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Témy ŠVOUČ: 

 

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD. 

 

Uplatňovanie zážitkového učenia sa v podmienkach štátneho a súkromného regionálneho 

školstva na Slovensku  

• Anotácia: Autor ŠVOUČ porovná dve vybrané základné alebo stredné školy a zistí, či 

existuje rozdiel medzi uplatňovaním zážitkovej formy edukácie v podmienkach 

štátnych a súkromných škôl na Slovensku. Cieľom práce je zistiť v akej miere dané 

školy využívajú zážitkové učenie a akou formou,  ďalej analyzovať výhody 

uplatňovania takejto formy výučby a identifikovať problémy, ktoré súvisia 

s nedostatočným využívaním zážitkového učenia sa v praxi.  

 

Analýza zážitkového učenia sa v škole Zaježová 

• Anotácia: Autor ŠVOUČ identifikuje, analyzuje a popíše špecifické podmienky 

edukácie v konkrétnej škole Zaježová. Jeho úlohou bude oboznámiť sa s týmto typom 

komunitnej školy v oblasti lazov, ktorá ponúka z dnešného hľadiska nezvyčajný, ale 

zároveň tradičný typ výchovy a vzdelávania v prírode prostredníctvom tradícií, 

remesiel a zážitkového učenia sa. Cieľom práce bude oboznámiť sa s konkrétnymi 

metódami, ktoré táto škola využíva, popísať ich a ponúknuť alternatívny pohlaď na 

edukáciu. 

 

PhDr. Jana Koláčková. PhD. 

 

Hodnotiace portfólio ako diagnostický nástroj učiteľa 

• Anotácia: Súčasťou práce učiteľa sekundárnej školy je i hľadanie vhodných nástrojov, 

ktoré by mu mohli pomôcť v procese diagnostikovania. V práci je predstavené 

a analyzované hodnotiace portfólio ako jedna z možností aktívneho diagnostikovania 

žiaka sekundárneho stupňa (napr. motivácie k učeniu sa). 

  

Motivácia k učeniu sa u žiakov sekundárneho stupňa 

• Anotácia: Cieľom práce je prispieť k lepšiemu poznaniu úrovne a štruktúry motivácie 

žiakov k učeniu sa 2.stupňa základnej školy z ich vlastného pohľadu (teda zistiť, ako 

žiaci sami vnímajú pohnútky k učeniu sa, a k neučeniu sa). Úlohou bude zistiť aká je 

úroveň motivácie žiakov k učeniu sa v závislosti na ich veku, pohlaví a školskom 

prospechu. Taktiež sa zameriame na analýzu štruktúry motivácie (podiel afektívnej, 

efektívnej a kognitívnej motivácie) žiakov k učeniu sa. 



2 
 

 

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. 

 

Hodnoty a hodnotová orientácia stredoškolskej mládeže v súčasnosti.  

• Anotácia: Práca je zameraná na problematiku hodnôt a hodnotovej orientácie 

stredoškolskej mládeže v súčasnosti. Jej základom sú teoretické východiská 

determinantov formovania hodnotovej orientácie a analýza hodnotových preferencií 

súčasnej stredoškolskej mládeže. Práca má teoreticko-empirický charakter.   

 

Mgr. Adriana Nagyová, PhD. 

 

Možnosti využívania dotykových technológií vo vyučovaní vybraného predmetu na 

vybranom stupni vzdelávania  

• Anotácia: Práca má teoreticko-aplikačný charakter. V teoretickej rovine analyzuje 

možnosti využitia dotykových technológií vo vyučovacom procese na vybranom stupni 

vzdelávania. V aplikačnej rovine bude hlavným cieľom tvorba návrhu cvičení s 

využitím dotykových technológií pre vyučovanie vybraného predmetu na vybranom 

stupni vzdelávania.   

 

Mgr. Peter Ostradický  

 

Didaktické rozhodovanie sa začínajúceho učiteľa  

• Anotácia: Práca teoreticky a empiricky elaboruje problematiku didaktického 

rozhodovania sa začínajúceho učiteľa s využitím kvalitatívnej metodológie. Práca sa 

zacieľuje na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich didaktické rozhodovanie sa učiteľa 

a s ním spojený proces utvárania či pretvárania subjektívnych teórií učiteľa t.j. (t. z.) 

jeho spôsobov uvažovania, rozhodovania sa, (ne)konania, prostredníctvom 

každodenných rituálov vo výučbe. Kvalitatívne skúmanie má za cieľ získať 

interpretácie subjektov výskumu o skúmanom fenoméne s využitím metód pozorovania, 

hĺbkového rozhovoru, životnej krivky. Kľúčové slová: učiteľ, didaktika, koncepcia 

výučby, kvalitatívna metodológia.  

 

Mgr. Petra Rapošova, PhD.  

 

Prejavy sexuality detí v náhradnej výchovnej starostlivosti.  

• Anotácia: Práca sa zameriava na prejavy sexuality detí vyrastajúcich v náhradnej 

výchovnej starostlivosti. Zameriava sa aj na overené výchovné postupy  náhradných 

rodičov, vychovávateľov, ale aj na rozdiely v prejavoch detí vychádzajúcich zo 

špecifickosti prostredia, akým je bežné rodinné prostredie a náhradná výchovná 

starostlivosť.  
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PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

 

Násilie na mužoch v domácom prostredí  

• Anotácia: Práca sa zameriava na teoreticko- empirické spracovanie tabuizovanej 

problematiky násilia páchaného na mužoch v domácom prostredí.  

 

Mgr.et Ing. Jozef Strakoš, PhD. 

 

Hodnotenie výučby vysokoškolských učiteľov študentmi 

• Anotácia: Študent sa v práci venuje otázkam výskytu, účelu, predmetu a formám 

hodnotenia výučby vysokoškolských učiteľov ich študentmi. Študent na vybranej 

vzorke vysokoškolských študentov skúma kedy, prečo, ktoré prvky výučby svojich 

učiteľov hodnotia a ako. Kľúčové slová: vysokoškolský študent, vysokoškolský učiteľ, 

hodnotenie výučby 

 

Ing. Eva Tóblová, PhD. 

 

Uplatnenie aktivizujúcich vyučovacích metód vo výučbe.  

• Anotácia: Práca sa venuje teoretickej analýze aktivizujúcich vyučovacích metód.  

V empirickej časti práce sa zaoberá zisťovaním a overovaním konkrétnych 

aktivizujúcich  vyučovacích metód.  

 

Možnosti využitia interaktívnej tabule vo vyučovacom procese.  

• Anotácia: Práca sa venuje rozpracovaniu teoretických východísk a využitiu 

interaktívnej tabule na školách, skúmaniu jej uplatnenia  vo vyučovacom procese. 

V empirickej časti práce je potrebné zistiť a overiť, príp. navrhnúť využitie interaktívnej 

tabule.    

 

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 

 

Optimalizácia súčasného vzdelávacieho štandardu vyučovania náboženskej výchovy na 1. 

stupni základnej školy 

• Anotácia: Obsah práce vychádza z konfrontácie teoretických východísk daných 

vzdelávacím štandardom vyučovania náboženstva na 1. stupni základnej školy s 

terénnymi zisteniami na základe dotazníkového prieskumu a hĺbkového rozhovoru na 

vzorke respondentov z radov učiteľov náboženstva pôsobiacich na 1. stupni základnej 

školy. Cieľom prieskumu je zistiť, ako vnímajú učitelia náboženstva v súčasnosti platný 

vzdelávací štandard náboženskej výchovy a ktoré konkrétne návrhy na jeho 

optimalizáciu dokážu formulovať na základe svojich pedagogických skúseností. 

Prínosom práce má byť ucelená koncepcia optimalizácie súčasného vzdelávacieho 

štandardu vyučovania náboženskej výchovy na 1. stupni základnej školy, ktorá bude 

predložená školskému výboru tej cirkvi, ktorej vzdelávací štandard bol posudzovaný jej 

učiteľmi náboženskej výchovy.  
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Mgr. Róbert Zsembera 

 

Učiteľ v súradniciach času a priestoru v procesoch rozvoja školstva  

• Anotácia: Práca je orientovaná na profesiu učiteľa v kontexte implementovaných a 

pripravovaných zmien v procesoch rozvoja školstva, na postavenie učiteľa a jeho 

kompetencie. Práca má teoreticko-prognostický charakter. 

 

 

 

 


