
 

 

 

   

 

 

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-PSYde035 Názov predmetu: Digitálne technológie  
v medzipredmetových vzťahoch 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 15h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. – 6. 

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety: B-PSYde009  Úvod do vyučovania psychológie 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
100% priebežného hodnotenia 
Výstupom z absolvovanej stáže je pološtrukturovaná reflexia podľa vopred stanovených kritérií 
odovzdaná v e-learningovom systéme Moodle alebo MS Teams. Celkové hodnotenie 
študenta/študentky bude udelené na základe zhodnotenia aktívnej osobnej účasti 
študenta/študentky na stáži, hodnotenia reflexie a spätnej väzby cvičného učiteľa/učiteľky. 
 
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:  
Cieľom stáže je rozšíriť praktické zručnosti študentov a študentiek učiteľstva psychológie v oblasti 
používania digitálnych technológií v triede naprieč predmetmi. Študenti a študentky si v rámci dní 
zameraných na vyučovanie s podporou digitálnych technológií (dotykový displej, tabletová trieda 
atď.) spolu s učiteľmi/učiteľkami pripravia hodiny, ktoré následne budú vyučovať v tandeme 
s učiteľom/učiteľkou, čím sa podporí ich sebavedomie v používaní technológií v triede, schopnosť 
spolupracovať, riešiť problémové situácie a plánovať inovatívne vyučovanie. Študenti a študentky 
získajú nové kompetencie a praktické zručnosti spojené s prácou s digitálnymi technológiami.   

Stručná osnova predmetu:  



 

 

1. Plánovanie vyučovacej jednotky v prostredí bohatom na technológie. 
2. Výhody a limity výučby s podporou digitálnych technológií. 
3. Medzipredmetové súvislosti používania digitálnych technológií (predmetovo-špecifické 

a generické technológie). 
4. Použitie rôznych softvérových a hardvérových riešení v triede a v dištančnom vzdelávaní 

(dotykový displej, tabletová trieda, vizualizér, robotické hračky, zmiešaná realita, gamifikácia, 
blended learning, online vzdelávanie, synchrónne a asynchrónne dištančné vyučovanie,  
synchrónne a asynchrónne testovanie a pod.). 

5. Potenciál digitálnych technológií v inkluzívnom a personalizovanom vzdelávaní. 

Odporúčaná literatúra: 
HARNISH, R. J., BRIDGES, K. R., SATTLER, D. N., SIGNORELLA, M. L., a MUNSON, M. (Eds.). 2018. The 
Use of Technology in Teaching and Learning. Society for the Teaching of Psychology, 2018. Dostupné 
online: http://teachpsych.org/ebooks/ 
KALAŠ, I. a kol. 2013. Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2013.  
LEMOV, D. 2020. Teaching in the Online Classroom: Surviving and Thriving in the New Normal. 
Jossey-Bass. 
SAK, P. a kol. 2007. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Vzdělávání a život v 
komputerizovaném světě. Praha: Portál, 2007. 
SOKOLOVÁ, L. 2015. Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho 
rozvoja. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. 
Príručky, návody a videotutoriály k používaniu jednotlivých digitálnych aplikácií a zariadení. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský, český a anglický jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. Stáž môže prebiehať aj v rámci 
plne dištančného alebo hybridného vzdelávania. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 
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