
TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 
pro studenty oboru Učitelství odborných předmětů 

 
PhDr. Jitka Josífková, Ph.D. 
1. Zátěž středoškolského učitele 
2. Sebepojetí u adolescentů 
3. Psychohygiena středoškoláka 
4. Způsoby vyrovnávání se se zátěží středoškoláku 
5. Představy dospívajících o partnerských vztazích, lásce, sexualitě apod. 
6. Kvalita života u dospívajících 
7. Vliv rodiny na školní úspešnost středoškoláku 
8. Motivace k učení ve vztahu ke školní úspešnosti 
 
PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. 
1. Výchova k práci s informacemi na SŠ 
2. Aktivní učení na střední škole 
3. Materiální didaktické prostředky ve výuce na SŠ 
4. Kooperativní vyučování ve výuce odborných předmětů 
5. Školní knihovna jako informační centrum školy 
6. Skupinové vyučování na střední škole 
7. Vzdělávání v kyberprostoru 
 
doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. 
1. Alternativní školství - koncepce (historická východiska a současné uplatnění, rozšíření, analýza 
pedagogických principu) 
2. Současné alternativní pedagogické modely – analýza vybraných pedagogických aspektů 
3. Historie vybraných školských zařízení 
4. Analýza vybraných historických dobových pedagogických periodik 
5. Reforma školy dnes – principy, východiska, analýza vybraných problémů 
6. Srovnávací pedagogika a zahraniční školské systémy 
7. Šikana ve škole – sociálně patologický jev, rozšíření, řešení, prevence 
8. Žák se sociokulturním handicapem v české škole 
9. Rodina a škola v českém vzdělávacím systému 
 
doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. 
1. Pragmatická pedagogika 
2. Kurikulární reforma 
3. Projektové vyučování 
4. Kázeň ve škole 
5. Svoboda a autorita ve výchově 
6. Pedagogika M. Montessori 
7. Waldorfské školství 
8. Analýza vzdělávacích plánu vybraných pedagogických institucí 
9. Rodina a škola v českém vzdělávacím systému 
 
  



PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. 
1. Bilingvní žák ve škole v ČR 
2. České/a jiné menšinové školy v zahraničí 
3. Inkluze dětí cizinců do škol v ČR 
4. Interkulturní diference v postojích ke vzdělání a k úloze školy ve společnosti 
5. Realizace multikulturních principu v mateřských a základních školách v ČR/EU 
6. Žák z etnicky a/nebo sociokulturně odlišného rodinného prostředí ve školách v ČR 
 
PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. 
1. Rozvíjení charakterových ctností u dětí 
2. Osobní růst pedagoga 
 
PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. 
1. Využití projektové výuky na střední odborné škole 
2. Rozvíjení klíčových kompetencí na střední odborné škole 
3. Konstruktivistické pojetí výuky na střední odborné škole 
4. Motivace studentů ve výuce na střední odborné škole 
5. Rozvíjení myšlení a aktivního učení na střední odborné škole 
 
Mgr. Helena Picková, Ph.D. 
1. Kooperativní výuka ve škole jako jedna z forem vyučování 
2. Hra ve výuce 
 
doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek 
1. Sociální klima školy a školní třídy 
2. Sociální determinanty současné školní výuky (výzkumné šetření) 
3. Česká SOŠ v zahraničních datech (analýza zahraničních pramenů) 
4. Učitel a jeho profese (výzkumná práce) 
5. Fungování školy jako instituce (kvalitativní studie) 
6. Učebnice (analýza, komparace, didaktické aspekty) 
 


