
 

 

 

   

 

 

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: M-VU-de030 Názov predmetu: Digitálne technológie pre školu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 10 hodín 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 10 h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná 

Počet kreditov: 2 kredity  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3-4.  

Stupeň štúdia: II.  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia 
Študent absolvuje stáž na vybranej cvičnej škole v požadovanom rozsahu. Výstupom študentov z 
absolvovanej stáže bude zrealizovaná elektronická prezentácia výtvarných prác v aSc EduPage  a 
správa (reflexia) 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:  
Cieľom stáže je aktivita zameraná na prípravu a prezentáciu školy prostredníctvom digitálnych 
technológií so zámerom propagácie školy a otvorenie ku komunitnému životu školy.  
Študent po absolvovaní predmetu:  
- bude mať vedomosti o základných funkciách aSc EduPage  
- vie vytvoriť prezentačnú stránku predmetu výtvarná výchova v prostredí aSc EduPage  
- rozumie procesu výtvarnej edukácie  na hodine výtvarnej výchovy v kontexte výstupu v digitálnom 
prostredí 

Stručná osnova predmetu:  
Predmet sa zameriava na rozvoj zručností budúceho učiteľa v oblasti digitálnych technológii 
v prepojení na predmet výtvarná výchova.  Študenti sa oboznámia s praktickým používaním aSc 
EduPage. V tomto elektronickom prostredí sa naučia vytvoriť podstránku pre predmet výtvarná 



 

 

výchova a zvládnu vytvoriť vizuálnu prezentáciu žiackych výtvarných diel. Oboznámia sa s prípravou 
žiackych výtvarných diel pre potreby uverejnenia v aSc EduPage.    

Odporúčaná literatúra: 
BERGEROVÁ, X., DRAHOŠ, A., KMEŤ, M. 2019. O výtvarnej výchove. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4757-0 
HASHIMOTO, A. a CLAYTON M. 2009. Velká kniha digitální grafiky a designu. Brno: Computer press, 
2009 
ZUBAĽ, I. 1999. Encyklopédia obrazu : Ako rozumieť obrazu. Bratislava: LINEA, a.s., ISBN 80-968210-
0-8  

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: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. 

 
 

 


