
Témy dizertačných prác na akademický rok 2021/2022 

 

 

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

 

Študijný  program: špeciálna pedagogika 

 

Jazyk: slovenský 

 
školiteľka: 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. 

Anotácia:  

V podmienkach SR sa  veľa diskutuje o úspešných príkladoch integrácie/inklúzie žiakov so 

stratou sluchu, ale veľmi málo o tých, ktoré nemajú pozitívne výsledky. Práca  by mala 

analyzovať práve tieto prípady a pokúsiť sa zistiť dôvody tejto situácie.  

poznámka : prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie špecializácie pedagogika sluchovo  

                              postihnutých alebo poradenstvo  

 

 

 

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 

Anotácia:    

 Na základe poznatkov z praxe analýza  podmienok škôl, ktoré majú dlhodobejšiu  úspešnú 

skúsenosť s integráciou/inklúziou žiakov so stratou sluchu na základe ndexu inklúzie. 

poznámka :  prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie špecializácie pedagogika sluchovo  

                             postihnutých alebo poradenstvo   

 

 

 

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

                      Narrative abilities in sign language and children with hearing loss  

Anotácia:      

Naratívne schopnosti v posunkovom jazyku je oblasť, ktorá je stredobodom záujmu súčasnej 

pedagogiky sluchovo postihnutých. V podmienkach SR by išlo o prvý výskum zameraný na 

danú oblasť, pričom je cieľom analyzovať ich úroveň u detí s poruchou sluchu s rozličným 

zázemím. 

poznámka :  prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika 

sluchovo postihnutých, aspoň 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 

Anotácia:   

Počujúci rodičia deti so stratou sluchu stále viac sa zaujímajú o posunky a posunkový jazyk 

a učia sa ho už v ranom veku dieťaťa pre nadviazanie komunikácie. Cieľom práve je práve na 

základe spolupráce s rodičmi hodnotiť jej využívanie prostredníctvom dlhodobého sledovania 

v rodinnom prostredí. 

poznámka :  prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika  

                              sluchovo postihnutých, základná znalosť  slovenského posunkového jazyka   

 

 

Téma č. 5:     Pracovná a sociálna rehabilitácia dospelých osôb s poruchou sluchu  

                       Occupational and social rehabilitation of adults with hearing impairment 

Anotácia:  

Téma je viazaná na oblasti  rehabilitácie, ktoré nasledujú za výchovnou rehabilitáciou a sú 

dôležité pre plnohodnotné uplatnenie väčšiny osôb so stratou sluchu. Cieľom je ich nielen 

popísať a analyzovať, ale aj  poukázať aj na možnosti ich realizácie v podmienkach Slovenska, 

resp. zahraničia.  

poznámka :  prednostne interný doktorand  

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, skúsenosť z praxe s dospelými osobami so stratou   

                              sluchu vítané 

 

 

 

 

školiteľka: prof. PaedDr.  Alica VANČOVÁ, CSc. 

 

Téma č. 1:  Pozitíva a negatíva ( inkluzívneho) vzdelávania žiakov s mentálnym  

                   postihnutím formou individuálnej integrácie ( začlenenia) v bežných školách 

                   Positives and negatives of (inclusive) education of pupils with mental disabilities  

                   in the form of individual integration in mainstream schools 

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 / externý doktorand 

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho  jazyka   

 

 

Téma č. 4:   Špecifiká vzdelávania jednotlivcov s poruchami autistického spektra  

                     v neštandardných podmienkach ( online, dištančné vzdelávania) 

                     Specifics of education of individuals with autism spectrum disorders in non- 

                     standard conditions (online, distance education) 

poznámka :  interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky:  znalosť svetového  jazyka   

 

 

 

Téma č. 5:   Analýza podporných opatrení pre žiakov  so špeciálnymi vzdelávacími  

                     potrebami s mentálnym alebo viacnásobným postihnutím vzdelávaných  

                     v bežnej základnej škole v inkluzívnom koncepte 

                     Analysis of support measures for pupils with special educational needs with  

                     mental or multiple disabilities educated in a regular primary school in an  

                     inclusive concept 

 poznámka :  interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky:  špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   

 

 

 

Téma č. 6:    Implementácia neurodidaktiky a multimediálnej podpory do moderného  

                     vzdelávania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

                     Implementation of neurodidactics and multimedia support in modern education  

                     of students with special educational needs 

poznámka :  interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky:  znalosť svetového  jazyka   

 

 

 

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

 

Téma č. 1:   Úloha učiteľov a školských poradenských pracovísk pri podpore    

                    inkluzívneho vzdelávania žiakov na základnej škole 

                    First topic: The Role of Teachers and School Counseling Centers in Supporting  

                    Inclusive Education of Primary School Pupils. 

Anotácia: 

Rešpektovanie individuálnych vzdelávacích potrieb žiakov je základnou požiadavkou pre 

kvalitnú výučbu v inkluzívnej škole. V základnom vzdelávaní sa pedagógovia v 

heterogénnom prostredí triedy najčastejšie stretávajú s žiakmi so špecifickými poruchami 

učenia. Ako sa s touto situáciou učitelia vyrovnávajú, osvojili si nové a hlbšie pedagogicko-



psychologické a špeciálne pedagogické zručnosti, rešpektujú diferenciáciu a individualizáciu 

výučby? To sú otázky, na ktoré je možné hľadať odpovede v empirickom výskume, ktorý by 

mohol prispieť k podpore edukácie na základnej škole, vrátane žiakov so špecifickými 

poruchami učenia. Pri jeho riešenie možno využiť rôznych výskumných prístupov, metód, 

techník a nástrojov (napr. videoštúdie, dotazníková šetrenie, interview, pozorovanie). Tieto a 

ďalšie otázky týkajúce sa špeciálneho vzdelávania budú predmetom skúmania s využitím 

kvalitatívne aj kvantitatívne orientovaného výskumu. 

poznámka :  interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky:  výborná znalosť cudzieho jazyka /anglický jazyk 

 

 

Téma č. 2:  Pripravenosť detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami na vstup  

                   do základnej školy 

                   Second topic: Readiness of Children with Special Educational Needs to Enter 

                   Primary School. 

Anotácia: 

Začatie školskej dochádzky zohráva dôležitú úlohu v živote dieťaťa. Deti so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami (SVP) sa pripravujú na vstup do materskej školy, ktorá by mala 

rešpektovať ich potreby a individuálne zvláštnosti. S tým súvisí aj otázky: Ako pristupujú 

pedagogickí pracovníci k prirodzeným vývojovým špecifikám detí sa SVP v predškolskom 

veku? Ako je realizovaná povinná príprava detí na základné vzdelávanie? Zohľadňujú učitelia 

špecifiká detí sa SVP v obsahu, formách a metódach vzdelávania? Ktoré diagnostické nástroje 

sú vhodné pre využitie v predškolskom veku? To sú príklady otázok, na ktoré budeme hľadať 

odpovede v rámci výskumov s využitím kvantitatívnych aj kvalitatívnych prístupov. Výskum 

môže prispieť k podpore inklúzie v materských školách. 

poznámka :  interný doktorand 

ďalšie poznámky: výborná znalosť cudzieho jazyka 

 

 

školiteľka: doc.  PaedDr.  Jana LOPÚCHOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:   Komplexná rehabilitácia jednotlivcov so zrakovým postihnutím   

                     v produktívnom  a postproduktívnom veku na Slovensku 

         Comprehensive rehabilitation of the visually impaired in productive and post-  

          productive age in Slovakia 

poznámka :  téma je vhodná pre interného aj externého doktoranda.  

ďalšie poznámky:  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.  

ďalšie poznámky:  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.  

ďalšie poznámky:  znalosť anglického jazyka (resp. iného cudzieho jazyka)                      

 

 

 

školiteľka: doc.  PaedDr.  Terézia  HARČARÍKOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:  Analýza a identifikácia  školských problémov u chronicky chorých žiakov  

                    a možnosti ich špeciálnopedagogickej podpory. 

        Analysis and identification of school problems in chronically ill students and the  

        possibility of their special pedagogical support. 

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:   Možnosti vzdelávania sa jednotlivcov  s telesným postihnutím v dospelom  

                     veku a ich uplatnenie sa na trhu práce – analýza stavu  

                     Possibilities of education of individuals with physical disabilities in adulthood  

                     and their application in the labor market - analysis of the situation 

 

Poznámka :  interný /externý doktorand (preferencia interného doktoranda) 

                ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ 

 

 

 

 

 

školiteľka: 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   

 

 

 

 

školiteľka: 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 

Anotácia:  

Práca sa zaoberá súčasným konceptom inklúzie so zameraním na predprimárne vzdelávanie 

detí so špeciálnymi edukačnými potrebami u nás. Práca si kladie cieľ komparovať aktuálnu 

situáciu v inkluzívnom vzdelávaní v predprimárnom stupni so situáciou vo vybraných 

krajinách Európskej únie. 

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 

Anotácia:  

Práca sa zaoberá súčasným konceptom inklúzie so zameraním na primárne vzdelávanie 

žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami u nás. Práca si kladie cieľ komparovať aktuálnu 

situáciu v inkluzívnom vzdelávaní v primárnom stupni so situáciou vo vybraných krajinách 

Európskej únie. 

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu špeciálna  

                             pedagogika 

 

 

 

 

školiteľka: doc.  PaedDr.  Katarína  MAJZLANOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:   Divadelný model dramatoterapiu u osôb so zdravotným a sociálnym  

                    znevýhodnením.  

                    Theatrical model of drama therapy for handicapped and socially disadvantaged  

                     people  

Anotácia:  

        Divadelný model dramatoterapie je založený na princípe sebavyjadrovania a prenášania vlastných  

        Skúseností do divadelnej reality, z ktorej sa  vracia obohatený o skúsenosti a zážitky. Pri systematickom  

        a cielenom pôsobení v tejto oblasti môžeme hovoriť o modely liečby (S. Mitchell, J. L. Moreno).  

  



         Okrem klasického  divadla sem patri Playback divadlo (J. Fox), Divadlo Fórum - divadlo sôch,  

         neviditeľné divadlo, novinové divadlo, divadlo koláž  (A. Boal), Náhodné divadlo, Sociodráma  

         a  Modifikovaná forma Psychodrámy (J. L. Moreno,  A. Zánkay).  

Cieľavedomá, systematická činnosť v tejto oblasti prispieva u jednotlivcov k rozvíjaniu 

špecifických schopností, ktorými sú sústredenie sa, počúvanie, zdokonaľovanie fyzického 

prejavu, verbálneho i neverbálneho vyjadrenia, k prehĺbeniu sociálnej interakcie. Uplatnením 

divadelného umenia a dramatických činností  je možné u  jednotlivcov so zdravotným  i 

sociálnym znevýhodnením  rozvíjať  tvorivosť, kvalitu pozornosti,  sebakontrolu a pozitívne 

formy správania.  
 

 


