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ZOZNAM TÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA 
 

NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 
 

Jazyk : slovenský 

 
Školiteľ: prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

 
Téma č. 1: Posunkový jazyk a posunková komunikácia ako súčasť AAK v špeciálnej  
                       a inkluzívnej pedagogike 
  Sign language and sign communication in special and inclusive education as part  
                        of AAK 
Anotácia:  Téma je súčasťou  projektu: VEGA 1/047/2023 Posunkový jazyk a posunková 
komunikácia a ich využívanie v špeciálnej a inkluzívnej pedagogike na rozvíjanie 
komunikačnej kompetencie vybraných skupín detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, preto uchádzač o danú tému musí vychádzať z už plánovaných 
postupov a cieľov. 
Poznámka: prednostne interný doktorand  
Ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka 
 
 
Téma č. 2:   Možnosti hodnotenia úrovne špecifických komunikačných foriem detí a žiakov  
                      so stratou sluchu 

          Specific forms of communication of children and pupils with hearing loss and the  
           possibilities of their assessment 

Anotácia: Téma je súčasťou projektu: KEGA 018UK-4/2023 Vytvorenie a implementácia 
nových didaktických prostriedkov na osvojovanie, rozvíjanie a hodnotenie špecifických 
komunikačných foriem detí a žiakov so zmyslovým postihnutím ,preto uchádzač o danú 
tému musí vychádzať z už plánovaných postupov a cieľov. 
Poznámka: prednostne interný doktorand  
Ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka 
 
 

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 
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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 
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 inovácie špeciálnopedagogických intervencií pre žiakov 

s dyskalkúliou 
Specifics and innovations of special pedagogical intervention for pupils with  
dyskalkulia 

 
Anotácia: Vzdelávanie, špeciálnopedagogická podpora a využívanie 
špeciálnopedagogických intervencií vo výchovnej rehabilitácii jednotlivcov s dyskalkuliou je 
dlhodobo zaujímavou  témou špeciálnej pedagogiky. Problematiku je možné spracovať z 
hľadiska inštitucionálnej podpory a špeciálnopedagogických intervencií. Konkretizácia bude 
predmetom diskusie a dohody. 
Poznámka: interný/ externý doktorand  
Ďalšie poznámky: špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   
 
 
Téma č. 4: Reflexia a analýza  inkluzívneho vzdelávania žiakov s mentálnym  

postihnutím formou individuálnej integrácie ( začlenenia) v bežných školách 
Reflection and analysis 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 / 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Pedagogická fakulta 

Račianska 59 

813 34  Bratislava 

Oddelenie pre vedu 

a doktorandské štúdium 

 

 

 

 

www.uniba.sk 

 

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 
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. PaedDr.  Miroslava Bartoňová, PhD. 
 
Téma 1: Analýza systému poradenstva a prevencie v Slovenskej republike vo vzťahu  

ku kvalite poskytovaných odborných činností s akcentom na podporné 
opatrenia v základných školách  
Analysis of the counseling and prevention system in the Slovak Republic in r
 elation to the quality of the professional activities provided with an emphasis on 
claimable support measures in primary schools. 

 
Anotácia: Úlohou centier poradenstva a prevencie je od prijatej reformy v prvom kvartáli roka 
2023 poskytovať odborné služby priamo v školách bez vymedzenia zamerania na cieľové 
skupiny podľa zdravotného znevýhodnenia a v súlade s vydanými výkonovými a obsahovými 
štandardmi výchovného poradenstva. Výskum by mal analyzovať dostupnosť, kvalitu a 
adresnosť odbornej starostlivosti pre deti a žiakov a ich rodiny v systéme poradenstva a 
prevencie. 
Poznámka :  prednostne externý doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, špecializácie poradenstvo   
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Školiteľ: prof. Irene Sibgatullina - Denis, DrSc. 
 
Téma 1: Interakcia vnútorných a vonkajších determinantov psychosociálneho vývinu  

slovenských detí a adolescentov v systéme inkluzívnych vzdelávacích  
prístupov 
Interaction of internal and external determinants of psychosocial development 
of Slovak children and adolescents in the system of inclusive educational 
approaches 

 
Anotácia : Zámerom práce bude teoreticky i výskumne prezentovať a popísať východiská pre 
interakciu vnútorných a vonkajších determinantov psychosociálneho vývinu slovenských 
detí a adolescentov v systéme inkluzívnych vzdelávacích prístupov v zmysle identifikácie a 
skúmania bariér brániacich prejaveniu ich plnohodnotného rozvoja. 
Poznámka :  prednostne externý doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť nemeckého jazyka, psychologické vzdelanie   
   
 
 

Školiteľ: doc. PaedDr.  Terézia Harčaríková, PhD. 
 

Téma č. 1: Fenomén školskej úspešnosti žiakov so špecifickou vývinovou poruchou 
učenia 
The phenomenon of school success of pupils with a specific developmental learning 
disorder 

 
Anotácia:  V edukácii žiakov so špecifickou vývinovou poruchou učenia  je dôležitá 
skutočnosť, ako vnímajú títo žiaci samých seba v roli žiaka. V akej miere ovplyvňuje porucha 
učenia 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, ideálne AJ alebo NJ; prax vítaná 
 
 
Téma č. 2 : Systém podporných opatrení pre inkluzívne vzdelávanie v kontexte súčasnej  
     reformy školstva na Slovensku.  

     System of support measures for inclusive education in the context of the current  
            education reform in Slovakia 

 
Anotácia: Podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní, ktoré sú jednou z najdôležitejších 
súčastí reformy školstva v Slovenskej republike,  by mali prispievať k tomu, aby vedel školský 
systém pružnejšie a flexibilnejšie no hlavne odbornejšie reagovať na rozmanité potreby detí 
a žiakov, zvyšoval šance na naplnenie ich vzdelávacieho potenciálu a následne aj na ich 
úspešné uplatnenie sa v živote aj v spoločnosti. 
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Poznámka :  interný aj externý doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ alebo NJ; prax vítaná 
 
 
Téma č. 3 :    Problematika národného merania žiakov so špeciálnymi výchovno – 
        vzdelávacími potrebami.  
       The issue of national measurement of pupils with special educational needs. 
 
Anotácia: Problematika národných meraní v jednotlivých ročníkoch na jednotlivých 
stupňoch škôl, je dlhodobo diskutovaným problémom, zvlášť u žiakov so zdravotným 
znevýhodnením. V odbornej spoločnosti rezonuje adekvátnosť / neadekvátnosť národných 
meraní práve v skupine žiakov so zdravotným znevýhodnením, čím sa otvára priestor na 
skúmanie ako aj na diskusiu zameranú na opodstatnenosť tejto problematiky 
Poznámka :  interný aj externý doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ alebo NJ; prax vítaná 
 
 

Školiteľ: doc. PaedDr.  Jana Lopúchová, PhD. 
 
 Téma č. 1:  Raná starostlivosť ako súčasť systému podpory detí so zdravotným  

znevýhodnením a ich rodín  
Early intervention as a part of the system of support for children with disabilities       
and their families   

Anotácia: Raná starostlivosť je v mnohých krajinách ukazovateľom ich vyspelosti. 
Systémovosť, zameranie, podpora, služby, dostupnosť, prístupnosť, multiodborová 
spolupráca – to je len niekoľko determinantov, od ktorých závisí efektivita a účelnosť služieb 
v tejto oblasti. Výchova a podpora dieťaťa so zdravotným znevýhodnením 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.   
Poznámka :  prednostne interný doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka 
 
 
Téma č. 2:    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 znevýhodnením. Skvalitňovanie 
vzdelávania, kultivovanie vzdelávacieho prostredia a digitalizácia patria už dlhodobo medzi 
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prioritné oblasti záujmu a podpory riadiacich orgánov nielen na Slovensku. Súčasná doba 
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/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 
 
 
Téma č. 3:   Pedagogický asistent v inkluzívnom vzdelávaní 

Teaching assistant in inclusive education 
 
Anotácia: Už niekoľko rokov je legislatívne zavedená pedagogická asistencia na podporu 
všetkých detí, ktoré zažívajú bariéry vo vzdelávaní alebo potrebujú vytvárať rovnosť 
príležitostí vo vzdelávaní.  V praxi však rezonuje istý nesúlad medzi pracovnou náplňou 
pedagogického asistenta, príp. nastavenými profesijnými štandardami a reálnym výkonom 
práce v školách. Tu sa otvára dostatočný priestor na empirické aktivity a skúmanie reálneho 
stavu v podmienkach slovenského školstva.   
Poznámka :  interný /externý doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ; prax vítaná 
 
 
Téma č. 4:   Digitálna bezpečnosť vo vzdelávaní jednotlivcov so zdravotným  

znevýhodnením 
Digital security in the education of individuals with disabilities 

 
Anotácia: Skupina jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením je rizikovou skupinou vo 
vzťahu k používaniu moderných digitálnych technológií. Zabezpečenie ich digitálnej 
bezpečnosti predpokladá u pedagógov nielen určitý stupeň digitálnej gramotnosti, ale aj 
kompetencie viesť a vzdelávať zdravotne znevýhodnených v tejto oblasti.  
Poznámka :  interný /externý doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ; znalosť práce s PC a ďalšími 
digitálnymi technológiami, 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.  
Poznámka :  interný /externý doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu špeciálna 
pedagogika - poradenstvo 
 
 
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. 
Poznámka :  interný /externý doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu špeciálna 
pedagogika  
 
 
 

Školiteľ: doc. PaedDr.  Ján Gunčaga, PhD. 
 
Téma č. 1:   Špecifické determinanty ( pandémia, vojna, globálne a lokálne ekonomické  

 podmienky) ovplyvňujúce  kvalitu vzdelávania študentov špeciálnej  
 pedagogiky 
 Specific determinants ( pandemic, war, global and local ekonomic conditions)   
 improving the quality of education of special pedagogy students 

 
Anotácia: Práca je venovaná podpore kvality vysokoškolského vzdelávania študentov 
bakalárskeho a magisterského štúdia, 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 (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.  
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Poznámka: interný /externý doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka vítaná 
 
 
Téma č. 2:  Využitie modelov v matematickom a prírodovednom vzdelávaní  

v podmienkach  špeciálnej základnej školy 
   The usage of models in mathematics and science education in the conditions of  

a special school 
 
Anotácia: Práca je venovaná podpore aplikácie modelov, ktoré zohrávajú významnú úlohu vo 
vyučovaní matematiky a prírodovedných predmetov na špeciálnej základnej škole. Príslušné 
vedomosti, zručnosti a návyky spomínaných predmetov sa budujú na rôznom stupni 
pomocou intuitívneho prístupu v rámci individuálnych schopností žiaka, pričom 
systematicky sa uplatňuje zásada názornosti. V tomto smere efektívne využitie modelov 
môže byť veľmi nápomocné vzhľadom k špecifikám poznávacieho procesu žiaka v špeciálnej 
základnej škole. To vyžaduje od učiteľa individuálny prístup. Ďalej využitie modelov je možné 
v rámci interdisciplinárnych presahov matematiky do prírodovedných predmetov. Pre 
zvýšenie porozumenia a vizualizácie sú tu nápomocné prostriedky informačných a 
komunikačných technológií (edukačný softvér, 3D tlač a podobne). 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, resp. 
prírodovedných predmetov na špeciálnej základnej škole. 
Poznámka: interný /externý doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka vítaná 
 
 
 

Školiteľ: doc. Mgr.  Dagmar Nemček, PhD. 
 
Téma č. 1:  Postoje učiteľov a ich subjektívne vnímaná miera pripravenosti pre realizáciu  

integrovanej/inkluzívnej telesnej a športovej výchovy 
Teachers' attitudes and their subjective perceived level of preparedness for the  
implementation of inclusive physical and sport education 

 
Anotácia: Doterajšie výskumy neustále deklarujú, že učitelia telesnej a športovej výchovy nie 
sú dostatočne pripravení pre prácu v inkluzívnom školskom prostredí. My sa v našom 
výskume zameriame na profesiu učiteľa telesnej a športovej výchovy a jeho pripravenosť pre 
vyučovanie telesnej a športovej výchovy na bežných školách pri začlenení žiakov s rôznym 
zdravotným postihnutím v triednych kolektívoch intaktných žiakov. Cieľom dizertačnej 
práce bude zistiť postoje učiteľov telesnej a športovej výchovy na slovenských školách a ich 
subjektívne vnímanú mieru pripravenosti pre realizáciu integrovanej/inkluzívnej telesnej 
a športovej výchovy s účasťou žiakov s telesným, zrakovým, sluchovým a mentálnym 
postihnutím. Na zber výskumných údajov použijeme štandardizované diagnostické nástroje; 
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(1) dotazník postojov učiteľov PEATID-III – Physical Educators´ Attitude Towards Teaching 
the Individuals with Disabilities (Rizzo 1993) a (2) škálu subjektívne vnímanej miery ich 
pripravenosti SE-PETE-D-CZ – The Self-Efficacy Scale for Physical Education Majors towards 
the Children with Disabilities (Baloun, Kudláček, Sklenaříková, Ješina, a Migdauová, 2016). 
Poznámka:  prednostne interný doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť anglického jazyka  
 
 
Téma č. 2:  Žiaci s poruchou autistického spektra v integrovanej/inkluzívnej telesnej  

a športovej výchove z pohľadu učiteľov a intaktných žiakov 
Pupils with autism spectrum disorder in inclusive physical and sport education  
from the perspective of teachers and able-bodied pupils 

 
Anotácia: V súčasnosti prevláda narastajúci trend integrácie/inklúzie žiakov s poruchou 
autistického spektra (ďalej s autizmom) do bežných škôl. Týmto inkluzívnym trendom, ale 
školy čelia mnohým problémom, s ktorými sa mnohokrát ťažko vysporiadajú. Jedným 
z týchto problémov sú aj nedostatočné profesijné vedomosti, zručnosti a samotná odvaha 
učiteľov pri začlenení žiakov s poruchou autistického spektra do výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Prácou sa chceme zamerať na pôsobenie učiteľa telesnej a športovej výchovy a 
intaktných žiakov v integrovanom vyučovaní telesnej a športovej výchovy pri začlenení 
žiakov s autizmom. Cieľom dizertačnej práce bude zistiť úroveň sebahodnotenia učiteľov 
telesnej a športovej výchovy a postoje intaktných žiakov vo vzťahu k začleňovaniu žiakov 
s poruchou autistického spektra do vyučovania telesnej a športovej výchovy. Na zber 
výskumných údajov použijeme štandardizované diagnostické nástroje; (1) dotazník 
sebahodnotenia učiteľov vo vzťahu k začleňovaniu žiaka s autizmom PESEISD-A – Physical 
Educators’ Self-Efficacy Toward Including Students with Disabilities-Autism (Taliaferro et 
al., 2010) a (2) dotazník postojov žiakov k inklúzii žiaka s autizmom CAIPE-R – Children’s 
Attitude toward Inclusive Physical Education-Revised (Block, 1995). 
Poznámka:  prednostne interný doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť anglického jazyka 
 
 
Téma č. 3:  Postoje žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k telesnej  

a športovej výchove z pohľadu spôsobu ich vzdelávania 
Attitudes of pupils with special educational needs towards physical and sport  
education considering their mode of education 

 
Anotácia: Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) vo 
všeobecnosti obľubujú predmet telesná a športová výchova (ďalej TŠV). Konkrétne, výskumy 
zamerané na zhodnotenie postojov žiakov so zdravotným postihnutím, vzdelávajúci sa 
v špeciálnych školách deklarujú pozitívne postoje k TŠV, no na strane druhej, iné výskumy 
ukazujú, že žiaci so ŠVVP, vrátane žiakov so zdravotným postihnutím, vzdelávajúci sa v rámci 
školskej integrácie v bežných školských zariadeniach, prejavujú skôr negatívne postoje 
k TŠV. Cieľom dizertačnej práce bude zistiť a porovnať postoje k telesnej a športovej výchove 
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žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávajúcich sa v špeciálnych 
školách (vrátane škôl pre deti s nadaním), špeciálnych triedach (vrátane tried zlučujúcich deti 
zo sociálne znevýhodneného prostredia) a v bežných školách v rámci školskej integrácie. Na 
zber výskumných údajov použijeme štandardizované diagnostické nástroje; (1) dotazník 
PACES /modifikovaný aj pre žiakov s mentálnym postihnutím/ (Physical Activity Enjoyment 
Scale) podľa Hůlku et al. (2014) a (2) dotazník DEMOR (Dimensions of Emotional Reactions) 
podľa Svobodu et al. (1995). 
Poznámka:  prednostne interný doktorand  
Ďalšie poznámky :  znalosť anglického jazyka 
 
 


