Nabídka témat závěrečných písemných prací pro
kurz v oboru Učitelství odborných předmětů
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (psychologie) – dana.linhartova@mendelu.cz,
545 135 220
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6.

Diagnostika image školy
Styly učení žáků středních škol
Vybrané problémy evaluace střední školy
Šikana na vybrané střední škole
Dilemata a problémy současné středoškolské mládeže
Vizualizace výukového procesu na střední škole

Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová (psychologie) – lfoltova@gmail.com (momentálně na RD,
konzultující e-mailem)
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Fenomén podvádění na SŠ
Zvládání stresu učitelů SŠ
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Adaptace adolescentů na prostředí SŠ
Komunikace učitelů SŠ s rodiči žáků SŠ
Vlastní téma z oblasti sociální psychologie aplikované na prostředí SŠ (po dohodě)

Mgr. Lucia Kvasková (psychologie) – lucia.kvaskova@mendelu.cz, 545 135 232
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Kariérní vývoj žáků SŠ
Osobnostní proměnné (např. časová perspektiva) ve vztahu ke školní úspěšnosti
Psychická pohoda žáků SŠ
Školní identita žáků SŠ

Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (pedagogická diagnostika a výchovné poradenství) –
dita.janderkova@mendelu.cz , 545 135 233
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Komunikační chování učitele na střední škole
Slovní hodnocení, možnosti využití, klady a zápory
Diagnostická činnost učitele na střední škole
Reedukace specifických poruch učení na střední škole
Žáci se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami
Sociálně patologické jevy na střední škole

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (základy pedagogiky) – michal.simane@mendelu.cz,
545 135 225
1. Dějiny pedagogiky a vývoj středního školství v 19. a 20. století
2. ICT ve vzdělávání
3. Sociálně patologické jevy na střední odborné škole
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Mgr. Lenka Krajčíková (sociální vědy) – lenka.krajcikova@mendelu.cz, 545 135 219
1. Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
2. Autorita v kontexte strednej odbornej školy (téma je zameraná na postoje voči
autoritám na stredných odborných školách)
3. Sociálnej-psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
4. Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Ing. Marie Horáčková, Ph.D. (školský management) – marie.horackova@mendelu.cz
545 135 230
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Styly řídící práce ředitelů středních škol.
Manažerské dovednosti a techniky v práci ředitele střední školy.
Koncepce školního marketingu ve vybrané střední škole.
Stupeň využití plánování v práci ředitele střední školy.
Způsoby motivace pracovního jednání pedagogických pracovníků ve středních
školách

Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (oborová didaktika) – lenka.danielova@mendelu.cz,
545 135 201
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Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost SŠ
Využití moderních didaktických prostředků v odborném předmětu
Tvorba didaktických pomůcek pro výuku odborného předmětu
Základní učební dokumentace SŠ
Zpracování učebního textu odborného předmětu

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (školní hygiena a prevence) – petr@med.muni.cz,
549 494 886
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Primární prevence sociálních patologií na základních a středních školách
Mapování drogové scény (substance, virtuální drogy, návykové chování)
Aktivity komunitní prevence na základních a středních školách
Využití informačních technologií v prevenci závislostí

Ing. Jan Cenek (didaktika ekonomických předmětů) – jcenek@oabucovice.cz,
602 579 852
1. Propojení teoretického a praktického vyučování při výuce ekonomických předmětů na
střední škole
2. Postup při výuce manažerského účetnictví na střední škole
3. Využívání počítačů při výuce účetnictví
4. Praktická realizace mezipředmětových vztahů při výuce odborných ekonomických
předmětů na střední škole
5. Využívání interaktivních tabulí ve výuce ekonomických předmětů
6. Programovaná výuka psaní na počítači
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doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. (didaktika lesnictví) – vaclav.kupcak@mendelu.cz, 545
136 334
1. Metodické zpracování vybraného tématu ve výuce určitého lesnického předmětu
na střední škole
2. Metodická inovace vybraného vyučovacího předmětu
3. Využití médií ve výuce lesnictví na střední škole
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (ekologie) - jaroslav.roznovsky@mendelu.cz,
545 133 090, 724 185 617
1. Metodické zpracování vybraného tématu ve výuce předmětu Ekologie a životní
prostředí na střední škole.
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