
 
 

 

   
 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 

 
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Kód predmetu: 
PdF.KPEP/B-PEPpr009/15 

Názov predmetu: 
Propedeutika pedagogiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: prednáška/náčuvová prax 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28/10  
Metóda štúdia: prezenčná 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 
Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Predmet je ukončený skúškou pozostávajúcou z priebežného a záverečného hodnotenia. Priebežné 
hodnotenie pozostáva z vypracovania vopred dohodnutej seminárnej práce podľa aktuálnych 
možností. Súčasťou hodnotenia je absolvovanie pedagogickej náčuvovej praxe v materskej 
škole v rozsahu 10 hodín a spracovanie správy s reflexiou odpozorovaných výchovno- 
vzdelávacích činností. Záverečné hodnotenie predstavuje písomný test. 
Hodnotenie: A (100-91%, výborne — vynikajúce výsledky), B (90-81%, veľmi dobre — 
nadpriemerný štandard), C (80-71%, dobre — bežná spoľahlivá práca), D (70-61%, uspokojivo — 
prijateľné výsledky), E (60-51%, dostatočne — výsledky spĺňajú minimálne kritériá), Fx (50-0%, 
nedostatočne — vyžaduje sa ďalšia práca navyše). 
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60  

Výsledky vzdelávania: 
Pedagogická propedeutika má podať celkový obraz o pedagogike — vede o edukácii — o výchove 
a vzdelávaní. Oboznámiť so systémom (štruktúrou) pedagogickej vedy, objasniť základnú pedagogickú 
terminológiu, interdisciplinárne aspekty edukácie, jej ciele a úlohy. Predstaviť školský výchovno-
vzdelávací systém v SR, úlohy škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení, profesie učiteľa 
a vychovávateľa. Priblížiť alternatívne školy, ich význam a poslanie. 
Stručná osnova predmetu: 
1. Pedagogika, systém pedagogickej vedy. Pedagogická terminológia — základné pedagogické 

kategórie. Zdroje — pramene poznania v pedagogike. 
2. Osobnosť v procese edukácie — výchovy a vzdelávania. 



 
 

3. Filozofické, psychologické, sociologické aspekty výchovy a vzdelávania. 
4. Ciele a úlohy výchovy a vzdelávania. Vzťah výchovy a vzdelávania. 
5. Vyučovanie, učenie, druhy učenia. 
6. Školský výchovno-vzdelávací systém v SR. Školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia. 
7. Profesia učiteľa a vychovávateľa. 
8. Alternatívne školy — typy alternatívnych škôl, charakteristika alternatívneho školstva. 
9. Pedagogika ako veda. Veda, vedecká komunikácia. 
Odporúčaná literatúra: 
HLÁSNA, S., HORVÁTHOVÁ, K., MUCHA, M., TÓTHOVÁ, R. 2006. Úvod do pedagogiky. Bratislava
 Enigma, 2006. 
KRATOCHVÍLOVÁ, E. a kol. 2007. Úvod do pedagogiky. Trnava : PdF, Trnavská univerzita, 2007. 
MANNIOVÁ, J. 2004. Kapitoly z pedagogiky I. Bratislava : Luskpress, 2004. 
PETLÁK, E. — KOMORA, J. 2003. Vyučovanie v otázkach a odpovediach. Bratislava: IRIS, 2003. 
PRŮCHA, J. 2001. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001. 
PRŮCHA, J. — WALTEROVÁ, E. — MAREŠ, J. 2003. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003.  
PRÙCHA, J. 2005. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. 
ZELINA, M. 1996. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: IRIS, 1996. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský  
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 456 

A B C D E FX 
36,84 29,61 18,64 7,68 5,70 1,54 

Vyučujúci: Mgr. Mária Belešová, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 18.12. 2020 
Schválil: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 

 


