
Témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020 

 

 

Študijný odbor: Špeciálna pedagogika 

 

Študijný  program: špeciálna pedagogika 

 

Jazyk : slovenský 

 

 

školiteľ:  prof. PaedDr. Alica VANČOVÁ, CSc. 

 

Téma č. 1:   

Inovatívne trendy a postupy v pedagogike detí s narušenou komunikačnou schopnosťou 

ako súčasti špeciálnej pedagogiky 

Innovative trends and practices in the education of children with communication 

disorders as part of special education 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka   

 
 

Téma č. 2:  

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 alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka   

 

 

Téma č. 3:  

Transfer konceptu neurodidaktiky a alternatívnych trendov  do edukačných obsahov 

a procesov špeciálnej pedagogiky 

Transfer of neurodidactics concept and alternative trends to educational curriculum 

and process of special education  

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť svetového jazyka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma č. 4:  

Súčasná úroveň a možnosti skvalitňovania spolupráce zariadení špeciálnopedagogického 

poradenstva so zákonnými zástupcami klientov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

The current level, and the enhancement of cooperation by a special counselling 

institutions with legal representatives of clients with special educational needs 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky: špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   

 

 

Téma č. 5: 

Inovácie procesuálnych aspektov  v profesijnej príprave jednotlivcov s mentálnym / 

viacnásobným  postihnutím 

Innovations in Process Aspects in the Professional Training of Individuals with Mental / 

Multiple Disabilities 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky: špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   

 

 

 

školiteľ:  prof. PaedDr. Darina TARCSIOVÁ, PhD. 

Téma č. 1: 

 Posunkový jazyk v školách pre sluchovo postihnutých  

 Sign language in schools for the hearing impaired 

Poznámka:  interný  doktorand 

ďalšie poznámky: ovládanie cudzieho jazyka – ideálne angličtina, záujem o posunkový jazyk  

 

Téma č. 2: 

Bimodálny bilingvizmus a nepočujúci  

Bimodal bilingualism and the deaf 

Poznámka:  interný  doktorand 

ďalšie poznámky: ovládanie cudzieho jazyka – ideálne angličtina 

 

 

Téma č. 3: 

 Používanie posunkového jazyka v ranom poradenstve detí so stratou sluchu   

 Using sign language in early counselling for children with hearing loss 

Poznámka: interný/externý  doktorand  

ďalšie poznámky: ovládanie cudzieho jazyka – ideálne angličtina 

 

Téma č. 4: 

 Možnosti a limity integrovaného/inkluzívneho vzdelávania nepočujúcich  

The possibilities and limits of integrated/inclusive education for the deaf 

Poznámka: interný/externý  doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  ovládanie cudzieho jazyka – ideálne angličtina 

 

 

 

 

 

 



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

Téma č. 1:  (v slovenčine resp. češtine) 

Analýza poradenskej a intervenčnej podpory žiakov so špecifickými poruchai učenia 

v inkluzívnom prostredí základnej školy / Analýza poradenské a intervenční podpory 

u žáků se specifickými poruchami učení v inkluzivním prostředí základní školy 

Analysis of counseling and intervention support of pupils with specific learning disabilities 

in the inclusive environment of elementary school 

Poznámka: interný doktorand  

ďalšie poznámky: výborná znalosť cudzieho jazyka /anglický jazyk 

 

Téma č. 2: (v slovenčine, resp. češtine) 

Výpovede mladistvých a dospelých osôb s dyslexiou, dyslexia – problém či prednosť? / 

Výpovědi mladistvých a dospělých osob s dyslexií, dyslexie – problém či přednost? 

Examples of juveniles and adults with dyslexia, dyslexia - problem or priority? 

Poznámka: interný doktorand  

ďalšie poznámky: výborná znalosť cudzieho jazyka /anglický jazyk 

 

 

 

školiteľ: doc. PaedDr Terézia HARČARÍKOVÁ, PhD. 

Téma č. 1:   

Potreba ranej intervencie u jednotlivcov  s telesným postihnutím, chorobou 

a zdravotným oslabením  (analýza  aktuálneho  stavu na Slovensku) 

Need for early intervention in individuals with physical disabilities, disease and health 

impairment (analysis of the current situation in Slovakia) 

Poznámka:  interný /externý doktorand (preferencia interného doktoranda) 

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ 

 

Téma č. 2:  

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. 3: 

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. 4: 

Vyliečený jednotlivec s onkologickým ochorením a jeho pohľad na edukáciu (analýza 

životných príbehov) 

Excited individual with oncological disease and his view of education (analysis of life 

stories) 

Poznámka:  interný /externý doktorand (preferencia interného doktoranda) 

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ 



Téma č. 5: 

Intervenčné možnosti špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k jednotlivcom 

s telesným postihnutím , chorobu alebo zdravotným oslabením 

Intervention possibilities of special pedagogical counseling in relation to individuals with 

physical disabilities, diseases or health impairment 

Poznámka:  interný /externý doktorand (preferencia interného doktoranda) 

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ 

 

 

školiteľ:   doc. Mgr. Margita SCHMIDTOVÁ, PhD. 

Téma č. 1: 

Multikulturalizmus a sluchovo postihnutí  

Multiculturalism and hearing impairment 

Poznámka : interný doktorand 

ďalšie poznámky:   výborná znalosť cudzieho jazyka   

 

Téma č. 2: 

 Ranná edukácia detí so sluchovým postihnutím 

 Early education of children with hearing impairment 

Poznámka : interný doktorand 

ďalšie poznámky: výborná znalosť cudzieho jazyka   

 

 

 

školiteľ:   doc. PaedDr. Jana LOPÚCHOVÁ, PhD. 

Téma č. 1:   

Možnosti špeciálnopedagogickej diagnostiky vizuálnych funkcií u detí s poruchami zraku 

v ranom veku 

Possibilities of special pedagogical diagnostics of visual functions in children with visual 

impairments at early age 

Poznámka: téma vhodná pre interného aj  externého doktoranda                    

ďalšie poznámky:  potrebná znalosť anglického alebo ruského jazyka  (iné jazyky sú vítané)   

 

Téma č. 2:  

Analýza kurikulárnych a procesuálnych špecifík edukačného procesu u žiakov 

s poruchami zraku 

Analysis of curricular and process specifics of the educational process in pupils with visual 

impairments 

Poznámka: téma vhodná pre interného aj  externého doktoranda                    

ďalšie poznámky:  potrebná znalosť anglického alebo ruského jazyka  (iné jazyky sú vítané)   

                  

Téma č. 3: 

Identifikácia, analýza a deskripcia špeciálnych edukačných potrieb jednotlivcov so 

zdravotným znevýhodnením v produktívnom veku v procese ich ďalšieho vzdelávania  

Identifying, analyzing and describing special educational needs of individuals with 

disabilities in working age in the process of their lifelong learning 

Poznámka: téma vhodná pre interného aj  externého doktoranda                    

ďalšie poznámky:  potrebná znalosť anglického alebo ruského jazyka  (iné jazyky sú vítané)   

 

 



školiteľ:   doc. PaedDr. Katarína MAJZLANOVÁ, PhD. 

Téma č. 1:    

Dramatoterapia v inkluzívnej edukácii detí so špeciálnymi edukačnými potrebami. 

Dramatherapy in inclusive education of children with special education needs. 

Poznámka: Interný  doktorand  / externý doktorand 

ďalšie poznámky:   

- téma určená pre uchádzača s praxou v oblasti uplatňovania dramatických aktivít u detí so 

špeciálnymi edukačnými potrebami. 

- ovládanie anglického jazyka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant študijného programu:       prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. 

Predseda odborovej komisie:       prof. PaedDr. A. Vančová, CSc.  

 


