
SYLABUS KURZU  

(pre školský rok 2020-2021)  

 

Kód predmetu: B-VVJd-018/2014 

Kurz: METODIKA PÍSANIA ODBORNÉHO TEXTU VO VÝTVARNEJ EDUKÁCII 

(Výučba sa v zimnom semestri AR 2020/21 môže z dôvodu Covid-19 realizovať 

kombinovanou metódou.) 

Počet hodín týždenne: 2  

Počet kreditov: 2  

Prerekvizity: žiadne  

Ukončenie: H  

Vyučuje: Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Katedra výtvarnej výchovy   

Kontakt: tel: 0907 670 172, E-mail: leikertj@gmail.com  

 

Anotácia:  

Predmet je zameraný na získanie schopností písania odborných textov v súlade so 

zvyklosťami odboru učiteľstvo výtvarnej edukácie. Študent si osvojí prístup k materiálu, ako 

sú vedecká a odborná literatúra, štatistické materiály, empirické údaje a iné; osvojí si zásady 

používania odbornej terminológie, úpravy jazykovej i formálnej stránky odborného textu. 

Získané schopnosti overí pri tvorbe štruktúry a koncepcie práce na zadanú tému v odborovej 

špecializácii. 

 

Ciele:  

Cieľom kurzu je rozvíjať informačnú gramotnosť, odborné, metodologické a vyjadrovacie 

schopnosti študentov.  

 

Rozvoj poznania:  

• O príprave a úprave písomných záverečných a klasifikačných prác.  

• O poznatkoch z oblasti metodológie vied.  

• O etických aspektoch prezentovania výsledkov práce.  

• O komunikačných zručnostiach.  

 

Rozvoj schopností a zručností:  

• Študenti po absolvovaní predmetu poznajú a vedia sa orientovať v primárnych a 

sekundárnych odborných a vedeckých zdrojoch v odbore štúdia. 

• Študenti poznajú a vedia uplatňovať zásady autorskej etiky. 

• Študenti vedia kriticky zhodnotiť odbornú kvalitu online zdrojov. 

• Študenti vedia uplatňovať zásady písania odborného textu. 

• Študenti vedia štruktúrovať odborný text v súlade so zvyklosťami odboru. 

 

Témy hodín:  

1. Hlavné zásady výstavby textu   

• Vymedzenie pojmu text  

• Modelové štruktúry textu 

• Odborný text 

 

2. Školské, záverečné a kvalifikačné práce, vedecký a odborný článok  

• Problém pôvodnosti práce 

• Prípravná fáza 



• Formálna stránka prípravy a úpravy písomnej práce 

• Hlavné časti práce 

 

3. Základy rétoriky  

• Príprava na rečnícke vystúpenie 

• Reč tela 

 

4. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov v práci  

• Základné vzťahy: dokument, písomná práca, odkaz, citácia 

• Využitie citácií na hodnotenie ohlasu práce 

• Zásady odkazovania a citovania 

 

5. Copyright 

• Autorský zákon 

• Elektronické informačné zdroje a autorské práva 

• Copyright a odborné práce 

 

 

Úlohy študentov a ich hodnotenie:  

1. úloha  

Vypracujte abstrakt a kľúčové slová svojej záverečnej práce, resp. seminárnej práce (rozsah – 

1/2 strany)  

Odovzdanie prác do 2 týždňov – možnosť získať 20 bodov.  

 

2. úloha  

Vypracujte štruktúru svojej záverečnej práce, resp. seminárnej práce (rozsah 1 strana) 

Odovzdanie práce do 4 týždňov -- možnosť získať 20 bodov.  

 

3. úloha 

A. Aplikujte doterajšie poznatky a vytvorte prezentáciu svojej záverečnej práce (prípravná 

fáza), resp. ľubovoľnej témy (rozsah – 3 strany), v ktorej budete dokumentovať prácu 

s literatúrou.  

B. Verejne vystúpte s prezentáciou - možnosť získať 60 bodov.  

  

Kritériá hodnotenia:  

• Precíznosť v spracovaní úloh.  

• Logická štruktúra uvažovania.  

• Dostatok vecných argumentov.  

• Využívanie odbornej terminológie.  

• Vysokoškolská úroveň gramatiky a štylizácie.  

 

Klasifikácia:  

A – 100-95 bodov  

B – 94-90 bodov  

C – 89-85 bodov  

D – 84-75 bodov  

E – 74-60 bodov  

Fx – 59 bodov a menej  

 



Toleruje sa ospravedlnená neprítomnosť na 2 vyučovacích hodinách. Absencia sa musí 

nahradiť vypracovaním práce na zadanú tému. 
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