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Návrhy tém bakalárskych prác pre AR 2020/2021 

Pred zapísaním témy je nutná konzultácia so školiteľom! 

 

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.  

1. Spoločné predprimárne vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím a intaktných detí – 

pozitíva a negatíva 

2. Názory pedagógov materských škôl na súčasný obsah predprimárneho vzdelávania detí 

s mentálnym postihnutím 

3. Názory pedagógov materských škôl na súčasný obsah predprimárneho vzdelávania detí 

s viacnásobným postihnutím 

4. Štruktúra a početnosť diagnóz mentálneho postihnutia v slovenskej populácii 

5. Voľná téma 

 

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

1. Vizuálna komunikácia so zameraním na baby znakovanie ako podporný spôsob na 

rozvíjanie komunikácie s deťmi 

2. Špeciálnopedagogická podpora žiakov na 1. stupni základnej školy so zameraním na 

rozvíjanie komunikácie a gramotnosti (práca s konkrétnym žiakom) 

3. Špeciálnopedagogická podpora žiakov na 1. stupni základnej školy so zameraním na 

rozvíjanie komunikácie a gramotnosti  (práca s konkrétnym žiakom) 

4. Špeciálnopedagogická podpora žiakov na 1. stupni základnej školy so zameraním na 

rozvíjanie komunikácie a gramotnosti  (práca s konkrétnym žiakom) 

5. 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. 

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. 

 

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 
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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 v strednom vzdelávaní 

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. Možnosti hospicovej starostlivosti na Slovensku / v krajinách Európskej únie 

3. História a súčasnosť inštitucionálnej starostlivosti o jednotlivcov s telesným  

postihnutím na Slovensku (so zameraním na domovy sociálnych služieb) 

4. Spiritualita a jednotlivec s telesným postihnutím 

5. Voľná téma  (na základe výberu študenta) 

6. Voľná téma  (na základe výberu študenta) 

7. Voľná téma  (na základe výberu študenta) 

 

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

1. Špecifické potreby seniorov so zrakovým postihnutím 

2. Determinanty nácviku a rozvoja sebaobslužných kompetencií u jednotlivcov 

s neskoršou stratou zraku 

3. Uplatnenie prvkov tyflografiky v živote jednotlivcov so zrakovým postihnutím 

4. Výskyt a prevencia negatívnych sociálno-patologických javov v prostredí internetu 

u zdravotne znevýhodnených 

5. Elektronická bezpečnosť jednotlivcov s postihnutím v prostredí internetu 

6. Riziká internetovej komunikácie mládeže/dospelých jednotlivcov s postihnutím 

7. Digitálna gramotnosť špeciálnych pedagógov 

8. Voľná téma podľa výberu študenta 

 

Doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. 

1. Komplexná diagnostika detí so sluchovým postihnutím 

2. Komplexná diagnostika detí so zrakovým postihnutím 

3. Komplexná diagnostika detí s mentálnym postihnutím 
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4. Komplexná diagnostika detí s dyspraxiou 

5. Komplexná diagnostika detí s vývinovou dysfáziou 

 

Doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD. 

1. Komparácia integrovaného/inkluzívneho vzdelávania žiakov s postihnutím u nás 

a v Rakúsku 

2. Komparácia integrovaného/inkluzívneho vzdelávania žiakov s postihnutím u nás 

a v Maďarsku  

 

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová PhD. 

1. Transformácia domovov sociálnych služieb pre klientov s mentálnym postihnutím 

2. Záujmové činnosti pre jednotlivcov so stredne ťažkým mentálnym postihnutím 

3. Kariérové poradenstvo pre žiakov s mentálnym postihnutím 

4. Význam asistenta učiteľa pre žiaka s mentálnym postihnutím na základnej škole 

5. Vybrané alternatívne metódy vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím 

6. Voľná téma 

7. Voľná téma 

 

PhDr. Jozef Štefan, PhD. 

1. Arteterapia a artefiletika v kontexte špeciálnej pedagogiky 

2. Rozvoj priestorovej orientácie u detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia 

3. Rozvoj pamäťových funkcií u žiakov s poruchami pamäťových funkcií 

4. Augmentatívna a alternatívna komunikácia – inovatívne návrhy piktogramov 

5. Špeciálnopedagogická diagnostika - anamnéza 

6. Vzdelávanie špeciálnych pedagógov v oblasti expresívnych terapií 

7. Rozvoj matematických schopností detí v predškolskom veku 

8. Rozvoj fonematického uvedomovania u detí predškolského veku 

9. Školský špeciálny pedagóg – pedagogický zamestnanec v základnej škole 

10. Rozvoj logického myslenia u detí predškolského veku v špeciálnej materskej škole 
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PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 

1. Využitie ľahkoovládateľných hudobných nástrojov v  hudobných činnostiach u detí so 

zdravotným postihnutím v predprimárnom období 

2. Zvyšovanie kvality života osôb s ťažkým mentálnym postihnutím prostredníctvom 

muzikoterapie 

3. Suportívna muzikoterapia a jej uplatnenie u osôb s postihnutím v procese socializácie 

4. Skvalitňovanie sluchovej diferenciácie a priestorovej orientácie u detí so zrakovým 

postihnutím prostredníctvom muzikoterapie  

5. Stimulácia reči u žiaka s Downovým syndrómom prostredníctvom muzikoterapie 

(Tatiana Kunová) 

6. Voľná téma 

 

PhDr. Ján Holonič, PhD. 

1. Vplyv sociálneho prostredia na vzdelávanie žiaka 

2. Možnosti pôsobenia sociálneho pedagóga na žiaka 

 

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

1. Vzory a idoly očami klientov špeciálnych výchovných zariadení 

2. Denník ako špecializovaná aktivita klientov špeciálnych výchovných zariadení 

 

Mgr. Kristína Nagyová, PhD. 

1. Aktivity a pomôcky na rozvoj kritického myslenia u detí s postihnutím 

Práca je zameraná na popis metód na rozvoj kritického myslenia a ich uplatnenie u detí 

s postihnutím. 

2. Aktivity a pomôcky na rozvoj sociálnych a personálnych kompetencii pre deti 

s chorobou v nemocnici 

Práca prezentuje vytvorené aktivity a pomôcky pre deti v nemocnici, ktoré sú zamerané 

na rozvoj sociálnych a personálnych kompetencii v špecifickom prostredí nemocnice. 

3. Lesná materská škola a deti so zdravotným postihnutím 

Práca prináša pohľad na filozofiu lesnej materskej školy a možnosti zaradenia dieťaťa 

s postihnutím do jej procesu edukácie.  
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4. Sociálny klub detí s autizmom 

Práca je zameraná na popis sociálneho klubu detí s autizmom, jeho špecifiká 

a nevyhnutné personálne a materiálne zabezpečenie fungovania takéhoto klubu. 

5. Dokumentácia dieťaťa s telesným postihnutím pred vstupom do bežnej materskej 

školy 

Práca je zameraná na popis potrebnej dokumentácie pre nástup dieťaťa s telesným 

postihnutím do materskej školy so zameraním sa na najčastejšie problémy zo strany 

rodičov/zákonných zástupcov, materskej školy a centra špeciálnopedagogického 

poradenstva a centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Práca  

má kombinovaný dizajn výskumu. 

 

Mgr. Petronela Ladecká, PhD. 

1. Šport ako nástroj znižovania problémového správania žiakov s telesným postihnutím  

2. Základy racionálnej výživy a pitného režimu žiakov s telesným postihnutím  

3. Životospráva a telesné postihnutie   

 

Mgr. Miroslava Tomášková, PhD. 

1. Žiak s poruchou sluchu a jeho postavenie v triednom kolektíve bežnej základnej 

školy 

Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Cieľom bakalárskej práce je 

analýza vzťahov spolužiakov a žiaka so sluchovým postihnutím v podmienkach 

integrácie bežnej základnej školy na prvom stupni prostredníctvom sociometrie a 

interview. 

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

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

s využitím slovníka posunkového jazyka so zameraním na deti predškolského veku na 

vybrané témy. 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 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. 
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4. 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. Študent empirickú časť 

spracuje na základe metodológie kvalitatívneho výskumu. 

5. Osobnosti v pedagogike sluchovo postihnutých v súčasnosti v rámci Európy 

Bakalárska práca má teoretický charakter. Jej cieľom je zmapovať významné osobnosti 

v zahraničí v rámci Európy z oblasti pedagogiky sluchovo postihnutých, ktoré sa 

zasluhujú o rozvoj výskumu a odboru v súčasnosti. Pre splnenie cieľa si práca vyžaduje 

znalosť cudzieho jazyka. 

6. Video-tréning interakcií ako možnosť prevencie v rodine s dieťaťom s postihnutím 

Bakalárska práca je teoretická. Jej cieľom je poukázať na možnosť využitia alternatívnej 

metódy VTI ako možnosť prevencie v rodinách s dieťaťom s postihnutím. Pre 

spracovanie témy je nutná znalosť cudzieho jazyka. 

7. Informovanosť žiakov s poruchou sluchu na stredných školách o problematike 

šikany 

Práca má teoreticko-empirický charakter. Cieľom bude zmapovať názory a postoje 

vybranej skupiny žiakov s PS na stredných školách na tému šikany. 

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

sluchovo postihnutých) 

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

sluchovo postihnutých) 

 

Mgr. Lucia Minichová, PhD. 

1. Špecifiká grafomotorického prejavu detí s mentálnym postihnutím v predškolskom 

a mladšom školskom veku 

Grafomotorický prejav predstavuje dôležitý komunikačný, diagnostický, alebo 

terapeutický prostriedok. Je významný z hľadiska nie len výtvarného prejavu, ale aj pre 

osvojovanie si budúceho písma na základnej škole. Cieľom práce je popísať a porovnať 

grafomotorické prejavy detí s mentálnym postihnutím v predškolskom veku a detí v 

mladšom školskom veku.  
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2. Výtvarné vyjadrovanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami   

odrážajúce ich hodnotové preferencie  

Vlastné výtvarné vyjadrovanie dieťaťa v sebe zahŕňa hodnotové vyjadrenie. Môže ísť 

o zobrazovanie postáv a teda formálne prevedenie, interpretáciu obsahu, venovanie. Už 

v priebehu dieťa vyhodnocuje a podľa toho svoj výtvor prispôsobuje. Cieľom práce je 

popísať takéto výtvarné vyjadrovanie a zamerať sa na hodnotové preferencie detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

3. Vzájomný vzťah emócii a výtvarného prejavu dieťaťa s mentálnym postihnutím 

Emócie sú súčasťou akéhokoľvek prejavu, rovnako výtvarného. Práve emócie sú častým  

motivačným zdrojom a podnetom zobraziť určitý prvok, alebo situáciu. Cieľom práce je 

zistiť, ako sa odráža emocionálne prežívane dieťaťa s mentálnym postihnutím v jeho 

tvorbe. 

4. Uplatnenie voľnej a organizovanej kresby vo výtvarnom prejave dieťaťa so 

špecifickými potrebami mentálne postihnutých 

Voľná a organizovaná kresba môžu byť v rámci výtvarného vyjadrovania 

protichodnými. Niektorým deťom môže vyhovovať voľná, spontánna kresba, kde má 

dieťa možnosť vychádzať z vlastných vnútorných potrieb a motivácie. Iným deťom môže 

vyhovovať riadená kresba, alebo kresba podľa návodu, či určitého  postupu. Cieľom 

práce je zistiť aký spôsob prejavu je pre dieťa s diagnózou mentálneho postihnutia 

najvhodnejší a aké zákonitosti so sebou tento prejav prináša.  

5. Zobrazovanie čmáraníc a ich význam u intaktných detí a u detí s mentálnym  

postihnutím  

Čmáranice ako typický výtvarný prejav najmenších detí sa môže objavovať aj 

v neskoršom veku z rôznych dôvodov. Môže ísť o patologický význam, ale rovnako aj 

o expresívny, či relaxačný význam, alebo iné. Cieľom práce je popísať a porovnať 

význam čmáraníc u intaktných detí a u detí s mentálnym postihnutím.  

6. Hra ako motivačný prostriedok vo výtvarnej výchove u detí s mentálnym 

postihnutím 

Zaujať dieťa pri akejkoľvek činnosti je dôležité aj z toho hľadiska, že sa následne 

odovzdá tejto aktivite. Naplno ju vníma, je jej súčasťou, hlboko sa na ňu sústredí a 

naplno ju prežíva. Cieľom práce je preskúmanie možnosti hry ako motivačného 

prostriedku vo výtvarnej výchove nie len pri vstupe do činnosti, ale aj v jej priebehu. 

Zaujíma nás, ako možno uplatniť hru vo výtvarných činnostiach a akú môžu mať tieto 

hry podobu. 
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7. Význam a využitie didaktických pomôcok vo výtvarnej výchove 

Využitie didaktických pomôcok vo výtvarnej výchove má svoje opodstatnenie. 

Didaktické pomôcky môžu uľahčiť prístup informácii od učiteľa k dieťaťu, uľahčiť 

vzájomnú spoluprácu a pochopenie mnohých súvislosti. Cieľom práce je zistiť, ako 

rôzne možno didaktické pomôcky uplatniť a aký význam majú ako pre dieťa, tak aj pre 

učiteľa. 

8. Výtvarné možnosti detí s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia 

Výtvarné aktivity so sebou prinášajú nie len zážitok z činnosti, z tvorby, dieťa sa 

prostredníctvom nich učí vnímať svet okolo seba, učí sa ovládať a manipulovať s 

nástrojmi, preukazuje svoj cit pre krásu, farebnosť, kompozíciu, či detaily. Ide o náročný 

proces, ktorý je pre dieťa s ťažkým mentálnym postihnutím často neuskutočniteľný. 

Napriek tomu sa môže prostredníctvom výtvarných činností realizovať, môže mať z 

výtvarnej činnosti radosť a tiež mu môže prinášať uspokojenie a pozitívne účinkovať na 

jeho zmysly. 

9. Výtvarne nadané dieťa v predškolskom veku 

Už v predškolskom veku sa stretávame s výnimočnými výtvarnými schopnosťami detí. 

Ako sa tieto schopnosti odrážajú vo výtvarnom prejave dieťaťa, v procese tvorby, vo 

výsledných produktoch. V práci sa zaoberáme výtvarne nadaným dieťaťom v 

predškolskom veku. Zaujíma nás, ako a podľa čoho možno identifikovať výtvarne 

nadané dieťa. 

10. Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom spontánnych výtvarných 

aktivít u detí s mentálnym postihnutím 

Rozvíjanie grafomotorických zručnosti detí s mentálnym postihnutím prostredníctvom 

spontánnych výtvarných činností môže predstavovať zaujímavú a zábavnú formu učenia 

a tvorenia zároveň. Cieľom práce je navrhnúť také výtvarné aktivity, ktoré dieťaťu 

umožňujú spontánne vyjadrenie v rámci jeho grafomotorických možností a následne aj 

ich rozvíjania.   

 

Mgr. Zuzana Juráneková 

1. Sociálne siete a deti so sluchovým postihnutím 

2. Bezpečné online prostredie pre deti so sluchovým postihnutím 

3. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u detí so sluchovým postihnutím vo výchove mimo 

vyučovania 
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4. Maľované čítanie ako prostriedok rozvíjania čitateľskej gramotnosti 

u detí so sluchovým postihnutím 

5. Matematické hry a ich využitie u detí so sluchovým postihnutím vo výchove mimo 

vyučovania 

 

Mgr. Marek Hlina 

1. Výchovné problémy detí a žiakov so zrakovým postihnutím v podmienkach internátu  

2. Výchova k samostatnosti žiakov so zrakovým postihnutím v podmienkach bežných 

a internátnych škôl 

3. Šport ako jeden z nástrojov inklúzie žiakov so zrakovým postihnutím  

4. Hudba a jej vplyv na ľudí so zrakovým postihnutím 

5. Sociálna rehabilitácia a jej význam v živote ľudí so zrakovým postihnutím 

6. Realizácia štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov so zrakovým postihnutím 

v školách bežného typu 

7. Špeciálne školy pre žiakov so zrakovým postihnutím a ich význam v školskom systéme 

8. Kompenzačné pomôcky a ich význam  pri vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím 

 

PhDr. Viera Hauskrechtová 

1. Využívanie počítačových programov v procese logopedickej intervencie detí 

s narušenou komunikačnou schopnosťou 

Cieľom témy je zvýraznenie požiadavky implementácie moderných komunikačných 

technológií do špeciálnopedagogického praxe detí s narušenou komunikačnou 

schopnosťou za účelom korekcie a terapie ich problémov v oblasti reči. Účasťou tímy 

je aj zosumarizovania a krátka anotácia používaných programov v našom školskom 

a poradenskom systéme.  

2. Špeciálnopedagogické aktivity zamerané na stimuláciu funkcií reči u detí 

s oneskoreným rečovým vývinom  

Cieľom témy je aplikácia konkrétnych špeciálnopedagogických aktivít na stimuláciu 

tvorenia a rozvíjania reči u detí s oneskoreným rečovým vývinom (spojené s možnosťou 

tvorby videozáznamu).   

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

Cieľom obsahového zamerania témy je zvýraznenie dychovej, fonačnej a rytmickej 

zložky rečového mechanizmu v procese rozvíjania komunikačných schopností detí 
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raného a predškolského veku a stimulácie k ich aktívnemu rečovému prejavu  s 

využívaním rytmicko-pohybových aktivít. Súčasťou témy je aj  aplikácia konkrétnych 

aktivít v tomto smere.  

4. Aplikácia rytmicko-pohybových aktivít na rozvoj komunikačných schopností 

u detí s Downovým syndrómom 

Obsahom tematického zamerania je popis špecifík tvorenia a rozvíjania reči u detí 

s Downovým syndrómom a to prostredníctvom rytmicko-pohybových aktivít. Súčasťou 

témy je vytvorenie súboru špeciálno-pedagogických aktivít podporujúcich rozvoj ich 

komunikačných schopností.  

5. Súbor stimulačných aktivít rozvíjania oromotorických funkcií u detí zrakovým 

postihnutím 

Cieľom témy je zostaviť a popísať súbor cvičení, ktoré stimulujú, podporujú a rozvíjajú 

motoriku artikulačných orgánov v podmienkach obmedzenej schopnosti zrakového 

vnímania vizuálnych prvkov hovorovej reči. 

6. Stratégie individuálnej logopedickej intervencie u detí so zajakavosťou 

v predškolskom veku 

Cieľom témy je zosumarizovania efektívnych a najčastejšie používaných logopedických  

stratégií v špeciálnopedagogickej praxi detí predškolského veku s problémami 

v plynulosti reči. Vyústením obsahového spracovania témy je s aplikácia konkrétnych 

špeciálnopedagogických logopedických aktivít korekcie zajakavosti (súbor efektívnych 

cvičení v tomto smere). 

 

Mgr. Alexandra Partlová 

1. Vzťah asistenta učiteľa a žiaka s mentálnym postihnutím 

2. Integrácia žiaka s mentálnym postihnutím v základnej škole 

3. Rozvíjanie základných matematických zručností a návykov u žiakov s mentálnym 

postihnutím 

4. Hra ako motivácia v práci s mentálne postihnutými žiakmi 

5. Voľná téma 

6. Voľná téma 
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Mgr. Simona Schallerová 

1. Rozvoj sociálnych zručností u jednotlivcov so zrakovým postihnutím  

2. Rozvoj sebaobslužných činností u jednotlivcov so zrakovým postihnutím  

3. Adaptácia na získané zrakové postihnutie v produktívnom veku  

4. Názory žiakov  (I.st; II.st)  na jednotlivcov so zrakovým postihnutím  

5. Postoje študentov špeciálnej pedagogiky k inkluzívnemu vzdelávaniu jednotlivcov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

6. Tvorba pomôcok pre rozvoj vizuomotorickej koordinácie u detí so zrakovým 

postihnutím  

7. Voľná téma podľa výberu študenta 

8. Voľná téma podľa výberu študenta  

9. Voľná téma podľa výberu študenta  

10. Voľná téma podľa výberu študenta  

 

Mgr. Zuzana Ivanová 

1. Adaptácia jednotlivca na získané telesné postihnutie v adolescentnom veku 

2. Adaptácia jednotlivca na získané telesné postihnutie v produktívnom veku 

3. Súčasný stav a perspektívy eliminácie bariér vo vybranom meste 

4. Využitie prvkov bazálnej stimulácie u detí s telesným postihnutím v predškolskom veku 

5. Využitie prvkov bazálnej stimulácie u jednotlivcov s detskou mozgovou obrnou 

6. Využitie prvkov bazálnej stimulácie u jednotlivcov po cievnej mozgovej príhode 

7. Možnosti vzdelávania jednotlivcov s telesným postihnutím v produktívnom veku 

8. Bežné základné školy a ich možnosti vytvorenia podmienok pre inkluzívne vzdelávanie 

9. Sexuálna výchova jednotlivcov s telesným postihnutím 

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

 

Mgr. Lenka Družkovská 

1. História inštitucionálneho vzdelávania jednotlivcov s poruchami autistického spektra 

2. Integrácia detí s poruchami autistického spektra v predprimárnom vzdelávaní 

3. Včasná intervencia detí s poruchami autistického spektra 

4. Rozvíjanie komunikačných zručností u detí s poruchami autistického spektra 

5. Sexuálna výchova jednotlivcov s poruchami autistického spektra 

6. Využitie animoterapie u jednotlivcov s poruchami autistického spektra 
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7. Problematika šikany a kyberšikany jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

8. Problematika užívania návykových látok u jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

9. Preventívne programy voči sociálno-patologickým javom určené pre jednotlivcov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

10. Rodič intaktného dieťaťa ako bariéra inkluzívneho vzdelávania 

 

Mgr. Eva Zádorová 

1. Tvorivé písanie ako prostriedok rozvoja komunikačných zručností u žiakov 

s mentálnym postihnutím 

2. Vplyv rodinného prostredia na edukáciu dieťaťa s ADHD 

3. Včasná identifikácia špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb u detí 

4. Rozvoj fonematického  uvedomovania u detí s mentálnym postihnutím v predškolskom 

veku 

5. Učebné pomôcky zamerané na rozvoj komunikačných zručností u detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku 

6. Využitie rozprávky v edukačnom procese u detí s mentálnym postihnutím 

7. Možnosti inkluzívneho vzdelávania v rámci mimoškolských aktivít žiakov 

s mentálnym postihnutím 

8. Voľná téma 

9. Voľná téma 

10. Voľná téma 

 

Mgr. Ondrej Čapák 

1. Využitie Snoezelen miestnosti v rámci výchovných aktivít u žiakov s mentálnym 

postihnutím 

2. Vplyv aktívnych a receptívnych hudobných aktivít na žiaka s mentálnym postihnutím 

v školskom klube  

3. Hry na rozvoj predmatematického myslenia u detí v prostredí špeciálnej materskej školy 


