Študijný program: teória prírodovedného vzdelávania
Školiteľ: doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.
Uplatnenie bádania vo vyučovaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v on-line
priestore.
Application of research methods in teaching gifted students in the online space.
(Strategies to Increase Online Student Success for Students with Disabilities)
Anotácia: Z pozitívneho hľadiska šírenie COVID-19 urýchlilo využívanie dištančného
vzdelávania e-learningovými platformami a jeho využitie na všetkých úrovniach vzdelávania.
Avšak v dôsledku časovej tiesne bolo využitie dištančného vzdelávania v niektorých prípadoch
neplánované, náhle a nedostatočne pripravené. Učitelia nemali dostatok času prispôsobiť
dovtedy využívané formy, stratégie či prostriedky novej situácii. Prioritou bolo zabezpečiť
kontinuitu vzdelávania a školskej dochádzky. V súčasnosti je však nevyhnutné zlepšiť
využívanie on-line vzdelávania, predchádzať rizikám a negatívnym vplyvom, podporovať
participáciu a inklúziu. Aby bolo vzdelávanie „efektívne“, je potrebné používať metódy, ktoré
žiaka aktivizujú.
Podstatou bádateľsky orientovaného prírodovedného vyučovania IBSE je vytváranie situácií,
ktoré žiakovi umožnia nové skutočnosti samostatne objavovať a svoje poznanie aktívne
konštruovať či rekonštruovať a nie osvojovanie si už hotových poznatkov. Spoznávanie
biologických javov, rozvoj systematického uvažovania, porozumenie prírodovedným
procesom a pochopenie povahy vedy sa realizuje priamo činnosťou žiaka. V oblasti
prírodovedného vzdelávania je jednoznačne formulovaná požiadavka bádateľského prístupu
k učeniu a vyučovaniu vo vzdelávacích štandardoch. Takýto prístup je efektívny nielen na
primárnom, ale aj sekundárnom stupni vzdelávania, dokonca je vhodný pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Korešponduje tiež s potrebami a spôsobom
myslenia žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, a práve možná diferenciácia úloh
umožňuje individuálny prístup. Pri takomto spôsobe samostatného konštruovania poznatkov je
možné regulovať činnosť a kognitívnu záťaž. Medzi kognitívne charakteristické prejavy
všeobecne intelektovo nadaných žiakov patrí : zaujímajú sa o vzťahy príčiny a následku, majú
rozvinuté kritické myslenie, sú veľmi flexibilní v myslení a dospievajú k originálnym
spôsobom riešení rôznych úloh, snažia sa hľadať svoju vlastnú odpoveď na danú otázku
a dokážu byť nekonvenční v uvažovaní. Na základe uvedených charakteristík a špecifík
výchovy a vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa IBSE javí ako vhodný
a efektívny spôsob vzdelávania. Cieľom dizertačnej práce bude štúdium potrieb žiakov so
všeobecným intelektovým nadaním v on-line priestore, vytvorenie prírodovedne zameraného
kurzu s prvkami bádateľské vyučovania a jeho následne overenie v praxi.
Školiteľ: doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
Školiteľ konzultant: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Didaktické aspekty environmentálnej problematiky a trvalej udržateľnosti vo vzdelávaní
chémie
Didactic aspects of environmental issues and sustainability in chemistry education
Anotácia: Problematika trvalej udržateľnosti a environmentálne témy sa stávajú esenciálnou
súčasťou prírodovedného kurikula. Je nevyhnutné pripraviť a preskúmať adekvátne

vzdelávacie situácie, ktoré predstavujú reálne učebné a predovšetkým lokálne prostredie,
ktorého skúmanie má globálne implikácie.
Ambíciou výskumného zámeru dizertačnej práce je preskúmať potenciál zelených striech
v rozvoji konceptov environmentálnej problematiky, spôsobilostí vedeckej práce, postojovej
zložky prírodovednej gramotnosti a v neposlednej miere aj princípov fungovania vedy (nature
of science) v prostredí sekundárneho vzdelávania. Kľúčovým považujeme rozvoj výskumne
ladeného vzdelávania žiakov, sústrediac sa na získavanie a prácu s rôznorodými údajmi ako
procesu riešenia rôznych výskumných otázok týkajúcich sa napr. redukcie prejavov mestských
tepelných ostrovov, zadržiavania zrážkových vôd, analýzu mikrobiálnej diverzity strešných
substrátov, a pod., t. j. javov a postupov, ktoré prispievajú k zmierňovaniu dopadov zmeny
klímy.
Cieľom je pripraviť a výskumne overiť program zameraný na komunikáciu predstaviteľov
vedeckej komunity so žiakmi či laickou verejnosťou ako aj overiť tento program pri príprave
budúcich učiteľov predovšetkým prírodovedných predmetov. Predpokladáme, že tematické
zameranie a atraktívnosť praktických induktívnych vzdelávacích aktivít zvyšuje povedomie
spomenutých cieľových skupín o environmentálnych benefitoch zelených striech a rozvíja
prírodovednú gramotnosť.
Školiteľ: doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
Vnímanie environmentálnej zodpovednosti u študentov pripravujúcich sa na učiteľské
povolanie
Perceptions of environmental responsibility among students preparing for the teaching
profession
Environmentálna výchova sa ako prierezová téma využíva pri uplatňovaní všetkých predmetov
kurikula. Mala by sa dotýkať zabezpečovania všetkých vzdelávacích oblastí a preto by sa v nej
mali orientovať študenti pripravujúci sa na povolanie učiteľa bez ohľadu na ich aprobáciu.
Environmentálna zodpovednosť je predmetom záujmu v environmentálnej výchove už
niekoľko desaťročí. Od 70. rokov 20. storočia sa viacerí autori zaoberali zodpovedným
environmentálnym správaním a považovali ho za hlavný cieľ environmentálnej výchovy.
V súčasnosti však existujú dva konkurenčné smery myslenia v oblasti environmentálnej
výchovy, prvý sa zameriava na zmenu ľudského správania a druhý na posilnenie postavenia
environmentalistiky v živote človeka, jeho aktivizáciu a budovania environmentálneho
občianstva.
Cieľom budúcej dizertačnej práce bude skúmať ako vnímajú študenti pripravujúci sa na
povolanie učiteľa environmentálnu zodpovednosť. Či ju chápu ako vedomé správanie, či
vnímajú rozdiel medzi environmentálnymi aktivitami a proenvironmentálnym správaním, ako
sa pozerajú na otázky individualizácie environmentálnej zodpovednosti a budovanie
environmentálneho občianstva a či sú ochotní a pripravení sa v tejto oblasti angažovať vo svojej
budúcej učiteľskej praxi.

Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Školiteľ: Mgr. Pavel Matejovič, PhD.
Kresťanské motívy a inšpirácie v tvorbe J. Silana a I. Kadlečíka
Christian Motifs and Inspiration in Works of J. Silan and I. Kadlečík
Anotácia: Identifikovanie motivicko-tematických línií, ktoré sú charakteristické pre tvorbu J.
Silana a I. Kadlečíka a ich ukotvenie v dobovom literárnom kontexte. Prítomnosť kresťanskej
spirituality, náboženských motívov a biblických alegórií v literárnych textoch oboch autorov.
Vplyv ostrakizácie a občianskej diskvalifikácie na utváranie ich špecifickej poetiky,
preferovanie intímnejších žánrových polôh (denník, korešpondencia, memoáre, eseje).
Interpretácia jednotlivých diel J. Silana a I. Kadlečíka, interdisciplinárne presahy k iným
druhom umenia, textologická a semiotická analýza. Práca s archívnym materiálom a literárnym
samizdatom.
Školiteľ: doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
Rola jazykových intuícií ako empirickej evidencie v lingvistike
The Role of Linguistic Intuition as Empiric Evidence in Linguistics
Dizertačná práca sa zameriava na metodologické aspekty moderných výskumov jazykových
intuícií. Cieľom práce je prispieť k etablovaniu jazykovednej metodológie poznávania
jazykových intuícií ako empirickej evidencie pre adekvátny lingvistický opis. Empirická časť
je založená na výskume miery intuitívnej akceptovateľnosti vybraných jazykových javov
v slovenčine.
Školiteľ: doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
Vplyv kopaničiarskeho osídlenia na toponymiu východnej časti myjavských kopaníc
Influence of Hilly Settlement on Toponymy of the Eastern Part of Myjava Kopanice
Region
Anotácia: Práca sa témou orientuje na terénny a archívny heuristický výskum toponymie
východnej časti Myjavských kopaníc (región od Myjavy po Nové Mesto nad Váhom)
z diachrónneho aj synchrónneho hľadiska, ako aj lingvistickú a mimojazykovú interpretáciu
motivácie jednotlivých toponým vzhľadom na historický, etno- či sociokultúrny kontext
rázovitého územia. Myjavský región sa nachádza na pomedzí Slovenska a Moravy a je
charakteristický svojím kopaničiarskym osídlením, ktoré sa začalo v kopcovitom teréne
Myjavskej pahorkatiny realizovať najmä kvôli získavaniu novej poľnohospodárskej pôdy
vyklčovaním časti lesa, no región v minulosti zasiahli aj minimálne dve osídľovacie
kolonizačné vlny ‒ pred Turkami utekajúci obyvatelia z vtedajších južných častí Slovenska
a tzv. valašská kolonizačná vlna (obyvatelia z Trenčianskej a Oravskej stolice). Analýzou
a kritickou interpretáciou toponymického materiálu tohto špecifického regiónu preto možno
doplniť mnohé jazykovedné (charakteristika regionálnych špecifík v pomenúvacom
a názvotvornom procese v celoslovenskom kontexte, nárečové špecifiká, spresniť hranice
nárečových izoglos, definovať nárečové enklávy, interdialektové znaky a neslovenské nárečové
presahy, rekonštrukcia historickej lexiky, klasifikácia toponým do motivačných
a názvotvorných modelov a pod.) a nejazykovedné poznatky (historický, geografický,
etnokultúrny a sociokultúrny obraz regiónu) o tomto areáli.

Študijný program: teória jazykového a literárneho vzdelávania
Školiteľ: prof. PhDr. Anton Pokrivčák PhD.
Úloha naratívov v kontexte filozofie jazykového vzdelávania
The role of narratives in philosophy of language education
Anotácia: Nedávny výskum týkajúci sa štúdia prirodzeného jazyka rozšíril záujem lingvistiky
aj o otázky mimo štúdia textu a diskurzu. Vďaka mentalistickým a kognitívnym prístupom
k chápaniu ľudskej komunikácie sa v komunikačných štúdiách zdôraznila úloha naratívov.
Jazykové spoločenstvá sa vyznačujú spoločnými kultúrnymi konceptualizáciami, ktoré
nachádzajú odraz v kontinuálnej tvorbe naratívov na podporu spoločnej interpretácie
jazykových pojmov a štruktúr, ako sú texty a diskurzy. Výskum môže ukázať, ako
konceptuálny rámec naratívov podmieňuje našu vzdelávaciu prax, a tiež môže pomôcť pri
rozvoji presnejších a dištinktívnejších prístupov k štúdiu jazyka vo vzdelávaní.
Annotation: Recent research concerning the study of natural language has extended interest
beyond the study of text and discourse. Due to mentalist and cognitive approaches to the
understanding of human communication, the role of narratives has been emphasized in
communication studies. Linguistic communities are characterized by shared cultural
conceptualizations which find reflection in continuous narrative creation to support joint
interpretation of linguistic terms and structures such as texts and discourses. Research can show
how the conceptual framework of narratives underlies our educational practices and help
develop a subtle and diverse approach to the study of language in education.
Odporúčaná literatúra:
Bruner, Jerome Seymour (1996): The Culture of Education. Cambridge, Mass. : Harvard
University Press.
Frank, Roslyn M. (2008): Introduction: Sociocultural Situatedness. In: Roslyn M. Frank, René
Dirven, Tom Ziemke, Enrique Bernárdez (eds.), Body, Language and Mind: Volume 2:
Sociocultural Situatedness, 1–18. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.
Komlósi, László Imre (2003): “In Quest of Cultural and Conceptual Universals for Situated
Discursive Practice”. In: Komlósi, László, Peter Houtlosser and Michiel Leezenberg (eds.):
Communication and Culture. Argumentative, Cognitive and Linguistic Perspectives.
Amsterdam: SicSat, pp. 159–176.
Sharifian, Farzad (2008): “Distributed, emergent cultural cognition, conceptualisation and
language”. In: in: Body, Language and Mind. Sociocultural Situatedness, Vol. II, R. M. Frank,
R. Dirven, T. Ziemke, E. Bernárdez (eds.). Berlin: New York: Mouton de Gruyter, pp. 241–
268.
Sharifian, Farzad (2013): “Cultural Linguistics”. In: M. Yamaguchi, D. Tay, B. Blount (eds.)
Towards an Integration of Language, Culture and Cognition: Language in cognitive, historical,
and sociocultural contexts. London: Palgrave McMillan.
Sharifian, Farzad (ed. 2017): Advances in Cultural Linguistics. Singapore: Springer

Školiteľ: prof. PhDr. Anton Pokrivčák PhD.
Prevratné technológie: gramotnosť a zmena paradigmy vo vzdelávacích metódach
Disruptive technologies: literacy and paradigm change in educational methods
Anotácia: Digitálny vek so sebou priniesol „digitálnu kultúru“, ktorá zmenila spôsob, akým
ľudia medzi sebou komunikujú a zdieľajú sociálne poznatky. Vzdelávanie sa muselo
prispôsobiť novým spôsobom interakcie a nanovo navrhnúť získavanie vedomostí, ich
distribúciu a sociálne poznávanie. Gramotnosť získala radikálne novú definíciu, ktorá sa stala
kľúčovým pojmom ako komplexný súbor schopností a zručností, ktoré občanom umožňujú byť
úspešnými na ceste za vzdelaním a vo zvolenej kariére vo všetkých oblastiach života. Osobitný
aspekt vzdelávacích výziev sa zameriava na viacjazyčnosť a multikulturalizmus ako kľúčové
zložky gramotnosti.
Annotation: The Digital Age has brought with it “digital culture” which has changed the way
people communicate with each other and share social knowledge. Education has had to
accommodate new ways of interactions and redesign knowledge acquisition, knowledge
distribution and social cognition. Literacy has acquired a radically new definition which has
become a key concept as a complex set of aptitudes and skills for citizens to be successful in
their educational journey and in their chosen careers in all walks of life. A special aspect of the
educational challenges focus on multilingualism and multiculturalism as pivotal components of
literacy.
Odporúčaná literatúra:
Baranyiné Kóczy, Judit and László Imre Komlósi (2019): “Revisiting literacy. Changing
learning paradigms in digital culture”. Argumentum 15 (2019), 117–132
Komlósi, László Imre (2021): “Novel Aspects of Social Cognition, Social Discourse and Digital
Education”. HUMBOLDT NACHRICHTEN 39/2020, pp. 44–55.
Komlósi, László Imre (2017): “The Age of Fragmented Narratives: Challenges for the
traditional role of cultural conceptualization and social cognition in digital culture”. In: Alena,
Kačmárová; Bavjola, Shatro (eds.): Challenges of Anglophone Language(s), Literatures and
Cultures. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 247–264.
Komlósi, László Imre (2016): “Digital literacy and the challenges of digital technologies for
human learning”. In: Dejica, Daniel; Hansen, Gyde; Sandrini, Peter; Para, Iulia (eds.):
Language in the Digital Era : Challenges and Perspectives. Walter de Gruyter Open, pp. 162–
171.
Komlósi, László Imre and Patrick Waldbuesser (2015): “The Cognitive Entity Generation:
Emergent Properties in Social Cognition”. In: Baranyi Péter (ed.): 6th IEEE Conference on
Cognitive Infocommunications. CogInfoCom. Proceedings, pp. 439–442.
Školiteľ: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Využívanie smartfónov a smartfónových aplikácii v procese vyučovania a učenia sa
angličtiny ako cudzieho jazyka
Using Smartphones and Smartphone Applications in the Process of EFL Teaching and
Learning
Anotácia: V súčasnosti možno pozorovať zmenu z počítačom podporovaného vyučovania na
M-learning (vzdelávanie prostredníctvom mobilných technológií), pričom je to práve smartfón,
ktorý je v centre pozornosti v rámci cudzojazyčnej výučby. Cieľom práce je preskúmať

efektívnosť využívania smartfónu a smartfónových aplikácii v procese učenia sa angličtiny ako
cudzieho jazyka použitím vybraných vedeckých výskumných metód (dotazník, pozorovanie,
príp. experiment). Výsledky a zistenia tak môžu byť prospešné pre učiteľov anglického jazyka,
ale môžu byť taktiež považované za určitú sondu, na základe ktorej môže následne dôjsť
k hlbšiemu prebádaniu oblasti cudzojazyčnej výučby, ktorej nie je v našom kontexte venovaná
dostatočná pozornosť.
Annotation: Nowadays, one can detect a shift from the computer-based learning towards
m-learning (using mobile technologies in the process of teaching and learning), while it is the
smartphone which is often at the center of attention. The aim of the thesis is to explore the
effectivity and usefulness of using smartphones and the smartphone language apps in the
process of teaching and learning English as a foreign language. This will be achieved by
employing the selected research methods (questionnaire, observation, or experiment). The
research findings and outcomes can then be regarded as a pilot project, on the basis of which
more light can be cast on the subject that seems to be devoted insufficient amount of attention
in the context of Slovak EFL teaching and learning.
Odporúčaná literatúra
Hossain, M., 2018. Exploiting Smartphones and Apps for Language Learning: A Case study
with the EFL Learners in a Bangladeshi University. Review of Public Administration
Management 6(1). https://doi.org/10.4172/2315-7844.1000241
Kacetl J, & Klímová B. (2019). Use of Smartphone Applications in English Language
Learning – A Challenge for Foreign Language Education. Education Sciences, 9(3).
https://doi.org/10.3390/educsci9030179
Kukulska-Hulme, A., 2009. Will mobile learning change language learning? ReCALL 21(2),
157–165. https://doi.org/10.1017/S0958344009000202
Metruk, R., 2020. EFL Learners’ Perspectives on the use of Smartphones in Higher Education
Settings in Slovakia. The Electronic Journal of e-Learning, 18(6), 537–549.
https://doi.org/10.34190/JEL.18.6.006
Stockwell, G. (2022). Mobile Assisted Language Learning: Concepts, Contexts and
Challenges. Cambridge: Cambridge University Press.
Yaman, I., Şenel, M. and Yeşilel, D., 2015. Exploring the extent to which ELT students utilise
smartphones for language learning purposes. South African Journal of Education 35(4), 1–9.
http://dx.doi.org/10.15700/saje.v35n4a1198
Školiteľ: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Moderné digitálne technológie v procese cudzojazyčnej výučby – súčasný stav,
perspektívy a výzvy
Modern Digital Technologies in Foreign Language Teaching and Learning – Current
Status, Perspectives, and Challenges
Anotácia: Moderné digitálne technológie zásadným spôsobom ovplyvňujú všetky sféry
ľudskej spoločnosti, vrátane vzdelávania. Za posledné roky možno identifikovať veľké
množstvo štúdií a výskumov, ktoré sa zaoberajú dopadom moderných technológií na vyučovací
proces, aj v oblasti cudzojazyčnej výučby. Táto práca sa pokúsi identifikovať súčasný stav
danej problematiky s využitím výskumných metód dotazník, rozhovor, príp. experiment, so
zameraním na pripravenosť učiteľov a študentov angličtiny ako cudzieho jazyka na využívanie
digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Ďalej práca, aj na základe dostupnej literatúry

z ostatných rokov, načrtne ďalšie potenciálne smerovanie, perspektívu a vývoj v tejto oblasti
v nasledujúcich rokoch. V neposlednom rade sa pokúsi priblížiť výzvy, ktoré sa v rámci tejto
problematiky objavujú, ako z pohľadu žiaka/študenta, tak z pohľadu vyučujúceho. Výsledky
výskumu tak môžu prispieť k tomu, čo už je o tejto téme, ktorej sa v súčasnosti nevenuje
adekvátna pozornosť, známe.
Annotation: Modern digital technologies have strongly influenced all spheres of human
activity, including education. Numerous studies and papers have been recently published as
regards the impact of modern digital technologies on the teaching and learning process, also in
the field of foreign language education. This thesis will attempt to identify the current status of
the given subject by employing the research methods of questionnaire, interview, or possibly
experiment. The main focus will be on the readiness of both EFL teachers and learners for the
utilization of modern technologies in the teaching and learning process. Further, the thesis will,
also based on the available contemporary literature, suggest its next development and
perspectives in this field in the following years. Finally, the challenges of this matter will be
introduced, investigated, and described from the standpoint of a learner as well as a teacher.
The research outcomes will possibly contribute to what is already known about the topic, which
does not seem to be devoted adequate amount of attention in the Slovak context of EFL teaching
and learning.
Odporúčaná literatúra
Andrew, M., Taylorson, J., Langille, D., Grange, A., & Williams, N. (2018). Student attitudes
towards technology and their preferences for learning tools/devices at two universities in the
UAE. Journal of Information Technology Education Research, 17, 309–344.
https://doi.org/10.28945/4111
Cimmermanová, I. (2021). Using Digital Education Tools in Interactive Online Teaching at
Secondary schools. Prešov, Slovakia: University of Prešov.
Jeong-Bae, S. (2018). Teacher Development in Technology-Enhanced Language Teaching,
Cham, Schwitzerland: Palgrave Macmillan.
Metruk R. Smartphone English Language Learning Challenges: A Systematic Literature
Review. SAGE Open, 12(1). January 2022. https://doi.org/10.1177/21582440221079627
Son, J. & Vindeatt, S. (Eds.). (2017). Language Teacher Education and Technology.
Approaches and Practices. New York: Bloomsbury Academic.
Školiteľ: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Využitie učebných stratégií pri rozvoji cudzojazyčnej výslovnosti
The Use of Pronunciation Learning Strategies in Foreign Language Pronunciation
Training
Anotácia: Rozvoj cudzojazyčnej výslovnosti je komplexný proces, ktorý sa odohráva vo viacerých
rovinách, pričom schopnosť rozpoznávať zvuky typické pre cudzí jazyk je rovnako dôležitá ako
schopnosť tieto zvuky tvoriť. V tomto procese je dôležité, aby učiaci sa do neho aktívne vstupoval
a vedel, ako svoje schopnosti môže ďalej rozvíjať. Pri nácviku výslovnosti preto jedinec využíva súbor
aktivít a činností, ktoré sa súhrnne nazývajú aj stratégie, pričom každá z nich môže byť založená na
priamej či nepriamej aktivizácii jeho vedomostí a skúseností so systémom cudzieho jazyka. Cieľom
dizertačnej práce je preskúmať potenciál učebných stratégií pri nácviku cudzojazyčnej výslovnosti,
ktoré napomáhajú učiacim sa v rozvoji tejto zložky jazykovej kompetencie, či už prácou s teoretickými
informácii o jazyku alebo priamou prácou s jazykovým materiálom. Dizertačná práca bude zameraná

na zistenie aplikácie učebných stratégií pri nácviku výslovnosti pre rôzne stupne rozvoja jazykovej
kompetencie.

Annotation: The development of foreign language pronunciation is a complex process that
takes place on multiple levels, and the ability to recognize sounds typical of a foreign language
is just as important as the ability to produce those sounds. In this process, it is important for the
learner to be actively involved in the process and to know how to further develop his/her skills.
Therefore, when practicing pronunciation, the individual uses a set of activities and actions,
collectively referred to as strategies, each of which may be based on direct or indirect activation
of his or her knowledge and experience of the foreign language system. The aim of this
dissertation is to explore the potential of learning strategies in foreign language pronunciation
training to assist learners in developing this component of language competence, whether by
working with theoretical information about the language or by working directly with language
material. The dissertation will focus on identifying the application of learning strategies in
pronunciation practice for different stages of language competence development.

Študijný program: pedagogika (slovenský jazyk)
Školiteľ: doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
Pedagogická reflexia religiofóbie
Educational Reflection of Religiophobia
Anotácia: Dizertačná práca tematizuje aktuálnu problematiku religiofóbie, tzn. takých foriem
xenofóbie, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k náboženstvu (kresťanofóbia, islamofóbia,
antijudaizmus a pod.) z hľadiska prevencie religiofóbie v školskej, príp. mimoškolskej edukácii. Práca
čiastočne vyplní súčasnú medzeru v akademickom spracovaní problematiky religiofóbie. Hlavným
cieľom teoreticko-prieskumnej časti dizertačnej práce je navrhnúť explanačný model religiofóbie na
základe zdokumentovaných prejavov tohto fenoménu a za použitia metód teoretického a terénneho
výskumu. Model religiofóbie bude ďalej slúžiť ako teoretické východisko aplikačnej zložky výskumu.
Hlavným cieľom aplikačnej časti dizertačnej práce je pedagogicky reflektovať fenomén religiofóbie ako
sociálno-patologický jav a rozpracovať odôvodnený projekt pedagogickej stratégie prevencie
religiofóbie vo forme implementovateľnej v školskej, resp. mimoškolskej edukácii.

Školiteľ: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Vzdelávacie špecifiká a dopady pandémie COVID-19 v Latinskej Amerike
Educational specifics and impacts of the COVID-19 pandemic in Latin America
Anotácia: Po dvoch rokoch rôznych vĺn pandémie COVID-19, na ktoré sa reagovalo rôznorodými
vzdelávacími opatreniami a inováciami, začína narastať objem empirického materiálu, ktorý tematizuje
nielen priebeh a formy vzdelávania počas pandémie, ale aj dôsledky pandemických opatrení v oblasti
vzdelávania a sektoru školstva. Táto empirická evidencia sa masívne šíri najmä v kontexte vyspelých
krajín globálneho severu, výrazne menej v krajinách globálneho juhu, kde z jazykovo-kultúrneho
hľadiska dominuje kontext Latinskej Ameriky. V globálnom kontexte a v kontexte rozvojovej pomoci
a pedagogiky sa však práve v krajinách Globálneho juhu vplyvom pandemických reštrikcií dramaticky
prehlbujú sociálne rozdiely v prístupe k vzdelávaniu a v kvalite života detí a mládeže (napr. Campos &
Vieira 2021). Dizertačná práca má byť hĺbkovou empirickou a analytickou sondou do pandemického
vzdelávacieho kontextu vybraných krajín Latinskej Ameriky, pričom dominovať nebude len
medzinárodná komparácia medzi krajinami Latinskej Ameriky, ale aj komparácia voči riešeniam
a dôsledkom v kontexte krajín Globálneho severu. Tým sa podarí vystihnúť špecifickosť vzdelávacích
opatrení a dôsledkov v krajinách Latinskej Ameriky.

Literatúra
Maria Malta Campos & Lívia Fraga Vieira (2021) COVID-19 and early childhood in Brazil:
impacts on children’s well-being, education and care, European Early Childhood Education
Research Journal, 29:1, 125–140, DOI: 10.1080/1350293X.2021.1872671

Školiteľ: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Implementácia marxisticko-leninskej ideológie na základných a stredných školách
v období socializmu (príklad vybranej školy)
Implementation of Marxist-Leninist Ideology in Primary and Secondary Schools in the
Period of Socialism (example of a selected school)
Anotácia: Školstvo a vzdelávanie na Slovensku v období socializmu sa postupne stáva
predmetom historicko-pedagogického výskumu a objavujú sa prvé publikácie a štúdie, ktoré sú
výsledkom týchto skúmaní (z knižných publikácií napr. Olejník: Implementácia marxisticko-leninskej ideológie vo sfére vzdelávania na Slovensku v kontexte politického vývoja v rokoch
1948 – 1953, 2018; Gabzdilová: Ako sme študovali v totalite, 2019; Kudláčová, ed.:
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 – 1989, 2019).
Podobnú situáciu zaznamenávame vo všetkých krajinách bývalej východnej Európy (napr.
Kestere, Protner, Németh, Nóbik, Gulczynska, Wojdon, Cuhra, Devátá, Kasper, Zounek,
Šimáně a i.). Je to spôsobené jednak potrebným časovým odstupom od sledovaného obdobia,
ale tiež problémom vhodného metodologického uchopenia sledovaných fenoménov
v totalitnom režime, pre ktorý je typické skresľovanie informácií. Cieľom dizertačnej práce
bude identifikovať a zmapovať spôsob prieniku marxisticko-leninskej ideológie do školskej
politiky a oblasti výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách prostredníctvom
vyhlásení zjazdov komunistickej strany, školskej legislatívy až po konkrétne metodické
usmernenia na školách. Cieľom empirickej časti bude historicko-pedagogický výskum, ktorého
cieľom bude zdokumentovať príklad ideologizácie na konkrétnej vybranej škole/školách
(„skúmanie dejín zdola“, Le Goff, 1983). V práci je nevyhnutné použiť archívny výskum
v kombinácii s metódami „skúmania dejín zdola“, napr. životné príbehy učiteľov, príp. žiakov,
metódu oral history a pod.
Školiteľ: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Sociálne aspekty participácie detí s postihnutím v inkluzívnom prostredí
Social aspects of participation of children with a disability in inclusive settings
Anotácia: Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, ktorú schválila vláda SR
v decembri 2021, predstavuje zásadný míľnik v prístupe škôl a školských zariadení k deťom
s postihnutím. Tento strategický dokument zaväzuje rezort školstva k aplikácii princípov inklúzie na
všetkých stupňoch vzdelávania vrátane predškolského a vo všetkých školských zariadeniach,
v nadväznosti na konkrétne legislatívne opatrenia, ktoré už vstúpili v platnosť, napríklad zákon
č. 245/2008 Z. z. (novelizácia z roku 2021) alebo sa momentálne pripravujú, napríklad Katalóg
nárokovateľnej podpory vo výchove a vzdelávaní. V súvislosti s narastajúcim počtom žiakov
s postihnutím v bežných školách je nevyhnutné monitorovať a vyhodnocovať ich participáciu
v inkluzívnom prostredí z hľadiska sociálnych interakcií, akceptácie a prijatia intaktnými vrstovníkmi.
Za týmto účelom bol vytvorený výskumný nástroj Social Participation Questionnaire (SPQ, Koster et
al. 2011) a zrealizované viaceré výskumy, najmä v zahraničí, ktoré ozrejmili partikulárne aspekty
participácie detí s postihnutím v kruhu intaktných vrstovníkov. Zámerom dizertačnej práce je
identifikovať kľúčové determinanty participácie detí s postihnutím v inkluzívnom prostredí
a analyzovať ich z pohľadu rodičov, pedagógov a žiakov.

Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

Láska a starostlivosť vo výchove a vzdelávaní detí raného veku
Love and care in the education of early age children

Anotácia: Vo výchove, starostlivosti a vzdelávaní detí raného veku sa udržujú romantické predstavy,
alebo jednoduché dichotomické spory starostlivosť vs. výchova a pod. Konceptualizácie týchto dvoch
pojmov sú v pedagogike, ale aj ďalších disciplínach pomáhajúcich profesií na okraji záujmu. Širšiu
konceptualizáciu lásky a starostlivosti, ich spoločenský a interaktívny a dynamický rozmer prináša
čiastočne kritická pedagogika a novšie prístupy k etike starostlivosti. Láska a starostlivosť sú pritom
dôležitou súčasťou pedagogickej a výchovnej praxe, ktorá sa dotýka formovania detí, obzvlášť detí
raného veku. Cieľom práce je preskúmať aké explicitné či intuitívne koncepty lásky a starostlivosti
využívajú profesionáli, profesionálky pracujúci s deťmi v ranom veku, ktoré z nich sa ukazujú byť pre
detí viac a ktoré menej prínosné, či sú dostatočne reflektované a či nie je potrebná ich čiastočná
formalizácia, aby boli širšie záväzné.

Školiteľ: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Vývin jazykových kompetencií v digitálnej dobe
Developing language competences in the digital age
Anotácia: Tematické zameranie dizertačnej práce reaguje na zmeny v komunikácii a v osvojovaní si
jazykových kompetencií detí v období predškolského veku v digitálnej dobe. Digitálne technológie
využívané v domácom prostredí aj v prostredí materskej školy menia skúsenosť detí s používaním
hovorenej reči aj z hľadiska množstva a kvality jazykových interakcií aj spôsobov komunikácie
významu. Súvisí to s tým, že bežnú medziľudskú komunikáciu, ktorá je kľúčovým zdrojom rečového
vývinu, rozširujú o rečové podnety sprostredkované digitálnym médiom aj v podobe interaktívnych
a multimodálnych prostriedkov a špecifických spôsobov ich využívania v aktivitách detí. Dizertačná
práca sa zameria na identifikáciu podôb komunikácie významu, ktoré vplývajú na jazykovú skúsenosť
detí a majú vzťah k vývinu jazykových kompetencií detí, s využitím digitálnych technológií. Dizertačný
projekt bude využívať kvalitatívny dizajn výskumu (s využitím prípadovej štúdie v prostredí materskej
školy) so zameraním na mapovanie vývinu jazykových kompetencií detí počas obdobia od nástupu po
ukončenie predškolskej dochádzky. Výsledky štúdie by mali vyústiť do analýzy súčasných potrieb detí
pri osvojovaní si komunikačných kompetencií a ich využiteľnosti pri ďalšej diskusii o moderných
stratégiách predprimárnej edukácie.

Školiteľ: doc. Milan Pokorný, PhD.
Podpora vyučovania matematiky na základných školách prostredníctvom interaktívnych
aplikácií a vzdelávacích videí
Support for Teaching Mathematics at Primary Schools through Interactive Applications
and Educational Videos
Anotácia: Pandemická situácia, ktorá nastala v roku 2020, výrazne ovplyvnila spôsob
vyučovania matematiky na základných školách. Učitelia boli nútení prejsť na vhodné formy
dištančného vzdelávania, najčastejšie na on-line vzdelávanie. Takáto forma realizácie
vzdelávacieho procesu prináša zmenu vyučovacích metód, ako aj potrebu kvalitne didakticky
spracovaných vzdelávacích videí a interaktívnych aplikácií.
IKT dokážu transformovať spôsob, akým žiaci chápu a učia sa matematiku. Pri dôkladnom
plánovaní môžu pôsobiť ako katalyzátor, ktorý prispieva k stimulácii klímy v triede. (Ralston,
2007) Mnohé výskumy preukázali pozitíva používania IKT vo vyučovaní (Clements, Sarama,
2002; Waxman, Lin, Michko, 2003; Gasell, 2008; Witte, Rogge, 2014). Americká spoločnosť
pre vzdelávanie a rozvoj identifikovala blended learning ako jeden z desiatich najlepších
trendov, ktoré sa vyskytli vo vzdelávacom sektore (Thorne, 2003).
Vzhľadom na vyššie uvedené je prvou z dvoch hlavných úloh doktoranda navrhnúť a vytvoriť
súbor vzdelávacích videí a interaktívnych aplikácií pre podporu vyučovania matematiky na

základnej škole. Úspešné zvládnutie tejto úlohy samozrejme vyžaduje vysoký stupeň
schopností práce s výpočtovou technikou, najmä schopnosť vytvárať aplikácie a videá. Ešte
dôležitejšie je však ovládanie didaktických zásad vyučovania matematiky, s ktorými sa bude
musieť doktorand podrobne oboznámiť, a to najmä s princípmi konštruktivistického
vyučovania matematiky. Rovnako dôležité bude aj oboznámiť sa s existujúcim softvérom pre
počítačom podporované vyučovanie matematiky, analyzovať jeho pozitíva a negatíva
a výsledky tejto analýzy aplikovať na doktorandom vytvárané produkty. Druhou z hlavných
úloh doktoranda je otestovať efektívnosť použitia vytvorených produktov vo vzdelávacom
procese. Doktorand zrealizuje experiment, v rámci ktorého porovná výsledky vzdelávania
v experimentálnej skupine, ktorá bude používať ním vytvorené produkty, s výsledkami
kontrolnej skupiny, ktorá sa bude vzdelávať klasickým spôsobom. Výsledky tohto experimentu
doktorand analyzuje pomocou nástrojov testovacej štatistiky a vyvodí z nich vhodné závery
a odporúčania pre prax.
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Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Štrukturálne podoby a zmeny vzdelávacích systémov z hľadiska tranzície medzi
vzdelávacími stupňami

Structural forms and changes in education systems in terms of transition between levels
of education
Téma sa bude zaoberať modelmi školských systémov z hľadiska ich inštiticionálnej štruktúry
a architektúry vo vzťahu k stupňom vzdelania ako ich fixujú doterajšie medzinárodné
klasifikácie. Hypotézou je, že existujúca klasifikácia vzdelávacích stupňov je neudržateľná,
lebo nereflektuje zásadnejšie zmeny vzdelávacích systémov, ako je napríklad zavádzanie
povinného predškolského vzdelávania alebo vytváranie homogénneho základného vzdelávania
bez potreby výrazného odčlenenia primárneho a sekunádrneho vzdelávania. Dá sa tiež
predpokladať, že existujúce klasifikačné štruktúry sú jednou z príčin, ktorá vytvára problémy
pri tranzícii z jedného stupňa na ďalší. V hre je aj otváranie hraníc medzi formálnym
a neformálnym vzdelávaním, ktoré rovnako mení chápanie vzdelávacieho systému a vzťahov
medzi jeho inštitucionálnymi jednotkami. Práca bude mať charakter porovnávacích štúdií,
koncepčnej metododológie a systémových prístupov. Tému bude možné v prvých fázch
spracovania upresniť alebo cielenejšie špecifikovať.

Školiteľ: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Tradovanie, interpretácia a aplikovanie princípov saleziánskej pedagogiky v časoch
neslobody na Slovensku v rokoch 1945 – 1990
Tradition, interpretation and application of the principles of Salesian pedagogy in times
of lack of freedom in Slovakia in the years 1945 – 1990
Anotácia: Špecifický výchovno-vzdelávací koncept saleziánskej pedagogiky vznikol
v Taliansku 19. storočia (G. Bosco a jeho nasledovníci) a od r. 1924 sa začal implementovať aj
na Slovensku, najmä vďaka rehoľnej kongregácii saleziánov a ich pôsobeniu. Prudký rozmach
saleziánskych výchovných diel narazil na tzv. barbarskú noc z 13. na 14. apríla 1950, po ktorej
bola rehoľa oficiálne štátom rozpustená a pastoračné a edukačné aktivity saleziánov sa
transformovali tak, aby sa mohli realizovať neoficiálne, v paralelnom „podzemnom“ móde.
Zmenené okolnosti a podmienky uplatňovania saleziánskej edukačnej tradície viedli nielen
k špecifickým adaptovaným formám jej praktickej aplikácie, ale aj k reflektovaniu samotnej
saleziánskej pedagogickej koncepcie na teoretickej rovine, v intelektuálnych prácach
niektorých pedagogicky zdatných saleziánskych osobností (Ernest Macák, Andrej Dermek,
Ivan Grof). Cieľom dizertačnej práce bude zistiť a popísať tieto špecifické prvky saleziánskej
pedagogiky koncipovanej vybranými protagonistami na Slovensku v uvedených rokoch
a porovnať ich s dovtedajšou saleziánskou tradíciou, resp. s jej paralelným rozvojom
v slobodnom svete (najmä v Taliansku). Úlohou doktoranda bude tiež zachytiť a zohľadniť
dobové spôsoby ilegálnej vysokoškolskej prípravy saleziánov (tajné teologické, filozofické
a pedagogické štúdiá) a naznačiť vplyv týchto okolností na formovanie ich predstáv
o výchovno-pastoračných princípoch a prístupoch. Doktorand bude využívať metodologické
postupy klasickej historiografie (zbieranie a vyhodnocovanie archívnych prameňov,
kontextová interpretácia memoárovej a naratívnej literatúry), ale aj analýzu dát získaných
metódou orálnej histórie. Vyústením bude vypracovanie kategoriálneho modelu na
interpretáciu tejto špecifickej edukačnej skúsenosti v kontexte výskumov obdobných
skúseností z krajín, ktoré prešli totalitným obdobím. Výhodou pre študenta bude ovládanie
talianskeho jazyka kvôli výskumom v centrálnom archíve saleziánov v Ríme, resp. pri štúdiu
pôvodných saleziánskych pedagogických prameňov.
Školiteľ: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Etika cnosti a výchova charakteru

Virtue Ethics and Character Education
Etika cnosti („virtue ethics“) je jednou zo základných etických koncepcií už od čias Aristotela,
ktorá zaznamenala v ostatných desaťročiach kultúrnu renesanciu, tzv. „aretaic turn“ (G. E. M.
Anscombová, R. Hursthouseová, A. MacIntyre, Ph. Footová, R. Crisp a M. Slote, M.
Nussbaumová, u nás M. Kuna, Z. Palovičová, D. Smreková, A. Blaščíková). Jej znovuzrodenie
bolo následkom sporu medzi morálnym utilitarizmom a deontologickou etikou, pričom ponúka
akúsi tretiu cestu, vhodnú pre morálne orientovanie sa človeka súčasnej doby. Etika cnosti sa
zároveň stala teoreticky inšpiratívnou pre budovanie tzv. výchovy charakteru – „character
education“ (W. Berkowitz, T. Lickona, J. Solomon, M. Seligman, C. Peterson, M. Watson, P.
Vacek, u nás L. Lencz, O. Krížová, I. Podmanický, M. Brestovanský a iní), teda pedagogického
modelu mravnej výchovy, ktorý posilňuje vývin pozitívnych čŕt charakteru žiakov, v protiklade
k normatívne či pragmaticky/behavioralisticky chápanej výchove. Cieľom teoreticky široko
koncipovanej dizertačnej práce bude preukázať a analyzovať súvis medzi etikou cnosti
a výchovou charakteru, poukázať na ich prieniky, ale aj nezhody, preukázať komponenty etiky
cnosti a výchovy charakteru v slovenskej koncepcii predmetu etická výchova, navrhnúť

inovácie kurikula predmetu etická výchova na základe výskumných zistení. Ovládanie
angličtiny je podmienkou.
Školiteľ: doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
Analýza vplyvu socioekonomického zázemia na vývin kognitívnych kompetencií detí
z marginalizovaných komunít ako zmysluplná podpora budovania občianskej spoločnosti
Analysis of the impact of socio-economic background on the development of cognitive
competencies of children from marginalized communities as a meaningful support for
building civic society
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je preukázať významnosť aktivít dobrovoľníckych
združení a mimovládnych organizácií pri budovaní občianskej spoločnosti na Slovensku.
Nízkorozpočtové programy financované zo zdrojov súkromnej sféry, filantropických
programov firiem a ponuky individuálnych donorov sanujú úlohu štátu pri zmysluplnej podpore
integrácie členov marginalizovaných komunít ako plnohodnotných občanov do spoločnosti
demokraticky fungujúceho štátu. Riešenie integrácie vidíme predovšetkým v oblasti cielenej
intervencie EHS programu v domácich podmienkach. Early Head Start program je
v slovenskom prostredí aplikovaný cez adoptívne pôsobenie dobrovoľníkov v prostredí
marginalizovaných skupín. Realizácia metodiky merania vývinu kognitívnych kompetencií
počas terénneho výskumu nám umožní verifikovať získané dáta v oblasti redukcie negatívneho
vplyvu socioekonomického zázemia rodín zasiahnutých generačnou chudobou a pôsobením
permanentného stresu.
Školiteľ: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Práca sa dátami v kontexte rozvoja predstavy o povahe vedy
Empirical Data Processing as Principal Component of Appropriate
Understanding of Nature of Science
Anotácia: Problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti sa v súčasnosti uberá smerom
k intenzívnejšej podpore myšlienkových postupov typických pre vedu. Tieto snahy primerane
reflektuje koncept rozvoja predstavy o povahe vedy a vedeckého skúmania. Jedným
z kľúčových prvkov tohto konceptu je snaha rozvíjať u detí prácu s dátami. Dieťa sa učí
získavať dáta primerane precíznymi postupmi skúmania, aby mohlo výsledkom, ktoré z dát
vyplývajú, dôverovať. Učí sa z dát indukovať závery, pričom sa stretáva s rôznymi postupmi,
ktoré indukcii záveru významným spôsobom napomáhajú, napríklad systematizácia dát do
tabuliek a diagramov. Grafická podoba získaných dát má potom významnú komunikačnú
úlohu, dieťa dokáže vysloviť záver, pričom argumentuje zaznamenanými dátami. S tým sa
spája potreba súbežného rozvoja grafickej gramotnosti, keďže pre vedu je typická
systematizácia dát do tabuliek, diagramov, grafov, či schém. Cieľom práce bude zistiť, do akej
miery žiaci prvého stupňa ZŠ dokážu pracovať s rôznymi systematizovanými formami dát a to
v zmysle rozvíjajúcej sa spôsobilosti vedeckej komunikácie.

Študijný program: pedagogika (anglický jazyk)
Mentor: Zuzana Petrová, PhD., Assoc. Prof.
Developing language competences in the digital age
Abstract: The thematic focus of the dissertation addresses the changes in communication and
in the acquisition of language competences of preschool children in the digital age. Digital
technologies used in both home and kindergarten settings are affecting children’s experience of
spoken language use both in terms of the quantity and quality of linguistic interactions and the
ways in which meaning is communicated. This is related to the fact that everyday interpersonal
communication, which is a key source of speech development, is extended by speech stimuli
mediated by digital media also in the form of interactive and multimodal means and specific
ways of using them in children’s activities. This dissertation will focus on the identification of
forms of communication of meaning that influence children’s language experience and are
related to children’s language competence development, using digital technologies. The
dissertation project will employ a qualitative research design (using a case study in
a kindergarten setting) with a focus on mapping the development of children’s linguistic
competence during the period from the beginning to the end of children´s attendance at
preschool. The results of the study should result in an analysis of children’s current needs in
acquiring communicative competence and its applicability to further discussion of modern
strategies for pre-primary education.
Mentor: Kristína Žoldošová, PhD., Assoc. Prof.
Empirical data processing as principal component of appropriate understanding of
nature of science
Abstract: The development of science literacy is currently moving towards more intensive
support of thought processes typical for science. These efforts are adequately reflected in the
concept of developing an idea of the nature of science and scientific procedures. One of the key
elements of this concept is the effort to develop children’s work with data. The child learns to
obtain data through reasonably accurate research procedures so that he or she can trust the
results of the data. They learn to induce conclusions out of the obtained data, while encountering
various procedures that significantly help the induction of conclusions, such as systematization
of data into tables and diagrams. Thus, the graphic form of the obtained data plays an important
communication role, the child is able to express a conclusion, arguing while using the recorded
data. This is associated with the need for the simultaneous development of graphic literacy, as
science is characterized by the systematization of data into tables, diagrams, graphs or schemes.
The aim of the work will be to find out to what extent primary school students can work with
various systematized forms of data in terms of the evolving ability of scientific communication.

