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Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

 

Študijný  program: didaktika umelecko-výchovných predmetov 

 

Jazyk : slovenský 

 

školiteľ:   prof. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1: Aktivizujúce a komunikačné metódy a ich použitie vo výtvarnej  

                   výchove 

                  Activating and communicative methods and their use in art education 

Poznámka:  interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky: skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

Téma č. 2:  Výtvarná expresia a sebarealizácia ako konštrukt vizuálnej  

                         komunikácie 

Artistic expression and self-realization as a construct of visual  

communication 

Poznámka: interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky: skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

 

školiteľ: doc. Martin ČINOVSKÝ, ArtD. 

 

Téma č. 1:   Vplyv televíznej animovanej tvorby na mentálny a estetický vývoj  

                    detí vo veku 10 až 12 rokov 

                    Infuence of Television Animation on Mental and Aesthetical  

                    Development of Children from 10 to 12 Years Old 

Poznámka: interný doktorand (príp. externá forma) 

ďalšie poznámky: skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

 

školiteľka: doc. Mgr.art. Xénia BERGEROVÁ, ArtD. 

 

Téma č. 1:   Didaktické možnosti maľby a kresby v pedagogickom procese  

                    základného školstva a ich presahy do iných predmetov 

                    Didactic possibilities of painting and drawing in pedagogical process  

                    of elementary education. Possibilities od their use in other subjects 

Anotácia:  

Vplyv a možnosti obrazu, maľby, prípadne kresby v pedagogickom procese 

z všestrannejšieho pohľadu. Možnosti ich využitia v záujme zatraktívnenia a zvýšenia 

predstavivosti vo výučbe. 



Anotation: 

Influence and possibilities of painting and drawing in pedagogical process of 

elementary education. Possibilities od their use in other subjects. 

Poznámka : interný – externý  doktorand 

ďalšie poznámky :   skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

 

školiteľka: prof. PaedDr. Jaroslava ŠICKOVÁ, akad.soch., PhD. 

 

Téma č. 1: Výtvarné  metódy Spirituálne - ekologickej- exsitenciálnej  arteterapie  

                  (SEEA)  ako podpora reziliencie u  detí a adolecentov 

                  The Fine Art  methods of Spiritual-ecologic- existencial art therapy  

                  (SEEA) as support of resilience   of children and adolecsents 

Anotácia:  

Výskum zameraný na využitie   výtvarných techník a metód  vhodných  na zvýšenie 

kretaivity a resiliencie   s cieľom eliminácie  rôznych problémových javov súčasnej 

mladej populácie.  

Anotation: 

The research is focus on using the  art methods of SEEA  indicated  for the growth of 

creativity and  resilience .  The goal  is  eliminiation of different problematic 

fenomenons in the contemporary young people’s  population 

Poznámka: interný doktorand (príp. externá forma) 

ďalšie poznámky: skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

 

 

školiteľ: doc. PaedDr. Sergej MIRONOV, CSc. 

 

Téma č. 1: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu ako hudobné teleso a jeho  

poslanie v rozhlasovej tvorbe a vysielaní. 

     The Slovak Radio Children's Choir as musical body and its mission 

     in radio production and broadcasting. 

Anotácia: 

Vznik a vývoj Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. 

Anotation: 

The foundation and history of the Slovak Radio Children's Choir. 

Poznámka : interný /externý doktorand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 školiteľ: prof. Mgr. Stanislav ZAMBORSKÝ, ArtD. 

 

Téma č. 1: Percepcia hudobného diela vo vyučovacom procese na základnej  

                   umeleckej škole  

      Perception of Musical Work in Educational Process at Elementary  

      Art School 

Anotácia:  

Metódy percepcie vnímania hudobného diela vo všeobecnom aj špecifickom kontexte.  

Poznámka: interný /externý doktorand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant študijného programu: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., akad. soch. 

Predseda odborovej komisie: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., akad. soch. 

 

 

 

 

 


