
 

Milí študenti,  

ako ste boli už informovaní (dostupné aj na webe katedry) práca ŠVOUČ môže 

byť časťou bakalárskej, resp. magisterskej práce alebo môžete vypracovať prácu 

na tému vypísanú niektorým pedagógom katedry. 

Posielam Vám témy, ktoré vypísali kolegovia a upozorňujem, že prihlasovanie 

na ŠVOUČ  sa realizuje do 21.2.2020 na predpísanom ( zverejnenom tlačive). 

 

Práca určená pre študentov študijného programu - podprogramu: 

Špeciálna pedagogika 

Meno a priezvisko pedagóga: Mgr. Lucia Minichová, PhD. 

Bakalárske: 

1. Didaktická pomôcka ako prostriedok na rozvoj emócii dieťaťa 

2. Šablóna ako súčasť výtvarnej činnosti a tvorby dieťaťa 
 
Magisterské: 
 

1. Tvorivosť vo výtvarnom prejave detí 
2. Rozvoj komunikačných zručností dieťaťa prostredníctvom výtvarnej 

činnosti 
 
 

Meno a priezvisko pedagóga: PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 

Bakalárske: 
 

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. Psychosomatická stimulácia žiakov s poruchou aktivity a pozornosti 

prostredníctvom receptívnej muzikoterapie. 



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

 
Magisterské: 
 

1. Rozvoj komunikačných schopností žiakov s mentálnym postihnutím 

prostredníctvom etnických  piesní  a hier 

2. Folklór vo výučbe hudobnej výchovy na primárnom stupni špeciálnych 

základných škôl 

3. Hudobné nástroje na výchovnom koncerte ako prostriedok 

oboznamovania sa s hudobným umením u žiakov s mentálnym 

postihnutím 

4. Reedukácia výchovných problémov žiakov s poruchami správania 

prostredníctvom techník hudobnej terapie 

5. Dynamika sociálnych interakcií a potenciál rozvoja osobnosti človeka 

s postihnutím prostredníctvom muzikoterapie 

6. Skvalitnenie edukačného prostredia vplyvom dramatoterapie   v rovine 

kognitívnych funkcií, komunikačných kompetencií žiakov s ADHD  

7. Využitie Modernej hudobnej technológie u jednotlivcov s telesným 

postihnutím 

 

Meno a priezvisko pedagóga: prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

Bakalárske: 
1. Názory študentov špeciálnej pedagogiky na štúdium študentov so 

stratou sluchu. 
Magisterské: 

2. Majorita a posunkový jazyk.   
3. Osoba so stratou sluchu v literatúre.  

 

Odporúčam obsah každej práce konzultovať so školiteľom ŠVOUČ. 

 

 

                                                                                          Darina Tarcsiová 

                                                                                       Koordinátorka ŠVOUČ 


