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doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.  

1. Výhody a nevýhody mnohopočetných rodín z hľadiska výchovy detí 

Advantages and Disadvantages of Multiple Families in Terms of their Childs' Education 

Práca bude mať  teoreticko-empirický  charakter.  Okrem vymedzenia základných pojmov sa v  

teórii sa zameria   na súvislosť   štruktúry rodiny  s vnútrorodinnými vzťahmi, vzťah rodiny 

a školy,  na  spoločenskú pomoc týmto rodinám  a dôležité aspekty rodičovstva a výchovy. 

Empirická časť bude postavená na prieskume,   ktorého cieľom je identifikovať  pozitívne a  

negatívne stránky výchovy detí v  mnohopočetných rodinách.   

2. Výhody a nevýhody rodín s jedným dieťaťom z hľadiska jeho výchovy  

Advantages and Disadvantages of Only One Child Families in Terms of their Childs' 

Education  

Práca bude mať  teoreticko-empirický  charakter.  Okrem vymedzenia základných pojmov sa v  

teórii sa zameria   na súvislosť   štruktúry rodiny  s vnútrorodinnými vzťahmi, vzťahmi rodiny 

a školy, výchovný štýl rodičov  a na špecifiká rodičovstva pri výchove jedináčikov.    Empirická 

časť bude postavená na prieskume,   ktorého cieľom je identifikovať  najdôležitejšie sociálno-

pedagogické aspekty výchovy týchto  detí.   

3. Obsahová analýza populárno-náučných kníh o rodičovstve a výchove   

Content Analysis of  Various Parents' Guide Books Concerning Education    

Práca bude mať  teoreticko-empirický charakter.  V teórii sa zameria na niektoré  aspekty 

rodičovstva a výchovy detí v minulosti a dnes,  na súčasné výchovné trendy,  štýly a  metódy 

výchovy.  Empirická časť bude spočívať v obsahovej  analýze textových dokumentov- 

vybraných  príručiek pre rodičov  o výchove detí,  najmä takých, ktoré boli vydané po roku 

2000. Cieľom je identifikovať nové výchovné trendy zachytené v literatúre pre rodičov.   

4. Rozdiely vo výchovnom štýle otcov a matiek 

Differences in Maternal and Paternal  Educational Styles  

Podstatou  bakalárskej práce bude  téma otcovstva, materstva, ako aj  výchovné štýly, metódy 

a postupy rodičov pri výchove. Okrem   teórie bude obsahovať aj empirickú časť, zameranú  na 

zhodné a  rozdielne   pohľady otcov a matiek  na výchovu ich dieťaťa, resp.detí.  V empirickej 

časti bude použitá metóda pološtruktúrovaného interview.  

 



5. Psychosomatické ochorenia u detí v školskom veku a ich sociálno-pedagogický 

dopad   

Psychosomatic Disorders in School-age Children and their Social-pedagogical Impact  

Bakalárska práca bude mať teoretický charakter.  V úvodných kapitolách  sa zameria 

na   psychosomatické poruchy zdravia najmä z hľadiska ich   výskytu,  príčin vzniku,   

príznakov a spôsobov liečenia u detí. V hlavnej časti  sa sústredí na  patogénne činitele v rodine 

a škole a na   problémy v   sociálnom, emocionálnom a kognitívnom rozvoji chorých detí / 

žiakov   v mladšom  alebo staršom školskom veku.    Záver práce bude obsahovať náčrt 

preventívnych opatrení a odporúčaní pre vychovávateľov  (príp. rodičov, učiteľov), ktorí sú 

v kontakte  s takýmito deťmi.  

6. Chápanie vybraných morálnych kategórií  u žiakov  základných škôl   

Primary School Pupils' Comprehension of certain Moral Categories   

Bakalárska práca bude mať teoreticko-empirický  charakter.   V teórii sa sústredí na 

charakteristiku   pojmu morálka,  otázky morálneho vývinu detí a  súvzťažnosti medzi   

morálnym myslením, usudzovaním,  správaním a konaním, morálnymi postojmi, 

kompetenciami, a tď.  V empirickej (prieskumnej) časti bude použitá dotazníková metóda u  

žiakov na  nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. Cieľom bude zistiť, ako žiaci chápu tri 

vybrané morálne kategórie (pravda, česť a spravodlivosť) a do akej miery sa nimi riadia  vo 

svojom správaní a konaní.    

 

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.  

1. Osobné posolstvá mladistvých odsúdených 
 

Personal Messages of Underage Convicts 
  
Bakalárska práca je zameraná na skúmanie osobných výpovedí mladistvých odsúdených 

v súvislosti s ich odsúdením. Využije sa kvalitatívna metodológia (naratívne interview) na 

zobrazenie životnej cesty mladistvého odsúdeného s identifikovaním sociálnych vplyvov - 

predovšetkým rodičov mladistvého odsúdeného. Cieľom práce je analyzovať významové 

posolstvá abstrahované zo životných príbehov odsúdených mladistvých.  

DOMINIKA ŠTEFEKOVÁ 

 

doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.  

1. Využití teoretické i praktické komunikace pro zlepšení vztahů mezi mladými a 

staršími lidmi. 

Using theoretical and practical communication to improve relationships between young 

and older people.  

Optimální znalost komunikace zvyšuje šance ideálního soužití mezi lidmi různého věku. Na 

základě obšírného zpracování dostupné domácí i zahraniční literatury lze nabídnout četné 



příklady interpretace, praktické aplikace v životě každého jedince i v bilaterálním jednání 

zástupců antagonistických generací. Práca je teoretického charakteru. 

 

2. Význam vybraného středoevropského pedagoga pro rozvoj výchovně vzdělávací 

činnosti v současné teorii a praxi. 

The importance of selected Central European pedagogue for the development of 

educational activities in current theory and practice.  

Adekvátní volba pedagogické osobnosti umožní zájemcům rozšíření nabídky vědomostí 

přehlídkou názorů, myšlenek, což potvrdí jeho mimořádnou lidskou hodnotě. Kvalita života i 

výsledky jeho permanentního působení na okolí mohou být příkladem pro mnohé následovníky, 

humánním poselstvím. Práca je teoretického charakteru. 

3.  Zážitková pedagogika - včera, dnes a zítra.  

Experience pedagogy - yesterday, today and tomorrow.  

Zpracování dostupných literárních zdrojů i empirických podnětů z osobního posouzení 

originálního přístupu i výsledků ve výchovně vzdělávací praxi svědčí o potvrzení správné volby 

a posílení místa specifického významu adekvátního pedagogického humánního přístupu. Práca 

je teoretického empirického charakteru. 

4. Vliv edukace na kvalitu života seniorů. 

Influence of education on the quality of life of seniors.  

Celoživotní příprava jedince na optimální zabezpečení života v posledních dekádách naléhavě 

upozorňuje na význam permanentních vzdělávacích, duchovních i praktických aktivit. Záměrné 

úsilí a trvalá koncentrace na zajištění soběstačnosti, posilování duchovních i fyzických sil 

člověka garantuje budoucí zvládání nároků stáří a uspokojivé zařazení mezi adaptované geronty 

přiměřeného věku. 

5.  Šance a úskalí druhé poloviny života  

Chances and pitfalls of the second half of life  

Konkrétní situace, připravenost na nové zátěžové podmínky, souvisejícími s ubývajícími 

psychickými schopnostmi  i tělesnými dovednostmi, naléhavě upozorňují na připravenost 

každého člověka zvládat budoucí nároky. Rozdíly mezi osamělými, často záměrně umístěnými 

do "domovů klidného stáří" a samostatnými, bilaterálně připravenými, s nástrahami života stále 

bojujícími seniory, jsou více než markatní, zjevné. - Aplikovaný výzkum se zjištěnými 

výsledky (ne)potvrdí správnost dřívější přípravy člověka na neznámé, finální životní období. 

 

6. Konfrontace pojetí smysluplnosti J. Křivohlavého a P. T. Wonga  

Confrontation of the concept of meaningfulness of J. Křivohlavý and P. T. Wong. 

Náročné porovnání originálních přístupů různých autorů, odborníků rozmanitých oborů, 

nabídne množství poznatků o životě, zvládání náročných situací, připravenosti řešit úskalí a 

aktuální nepříznivé okolnosti. Nebo potvrdí správně zvolenou cestu, adekvátní volbu postupu 

a zajištění stimulů optimálního chápání smyslu života. - Přehled názorů a pojetí fundovaných 



odborníků různých oborů poskytne plejádu úhlů pohledu, příspěvků, včetně autora 

komplexního posouzení. 

 

PhDr. Jana Koláčková, PhD. 

1. Uplatnenie sociálneho pedagóga pri prevencii sociálno-patologických javov vo 

voľnom čase detí 

Applying a social pedagogue in the prevention of social-pathological phenomena in the 

free time of children 

Bakalárska práca sa bude zaoberať uplatnením sociálneho pedagóga v rôznych inštitúciách 

venujúcich sa oblasti voľného času detí a prevencii sociálno-patologických javov v týchto 

inštitúcách. V praktickej časti sa bude zaoberať kvalitatívnym prieskumom formou interview 

s pedagógmi v inštitúciách venujúcim sa voľnému času (centrum voľného času, nízkoprahové 

centrum, občianske združenie atď.) 

2. Neziskové organizácie podporujúce voľno-časové aktivity  detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

Non-profit organizations supporting the leisure activities of children from a socially 

disadvantaged environment. 

Cieľom bakalárskej práce bude popísať  možnosti neziskového sektora v podpore voľno-

časových aktivít pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a  ich pozitívne 

vplyvy na dieťa a rodinu. Praktická časť  bude realizovaná kvalitatívnou výskumnou metódou, 

formou  prípadových štúdií.  DÁVID RICHTER  

3. Primárna prevencia sociálno – patologických javov na základných školách 

Primary prevention of socio-pathological phenomena at elementary schools 

Bakalárska práca prinesie poznatky o problematike realizácie primárnej prevencie na 

základných školách. Teoretická časť práce zadefinuje základnú terminológiu súvisiacu s 

primárnou prevenciou sociálno – patologických javov a jej možnosťami realizácie na 

základných školách. V praktickej časti sa bude zaoberať kvalitatívnym prieskumom formou 

interview s učiteľkami vybraných základných škôl. 

4. Možnosti podpory žiakov s poruchami správania sa na primárnom stupni 

vzdelávania 

Opportunities to support pupils with behavioral disorders at the primary level of 

education 

Cieľom bakalárskej práce bude zistiť, aké sú možnosti podpory žiakov s poruchami správania 

sa na primárnom stupni vzdelávania. V teoretickej časti zadefinuje terminológiu, etiológiu, 

diagnostiku a reedukáciu porúch správania. Praktická časť sa bude zaoberať kvantitatívnym 

výskumom formou dotazníka. 

 

 



5. Podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia z pohľadu pedagógov 

Conditions for the education and education of pupils from a socially disadvantaged 

environment from the point of view of educators 

Cieľom bakalárskej práce bude zistiť, aké sú podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia z pohľadu pedagógov. Praktická časť sa bude zaoberať 

kvantitatívnym výskumom formou dotazníka pre učiteľov. 

6. Rozvod a porozvodová situáciu v rodine 

Divorce and divorce situation in the family 

Cieľom bakalárskej práce je popísať fenomén rozvodovosti , krízovú porozvodovú situáciu v 

rodine a jej vplyv na dieťa. V praktickej časti formou prípadovej štúdie bude interpretovať 

pohľad na krízovú situáciu od rozvodu rodičov až po adaptáciu dieťaťa na novú rodinu.  

 

Mgr. Petra Rapošová, PhD. 

1. Uplatňovanie pedagogickej diagnostiky pri práci sociálneho pedagóga 

Applying pedagogical diagnostics to the work of a social pedagogue 

Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Práca sa zameriava na identifikovanie 

diagnostických  metód používaných v rôznych pracovných pozíciách sociálneho pedagóga. 

Mapuje štandardizované, ale aj neštandardizované metódy, ktoré pracovníkovi pomáhajú pri 

jeho práci s deťmi.  

2. Voľnočasové aktivity detí v náhradnej výchovnej starostlivosti 

Free - time activities of children in residential care 

Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Zameriava sa na možnosti využitia 

voľnočasových aktivít detí v náhradnej výchovnej starostlivosti. Identifikovať bariéry 

vyvstávajúce z realizácie voľnočasových aktivít súvisiace s dieťaťom, alebo s možnosťami 

zariadenia.  

3. Sexualita detí v náhradnej výchovnej starostlivosti 

Sexuality of children in residential care  

Práca sa zameriava na prejavy sexuality detí umiestnené v určitej forme náhradnej výchovnej 

starostlivosti. Mapuje nielen prejavy, ale aj spôsoby práce, postupy vychovávateľa, 

profesionálneho rodiča uplatňované pri takýchto prejavoch. Práca má teoreticko – empirický 

charakter.  

 

 



4. Pripravenosť dieťaťa na školu v náhradnej výchovnej starostlivosti 

Preparedness for school of the children in residential care 

Práca sa zameriava na  zistenie úrovne školskej pripravenosti detí žijúcich v náhradnej 

starostlivosti. Popisuje aj spôsoby práce, výchovno – vzdelávacie postupy, ktoré dieťaťu 

pomáhajú dosiahnuť štandardnú úroveň školskej pripravenosti. Práca má teoreticko – 

empirický charakter.  

5. Alternatívne prístupy k silne traumatizovaným deťom v zahraničí 

Alternative approaches to strongly traumatized children in foreign country 

Práca ma teoreticko – empirický charakter.  Prezentuje alternatívne možnosti a limity práce 

s traumatizovanými deťmi, poukazuje na odlišnosti vychádzajúce z  noriem a zákonov danej 

krajiny. 

 

6. Hra dieťaťa v predškolskom veku  v náhradnej výchovnej starostlivosti 

Playing a pre-school child in residential care 

Práca sa zameriava na zmapovanie hrových prejavov dieťaťa umiestneného v náhradnej 

starostlivosti. Poukazuje na odlišnosti medzi deťmi vyrastajúcimi v  bežnom rodinnom 

prostredí a deťmi v náhradnej starostlivosti. Práca má teoreticko – empirický charakter. 

 

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

 

1. Prvá sexuálna a intímna skúsenosť očami mládeže 

The first sexual and intimate experience in the eyes of teenagers 

Bakalárska práca sa zameriava na zmapovanie názorov pripravenosti mládeže na prvé sexuálne 

a intímne zbližovanie. Bakalárska práca má teoreticko- empirický charakter. 

2. Rizikové sexuálne správanie na vysokoškolských internátoch 

Sexual behaviour in university dorms 

Bakalárska práca sa venuje aktuálnej problematike rizikových sexuálnych vzťahov medzi 

študentami a študentkami vysokých škôl. Taktiež aj na možnosti prevencie, napr. aj v podobe 

sexuálnej výchovy. Bakalárska práca má teoreticko- empirický charakter. 

3. Fenomén vlogu očami detí a mládeže 

The vlogging phenomena in the eyes of teenagers 

Bakalárska práca sa venuje aktuálnej téme vlogerstva- vlogovaniu u detí a mládeže. Mapuje 

názory, dôvody ich využívania a taktiež sa zameriava i na možnosti prevencie v kontexte 

rizikového správania užívateľov v online svete. Bakalárska práca má teoreticko- empirický 

charakter. 



4. Kyberšikana ako forma agresívneho správania na strednej škole 

Cyber bullying is a form aggressive behaviour in colleges 

Bakalárska práca sa zameriava na rozšírenú a nebezpečnú formu šikany- kyberšikanu medzi 

žiakmi stredných škôl. Bakalárska práca má teoreticko- empirický charakter. 

5. Názory mládeže na selfitídu v kyberpriestore 

The opinions of teenagers taking selfies on cyberspace 

Bakalárska práca sa venuje aktuálnej nelátkovej závislosti v internetovom priestore na 

sociálnych sieťach . Mapuje dôvody, príčiny vkladania selfie fotografií do virtuálneho sveta 

a taktiež sa zameriava i na možnosti prevencie v kontexte rizikového správania jej užívateľov. 

Bakalárska práca má teoreticko- empirický charakter. 

6. Sebapoškodzovanie detí a mládeže 

Children and teenagers self harming 

Bakalárska práca je orientovaná na nebezpečný a rozšírený jav u detí a mládeže. Mapuje 

dôvody a príčiny prečo mladý človek podľahne nutkaniu ubližovať si. Bakalárska práca má 

teoreticko- empirický charakter. 

 

 


