
Sylabus ku kurzu 
 
Kód: M-VUZde 007, 008 Názov: Pedagogická prax 3,  A, B 
Študijný program:  
Výtvarná edukácia, Výtvarná edukácia v kombinácii 
Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy 
 
Kontakt a konzultačné hodiny: konzultácie je vhodné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.                           Mgr. Hana Juhász Muchová 
streda: 10.00 - 11.30 hod.                                                 streda: od 10.00 - 11.30 hod. 
štvrtok: 10.30 - 11.15 hod. tútor Mgr.                              štvrtok: od 10.30 - 12.00 hod. 
Katedra výtvarnej výchovy, číslo miestnosti 134, budova na Šoltésovej ul.  
Gestor kurzu: 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.  

Zabezpečuje: 
Mgr. Hana Juhász Muchová 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.  

Obdobie štúdia 
predmetu: 
 
2. semester 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
Pedagogická prax     
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:   3 týždne            

Počet 
kreditov: 
 
      2 

Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 100% priebežného hodnotenia 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežná práca na praxi  
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): odovzdanie portfólia a rozprava o portfóliu 
Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 môže 
realizovať kombinovanou metódou. 
Cieľ predmetu: 
Cieľom Pedagogickej praxe 2 je rozvíjať profesijné videnie študentov a študentiek učiteľstva najmä v rovine 
interpretačnej a predikčnej. Študent/ka po absolvovaní predmetu pozná a vie aplikovať požiadavky školskej 
dokumentácie pri projektovaní edukačnej jednotky, vie spracovať prípravu na vyučovaciu hodinu podľa 
predmetovej špecializácie, vie interpretovať a predvídať edukačné  javy (prvky komunikácie v učebnej skupine, 
interindividuálne odlišnosti žiakov, javy dynamiky učebnej skupiny), vie vhodne implementovať jednotlivé 
ciele, metódy, formy a fázy vyučovacieho procesu. 
 
Témy jednotlivých stretnutí: 
Predpraxový seminár: stanovenie cieľov, metód a výstupov pedagogickej praxe. (Moodle) 
Hospitačná činnosť zameraná na interpretáciu a predikciu pozorovaných javov. 
Projektovanie edukačnej jednotky: 

- formulovanie témy v súlade s pedagogickou dokumentáciou, 
- formulovanie a výber metódy overovania edukačných cieľov, 
- didaktická analýza učiva, 
- výber edukačných metód a prostriedkov. 

Vlastná výučba, hodnotenie a reflexia vlastnej edukačnej činnosti. 
Popraxový seminár: reflexia vlastnej prípravy a výučby, skupinová a individuálna interpretácia vybraných 
edukačných javov. (Moodle) 
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Štátny vzdelávací program pre ISCED 2 a ISCED 3 
Pedagogická dokumentácia podľa predmetovej špecializácie 
  
 


