
 

 

 

Kód: PdF.KPEP/M-
UPVde131/16 

Názov: APLIKOVANÉ DIGITÁLNE MÉDIÁ V PRIMÁRNOM 
VZDELÁVANÍ (SKUPINA A) 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 
Garant programu: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 
 
Kontakt: 
Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 
Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej ul., miestnosť Š – 135 
mail: repiska@fedu.uniba.sk 
Konzultačné hodiny:  
Štvrtok: 8:00 – 10:00 hod. dištančne cez MS Teams 
Štvrtok: 10:00 – 12:00 hod. prezenčne (miestnosť 135) 
Odporúčam študentom dohodnúť sa na termíne aspoň deň vopred prostredníctvom mailu. 

Gestor kurzu: Zabezpečuje: 
Mgr. Miroslava Repiská, PhD.  

Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester LS 
Šk. r. 2021/2022 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
Seminár   
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:   3 
Predmet ukončený hodnotením          

Počet 
kreditov: 
 
3 

Podmieňujúce predmety:  

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: priebežné 60 % a záverečné 40% 
Študent nesmie chýbať na výučbe viac ako 3 krát. Inak je automaticky hodnotený FX v 
záverečnom hodnotení.  
Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 
najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov 
a na hodnotenie E najmenej 51 bodov.  

Priebežné hodnotenie: spracovanie priebežných úloh. Každá priebežná úloha má stanovené 
bodové hodnotenie, spolu v hodnote 60 % celkového hodnotenia. Priebežných úloh je počas 
semestra 6. 

Záverečné hodnotenie: Vypracovanie vlastného projektu so zapojením digitálnych médií v 
primárnom vzdelávaní, jej prezentácia a obhajoba (40 % celkového hodnotenia) : 18. 4. a 25. 4. 
2022 

"Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2021/22 sa z 
dôvodu Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." V prípade nutnosti dištančnej 
výučby (kvôli COVID-19) sa výučba bude realizovať prostredníctvom MS TEAMS. 



 

 

Cieľ predmetu: 
Študent absolvovaním predmetu získa prehľad o možnostiach využitia digitálnych médií v 
primárnom vzdelávaní. Získa zručnosti pri práci s príslušným softvérom. Študent bude 
oboznámený s terminológiou a základnou problematikou internetovej bezpečnosti. Študent 
bude schopný uplatniť získané vedomosti a zručnosti v neskoršej učiteľskej praxi. 

Témy týždenných vyučovacích jednotiek: 
 

1. Oboznámenie sa s priebehom výučby, so zadaniami, rozdanie sylabusu študentom. 
2. Prezentačné programy a ich použitie v edukačnom procese. 
3. Práca s digitálnym fotoaparátom v edukačnom procese. Prezentácia projektov. 

Denná úloha v interiéri, konzultácia priamo na vyučovacej hodine. 
4. Práca s digitálnym fotoaparátom v edukačnom procese. Denná úloha v exteriéri. 

Vyhodnotenie na nasledujúcej vyučovacej hodine. 
5. Animačné softvéry. Prezentácia projektov. Základy tvorby so softvérom. 
6. Animačné softvéry. Základná manipulácia so softvérom. 
7. Animačné softvéry. Rozšírená manipulácia so softvérom. 
8. Animačné softvéry. Vyhodnotenie práce so softvérom.  
9. Vytvorenie vlastného projektu. Cieľ, metodika, hodnotenie.  

Design jednotivých častí projektu. Spracovanie výstupov. 
10. Digitálne spracovanie výstupov, hodnotenie.  
11. Digitálne spracovanie výstupov, hodnotenie.  

Literatúra: 
HENNINGES, H. Nový základný kurz fotografie. Augutus Verlang, 2000. 
HLAVÁČ, Ľ. O fotografickom obraze. Martin: Osveta, 1982. 
Manuál: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 
POLSTER, B. a kol. Lexikon moderního designu. Praha: Slovart, 2008. 
STANTON, P. Vnímejte svět kreativně. Jak se dívat, propojovat a tvořit. Zoner Press: Brno, 
2019 
TAUSK, P. Čiernobiela fotografia. Martin: Osveta, 1984. 
TIMOTHY, S. Grafický design. Praha: Slovart, 2008. 

 


