
 

 

 

   

 

 

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-HISde032  Názov predmetu: Empirický prieskum 

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: 4. 

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia 
Výstupom študentov z absolvovanej stáže „Empirický prieskum“ 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 konceptuálne a 
procedurálne poznatky potrebné pre tvorbu projektu empirického prieskumu mapujúceho edukačnú 
realitu dejepisnej výučby v školskom prostredí. Študent nadobudne primeranú schopnosť tvoriť 
projekt , koncepciu prieskumu na menšej vzorke respondentov danej školy (pod vedením cvičného 
učiteľa a metodika stáže) tak, aby si osvojil základy výskumnej činnosti a v základoch porozumel 
metodike zberu, spracovania a interpretácii získaných dát.  

Stručná osnova predmetu: obsahové zameranie predmetu umožní študentovi oboznámiť sa s rolou 
výskumníka v “malom priestore” školského prostredia. V primeranej forme mu budú sprístupnené 
poznatky z oblasti metodológie výskumu, špecifík pedagogického, príp. historického výskumu. 
Funkčnosť nadobudnutých poznatkov sa preukáže pri tvorbe jednoduchého vlastného projektu, pri 
spracovaní a interpretácii získaných dát. Študent si osvojí základnú zostavu pojmov a kategórií z 
oblasti metodológie pedagogického výskumu, didaktiky dejepisu a histórie. 
Tematické zameranie predmetu: 
- základná charakteristika metodiky empirického výskumu/prieskumu; 



 

 

- štruktúrne prvky projektu výskumu/prieskumu; 
- základné otázky pedagogického výskumu; 
- charakteristika kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu; 
- tvorba vlastného projektu prieskumu edukačnej reality. 

Odporúčaná literatúra: 
KLÍMA, B. a kol 2001. Mládež a dějiny. Brno : CRM, 2001. 
GAVORA, P. 2008. Úvod do pedagogického výskumu. 4.vyd. Bratislava :  2008.   
PROKŠA-HELD--Metodológia-pedagogického-výskumu.pdf. Dostupné na: 
http://www.ulozto.sk/xP376Nw/proksa-held-metodologia-pedagogickeho-vyskumu-pdf  
GAVORA, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica metodológie pedagogického výskumu. Bratislava: 
2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk 

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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