
 

 

 

   

 

 

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 fakulta 

Kód predmetu: M-NEJpr023 Názov predmetu: Jazykový seminár (zostavenie 
vyučovacej hodiny)  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: seminár / stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 26/ semester 
Metóda štúdia: kombinovaná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia  
(seminárna práca a reflexia z absolvovanej stáže – 100/0) 
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: Absolvent kurzu si osvojí postupy a techniky plánovania a zostavovania 
vyučovacej hodiny, rozšíri si praktické zručnosti týkajúcich sa činností realizovaných pri rozvíjaní 
jazykových vedomostí a zručností v predmete nemecký jazyk v čase mimo vyučovania. Študenti 
získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa nemeckého jazyka spojené 
s prácou v krúžkovej činnosti.  

Stručná osnova predmetu: Na základe vstupnej teoretickej prípravy a preštudovanej odbornej 
literatúry si študenti vedú štruktúrovaný hospitačný záznam o priebehu vyučovacej jednotky na 
krúžku nemeckého jazyka (ciele, organizácia vyučovacieho procesu, metódy a formy práce, práca 
s médiami, hodnotenie etc.). Následne získané dáta v pléne porovnajú a po ich analýze vyvodia 
konzekvencie smerom k implikácii v edukačnej praxi. Svoje poznatky a skúsenosti spracujú vo forme 
seminárnej práce a záznamu (reflexie) z hospitačnej stáže s akcentom na procesuálnu stránku 
výučby. 

Odporúčaná literatúra:  



 

 

BIMMEL, P./KAST B./NEUNER, G. 2011. Deutschunterricht planen. München: Langenscheidt Verlag, 
2011. 208 S. ISBN 978-3-468-49638-7 
KIEL, Ewald/ ZIERER, Klaus. 2011. Unterrichtsgestaltung als Gegenstand der Wissenschaft. Band 2. 
Hohengehren: Schneiderverlag 2011. 303 S. ISBN 978-3-8340-0892-3 
KIEL, Ewald/ ZIERER, Klaus. 2011. Unterrichtsgestaltung als Gegenstand der Praxis. Band 3. 
Hohengehren: Schneiderverlag 2011. 253 S. ISBN 978-3-8340-0893-0 
KÜPPERS, Almut/ SCHMIDT, Torben/ MAIK, Walter. 2011. Inszenierungen im 
Fremdsprachenunterricht. Grundlagen, Formen, Perspektiven. Braunschweig: Klinkhardt 2011. 231 
S. ISBN 978-3-7815-1788-2 
NEUNER, Gerhard/ HUNFELD, Hans. 2011. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. 
München: Langenscheidt Verlag, 2011. 184 S. ISBN 312-606-513-9 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký 

Poznámky: Predmet sa realizuje v niekoľkých blokových častiach: 1. blok – teoretická príprava 
(prezenčne na fakulte), 2. blok – hospitačná stáž, 3. blok – analýza získaných dát a ich vyhodnotenie 
a spracovanie (prezenčne na fakulte). 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

77.46 7.04 5.63 4.23 0.0 5.63 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 18. 12. 2020 

Schválil: prof.  PhDr. Mária Vajičková, CSc. 

 
 

 


