
  

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2021/2022 
Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni 

 
Mgr. et MgA. Roman Černík 
Učitelství pro MŠ: 

1. Alternativní MŠ v Plzni (případně v Karlovarském kraji, Plzeňském kraji). 
2. Profesní příprava učitelů alternativních škol v Plzni (případně v Karlovarském kraji, 

Plzeňském kraji). 
 

MgA. Marie Černíková, Ph.D. 
Učitelství pro MŠ: 

1. Veřejné dramatické vystoupení dětí v MŠ (cíle, možnosti, ambice). 
2. Kostýmy a masky v tvořivě dramatických činnostech v MŠ. 
3. Učitel v roli – průzkum techniky DV v MŠ. 

 
MgA. Eva Gažáková, Ph.D.   
Učitelství pro 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 pro MŠ: 

1. Sebehodnocení učitele mateřské školy. 
2. Faktory ovlivňující rodiče při výběru přípravné třídy. 
3. Využívání metod zážitkového učení v mateřské škole. 

 
PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. 
Speciální pedagogika: 

1. Raná péče u dětí se sluchovým postižením z pohledu rodičů.  
2. Kochleární implantace u dospělých osob. 
3. Dítě se sluchovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 
4. Role znakového jazyka v rané komunikaci u dítěte se sluchovým postižením. 
5. Téma dle vlastního výběru (po dohodě s vedoucí práce).  

 
Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D. 
Speciální pedagogika: 

1. Bariéry v každodenním životě lidí s mentálním postižením (zadáno). 
2. Využití animoterapie a její vliv na osoby se zdravotním postižením (zadáno). 

 
Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. 
Speciální pedagogika: 

1. Plán podpory žáka s epilepsií v prostředí MŠ. 
2. Plán podpory žáka s epilepsií v prostředí ZŠ. 
3. Možnosti středoškolského vzdělávání pro jedince s intelektovým postižením. 
4. Pozice školních speciálních pedagogů na plzeňských základních školách.  
5. Školní poradenská pracoviště na plzeňských základních školách. 



  

6. Vlastní téma studenta – nutné konzultovat! 
 
Mgr. Václava Klimtová 

1. Poruchy chování a emocí v primárním a sekundárním vzdělávání. 
2. Problematika vzdělávání pedagogických pracovníků v první pomoci. 
3. Sexuální výchova v ZV. 

 
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. 
Speciální pedagogika: 

1. Speciálně pedagogická diagnostika dominance oka. 
2. Dílčí deficity sluchové percepce jako přímé příčiny dysortografie. 
3. Dílčí deficity pravolevé orientace v kontextu specifických poruch učení. 

 
Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D.  
Učitelství pro MŠ: 

1. Využití canisterapie v mateřské škole (Hrdonková K.). 
2. Pedagogické praxe pohledem studentů Učitelství pro MŠ (Prokopová J.). 
3. Pedagogické praxe v mateřské škole pohledem mentorů. 
4. Rozhodování rodičů při výběru mateřské školy (Kovářová K.).  
5. Alternativní mateřské školy v Plzni a okolí (Treybalová K.).  
6. Poezie v mateřské škole. 

 
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.  
Učitelství pro MŠ: 

1. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. 
2. Proměna obsahu, způsobu a hodnocení vzdělávání. 

 
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.  
Učitelství pro MŠ: 

1. Pedagogická praxe z pohledu studenta/mentora. 
2. Metody a formy předškolního vzdělávání. 
3. Individualizace ve vzdělávání. 
4. 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 (zadáno) 

2. Téma dle výběru studenta – po dohodě (zadáno). 

Speciální pedagogika: 
1. Přístup k sexualitě osob s mentálním postižením v DOZP ve vybraném regionu 

(zadáno). 
2. Připravenost škol ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

z pohledu pedagogů na základních školách v Karlových Varech (zadáno). 



  

3. Porovnání přístupů logopedické intervence v ZŠ pro žáky s vadami řeči a ve třídě 
zřízené pro tyto žáky při běžné ZŠ (zadáno). 

 
Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.  
Učitelství pro MŠ:  

1. Reflexe edukačního procesu v MŠ. 
2. Učitel MŠ jako reflektivní praktik, rozvoj reflektivní kompetence. 
3. Diagnostika a rozvoj sociálních dovedností / rozumových schopností dítěte 

předškolního věku jako součást diagnostické kompetence učitele MŠ.  
4. Diagnostika nadání u dětí předškolního věku / Nadaní žáci v MŠ. 
5. Profesní rozvoj učitele MŠ. 
6. Profesní připravenost učitele MŠ – srovnání studijních plánů středních, vyšších 

odborných a vysokých škol připravujících učitele MŠ do praxe. 
7. Začínající učitel v MŠ / První rok učitele v MŠ – analýza reflektivních deníků! 

Speciální pedagogika: 
1. Reflexe edukačního procesu v práci školního speciálního pedagoga. 
2. Diagnostika jako nástroj poznávání žáka v práci školního speciálního pedagoga. 

 

PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. 
Výchova ke zdraví: 

1. Výchova dětí v období puberty.  
2. Alkoholismus u dospělé populace.  
3. Užívání alkoholu u dospívajících.  
4. Rozvoj sociálních kompetencí jako součást podpory sociálního zdraví. 
5. Cukry ve výživě.  
6. Tuky ve výživě.  
7. Stravovací zvyklosti u dospívajících (období adolescence).  

 
PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. 
Učitelství pro MŠ:  

1. Postoje rodiny a MŠ k výchově dítěte předškolního věku (lze zaměřit také na 
komplexní rozvojovou výchovu, „mono-rodičovství“ apod.). 

2. Spolupráce a komunikace rodiny a školy na MŠ. 
3. Podpora resilience u dětí předškolního věku (např. se lze zaměřit na protektivní 

faktory z pohledu rodiny a MŠ). 
4. Začínající učitel/učitelka v pedagogické praxi MŠ (podpora, problémy apod.). 
5. Podpora rozvoje sociálních dovedností a komunikace dětí předškolního věku na 

MŠ. 

Poznámka: Vybrané téma je potřeba konzultovat s dr. Šafránkovou (student/-ka si k této 
konzultaci připraví osnovu BP, záměr a cíle práce, představu o jejím konceptu a cíli 
výzkumu).  
 

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 
Speciální pedagogika: 

1. Přístupnost lázeňských domů pro osoby se zrakovým postižením (zadáno). 
 
 



  

Mgr. Jiřina Ullmanová 
Speciální pedagogika: 

1. Hlavní faktory ovlivňující vznik poruch chování a vznik poruch emocí u klientů 
Diakonie-západ (zadáno). 

2. Role učitele ZŠ při zvyšování motivace k dalšímu vzdělávání dětí ze 
socioekonomicky znevýhodněného prostředí (zadáno). 

 
PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. 
Učitelství pro MŠ:  

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

vzdělávacím systému (srovnávací studie) – nutná práce s cizojazyčnými zdroji!  

2. Multikulturní výchova a vzdělávání v prostředí MŠ (výběr a zpracování konkrétního 

tématu). 

3. Interkulturní kompetence jako součást profesní přípravy předškolního pedagoga/ 

speciálního pedagoga – téma pro MŠ, speciální pedagogiku. 

4. Spolupráce školy a rodičů dětí s odlišným mateřským jazykem – téma pro MŠ, 

speciální pedagogiku. 

5. Podpora a vzdělávání dětí/žáků ze sociálně/sociokulturně znevýhodněného 

prostředí v MŠ, ZŠ, v oblasti pomáhajících institucí (např. nestátního neziskového 

sektoru apod.) – téma pro MŠ, speciální pedagogiku. 

Speciální pedagogika: 

1. Vzdělávání žáků s OMJ z pohledu AP (zadáno). 

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 
https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/kpg/zaverecne-prace/bp.pdf) 
 
 
 
       Mgr. Milan Podpera, Ph.D. 
       Vedoucí KPG FPE ZČU V Plzni 
 

https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/kpg/zaverecne-prace/bp.pdf

