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DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 
Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2019/20 

 
 
Školiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
Navrhovaná téma č. 1: Kultúra komunikácie žiakov v triede z pohľadu učiteľa primárneho 
vzdelávania  
Návrh: Interná/ Externá forma štúdia 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka  
 
Školiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
Navrhovaná téma č. 2: Učiteľovo vnímanie vlastných potencialít v prvom ročníku základnej 
školy 
Návrh: Interná/ Externá forma štúdia 
Ďalšie požiadavky: Aktívna znalosť anglického alebo iného svetového jazyka  
 
Školiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
Navrhovaná téma č. 3: Dieťa v ekosystéme sociálnych sietí: nové formy komunikácie, 
prednosti a potenciálne nebezpečenstvá 
Návrh: Interná/ Externá forma štúdia 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka.  
 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., mim. prof. KU 
Navrhovaná téma č. 6: Problematika domáceho vzdelávania žiakov mladšieho školského 
veku 
Návrh: Externá forma štúdia 
Ďalšie požiadavky: Znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., mim. prof. KU  
Navrhovaná téma č. 7: Komparácia kurikula zvoleného vyučovacieho predmetu primárneho 
vzdelávania vo vybraných krajinách 
Návrh: Interná forma štúdia 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 
 
 
Školiteľ: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.  
Navrhovaná téma č. 4: Rozvíjanie primárneho prírodovedného vzdelávania prostredníctvom 
zážitkového učenia 
Návrh: Interná/externá forma štúdia 
Ďalšie požiadavky: : Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka 
 
Školiteľ: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.  
Navrhovaná téma č. 5: F.W. Fröbel − autor koncepcie predškolskej výchovy (implementácia 
jeho myšlienok pre PEP) 
Návrh: Interná/externá forma štúdia 
Ďalšie požiadavky: Znalosť nemeckého jazyka. 
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Školiteľ : doc. Ing. Igor Černák, PhD., mim. prof. KU  
Navrhovaná téma č. 8:  Základy algoritmizácie v predškolskej a elementárnej výchove a 
vzdelávaní 
Návrh: Interná forma štúdia 
Ďalšie požiadavky :  Znalosť princípov algoritmizácie úloh 
 
Školiteľ : doc. Ing. Igor Černák, PhD., mim. prof. KU  
Navrhovaná téma č. 9:  Využitie detských programovacích jazykov v elementárnom 
vzdelávaní 
Návrh: Interná forma štúdia 
Ďalšie požiadavky:  Znalosť niektorého detského programovacieho jazyka 
 
Školiteľ : doc. Ing. Igor Černák, PhD., mim. prof. KU  
Navrhovaná téma č. 10:  Pozitívny a negatívny vplyv počítačov a mobilných zariadení na deti 
prvého stupňa základnej školy 
Návrh: Externá forma štúdia 
Ďalšie požiadavky:  Prax, blízkosť problematiky či už z pohľadu rodiča alebo učiteľa 
 
Školiteľ : doc. Ing. Igor Černák, PhD., mim. prof. KU  
Navrhovaná téma č. 11:  Interaktívne animácie v predškolskej a elementárnej pedagogike 
Návrh: Interná forma štúdia 
Ďalšie požiadavky:  Prax, pokročilé počítačové zručnosti v prezentačnom programovaní  
 
Školiteľ : doc. Ing. Igor Černák, PhD., mim. prof. KU  
Navrhovaná téma č. 12:  Analýza a systém hodnotenie digitálnej gramotnosti žiakov 
mladšieho školského veku 
Návrh: Externá forma štúdia 
Ďalšie požiadavky:  Prax, pokročilé počítačové zručnosti, znalosť vytvárania modelov a ich 
simulácie 
 
 
Školiteľ : doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc. 
Navrhovaná téma č. 13: Analýza kritických miest v školskej matematike na primárnom 
stupni vzdelávania 
Návrh: Interná alebo externá forma štúdia  
Ďalšie požiadavky:  Predpoklady pre realizáciu pedagogického výskumu na základných 
školách 
 
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc. 
Navrhovaná téma č. 14: Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov základných škôl  
k matematike 
Návrh: Interná alebo externá forma štúdia  
Ďalšie požiadavky:  Predpoklady pre realizáciu pedagogického výskumu na základných 
školách 
 
 
 
 



3 

 

Školiteľ : doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 
Navrhovaná téma č. 15: Školský špeciálny pedagóg v základnej škole – jeho kompetencie, 
profesiogram a špecifiká pôsobenia na primárnom stupni vzdelávania 
Návrh: Interná  forma štúdia  
Ďalšie požiadavky:  Znalosť cudzieho jazyka  
 
Školiteľ : doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 
Navrhovaná téma č. 16: Školský špeciálny pedagóg v materskej škole – jeho kompetencie, 
profesiogram a špecifiká  pôsobenia na predprimárnom stupni vzdelávania 
Návrh: Externá forma štúdia  
Ďalšie požiadavky:  Znalosť cudzieho jazyka  
 
 
Školiteľ : doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD. 
Navrhovaná téma č. 17: Úroveň základných pohybových kompetencií  vo vzťahu k 
pohybovým aktivitám detí mladšieho školského veku 
Návrh: Externá forma štúdia  
Ďalšie požiadavky:  Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. Predpoklady 
pre realizáciu výskumu v športovej oblasti 
 
 
Školiteľ : doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. 
Navrhovaná téma č. 18: Zborový spev detí na Slovensku.  
(Aktuálny stav a perspektívy v podmienkach primárneho vzdelávania). 
Návrh: Interná/ Externá forma štúdia  
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka, základná 
teoretická i praktická orientácia v oblasti hudby, zameranej na zborový spev  
 
 
 
 
Ružomberok, 15. januára 2019                        prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD., v.r.     
             Garant študijného programu PEP KU 
                                                                               Predseda odborovej komisie PEP PdF KU 

 


