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ZOZNAM TÉM  DOKTORANDSKÉHO  ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
 

LOGOPÉDIA 
 

NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 
 

Jazyk : slovenský 

 
Školiteľ :   prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. 

 

Téma č. 1  :   Diagnostika primárnej progresívnej afázie 
                       Diagnostics of primary progressive aphasia 
                         
Anotácia: Adaptácia a štandardizácia skríningu primárnej progresívnej afázie MLSE (Mini 
Language State  Examination). Zmapovanie výkonov v teste MLSE  intaktnej  dospelej 
populácie a osôb s rôznym variantom primárnej progresívnej afázie. Analýza jazykovo-
špecifických symptómov  slovensky hovoriacich pacientov s primárnou progresívnou 
afáziou.  Monitorovanie dynamiky zmien v klinickom obraze pacientov s afáziou 
neurodegeneratívnej etiológie. Hodnotenie lexikálneho vyhľadávania a produktivity reči 
u osôb s primárnou progresívnou afáziou. 
Poznámka :  interný doktorand  
ďalšie poznámky :   výborná znalosť anglického jazyka  
 
 

Školiteľ :  doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD. 
 
Téma č.1  :  Porozumenie jazyka u detí v norme a s vývinovou jazykovou poruchou 
                       Language comprehension in children with and without developmental language  
                       Disorder 
 
Anotácia: Analýza a adaptácia  jedného z dvoch hodnotiacich nástrojov pre hodnotenie 
porozumenia na úrovni viet u detí v predškolskom veku a mladšom školskom veku ( testy 
TEPO a TROG-2). Pilotovanie pracovnej verzie testu na malej vzorke  typicky sa vyvíjajúcich 
detí v rôznom veku od 3 – 9 rokov (10 detí v 4 roku, 10 detí v 5.roku, 10 detí v šiestom roku 
a 10 detí v 8.roku).  Analýza vývinovej senzitivity  testu. Pilotovanie metodiky na vzorke detí 
v predškolskom veku s vývinovou jazykovou poruchou  (10 detí, klinická senzitivita testu). 
Hodnotenie súbežnej validity ( porovnanie výkonov 20 detí vo veku 6 rokov dvomi testami). 
Zbieranie normatívnych dát -  z každej vekovej skupiny zozbieranie min. 30 detí v rôznych 
oblastiach Slovenska.  
Poznámka : interný doktorand  
ďalšie poznámky :   výborná znalosť anglického jazyka 
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Školiteľ :  doc. PaedDr. Jana Marková, PhD. 
 
Téma č.1  : Spracovanie paralingvistického kontextu v detskej a dospelej slovensky  
                      hovoriacej populácii. 
 
Anotácia: Vytvoriť test na diagnostiku emocionálnej a lingvistickej prozódie 
a emocionálnych výrazov tváre. Overiť zrozumiteľnosť položiek u 10 detí vo veku 10 rokov 
a 10 dospelých. Emocionálna prozódia: rozpoznávanie emócií podľa melodickej štruktúry 
vety, chápanie irónie. Lingvistická prozódia: rozpoznanie typu vety). Emocionálne výrazy 
tváre: smútok, strach, radosť, hnev. Zmapovať spracovanie paralingvistického kontextu 
u zdravých dospelých ľudí vo veku od 18 do 80 rokov (spolu 180 vyšetrených osôb). Zmapovať 
spracovanie paralingvistického kontextu u detí vo veku od 10 do 18 rokov. Rozdeliť deti podľa 
veku (3 kategórie po 30 detí), vzdelania matky/typu strednej školy (3 kategórie). Spracovať 
výsledky štatisticky, vytvoriť  percentilové normy. 
Poznámka : interný doktorand  
ďalšie poznámky :   výborná znalosť anglického jazyka 
 
 

Školiteľ :   prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. 
 
Téma č. 1  : Zdroje zvládania u pacientov po poškodení mozgu 

                       Coping resources in brain-injured patients 
 

Anotácia:  Mapovanie zdrojov zvládania náročnej životnej situácie u pacientov  po poškodení 
mozgu (NCMP, poúrazové, pooperačné stavy). Využívanie salutorov a zdrojov zvládania 
u pacienta a v rodine  v procese rehabilitácie a zotavovania. Implementácia podporných 
programov v poradenskom zariadení a v domácom prostredí, analýza  priebehu a analýza 
efektivity intervencie. Vyhodnotenie a formulovanie odporúčaní pre prax.     
Poznámka :  interný alebo externý doktorand  
ďalšie poznámky :   výborná znalosť anglického  jazyka  
 
 

Téma č. 2  :   Porozumenie čítanému textu 

                         Comprehension of the read text 
 
Anotácia: Zisťovanie príčiny ťažkostí s porozumením textu u detí v mladšom školskom veku 
a možností podpory predpokladov čítať s porozumením. Príprava a realizácia programu 
s využitím tvorivosti a hier, možnosti zjednodušenia textu a podporných ilustrácií v detskej 
knihe.  Analýza a interpretácia výsledkov, formulovanie záverov a odporúčaní pre prax.  
Poznámka :  interný doktorand  
ďalšie poznámky :   výborná znalosť anglického  jazyka 
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Školiteľ :   doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD. 
 
Téma č. 1  : Komunikačné kompetencie u detí s neurovývinovými poruchami 
                      Communication competences in children with neurodevelopmental disorders 
 
Anotácia: Prehľad a komparácia súčasných medzinárodných výskumov, ktoré sa týkajú 
osvedčených, na dôkazoch založených spôsobov podpory komunikačných kompetencií u 
detí s neurovývinovými poruchami vo veku 3-10 rokov. Pilotáž návrhu individuálneho 
psychomotorického intervenčného programu navrhnutého na základe syntetizovaných 
dôkazov. Vytvorenie uceleného pohybového programu pre dieťa s neurovývinovými 
poruchami zameraného na podporu komunikačných kompetencií. Analýza účinnosti 
programu v danej vzorke. 
Poznámka : externý doktorand  
ďalšie poznámky :   výborná znalosť cudzieho  jazyka  
 
 

Téma č.2  :    Muzikoterapia pri podpore reči u ľudí s Parkinsonovou chorobou 
                         Music therapy in supporting speech in people with Parkinson´s disease 
                        
Anotácia: Realizácia muzikoterapeutickej intervencie zameranej na podporu reči u osôb 
s Parkinsonovou chorobou. Overovanie efektivity krátkodobého intenzívneho 
intervenčného muzikoterapeutického programu zameraného na hlasový prejav. Kvalitatívna 
a kvantitatívna analýza výsledkov, vyhodnotenie efektivity muzikoterapie v dvoch na seba 
nadväzujúcich cykloch.  
 Poznámka :  interný alebo externý doktorand                
ďalšie poznámky: :   výborná znalosť cudzieho  jazyka  
 
 
 


