
TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2016/2017 
 
 
Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. 
 
Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: 
Připravenost k zahájení povinné školní docházky  
Odklady školní docházky  
Pedagogická diagnostika se zaměřením na připravenost školní docházky 
 
 
 
 
Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. 
 
Diplomové práce: 
Puberta v edukaci primární školy 
HIV/AIDS v edukaci primární školy 
Připravenost učitele primární školy k sexuální výchově 
Žáci primární školy a jejich pojímání zdraví 
 
Bakalářské práce: 
Děti předškolního věku a jejich pojímání zdraví 
Preventivní aktivity sociálně patologických jevů 
 
Závěrečné práce: 
Prevence sociálně patologických jevů v edukaci dětí předškolního a mladšího školního 
věku  
 
 
 
 
Doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. 
 
Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: 
Primární pohybové dovednosti žáků 1. stupně škol (základních i speciálních) v kontextu 
jejich tělesné zdatnosti  
Držení těla a tělesná zdatnost žáků 1. stupně škol (základních i speciálních)  
Motorika dítěte v předškolním a v mladším školním věku v kontextu kompetencí pro 
zahájení školní docházky  
Stimulace dítěte předškolního a mladšího školního věku k pohybové aktivitě  
Aspekty životního stylu dětí v předškolním a mladším školním věku  
Pohybová aktivita a pohybový režim žáka 1. stupně školy  
Pohybová aktivita a pohybový režim předškolního dítěte  
 
 
 
 
 



Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. 
 
Diplomové práce: 
 

1. Rozvoj jemné motoriky pro ukotvení grafomotorických činností 
2. Připravenost dítěte na vstup do školy a způsoby jejího zjišťování 
3. Nadaný žák v primární škole 
4. Comenia Skript pohledem žáků primární školy 
5. Grafomotorika jako součást čtenářské gramotnosti 
6. Písařská gramotnost jako součást čtenářské gramotnosti 

 
Bakalářské práce: 
 

1. Nadaný žák v preprimárním vzdělávání 
2. Připravenost dítěte na vstup do školy a způsoby jejího zjišťování 
 

Závěrečné práce: 
 
1. Rozvoj grafomotorických dovedností dětí a žáků ve vzdělávání 
2. Čtenářská gramotnost v kontextu české školy 
3. Comenia Script na primární škole 

 
 
 
 
 
PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. 
 
Diplomové práce: 
Odkaz významné pedagogické osobnosti a současná základní škola 
Metody pedagogické diagnostiky a jejich uplatnění v primární škole 
Problematika přechodu dítěte z mateřské školy do základní školy (spolupráce mateřské 
školy a základní školy, návaznost preprimárního a primárního vzdělávání, klíčové 
kompetence budoucího školáka)  
Přírodovědný projekt ve výuce na primární škole 
Školní zralost a její zjišťování 
 
Bakalářské práce: 
Hra jako prostředek pedagogické diagnostiky v mateřské škole 
Poznávání přírody a společnosti v předškolním vzdělávání 
Školní zralost a připravenost a způsoby jejich zjišťování 
Vzdělávání dvouletých dětí v MŠ 
 
Závěrečné práce: 
Hra jako prostředek pedagogické diagnostiky v mateřské škole 
Vzdělávání dvouletých dětí v MŠ 
Školní připravenost a její diagnostika 
 
 
 



Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.  
 
Diplomové práce: 
Autonomie školy při uplatňování školních vzdělávacích programů 
Proměny komunikace učitele a žáka na podkladě transformace české školy 
Český vzdělávací systém v evropském kontextu 
 
Bakalářské práce: 
Klíčové kompetence dítěte jako prostředek jeho osobnostního rozvoje 
Aplikace inovací ve vzdělávání do prostředí běžné mateřské školy 
 
Závěrečné práce: 
Alternativní vzdělávací koncepce jako inspirace k uplatňování inovativních prostředků 
při edukaci 
Reflexe transformace české mateřské (nebo primární) školy  
 
 
 
 
Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. 
 
Diplomové práce 
Regionální vlastivěda a její využití v primární škole. 
Názory studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ v ČR a ve Švédsku na multikulturalitu ve 
společnosti. 
Komparace primárního vzdělávání v ČR a Číně. 
Školní exkurze jak forma zážitkového učení ve výuce vlastivědy. 
České dějiny v učivu vlastivědy na 1. stupni ZŠ. 
 
Bakalářské práce 
Multikulturní výchova a její realizace v MŠ. 
Kulturní tradice regionu a jejich využití v MŠ. 
 
Závěrečné práce 
Využití regionálních prvků ve výuce vlastivědy na 1. st. ZŠ. 
Kulturní tradice regionu a jejich využití ve vlastivědě na 1. st. ZŠ. 
 
 
 
 
 
Mgr. Alena Berčíková, Ph.D. 
 
Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: 
Edukativně stimulační skupiny v mateřské škole  
Dramatická výchova v mateřské škole  
Vstup dítěte do mateřské školy  
EVVO v podmínkách předškolního vzdělávání 
 


