
 

 

 

   

 

 

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-HISde033 Názov predmetu: Krúžková činnosť 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: Za obdobie štúdia: 30h/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 študentov z absolvovanej stáže „Krúžková činnosť“ 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 základné informácie o možnostiach a 
limitoch realizácie krúžkovej činnosti v školskom prostredí, nadobudne praktické skúsenosti z 
interaktívnej záujmovej činnosti žiakov. Zároveň si overí tvorivé a organizačné schopnosti vzájomnou 
spoluprácou, lepšie pochopí mentalitu žiakov, ich spôsob uvažovania a vnímania historických a 
sociálnych kontextov. 

Stručná osnova predmetu: obsahové zameranie predmetu napomôže lepšiemu pochopeniu 3 
základných funkcií dejepisu (noetickej/poznatkovej, edukačnej a delektornej/zábavnej) a  objasní 
opodstatnenosť uplatňovania rôznorodých stratégií sprístupňovania historických udalostí.  
Tematické zameranie predmetu: 
- metódy historického poznávania; procedurálne a metakognitívne poznanie; 
- práca s historickými prameňmi; 
- didaktické hry a ich funkčnosť pri rozvíjaní historického myslenia žiakov; 
- historické poznávanie ako pedagogický problém. 



 

 

Odporúčaná literatúra: 
BOCKOVÁ, A. 2014. Ako reflektujú slovenskí študenti dejepis a históriu? In: Verbum historiae. 
[elektronický zdroj]. roč 2, č. 2 (2014). 
BOCKOVÁ, A. 2009. Vyučovanie dejepisu ako pedagogický problém. In: Verbum historiae I., Prešov : 
Vydavateľstvo M. Vaška, 2009. 
KRATOCHVÍL, V. 2019. Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu k predpokladom výučby. 
Bratislava: Rabe, 2019. 
HUMAJ, R., BOHUNICKÁ, j: 2018. Z histórie spoločnosti. Bratislava. Rabe, 2018. 

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.  

 
 

 


