
 

 

 

   

 

 

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-HISde031 Názov predmetu: Exkurzia 

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: 4. 

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia.  
Výstupom študentov z absolvovanej stáže „Exkurzia“ bude záznam (reflexia) 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 všeobecné a predmetové 
kompetencie. Mal by vedieť praktizovať a “kultivovať” spoluprácu učiteľa a žiaka vo výučbe v teréne 
a v širších kontextoch uvažovať o regionálnych, slovenských a stredoeurópskych dejinách. Mal by 
preukázať organizačné schopnosti na vytipovaných stanoviskách odbornej exkurzie a priamo vnímať 
stopy minulosti v priestorovo-časových súvislostiach.  

Stručná osnova predmetu: obsahové zameranie predmetu umožní študentovi poznávať a uvedomiť 
si viaceré aspekty regionálnych dejín, pracovať s pramenným materiálom primárneho 
a sekundárneho charakteru a uvedomovať si význam štúdia histórie pre kultivovanie historického 
vedomia a historickej kultúry.  
Tematické zameranie predmetu: 
- význam výchovy k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva; 
- fázy realizácie odbornej exkurzie; 
- možnosti uplatnenia interaktívnych a reflexných metód výučby (odporúčania modernej didaktiky 
dejepisu a objektovej didaktiky); 



 

 

- projektovanie a praktizovanie odbornej exkurzie. 

Odporúčaná literatúra: 
KAČÍREK, Ľ. 2016. kultúrne dedičstvo Slovenska. Vysokoškolské skriptá. Bratislava : Muzeológia a 
kultúrne dedičstvo, o. z. 2016. 
ZDECHOVANOVÁ, D., BOCKOVÁ, A. PÁNIK, P. 2006. Inovatívne prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov 
v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. Metodická príručka. Bratislava : Strom života, 2006. 
BUDAY, P. a kol. 2015. Monumentorum tutera. Ochrana  pamiatok. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 
2015. 
JANČURA, M., BOJKOVÁ, A. (eds.). 2019. Dejiny tvoríš ty! Histórie - škola - verejný priestor. Košice : 
UPJŠ v Košiciach, 2019. 

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. 

 
 

 


