
Návrhy tém bakalárskych prác pre AR 2019/2020 

Pred zapísaním témy je nutná konzultácia so školiteľom! 

 

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

 

1. Činnosti špeciálneho pedagóga v rámci školského klubu alebo záujmovej činnosti 

2. Spolupráca učiteľ a pedagogický asistent vo vzdelávaní mentálne / viacnásobne 

postihnutých 

3. Raná intervencia u mentálne / viacnásobne postihnutých 

4. Špeciálnopedagogické intervencie u dospelých osôb s mentálnym alebo 

viacnásobným postihnutím 

5. Narušená komunikačná schopnosť ako problém v populácii detí predškolského 

veku 

6. Intervenčná práca s osobami s demenciou 

7. Výchovná rehabilitácia detí a žiakov s autizmom 

8. Vertikalizácia detí s viacnásobným postihnutím ako špeciálnopedagogický 

problém 

9. Pedagogický asistent a jeho úloha v edukácii mentálne / viacnásobne 

postihnutých 

10. Hry na rozvoj komunikácie u mentálne / viacnásobne postihnutých 

v predškolskom veku 

11. Predprimárne vzdelávanie mentálne / viacnásobne postihnutých 

12. Voľná téma po dohovore 

13. Voľná téma po dohovore 

14. Voľná téma po dohovore 

15. Voľná téma po dohovore 

16. Voľná téma po dohovore 

 

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

1. Komunikácia prostredníctvom posunkového jazyka –vytvorenie pomôcok na 

tému: Oblečenie a Farby  

2. Komunikácia prostredníctvom posunkového jazyka –vytvorenie pomôcok na 

tému: Jedlá a nápoje  

3. Žiak so stratou sluchu v školskom klube bežnej školy (so zameraním na intaktných 

spolužiakov).  

4. Integrované/inkluzívne vzdelávanie žiakov so stratou sluchu z pohľadu asistenta 

pedagóga. 

5. Dieťa so stratou sluchu v predprimárnom vzdelávaní v prostredí bežnej materskej 

školy.  

6. Voľná téma, podľa návrhu študenta s ohľadom na problematiku, ktorej sa ja 

venujem. Je nutná konzultácia, na ktorej študent prezentuje zameranie práce a 

svoju predstavu o jej realizácii.  
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Prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 

1. Asistent pedagóga v inkluzívnom prostredí základnej školy  

2. Asistent pedagóga ako podpora u detí v inkluzívnom prostredí materskej školy 

3. Rodinné konštelácie u detí so zdravotným znevýhodnením 

4. Súrodenci detí so špecifickými poruchami učenia – silné, slabé stránky spolužitia 

5. Žiaci so špecifickými poruchami učenia na stredných školách 

6. Komunikácia a jej špecifiká u detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením  

7. Voľna téma študenta 

 

 

Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 

1. Významné osobnosti v pedagogike telesne postihnutých, chorých a zdravotne 

oslabených 

2. Historické súvislosti v starostlivosti o jednotlivcov s telesným postihnutím. 

3. Vplyv včasnej intervencie na poruchy učenia u žiaka s dvojitou výnimočnosťou na 

začiatku školskej dochádzky (z pohľadu asistenta). Ria Krnáčová 

4. Osobný asistent v živote jednotlivca s telesným postihnutím 

5. Asistent učiteľa a jeho význam v edukácii žiaka s telesným postihnutím 

6. Voľná téma ( na základe výberu študenta z problematiky TPCHZO) 

7. Voľná téma ( na základe výberu študenta) z problematiky TPCHZO) 

 

 

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

1. Analýza faktorov ovplyvňujúcich profesijnú orientáciu jednotlivcov s postihnutím 

2. Digitálna gramotnosť jednotlivcov s postihnutím 

3. Elektronická bezpečnosť jednotlivcov s postihnutím 

4. Interpersonálna komunikácia v pomáhajúcich profesiách špeciálnej pedagogiky 

5. Kyberšikana a jednotlivec s postihnutím 

6. Sociálna rehabilitácia dospelých jednotlivcov s neskoršou stratou zraku 

7. Ozvučený artikulačný denník pre deti a žiakov s poruchami zraku/sluchu 

8. Stalking a kyberstalking u jednotlivcov s postihnutím 

9. Riziká internetovej komunikácie mládeže/dospelých jednotlivcov so zrakovým 

postihnutím 

10. Tyflografika v bežnom živote jednotlivcov so zrakovým postihnutím 

11. Životné príbehy jednotlivcov s neskoršou stratou zraku 

12. Determinanty rozvíjania sebaobslužných kompetencií u jednotlivcov s neskoršou 

stratou zraku 

13. 3 x voľná téma podľa výberu študenta  

 

Doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. 

1. Stimulačný program pre deti so sluchovým postihnutím v ranom a predškolskom  
období 

2. Stimulačný program na rozvoj orálno motorického systému 

3. Rozvoj dychových cvičení u detí s postihnutím 
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4. Stimulácia sociálno emocionálneho vývinu u detí s postihnutím 

5. Frazeológia  a jej využitie u sluchovo postihnutých 

 

Doc. PhDr. Alexandra Biščo-Kastelová, PhD. 

1. Inkluzívne vzdelávanie v Rakúsku 

2. Inkluzívne vzdelávanie v Maďarsku 

3. Voľná téma 

 

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. 

1. Biografia úspešného jednotlivca s mentálnym postihnutím (formou prípadovej 

štúdie). 

2. Rozvíjanie matematických predstáv detí s mentálnym postihnutím  

3. Rozvíjanie komunikačných schopností jednotlivcov s mentálnym postihnutím 
v domovoch sociálnych služieb 

4. Individuálny rozvojový plán klienta v domove sociálnych služieb 
 

PhDr. Sylvia Brychová, CSc. 

Možnosť výberu vlastných tém pre bakalárske práce z oblasti špeciálnej pedagogiky 

vzhľadom na výučbu anglického jazyka (cudzích jazykov) na všetkých stupňoch 

vzdelávania. 

 

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 

1. Hudobno- pohybové aktivity u detí s postihnutím v predprimárnom období 

2. Využitie elementárnych a slovenských ľudových hudobných nástrojov v hudobných 

činnostiach u detí s postihnutím v predprimárnom období 

3. Hudobné nástroje a ich aplikácia pri práci s deťmi zo sociálne znevýhodnených skupín  

4. Špecifiká muzikoterapie u žiakov so zrakovým postihnutím 

5. Špecifiká muzikoterapie u žiakov so sluchovým postihnutím 

6. Využitie princípov a techník muzikoterapie u detí s PAS 

7. Pozitívna stimulácia žiakov s ADHD prostredníctvom hudobno-pohybových a 

tanečných techník muzikoterapie 

8. Psychosomatická stimulácia žiakov s poruchou aktivity a pozornosti 

prostredníctvom receptívnej muzikoterapie. 

9. Zvyšovanie kvality života klientov s ťažkým mentálnym postihnutím v domovoch 

sociálnych služieb prostredníctvom muzikoterapie 

10. Suportívna MT a jej uplatnenie u osôb s postihnutím v procese socializácie 

 

 

PaedDr. František Valášek, PhD. 

1. Možnosti rozvíjania pracovných zručností a návykov u klientov s mentálnym 
postihnutím  v domovoch sociálnych služieb  

2. Voľná téma 
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Mgr. Petronela Ladecká, PhD. 

1. Využitie netradičných športových aktivít na hodinách telesnej výchovy žiakov 

špeciálnych škôl 

2. Pohybová aktivita v životnom štýle žiakov SŠ z hľadiska zdravia 

3. Outdoorové pohybové aktivity žiakov špeciálnych škôl 

4. Voľnočasové športové aktivity mládeže s telesným postihnutím  

 

PaedDr. Andrea Prečuchová, PhD. 

1. Neštandardné intervenčné prístupy v starostlivosti o jednotlivcov 

s viacnásobným postihnutím 

2. Bazálna stimulácia u detí s ťažkým a hlbokým stupňom mentálnej retardácie 

3. Dospelý jednotlivec s mentálnym postihnutím v domove sociálnych služieb 

4. Problémové správanie u jednotlivcov s mentálnym postihnutím 

5. Vybrané filozofické prístupy v starostlivosti o jednotlivcov s mentálnym 

postihnutím 

6. Rozvíjanie kognitívnych funkcií u dospelých jednotlivcov s mentálnym 

postihnutím 

7. Celoživotné vzdelávanie jednotlivcov s mentálnym postihnutím 

8. Domov sociálnych služieb verzus podporované bývanie jednotlivcov 

s mentálnym postihnutím 

9. Voľná téma 

10. Voľná téma 

 

PhDr. Jozef Štefan, PhD. 

1. Arteterapeutické techniky u jednotlivcov s ťažkým viacnásobným postihnutím. 

2. Tvorba cvičení na rozvoj narušenej komunikačnej schopnosti u detí 

predškolského veku. 

3. Tvorba a realizácia cvičení na rozvoj fonematického uvedomovania u detí 

predškolského veku. 

4. Tvorba a realizácia cvičení na rozvoj percepcie u žiakov s vývinovými poruchami 

učenia. 

5. Tvorba a návrhy piktogramov pre žiakov nehovoriacich s viacnásobným 

postihnutím. 

6. Voľná téma -  arteterapia. 

7. Voľná téma – vývinové poruchy aktivity a pozornosti. 

8. Voľná téma – autizmus. 

 

Mgr. Kristína Nagyová, PhD. 

1. Legislatívny rámec edukácie jednotlivcov s postihnutím s prihliadnutím na 

problémy aplikačnej praxe. 

2. Aktivity a pomôcky na rozvoj kritického myslenia u detí s postihnutím. 
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3. Pomôcky na rozvoj sociálnych a personálnych kompetencii pre deti s chorobou 

v nemocnici. 

4. Analýza procesu zdravotného cvičenia v predprimárnom vzdelávaní detí 

s chorobou. 

5. Voľná téma. 

6. Voľná téma. 

 

PhDr. Viera Hauksrechtová 

1. Využívanie počítačových programov v procese logopedickej intervencie detí 

s narušenou komunikačnou schopnosťou.  

2. Špeciálnopedagogické aktivity zamerané na stimuláciu funkcií reči u detí 

s oneskoreným rečovým vývinom (spojené s možnosťou tvorby videozáznamu). 

3. Hrové aktivity rozvíjania rozlišovacej schopnosti sluchového orgánu u detí 

predškolského veku. 

4. Dychové, fonačné a rytmické cvičenia zacielené na rozvoj reči u detí raného veku. 

 
 

Mgr. Zuzana Juráneková 

1. Maľované čítanie ako prostriedok rozvíjania čitateľskej gramotnosti u žiakov so 

sluchovým postihnutím. 

2. Program rozvoja čitateľskej gramotnosti v u žiakov so sluchovým postihnutím. 

3. Myšlienkové mapy a ich využitie u žiakov so sluchovým postihnutím vo výchove 

mimo vyučovania. 

4. Zjednodušovanie textov a ich využitie u žiakov so sluchovým postihnutím na 

podporu čítania s porozumením.  

5. Hry a cvičenia zamerané na rozvíjanie komunikačných kompetencií u žiakov so 

sluchovým postihnutím.  

 

PhDr. Mariena Bartúnková 

1. Syndróm vyhorenia v profesii špeciálneho pedagóga 

2. Stresové faktory v profesii špeciálneho pedagóga 

3. Faktory podporujúce zvládanie stresu a záťaže v profesii špeciálneho pedagóga 

4. Stresové situácie v živote stredoškolákov s telesným postihnutím 

5. Kariérne poradenstvo pre žiakov končiacich ročníkov strednej školy 

6. Kariérne poradenstvo pre jedincov so zdravotným postihnutím 

7. Možnosti pracovného uplatnenia osôb so zdravotným postihnutím 

8. Voľná téma 

9. Voľná téma 

10. Voľná téma 

 

Mgr. Marek Hlina 

 

1. Športy špecifické pre ľudí so zrakovým postihnutím. 
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2. Využitie hudobno-dramatickej výchovy u žiakov so zrakovým postihnutím  

v školskom klube. 

3. Výhody 3D tlače pri tvorbe didaktických pomôcok pre žiakov so  

zrakovým postihnutím. 

4. Výroba a využívanie vlastných diagnostických nástrojov pri vyšetrení  

v CŠPP. 

5. Tvorba hmatových kníh pre deti so zrakovým postihnutím. 

6. Využitie tyflografiky pri sprístupňovaní kultúrnych pamiatok pre ľudí  

so zrakovým postihnutím. 

7. Pomocné nástroje a materiály na predmete Individuálne tyflopedické  

cvičenia. 

8. Cestovanie a prístupnosť dopravných prostriedkov z pohľadu človeka so  

zdravotným postihnutím. (Alebo konkrétne so zrakovým postihnutím) 

 

Mgr. Miroslava Tomášková 

1. Návrh súboru hier s posunkami pre deti v ranom veku 

(Bakalárska práca má aplikačný charakter. Cieľom práce je vytvoriť súbor hier 

s využitím slovníka posunkového jazyka so zameraním na deti v ranom veku. Hry 

môžu byť vytvorené aj v spojení s IKT. Študent spolu so školiteľom zváži, či sa 

práca zameria na deti s poruchou sluchu alebo počujúce deti.) 

2. Návrh súboru hier s posunkami pre deti v predškolskom veku 

(Bakalárska práca má aplikačný charakter. Cieľom práce je vytvoriť súbor hier 

s využitím slovníka posunkového jazyka so zameraním na deti predškolského 

veku. Hry môžu byť vytvorené aj v spojení s IKT. Študent spolu so školiteľom 

zváži, či sa práca zameria na deti s poruchou sluchu alebo počujúce deti.) 

3. Návrh súboru hier s posunkami pre deti v mladšom školskom veku 

(Bakalárska práca má aplikačný charakter. Cieľom práce je vytvoriť súbor hier 

s využitím slovníka posunkového jazyka so zameraním na deti v mladšom 

školskom  veku. Hry môžu byť vytvorené aj v spojení s IKT. Študent spolu so 

školiteľom zváži, či sa práca zameria na deti s poruchou sluchu alebo počujúce 

deti.) 

4. Informovanosť študentov pedagogickej fakulty o študentoch so sluchovým 

postihnutím 

(Práca má teoreticko-empirický charakter. Cieľom práca je prostredníctvom 

dotazníkov analyzovať informovanosť a povedomie študentov pedagogickej 

fakulty o študentoch so sluchovým postihnutím na vysokej škole.) 

5. Možnosti podpory žiaka s poruchou sluchu v podmienkach integrácie 

(Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Cieľom práce je zistiť 

možnosti a limity podpory žiaka s poruchou sluchu na prvom stupni základnej 

školy v bežnej základnej škole, pripravenosť pedagogického personálu na prácu 

s takýmto žiakom a pohľad rodiča  na vzdelávanie žiaka a jeho integráciu.) 

6. Návrh záujmového útvaru v školskom klube detí na základnej škole so 

zameraním na komunikáciu s nepočujúcimi 
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(Bakalárska práca má aplikačný charakter. Jej cieľom je vytvoriť podrobný návrh 

záujmového útvaru v rámci výchovy mimo vyučovania na základe analýzy 

súčasného stavu, so zameraním na komunikáciu nepočujúcich. Študent podrobne 

popíše návrh aktivít aj s pomôckami na ich realizáciu. Práca je vhodná pre 

študenta, ktorý má praktické skúsenosti s vedením skupiny detí, respektíve so 

školským klubom detí.) 

7. Návrh hrového kufríka so zameraním na pomocné artikulačné znaky 

(Bakalárska práca má aplikačný charakter. Jej cieľom je vytvoriť súbor hier aj s 

pomôckami, ktoré sa zameriavajú na učenie, opakovanie a fixovanie daktylov 

pomocných artikulačných znakov u žiakov so sluchovým postihnutím  na 

základnej škole pre sluchovo postihnutých  na prvom stupni.) 

8. Vytvorenie a overenie programu zameraného na zoznámenie intaktných detí 

v predškolskom veku s problematikou sluchového postihnutia u detí 

(Práca bude mať teoreticko-empirický charakter. Jej cieľom bude oboznámiť 

intaktné deti v predškolskom veku s problematikou sluchového postihnutia u detí 

na základe vytvorenia dopoludňajšieho programu hier a aktivít, ktoré intaktné 

deti oboznámi s problematikou sluchového postihnutia. Práca sa bude zameriavať 

aj na analýzu detí predškolského veku pred realizáciou programu a po jeho 

ukončení. Práca je vhodná pre študenta, ktorý má praktické skúsenosti so 

skupinovým vedením detí predškolského veku).  

9. Možnosti návštev kultúrnych udalostí jednotlivcami so sluchovým 

postihnutím 

(Práca bude mať teoreticko-empirický charakter. Jej cieľom bude zmapovať 

možnosti kultúrnych udalostí, ktoré sú vhodné pre návštevníkov so sluchovým 

postihnutím. Ďalej bude cieľom práce zistiť postoje a názory dospelých 

jednotlivcov so sluchovým postihnutím na možnosti návštev kultúrnych akcií a ich 

kvalitu) 

10. Dobrovoľníctvo študenta špeciálnej pedagogiky  v občianskom združení so 

zameraním na deti s poruchami sluchu 

(Práca má teoreticko-empirický charakter. Zámerom je popísať možnosti 

dobrovoľníctva pre študentov špeciálnej pedagogiky, s užším zameraním na 

skupinu osôb so sluchovým postihnutím. V rámci aktívnej účasti v občianskom 

združení bude cieľom popísať náplň práce, možnosti a limity dobrovoľníctva 

v tomto občianskom združení, možnosti realizácie a získavania skúsenosti  

v rámci občianskeho združenia.) 

 

11. Voľná téma (podľa dohody so študentom, primárne so zameraním na pedagogiku 

sluchovo postihnutých) 

12. Voľná téma (podľa dohody so študentom, primárne so zameraním na pedagogiku 

sluchovo postihnutých) 

 

 

Mgr. Simona Schallerová 
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1. Dieťa s poruchou autistického spektra a jeho užšie sociálne prostredie 

2. Intervenčné prístupy k jednotlivcom s poruchami autistického spektra  

3. Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy u jednotlivcov s poruchami 

autistického spektra  

4. Informovanosť a názory verejnosti na jednotlivcov s poruchami autistického 

spektra 

5. Rozvoj sociálnych zručností u jednotlivcov so zrakovým postihnutím  

6. Hra ako prostriedok rozvoja dieťaťa so zrakovým postihnutím  

7. Rozvoj sebaobslužných činností u jednotlivcov so zrakovým postihnutím  

8. Adaptácia na získané zrakové postihnutie v produktívnom veku  

9. Postoje žiakov bežných základných škôl ku zrakovému postihnutiu  

10. Voľnočasové aktivity u žiakov s poruchami autistického spektra 

11. Profesionálna príprava jednotlivcov s postihnutím  

12. Postoje študentov špeciálnej pedagogiky k inkluzívnemu vzdelávaniu 

jednotlivcov so ŠVVP 

 

Mgr. Zuzana Ivanová 

1. Vplyv onkologického ochorenia na život dieťaťa a jeho rodinu. 

2. Detský hospic na Slovensku a v Čechách. ( história, súčasnosť, perspektívy) 

3. Osobná asistencia na Slovensku. 

4. Bariéry v živote jednotlivca s telesným postihnutím a možnosti ich eliminovania. 

5. Využitie prvkov bazálnej stimulácie u detí s telesným postihnutím 

v predškolskom veku. 

6. Využitie prvkov bazálnej stimulácie u detí s DMO a TP. 

7. Paralympijské disciplíny a ich špecifiká. (Porovnanie paralympijských disciplín 

s olympijskými disciplínami) 

8. Systém školských a výchovných zariadení pre telesne postihnutých na Slovensku. 

(štátne aj súkromné) 

9. Voľná téma podľa výberu študenta so zameraním na pedagogiku telesne 

postihnutých. 

10. Voľná téma podľa výberu študenta so zameraním na pedagogiku telesne 

postihnutých. 

11. Voľná téma podľa výberu študenta so zameraním na pedagogiku telesne 

postihnutých. 

12. Voľná téma podľa výberu študenta so zameraním na pedagogiku telesne 

postihnutých. 

 

 

 

 


