
 
 

 

   
 

 

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: B-PEPpr007/2015 Názov predmetu: Predprimárna pedagogika 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: prednáška/cvičenia + prax  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný: 2 hod. Za obdobie štúdia: 24 +5 hod. prax 
Metóda štúdia: kombinovaná 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. a 2. semester 
Stupeň štúdia: I. 
Podmieňujúce predmety: nemá 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študent bude hodnotený priebežne formou písomného kontrolného testu v priebehu semestra 
a hodnotením stáže v materskej škole s hodnotou 20 bodov a končí písomným hodnotením 
vypracovanej samostatnej práce k hodnoteniu v celkovej maximálnej hodnote 80 bodov. Na 
hodnotenie A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81bodov, 
na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61bodov a na hodnotenie E 
najmenej 51 bodov. 
A (100-91), B (90-81), C (80-71), D (70-61), E (60-51), Fx (50-0). 
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80 
Výsledky vzdelávania: 
Študent po absolvovaní predmetu chápe význam a zameranie predškolskej pedagogiky a edukácie 
dieťaťa; vie sa orientovať v koncepciách pedagogického myslenia a z nich vyplývajúceho poňatia  
učiteľovho vyučovania, ako aj  celého procesu výučby  vrátane jej realizácie; rozumie komplexnosti 
procesu výučby a vzájomnej závislosti jej prvkov. 
Študent chápe rôzne koncepcie a prístupy k rozvíjaniu dieťaťa, vie analyzovať rozdiely v jednotlivých 
koncepciách; chápe prezentované modely edukačného pôsobenia na dieťa v materskej škole ako 
celku (zámer a filozofiu); dokáže vysvetliť jednotlivé pedagogické stratégie vhodné na rozvíjanie 
kompetencií dieťaťa v predprimárnom období. Dokáže (seba)reflektovať a hodnotiť pedagogické 
rozhodnutia a intervencie v súvislosti s procesom výučby; dokáže integrovať teoretické poznatky 
z kurzu s reálnymi praktickými skúsenosťami a postupmi realizovanými priamo počas stáže na 
mimovyučovacie aktivity v materskej škole. 
Stručná osnova predmetu: 
1. Charakteristika a interpretácia základných pojmov predškolskej pedagogiky, postavenie 

predškolskej pedagogiky v systéme vied. 
2. Význam rozvíjania dieťaťa od 2 do 6 rokov ako súčasti kultúrnej transmisie. Postavenie 

predškolskej pedagogiky na Slovensku v medzinárodnej komparácii. 



 
 

3. Modely materskej školy (komponenty, ktoré ho tvoria a previazanosť vzájomných vzťahov 
medzi nimi). Jeho podobnosť a odlišnosť od didaktických modelov vyšších edukačných stupňov. 
Jednotlivé didaktické kategórie. 

4. Subjekty procesu výučby: didaktická špecifikácia učiaceho sa dieťaťa a profesijná charakteristika 
vyučujúceho učiteľa vo výučbe v materskej škole. 

5. Teórie učenia sa a koncepcie vyučovania aplikovateľné na proces výučby v materskej škole. 
Behavioristické, geneticko-kognitivistické a sociokognitivistické  koncepcie, ich odlišnosť 
a didaktický profil ich uplatňovania v podmienkach výučby v materskej škole. 

6. Spôsoby modelovania procesu výučby v materskej škole – plánovanie, príprava, realizovanie a 
projektov a jeho komponentov i programu pedagogicko-didaktických aktivít. 

7. Problematika edukačného cieľa vo výučbe v materskej škole a problematika stanovovania, 
určovania a didaktického operovania s obsahom (učivom) vo výučbe. Kompetencie ako cieľové 
požiadavky. Špecifiká a odlišnosti členenia obsahu na tradičné predmety (výchovné zložky) a na 
oblasti detských edukačných skúseností (usporiadanie učiva v pedagogických dokumentoch). 

8. Spôsoby realizácie procesu výučby v materskej škole vychádzajúceho zo sociálneho 
konštruktivizmu, didaktické princípy tvorby a organizácie centier, prípravy a tvorby didaktických 
aktivít a hier. Problém ako zadanie pre dieťa, jeho tvorba. 

9. Evalvácia (hodnotenie a posudzovanie) – pedagogická diagnostika v podmienkach výučby 
v materskej škole.  

10. Stáž na mimovyučovacie aktivity v materskej škole zameraná na vedenie pedagogickej 
dokumentácie, spoluprácu učiteľa materskej školy s rodinou dieťaťa a makroprostredím školy. 
Poradensko-odborný servis materskej školy. Imidž materskej školy a získavanie sponzorov. 

Odporúčaná literatúra:  
BRUCEOVÁ, T. 1996. Predškolní výchova. Praha: Portál. 
HELUS, Z. 2009. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál. 
KIKUŠOVÁ, S., KRÁLIKOVÁ, M. 2004. Hra a rozvíjanie osobnosti dieťaťa. Bratislava: Sofa. 
KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. 2001. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál. 
KOSTRUB, D. a kol. 2012. Proces výučby a digitálne technológie. Prešov: Rokus.  
KOSTRUB, D. 2009. Vybrané didaktické modely materskej školy. Prešov: Rokus.  
KOSTRUB, D. 2008. Dieťa/žiak/študent-učivo-učiteľ. Prešov: Rokus. 
KOSTRUB, D. 2005. Dizajn procesu výučby v materskej škole. Prešov: Rokus. 
KOSTRUB, D. 2003. Od pedagogiky k didaktike materskej školy. Prešov: Rokus. KRATOCHVÍLOVÁ, J. 
2009. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: MU. 
KROPÁČOVÁ, J., SLPAVCOVÁ, H. 2017. Dvouleté děti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe. 
LIPNICKÁ, M. 2011. Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov. Prešov: Rokus.  
SLPAVCOVÁ, H., KROPÁČOVÁ, J. 2016. Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ. Praha: Portál. 
SUCHÁNKOVÁ, E. 2014. Hra a její využití v předškolním. Praha: Portál. 
SYSLOVÁ, Z. a kol. 2019. Didaktika mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer. 
TÓTHOVÁ, R., KOSTRUB, D., FERKOVÁ, Š. 2017. Žiak, učiteľ a výučba. Prešov: Rokus 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: Slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 450 

A B C D E FX 
56,0 26,22 10,67 4,67 1,78 0,67 

 

Vyučujúci: PaedDr. Eva Severini, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 
Schválil: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 

 


