
  

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2021/2022 

Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni 

 
Mgr. et  MgA. Roman Černík 

Učitelství MŠ: 

1. Počátky spolupráce mezi dětmi v programech lesních školek. 

2. Význam a úskalí rytmické a pohybové práce s literárním textem v mateřské 

škole. 

3. Modely přípravy dětí před návštěvou divadelního představení. 
 

MgA. Marie Černíková, Ph.D. 

Učitelství MŠ: 

1. Veřejné dramatické vystoupení dětí v MŠ (cíle, možnosti, ambice). 

2. Hra v roli, učitel v roli - průzkum technik DV v MŠ.  

3. Loutky, masky, kostýmy a tvořivě dramatická práce v MŠ. 

 

MgA. Eva Gažáková, Ph.D.  

Učitelství MŠ: 

1. Divadlo s dětmi v MŠ. 

2. Metody dramatické výchovy v MŠ. 

3. Eticky komplikovaná témata v MŠ. 

 

prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH 

Učitelství MŠ: 

1. Sebehodnocení učitele mateřské školy. 

2. Faktory ovlivňující rodiče při výběru přípravné třídy. 

3. Využívání metod zážitkového učení v mateřské škole. 

 

Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. 

Téma navržené studentem je možno s dr. Káňovou konzultovat a domluvit si vedení 

bakalářské práce. 

 

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. 

Učitelství MŠ: 

1. Speciálně pedagogická příprava ve vzdělávání pedagogů MŠ.  

2. Speciálně pedagogické aspekty ve výchově 5. – 6. letých dětí v MŠ. 

 

Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D. 

Učitelství pro MŠ: 

1. České lidové tradice v mateřské škole (zadáno). 

2. Využití canisterapie v mateřské škole (zadáno). 

3. Školní zralost a připravenost (zadáno). 

4. Využití biblioterapie v praxi mateřských škol – volné. 



  

PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. 

Učitelství MŠ: 

1. Možnosti přípravy dětí v MŠ na vstup do ZŠ u dětí s odkladem školní 

docházky. 

2. Adaptace dítěte jiné národnosti v MŠ a problémy komunikace s rodiči. 

3. Centrum pro předškolní děti. 

 

Mgr. Milan Podpera, Ph.D.  

Učitelství pro MŠ: 

1. Začínající učitel MŠ. 

2. Metody a formy předškolního vzdělávání. 

3. Akční výzkum na konkrétní škole (student, učitel dané školy sám navrhne 

oblast, kterou bude zkoumat a zlepšovat). 

 

PhDr. Josef Slowík, Ph.D. 

Učitelství pro MŠ: 

1. Zkušenosti učitelů MŠ s využíváním alternativních a augmentativních 

komunikačních systémů u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (ve 

vybraném regionu).  

2. Zkušenosti MŠ s využíváním podpůrných opatření u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. 

Učitelství MŠ:  

1. Diagnostika a rozvoj sociálních dovedností / rozumových schopností dítěte 

předškolního věku jako součást diagnostické kompetence učitele MŠ.  

2. Diagnostika nadání u dětí předškolního věku / Nadaní žáci v MŠ. 

3. Profesní rozvoj učitele MŠ. 

4. Profesní připravenost učitele MŠ – srovnání studijních plánů středních, vyšších 

odborných a vysokých škol připravujících učitele MŠ do praxe. 

5. Začínající učitel v MŠ / První rok učitele v MŠ. 
 

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. 

Učitelství MŠ:  

1. Spolupráce mezi učitelkou/-em  a asistentem/-kou pedagoga (možnosti,  

bariéry, potřeby, atd.) jako významný prvek společného vzdělávání dětí na MŠ. 

2. Etika v práci učitele/-ky mateřské školy. 

Poznámka: Vybrané téma je potřeba konzultovat s dr. Šafránkovou (student/-ka si 

k této konzultaci připraví osnovu BP, záměr práce a představu o jejím konceptu, 

výzkumu).  

 

 



  

PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. 

Učitelství MŠ:  

1. Multikulturní výchova a vzdělávání v ČR a ve vybraném zahraničním 

předškolním vzdělávacím systému (srovnávací studie) – nutná práce s 

cizojazyčnými zdroji!  

2. Podpora a vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v prostředí MŠ 

(event. komparace praxe v ČR se zahraničím) – příklady dobré praxe. 

3. Realizace a vyhodnocení vlastního projektu multikulturní výchovy v prostředí 

MŠ. 

4. Interkulturní kompetence jako součást profesní přípravy předškolního 

pedagoga. 

5. Spolupráce školy a rodičů dětí s odlišným mateřským jazykem – příklady dobré 

praxe. 

6. Podpora a vzdělávání dětí ze sociálně/sociokulturně znevýhodněného 

prostředí v MŠ, v oblasti nestátního neziskového sektoru atd. 

Poznámka: Další témata navržená studenty lze konzultovat. 

 

 

Upozornění studentům/studentkám:  

Témata vybraných bakalářský prací je vždy nutné osobně projednat s vedoucím 

práce! 

Ke konzultaci je potřeba, aby si student/-ka písemně donesl/-a osnovu zpracování 

tématu, návrh cílů a výstupů, které chce v práci realizovat (viz. pokyny na 

http://fpe.zcu.cz/kpg/zaverecne-prace/bp.pdf) 

 

 

       Mgr. Milan Podpera, Ph.D. 

       Vedoucí KPG FPE ZČU V Plzni 

 


