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ZOZNAM TÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
 

PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 
v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy 

 
NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 

 

Jazyk : slovenský 

Školiteľ: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 

Téma č. 1:     Spôsoby podpory kritického myslenia žiakov primárneho vzdelávania    
                         pomocou práce s chybou v matematike 

  Methods of supporting pupils' critical thinking in primary education by working 
  with error in mathematic 
 

Anotácia: Kritické myslenie je široký konštrukt opisujúci intelektuálnu schopnosť 
konceptualizovať, aplikovať, analyzovať, syntetizovať a/alebo vyhodnocovať (posudzovať, 
argumentovať). Primárne matematické vzdelávanie, špecificky oblasť týkajúca sa práce s 
chybou v matematike, vytvára priestor na rozvíjanie týchto schopností. Dizertačná práca 
bude zameraná na identifikáciu spôsobov práce s chybou v primárnom matematickom 
vzdelávaní a jej evaluácie v zmysle vyhodnotenia spätnej väzby k chybnému výkonu 
žiaka, potenciálu využitia chyby na podporu žiackych argumentačných schopností, ale aj ako 
eliminačného faktoru formalizmu v matematike. Cieľom dizertačnej práce bude skúmať 
a konceptualizovať spôsoby práce s chybou v primárnom matematickom vzdelávaní. 
Odporúčaná metodika výskumu má kvalitatívny charakter (didaktické kazuistiky). 
Poznámka: interný alebo externý doktorand. 
ďalšie poznámky: prax v primárnom vzdelávaní,  výborná znalosť anglického alebo iného 
svetového jazyka. 
 
 
Téma č. 2:     Rozvoj bádateľských spôsobilostí žiakov v primárnom prírodovednom  
                          vzdelávaní  

   Development of research abilities of students in primary science education 
 
Anotácia: Práca bude zameraná na bádateľsky orientované vyučovanie prírodovedných 
predmetov v primárnom vzdelávaní, resp. rozvíjanie žiackych bádateľských spôsobilostí, 
akými sú napríklad identifikácia problému, formulácia predpokladov, realizácia 
experimentu, zber, zaznamenanie a spracovanie údajov, formulovanie záverov, vysvetlenie 
podmienok riešiteľnosti, prezentácia výsledkov. Cieľom dizertačnej práce bude navrhnúť 
a overiť model bádateľsky orientovaného vyučovania a skúmať bádateľské zručnosti žiakov 
podľa teoreticky vymedzených schém bádateľských zručností súvisiacich 
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s experimentálnymi činnosťami, resp. činnosťami súvisiacimi s modelovaním v matematike 
a v prírodovedných predmetoch primárneho vzdelávania. 
Poznámka: interný alebo externý doktorand. 
ďalšie poznámky: prax v primárnom vzdelávaní,  výborná znalosť anglického alebo iného 
svetového jazyka 
 
 

Školiteľ: prof. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 

Téma č. 1:    Metodológia výskumu didaktickej účinnosti učiteľovho vyučovania na učenie   
sa 
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 učiacich sa subjektov 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 subjektov. Využije sa kvalitatívna metodológia; základným žánrom 
bude hermeneutika (porozumenie). Výskumné nástroje budú pozorovanie, (auto)etnografia, 
expertný odhad/fókusové interview, epizodické interview. 
Poznámka: externý doktorand 
ďalšie poznámky: učiteľská prax požadovaná, vyžaduje sa plynulé ovládanie cudzieho jazyka, 
ako aj skúsenosti s kvalitatívnou metodológiou. 
 
 

Školiteľ: prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 

Téma č. 1:     Diagnostika pohybových kompetencií testami MOBAK u detí mladšieho   
                         školského veku 

  Diagnostics of movement competences with MOBAK tests at children in  
    younger school age 
 
Anotácia: Teoretická časť dizertačnej práce bude orientovaná na priblíženie problematiky 
pohybových kompetencií, pohybových schopností a zručností, diagnostiky telesnej 
zdatnosti a pohybovej výkonnosti, testovej batérie MOBAK pre školskú populáciu, 
charakteristiku obdobia dieťaťa mladšieho školského veku, priblíženie vzdelávacej oblasti 
Zdravie a pohyb v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – 1. 
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stupeň základnej školy. Cieľom empirickej časti budú antropometrické merania a diagnostika 
pohybových kompetencií testami MOBAK v experimentálnej a kontrolnej skupine u detí 
mladšieho školského veku vo vybranej škole, alebo školách. Výskumné metódy: 
pozorovanie, rozhovor, meranie, testovanie. 
Poznámka: interný alebo externý doktorand 

ďalšie poznámky: prax v odbore, výborná znalosť anglického alebo iného svetového jazyka 

 

 

Téma č. 2: Diagnostika pohybových kompetencií testami EUROFIT u detí mladšieho 
školského veku 
Diagnostics of movement competences with EUROFIT tests focused at children 
in younger school age 
 

Anotácia: Teoretická časť dizertačnej práce bude orientovaná na priblíženie problematiky 
pohybových kompetencií, pohybových schopností a zručností, diagnostiky telesnej 
zdatnosti a pohybovej výkonnosti, testovej batérie EUROFIT pre školskú populáciu, 
charakteristiku obdobia dieťaťa mladšieho školského veku, priblíženie vzdelávacej oblasti 
Zdravie a pohyb v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – 1. 
stupeň základnej školy. Cieľom empirickej časti budú antropometrické merania a diagnostika 
pohybových kompetencií testami EUROFIT v experimentálnej a kontrolnej skupine u detí 
mladšieho školského veku vo vybranej škole, alebo školách. Výskumné metódy: 
pozorovanie, rozhovor, meranie, testovanie.  
Poznámka: interný alebo externý doktorand. 
ďalšie poznámky : prax v odbore, výborná znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 
 
 

Školiteľ: doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 

Téma č. 1:   Zvýšenie kvality vzdelávania študentov učiteľstva primárneho    
vzdelávania/predškolskej a elementárnej pedagogiky 
Improving the quality of education of primary education/pre-primary education 
students 
 

.Anotácia: Práca je venovaná podpore kvality vysokoškolského vzdelávania študentov 
bakalárskeho štúdia predškolskej a elementárnej pedagogiky, ako aj magisterského štúdia 
učiteľstva pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte UK, ktorí sa v rámci 
predchádzajúceho vzdelávania mohli stretnúť s komplikáciami, napríklad výučbou počas 
pandemickej situácie, vojnou na Ukrajine, ekonomickou recesiou, reformami kurikúl na 
rôznych stupňoch vzdelávania. V rámci spracovania dizertačnej práce predpokladáme 
realizáciu  kvalitatívneho a kvantitatívneho pedagogického výskumu, ktorý bude 
identifikovať vzdelávacie ťažkosti, adaptáciu na novú situáciu, rezilienciu, formy vzdelávania 
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(učenia sa). Mnohé ťažkosti z pohľadu študentov súvisia s ich sociálnym statusom, 
problémami v sociálnych kontaktoch, adaptáciou na univerzitné prostredie. Výskumy 
predpokladáme realizovať v spolupráci so zahraničnými univerzitami, pričom budú využité aj 
zahraničné skúsenosti a výsledky zahraničných výskumov. Výsledkom práce budú aj vedecké 
štúdie a návrhy na zlepšenie kvality vysokoškolského vzdelávania 
Poznámka: interný alebo externý doktorand 
ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka vítaná 
 
 
Téma č. 2:   Bádateľsky orientovaná výučba v primárnom matematickom vzdelávaní 

Inquiry-Based Learning in primary mathematics education 
 

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 žiaci 

preberajú pasívnu úlohu počas vyučovacej hodiny. Zvýšenie ich aktivity a väčšie 

porozumenie pojmov školskej matematiky na primárnom stupni môže podporiť bádateľsky 

orientovaná výučba. Existujú mnohé didaktické teórie (Pólyova teória riešenia problémov, 

teória Zoltána Dienesa a pod.), ktoré sú nápomocné pri tvorbe vhodných úloh a aktivít žiakov 

primárneho vzdelávania. Ďalej tu existuje možnosť  využitia interdisciplinárnych presahov 

matematiky do prírodovedných predmetov. 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 

poznávacom procese počas vyučovacej hodiny matematiky na primárnom stupni. Osobitná 

pozornosť bude venovaná podpore bádateľsky orientovanej výučby v primárnom 

matematickom vzdelávaní a divergentného myslenia počas vyučovacích hodín matematiky 

na primárnom stupni vzdelávania.  

Poznámka: interný alebo externý doktorand 

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka vítaná. 

 

 

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 
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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 alebo externý doktorand. 
ďalšie poznámky: prax v predprimárnom vzdelávaní, výborná znalosť anglického alebo 
iného svetového jazyka, ako aj skúsenosti s kvalitatívnou metodológiou 
 
 
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 súboru kompetencií žiaka a učiteľa. Využije sa kvalitatívna metodológia s cieľom 
porozumieť javom. Výskumné nástroje budú pozorovanie, fókusové interview, prípadová 
štúdia a mikrovýstupy. 
Poznámka: interný doktorand 
ďalšie poznámky: prax v primárnom vzdelávaní, výborná znalosť anglického alebo iného 
svetového jazyka, ako aj skúsenosti s kvalitatívnou metodológiou. 

 

Školiteľ: doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. 

Téma č. 1:   Informatika v primárnom vzdelávaní pomocou detských programovacích  
                        jazykov a robotických hračiek 

Computer science in primary education using children's programming languages 
and robotic toys 
 

Anotácia: V teoretickej časti práca bude analyzovať súčasné vzdelávacie prístupy k 
propedeutike informatiky pomocou detských programovacích jazykov (napr. Scratch, Robot 
Emil a pod.) a robotických hračiek v 3. a 4. ročníku základnej školy. Dôraz bude na 
konštruktivistickom vzdelávacom prostredí, v rámci ktorého sa rozvíja informatická, 
digitálna a matematická gramotnosť. Cieľom práce bude aj výskum interakcie žiakov a ich 
digitálneho prostredia v kontexte nových štandardov predmetu Informatika v primárnom 
vzdelávaní. Cieľom bude tiež navrhnúť a experimentálne overiť metodiku vyučovania 
vybraných tém Informatiky na prvom stupni ZŠ s dôrazom na konštrukcionistické 
vzdelávacie prostredie. Odporúčaná výskumná metóda je pedagogický experiment. 
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Vyhodnotenie experimentu poskytne spätnú väzbu o účinnosti a efektivite verifikovanej 
edukačnej intervencie. 
Poznámka: interný alebo externý doktorand 
ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť cudzieho jazyka. 
 
 
Téma č. 2:   Model technickej výchovy v kontexte STEAM education s využitím 3D tlače a  

rozšírenej reality v primárnej edukácii 
Model of technical education in the context of STEAM education using 3D 
printing and augmented reality in primary education 
 

Anotácia: V teoretickej časti sa rozpracúva tematika STEAM Education v kontexte technickej 
výchovy v primárnom vzdelávaní s dôrazom na využitie 3D tlače a aplikácií s rozšírenou 
realitou. Predmetom dizertačnej práce bude vytvorenie a overenie modelu výučby STEAM v 
primárnom vzdelávaní. Cieľom bude metavýskum danej problematiky a analýza 
implementácie 3D tlače a aplikácií s rozšírenou realitou do primárneho vzdelávania na 
Slovensku. Cieľom bude tiež definovanie identifikátorov na zisťovanie faktorov vplyvu 3D 
tlače  a rozšírenej reality na edukačný proces primárneho vzdelávania. Dôraz bude na výskum 
implementácie nového modelu výučby. Uplatní sa kvalitatívna aj kvantitatívna metodológia. 
Akčný výskum s dizajnom bohatých výskumných aktivít umožní identifikovať a interpretovať 
skúmaný jav. 
Poznámka: interný alebo externý doktorand 
ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť cudzieho jazyka. 
 
 

Školiteľ: doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. 

Téma č. 1:   Možnosti identifikácie a zvládania úzkosti, strachu a depresie u detí [žiakov] 
v podmienkach inkluzívne zameranej školy 
Possibilities of identification and management of anxiety, fear and depression in 
children [pupils] 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 úzkosti, strachu a 
depresie u detí predškolského (a/alebo mladšieho školského) veku, na ktorom priamo 
participujú aj ich učitelia. Dizertačná práca využíva niektoré zo štandardných metód 
globálneho, systémovo orientovaného výskumu prejavov úzkosti, strachu a depresie u detí 
predškolského veku a/alebo mladšieho školského veku (osobitne aj u detí so zdravotným 
postihnutím alebo oslabením), 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 
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účinného zlepšenia týchto podmienok v záujme primárnej aj sekundárnej prevencie 
a podpore zdravia a pohody detí (well-being) v systémovom kontexte. 
Poznámka: interný alebo externý doktorand 
ďalšie poznámky: veľmi dobrá znalosť anglického jazyka je vítaná. 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Martin Kuruc, PhD. 

Téma č. 1:  Rolové hry ako nástroj podporujúci tímovú spoluprácu v edukácii žiakov na 
primárnom stupni vzdelávania 
Role-playing as an educational method supporting teamwork in pupils' education 
at the primary education level 
 

Anotácia: Vedieť pracovať v tíme je jednou z kľúčových zručností potrebných pre úspešné 
uplatnenie v 21. storočí. Pre jej úspešnú implementáciu vo vzdelávaní na nižšom 
sekundárnom stupni je potrebné, aby bol jej cielený rozvoj dobre implementovaný už vo 
výučbe žiakov na primárnom stupni. Cieľom výskumu je experimentálne overiť mieru dopadu 
využitia metódy hrania rol vo vyučovaní žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Charakter 
výskumu –kvantitatívny dizajn – metóda experimentu. Sledované premenné: klíma v triede, 
zručnosť tímovej práce, na rast orientované myslenie, vedomosti. Cieľová skupina žiaci vo 
veku 9-10 rokov. 
Poznámka: interný doktorand 
ďalšie poznámky: prax vo vzdelávaní na primárnom stupni, znalosť anglického jazyka, 
praktická skúsenosť s využitím metódy hrania rol vo vyučovacom procese. 
 
 
Téma č. 2: Využitie metód projektového učenia sa a dizajnovanie myslenia v príprave 

budúcich učiteľov 
Use of Project-Based Learning and Design Thinking in the Teacher Education 
Program 
 

Anotácia: Vedieť pracovať v tíme je jednou z kľúčových zručností potrebných pre úspešné 
uplatnenie v 21. storočí. Vedieť uvažovať projektovo a mať nastavené ciele vyučovania tak, 
aby  mohlo prebiehať personalizovane odráža súčasné medzinárodné trendy vo vzdelávaní 
na všetkých úrovniach. Cieľom výskumu je experimentálne overiť mieru dopadu využitia 
metód projektového vyučovania a dizajnovania myslenia v programoch pripravujúcich 
budúcich učiteľov. Charakter výskumu – kvantitatívny dizajn – metóda experimentu. 
Sledované premenné: zručnosť tímovej práce, na rast orientované myslenie, vedomosti. 
Cieľová skupina: zmiešaná skupina študentov učiteľských programov pre predprimárny, 
primárny a nižší sekundárny stupeň. 
Poznámka: interný doktorand. 
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ďalšie poznámky: prax vo vzdelávaní, výborná znalosť cudzieho jazyka, skúsenosť s využitím 
STEM prostredí vo vyučovaní. 
 
 

Školiteľ: doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD. 

Téma č. 1: Imerzné vzdelávanie cudzích jazykov v mladšom školskom veku metódou 
naratívneho formátu 
Immersion foreign language learning at younger school age using the narrative 
format model 
 

Anotácia: Imerzné metódy cudzojazyčného vzdelávania v predprimárnom a primárnom 
vzdelávaní napomáhajú nielen osvojeniu reči v oblasti porozumenia, produkcie reči a 
pragmatickej stránky reči, ale aj rozvoju kognície, a to predovšetkým v oblasti exekutívnych 
funkcií. Cieľom dizertačnej práce je sledovať efektivitu využitia naratívnych metód, 
konkrétne naratívneho formátu, v oblasti rozvoja pragmatickej stránky reči – 
komunikačných kompetencií, rozšírenia slovnej zásoby detí a žiakov, ako aj exekutívne 
funkcie a porozumenie iným u žiakov na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania v 
porovnaní s ich vrstovníkmi. Empirická časť práce bude zameraná na realizáciu a deskripciu 
experimentálneho vyučovania /akčný výskum učiteľa/. Ide o kombinovaný výskumný dizajn, 
kde zber kvalitatívnych dát sa bude realizovať pomocou štruktúrovaného interview, 
extrospekcie žiakov počas vyučovania v priebehu jedného školského roka, doplní sa o 
introspekciu učiteľa. Kvantitatívne dáta budú zbierané pomocou jazykových testov pred a po 
realizovaní samotného experimentálneho skúmania, pre zber hodnotenia úrovne 
exekutívnych funkcií bude využitý DCCS test (Zelalo, 2006) pre chladné exekutívne funkcie a 
obdobou Sally Anne testu pre oblasť Teóriu mysle (Baron-Cohen, et al. 1985). Výsledky 
žiakov v experimentálnych skupinách zapojených do akčného výskumu budú porovnané s 
výsledkami žiakov v kontrolných skupinách, u ktorých nebol predpoklad skúsenosti s 
imerzným cudzojazyčným vzdelávaním. 
Poznámka: externý doktorand 
ďalšie poznámky: prax vo vyučovaní jazykov, výborná znalosť cudzích jazykov 
(nemecký/anglický), prax s využívaním naratívneho formátu. 
 
 
Téma č. 2:   Syndróm naučenej bezmocnosti v primárnom vzdelávaní 

Learned helplessness syndrome in primary education 
 
Anotácia: Pri práci v triede sa učiteľ môže stretnúť aj so žiakmi, ktorých správanie vykazuje 
znaky naučenej bezmocnosti, prípadne samotné správanie učiteľa, môže u detí vyvolať 
syndróm naučenej bezmocnosti. Dizertačná práca sa v teoretickej časti bude venovať 
skúmaniu syndrómu naučenej bezmocnosti u žiakov primárneho stupňa vzdelávania, ako aj 
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možnostiam využitia naratívnych techník pri odstraňovaní naučenej bezmocnosti u žiakov s 
prihliadaním na časové a kompetenčné možnosti učiteľov v bežných základných školách. 
Cieľom empirickej časti práce bude podrobná deskripcia práce so žiakmi, u ktorých sa v 
správaní prejavovali príznaky syndrómu naučenej bezmocnosti a kvalitatívna analýza 
získaných dát z pozorovania, individuálneho interview a vyhodnotenie možnosti 
intervenčných stratégií a naratívnych metód pri práci so žiakmi.  
Poznámka: interný doktorand. 
ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť anglického jazyka. 
 
 

Školiteľ: doc. Mgr. Mária Belešová, PhD. 

Téma č. 1:  Analýza edukačného procesu žiakov s problémovým správaním v primárnom 
vzdelávaní 
Analysis of the educational process of pupils with problematic behavior in 
primary education 
 

Anotácia: Dizertačná práca sa zaoberá edukačným procesom žiakov s problémovým 
správaním v primárnom vzdelávaní na Slovensku. Predmetom výskumu bude analýza a 
deskripcia skupiny žiakov s problémovým správaním vzdelávaných v štátnych základných 
školách. Teoretická časť dizertačnej práce vymedzuje terminologické, pedagogicko-
psychologické, filozofické a metodologické východiská skúmanej problematiky. Empirická 
časť dizertačnej práce sa skladá z dvoch kvantitatívne i kvalitatívne orientovaných výskumov. 
V prvom výskume bude použitá výskumná technika dotazníka, analytickou jednotkou budú 
učitelia vzdelávajúci žiakov v základných školách. V druhom výskume bude použitá 
výskumná metóda priameho neštruktúrovaného interview a analytickou jednotkou výskumu 
budú učitelia, ktorí priamo ovplyvňujú edukačný proces. Na základe výskumných zistení 
budú v závere dizertačnej práce sformulované prehľadné odporúčania do didaktickej praxe. 
Poznámka: interný doktorand 
ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť cudzieho jazyka, možnosť byť súčasťou pozorovaní 
na vyučovacích hodinách. 
 
 

Školiteľ: doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD. 

Téma č. 1:  Ukazovatele školskej pripravenosti učiť sa písať a čítať 
Indicators of school readiness to learn to write and read 
 

Anotácia: Dizertačná práca sa zameriava na obsahovú analýzu ukazovateľov školskej 
pripravenosti v súčinnosti s procesmi a funkciami posudzovanými štandardizovanými a 
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neštandardizovanými nástrojmi pri vstupe dieťaťa do základnej školy. Cieľom dizertačnej 
práce je interpretovať školskú pripravenosť učiť sa písať a čítať vo vyjadreniach učiteľov 
primárneho a predprimárneho vzdelávania a žiakov prvého ročníka základnej školy. 
Interpretácia školskej pripravenosti na zvládnutie písania a čítania má u učiteľov primárneho 
i predprimárneho vzdelávania potenciál odkrývať profesijnú erudovanosť učiteľa 
interpretovaním komplexu posúdenia úrovne psychomotorických ukazovateľov školskej 
pripravenosti a postupmi podpory v prípade identifikovania diskrepancie školskej 
pripravenosti súčinných s výučbou písania a čítania. Pohľad samotného žiaka na pripravenosť 
zvládať plnenie si školských povinností v prvom ročníku základnej školy je jeho spätnou 
väzbou na pripravenosť učiť sa písať a čítať (v zmysle preferencií i obáv žiaka), ktorej 
opodstatnenosť spočíva v tom, že reflektuje subjektívnu školskú úspešnosť žiaka po vstupe 
do základnej školy. Odporúča sa uplatnenie zmiešaného dizajnu výskumu s použitím 
viacerých výskumných metód. V prípade kvantitatívneho výskumu to bude dotazník pre 
učiteľa. V kvalitatívnom skúmaní rozhovor a kresba pre žiaka, skupinové interview a 
kazuistika pre učiteľa. 
Poznámka: interný alebo externý doktorand 
ďalšie poznámky: výborná znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 


