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školiteľ:  doc. Martin ČINOVSKÝ, akad. maliar, Art D 

 

Téma č. 1:      Vplyv počítačových a mobilných hier na mentálny a estetický vývoj  

                       detí vo veku 9 až 16 rokov  

Infuence of Computer and Mobile Games on Mental and Aesthetical 

Development of Children from 9 to 16 Years Old 

 

Anotácia: Vplyv a možnosti počítačových a mobilných hier v pedagogickom procese z 

všestrannejšieho pohľadu. Možnosti ich využitia v záujme zlepšenia a zvýšenia 

predstavivosti vo výučbe. 

Anotation: Influence and possibilities of computer and mobile games in pedagogical 

process of elementary education. Possibilities of their use in order to improve and 

increase the imagination in teaching. 

Povinný údaj: interný doktorand (príp. externá forma) 

ďalšie poznámky: skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

 

školiteľka:  doc. Mgr. Art. Xénia BERGEROVÁ, akad. maliarka, Art D. 

 

Téma č. 1:    Návrat figuratívnosti vo výtvarnom umení a jeho aplikácia do     

                     programov umeleckého školstva, respektíve umeleckého vysokého   

                     školstva 

                     Return of figurativeness in fine arts and its application to the art   

                     education programs, respectively higher art education. 

 

Anotácia: Mapovanie a komparácie teritória figurálnej, resp. figuratívnej maľby v 

umeleckom vysokom školstve v našom regióne. Možnosť ponuky, námetov i inšpirácií 

metodických i didaktických postupov v tejto oblasti. 

Povinný údaj : interný – externý doktorand 

ďalšie poznámky : skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

 

Téma č. 2:  Maľba, jej didaktické cesty a formy priblíženia dieťaťu. 

Painting and its didactic ways and forms to approaching a child. 

Anotácia: Hľadanie a mapovanie prístupov, akou didaktickou formou a cestou 

zatraktívniť maľbu deťom dneška. 



Povinný údaj : interný – externý doktorand 

ďalšie poznámky : skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

 

 

školiteľka :   prof. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:  Edukačný a kreatívny potenciál galerijnej expozície 

                   The educational and creative potential of the gallery exposition 

 

Anotácia: dizertačná práca bude zameraná na skúmanie edukačného a kreatívneho 

potenciálu galerijnej expozície v rôznych vekových skupinách respondentov. 

V teoretickej časti by mala mať práca  komparatívny tematický charakter vzhľadom na 

domáce a zahraničné teritórium. Okrem samotného výskumu bude prínosom výskumu 

aj definovanie vekových, prípadne iných  špecifík vzhľadom na galerijnú expozíciu.  

 povinný údaj: interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky:   prax a znalosť prostredia galerijnej edukácie  

 

 

Téma č. 2:  Fenomén flow a jeho skúmanie v kontexte školskej výtvarnej výchovy 

                   The flow phenomenon and its exploration in the context of the school art 

                   Education 

 

Anotácia: cieľom dizertačnej práce je analyzovať v teoretickej a výskumnej paradigme 

fenomén flow. V rámci výskumu by práca mala analyzovať možnosti skúmaného 

fenoménu vo rôznych kontextoch edukačnej reality vo výtvarnej výchove.  

 povinný údaj: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:   možnosť realizácie výskumu v edukačnej praxi 

 

 

Téma č. 3:  Umelecká interdisciplinarita v osobnostnom a sociálnom rozvoji  

                   dieťaťa na  počiatku staršieho školského veku 

                   Art interdisciplinarity in the personal and social development of a child at  

                   the beginning of an older school age 

 

Anotácia: Dizertačná práca preukáže význam integrácie umeleckých predmetov v 

školskom vzdelávaní pre osobnostný, emocionálny, kognitívny a sociálny rozvoj 

žiakov v období začiatku staršieho školského veku. Hlavným zdrojom inšpirácie budú 

podnetné vedecké poznatky a didaktické princípy domácich a zahraničných osobností, 

predovšetkým z hudobnej a výtvarnej oblasti. Metódy výskumu budú založené na 

analýze a komparácii odborných materiálov, na integratívnom hudobnom experimente 

pre žiakov staršieho školského veku, v ktorom bude uplatnené kritické myslenie, 

formatívne hodnotenie, pozorovanie a rozhovor. Výskum sa uskutoční v záujmovom 

umeleckom združení detí v rámci základnej školy. Jeho výsledky budú užitočné pre 

inováciu štátnych a školských vzdelávacích programov a pre vzdelávanie učiteľov. 

povinný údaj: interný doktorand 

 

 

 



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

 

Téma č.1:   Metódy  arteterapie zamerané na podporu reziliencie  detí a mládeže 

                   Methods  of art therapy  aiming  to  support  children’s  and adolescents’s 

                   resielience  

 

Anotácia: cieľom dizertačnej práce je identifikovať a v praxi overiť možností postupov  

arteterapie zamerané na budovania odolnosti detí a mládeže  voči  neistote, strachu  

a iných negatívnych fenoménov  v súvislosti so záťažovými situáciami  súčasnosti 

Anotation: the goal is to identify the possibilieties of art therapy in contex of building 

resilience, to reduce the insecurity and fear  in  actual reality of children and adolescents 

povinný údaj: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky: skúsenosti v obore,   možnosť realizácie výskumu v praxi  

 

 

 

Téma č. 2:    Prínosy  modelovania z hliny ( alebo 3d štruktúr) v arteterapii       

                     Contributions of using clay and(or 3d structures) in art therapy  

  

Anotácia: cieľom dizertačnej práce je overiť benefity trojdimenzionálnych 

arteterapeutických metód a postupov v praxi   na duševné zdravie a integritu osobnosti 

Anotation:  The goal of diseration reserach  is to verify the benefits of 3 D art therapy 

methods in praxis in connection with methal health issues and  personality integrity  

povinný údaj: externý doktorand  

ďalšie poznámky: skúsenosti v obore,   možnosť realizácie výskumu v praxi  

 

 

 

 Téma č. 3:      Špecifiká výtvarnej reflexie   detí s  poruchami správania ( PS) 

                        The specific features of    art reflection  by    behavioral disturbance 

                        of children 

 

Anotácia: cieľom  dizertačnej práce je  kvantitatívny výskum,  zozbieranie a 

analyzovanie  výtvarného materiálu ( kresba, maľba) od detí s poruchami správania, 

identifikovanie jeho špecifík  a návrh korektívnej  arteterapeutickej intervencie  

Anotation: the intention  of dissertation work  is qualitative resarch , collecting , 

recording and analyzing  the art reflexion ( drawings, paintings ) by children with 

behavioral disturbance , identifying their’s  specific features and suggesting the 

corrective art thepary intervention possibilities  

povinný údaj: externý doktorand  

ďalšie poznámky: skúsenosti v obore,   možnosť realizácie výskumu v praxi  

 

 

 

Téma č. 4: Vplyv nových médií a iternédií na vývin detskej kresby a grafomotoriky 

                 The influence of new medias and intermedias onto  development of   

                  children’s drawing and grapho motor. 

 

Anotácia: cieľom dizertačnej práce je  pomenovať, analyzovať aktuálne črty a ich 

prípadné   zmeny vo vývine kresieb  súčasných detí  a ich grafomotorických schopností 



a porovnať ich s grafomotorickými  schopnosťami a vývinom kresieb generácie detí 

rovnakého veku  v minulosti 

Anotation:  The goal of the  dissertation research is to name and analyze the actual 

changes   in the development of childern’s drawings and their motor skills influenced 

by intermedias  and to compare them with the drawings of children the same age  from 

past  

povinný údaj: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:   skúsenosti v obore, realizácie výskumu v praxi  

 

 

 

školiteľ: prof. Mgr. Stanislav ZAMBORSKÝ, ArtD. 

 

Téma č. 1:   Prehľad, analýza a využitie klavírnych škôl a metodík v hudobnom     

                    školstve na Slovensku. Prehľad, analýza a využitie klavírnych škôl  

                    a metodík v základných umeleckých školách na Slovensku.  

                    Overview, analysis and use of piano schools and metodologies in musical     

                    educationon on elementary musical schools in Slovakia. 

 

Anotácia: Historický vývoj klavírnych škôl a metodík v Európe, percepcia hudby 

v detskom veku, zoznam a dôkladná analýza klavírnych škôl a metodík v historickom 

kontexte a súčasnosti, prieskum (výskum) a vyhodnotenie pozitív, prípadne negatív, 

týchto škôl a ich uplatnenie v súčasnosti na Slovensku. 

Povinný údaj: Interné, prípadne externé štúdium. 

Ďalšie  poznámky: Aktívna, prípadne pasívna znalosť anglického alebo nemeckého 

jazyka, vítané pôsobenie v základnom umeleckom školstve. 

 

 

 

Téma.č. 2:  Vplyv a účinok klasickej a populárnej hudby na mládež staršieho  

                   školského veku na Slovensku.  

                   The influence and impact of classical and popular music on older school- 

                   age youth in Slovakia. 

 

Anotácia: Percepcia hudby v mladšom a staršom školskom veku. Predpoklady pre 

vnímanie tzv. klasickej, teda špecificky „vážnej“ hudby, v porovnaní s účinkami 

populárnej hudby. Analýza prostredia a sociálnych vzťahov skúmanej kategórie a ich 

súvislosti s tematikou. Výskum a vyhodnotenie jeho výsledkov. 

Povinný údaj: externé štúdium. 

Ďalšie poznámky: Vítané pôsobenie v pedagogike základnej školy, aktívna prípadne 

pasívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.   

 

 

  


