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Téma č. 1: Rozvíjanie kritického myslenia detí v predprimárnom vzdelávaní 

Development of children's critical thinking in pre-primary education 

 

Anotácia: Dizertačná práca sa zameriava na problematiku rozvíjania kritického myslenia detí 

v predprimárnom vzdelávaní z pohľadu vysokoškolských učiteľov a cvičných učiteľov 

materských škôl. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie konštruktu kritické myslenie z 

pohľadu jednotlivých vedeckých diskurzov a rozpracovanie koncepcie reflexívneho modelu 

pedagogickej praxe v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika. Spracovanie 

dizertačnej práce je v zmysle uplatnenia kvalitatívnej metodológie. Výskumnými nástrojmi v 

akčnom skúmaní sú individuálne a skupinové interview, metóda priameho i nepriameho 

pozorovania, ako aj mikrovýstupy so subjektmi výskumu. 

 

povinný údaj:  interný doktorand  

ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť anglického jazyka  

  

  

Téma č. 2: Podpora sebaregulácie učenia sa žiakov v primárnom vzdelávaní 

Support for self-regulation of pupils' learning in primary education 

 

Anotácia: Teoretická časť dizertačnej práce sa zameriava na rozpracovanie konštruktu 

sebaregulácia učenia sa a rozpracovanie koncepcie reflexívneho modelu pedagogickej praxe v 

študijnom programe Učiteľstvo primárneho vzdelávania so zameraním na rozvoj sebaregulácie 

učenia sa žiakov v primárnom vzdelávaní. Cieľom práce je identifikovať možnosti didaktickej 

podpory sebaregulácie učenia sa žiakov v podmienkach primárneho vzdelávania. Očakáva sa, 

že v  práci bude uplatnený kvalitatívny výskum. Výskumnými metódami v akčnom skúmaní 

sú interview, pozorovanie a mikrovyučovanie. 

 

povinný údaj:  interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

  



školiteľ:   prof. PaedDr. Katarína ŽILKOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:   Vzory ako prediktor matematického uvažovania žiakov primárnej školy 

Patterns as a predictor of pupil’s mathematical reasoning in primary school 

 

Anotácia: Vzory sa využívajú na znázornenie identifikovaných zákonitostí a na formulovanie 

zovšeobecnení. Vyskytujú sa nielen v matematike, ale aj v bežnom živote. Uvažovanie o 

vzoroch rozvíja matematické myslenie a je zásadné pre riešenie problémov vo všeobecnosti. 

Pod pojmom vzor chápeme v matematike sekvenciu, ktorá je tvorená pravidlom. Schopnosť 

rozpoznávať a vytvárať vzory pomáha deťom formulovať predikcie na základe ich vlastných 

pozorovaní a poskytuje nástroj na ich overenie, resp. zdôvodnenie. Jednoduché vzory sú 

prediktorom k porozumeniu zložitejších numerických, algebrických a geometrických štruktúr. 

Cieľom dizertačnej práce bude skúmať vplyv edukačnej intervencie zameranej na prácu so 

vzormi na rozvoj matematického uvažovania detí mladšieho školského veku a bude hľadať 

vzťah medzi úrovňou matematického myslenia detí a schopnosťou riešiť úlohy zamerané na 

identifikáciu a aplikáciu vzorov. Aplikačným komponentom práce bude súbor intervencií 

haptického, akustického alebo kinetického charakteru. Vývoj edukačnej intervencie bude 

podliehať výskumnej metóde Design Based Research. Overenie edukačnej intervencie sa bude 

realizovať prostredníctvom výskumnej metódy prípadovej štúdie (prípadová štúdia o efektoch 

programu/Program Effects Case Study) alebo pedagogického experimentu. 

 

povinný údaj:   interný alebo externý doktorand   

ďalšie poznámky:   prax, znalosť cudzieho jazyka   

 

 

 

Téma č. 2:   Vplyv učebných materiálov z matematiky na rozvoj adaptívnej odbornosti 

učiteľov/žiakov primárneho vzdelávania 

The influence of mathematics teaching materials on the development of 

adaptive expertise of primary school teachers/students 

 

Anotácia: Adaptívna odbornosť je široký konštrukt, ktorý zahŕňa množstvo kognitívnych, 

motivačných a osobnostných komponentov. Cieľom dizertačnej práce bude uskutočniť výskum 

o poňatí koncepcie súboru vybraných učebných materiálov z matematiky učiteľmi primárneho 

vzdelávania z hľadiska rozvíjania adaptívnej odbornosti učiteľov/žiakov. Výskum dizertačnej 

práce bude zameraný na didaktický transfer a trajektórie učenia v kontexte rozvíjania 

adaptívnej odbornosti. Zisťovať sa budú dve dimenzie odbornosti (účinnosť a inovácia), ktoré 

charakterizujú adaptívnu odbornosť učiteľov/žiakov. Z metodologického hľadiska pôjde o 

kvalitatívny výskum realizovaný predovšetkým prostredníctvom pozorovaní. Rozvíjanie 

adaptívnych odborných znalostí si vyžaduje koncepčné porozumenie. Prínos dizertačnej práce 

bude v opísaní a chápaní procesu, ako rozvíjať u učiteľov/žiakov adaptívnu odbornosť. 

 

povinný údaj:   interný alebo externý doktorand   

ďalšie poznámky:   znalosť cudzieho jazyka   

 

 

  



školiteľ: doc. PaedDr. Dušan KOSTRUB, PhD. 

 

Téma č. 1:  Pripravenosť študentov niesť zodpovednosť za spoluzabezpečovanie kvality    

                   vysokoškolského vzdelávania  

  Students' readiness to take responsibility for co-ensuring the quality of higher  

  education 

 

Anotácia: Platnosťou zákona 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a štandardov a Usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania (ESG) vzniká študentom povinnosť zohrávať aktívnu úlohu v 

tvorbe procesu učenia sa s tým, že sa tento ich prístup má odzrkadľovať aj v ich hodnotení. Ide 

o nové legislatívne možnosti rozšírenia ohraničenia študentovej samostatnosti, zodpovednosti 

a spolupráce. Z tohto hľadiska bude prospešné skúmať kvalitu pripravenosti študentov 

podieľať sa na spoluzabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania. Cieľ dizertačnej práce: 

Identifikovať zložky pripravenosti študenta na prevzatie zodpovednosti za zabezpečovanie 

kvality VŠ vzdelávania z podielu študentov.   Využije sa výlučne  kvalitatívna metodológia s 

rozmanitosťou výskumných žánrov a nástrojov, pričom základným žánrom bude 

fenomenológia. Nástroje budú fenomenografický rozhovor, naratívny rozhovor, esej, fókusová 

skupina.   

 

povinný údaj:  interný doktorand  

ďalšie poznámky: prax, výborné ovládanie svetového jazyka  

 

 

Téma 2:  Konceptualizácia  pedagogickej praxe študentov ako podiel ich zodpovednosti 

za spoluzabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania  

    Conceptualization of students' pedagogical practice as a part of their responsibility 

for jointly ensuring the quality of university education 

 

Anotácia: Platnosťou zákona 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a štandardov a Usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania (ESG) vzniká študentom povinnosť zohrávať aktívnu úlohu v 

tvorbe procesu vlastného učenia sa. Táto skutočnosť sa viaže aj na koncept praxe študentov. 

Ide o nové legislatívne možnosti rozšírenia ohraničenia študentovej samostatnosti, 

zodpovednosti a spolupráce. V článku 9 Štandardov pre študijný program z r. 2020 sú 

vymedzené body získavania a spracúvania informácií o študijnom programe, pričom do týchto 

činností majú byť aktívne zahrnovaní študenti.  Z tohto hľadiska bude prospešné   skúmať 

interpretovanie konceptu kvalita pedagogickej praxe študentov práve z ich perspektívy ako 

účastníkov a absolventov praktickej výučby. Ciele dizertačnej práce sú: 1) Identifikovať zložky 

kvality pedagogickej praxe na základe zásadných informácií od študentov. 2) 

Konceptualizovať pedagogickú prax na základe sociálnych reprezentácií a interpretácií 

študentov.    Vychádzajúc z legislatívneho určenia  prevzatia zodpovednosti za zabezpečovanie 

kvality VŠ vzdelávania z podielu študentov sa využije výlučne  kvalitatívna metodológia s 

rozmanitosťou výskumných žánrov a nástrojov, pričom základným žánrom bude 

etnometodológia. Nástroje budú etnografické interview, hĺbkový rozhovor, 

autobiografia/životný príbeh a expertné posúdenie. Dizertačná práca bude mať výskumno- 

vývojový  charakter.  

 

povinný údaj:  interný doktorand  

ďalšie poznámky: prax, výborné ovládanie svetového jazyka  



Téma č. 3:  Pedagogická interpretácia ohrozenia žiakov v (post)pandemickom období  

                   vzdelávania 

       Pedagogical interpretation of the threat to students in the (post) pandemic period of  

       education 

 

Anotácia: Na obdobie pandémie Covid19 nebol nik pripravovaný. V rámci zabránenia šírenia 

nákazy na podnet pandemických autorít bolo nariadené online vzdelávanie na všetkých 

stupňoch škôl s občasnými výnimkami v zabezpečovaní tejto formy. Online vzdelávanie 

vyžaduje iné podmienky učenia sa a vyučovania, ktoré v plnom rozsahu presahujú štandardné 

spôsoby učenia sa a vyučovania typické pre prezenčné formy. Pandemické obdobie ovplyvnilo 

životy detí, žiakov; preto bude prospešné dopátrať sa, ktoré zložky toto obdobie ovplyvnilo, 

ako ovplyvnilo a aké sú následky ovplyvnenia. Ciele dizertačnej práce sú: 1) Identifikovať 

stratégie, ktorými sa vysporadúvajú deti, žiaci s absenciou celého spektra infraštruktúry 

školského edukačného kontextu súvisiaceho s prezenčnou výučbou. 2) Identifikovať stratégie, 

ktorými sa vysporadúvajú deti, žiaci s absenciou sociálneho kontaktu so svojimi 

učiteľmi/vychovávateľmi a spolužiakmi.      Na účely výskumu sa uplatní výlučne kvalitatívna 

metodológia s rozmanitosťou výskumných žánrov a nástrojov. Východiskovým žánrom bude 

hermeneutika  a výskumnými nástrojmi autobiografické rozprávanie, časová a životná krivka,  

esej, narácia, projektívna technika kresba a voľný rozhovor.  

 

povinný údaj:  interný doktorand  

ďalšie poznámky: prax, výborné ovládanie svetového jazyka  

 

 

 

školiteľ:  doc. RNDr. Edita PARTOVÁ, CSc. 

 

Téma č. 1:    Využívanie taxonómie vzdelávacích cieľov pri plánovaní učiva matematiky 

na 1. stupni základnej školy.  

Applying the taxonomy of educational goals in the planning of mathematics 

education at primary school. 

 

Anotácia:  Cieľom dizertačnej práce je overiť súčasný stav plánovania učiva na 1. stupni ZŠ. 

Na základe dotazníka analyzovať situáciu vytvoriť hypotézy na zistenie dôvodov tohto stavu, 

navrhnúť spôsob plánovania a overiť akceptáciu návrhu v praxi. 

 

povinný údaj:  interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:    pedagogická prax na 1. stupni minimálne  2 roky 

 

 

 

Téma č. 2:   Podpory a prekážky využívania žiackych fyzikálnych pokusov v 

prírodovede. 

Support and barrier the using of pupil`s physical experiments in science 

education. 

 

Anotácia:  Cieľom dizertačnej práce je zmapovať súčasný stav na školách a zistiť  frekvenciu 

prípadne absenciu realizácie žiackych pokusov, materiálne zabezpečenie škôl a odbornú 

pripravenosť učiteľov. Očakáva sa  vypracovania a overenie návrhu jednoduchých pokusov, 

ktoré budú reflektovať zistenia v školách. Výsledkom práce by mala byť seriózna analýza, 



ktorá explicitne ukáže klady aj nedostatky používania pokusov a návrh na ich jednoduché a 

bezpečné realizácie. 

 

povinný údaj:  interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:    žiadne 

 

 

 

Téma č. 3:   Používanie manuálnych  učebných pomôcok vo vyučovaní  primárnej 

matematiky    

Using the manipulatives in primary mathematics teaching 

 

Anotácia:  Cieľom dizertačnej práce je overiť súčasný stav používania  manipulačných 

výučbových pomôcok v primárnej matematike. Vlastnoručné narábanie s reálnymi predmetmi 

je významným prostriedkom prepájanie učiva s praxou. Očakáva sa zmapovanie súčasnej 

situácie v teréne a skúmanie dôvodov používania alebo naopak odmietania týchto pomôcok. 

Práca vyžaduje výskum v teréne. 

 

povinný údaj:  interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:    pedagogická prax na 1. stupni minimálne  2 roky 

 

 

 

 

školiteľ:   prof. PaedDr. Mária PISOŇOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:    Špecifiká  riadenia materských škôl v Slovenskej republike v komparácii so  

zahraničím  

Specifics of kindergarten management in comparison with abroad 

 

Anotácia: Dizertačná  práca rieši otázku skvalitňovania prípravy riaditeľov materských škôl v 

Slovenskej republike v komparácii so  zahraničnými  skúsenosťami. Hlavným zámerom práce 

je problematika implementácie obsahu  manažérskych funkcií do  riadiaceho procesu 

materských škôl s akcentom na rešpektovanie trendov súvisiacich so zvyšujúcimi sa nárokmi 

na profesionálnu manažérsku prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Dôležitou 

súčasťou teoretickej analýzy je práca s relevantnou zahraničnou bibliografiou a komparácia 

takto získaných poznatkov so súčasným stavom v SR.  Predmetom empirickej časti  práce je 

podrobná analýza vzdelávacích potrieb súčasných riaditeľov materských škôl a to  na základe 

adekvátnych výskumných metód. Jej výsledkom by mal byť  návrh odporúčaní na zlepšenie 

súčasného  stavu. Dizertačná  práca má  teoreticko-empirický  charakter. 

 

 povinný údaj:   interný alebo externý doktorand   

ďalšie poznámky:   v prípade externého doktoranda riadiaca prax v MŠ a  výborná znalosť 

cudzieho jazyka 

 

 

 

 

 

 



školiteľ:   doc. PaedDr. Lilla KOREŇOVÁ, PhD. 

 

 

Téma č. 1:  Vplyv m-learningu a rozšírenej reality v primárnej edukácii 

                   Influence of m-learning and augmented reality in 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. Predmetom dizertačnej práce bude interakcia m-learningu a 

rozšírenej reality so subjektami primárneho vzdelávania. Cieľom bude metavýskum danej 

problematiky a analýza implementácie m-learningu a rozšírenej reality do primárneho 

vzdelávania na Slovensku. Cieľom bude tiež definovanie identifikátorov na zisťovanie 

faktorov vplyvu mobilných technológií a rozšírenej reality na edukačný proces primárneho 

vzdelávania. Dôraz bude na výskum implementácie m-learningu s rozšírenou realitou naprieč 

vzdelávacími oblasťami. Uplatní sa kvalitatívna metodológia a skúmanie bude mať 

hermeneutický charakter.  Akčný výskum s dizajnom bohatých výskumných aktivít umožní 

identifikovať a interpretovať skúmaný jav. 

 

povinný údaj:  interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:  

 

 

Téma č. 2:  Informatika v primárnom vzdelávaní pomocou detských programovacích  

                   jazykov 

                   Informatics in primary education by children's programming languages 

 

Anotácia: V teoretickej časti práca bude analyzovať súčasné vzdelávacie prístupy k 

propedeutike informatiky pomocou detských programovacích jazykov (napr. Scratch, Robot 

Emil a pod.) v 3. a 4.  ročníku základnej školy. Dôraz bude na konštruktivistickom 

vzdelávacom prostredí, v rámci ktorého sa rozvíja informatická, digitálna a matematická 

gramotnosť. Cieľom práce bude aj výskum interakcie žiakov a ich digitálneho prostredia v 

kontexte nových štandardov predmetu Informatika v primárnom vzdelávaní. Cieľom bude tiež 

navrhnúť a experimentálne overiť metodiku vyučovania vybraných tém Informatiky na prvom 

stupni ZŠ s dôrazom na konštrukcionistické vzdelávacie prostredie. Odporúčaná výskumná 

metóda je pedagogický experiment. Vyhodnotenie experimentu poskytne spätnú väzbu o 

účinnosti a efektivite verifikovanej edukačnej intervencie. 

 

 povinný údaj:  interný alebo externý doktorand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



školiteľ : doc. PaedDr. Ján GUNČAGA, PhD. 

 

Téma č. 1: Komunikácia a porozumenie slovných úloh vo vyučovaní matematiky na 

primárnom stupni 

Communication and Understanding of Word Tasks in Mathematics Education at 

the Primary Level 

 

Anotácia: Komunikácia v oblasti školstva, najmä vo vyučovaní matematiky je nevyhnutná. 

Obsah školskej matematiky sa často oddeľuje od každodenného života a reality žiakov a 

prezentuje sa na takej úrovni v triede, ktorá nezodpovedá kognitívnej úrovni adresáta-žiaka. 

Chýbajúce porozumenie zvyčajne vedie k tomu, že žiaci preberajú pasívnu úlohu počas 

vyučovacej hodiny. Typ komunikácie medzi učiteľom a žiakom má vplyv aj na porozumenie 

slovných matematických úloh. Za týmto účelom bude skúmaná úspešnosť a možné ťažkosti 

pri riešení týchto úloh. Výskum bude vychádzať z aktuálnej komunikačnej situácie vybraných 

skupín žiakov na primárnom stupni. Pre získanie experimentálnych údajov budú využité 

kvalitatívne metódy (rozhovor, pozorovanie, analýza riešení slovných úloh). Tieto údaje 

poskytnú obraz o danej komunikačnej situácii. Osobitná pozornosť bude venovaná  

vzájomnému vzťahu medzi sociálnou formou a komunikačným správaním medzi žiakmi a 

učiteľmi počas vyučovacích hodín matematiky na primárnom stupni. 

 

 povinný údaj: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:  znalosť nemeckého alebo anglického jazyka vítaná  

 

 

Téma č. 2:  Matematické a prírodovedné vzdelávanie (STEM) v primárnom stupni 

s využitím IKT 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Education in Primary 

Level with ICT 

    

Anotácia: Cieľom práce je objasniť implementáciu prostriedkov informačných a 

komunikačných technológií (IKT) do výučby žiakov primárneho stupňa vo vyučovaní 

predmetov matematického a prírodovedného vzdelávania (STEM). Tento integrovaný prístup 

je uplatňovaný v zahraničí. Napríklad v desiatich spolkových krajinách v Nemecku prebiehal 

projekt http://www.sinus-an-grundschulen.de/, https://docplayer.org/60381037-Sinus-an-

grundschulen.html („Sinus an Grunsdchulen“). 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 pojmov matematického a prírodovedného vzdelávania 

(STEM). Cieľom práce bude aj vypracovať s využitím zahraničných skúseností metódy, formy 

práce  a portfólio vhodných učebných materiálov vo vybraných tematických celkoch podľa 

Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie.  Tieto celky budú vybrané s 

ohľadom na možné medzipredmetové vzťahy matematiky a prírodovedných predmetov. 

Experimentálne overenie predpokladáme najmä metódou kvalitatívneho výskumu 

(pozorovanie, analýza riešení problémových úloh žiakov, overovanie učebných materiálov 

vytvoreného portfólia). Od doktoranda sa bude očakávať realizácia výskumného pobytu na 

zahraničnej univerzite.  

 

povinný údaj: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:  znalosť nemeckého alebo anglického jazyka vítaná  

 

http://www.sinus-an-grundschulen.de/
https://docplayer.org/60381037-Sinus-an-grundschulen.html
https://docplayer.org/60381037-Sinus-an-grundschulen.html


školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav ŠRANK, PhD. 

 

 

Téma č. 1:      Metódy a techniky tvorivého písania vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk 

a literatúry v dištančnej forme primárneho vzdelávania 

Methods and Techniques of Creative Writing in the Teaching of Slovak Language 

and Literature in the Distance Form of Primary Education 

 

Anotácia: Doterajšie integrovanie tvorivého písania do edukačného procesu predpokladalo 

priamu formu vzdelávania. Aktuálna pandemická situácia priniesla masívny presun 

vzdelávania do on-line prostredia. Aby tvorivé písanie z takéhoto vzdelávania nevymizlo, 

respektíve aby aj naďalej plnilo svoje funkcie vo vzťahu k vzdelávacím štandardom, učebným 

plánom a osnovám, ako aj materiálno-technickým školským zdrojom, a bolo efektívnym 

nástrojom na rozvoj predmetových i nadpredmetových kompetencií žiakov, je potrebné nájsť 

užitočné a efektívne spôsoby jeho využitia v dištančnej forme vzdelávania s dôrazom na e-

learning, prípadne m-learning. 

Teoretická časť výskumu sa situuje na križovatku jestvujúcich konceptov komunikačne 

orientovaného vzdelávania, tvorivého písania a e-learningu, prípadne m-learningu. Podstatnou 

časťou práce je pedagogický experiment na pôde predmetu slovenský jazyk a literatúra v 

primárnom vzdelávaní, v rámci ktorého bude navrhnutý, experimentálne overený a 

vyhodnotený súbor metód a techník tvorivého písania využiteľných pri vyučovaní predmetu 

slovenský jazyk a literatúry v dištančnej forme vzdelávania. Cieľom je identifikovať špecifické 

nároky, ktoré on-line prostredie kladie na plánovanie, organizovanie, realizáciu a 

vyhodnocovanie tvorivého písania, a ponúknuť ich užitočné a efektívne riešenia. 

  

povinný údaj:  interný alebo externý doktorand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


