
Témy dizertačných prác na akademický rok 2020/2021 

 
 

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

 

Študijný  program:  špeciálna pedagogika 

 

Jazyk : slovenský 

 

školiteľ:  prof. PaedDr. Darina TARCSIOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1: Žiaci so stratou sluchu – analýza, syntéza a komparácia prípadov neúspešnej  

                  integrácie/inklúzie v podmienkach bežnej základnej školy. 

                  Pupils with hearing loss - analysis, synthesis and comparison of the causes of  

                  unsuccessful integratio/inclusion in mainstream school. 

Poznámka: prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika  

                               sluchovo postihnutých  

 

 

Téma č. 2:  Príklady dobrej praxe integrácie/inklúzie žiakov so stratou sluchu na  

                   bežných školách    

                   Good practices of integration inclusion of pupils with hearing loss  

                   in mainstream schools 

Poznámka:  prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika  

                             sluchovo postihnutých, základná znalosť  slovenského posunkového jazyka   

 

 

Téma č. 3 : Naratívne schopnosti deti  so stratou sluchu  v posunkovom jazyku                

                   Narrative abilities in sign language and children with hearing loss  

Poznámka:  prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika   

                             sluchovo postihnutých, základná znalosť  slovenského posunkového jazyka   

 

 

Téma č. 4: Využívanie  posunkov a  posunkovej komunikácie v ranej starostlivosti o deti  

                   so stratou sluchu  

                   Sign language  and sign communication in early education of  children with   

                   hearing  loss 

Poznámka : prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika  

                               sluchovo postihnutých, základná znalosť  slovenského posunkového  

                               jazyka   

 

 

 

 

 



školiteľ:  prof. PaedDr. Alica VANČOVÁ, CSc.  

 

Téma č. 1:  Profesijná príprava mentálne / viacnásobne postihnutých v podmienkach  

                   slovenských odborných učilíšť – kurikulárne, procesuálne a koncepčné  

                   otázky a trendy  

                   Vocational education of mentally / multiple handicapped in conditions 

                   of Slovak vocational schools - curricular, process and conceptual issues  

                   and trends 

Poznámka : interný / externý doktorand  

ďalšie poznámky :  špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   

 

 

Téma č. 2:  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 

Poznámka: interný / externý doktorand  

ďalšie poznámky :  špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   

 
  

Téma č. 3: 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 

Poznámka : interný doktorand / externý doktorand 

ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka   

 

Téma č. 4:  Aktuálne problémy špeciálnopedagogickiých intervencií pre jednotlivcov  

                    s autizmom 

                   Actual problems of special pedagogical intervention for individuals with  

                   autism  

Poznámka : interný / externý doktorand  

                   ďalšie poznámky :  znalosť svetového jazyka   

 

 

Téma č. 5 : Súčasná úroveň a možnosti skvalitňovania činností zariadení  

                    špeciálnopedagogického poradenstva  

                   The current level, and the enhancement of activities of special counselling  

                   institutions  

 Poznámka :  interný / externý doktorand  

ďalšie poznámky :  špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   

 

 

 

 

 

 

 



školiteľ:  prof. PaedDr. Miroslava BARTOŇOVÁ, Ph.D.  

 

Téma č. 1  :  Čitateľské kompetencie a intervenčné prístupy k žiakom so špecifickými 

                     poruchami učenia na prvom stupni základnej školy  

                     Reading competences and intervention approaches to pupils with specific  

                     learning  difficulties at primary school. 

 Poznámka : interný /externý  

 ďalšie poznámky :  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

Téma č. 2   : Analýza podporných opatrení k žiakom so špeciálnymi vzdelávacími  

                     potrebami v inkluzívnom prostredí základnej školy. 

                    Analysis of support measures for pupils with special educational needs in the  

                    inclusive environment of primary school. 

Poznámka : interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky :   výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 

školiteľ:  doc. PaedDr. Jana  LOPÚCHOVÁ, PhD.  

 

Téma č. 1:    Špeciálnopedagogická rehabilitácia jednotlivcov s neskoršou stratou zraku 

                     Special educational rehabilitation of individuals with vision loss in later life 

Poznámka : Téma je vhodná pre interného aj externého doktoranda.  

                     Znalosť anglického jazyka (resp. iného cudzieho jazyka)  

           

 

Téma č. 2:  Orientácia a mobilita jednotlivcov s neskoršou stratou zraku 

         Orientation and mobility of individuals with vision loss in later life 

Poznámka : Téma je vhodná pre interného aj externého doktoranda.  

                    Znalosť anglického jazyka (resp. iného cudzieho jazyka)  

 

 

Téma č. 3:  Percepcia priestoru u zrakovo postihnutých prostredníctvom reliéfnej  

                   grafiky 

                   Space perception through relief graphics in visually impaired 

Poznámka : Téma je vhodná pre interného aj externého doktoranda.  

                    Znalosť anglického jazyka (resp. iného cudzieho jazyka)  

 

 

 

školiteľ:  doc. PaedDr. Terézia HARČARÍKOVÁ, PhD.  

 

Téma č. 1:  Pohľad špeciálnych pedagógov na ranú edukáciu u jednotlivcov s telesným  

                   postihnutím 

       The view of special pedagogues for early education in individuals with  

       physical disabilities. 

 Poznámka :  interný /externý doktorand (preferencia interného doktoranda) 

 ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ 

 



 

Téma č. 2:  Problematika uplatnenia sa jednotlivcov s telesným postihnutím na trhu  

                   práce - analýza príčin zhoršeného prístupu k zamestnaniu  

       Problems of application of individuals with physical disabilities in the labor  

       market - analysis of causes of impaired access to employment 

Poznámka :  interný /externý doktorand (preferencia interného doktoranda) 

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ 

 

 

Téma č. 3:   Prevencia vzniku porúch učenia u deti so  špeciálnymi výchovno  -  

                    vzdelávacími potrebami  v predškolskom veku prostredníctvom  

                    špeciálnopedagogických intervencií 

        Prevention of learning disabilities in children with special educational needs  

        in pre-school age through special education interventions 

Poznámka :  interný /externý doktorand (preferencia interného doktoranda) 

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ 

 

 

 

školiteľ:  doc. Mgr. Margita SCHMIDTOVÁ, PhD.  

 

Téma č. 1:  Sluchová výchova u detí a žiakov so stratou sluchu – analýza, syntéza  

                   a komparácia sluchovej výchovy v rôznych prístupoch vzdelávania. 

                   Hearing education in children and pupils with hearing loss - analysis,  

                   synthesis and comparison of hearing education in different educational  

                   approaches. 

Poznámka : prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika  

                                sluchovo postihnutých  

 

 

Téma č. 2:   Program ranej edukácie detí so stratou sluchu   

                    Early education program for children with hearing loss 

Poznámka :  prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika 

sluchovo postihnutých, základná znalosť  slovenského posunkového jazyka   

 

 

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 

Poznámka: interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu špeciálna  

                               pedagogika  

 

 

 



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 

Poznámka : interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu špeciálna  

                             pedagogika   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant študijného programu : Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

 

Predseda odborovej komisie : Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

 


