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PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU RUŽOMBEROK 
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 
Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2018/19 

 
 
Školiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
Navrhovaná téma: Dieťa na začiatku predprimárneho vzdelávania.  
(Skúmanie názorov učiteľov predprimárneho vzdelávania na adaptáciu detí na školské prostredie a 
formovanie postojov detí pred vstupom do materskej školy.)  

Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka.  
 
Školiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
Navrhovaná téma: Dieťa na začiatku primárneho vzdelávania.  
(Skúmanie názorov učiteľov primárneho vzdelávania na adaptáciu detí na školské prostredie a 
formovanie postojov detí pred vstupom do základnej školy.)  

Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka.  
 
Školiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
Navrhovaná téma: Kritické „čítanie“ obrazov – subvencia k rozvíjaniu čitateľskej 
gramotnosti.   
Návrh: Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka.  
 
Školiteľ: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
Navrhovaná téma: Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré 
zaostávajú vo výsledkoch pre nedostatočnú subvenciu v škole alebo v rodine. 
Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka.  
 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  
Navrhovaná téma: Problematika domáceho vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. 
Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  
Navrhovaná téma: Kooperatívne výučbové stratégie zamerané na rozvoj charakteru 
v primárnom vzdelávaní. 
Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  
Navrhovaná téma: Procesné a kurikulárne didaktické postupy z hľadiska rozvoja vyšších 
kognitívnych funkcií žiakov v primárnom vzdelávaní. 
Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 
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Školiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  
Navrhovaná téma: Komparácia kurikula zvoleného vyučovacieho predmetu primárneho 
vzdelávania vo vybraných krajinách. 
Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 
 
 
Školiteľ: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.  
Navrhovaná téma: Osobnosť M.T. Brunswickovej - zakladateľky predškolskej výchovy 
v Uhorsku (implementácia jej myšlienok pre PEP). 
Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Znalosť nemeckého, maďarského jazyka. 
 
Školiteľ: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.  
Navrhovaná téma: F.W.Fröbel autor koncepcie predškolskej výchovy (implementácia jeho 
myšlienok pre PEP). 
Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Znalosť nemeckého jazyka. 
 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 
Navrhovaná téma: Diagnostika a náprava deficitov čiastkových funkcií u deti predškolského 
veku. 
Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 
Navrhovaná téma: Aktuálne problémy inkluzívnej edukácie na predprimárnom stupni 
školskej sústavy. 
Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 
Navrhovaná téma: Aktuálne problémy inkluzívnej edukácie na primárnom stupni školskej 
sústavy. 
Návrh: Interná/Externá forma štúdia. 
Ďalšie požiadavky: Pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. 
 
 
 
 
Ružomberok, 18. september 2018   
                        prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.  
         Garant študijného programu PEP 


