
 
Témy dizertačných prác na akad. rok 2019/2020 v študijnom programe 

Didaktika technických profesijných predmetov 
 
 
 
Školiteľ: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.  
 
Téma č. 1: Efektívnosť vyučovania odborného predmetu s využitím interaktívnej tabule 
 
Téma č. 2:Vplyv motivácie žiakov na efektívnosť vyučovania odborného predmetu 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.  
 
Téma č. 1: Podpora technickej predstavivosti pre 21. storočie 
 
Téma č. 2: Úloha technickej gramotnosti absolventov stredných škôl ako zdroj záujmu o budúce 
povolanie technikov 
 
Téma č. 3:Využívanie multimédií v odbornom vzdelávaní na stredných odborných školách a ich 
vplyv na kvalitu vzdelávania 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. 
 
Téma č. 1: Charizmatické vyučovanie 
 
Téma č. 2:Syndróm vyhorenia učiteľov stredných odborných škôl 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M  
 
Téma č. 1: Rozvoj osobnosti učiteľa odborných predmetov 
___________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD.  
 
Téma č. 1: Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných 
školách v SR  
 
Téma č. 2: Komparácia rozvoja kurikula v odborných predmetoch v medzinárodnom kontexte 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Krpálek, PhD.  
 
Téma č. 1: Rozvoj podnikateľského potenciálu vo formálnom vzdelávaní 
 
Téma č. 2: Moderné trendy v rozvíjaní digitálnej gramotnosti učiacich sa jedincov 
 
Téma č. 3: Optimalizácia modelu riadenej pedagogickej praxe študentov učiteľstva 
______________________________________________________________________________ 



 
Školiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.  
 
Téma č. 1: Vplyv motivácie žiakov stredných odborných škôl na ich výsledky v edukačnom 
procese  
 
Téma č. 2:Rozvíjanie finančnej gramotnosti na stredných školách 
 
Téma č. 3: Zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl na trhu práce 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. 
 
Téma č. 1: Rozvoj prezentačných zručností žiakov stredných odborných škôl ako významný 
faktor pre trh práce 
 
Téma č. 2: Zvyšovanie efektívnosti výučby technických predmetov prostredníctvom 
informačných a komunikačných technológií 
 
Téma č. 3: Tvorba koncepcie výučby odborného anglického jazyka na stredných odborných 
školách 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: prof. PaedDr. Henryk Noga, PhD. 
 
Téma č. 1: Kompetenčný profil absolventov stredných odborných škôl vybraných študijných 
odborov v kontexte požiadaviek praxe 
 
Téma č. 2: Rozvíjanie technických zručností v rámci ISCED 2 
 
Téma č. 3: Príčiny zlyhávania študentov pri riešení praktických technických úloh 
 
Téma č. 4: Faktory ovplyvňujúce psychické zdravie učiteľov – komparácia Poľsko a Česká 
republika 
 
Téma č. 5: Aspekty psychickej pracovnej záťaže učiteľov 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M.  
 
Téma č. 1: Využitie aktivizujúcich metód vo výučbe odborných predmetov na strednej odbornej 
škole  
 
Téma č. 2:  Vplyv školy na formovanie mravných vlastností žiakov 
 
Téma č. 3: Podiel záujmovej športovej činnosti na formovanie mravných vlastností žiaka 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Školiteľ: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.  
 
Téma č. 1: Špecifiká vzdelávania na Slovensku a v krajinách vybraných štátov strednej Európy 
 
Téma č. 2: Vzdelávací štýl učiteľa a jeho vplyv na hodnotové preferencie žiakov 
 
Téma č. 3: Stres ako faktor ovplyvňujúci kvalitu vzdelávacieho procesu žiakov stredných škôl 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. 
 
Téma č. 1: Zvyšovanie kvality výučby v strednom odbornom vzdelávaní vo vzťahu k školskej 
inšpekcii 
 
Téma č. 2: Emočná inteligencia a klíma školskej triedy 
 
Téma č. 3: Profesijné vzdelávanie v zložkách štátnej správy 
 
Téma č. 4: Tvorivé metódy s využitím elearning technológií a ich vplyv na kvalitu vyučovacieho 
procesu 
____________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.  
 
Téma č. 1: Kultúrna andragogika na národnostne zmiešanom území Slovenska a jej vplyv na 
vzdelanostnú úroveň 
 
Téma č. 2: Univerzity a vysoké školy na Slovensku a v EÚ -  výzva k odbornému vzdelávaniu 
pre budúci trh práce 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. 
 
Téma č. 1: Kvalita vzdelávania v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v príprave na budúce 
povolanie 
 
Téma č. 2: Kvalita vnútorného prostredia školských budov a jej vplyv na výkonnosť žiakov 
v technickej výučbe 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. 
 
Téma č. 1: Meranie efektívnosti inovatívnych didaktických metód vo výučbe technických 
predmetov 
 
Téma č. 2: Podpora podnikavosti a podnikania žiakov vo výučbe technických predmetov na 
stredných školách v SR 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Školiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph. D., MBA  
 
Téma č. 1: Možnosti dalšího profesního vzdělávání učitelů 
 
Téma č. 2: Kariérní růst učitelů středních škol - východiska, možnosti a výzkum v oblasti 
motivace k dalšímu profesnímu vzdělávání 
 
Téma č. 3: Celoživotní vzdělávání a učení pedagogických pracovníků / ředitelůškol 
 
Téma č. 4: Rozvoj didaktických/profesních/transverzálníchkompetencíučitelůstředníchškol / 
ředitelů škol 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.  
 
Téma č. 1: Determinanty ďalšieho vzdelávania učiteľov stredných škôl so zreteľom na marketing 
vzdelávacích inštitúcií 
 
Téma č. 2: Postoje študentov a ich formovanie ako významná súčasť profesijnej prípravy 
učiteľov 
______________________________________________________________________________ 
 
Školiteľ: Dr. h. c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.  
 
Téma č. 1: Zvyšovanie tvorivosti žiakov vo výučbe technických predmetov v strednej odbornej 
škole  
 
Téma č. 2: Zážitková pedagogika vo výučbe technických predmetov na strednej odbornej škole  
 
Téma č. 3: Komplexný rozvoj kognitívnych  funkcií v technických  profesijných predmetoch 
 
Téma č. 4: Rozvoj tvorivosti v technických profesijných predmetoch 
______________________________________________________________________________ 
 


