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ZOZNAM TÉM  DOKTORANDSKÉHO  ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
 

ŠPECIÁLNA  PEDAGIGIKA 
 

NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 

Jazyk : slovenský 

 
Školiteľ :   prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

 
Téma č. 1:  
Žiaci so stratou sluchu – analýza, syntéza a komparácia prípadov neúspešnej 
integrácie/inklúzie v podmienkach bežnej základnej školy. 
Pupils with hearing loss - analysis, synthesis and comparison of the causes of unsuccessful 
integratio/inclusion in mainstream school. 
 
Anotácia: V podmienkach SR sa  veľa diskutuje o úspešných príkladoch integrácie/inklúzie 
žiakov so stratou sluchu, ale veľmi málo o tých, ktoré nemajú pozitívne výsledky. Práca  by 
mala analyzovať práve tieto prípady a pokúsiť sa zistiť dôvody tejto situácie.  
Poznámka: prednostne interný doktorand  
ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie špecializácie pedagogika sluchovo 
postihnutých alebo poradenstvo  
 
 
Téma č. 2:   
Príklady dobrej praxe integrácie/inklúzie žiakov so stratou sluchu na bežných školách     
Good practices of integration inclusion of pupils with hearing loss in mainstream schools 
 
Anotácia: Na základe poznatkov z praxe analýza  podmienok škôl, ktoré majú dlhodobejšiu  
úspešnú skúsenosť s integráciou/inkluziou žiakov so stratou sluchu na základe Indexu 
inklúzie. 
Poznámka : prednostne interný doktorand  
ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie špecializácie pedagogika sluchovo 
postihnutých alebo poradenstvo   
 
 
Téma č. 3 : 
Naratívne schopnosti deti  so stratou sluchu  v posunkovom jazyku                
Narrative abilities in sign language and children with hearing loss  
 
Anotácia: Naratívne schopnosti v posunkovom jazyku je oblasť, ktorá je stredobodom 
záujmu súčasnej pedagogiky sluchovo postihnutých. V podmienkach SR by išlo o prvý 
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výskum zameraný na danú oblasť, pričom je cieľom analyzovať ich úroveň u detí s poruchou 
sluchu s rozličným zázemím. 
Poznámka : prednostne interný doktorand  
ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika 
sluchovo postihnutých, aspoň základná znalosť  slovenského posunkového jazyka   
 
 
Téma č. 4  :   
Čitateľské kompetencie žiakov s poruchou sluchu, ktorých prvým jazykom je slovenský 
posunkový jazyk  
Reading competencies of students with hearing impairment who have Slovak sign language 
as their first language 
  
Anotácia: Osvojenie si posunkového jazyka ako prvého jazyka, najčastejšie už v ranom 
detstve, by na základe teoretických predpokladov, malo pozitívne vplývať aj na čitateľské 
kompetencie. Cieľom dizertačnej práce je na základe empirického výskumu tento 
predpoklad overiť. 
Poznámka: prednostne interný doktorand 
ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika 
sluchovo postihnutých,  znalosť  slovenského posunkového jazyka  
 
 
Téma č. 5 :   
Možnosti a limity využívania posunkovej komunikácie vo výchovnej rehabilitácii iných 
skupín detí/žiakov s postihnutím okrem straty sluchu. 
Sign communication in the educational rehabilitation of other groups of children/pupils with 
disabilities exclusive of children/pupils with hearing loss (limits and possibilities). 
Poznámka: prednostne interný doktorand 
ďalšie poznámky :   prax,  znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu špeciálna 
pedagogika 
 
 

Školiteľ :  prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
 
Téma č. 1  :  
Didaktické špecifiká a inovatívne prístupy v edukácii žiakov s mentálnym / 
viacnásobným  postihnutím 
Specifics of didactics and innovative methods in education of pupils with mental / multiple 
disability 
 
Anotácia: Vývoj v oblasti špeciálnopedagogických vied a súvzťažných vied prináša podnety 
pre hľadanie inovácií v procese, metódach, prostriedkoch , pomôckach pre vzdelávanie 
mentálne aj viacnásobne postihnutých. Ide najmä o nové možnosti využívania IKT, 
multimédií, softvérov aj hardvérov. Rovnako je možné aplikovať inovácie organizačných 
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foriem vyučovania. Cieľom práce je tieto ( vybrané) možnosti popísať, analyzovať, prípadne 
navrhnúť a overiť. 
Poznámka : interný / externý doktorand  
ďalšie poznámky :  špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   
 
 
Téma č. 2 :  
Neuropedagogika a jej aplikačné možnosti v špeciálnej pedagogike  
Neuropedagogy and possibilities of application in special education 
 
Anotácia: Neuropedagogika je relatívne novou oblasťou pedagogiky, v ktorej sa vo výraznej 
miere syntetizujú interdisciplinárne poznatky. Zároveň je neuropedagogika 
a neurodidaktika bázou pre inovácie vo výchove a vzdelávaní. Aj v rámci špeciálnej 
pedagogiky existujú už poznatky a skúsenosti s aplikáciou poznatkov neuropedagogiky do 
praxe.  Cieľom práce je tieto ( vybrané) skúsenosti popísať, analyzovať, prípadne navrhnúť 
nové postupy  a overiť. 
Poznámka: interný / externý doktorand  
ďalšie poznámky :  znalosť svetového jazyka   
 
 
Téma č. 3: 
Špecifiká a aktuálne problémy špeciálnopedagogických intervencií pre jednotlivcov 
s autizmom 
Specifics and actual problems of special pedagogical intervention for individuals with autism  
 
Anotácia: Vzdelávanie, špeciálnopedagogická podpora a využívanie 
špeciálnopedagogických intervencií vo výchovnej rehabilitácii jednotlivcov s autizmom je 
aktuálnou zaujímavou témou špeciálnej pedagogiky. Problematiku je možné spracovať z 
hľadiska inštitucionálnej podpory, kurikula, metód a prostriedkov vzdelávania a intervencií. 
Konkretizácia bude predmetom diskusie a dohody. 
Poznámka:  interný / externý doktorand  
ďalšie poznámky :  špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   
 
 
Téma č. 4: 
Pozitíva a negatíva  inkluzívneho vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím formou 
individuálnej integrácie ( začlenenia) v bežných školách 
Positives and negatives of inclusive education of pupils with mental disabilities in the form of 
individual integration in mainstream schools 
 
Anotácia: Inkluzívne vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím je osobitnou 
problematikou, čo vyplýva zo špecifík mentálneho postihnutia. Skúsenosti s integrovaným / 
inkluzívnym vzdelávaním žiakov s mentálnym postihnutím na Slovensku existujú viac ako 20 
rokov, je teda možné skúmať a hodnotiť pozitíva a negatívna tohto procesu z viacerých 
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aspektov ( legislatívy, kurikulá, metódy, kooperácia zainteresovaných odborníkov 
a inštitúcií...) Konkretizácia bude predmetom diskusie. 
Poznámka: interný / externý doktorand  
ďalšie poznámky :  špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   
 
  
Téma č. 5: 
Jednotlivci v predškolskom / mladšom školskom veku s narušenou komunikačnou 
schopnosťou a edukačno-intervenčné možnosti v inštitucionálnych podmienkach škôl a 
zariadení 
Individuals with communication disorders in preschool and young school age and 
possibilities of education and intervention in institutional conditions of schools and other 
institutions 
  
Anotácia: Pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ich 
vzdelávanie a špeciálnopedagogická podpora sa stáva naliehavou témou praxe s ohľadom na 
narastajúce počtu detí a žiakov s NKS. V rámci práce  je možné tému spracovať z hľadiska 
inštitucionálnej podpory, kurikula, metód a prostriedkov vzdelávania a intervencií. 
Konkretizácia bude predmetom diskusie a dohody. 
Poznámka: interný/ externý doktorand 
ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka,  prax v problematike vítaná 
 
 
 

Školiteľ :  prof. PhDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 
 

Téma č. 1:  
Prístupy a stratégie pedagógov pri vzdelávaní žiakov so špecifickými poruchami učenia 
v prostredí inkluzívnej školy. 
Approaches and strategies of teachers in the education of students with learning disabilities 
in an inclusive school environment 
 
Anotácia: Pedagógovia sa podieľajú na jednej z najdôležitejších úloh, ktoré formujú a 
ovplyvňujú žiakov pri výchove a vzdelávaní. Výskumy ukazujú, že mnoho pedagógov sa necíti 
dobre pripravených na prácu so žiakmi s poruchami učenia. Cieľom dizertačnej práce bude 
analyzovať aké prístupy a stratégie používajú pedagógovia pri svojej práci so žiakmi s 
poruchami učenia. 
Poznámka:  prednostne interný doktorand 
ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika 
sluchovo postihnutých,  znalosť  slovenského posunkového jazyka  
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Téma č. 2: 
Výpovede mladistvých a dospelých s dyslexiou, dyslexia – problém či prednosť? 
Testimonies of adolescents and adults with dyslexia, dyslexia – problem or advantage ? 
 
Anotácia: Prejavy a dôsledky dyslektických ťažkostí ovplyvňujú život a profesijnú dráhu 
jedincov. Cieľom dizertačnej práce bude na základe kvalitatívneho výskumu analyzovať 
úspech či úskalia jedincov s dyslexiou v priebehu ich života ako príklad inšpiratívnej praxe. 
Poznámka : interný doktorand 
ďalšie poznámky :   výborná znalosť cudzieho jazyka  
 
 
 

Školiteľ :  doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 
 

Téma č. 1: 
Edukácia žiakov s telesným postihnutím v inkluzívnych  podmienkach na Slovensku – 
analýza súčasného stavu, špecifiká a perspektívy 
Education of pupils with physical disabilities in inclusive conditions in Slovakia - nalysis of the 
current state, specifics and perspectives 
 
Anotácia: Inkluzívne vzdelávanie je jedným zo súčasných vzdelávacích trendov v súčasnom  
školskom systéme. Požiadavka  inkluzívneho vzdelávania pre jednotlivcov s postihnutiami 
a narušeniami vyplýva nielen z medzinárodných ale aj z dokumentov schválených 
v Slovenskej republike. Práve z tohto dôvodu je potrebné skúmať   podmienky  za akých sa 
inkluzívne vzdelávanie v podmienkach všetkých typov škôl realizuje.  
Poznámka :  interný  aj externý doktorand 
ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ alebo NJ; prax vítaná. 
 
 
Téma č. 2: 
Školská úspešnosť/ neúspešnosť žiakov s telesným postihnutím v podmienkach 
inkluzívneho vzdelávania 
School success / failure of students with physical disabilities in inclusive education 
 
Anotácia:  V edukácii žiakov nielen s postihnutiami a narušeniami je dôležitá skutočnosť, 
ako vnímajú títo žiaci samých seba v roli žiaka. Ovplyvňuje telesné postihnutie svojho 
nositeľa natoľko , že sa v oblasti svojich školských výkonov považuje za úspešného alebo 
neúspešného. 
Poznámka :  interný  aj externý doktorand 
ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ príp. iného); prax vítaná. 
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Téma č. 3: 
Problematika uplatnenia sa jednotlivcov s telesným postihnutím  na trhu  práce - analýza 
príčin zhoršeného prístupu k zamestnaniu  
The issue of employment of individuals with disabilities in the labor market – 
analysis   of the causes  of worsened access to employment 
 
Anotácia:  Vzťah telesne postihnutého jednotlivca k práci je determinovaný mnohými 
faktormi a prekonáva mnohé úskalia na predprofesijnou a profesijnou prípravou,   
rešpektovaním individuálnych potrieb a záujmov. Samotné telesné postihnutie je často 
výrazným limitujúcim faktorom nielen pri výbere povolania ale aj v prostredí pracovného 
trhu. Samozrejme, predpokladáme, aj pôsobenie iných faktorov , ktoré prispievajú 
k zhoršenému prístupu k zamestnávanie jednotlivcov s telesným postihnutím.  
Poznámka :  interný  aj externý doktorand 
ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ; prax vítaná 
 
 
Téma č. 4: 
Stigmatizácia ako možný devalvačný mechanizmus sociálnych väzieb v inkluzívnej 
škole    
Stigmatization as a possible devaluation mechanism of social ties in an inclusive school 
 
Anotácia: Za  jednu  z rozhodujúcich   oblastí naplnenia   cieľov   inkluzívneho vzdelávania   
považujeme  formovanie  a utváranie  postojov,  vzťahov a rovnakých práv k znevýhodneným  
ľuďom, k ľuďom inej národnosti, pohlavia, k starším  ľuďom. Inklúzia predstavuje snahu 
umožniť komunitám, systémom a štruktúram bojovať proti diskriminácii, vrátane škodlivých 
stereotypov, uznať rozmanitosť, podporiť účasť a prekonať prekážky vzdelávania a zapájania 
sa všetkých osôb, a to zameraním sa na blaho a úspešnosť detí a žiakov so zdravotným 
postihnutím/so sociálne znevýhodneného prostredia, jazykovou odlišnosťou/ nadaním a 
talentom. 
Poznámka :  interný  aj externý doktorand 
ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ; prax vítaná 
 
 
 

Školiteľ :   doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD. 
 
 Téma č. 1:  
Komparácia inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi edukačnými potrebami na 
Slovensku s vybranými krajinami Európskej únie  
Comparison of inclusive education of children with special educational needs in Slovakia with 
selected countries of the European Union 
 
Anotácia: Práca sa zaoberá súčasným konceptom inklúzie so zameraním na predprimárne 
vzdelávanie detí so špeciálnymi edukačnými potrebami u nás. Práca si kladie cieľ komparovať 
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aktuálnu situáciu v inkluzívnom vzdelávaní v predprimárnom stupni so situáciou vo 
vybraných krajinách Európskej únie.  
ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu špeciálna 
pedagogika  
 
 
Téma č. 2:   
Komparácia inkluzívneho vzdelávania žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami na 
Slovensku s vybranými krajinami Európskej únie  
Comparison of inclusive education of pupils with special educational needs in Slovakia with 
selected countries of the European Union 
Anotácia: Práca sa zaoberá súčasným konceptom inklúzie so zameraním na primárne 
vzdelávanie žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami u nás. Práca si kladie cieľ 
komparovať aktuálnu situáciu v inkluzívnom vzdelávaní v primárnom stupni so situáciou vo 
vybraných krajinách Európskej únie. 
ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu špeciálna 
pedagogika   
 
 
 

Školiteľ :   doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
 
Téma č. 1:  
Komunikácia a rozvoj myslenia vo vyučovaní v špeciálnej základnej škole 
Communication and Development of Thinking in Education at the Special primary school  
 
Anotácia: Komunikácia a rozvoj myslenia so zreteľom na špecifické potreby žiaka 
s výchovno-vzdelávacími potrebami je nevyhnutná vo vyučovacom procese na špeciálnej 
základnej škole. Cieľom dizertačnej práce bude nájsť spôsob vyučovacích stratégií na takej 
úrovni v triede, ktoré sú vhodné pre danú skupinu adresátov-žiakov (primeraný výklad učiva 
vzhľadom na vek a typ potrieb žiaka). Navrhované aktivity doktorandom počas vyučovania 
majú byť nápomocné k tomu, aby žiaci preberali aktívnu 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. Pre 
zvýšenie porozumenia a vizualizácie sú tu nápomocné prostriedky informačných 
a komunikačných technológií. Výskum bude mať kvantitatívno-kvalitatívny charakter. 
Doktorand si môže vybrať vyučovací predmet v rámci špeciálnej základnej školy pre výskum 
komunikácie a rozvoja myslenia. Pre získanie empirických dát budú využité rôzne metódy – 
rozhovor, štruktúrované a neštruktúrované 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 vzhľadom 
na špecifické podmienky špeciálnej základnej školy), podpore kognitívnych schopností 
žiakov s postihnutím počas vyučovacích hodín na špeciálnej základnej škole. 
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Annotation: Communication and development of thinking with regard to the specific needs 
of a pupil with educational needs is essential in the teaching process at a special primary 
school. The aim of the dissertation will be to find a way of teaching strategies at such a level 
in the classroom, which are suitable for a given group of addressees-pupils (appropriate 
interpretation of the curriculum with respect to the age and type of needs of pupil). The 
proposed activities prepared by doctoral student during teaching process should help pupils 
to take an active role during the teaching hour. The type of communication between teacher 
and pupil made influence on the understanding of the various conceptual elements of 
teaching, as well as the development of pupils' learning competencies. Information and 
communication technologies are helpful here to increase understanding and visualization. 
The research will be of a quantitative-qualitative character. The doctoral student can choose 
a teaching subject in the frame of special education for the research in the field 
communication and cognitive development. Various methods will be used to obtain 
empirical data - interview, structured and unstructured observation, analysis of pupils' 
solutions of tasks. This data will provide a picture of the given communication situation 
during the teaching process. Special attention will be paid to the relationship between 
teacher-pupil interaction (verbal, non-verbal communication, communication by deeds in 
the communication behaviour of these participants with respect to the specific conditions of 
special primary school), support of cognitive abilities of pupils with disabilities during the 
teaching hours at special primary school. 
Poznámka: interný /externý doktorand  
Ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka vítaná 
 
 

 
Školiteľ :   doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

 
Téma č. 1: 
Inkluzívne vzdelávanie žiakov so zrakovým postihnutím na Slovensku 
Inclusive education of the visually impaired in  Slovakia 
                     
Anotácia:  Inkluzívne vzdelávanie postihnutých, vrátane zrakovo postihnutých je 
v súčasnosti trendom a aj neodmysliteľnou súčasťou celého vzdelávacieho systému v 
mnohých krajinách. Implementácia a podpora inkluzívneho vzdelávania postihnutých 
vychádza nielen z medzinárodných dokumentov, ale aj dokumentov prijatých a schválených 
na národnej úrovni, najmä z Plánu obnovy (komponent 6 a 7). Práve z tohto dôvodu je 
potrebný systematický výskum podmienok ako aj procesov vo vzdelávaní, ktorého 
výsledkom by mali byť dáta, na základe ktorých budú vypracované opatrenia pre efektívne 
vzdelávanie a zabezpečenie procesov, ktoré budú rešpektovať špecifiká tejto skupiny žiakov. 

Poznámka :  interný  aj externý doktorand 
ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ alebo NJ; prax vítaná 
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Téma č. 2 : 
Raná starostlivosť o deti so zrakovým postihnutím a ich rodiny 
Early care for visually impaired children and their families 
 
Anotácia: Raná starostlivosť je v mnohých krajinách ukazovateľom ich vyspelosti. 
Systémovosť, zameranie, podpora, multiodborová spolupráca – to je len niekoľko 
determinantov, od ktorých závisí efektivita a účelnosť služieb v tejto oblasti. Výchova 
a podpora dieťaťa s poruchou zraku je vysoko špecifická a náročná a vyžaduje si aj špecifické 
prístupy odborníkov. V rámci ranej starostlivosti existuje celý rad ukazovateľov, ktoré je 
možné podrobiť empirickej činnosti a získať dáta, ktoré pomôžu ako v nastavovaní systému 
ranej starostlivosti, tak aj v procesoch zvyšovania kvality poskytovaných služieb a ich 
zacielenosti pre túto skupinu jednotlivcov.  
Poznámka :  interný  aj externý doktorand 
ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ alebo NJ; prax vítaná 
 
 
Téma č. 3 : 
Komplexná rehabilitácia jednotlivcov so zrakovým postihnutím v produktívnom  
a postproduktívnom veku  
Comprehensive rehabilitation of the visually impaired in productive and post-  productive 
age  
 
Anotácia:  Jednotlivci s poruchami zraku v produktívnom a postproduktívnom veku sú 

integračnou súčasťou systému komplexnej špeciálnopedagogickej 
starostlivosti. Avšak špeciálnopedagogické procesy (najmä rehabilitačné) a tiež 
javy sa odlišujú napr. od populácie detí a mládeže. Tieto môžu byť užitočným 
priestorom výskumného bádania, identifikácie a deskripcie determinantov, 
facilitátorov, inhibítorov a zdrojom mnohých cenných poznatkov, ktoré môžu 
obohatiť teoretickú oblasť špeciálnej pedagogiky a spolupracujúcich vedných 
disciplín.   

Poznámka :  interný  aj externý doktorand 
ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ alebo NJ; prax vítaná 
 
 

Téma č. 4   :  
Digitálna gramotnosť špeciálnych pedagógov 
Digital literacy of special educators  
 
Anotácia:   Súčasnosť by sme mohli charakterizovať aj ako éru digitálneho veku. S rozvojom 

technológií, virtuálnej reality, umelej inteligencie a i. sa čoraz väčšie nároky 
kladú aj na vzdelávanie našich detí a žiakov, a tým pádom aj na samotných 
učiteľov/odborníkov podieľajúcich sa na vzdelávaní jednotlivcov so zdravotným 
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znevýhodnením. Skvalitňovanie vzdelávania, kultivovanie vzdelávacieho 
prostredia a digitalizácia patria už dlhodobo medzi prioritné oblasti záujmu 
a podpory riadiacich orgánov nielen na Slovensku. Súčasná doba (nutnosť 
dištančného vzdelávania) nám ukázala vysokú potrebu a zabezpečenie takých 
odborníkov, ktorí budú flexibilní a schopní saturovať potreby jednotlivcov 
s postihnutím prostredníctvom digitálnych (asistenčných) technológií za 
rešpektovania morálnych a etických princípov.  

Poznámka :  interný  aj externý doktorand 
ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ; výborná znalosť práce   s PC a inými 
(napr. asistenčnými) technológiami, technické myslenie, ECDL certifikát vítaný,  prax vítaná 
 

 


