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Návrhy tém diplomových prác pre AR 2020/2021 

Pred zapísaním témy je nutná konzultácia so školiteľom! 

 

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.  
1. Integrácia/inklúzia žiakov s mentálnym postihnutím – analýza  prípadov neúspešne 

integrovaných žiakov  v základnej škole 

2. Integrácia/inklúzia žiakov s viacnásobným  postihnutím – analýza  prípadov neúspešne 

integrovaných žiakov  v základnej škole 

3. Elektronické a multimediálne pomôcky a didaktický materiál vo vyučovaní 

spoločenskovedných predmetov v špeciálnej základnej škole 

4. Analýza vývoja kvalifikačných požiadaviek na vykonávanie pracovnej činnosti učiteľa 

v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami  

5. Analýza vývoja kvalifikačných požiadaviek na vykonávanie pracovnej činnosti 

školského špeciálneho pedagóga  

6. Voľná téma 

 

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

1. Podmienky štúdia na vysokých školách pre študentov so zdravotným postihnutím  

(súčasť projektu DAAD) 

2. Študent so sluchovým postihnutím na vysokej škole  (súčasť projektu DAAD) 

3. Integrácia/inklúzia žiakov so sluchovým postihnutím – analýza  prípadov neúspešne 

integrovaných žiakov  na 1. stupni základnej školy 

4. Integrácia/inklúzia žiakov so sluchovým postihnutím – analýza  prípadov neúspešne 

integrovaných žiakov  na 2. stupni základnej školy 

5. Vybrané osobnosti teórie a praxe špeciálnej pedagogiky za posledných 50 rokov 

6. Posunková komunikácia a jej možnosti využívania u žiakov so stratou sluchu 

v podmienkach bežných škôl 

7. Analýza a komparácia vzdelávacích programov pre deti/žiakov so sluchovým 

postihnutím vo vybraných štátoch Európy 

8. Možnosti a limity využívania posunkov a posunkovej komunikácie u iných skupín deti 

a žiakov so zdravotným postihnutím 

9. Špeciálnopedagogická podpora žiakov na  bežnej základnej školy so zameraním na 

rozvíjanie komunikácie a gramotnosti  (práca s konkrétnym žiakom) 
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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.  

11. 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 na 

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. Voľna téma študenta 

 

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 

5. Sociálna inklúzia – očami jednotlivca s telesným postihnutím 
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6. Jednotlivec s telesným postihnutím na trhu práce 

7. Súčasný stav a perspektívy prípravy na povolanie u jednotlivcov s telesným 

postihnutím 

8. Integrácia/inklúzia  -  očami jednotlivca s telesným postihnutím 

9. Analýza postojov vo vzťahu k žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami s 

akcentom na špecifické poruchy učenia v bežných základných školách v Slovenskej 

republike 

10. Analýza špeciálnopedagogických intervencií vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami s akcentom na špecifické poruchy učenia v bežných 

základných školách v Slovenskej republike 

 

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

1. Analýza kurikula predmetov vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora pre 

žiakov so zrakovým postihnutím 

2. Vnímanie vlastnej hodnoty jednotlivca so zrakovým postihnutím získanom 

v produktívnom/postproduktívnom  veku 

3. Pedagogický pohľad učiteľa na špecifiká edukácie žiakov so zrakovým postihnutím 

4. Deskripcia charakteristických prvkov procesu nácviku Braillovho písma u jednotlivcov 

s neskoršou stratou zraku 

5. Možnosti využitia výstupov 3D tlače u zrakovo postihnutých (napr. v edukácii, 

sebaobsluhe, orientácii, vo voľnom čase...) 

6. Životný príbeh jednotlivca s neskoršou stratou zraku 

7. Hudobno-pohybové hry pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím 

8. Stimulačné programy a techniky pre zdravotne znevýhodnených 

9. Sprístupňovanie informácií jednotlivcom s postihnutím  

10. Deskripcia diagnostických metód v špeciálnopedagogickej diagnostike detí 

s poruchami zraku 

11. Tvorba multimediálnych edukačných výstupov pre žiakov s postihnutím 

12. Digitálna gramotnosť špeciálnych pedagógov 

13. Analýza úrovne informovanosti špeciálnych pedagógov o bezpečnom správaní sa vo 

virtuálnej realite (internet, sociálne siete...) 

14. Digitálne kompetencie učiteľa/pedagogického asistenta v inkluzívnom vzdelávaní  
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15. Implementácia prvkov elektronickej bezpečnosti do edukačného procesu žiakov s 

postihnutím  

16. PC programy a aplikácie vo výučbe postihnutých 

17. Voľná téma podľa výberu študenta 

 

Doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. 

1. Študenti so zdravotným postihnutím na vysokej škole 

2. Záujmy študentov so zdravotným postihnutím na vysokej škole 

3. Analýza obsahu vzdelávania žiakov s postihnutím v Škandinávskych krajinách 

4. Analýza obsahu vzdelávania žiakov s postihnutím vo vybraných štátoch Európy 

5. Program rečovej výchovy u detí so sluchovým postihnutím 

 

Doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD. 

1. Tvorba a overenie didaktického testu zo slovenského jazyka pre 1. a 2. ročník špeciálnej 

základnej školy 

2. Tvorba a overenie didaktického testu zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník špeciálnej 

základnej školy 

3. Tvorba a overenie didaktického testu z matematiky pre 1. a 2. ročník špeciálnej 

základnej školy 

4. Tvorba a overenie didaktického testu z matematiky pre 3. a 4. ročník špeciálnej 

základnej školy 

5. Tvorba a overenie diagnostického testu zameraného na komunikačné schopnosti 

mentálne postihnutých  

6. Voľná téma z oblasti špeciálnopedagogickej diagnostiky 

 

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová PhD. 

1. Pracovné uplatnenie dospelých jednotlivcov s mentálnym postihnutím 

2. Inkluzívne vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím na základnej škole 

3. Tvorba individuálneho výchovno – vzdelávacieho plánu pre žiaka s mentálnym 

postihnutím 

4. Preferencie pri voľbe povolania u žiakov s mentálnym postihnutím 

5. Postoje rodičov dospievajúcich mentálne postihnutých k sexuálnej výchove 

6. Rozvíjanie komunikačných zručností u jednotlivcov s ťažkým mentálnym postihnutím 
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7. Nácvik sebaobslužných zručností u dieťaťa s ťažkým mentálnym postihnutím 

8. Žiak s hraničným pásmom mentálnej retardácie na základnej škole 

9. Voľná téma 

10. Voľná téma 

 

PhDr. Jozef Štefan, PhD. 

1. Hodnotová orientácia u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

marginalizovaných rómskych komunít v špeciálnych základných školách 

2. Rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov s vývinovými poruchami učenia 

3. Školská spôsobilosť u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných 

rómskych komunít 

4. Augmentatívna a alternatívna komunikácia u žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia 

5. Špeciálnopedagogické vyšetrenie – teoretický konštrukt 

6. Výskyt porúch správania u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

marginalizovaných rómskych komunít 

7. Nové vízie a trendy v špeciálnopedagogickej diagnostike v krajinách Vyšehradskej 

štvorky 

8. Prevencia kriminality u žiakov špeciálnych základných škôl 

9. Výhody a nevýhody dištančného vzdelávania v špeciálnych základných školách v 

dôsledku opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného 

koronavírusom COVID-19 z pohľadu špeciálnych pedagógov 

10. Diagnostické kritériá vývinových porúch učenia v krajinách Vyšehradskej štvorky 

 

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 

1. Špecifiká hudobnej edukácie u žiakov so špecifickými poruchami učenia 

2. Špecifiká hudobnej edukácie u žiakov s ADHD 

3. Špecifiká hudobnej edukácie u žiakov s poruchami autistického spektra 

4. Špecifiká hudobnej edukácie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

5. Moderné koncepcie v hudobnom vzdelávaní  žiakov s mentálnym postihnutím na 

primárnom stupni 

6. Vplyv receptívnej hudobnej výchovy na kognitívne schopnosti žiakov s mentálnym 

postihnutím v staršom školskom veku 



6 
 

7. Alternatívna notácia v hudobnej edukácii žiakov so stredným mentálnym postihnutím 

8. Využitie detských hudobných nástrojov v hudobnej edukácii žiakov s telesným postihnutím v mladšom 

školskom veku 

9. Aktuálne prístupy v hudobnej edukácii žiakov so zrakovým postihnutím 

10. Alternatívne koncepcie v rytmickej výchove žiakov so sluchovým postihnutím 

11. Rozbor súčasného stavu využitia expresívnych terapií v špeciálnoedukačnom procese 

u žiakov s postihnutím 

12. Efektívnosť aplikácie informačných a komunikačných technológií v predmete hudobná 

výchova z pohľadu učiteľov špeciálnych základných škôl  

 

PhDr. Ján Holonič, PhD. 

1. Prístupy k  edukácii  žiakov z málopodnetného  prostredia 

2. Problémy učenia u žiakov žijúcich mimo vlastnej rodiny 

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

1. Matka a otec očami klientov špeciálnych výchovných zariadení  

            2. Šikana LGBT detí v špeciálnych výchovných zariadeniach 

3. Sexuálne násilie u klientov špeciálnych výchovných zariadení 

 

Mgr. Kristína Nagyová, PhD. 

1. Biografia edukácie jednotlivca s cystickou fibrózou 

Práca je zameraná na popis edukácie žiaka s cystickou fibrózou v jednotlivých 

vývinových etapách s poukázaním na špecifiká edukácie. Práca má kvalitatívny dizajn 

s využitím biografického výskumu. 

2. Inovatívne možnosti intervencie u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím 

(práca výlučne so zahraničnou literatúrou) 

Práca prezentuje inovatívne intervencie pre jednotlivcov s viacnásobným postihnutím, 

ktoré sú využívané najmä v zahraničí. Výskum je orientovaný na modifikovanie 

a uplatnenie zvolenej intervencie v podmienkach nášho školstva. 

3. Legislatívny rámec edukácie jednotlivcov s postihnutím s prihliadnutím na 

problémy aplikačnej praxe 
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Práca prináša pohľad na aktuálny legislatívny rámec edukácie jednotlivcov 

s postihnutím v integrovaných podmienkach. Práca prezentuje najčastejšie problémy 

uplatnenia legislatívy v praxi. Práca má kombinovaný dizajn výskumu. 

4. Dokumentácia žiaka s telesným postihnutím pred vstupom do bežnej základnej 

školy 

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

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

rodičov/zákonných zástupcov, školy a centra špeciálnopedagogického poradenstva 

a centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Práca má 

kombinovaný dizajn výskumu. 

5. Intervencie na odstraňovanie problémového správania u jednotlivcov 

s postihnutím 

Práca prezentuje aktuálne využívané intervencie na odstraňovanie problémového 

správania u jednotlivcov s postihnutím. Práca má kvalitatívny dizajn výskumu. 

6. Ontogenéza komunikácie u jednotlivcov s autizmom 

Práca prináša popis vývinu reči a komunikácie u jednotlivcov s autizmom na základe 

biografického výskumu. 

7. Nevyliečiteľne chorý žiak v škole 

Práca prináša pohľad na edukáciu žiaka/žiakov s nevyliečiteľným ochorením 

v školskom a domácom prostredí. Práca má kvalitatívny dizajn výskumu s využitím 

kazuistiky a rozhovoru. Výsledky poukazujú na špecifiká edukácie žiaka 

s nevyliečiteľným ochorením. 

8. Rituály edukácie žiakov s viacnásobným postihnutím 

Práca je zameraná na význam a popis využívaných rituálov edukácie jednotlivcov 

s viacnásobným postihnutím v prostredí školy.  

9. Voľná téma (na základe dohody so školiteľom) 

10. Voľná téma (na základe dohody so školiteľom) 

 

Mgr. Petronela Ladecká, PhD. 

1. Problémové správanie žiakov s telesným postihnutím  

2. Úroveň vybraných pohybových schopností žiakov s telesným postihnutím  

3. Vedomosti žiakov špeciálnych škôl o zložení stravy a pitnom režime  
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Mgr. Miroslava Tomášková, PhD. 

1. Efektívnosť využitia prvkov tanečno-pohybovej terapie u žiakov s poruchou 

sluchu 

Práca má aplikačný charakter. Cieľom je na základe analýzy možností využitia rôznych 

techník tanečno-pohybovej terapie vytvoriť program pre žiakov s poruchou sluchu na 

rozvoj celkovej osobnosti s využitím prvkov tanečno-pohybovej terapie a overiť ho. 

Študent musí mať základné znalosti a skúsenosti s tanečno-pohybovými aktivitami. 

2. Návrh a overenie pracovných listov na predmet Slovenský posunkový jazyk na 

prvom stupni základnej školy 

Práca má charakter aplikačného výskumu. Cieľom je vytvoriť a overiť súbor 

pracovných listov k predmetu Slovenský posunkový jazyk pre žiakov so SP na základe 

potrieb praxe a analýzy pedagogických dokumentov. Pre spracovanie témy sa vyžaduje 

práca s počítačovým programom a znalosť cudzieho jazyka.  

3. Návrh a overenie interaktívnych úloh na výučbu predmetu Slovenský posunkový 

jazyk 

Práca má charakter aplikačného výskumu. Cieľom je vytvoriť súbor úloh na výučbu 

predmetu SPJ na vybrané témy. Pre spracovanie témy sa vyžaduje aspoň základná 

znalosť SPJ a práca s  počítačovým grafickým programom. 

4. Návrh interaktívnych úloh na podporu čítania s porozumením u žiakov 

s poruchou sluchu na prvom stupni základnej školy 

Práca má charakter aplikačného výskumu. Cieľom je vytvoriť súbor úloh na výučbu 

predmetu Slovenský jazyk so zameraním na čítanie v súlade so ŠVP pre žiakov so SP. 

Pre spracovanie témy sa vyžaduje práca s počítačovým programom. 

5. Návrh pracovných listov na podporu výučby cudzieho jazyka u žiakov s poruchou 

sluchu na základnej škole 

Práca má charakter aplikačného výskumu. Cieľom je vytvoriť a overiť súbor 

pracovných listov/učebného materiálu k predmetu cudzieho jazyka (Anglický jazyk) pre 

žiakov so SP na základe potrieb praxe a analýzy pedagogických dokumentov. Pre 

spracovanie témy sa vyžaduje práca s počítačovým programom a znalosť cudzieho 

jazyka. 

6. Úprava vybraných slovenských povestí pre žiakov s poruchou sluchu na 

základných školách 
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Práca má aplikačný charakter. Cieľom je v súčinnosti so vzdelávacím programom pre 

žiakov so SP vybrať a upraviť vybrané texty slovenských povestí pre žiakov s poruchou 

sluchu so zámerom zlepšiť porozumenie čítaného textu a priblížiť žiakom významné 

slovenské povesti. Cieľom pre spracovanie témy bude aj analýza dostupných 

pedagogických dokumentov. 

7. Profesijná orientácia žiakov s poruchou sluchu na stredných školách  

Práca má charakter kvantitatívneho výskumu. Jej cieľom je zmapovať profesijnú 

orientáciu žiakov s PS na vybraných stredných školách. Pre spracovanie témy je nutná 

znalosť metodológie kvantitatívneho výskumu. 

8. Intervenčný program pre žiakov v inkluzívnom prostredí základnej školy – návrh 

a overenie 

Práca má aplikačný charakter. Jej cieľom je navrhnúť intervenčný program pre 

základnú školu so zameraním na podporu inakosti u žiakov ZŠ na prvom stupni, pričom 

študent bude vychádzať z potrieb praxe a analýzy aktuálneho stavu. Cieľom bude tento 

navrhnutý program overiť v praxi. 

9. Rozvoj predčitateľskej gramotnosti u detí s poruchou sluchu v predškolskom veku 

Cieľom práce je zmapovať možnosti rozvoja predčitateľskej gramotnosti u detí s PS,  

zistiť úroveň predčitateľskej gramotnosti u vybranej skupiny detí s PS. Na základe 

potrieb praxe navrhnúť a overiť rozvíjajúci program. 

10. Úloha školského špeciálneho pedagóga v prevencii problémového správania 

u žiakov so ŠVVP 

Cieľom diplomovej práce je zmapovať možnosti využitia  prevencie problémového 

správania u žiakov so ŠVVP u školských špeciálnych pedagógov. Na základe potrieb 

praxe navrhnúť a overiť prevenčný program na eliminovanie problémového správania. 

11. Voľná téma (so zameraním na pedagogiku sluchovo postihnutých. Nutná konzultácia 

vopred) 

12. Voľná téma (so zameraním na pedagogiku sluchovo postihnutých. Nutná konzultácia 

vopred) 

 

Mgr. Lucia Minichová, PhD. 

1. Alternatívne prístupy vo výtvarnom vyjadrovaní detí s mentálnym postihnutím 

Súčasné prístupy vo výtvarnej výchove umožňujú dieťaťu spontánny, expresívny, alebo 

hravý spôsob vyjadrovania, vďaka čomu sa výtvory menia a môžu mať rôznu podobu. 
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Nie vždy je dôležité výsledné dielo. Cieľom práce je popísať rôzne súčasné alternatívne 

prístupy vo výtvarnom vyjadrovaní detí s mentálnym postihnutím. Dôraz kladieme na 

ich špecifické potreby s možnosťou využitia artefiletických a arteterapeuticých 

postupov. 

2. Hodnotenie výtvarného prejavu detí s mentálnym postihnutím 

Cieľom práce je popísať spôsoby hodnotenia (evalvácie) výtvarného prejavu detí 

s mentálnym postihnutím. Ako súčasť hodnotenia, je potrebné sa zamerať aj na 

sebahodnotenie výtvarného prejavu dieťaťa s mentálnym postihnutím s dôrazom na 

sebapoňatie a vyjadrenie sebaobrazu. 

3. Humor, jeho vnímanie a uplatňovanie prostredníctvom výtvarnej tvorby u detí 

s mentálnym postihnutím 

Humor je súčasťou prijemného skvalitňovania života. Humor je neoddeliteľnou 

súčasťou tvorivosti. Práve prostredníctvom takého prístupu, kde využívame humor 

a hru, umožňujeme dieťaťu oveľa jednoduchšie pochopiť určitý problém a potom sa aj 

plnohodnotne realizovať. Cieľom práce je zistiť, či dieťa s mentálnym postihnutím 

využíva humor ako súčasť výtvarnej realizácii a či ho uplatňuje vo svojej tvorbe. Akým 

spôsobom a kedy je humor v tvorbe prítomný.  

4. Špecifiká výtvarného nadania a jeho prejavu u detí s mentálnym postihnutím 

Výtvarné nadané dieťa dokáže vytvárať plnohodnotné výtvarné produkty, napriek 

mentálnemu defektu. Výraz výsledného diela a prejav takéhoto dieťaťa je často nad 

očakávania, pričom má svoje špecifiká. Cieľom práce je popísať problematiku 

výtvarného nadania u detí s mentálnym postihnutím. 

5. Expresívne a spontánne prejavy spojené s výtvarnými činnosťami detí  

Expresívne a spontánne prejavy sú typické pre dieťa od útleho veku. V podobe 

výtvarných prejavov dostávajú novú originálnu a neobyčajnú podobu. Uplatnenie 

expresívnych a spontánnych prejavov cez výtvarné činnosti rovnako prináša pre dieťa 

nové zážitky. V práci sa venujeme expresívnym a spontánnym prejavom, ktoré dieťa 

prenáša do výtvarných činnosti, ich priebehu a výsledných produktov. 

6. Tvorivosť ako súčasť výtvarného vyjadrovania detí s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia  

Mnohý odborníci sa o tvorivosti vyjadrujú ako prirodzenom prejave správanie, 

o tvorivosti, ktorá je súčasťou nášho každodenného poznávania a tiež o tom, že všetci 

ľudia majú v sebe tvorivý potenciál. Cieľom práce je zistiť ako sa prejavuje tvorivosť vo 

výtvarnom vyjadrovaní detí s ľahkým mentálnym postihnutím. Zaujíma nás, ako sa 
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tvorivosť vo výtvarnom vyjadrovaní detí s ľahkým mentálny postihnutím odlišuje od 

tvorivosti vo výtvarnom vyjadrovaní intaktných detí.  

7. Didaktická pomôcka ako prostriedok na skvalitnenie výtvarnej výchovy dieťaťa 

Sprístupnenie poznatkov z oblasti výtvarnej tvorby a výtvarného umenia môže byť 

náročné. Zvlášť výtvarná výchova, ktorá využíva vizuálne prostriedky si vyžaduje 

názorné ukážky. Didaktické pomôcky vo výtvarnej výchove považujeme preto za 

nevyhnutné k sprostredkovaniu dieťaťu mnohých informácii, objasneniu učiva, zámeru, 

využitia jednotlivých techník. Didaktické pomôcky, ktoré sa dajú opätovne použiť môžu 

tak uľahčiť prácu učiteľovi, ale aj žiakovi a objasniť mu tak mnohé často nezodpovedané 

otázky. 

8. Emocionálne prežívanie výtvarnej tvorby intaktného dieťaťa a dieťaťa s ľahkým 

mentálnym postihnutím 

S výtvarnou tvorbou sa spájajú často osobné výpovede, zážitky, sny, či túžby. Preto sú 

emócie neoddeliteľnou súčasťou výtvarnej tvorby. Emočne sa prejavujeme už 

v priebehu výtvarnej činnosti, ale aj na záver, v rámci interpretácie. Emócie odrážame 

v našom rukopise, grafomotorickom prejave. Emočné prežívanie ma zá následok aj 

spôsob, akým s výsledným dielom zaobchádzame, čo s nim urobíme, komu ho darujeme. 

V práci nás zaujíma, aký je rozdiel v emocionálnom prežívaní výtvarnej tvorby medzi 

intaktným dieťaťom a dieťaťom s ľahkým mentálnym postihnutím. 

9. Grafomotorické aktivity s využitím kombinovaných výtvarných techník 

V práci sa zameriavame na grafomotorické aktivity, ktoré využívajú viac ako jednu 

výtvarnú techniku. Využitie viacerých výtvarných techník a teda ich kombinácie sa môžu 

vzťahovať aj na jednu takúto aktivitu. Prostredníctvom kombinovania rôznych techník 

chceme docieliť, aby bolo aktivita pre dieťa zaujímavá a aby ponúkala dieťaťu viaceré 

možnosti realizácie. 

10. Výtvarné aktivity eliminujúce neistotu a strach dieťaťa z výtvarného vyjadrenia  

S výtvarným vyjadrením dieťaťa sa často spája strach a neistota, najmä z nového a 

neznámeho. Môže ísť o nové a neznáme materiály, nástroje, alebo techniky. Dieťa má 

strach pri začleňovaní nových prvkov do kresby, pri ich kombinovaní, alebo použití 

farieb. Častejšie zaostáva v dobre známom a stereotypnom zobrazovaní, od ktorého sa 

len ťažko dokáže odpútať. Cieľom práce je navrhnúť také výtvarné aktivity, ktoré by 

dieťaťu pomohli odstrániť strach a neistotu z výtvarného vyjadrenia. 

 


