglického jazyka 
 
 
 
 
 


