
 

 

 

   

 

 

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-HISde030 Názov predmetu: Projektová činnosť 

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 „Projektová 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 praktické skúsenosti z priamej 
komunikácie so žiakmi v rámci  prípravy, tvorby a prezentácie edukačných projektov. Sleduje 
organizáciu projektovej činnosti školy podľa nastavených kritérií cvičného učiteľa. Je schopný 
uplatniť kompetencie a praktické zručnosti v pozícii učiteľa, usmerňujúceho projektovú činnosť žiaka 
(resp. Celého tímu). Mal by hlavne pochopiť význam uplatňovania medziodborových 
(interdisciplinárnych) súvislostí v projektovej činnosti. 

Stručná osnova predmetu: obsahové zameranie predmetu umožní študentovi konzultovať o 
typológii a vnútornej štruktúre projektov, o význame tímovej práce (pozn.: podľa výsledkov merania 
OECD, 15-roční žiaci na Slovensku výrazne zaostávajú v spôsobilostiach tímovo pracovať). Z hľadiska 
modernej didaktiky uvažovať o celkovom prínose projektovej činnosti (nielen) v oblasti historického 
vzdelávania.   
Tematické zameranie predmetu: 
- typológia projektov a ich vnútorná štruktúra; 
-identifikovať všeobecné a predmetové kompetencie žiakov; 



 

 

- možnosti uplatnenia troch základných funkcií dejepisu: noetickej (kognitívnej), edukačnej 
a delektornej (zábavnej); 
- uplatňovanie intelektuálnych, emocionálnych a praktických zručností pri tvorbe a prezentácii 
projektov. 

Odporúčaná literatúra: 
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. 
ŠVEC, Š. 2005. Učiteľská taxonómia: systematika programových cieľov, učebných aktivít a 
hodnotených výsledkov. K revízii Bloomovej klasifikácie kognitívnej domény výchovy. In Pedagogická 
revue, 2005, roč. 57, č. 5, s. 453 – 477.    
BOJKOVÁ, A., JANČURA, M. 2018. Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy IV. Bratislava : Nadácia 
Pontis, 2018. 
ČAPEK, R. 2015. Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotícich metod. Praha : Grada 
Publishing, 2015. 

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 
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