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3. skriptá 
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kvalitatívny  výskum : akčný výskum v didaktickej realite. 2018 

AAA02 Kostrub, Dušan (100%): The inspiration by qualitative 

methodology in pedagogical research. 2019.  

AAB01 Kostrub, Dušan (100%): Dieťa/žiak/študent - učivo - 

učiteľ, didaktický alebo bermudský trojuholník?  2008.  

AAB02 Jakubíková, Zuzana (35%) - Kostrub, Dušan (65%)4,16 

AH: Vybrané didaktické modely materskej školy uplatňované v 

súčasnej didaktickej praxi. 2009.  

AAB03 Kostrub, Dušan (15%) 3,51 AH - Adamková, Miriam - 

Čavojský, Ivan- Derková, Jitka - Jursová Zacharová, Zlatica - 

Koláčková, Jana - Korvínová, Klaudia – Kožík Lehotayová, 

Blanka - Líška, Denis - Osaďan, Róbert - Ostradický, Peter- 

Pirháčová Lapšanská, Miroslava- Severini, Eva- Tománková, 

Martina: Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku 

: tvorba výchovného programu. 2018.  

AAB04 Severini, Eva (80%) - Kostrub, Dušan (20%): 

Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní.  2018. 

AAB05 Tománková, Martina (45%) - Kostrub, Dušan (55%): 

Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách alebo stratégie 

výchovy v súčasnej rodine. 2018.  

ABA01 Gunčaga, Ján (33%) - Koreňová, Lilla  (34%) - Kostrub, 

Dušan (33%) : The educational research focused on the 

development of mobile technologies in education In: Teaching 

with technology : perspectives, challenges and future directions. - 

2018. 

ABB01 Kostrub, Dušan (100%) : Dizajn procesu výučby v 

materskej škole : kurikulárne inžinierstvo a pedagogické 

navrhovanie v podmienkach materskej školy In: Dizajn procesu 

výučby v materskej škole.  2005.  
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2. učebnica:     2 
ACB01 Kostrub, Dušan (100%) : Základy kvalitatívnej 

metodológie : keď interpretované významy znamenajú viac ako 

vysoké čísla. 2016.  

ACB02 Tóthová, Renáta (56%) - Kostrub, Dušan  (23% [6,81 

AH]) - Ferková, Štefánia (21%): Žiak, učiteľ a výučba : 

(všeobecná didaktika pre študentov učiteľstva). –  2017. 

3. skriptá:        2 
BCI01 Borovková, Alexandra (50%) - Kostrub, Dušan [(50%): 

Tvorte s nami : didaktické aspekty tvorivej dramatiky. - 2012.  

BCI02 Kostrub, Dušan (50%) - Severini, Eva (45%) - Rehúš, 

Michal (5%): Proces výučby a digitálne technológie. - 2012. 
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[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované 

v citačných indexoch - 15 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované  

v citačných indexoch - 19 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované  

v citačných indexoch - 205 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované 

v citačných indexoch - 472 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách  - 2 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách - 7 

Počet doktorandov: školených 

                                  ukončených 
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02/90159142 
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