
Témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020 

 

 

Študijný odbor:  Predškolská a elementárna pedagogika 

 

Študijný  program:  predškolská a elementárna pedagogika 

 

Jazyk : slovenský 

 

 

školiteľ:  doc. PaedDr. Ján GUNČAGA, PhD. 

 

Téma č. 1:   

Individualizácia výučby matematiky žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi potrebami v 

primárnom vzdelávaní pomocou prostriedkov IKT 

Individualisation of the mathematics education for pupil and pupils with special needs in 

primary level 

Anotácia: Cieľom práce je objasniť implementáciu prostriedkov informačných 

a komunikačných technológií (IKT) do výučby žiakov primárneho stupňa vrátane žiakov so 

špeciálnymi potrebami. Tento integrovaný prístup k obom skupinám žiakov je uplatňovaný 

v zahraničí napríklad na Kirchliche Pädagogische Hoschschule Graz. Prostriedky IKT ako 

edukačný softvér, webové stránky, aplety a podobne podporujú individualizáciu výučby 

žiakov. Pritom je možné z hľadiska poznávacieho procesu aplikovať viacero typov 

separovaných a univerzálnych modelov, ktoré uľahčujú porozumenie matematických pojmov.  

Cieľom práce bude aj vypracovať s využitím zahraničných skúseností metódy a formy práce vo 

vybraných tematických celkoch podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED1.  

Experimentálne overenie predpokladáme kombinovanou metódou kvalitatívneho aj 

kvantitatívneho výskumu. V rámci kvalitatívneho výskumu bude pozornosť venovaná aj 

porozumeniu matematických pojmov žiakmi so špeciálnymi potrebami. Od doktoranda sa bude 

očakávať realizácia výskumného pobytu na zahraničnej univerzite. Preto bude užitočná znalosť 

anglického alebo nemeckého jazyka. 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:  možnosť praxe, dobrá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka 

  

Téma č. 2:   

Rozvíjanie schopnosti žiakov modelovať v matematickom a prírodovednom vzdelávaní 

na primárnom stupni 

Development of the pupils´ skills to use models in mathematics and science education in 

primary level 

Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je vypracovať s využitím zahraničných skúseností metódy 

a formy práce zamerané na modelovanie so žiakmi primárneho stupňa vo vybraných 

tematických celkoch podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED1 v oblasti matematiky 

a vybraných prírodovedných predmetov. Ponúka sa tu možnosť integrovaného tematického 

vyučovania, ktoré je rozšírené v zahraničí (napríklad výsledky výskumov Prof. Heleny Siwek, 

prof. Adama Plockého, Uniwersytet Pedagogiczny Krakow, Prof. Hansa Georga Weiganda, 

Univerzita Würzburg a ďalších autorov). 

Manipulačné pomôcky a ďalšie typy modelov rozvíjajú priestorovú predstavivosť žiakov, ich 

tvorivé schopnosti, myšlienkové operácie, schopnosť systematicky pracovať. 



Experimentálne overenie predpokladáme kombinovanou metódou kvalitatívneho aj 

kvantitatívneho výskumu. Od doktoranda sa bude očakávať realizácia výskumného pobytu na 

zahraničnej univerzite. Preto bude užitočná znalosť anglického alebo nemeckého jazyka. 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:  možnosť praxe, dobrá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka 

 

 

 

školiteľ:  doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD. 

Téma č. 1:   

Multimodalita vývinu emočnej regulácie u detí 

Multimodal emotion regulation development in children 

Anotácia: Práca kriticky analyzuje súčasné teoretické modely a výskum vývinu procesov 

emočnej regulácie u detí predškolského a mladšieho školského veku. V empirickej 

(experimentálnej) časti skúma spolupôsobenie vybraných komponentov vývinu emočnej 

regulácie u rôznych skupín detí (event. aj s neuro-atypickým alebo špecifickým vývinom) v 

situácii bežnej interpersonálnej interakcie v rôznych podmienkach výchovy a vzdelávania 

(školská trieda alebo dyadické interakcie dieťa – dieťa, dieťa – rodič, resp. dieťa – 

učiteľ/dospelý). Poznámka: Výskum nadväzuje na spoluprácu s odborníkmi na danú oblasť z 

LMU München, Univerzitou Wuppertal v Nemecku a ďalšie pracoviská vo Veľkej Británii a 

Holandsku. Odporúča sa minimálne jedna stáž alebo študijný pobyt v zahraničí a primeraná 

znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka.   

Poznámka: interný /externý doktorand   

ďalšie poznámky:   prax, výborná znalosť cudzieho jazyka 

 

 

Téma č. 2:  

Multimodalita vývinu kognitívnej diferenciácie plochy a priestoru u detí 

Multimodality of area and space cognitive differentiation development in children 

Anotácia: Práca kriticky analyzuje súčasné teoretické modely a výskum vývinu kognitívnej 

diferenciácie plochy a priestoru u detí predškolského a mladšieho školského veku. V empirickej 

(experimentálnej) časti skúma spolupôsobenie vybraných komponentov vývinu kognitívnej 

diferenciácie plochy a priestoru u rôznych skupín detí (event. aj s neuro-atypickým alebo 

špecifickým vývinom). Poznámka: Práca na úrovni základného výskumu (zvlášť v 

psychologických a kognitívnych vedách) nadväzuje na aplikovaný výskum Katedry 

predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v tejto oblasti. Odporúča sa minimálne jedna 

stáž alebo študijný pobyt v zahraničí a primeraná znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka.   

Poznámka:  interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

školiteľ: prof. PhDr. Marta HORŇÁKOVÁ, PhD. 

Téma č. 1:  

Bariéry a ich zvládanie pri zaškolení detí s parciálnymi disfunkciami 

Barriers and their management in the schooling of children with partial dysfunctions 

Anotácia : Teoretická časť  vymedzuje bariéry, ktoré sťažujú dieťaťu prácu v škole pri začiatku 

školskej dochádzky, o zozbieranie výskumov o postupoch, ako ich identifikovať,  ako 

podporovať oslabené funkcie u začínajúcich školákov, začleňovať ich  do spoločných aktivít a 

učenia v  triede. Podchytiť ťažkosti detí včas je dôležité v prevencii druhotných porúch 



(neurotické poruchy, agresivita, upozorňovanie na seba,  poruchy správania), ktoré  ak sa 

rozvinú ešte sťažia situáciu žiakov a učiteľov.  

Vo výskumnej časti  sa budú zbierať  príbehy týchto detí,  analyzovať ich stratégie zvládania,  

pomoc, ktorá sa im dostáva, jej efekt, iné možnosti podpory.  Tiež skúmať bariéry na strane 

učiteľa, rodiča, iných detí  v triede a možnosti podpory inkluzívnej klímy. 

Téma je v súlade  s grantovou úlohou, ktorá  bude pravdepodobne schválená (je piata v poradí).   

Poznámka: interný doktorand  

ďalšie poznámky:  prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka   

 

 

školiteľ: doc. PaedDr. Dušan KOSTRUB, PhD. 

Téma č. 1: 

Pedagogické princípy výchovy detí raného veku 

Pedagogical principles of educating children at the age from 0 to 36 months 

Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na indukovanie pedagogických princípov výchovy detí 

raného veku. Proces výchovy má byť opatrený pedagogickými princípmi, ktoré zvýznamňujú 

pedagogickú činnosť vychovávateľa. Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku 

nedisponujú pedagogickými princípmi, ktoré by systematizovali výchovnú činnosť v 

zariadeniach, preto je výchova skôr náhodná, ako systémovo poňatá. Cieľom práce je a) 

výskumne z výchovného konania vychovávateľov indukovať tie pedagogické princípy, ktoré 

sú edukačne účinné a akčným výskumom ich rozvinúť a konštituovať ako bázické. 

Poznámka: interný /externý doktorand   

ďalšie poznámky: učiteľská prax, výborná znalosť akéhokoľvek svetového cudzieho jazyka, 

 

 

Téma č. 2: 

Žiak ako narúšateľ procesu výučby v konceptualizácii novovznikajúceho pedagogického 

fenoménu 

Student as the disrupter of the learning and teaching process in the conceptualization of 

this emerging pedagogical phenomenon. 

Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na konceptualizáciu žiaka ako subjektu narúšajúceho 

proces výučby. Téma bude spracúvaná využitím kvalitatívnej metodológie formou terénneho 

výskumu so zámerom diskurzívne odhaliť, identifikovať a utvoriť koncept žiaka – narúšateľa 

procesu výučby. Cieľom práce je utváranie konceptu reprezentujúceho žiaka – narúšateľa 

procesu výučby identifikovaním podmienok a vlastností umožňujúcich výskyt tohto typu žiaka. 

Dizertačná práca je tiež zameraná na konštruovanie nástroja pedagogickej intervencie na 

inhibíciu narúšania výučby žiakom – narúšateľom výučby. 

Poznámka: interný /externý doktorand   

ďalšie poznámky: učiteľská prax, výborná znalosť akéhokoľvek svetového cudzieho jazyka 

 

Téma č. 3: 

Tvorba kľúčových kompetencií budúcich učiteľov základnej školy v príprave učiteľov na 

Slovensku a na Ukrajine 

The formation of key competencies of future teachers of elementary school in the teachers 

training in Slovakia and Ukraine. 

Poznámka:  interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky: výborná znalosť akéhokoľvek svetového cudzieho jazyka, publikačná 

činnosť, príp. účasť na výskumných projektoch. 

 

 



školiteľ: prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc. 

Téma č. 1: 

Analýza sebaregulačných štýlov učenia sa študentov učiteľstva primárneho vzdelávania 

Analysis of self-regulation styles of learning of students of elementary pedagogy 

Anotácia: Dizertačná  práca je zameraná na sebaregulačné štýly učenia sa študentov UPV v 

predmetoch technického charakteru. Práca bude analyzovať súčasné metodické postupy 

sebaregulácie učenia sa doma i v zahraničí.  Cieľom výskumnej časti je: 

1.Diagnostikovať úroveň jednotlivých komponentov sebaregulácie učenia sa (sebaregulačný 

štýl).  Zistiť mieru závislosti medzi jednotlivými komponentmi sebaregulácie učenia sa.    

2. Zistiť rozdiely v úrovni sebaregulácie učenia sa študentov z hľadiska gender prístupu (ak 

bude relevantné zastúpenie oboch pohlaví).  

3. Skúmať súvislosť úrovne sebaregulácie učenia sa a celkovej školskej úspešnosti študentov. 

Poznámka: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:   znalosť anglického jazyka. 

 

Téma č. 2:  

Bádateľsky ladená stratégia výučby v technickom vzdelávaní v primárnej škole. 

A science-based teaching strategy in technical education in primary school 

Anotácia: V teoretickej časti sa rozpracúva tematika technického vzdelávania založená na 

bádateľskom prístupe.  Analyzujú sa výskumy u nás a v zahraničí, ktoré súvisia s danou 

problematikou. Empirická časť je zameraná  overenie vhodných technických experimentov. 

Výskumný nástroj: priame pozorovanie (za pomoci vytvoreného pozorovacieho hárku) , 

nepriame pozorovanie (videozáznam vyučovacej hodiny) a kvalitatívne a kvantitatívne 

vyhodnotenie pozorovania 

Poznámka: interný /externý doktorand  

 

 

 

 

školiteľ: prof. PhDr. Miron ZELINA, Dr.Sc., Dr.h.c. 

Téma č. 1: 

Exploatácia kognitívnych  procesov v  primárnom vzdelávaní  

Anotácia:  analýzy vyučovacieho  procesu  (mikroteaching)  na  základe uplatnenia  kognitívnej 

taxonómie  L. Andersona  a kol. 

Poznámka: externý doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

Téma č. 2:  

Divergentné myslenie  a  jeho rozvíjanie  v  primárnom vzdelávaní  

Anotácia: dve  alternatívy -  psychodidaktická analýza  procesov edukácie   alebo návrh  úloh  

a  metód  na  zlepšovanie divergentného  myslenia žiakov  v  3. a  4. ročníku ZŠ 

Poznámka: externý doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

Téma č. 3: 

Inovácia kurikula  etiky  v  primárnom vzdelávaní 

Anotácia: názory učiteľov, odborných zamestnancov,  výskumných pracovníkov  ai., na  

možnosti  výstavby  a  inovácie  obsahu  vzdelávania   žiakov v primárnom stupni   v  oblasti  

etiky, morálnej gramotnosti. 



Alternatíva: uplatnenie  a  zistenie  účinnosti programu morálnej gramotnosti u  žiakov  tretieho 

a štvrtého  ročníka ZŠ. 

Poznámka: externý doktorand 

ďalšie poznámky:  spracovanie v slovenskom jazyku, znalosť  anglického jazyka, znalosť  

elementárnej štatistiky. 

 

                    

  

školiteľ: doc. PaedDr. Katarína ŽILKOVÁ, PhD. 

Téma č. 1: 

Diagnostikovanie a hodnotenie v primárnom matematickom vzdelávaní 

Diagnostic and evaluation in elementary mathematics education 

Anotácia: Predmet dizertačnej práce bude zameraný na teoretické a empirické spracovanie 

pedagogickej reality o metódach diagnostikovania a hodnotenia v matematike primárneho 

vzdelávania. Diagnostikovanie žiakov v matematike umožňuje zistiť aktuálnu úroveň ich 

matematického uvažovania. Určenie aktuálnej úrovne žiaka, vyhodnotenie jeho potenciálu, 

resp. slabín determinuje priestor na vytvorenie podmienok pre jeho ďalší matematický 

kvalitatívny a kvantitatívny rast. Cieľom dizertačnej práce bude opísať, aké sú špecifiká 

diagnostikovania v matematickom vzdelávaní a zistiť, aké metódy diagnostikovania a 

hodnotenia v matematike preferujú učitelia primárneho vzdelávania. Použité budú kvalitatívne 

výskumné metódy (dotazník, interview, pozorovanie). Komparácia výsledkov výskumu s 

teoretickými paradigmami pedagogickej diagnostiky poskytne spätnú väzbu o aktuálnom stave 

diagnostikovania a hodnotenia žiakov v matematike. 

 Abstract: The dissertation thesis is aimed at theoretical and empirical elaboration of 

pedagogical reality about methods of diagnostic and evaluation in elementary mathematics 

education. Evaluation of students in mathematics enables to find out actual level of their 

mathematical thinking. The space for creation of conditions for further qualitative and 

quantitative mathematical growth of a child is determined by stating his/her actual level and 

evaluation of his/her potential. The goal of the thesis is to describe the specifics of diagnostic 

in mathematical education and determine which methods of diagnostic and evaluation are 

preferred by elementary teachers. Qualitative research methods (such as questionnaire, 

interview, observation) will be used. Comparison of research results with theoretical paradigms 

of pedagogical diagnostic will provide feedback about actual state of diagnostic and evaluation 

in mathematics. 

Poznámka: interný/ externý doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka (angličtina/nemčina), prax vítaná 

 

Téma č. 2: 

Koncept symetrie v primárnom matematickom vzdelávaní 

The concept of symmetry in elementary mathematics education 

Anotácia: Koncept symetrie sa vyskytuje a používa v rôznych vzdelávacích oblastiach 

primárneho vzdelávania a aj v rôznych disciplínach matematiky. Úvod do porozumenia 

podstaty symetrie poskytuje najmä matematické vzdelávanie, špeciálne geometria. 

Porozumenie základných princípov symetrie v geometrii umožní žiakom rozvíjať vyššie 

kognitívne procesy a aplikovať ich aj v iných vzdelávacích oblastiach, resp. disciplínach 

matematiky. Cieľom dizertačnej práce bude opísať význam, využitie, základné teoretické 

princípy a metódy sprístupňovania konceptu symetrie v kontexte primárneho vzdelávania. 

Cieľom výskumu bude získať evidenciu o žiackych konceptoch symetrie a o ich schopnostiach 

v rámci dimenzií kognitívneho procesu a overiť autorské edukačné intervencie s metodikou pre 



učiteľa. Odporúčaná výskumná metóda je pedagogický experiment. Vyhodnotenie experimentu 

poskytne spätnú väzbu o účinnosti a efektivite verifikovanej edukačnej intervencie. 

 Abstract: Concept of symmetry occurs and is used in different education areas of primary 

education and also in different areas of mathematics. Introduction for understanding the nature 

of symmetry is provided mainly by mathematic education, especially geometry. Understanding 

of basic principles of symmetry in geometry enables students to evolve higher cognitive 

processes and to apply them in other areas of education or mathematics. The aim of the 

dissertation thesis is to describe the importance, use, basic theoretical principles and methods 

for assessing the concept of symmetry in the context of primary education. The goal of the 

research is to gain evidence about students’ concepts of symmetry and their abilities within 

dimensions of cognitive process and to verify author’s educational interventions with 

methodology for a teacher. Recommended research method is pedagogical experiment. 

Evaluation of experiment will provide feedback about effectivity of verified educational 

intervention. 

Poznámka: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka (angličtina/nemčina), prax vítaná 

 

Téma č. 3: 

Konceptuálne a procesuálne prístupy v geometrii primárneho vzdelávania 

The concept of symmetry in elementary mathematics education 

Anotácia: Konceptuálne a procesuálne postupy v matematickom vzdelávaní sú dve cesty, ktoré 

sa aplikujú v procese tvorby predstáv žiakov o geometrických pojmoch. Pri niektorých 

geometrických pojmoch sa uprednostňujú konceptuálne prístupy, pri iných sa najskôr žiak 

stretáva s procesuálnym zavedením pojmu. Predmetom dizertačnej práce bude vysvetliť 

konceptuálne a procesuálne prístupy v geometrii primárneho vzdelávania, resp. objasniť a na 

príkladoch ilustrovať transfer medzi oboma prístupmi. Cieľom dizertačnej práce bude zistiť 

preferenciu učiteľov primárneho vzdelávania pri výbere edukačného prístupu v zavedení 

abstraktného geometrického pojmu, a tiež získať evidenciu o žiackych prístupoch k 

vysvetľovaniu geometrických pojmov. Použité budú kvalitatívne výskumné metódy (dotazník, 

interview, pozorovanie). Analýza a komparácia výsledkov umožní získať prehľad o 

schopnostiach a záujmoch žiakov pri budovaní mentálnych schém geometrických pojmov a 

navrhnúť také metodické postupy, ktoré zodpovedajú vzdelávacím potrebám žiakov a majú 

potenciál zabrániť tvorbe geometrických miskoncepcií. 

Abstract: Conceptual and processual approaches in education of mathematics are two paths that 

are applied in the process of creation of student’s imagery about geometric shapes. For some 

geometric terms conceptual approaches are preferred, for other terms, however, students 

encounter processual approach at first. The thesis is aimed to explain conceptual and processual 

approaches in geometry in primary education and to clarify and demonstrate on examples the 

transfer between both approaches. The goal of dissertation thesis is to find out elementary 

teachers’ preferences when choosing educational approach for introducing abstract geometric 

term and to gain evidence about students’ approaches to explanation of geometric terms. 

Qualitative research methods (such as questionnaire, interview, observation) will be used. 

Analysis and comparison of results enables to acquire overview of abilities and interests of 

students while creating mental schemes of geometric terms and to suggest methodic procedures 

that satisfy educational needs of students and have potential for prevention from creation of 

geometrical misconceptions. 

Poznámka: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka (angličtina/nemčina), prax vítaná 

 

 



školiteľ:   doc. PaedDr. Lilla KOREŇOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1: 

Rozšírená realita v primárnej edukácii 

Augmented Reality in the primary education 

Anotácia: V teoretickej časti sa rozpracúva tematika m-learningu (mobilných technológií vo 

vyučovaní) a rozšírenej reality (Augmented reality) v konštrukcionistickom prostredí 

primárneho vzdelávania.  Analyzujú sa výskumy u nás a v zahraničí, ktoré súvisia s danou 

problematikou. Empirická časť je zameraná  overenie vhodných experimentov. Výskumný 

nástroj: priame pozorovanie (za pomoci vytvoreného pozorovacieho hárku) , nepriame 

pozorovanie (videozáznam vyučovacej hodiny) a kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie 

pozorovania. 

Poznámka: interný alebo externý doktorand 

 

 

 

školiteľ:  prof. PhDr. Erich MISTRÍK, CSc. 

 

Téma č. 1: 

Vnímanie hraníc a bariér slobody z pohľadu učiteľov a žiakov v školách s alternatívnym 

a tradičným prístupom  

Limits of freedom at school as it is percieved by teachers and pupils in alternative as 

well as traditional school 

Anotácia: V dizertačnej práci sa bude s pomocou pološtruktúrovaných rozhovorov zisťovať, 

ako učitelia interpretujú slobodu žiakov, kde sú jej hranice a bariéry. Predmetom skúmania 

bude vnímanie slobody učiteľmi a žiakmi. Rozhovory sa uskutočnia hlavne s učiteľmi, ale aj 

so žiakmi. Práca porovná vybranú montessori školu so školou, kde je kurikulum formované 

tradičným spôsobom.  

Abstract: On the basis of semi-structured interviews the project will search for teacher´s 

interpretation of pupils´ freedom, its limits and barriers. The research object will be the 

freedom perception by teachers and pupils as well. Interviews will be held with teachers 

mainly, also with pupils. Data gained in Montessori school will by compared with data gained 

in a traditional school. 

Poznámka:  interný alebo externý doktorand 

 

 

 

 


