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ZOZNAM TÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

 
DIDAKTIKA UMELECKO-VÝCHOVNÝCH PREDMETOV 

 
NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 

 

Jazyk : slovenský 

 
Školiteľ: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

 
Téma č. 1: Didaktické materiály ako prostriedky vzdelávania v galérii 

Didactic materials as a means of education in the gallery 
 
Anotácia: dizertačná práca sa venuje problematike tvorby a analyzovania didaktických 
materiálov, ktoré sa používajú v edukácii v galériách. Výskum bude zameraný na tvorbu, 
overenie a analýzu didaktických materiálov k vybraným vystávam v priestoroch galérie, 
v kontexte vekových kategórií návštevníkov galérie  
Poznámka: interný /externý doktorand 
Ďalšie poznámky: prax v oblasti galerijnej edukácie 
 
 
Téma č. 2:  Galerijný pedagóg ako sprostredkovateľ tvorivej komunikácie s umením 
                       v galérii 

Gallery educator as a mediator of creative communication with art in the gallery 
 
Anotácia: dizertačná práca sa venuje tematike osobnosti a kompetenciám galerijného 
pedagóga. Výskum bude zameraný na terénny výskum so zámerom sledovať prácu 
galerijného pedagóga v kontexte prípravy, realizácie a analýzy edukačných programov pre 
návštevníkov galérií. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
Ďalšie poznámky: prax v oblasti galerijnej edukácie 
 
 
 

Školiteľ: doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 
 

Téma č. 1: Kreatívne uplatňovanie historických maliarskych techník a technológii  
                       v didaktickom procese  

Creative application of historical painting techniques and technologies in the  
didactic process 
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Anotácia: výskum overovaný praktickou realizáciou, skúmajúci možnosti zapojenia a využitia 
historických a klasických maliarskych techník a technológii do didaktického procesu. Cieľom 
a výstupom výskumu je vytvorenie výtvarného programu, resp. časti programu zameranej 
na oblasť maľby, ktorej výsledkom je zatraktívnenie, obohatenie a taktiež inovácie v médiu 
maľby v predmetoch výtvarnej výchovy na základnom, prípadne strednom stupni štúdia. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
Ďalšie poznámky: prax vo výtvarnej oblasti, znalosť cudzieho jazyka 
 
 
Téma č. 2:  Výskum medzipredmetových možností média maľby v didaktickom procese  
                       v primárnom vzdelávaní 

Research into the cross-curricular possibilities of the medium of painting in the  
didactic process in primary education 

 
Anotácia: skúmanie medzipredmetových, interdisciplinárnych možností, presahov a využitia 
média maľby v procese primárneho vzdelávania. Vytvorenie programu potenciálneho 
interdisciplinárneho projektu, ktorého ambíciou môže byť jeho „testovacia“ realizácia 
v reálnom didaktickom procese  /realizácia nie je však podmienkou/. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
Ďalšie poznámky: prax vo výtvarnej oblasti, znalosť cudzieho jazyka 
 
 

Školiteľ: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. 
 

Téma č. 1: Interpretácia výtvarného diela ako nástroj rozvoja tvorivého a kritického  
                       myslenia žiakov staršieho školského veku 

Interpretation of Artwork as a Tool for the Development of Creative and Critical  
Thinking in Older School-age Pupils 

 
Anotácia: dizertačná práca je zameraná na problematiku interpretácie výtvarného diela ako 
nástroja rozvoja tvorivého a kritického myslenia žiakov staršieho školského veku. 
V teoretickej časti sa autor práce venuje analýze domácich a zahraničných zdrojov 
venovaných definovaniu pojmov a metodologických východísk súvisiacich s verbálnou, resp. 
exegetickou a non-verbálnou, resp. praktickou, stvárňujúcou interpretáciou. Výskumná časť 
práce je zameraná na vytvorenie minimálne 5 modelov vyučovania obsahujúcich 
interpretačné aktivity verbálnej, ako aj stvárňujúcej povahy a  ich overenie na vytypovanom 
výskumnom súbore v edukačnom prostredí vo vzťahu k rozvoju tvorivého a kritického 
myslenia. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
Ďalšie poznámky: výborná znalosť cudzieho jazyka, pedagogická prax vítaná 
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Téma č. 2: Humor a satira v tvorbe Maurizia Cattelana 
Humor and Satire in the Work of Maurizio Cattelan 

 
Anotácia: dizertačná práca je zameraná na tvorbu talianskeho umelca Maurizia Cattelana 
s dôrazom na humorný a satirický rozmer jeho diel. V teoretickej časti autor práce mapuje 
tvorbu Cattelana, využívajúceho prostriedky irónie a sarkazmu, formou analýzy 
a interpretácie vytypovaných diel. Cieľom teoretickej časti práce je tiež analyzovať aktuálne 
učebné osnovy pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy z hľadiska ich koncepcie 
a obsahu v kontexte skúmanej problematiky. Súčasťou práce je výskum fokusovaný na 
interdisciplinárne uplatnenie výsledkov v edukačnom prostredí s ohľadom na ciele 
vyučovacích predmetov vybraných autorom práce, vychádzajúc z filozofie a stratégie 
vizuálnej komunikácie Cattelana vo vzťahu k rozvoju kritického a tvorivého myslenia. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
Ďalšie poznámky: výborná znalosť cudzieho jazyka, pedagogická prax vítaná 
 
 
Téma č. 3: Ženy vo výtvarnom umení 

Women in Fine Arts 
 
Anotácia: dizertačná práca je zameraná na zastúpenie žien ako tvorivých umeleckých 
osobností vo výtvarnom umení novodobých dejín, resp. súčasnosti. Mapuje tvorbu 
vybraných umelkýň z pohľadu špecifík nimi uplatňovaných tvorivých stratégií v komparácii 
so súdobými/paralelnými umeleckými prejavmi na vybrané a užšie vymedzené tematické 
oblasti, reprezentované aj tvorcami mužského pohlavia. Autor práce analyzuje determinanty 
tvorby vytypovaných umelkýň a interpretuje ich charakteristické znaky na súbore 
vytypovaných diel. Súčasťou práce je výskum fokusovaný na interdisciplinárne uplatnenie 
výsledkov v edukačnom prostredí s ohľadom na ciele vyučovacích predmetov vybraných 
autorom práce. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
Ďalšie poznámky: výborná znalosť cudzieho jazyka, pedagogická prax vítaná 
 
 
 

Školiteľ: doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD. 
 
Téma č. 1: Vplyv počítačových a mobilných hier na mentálny a estetický vývin  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 
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Téma č. 2:   Vplyv televíznej animovanej tvorby na mentálny a estetický vývin 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. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. 
 

Téma č. 1: Atribúty kresebného vyjadrovania u dieťaťa/žiaka s poruchou autistického  
                     spektra na hodinách výtvarnej výchovy v škole 

          Attributes of drawing expression in a pupil with autism spectrum disorder  
          in school art classes 

 
Anotácia: žiaci s poruchou autistického spektra sú špecifickí nielen triádou symptómov, ale 
taktiež o.i. aj kresebným a výtvarným vyjadrovaním sa. V školskej praxi sa učiteľ výtvarnej 
výchovy stretáva so žiakom na vyučovaní a často je limitovaný tým, že je pomerne málo 
odporúčaní ako konkrétne pracovať s žiakom s popisovanou dificilitou na hodinách výtvarnej 
výchovy. Cieľom dizertačnej práce je zmapovať vzdelávanie žiakov s PAS na hodinách 
výtvarnej výchovy, vytvoriť a verifikovať evalvačný nástroj k posudzovaniu výtvarného 
vyjadrovania sa žiakov s PAS s reálnym spracovaním portfólia techník a metód výtvarnej 
výchovy vhodnej k výučbe žiakov s PAS v podmienkach inkluzívnej školy. Odporúčania pre 
teóriu a prax: Overiť konkrétne techniky a metódy u žiaka s PAS ako súčasť portfólia pre 
pedagóga výtvarnej výchovy.  Využité metódy: Pozorovanie, Rozhovor a Kvázi-experiment.  
Poznámka: externý doktorand 
Ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť cudzieho jazyka, skúsenosti s komunikáciou so 
žiakom s PAS 
 
 
Téma č. 2:    Špecifiká výtvarného vyjadrovania žiaka s mentálnym postihnutím  
                        v neformálnom vzdelávaní 

 Specifics of artistic expression of a pupil with intellectual disabilities in non- 
  formal education 

 
Anotácia: žiaci s mentálnym postihnutím navštevujú rôznorodé záujmové útvary 
orientované na využívanie arteterapie a artefiletiky, taktiež  na rozvíjanie ich tvorivosti, seba 
vyjadrenia, ale aj celkového rozvoja osobnosti. Zámerom dizertačnej práce je zmapovať 
vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím priestore záujmového vzdelávania, vytvoriť 
a verifikovať evalvačný nástroj k posudzovaniu výtvarného vyjadrovania sa žiakov 
s mentálnym postihnutím s reálnym spracovaním portfólia techník a metód výtvarnej 
výchovy vhodnej k rozvíjaniu žiakov s mentálnym postihnutím. Využité metódy: Dotazník, 
Interview, Analýza výtvarnej produkcie. 
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Poznámka: externý doktorand 
Ďalšie poznámky : prax, výborná znalosť cudzieho jazyka, skúsenosti s komunikáciou 
s dieťaťom/žiakom s PAS  
 
 
 

Školiteľ: doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D. 
 

Téma č. 1:    Osobnosť Evy Langsteinovej a jej prínos k rozvoju hudobnej pedagogiky  
                        na Slovensku 

             Eva Langstein's personality and her contribution to the development of music   
             education in Slovakia. 

 
Anotácia: cieľom práce je reflexia špecifík profesionálneho profilu profesorky Evy 
Langsteinovej, výraznej osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky poslednej štvrtiny 20. 
storočia, s osobitným zreteľom na profiláciu pedagogických, publikačných, výskumných, 
koncepčných a organizačných  aktivít. Z hľadiska druhu výskumného bádania sa jedná 
o historiografický výskum, ukotvený prevažne v metodológii hudobno-pedagogického 
výskumu s  využitím heuristiky, kritickej analýzy prameňov, rozboru poznatkov didakticko-
metodických, rozboru pracovných materiálov, systemizáciou a sumarizáciou výstupov 
protagonistky práce a ich teoretickou reflexiou. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
Ďalšie poznámky: očakáva sa, aby doktorand kontinuálne nadväzoval na svoju, štúdium alebo 
praxou vyprofilovanú odbornú skúsenosť 
 

 
Téma č. 2:     Koncepčná a publikačná činnosť Ireny Medňanskej v kontexte česko- 
                         slovenskej hudobnej pedagogiky 

              Conceptual and publishing activities of Irena Medňanska in the context of Czech  
              and Slovak music education 

 
Anotácia: cieľom práce je teoreticky formulovaná reflexia zacielená do oblasti koncepčnej 
a publikačnej činnosti profesorky Ireny Medňanskej, akcentujúc česko-slovenský hudobno-
pedagogický kontext. Z hľadiska druhu výskumného bádania je ukotvená v metodológii 
hudobno-pedagogického výskumu s  využitím heuristiky, zhromažďovania, kritickej analýzy, 
interpretácie a komparácie prameňov. Pozornosť venuje zostaveniu komplexnej personálnej 
bibliografie špecifikovanej podľa kategórií a v chronologickom poradí. Výraznou mierou 
akcentuje prínos osobnosti k rozvoju hudobnej pedagogiky na Slovensku. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
Ďalšie poznámky: očakáva sa, aby doktorand kontinuálne nadväzoval na svoje, štúdium alebo 
praxou vyprofilovanú odbornú skúsenosť 
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Školiteľ: prof. Mgr.art. Stanislav Zamborský ArtD. 
 

Téma č. 1:    Pedagogické aspekty klavírneho diela Bélu Bartóka 
             Pedagogical aspects of Béla Bartók's piano works 

 
Anotácia: Dielo Bélu Bartóka v kontexte hudby 20. storočia. Pedagogické dielo Bélu Bartóka 
v historickom kontexte tejto a podobnej tvorby. Klavírna tvorba pre mládež Bélu Bartóka so 
špecifickým zreteľom na klavírny cyklus Mikrokozmos. Význam a uplatnenie klavírnej tvorby 
Bélu Bartóka pre mládež v súčasnej pedagogickej praxi. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
Ďalšie poznámky:  ukončenie 2. stupňa vysokoškolského štúdia v hudobno-pedagogickom 
alebo príbuznom odbore 
 


