
Návrhy tém diplomových prác pre AR 2019/2020 

  Pred zapísaním témy je nutná konzultácia so školiteľom! 

 
Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

1. Vývoj prístupov k ponímaniu osôb s mentálnym postihnutím a definičných konceptov za 

obdobie ostatných 20 rokov v rámci medzinárodných dokumentov 

2. Možnosti aplikácie teórie Pravidiel mozgu od Johna Medinu vo vzdelávacom procese na 

špeciálnych školách 

3. Komparácia systému vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím na Slovensku 

a v zahraničí (podľa výberu Česko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, iné európske 

krajiny, Turecko) 

4. Inovatívne možnosti a multimediálna podpora vzdelávania žiakov s mentálnym 

postihnutím 

5. Možnosti aplikácie teórie myšlienkových máp v edukácii žiakov s postihnutím alebo 

narušením 

6. Metódy vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím 

7. Možnosti uplatnenia prvkov neurodidaktiky vo vzdelávacom procese na špeciálnych 

školách 

8. Porovnanie vývoja a zmien pedagogických noriem zameraných na vzdelávanie žiakov 

s mentálnym postihnutím (učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie programy) 

9. Vzdelávanie žiakov so sociálnym znevýhodnením na Slovensku – súčasný stav 

10. Pedagogická dokumentácia a jej úloha vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím 

11. Prvky integrovaného tematického vyučovania v edukačnej činnosti na špeciálnych 

základných školách 

12. Rozvíjanie komunikácie na špeciálnych školách v rámci predmetu Individuálna 

logopedická intervencia 

13. Vývoj a zmeny vzdelávacieho systému a služieb zameraných na vzdelávanie mentálne 

postihnutých žiakov na Slovensku od r. 1990 doposiaľ 

14. Voľná téma po dohovore so zameraním na problematiku integrácie/ inklúzia osôb 

s mentálnym postihnutím 

15. Voľná téma po dohovore so zameraním na problematiku integrácie/ inklúzia osôb 

s mentálnym postihnutím 

16. Voľná téma po dohovore so zameraním na problematiku osôb s viacnásobným 

mentálnym postihnutím 

17. Voľná téma po dohovore so zameraním na problematiku osôb s viacnásobným 

mentálnym postihnutím 

18. Voľná téma po dohovore so zameraním na problematiku osôb s PAS 

19. Voľná téma po dohovore so zameraním na problematiku osôb s PAS 

 
Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

1. Študenti so špecifickými potrebami na vysokej škole (s užším zameraním na 

problematiku študentov so sluchovým postihnutím).  

2. Stratégie využívané v integrovanom/inkluzívnom vzdelávaní u žiakov so 
sluchovým postihnutím.  

3. Skúsenosti s integrovaným/inkluzívnym vzdelávaním žiakov so stratou sluchu 
z pohľadu rodičov. 
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4. Skúsenosti s integrovaným/inkluzívnym vzdelávaním žiakov so stratou sluchu 
z pohľadu školských špeciálnych pedagógov. 

5.  Metaanalýza vedeckých štúdií za posledných 15 rokov zameraná na 
integrované/inkluzívne vzdelávanie deti a žiakov so sluchovým postihnutím.  

6. Návrh materiálu pre rodičov o vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím 
v podmienkach Slovenskej republiky. 

7. Spôsoby integrovaného/inkluzívneho vzdelávania deti a žiakov so sluchovým 
postihnutím v Európe.  

8. Možnosti využívania posunkového jazyka v podmienkach bežných škôl pri 
vzdelávaní žiakov so stratou sluchu (teoretická práca).  

9. 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.  

10. 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. Intervenčné prístupy k žiakom so špecifickými poruchami učenia v mladšom 

školskom veku 

2. Výpovede mladistvých a dospelých s dyslexiou, dyslexia – problém či prednosť? 

3. Intervenčné prístupy k žiakom so špecifickými poruchami učenia v staršom 

školskom veku 

4. Podpora čitateľskej gramotnosti u žiakov so špecifickými poruchami učenia v 

základnej škole 

5. Čitateľské kompetencie a intervenčné prístupy u žiakov s poruchami pozornosti  

6. Pedagogická diagnostika v inkluzívnom prostredí základnej školy u žiakov s 

dyslexiou   

7. Špeciálny pedagóg ako determinant školskej úspešnosti individuálne 

integrovaných žiakov so špecifickými poruchami učenia 

8. Žiak s dyspraxiou v základnom vzdelávaní 

9. Inkluzívne vzdelávanie – podpora žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

10. Diagnostika u jednostlivcov  so špecifickou poruchou učenia v poradenskej praxi   

11. Voľna téma  

 

Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 

 

1. Voľná téma ( na základe výberu študenta z problematiky pedagogiky telesne 

postihnutých, chorých a zdravotne oslabených) – voľná 

2. Voľná téma ( na základe výberu študenta z problematiky pedagogiky telesne 

postihnutých, chorých a zdravotne oslabených)  – voľná 

3. Voľná téma ( na základe výberu študenta z problematiky pedagogiky telesne 

postihnutých, chorých a zdravotne oslabených) – voľná 

4. Voľná téma ( na základe výberu študenta z problematiky pedagogiky telesne 

postihnutých, chorých a zdravotne oslabených) – voľná 
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5. Psychosociálne problémy u jednotlivca s telesným postihnutím  

6. Nevyliečiteľná (letálna choroba ) ako edukačný fenomén 

7. Možnosti špeciálnopedagogických intervencií v starostlivosti o jednotlivca 

s letálnou chorobou. 

8. Edukácia žiaka s telesným postihnutím v podmienkach prípravného ročníka a jej 

špecifiká v škole pre žiakov s telesným postihnutím 

9. Pracovné uplatnenie jednotlivca s detskou mozgovou obrnou na trhu práce.  

10. Rodičovstvo jednotlivcov s telesným postihnutím 

11. Multidimenzionalita telesného postihnutia z pohľadu komplexnej 

rehabilitačnej starostlivosti (v detskom alebo dospelom veku) 

 

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

1. Deskripcia charakteristických prvkov procesu nácviku Braillovho písma 
u jednotlivcov s neskoršou stratou zraku 

2. Deskripcia diagnostických metód v špeciálnopedagogickej diagnostike detí 

s poruchami zraku 

3. Digitálne kompetencie pedagogického asistenta v inkluzívnom vzdelávaní  
4. Digitálna gramotnosť učiteľov žiakov so ZP 
5. Výučba práce s počítačom u jednotlivcov s neskoršou stratou zraku 
6. Tvorba multimediálnych výstupov pre edukačnú prax žiakov s poruchami zraku 

7. Záujmové vzdelávanie seniorov s postihnutím 

8. Prevencia negatívnych javov v prostredí internetu u jednotlivcov s postihnutím 
9. 3D tlač ako podporný prvok edukácie žiakov s ťažkým zrakovým postihnutím 

(príp. vo  výučbe vybraného predmetu) 

10. Charakteristiky a špecifiká edukačného procesu žiakov so zrakovým postihnutím 

11. Prístupnosť ďalšieho vzdelávania (neformálneho, informálneho) pre jednotlivcov 

s postihnutím v produktívnom veku 

12. Deskripcia faktorov ovplyvňujúcich ďalšie vzdelávanie jednotlivcov s 

postihnutím 

13. 2 x voľná téma podľa výberu študenta  
 

 

Doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. 

1. Aplikácia cvičení sluchovej výchovy na primárnom stupni vzdelávania  

2. Pragmatický rozvoj gramatiky slovenského jazyka sluchovo postihnutých 

3. Zjednoduchšovanie textu na čítanie sluchovo postihnutých 

4. Špecifiká písania u žiakov so sluchovým postihnutím 

5. Aplikácia vyučovacích metód na primárnom stupni vzdelávania u žiakov 

s postihnutím 

6. Aplikácia metód, zásad a stratégii u detí so sluchovým postihnutím v predmete 

sluchová výchova 

7. Hodnotenie inkluzívneho  vzdelávania  

8. Vývinové poruchy učenia u žiakov so sluchovým postihnutím na primárnom 

stupni vzdelávania. 
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9. Špeciálnopedagogická starostlivosť v centrách špeciálnopedagogického 

poradenstva 

10. Dyspraxia a jej  vyrovnanie u detí s postihnutím 

 

Doc. PhDr. Alexandra Biščo-Kastelová, PhD. 

1. Nové možnosti špeciálnopedagogickej diagnostiky u mentálne postihnutých 
2. Nové možnosti špeciálnopedagogickej diagnostiky u jednotlivcov s poruchou 

pozornosti a aktivity 
3. Nové možnosti špeciálnopedagogickej diagnostiky u  jednotlivcov so špecifickými 

poruchami učenia 
4. Voľná téma 
5. Voľná téma 

 
PhDr. Ondrej Németh, PhD. 

1.       Stimulačný program pre zrakovo postihnuté deti a žiakov 
2.       Hmatová kniha pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím 
3.       Hra v predprimárnom vzdelávaní detí so zrakovým postihnutím 
4.       Voľná téma 
5.       Voľná téma 
6.       Voľná téma 

 
PaedDr. Monika Šulovská, PhD. 

1. Analýza učebnice geografie pre 9. ročník 
2. Čítanie so psom (potrebná znalosť anglického jazyka) 
3. Experiment vo vyučovaní fyziky u žiakov s mentálnym postihnutím 

4. Experiment vo vyučovaní chémie u žiakov s mentálnym postihnutím 
5. Integrované tematické vyučovanie u žiakov s mentálnym postihnutím 
6. Umelecký prednes žiakov s mentálnym postihnutím 
7. Návrh učebných textov z dejepisu pre žiakov s mentálnym postihnutím v 7. 

ročníku špeciálnych základných škôl 

8. Návrh učebných textov z dejepisu pre žiakov s mentálnym postihnutím v 8. 
ročníku špeciálnych základných škôl 

9. Návrh učebných textov z dejepisu pre žiakov s mentálnym postihnutím v 9. 
ročníku špeciálnych základných škôl 

10. Hodnotenie neuromotorickej zrelosti ako základu pre učenie (Nikoletta 
Bottyánová) 

11. Voľná téma (Flóra Oraveczová) 

 
PaedDr. Andrea Prečuchová, PhD. 

1. Kvalita života seniorov s mentálnym postihnutím 

2. Kvalita života rodičov detí s mentálnym postihnutím v adolescentnom veku 

3. Sexuálna výchova dospelých s mentálnym postihnutím – tvorba brožúry 

4. Príčiny a dôsledky zvyšujúcej sa prevalencie mentálnej retardácie v populácii zo 

špeciálno – pedagogického hľadiska 

5. Výskyt problémového správania u jednotlivcov s mentálnym postihnutím 
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6. Úloha školského špeciálneho pedagóga v integrácii žiakov s mentálnym 

postihnutím 

7. Integrácia žiakov s mentálnym postihnutím vo vybranom kraji - štatistika   

8. Názory intaktných žiakov na integráciu žiaka s mentálnym postihnutím v triede 

bežnej školy 

9. Voľná téma 

10. Voľná téma 
 

PhDr. Sylvia Brychová, CSc. 
1. Špecifiká a osobitosti výučby a učenia sa anglického jazyka (cudzích jazykov) 

u žiakov so zrakovým postihnutím v predprimárnom vzdelávaní 

2. Špecifiká a osobitosti výučby a učenia sa anglického jazyka (cudzích jazykov ) 

u žiakov so zrakovým postihnutím v primárnom vzdelávaní 

3. Špecifiká a osobitosti výučby a učenia sa anglického jazyka (cudzích jazykov ) 

u žiakov so zrakovým postihnutím na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania 

4. Špecifiká a osobitosti výučby a učenia sa anglického jazyka (cudzích jazykov) 

u žiakov so zrakovým postihnutím  na vyššom sekundárnom stupni vzdelávania 

5. Špecifiká a osobitosti učenia sa anglického jazyka (cudzích jazykov u dospelých 

ľudí so zrakovým postihnutím 

6. Špecifiká a osobitosti výučby anglického jazyka (cudzích jazykov) u žiakov 

s vývinovými poruchami učenia  v primárnom vzdelávaní 

7. Špecifiká a osobitosti výučby anglického jazyka (cudzích  jazykov ) u žiakov 

s vývinovými poruchami učenia na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania 

8. Špecifiká a osobitosti výučby anglického jazyka (cudzích jazykov) u žiakov 

s vývinovými poruchami učenia na vyššom sekundárnom stupni vzdelávania 

9. Špecifiká a osobitosti výučby a učenia sa anglického jazyka (cudzích jazykov) 

u žiakov  so zníženými intelektuálnymi schopnosťami (mentálnym postihnutím) 

10.  Špecifiká a osobitosti výučby anglického jazyka (cudzích jazykov) u žiakov so 

špecifickými poruchami učenia v primárnom vzdelávaní 

11. Špecifiká a osobitosti výučby anglického jazyka (cudzích jazykov) u žiakov so 

špecifickými poruchami učenia na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania 

12. Špecifiká a osobitosti výučby anglického jazyka (cudzích jazykov) u žiakov so 

špecifickými poruchami učenia na vyššom sekundárnom stupni vzdelávania 

13. Špecifiká a osobitosti výučby a učenia sa  anglického jazyka (cudzích jazykov) 

u žiakov s intelektovým nadaním v primárnom vzdelávaní 

14.  Špecifiká a osobitosti výučby a učenia sa anglického jazyka (cudzích jazykov) 

u žiakov s intelektovým nadaním na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania 

15.  Špecifiká a osobitosti výučby a učenia sa anglického jazyka (cudzích jazykov) 

u žiakov s intelektovým nadaním na vyššom sekundárnom stupni vzdelávania 

16.  Špecifiká a osobitosti výučby  a učenia sa anglického jazyka (cudzích jazykov) 

u detí s autizmom 
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17.  Úloha a postavenie učiteľa cudzích jazykov pri uplatňovaní diferencovaného 

prístupu k vyučovaniu anglického jazyka u žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

18.  Špecifiká a osobitosti výučby a učenia sa anglického jazyka (cudzích jazykov) 

u detí s Aspergerovým syndrómom 

 
Možnosť výberu vlastných tém pre diplomové práce z oblasti špeciálnej pedagogiky 

vzhľadom na výučbu anglického jazyka (cudzích jazykov na všetkých stupňoch 

vzdelávania. 

 

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 
1. Predprimárny stupeň hudobného vzdelávania u detí s postihnutím v modely 

školy M. Montessoriovej 

2. Tvorivé námety pre rozvoj hudobných vedomostí u žiakov s mentálnym 

postihnutím 

3. Vplyv receptívnej hudobnej výchovy na kognitívne schopnosti žiakov 

s mentálnym postihnutím  

4. Rozvoj komunikačných schopností žiakov s mentálnym postihnutím 

prostredníctvom etnických  piesní  a hier 

5. Folklór vo výučbe hudobnej výchovy na primárnom stupni špeciálnych 

základných škôl 

6. Hudobné nástroje na výchovnom koncerte ako prostriedok oboznamovania sa s 

hudobným umením u žiakov s mentálnym postihnutím 

7. Zobcová flauta vo výučbe hudobnej výchovy u žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou  

8. Efektívnosť aplikácie informačných a komunikačných technológií v predmete 

hudobná výchova z pohľadu učiteľov špeciálnych základných škôl  

9. Evalvácia behaviorálnych intervencií v muzikoterapii u detí s poruchami 

autistického spektra  

10. Stimulácia respirácie, hlasu a reči, prostredníctvom muzikoterapeutických 

intervencií u osôb s viacnásobným postihnutím 

11. Reedukácia výchovných problémov žiakov s poruchami správania 

prostredníctvom techník hudobnej terapie 

12. Skvalitňovanie sluchovej diferenciácie a priestorovej orientácie u detí so 

zrakovým postihnutím prostredníctvom muzikoterapie  

13. Umenie ako prostriedok terapeutických aktivít v podmienkach inklúzie  

14. Dynamika sociálnych interakcií a potenciál rozvoja osobnosti človeka 

s postihnutím prostredníctvom muzikoterapie 

15. Skvalitnenie edukačného prostredia vplyvom dramatoterapie   v rovine 

kognitívnych funkcií, komunikačných kompetencií žiakov so zdravotným  

znevýhodnením v sociálnom kontexte 

16. Rozbor aktuálneho stavu využitia expresívnych terapií v špeciálnoedukačnom 

procese u žiakov s postihnutím 
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PaedDr. František Valášek, PhD. 

1. Materiálno-technické a personálne zabezpečenie edukačného procesu v 
špeciálnych základných školách v predmete pracovné vyučovanie v Nitrianskom  
kraji 

2. Materiálno-technické a personálne zabezpečenie edukačného procesu v 
špeciálnych základných školách v predmete pracovné vyučovanie 
v Trenčianskom  kraji 

3. Osvojovanie pracovných zručností a návykov pri práci s drevom v premete 
pracovné vyučovanie v špeciálnych základných školách 

4. Osvojovanie pracovných zručností a návykov pri práci s kovmi v premete 

pracovné vyučovanie v špeciálnych základných školách 
5. Hodnotová orientácia adolescentnej mentálne postihnutej mládeže 

6. Voľná téma 
 
Mgr. Petronela Ladecká, PhD. 

1. Osobná pohoda športujúcich a nešportujúcich žiakov s nadaním 
2. Osobná pohoda športujúcich a nešportujúcich žiakov s obezitou 
3.  Hodnotenie subjektívnej kvality života športujúcich a nešportujúcich žiakov 
s nadaním 
4.  Hodnotenie subjektívnej kvality života športujúcich a nešportujúcich žiakov 
s obezitou 
 

PhDr. Jozef Štefan, PhD. 
1. Komparácia a deskripcia diagnostických nástrojov zameraných na zisťovanie 

úrovne matematických schopností. 

2. Komparácia a deskripcia diagnostických nástrojov zameraných na zisťovanie 

úrovne čitateľských schopností. 

3. Komparácia a deskripcia diagnostických nástrojov zameraných na diagnostiku 

pervazívnych vývinových porúch. 

4. Overovanie vybraných zahraničných diagnostických nástrojov na vybranej 

vzorke jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. 

5. Komparácia a deskripcia diagnostických nástrojov zameraných na diagnostiku 

vývinových porúch pozornosti a aktivity. 

6. Tvorba a overovanie diagnostických nástrojov zameraných na zisťovanie školskej 

spôsobilosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných 

rómskych komunít. 

7. Tvorba a overovanie diagnostických nástrojov zameraných na zisťovanie 

percepcie u žiakov s vývinovými poruchami učenia. 

8. Tvorba stimulačných aktivít zameraných na korekciu vývinových porúch učenia 

a overovanie ich účinnosti v praxi. 

9. Neúčinné diagnostické nástroje a metodiky v kontexte špeciálno-pedagogickej 

diagnostiky s potrebou reparácie. 
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10. Tvorba a overovanie diagnostických nástrojov zameraných na zisťovanie 

vývinovej koordinačnej poruchy dyspraxie. 

 

Mgr. Kristína Nagyová, PhD. 
 

1. Biografia edukácie jednotlivca s cystickou fibrózou. 

2. Domáce vzdelávanie u jednotlivcov s chorobou. 

3. Komparácia edukácie jednotlivcov s chorobou na Slovensku a v zahraničí (krajinu 

spresníme podľa voľby študenta). 

4. Inovatívne možnosti intervencie u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím 

(práca výlučne so zahraničnou literatúrou; Erazmus). 

5. Voľná téma. (Gabriela Diósová) 

6. Voľná téma 


