
 

 

 

   

 

 

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 

Kód predmetu: B-HISde029  Názov predmetu: Dejepisná olympiáda 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 20h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia 
Výstupom študenta z absolvovanej stáže „Dejepisná olympiáda“ bude záznam (reflexia participácie) 
študenta zo stáže podľa vopred stanovených kritérií. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: Študent absolvovaním predmetu získa prehľad o histórii realizácie 
dejepisných olympiád na Slovensku (príp. v Česku), o  zmysluplnosti práce s talentovanou mládežou 
pri rozvíjaní ich historického poznávania prostredníctvom uvedeného typu súťaže. Absolvent 
predmetu nadobudne teoretické poznatky a  praktické skúsenosti z oblasti taxonómie úloh pre rôzne 
vekové kategórie a stupne súťaží (školské, okresné, krajské a celoslovenské kolá). Bude rozumieť 
špecifikám a princípom súťaže, ako aj tvorbe rôznorodých úloh podľa požiadaviek modernej didaktiky 
dejepisu.  Študent získa prehľad o aktivitách v rámci prípravy, realizácie a hodnotenia „dejepisnej 
olympiády“. Získa nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa histórie spojené 
s prácou na príprave, realizácii a zhodnotenia dejepisnej olympiády.  

Stručná osnova predmetu: obsahové zameranie predmetu umožní študentovi poznať procedúru 
tvorby úloh, možnosti a formy príprav študenta na konkrétny typ súťaže v kategórii.  Študent v 
priamom kontakte so žiakom/žiakmi zistí edukačné limity historického vzdelávania mimo vyučovací 
proces - v záujmovej oblasti. 
Tematické zameranie predmetu: 



 

 

- analýza Štátneho vzdelávacieho programu (dejepis); 
- obsahová analýza aktuálnych učebníc dejepisu, jej štruktúrnych prvkov; 
- taxonómia cieľov a úloh dejepisu pre jednotlivé typy škôl a vekové kategórie žiakov; 
- praktická tvorba úloh - návrhov pre dejepisnú olympiádu; 
- rozvíjanie faktografickej a procedurálnej stránky poznávania. 

Odporúčaná literatúra: 
BAČOVÁ, D., ONUŠKOVÁ, M., RYCHNAVSKÁ, M. 2015. Riešenie divergentných úloh a tvorba ich 
kritérií úspešnosti v predmetoch na základných a stredných školách. Bratislava : Metodicko-
pedagogické centrum, 2015. 
DANIŠ, M., KRATOCHVÍL, V., ŠNIRCOVÁ, B. 2003. Rukoväť učiteľa. Bratislava : Orbis Pictus 
Istropolitana, 2003.  
TOLLINGEROVÁ, D. Taxonomie učebních úloh (obtížnost - náročnost úloh na myšlení žáků). Dostupné 
na: file:///C:/Users/Ferino/Desktop/priloha2.pdf  
Štátne vzdelávacie programy – dejepis. Dostupné na: www.statpedu.sk   
Učebnice dejepisu pre základné a stredné školy (aktuálne tituly) 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský a český jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: PhDr. Anna Bocková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. 
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