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Úvod 

Podporný vzdelávací materiál je adresovaný v prvom rade študentom v učiteľskom študijnom 

programe „história v kombinácii“ a cvičným učiteľom základných a stredných škôl. Stáž, ako 

organizačná forma prípravy študentov Pedagogickej fakulty UK v Bratislave je ďalším prostriedkom  

skvalitňovania prípravy budúcich učiteľov na pedagogickú prax. V súčinnosti s realizáciou povinných 

pedagogických praxí 1, 2, 3 a štúdiom odborovej didaktiky, rozvíja táto forma praxe ďalšiu dimenziu  

kultivovania učiteľských kompetencií.     

Tematicky vymedzená stáž umožňuje  študentom bakalárskeho stupňa štúdia priamo v školskom 

prostredí získať základy propedeutiky pedagogického (empirického) výskumu a overiť si svoje 

schopnosti a zručnosti pri realizácii empirického prieskumu, ako osobitného druhu výskumnej činnosti. 

Študenti budú mať možnosť aplikovať poznatky v teoretickej,  praktickej i emocionálnej  rovine. 

Študenti učiteľstva majú v tomto prostredí vytvorené podmienky pre získanie prvých skúseností s 

tvorbou výskumných projektov, výskumných nástrojov i interpretácie získaných dát a pod.   

Metodický materiál slúži ako podklad pre prácu  študentov  učiteľstva aj cvičných učiteľov, ktorí 

stáž budú realizovať. 

 

Ukážka z výsledkov empirického prieskumu: Ako obvykle prebieha vaša hodina dejepisu? 

a) počúvame učiteľovo rozprávanie 

o minulosti        

h) využívame rôzne činnosti 

(dramatizáciu, premietanie, návštevy múzeí); 

  

Obr. 1   Vzorka ukážok grafického spracovania výpovedí gymnazistov v roku 2004 v pilotnom  empirickom 

prieskume o priebehu vyučovacích hodín dejepisu. Prieskum pred širším výskumom realizovala Katedra 

histórie PdF UK v Bratislave. (Pozn.: viac informácií o výskume -„Súčasné historické vedomie dospievajúcej 

mládeže“ v texte ). 

Otázka 5h1%

9%

19%

3%

67%

1% veľmi zriedka

zriedka

niekedy

často

veľmi často

neodpovedal
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 Ciele a charakteristika stáže 

Hlavným cieľom stáže empirický prieskum je podporiť profesijný rozvoj budúcich pedagógov za 

asistencie cvičného učiteľa.  Pri vymedzovaní cieľov stáže (a ďalších stáží v ponuke študijných 

programov), sa hlavný dôraz kladie na zlepšenie výsledkov vzdelávania v oblasti základnej gramotnosti 

absolventov učiteľského štúdia pre potreby realizácie aktuálnych kurikulárnych zmien vzdelávacích 

programov.  

 

Tab. 1 Kurikulárne zmeny s dôrazom na: 

Prispôsobenie obsahu a foriem 

vzdelávania potrebám 21. 

storočia 

Presun ťažiska z odovzdávania 

vedomostí na rozvoj 

komplexných spôsobilostí žiaka 

Podporu rozvoja potenciálu 

každého žiaka 

 

 

Forma stáže tenduje pružnejšiu organizáciu vzdelávania, diverzifikáciu vzdelávacích foriem a 

stratégií, diverzitu učebného fondu a presah formálneho a neformálneho vzdelávania.  

Súčasťou metodiky stáže je Informačný list predmetu Empirický prieskum (v prílohe aj na webovej 

stránke Pedagogickej fakulty). Predmet je zaradený do učiteľského študijného programu história 

v kombinácii ako voliteľný predmet v skupine predmetov C. 1  

V bakalárskom stupni štúdia je stáž určená pre študentov druhého ročníka učiteľstva histórie  

v kombinácii. Po absolvovaní stáže by mal študent nadobudnúť nové kompetencie a praktické zručnosti 

spojené s tvorbou projektov prieskumnej (výskumnej) činnosti. Čiastkové kompetencie, ktoré by mal 

absolvent stáže získať sú uvedené nižšie. 

1.1 Konceptuálny dizajn stáže 

Metodika obsahuje základné informácie pre cvičných učiteľov a zapísaných študentov na stáž. 

Informuje o realizácii a podmienkach absolvovania stáže. Obsahuje pokyny na sledovanie 

realizovaných činnosti v cvičnej škole a stanovuje kritériá  na vyhodnocovanie absolvovaných aktivít.  

Primárnou cieľovou skupinou, využívajúcou podporný metodický materiál sú pedagogickí 

zamestnanci cvičných základných a stredných škôl.  

Sekundárnou cieľovou skupinou sú zapojení študenti odboru „učiteľstvo a pedagogické vedy“ 

daného študijného programu „história v kombinácii“.  

 

1 Informačný list so zapracovaním podmienok pre absolvovanie stáže študentov odboru „učiteľstvo a pedagogické 

vedy“ obsahuje aj  stručnú osnovu predmetu, výsledky vzdelávania a odporúčanú literatúru.  
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Cieľovými skupinami stáže sú konkrétne študenti 2. ročníka v dennej forme bakalárskeho stupňa 

štúdia v učiteľskom študijnom programe „história v kombinácii“ a ich  cviční učitelia zmluvných škôl.  

Stáž je možné absolvovať v štátnych základných a stredných školách, ktoré sú cvičnými školami 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

Fázy realizácie stáže: 

      Zápis kurzu 

Študent si stáž  zapisuje ako výberový predmet s kreditovou dotáciou 2 kredity. Po zapísaní 

predmetu na zápisný list študent absolvuje úvodné informačné stretnutie s metodičkou praxe 

(stretnutie môže prebehnúť prezenčne alebo dištančne formou hovoru v MS Teams).  

Každý prihlásený študent absolvuje stáž „Empirický prieskum“ v plánovanom rozsahu 20 hodín 

v odporúčanom semestri akademického roka. Viacerí prihlásení študenti môžu pracovať aj skupinovo.   

     Prípravná fáza realizácie stáže 

Po zápise stáže bude študent následne  pridelený konkrétnemu učiteľovi vybranej cvičnej školy, 

pričom výber školy bude podliehať kritériu zaradenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky a zároveň sa bude vychádzať z doterajších dobrých skúseností s danou cvičnou školou a jej 

dostupnosťou pre študentov. Pedagogická fakulta UK požaduje pri výbere cvičných učiteľov najmenej 

5 ročnú prax v odbore. 

     Komunikácia 

Komunikácia bude prebiehať medzi všetkými zainteresovanými zložkami (cviční učitelia, študenti, 

odborný metodik pre metodiku stáže Katedry histórie).  Konzultované budú všetky činnosti plánované 

pre danú stáž tak, aby stáže prebiehali podľa nastavených kritérií uvedených v Informačnom liste a 

metodike.  

Predstážové stretnutie so študentmi a cvičnými učiteľmi bude zabezpečené podľa plánovaného 

harmonogramu. Priebežná komunikácia bude mať formu ústnu a písomnú (prezenčné konzultácie, 

konzultácie online, e-mailova korešpondencia). 

     Realizácia stáže 

Študent sa skontaktuje s prideleným učiteľom  a spoločne si dohodnú termín realizácie stáže.  

Počas týchto dní študent spoločne s cvičným učiteľom plánuje  aktivity, podmienky  a postupy  

realizácie aktivít, asistuje mu a zároveň aj samostatne participuje na tvorbe materiálov.   

Stáž sa realizuje spravidla v popoludňajších  hodinách, pri zbere výskumných dát môže byť 

realizovaná aj v rámci vyučovacích hodín alebo krúžkovej činnosti.  

     Absolvovanie stáže 

Administratívne zhodnotenie výstupov bude zaslané metodikovi od cvičného učiteľa aj študenta 

vo forme vyplnených formulárov, ktoré sa nachádzajú v prílohách.  
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Cvičný učiteľ potvrdí (signuje) hodnotiaci hárok a na uvedenej škále spokojnosti s výkonom  

študenta vypíše (zakrúžkuje) zodpovedajúci stupeň klasifikácie. 

V rámci sebareflexie študent vypracuje pološtruktúrovanú reflexiu a predloží edukačný materiál, 

ktorý prezentuje tvorivú činnosť študenta.    

V závere semestra sa študent zúčastní reflektívneho seminára  s metodičkou praxe a na   

základe kompletizácie  podkladov bude študentovi udelené hodnotenie 
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 Základná charakteristika empirického prieskumu a 

výskumu 

Neodmysliteľnou súčasťou činností učiteľa musí byť tiež jeho práca teoretická, prípadne 

experimentálne výskumná či vedecká. Zakotvenie tejto prípravy, ktorá má charakter propedeutiky 

pedagogického výskumu, do programu  vysokoškolskej prípravy učiteľov nie je opatrením 

neorganickým či  náhodným, ale logickým a potrebným. ... Poslaním pedagogického výskumu je získať 

obraz o realizácii výučby, o  úrovni i kvalite osvojovaných vedomostí, a tým o skutočnom stave výučby, 

s cieľom nájsť optimálne postupy ako prejavy racionálne riadeného výchovnovzdelávacieho procesu.2 

Pedagogický (empirický) výskum  spočíva v získaní terénnych dát  v triede, škole, klube, 

v rovesníckych skupinách a pod. Je nesmierne dôležitý aj pre držanie kroku s mladou  generáciou 

študentov. Bez empirického výskumu, teda bez výskumu, ktorý je aplikovaný v praxi by sa analýzy 

pohybovali len v teoretickej rovine. Podstatou  stáže je: praxou si osvojiť základné metodologické 

postupy pri realizácii empirického prieskumu, porovnať ho v teoretickej rovine s empirickým 

výskumom  a vidieť rozdiely v náročnosti a komplexnosti skúmania a spracovania sledovaných javov. 

Dôležité je poznať praktické možnosti využitia výskumných nástrojov a overiť si spôsobilosť 

interpretovať získané dáta. Tak, ako je dôležitý zber dát, je dôležitá aj ich interpretácia – vysvetlenie. 

Nejde len o slovný opis číselných údajov zobrazených v grafoch a tabuľkách. Tie sa majú interpretáciou 

v poslednej fáze výskumu prehlbovať a rozšíriť. Inými slovami, dávajú sa do širšieho kontextu skúmanej 

problematiky. Dosť často sa stáva, že študenti ukončia svoju výskumnú (prieskumnú) činnosť 

štatistickým vyhodnotením. Interpretácii sa „vyhýbajú“, možno preto, lebo nemajú dostatok 

skúseností na celkové vyhodnotenie zistených výsledkov výskumnej/prieskumnej činnosti a chýba im 

ešte komplexnejší pohľad na daný stav riešenej problematiky v školskej praxi. V takomto prípade sa im 

ťažšie navrhujú odporúčania pre edukačnú prax a otázky do ďalšej diskusie. Pri absolvovaní stáže majú 

študenti  práve príležitosť na preverenie kompetencií aj z tohto aspektu.   

  

 

2 JULÍNEK, Stanislav a kol.: Základy oborové didaktiky dejepisu. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2004, s. 62. 
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2.1 Prieskum ako osobitný druh prieskumnej činnosti 

Podľa slovníka slovenského pravopisu je prieskum odborné preskúmanie, skúmanie určitého 

javu.3  

V Elektronickej učebnici pedagogického výskumu sú predmetné kľúčové slová zadefinované 

nasledovne: 

Prieskum je nižšia forma empirického skúmania, než je výskum. Jej cieľom je síce získavať terénne 

dáta, ale nie budovať vedecké teórie. Taký je napríklad prieskum volebných preferencií voličov alebo 

prieskum trhu.  

Výskum je súhrnný názov pre vedeckú činnosť. Je to aktivita špecializovaných odborníkov s 

príslušným vzdelaním a kvalifikáciou s cieľom budovať vedecké teórie. Pri výskume sa používajú 

metódy na registráciu, spracovanie a vyhodnotenie skúmaných javov. 

     Empirický výskum spočíva v získaní terénnych dát ...  Jeho opakom je výskum „pri stole“ (desk 

study), ktorého cieľom je teoretické spracovanie určitého problému.4 

Základy empirického výskumu pedagogických javov sú predmetom pedagogických 

a psychologických disciplín, všeobecnej didaktiky a súčasťou predmetovej skladby niektorých odborov 

(základy spoločenských vied). Didaktika dejepisu používa metódy : 

historické – skúmanie dejín odboru či dejepisného vyučovania, bádanie v oblasti regionálnych 

dejín, historické metódy ako súčasť vlastnej výučby dejepisu 

filozoficko-teoretické – koncipovanie didaktického systému, analýza cieľových štruktúr 

(taxonómia výchovno-vzdelávacích cieľov), didaktická analýza, systemizácia učebných pomôcok, 

typologická metóda pre stanovenie typológie úloh, komparatívna analýza, obsahová analýza učebných 

dokumentov 

empirické – objektívne (pozorovanie, testovanie, experimentovanie), subjektívne (rozhovor, 

dotazník, anketa).5  

V pedagogickom výskume, ako uvádza Š. Švec, skúmame edukačné problémy. V humanitnej sfére 

sa uplatňujú najmä tieto metodologické postupy: metódy historického výskumu, (prevažne 

kvalitatívneho) akčného výskumu, prípadového štúdia, sociálnokritickej teórie, etnografického 

výskumu, hermeneutiky, metakognície, orálnej histórie ai. ... Vo všeobecnosti sa experimentálny, 

kváziexperimentálny, prierezový (transverzálny), longitudinálny, (kvantitatívno)dotazníkový 

a štatistickoprehľadový výskum označuje ako kvantitatívny výskum. V ňom sa skúma to, v akej miere, 

častosti a intenzite edukačné javy existujú, alebo ako sa vyvíjali. Výskumníci sa však zaujímajú aj 

o kvalitu určitých edukačných činností, vzťahov a situácií a o ich holistický (celkový a úplný) obraz. 

Tento typ výskumu sa označuje všeobecne ako kvalitatívny výskum.6 

 

3 Slovník slovenského pravopisu: Dostupné na internete: https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=prieskum  

4 GAVORA, Peter-KOLDEOVÁ, Lujza-DVORSKÁ, Darina-PEKÁROVÁ, Jana-MORAVČÍK, Milan: Elektronická učebnica 

pedagogického výskumu. Dostupné na internete: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/  

5 LABISCHOVÁ, Denisa-GRACOVÁ, Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: Ostravská univerzita 

v Ostrave, 2009, s. 162. 

6 ŠVEC, Štefan a kol.: Metodológia vied o výchove. Bratislava: Iris, 1998, s. 54. 

https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=prieskum
http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/
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Podľa elektronickej učebnice pedagogického výskumu je cieľom kvantitatívneho výskumu získať 

exaktné a objektívne overiteľné údaje o skúmanej problematike. Základom kvantitatívneho výskumu 

je meranie. Je to postup získavania presných údajov vyjadrených numericky. Kvantitatívny pedagogický 

výskum zisťuje rozsah, frekvenciu alebo intenzitu edukačných javov. Výskumník sa usiluje získať také 

údaje, ktoré sa dajú dobre zovšeobecniť, t.j. údaje ktoré platia pre čo najširšiu skupinu subjektov 

a produktov. Na vyjadrenie reprezentatívnosti používa inferenčnú štatistiku.7 

2.2 Výskumná činnosť 

Konceptuálne a procedurálne poznanie výskumníka sa preverí hlavne v záveroch prieskumu 

(výskumu). Výsledky výskumu, získané a spracované dáta sa stanú  novým východiskom pre ďalšiu 

potenciálnu výskumnú činnosť.  

Fáza premýšľania a tvorby konceptu prieskumu (výskumu) býva vždy  časovo náročná.  

Ako zoradiť fázy výskumnej práce? Výskumník si zostaví projekt 

empirického výskumu /prieskumu 

 

1. Vymedzí výskumný 

problém 

2. Charakterizuje súčasný 

stav skúmanej 

problematiky 

3. Formuluje výskumné 

otázky 

4. Vyberie výskumnú 

vzorku respondentov 

5. Zvolí výskumné metódy, 

nástroje (dotazník, 

rozhovor, opis a pod.) 

6. Spracuje získané dáta 

7. Vyhodnotí a interpretuje 

zistenia 

Obr. 2 Práca výskumníka (zdroj obrázku: učebnica dejepisu)8 

Spracovali sme (pre študentov stáže) informácie o dvoch typoch výskumu do prehľadnej tabuľky. 

(Pozn.: vychádzali sme z použitej literatúry). 

Tab. 2 Základné znaky kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu 

 Kvantitatívny výskum Kvalitatívny výskum 

 

 

 

7 GAVORA, Peter-KOLDEOVÁ, Lujza-DVORSKÁ, Darina-PEKÁROVÁ, Jana-MORAVČÍK, Milan: Elektronická učebnica ...   

8 BADA, Michal-BOCKOVÁ, Anna-KRASNOVSKÝ, Branislav-LUKAČKA, Ján-TONKOVÁ, Mária: Dejepis pre 1. ročník 

gymnázií a stredných škôl. Bratislava: SPN, 2019, s. 24. 

 



13 

 

Téma (výskumný problém), 

Definície a premenné (prvky 

výskumu) 

Stanovenie na začiatku Tvorba v kontexte a priebehu 

skúmania 

Ciele ▪ získanie a analýza exaktných 

a objektívne overiteľných 

údajov 

▪ zistenie statusu quo 

skúmaného javu 

▪ hľadanie príčin a súvislostí,  

▪ interpretácia významov 

▪ štúdium prípadu 

Výskumné otázky (Vo/hypotézy 

(Hy) 

▪ stanovujú sa v úvode 

výskumu 

▪ počet Vo: 3 – 7; počet Hy: 2 - 

3  

▪ Vo sa môžu stanoviť v úvode, 

aj v priebehu výskumu  

Metódy skúmania ▪ dotazník 

▪ matematicko-štatistické 

metódy 

▪ prevažujú experimentálne 

a korelačné štúdie 

▪ hodnotenie validity 

(schopnosť výskumného 

nástroja zisťovať, čo bolo 

zamýšľané zistiť) 

▪ pozorovanie 

▪ focusové skupiny 

▪ interwiev 

▪ prípadová štúdia 

▪ dominuje štúdium prípadu  

▪ zúčastnené  pozorovanie   

▪ orálna história 

▪ hodnotenie validity krížovou 

kontrolou zdrojov informácií 

(triangulácia) 

Výskumná vzorka ▪ pri prieskume: min. 100 

respondentov (pozn. autorky: 

pri pilotnom prieskume počas 

stáže postačuje menšia vzorka 

- cca 50)  

▪ pri výskume: min. 200 

respondentov 

▪ výskumník vystupuje 

nestranne, s odstupom 

od skúmaného javu 

▪ preferuje sa náhodný výber 

zo základného súbor 

(maximalizácia zovšeobecnenia 

údajov) 

▪ ľubovoľný počet 

▪ dôverný vzťah medzi 

výskumníkom a skúmaným 

objektom (subjektom) 

 

Funkcie, účel ▪ explanácia príčin a predikcia 

následkov 

▪ interpretácia a porozumenie 

významu 
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Charakteristika edukačných 

javov 

▪ všeobecnejšia, v 

kategorizáciách (ako status 

quo) 

▪ javy sa portrétujú vo svojej 

neopakovateľnosti, 

jedinečnosti, demonštruje sa 

alternatívnych prístupov k 

zmene 

Spracovanie dát a závery ▪ získavané dáta sú redukované 

na numerické skóre 

▪ štatistická sumarizácia 

výskumných výsledkov 

▪ rozčlenenie komplexného 

javu do častí 

▪ naratívne opisy 

▪ naratívne zhrnutie výsledkov 

výskumu, 

▪ holistická deskripcia zložitého 

javu 

 

Výskumná metóda je všeobecný názov pre procedúru, ktorá sa sleduje pri výskume. (Pozn.: 

výskumné metódy – pozorovanie, dotazník, posudzovacie škály, interwiev, testy vedomostí a zručností, 

sociometria, sémantický diferenciál, experiment, sú jasne a prehľadne spracované a vysvetlené 

v  Elektronickej učebnici pedagogického výskumu). 

V rámci každej výskumnej metódy možno vytvoriť konkrétny výskumný nástroj. – napr. dotazník, 

systém na pozorovanie neverbálnej činnosti v triede, schéma pre interwiev a pod. Každý výskumný 

nástroj má dve základné vlastnosti: validitu a reliabilitu. Validita znamená schopnosť výskumného 

nástroja zisťovať to, čo má.9 Reliabilita znamená presnosť, spoľahlivosť výskumného nástroja.10 

Dotazník je jednou z najbežnejších výskumných metód pedagogického výskumu. Základným 

problémom je správna  konštrukcia dotazníkov. Medzi nesporné výhody tejto metódy môžeme zaradiť 

ľahkú administráciu, možnosť skúmania veľkého súboru respondentov a počítačového vyhodnotenia., 

naopak nevýhodou sú subjektívne výpovede  - nezriedka sa prejavuje snaha ukázať sa v lepšom svetle 

(i pri anonymných dotazníkoch), respondent môže postrehnúť zámery pýtajúceho a prispôsobiť sa).11 

V nasledujúcom texte uvádzame 3 ukážky  (zlomky) z realizácie dotazníkového prieskumu 

Príklad 1 

Ukážka z prieskumu edukačného javu: „Na vysokých školách dominuje pasívne vyučovanie“ 

Výsledky dotazníkového prieskumu To dá rozum,12 realizovaný v roku 2018, ukázali, že najviac 

respondentov spomedzi študentov a učiteľov považuje výklad za jednu z piatich najčastejšie 

využívaných metód výučby na vysokej škole. Nezanedbateľná časť študentov v prieskume tiež vyjadrila, 

 

9 GAVORA, Peter: Výskumné metódy v pedagogike. Bratislava: Univerzita Komenského 1996s. 10-11. 

10 Tamže, s. 13. 

11 LABISCHOVÁ, Denisa-GRACOVÁ, Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: Ostravská univerzita 

v Ostrave, 2009, s. 164. 

12 Na vysokých školách dominuje pasívne vyučovanie. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/blog/1426373/na-

vysokych-skolach-dominuje-pasivne-vyucovanie/ . (Pozn.: TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti 

školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od 

predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť). 

https://dennikn.sk/blog/1426373/na-vysokych-skolach-dominuje-pasivne-vyucovanie/
https://dennikn.sk/blog/1426373/na-vysokych-skolach-dominuje-pasivne-vyucovanie/
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že sa často stretáva s tým, že učitelia im na hodinách nahlas čítajú texty. Priložená tabuľka (obr. 3) 

spracovania dát informuje o výsledkoch prieskumu.  

 

Obr. 3 Výsledky výskumu: „Na vysokých školách dominuje pasívne vyučovanie“  

Príklad 2 

Ukážka formy použitého dotazníka k empirickému výskumu: „Súčasné historické vedomie 

dospievajúcej mládeže“.13 

Široký empirický výskum realizovaný Katedrou histórie Pedagogickej fakulty UK v  Bratislave 

tematicky  nadviazal na veľký výskumný projekt realizovaný v 29. európskych krajinách pod názvom 

„Mládež a dejiny“.14 Keďže bola do projektu  v tom čase zaradená Česká republika15 ako nástupnícky 

štát po rozdelení Československa, z našej iniciatívy sme o niekoľko rokov realizovali výskum na 36. 

gymnáziách Slovenskej republiky.  

 

13  Pozn.: Interpretácia výsledkov výskumu je autorkou A. Bockovou zverejnená v dvoch číslach e-časopisu Verbum 

historiae, 2/2014 a 2/2015. Výskum realizovala Katedra histórie PdF UK v Bratislave na slovenských gymnáziách v šk. roku 

2004/2005 na vzorke 1922 respondentov. Dotazník bol opakovane použitý  v akademickom roku 2012 na vzorke 227 

vysokoškolákov – študentov histórie na Katedre histórie PdF UK. 

14 ANGVIK, Magne- VON BORRIES, Bodo (eds.): Youth and History. A Comparative European Survey on Historical 

Consciousness and Political Attitudes among Adolescents. Bd. A u. B. Hamburg : Körber-Stiftung, 1998. 

15 KLÍMA, Bohuslav a kol.: Mládež a dějiny. Publikace výsledků mezinárodního dotazníkového šetření a výzkumu 

historického vědomí adolescentů se zaměřením na Českou republiku. Brno : CERM, 2001. 
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Každý výskumný dotazník by mal obsahovať „hlavičku“ (v jednoduchšej i rozsiahlejšej forme). 

Prikladáme dve strany predmetného dotazníka: 

 

      
Obr. 4 Titulná strana dotazníka pre empirický výskum 
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Obr. 5  Prvá strana dotazníka: Súčasné historické vedomie dospievajúcej mládeže 
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Príklad 3 

Ukážka z realizácie empirického prieskumu zameraného na vedomosti študentov gymnázií a SOŠ: 

„Holocaust v pamäti českej študujúcej mládeže“16 

Empirický prieskum (realizovaný v šk. roku 2008/2009 na piatich gymnáziách a troch SOŠ) sa 

neobmedzoval na postoje k holocaustu. Jeho cieľom bolo zmapovať predovšetkým vedomosti 

študentov o holocauste, získané nielen z dejepisných učebníc. Výskumným nástrojom sa stal preto 

vedomostný test, obsahujúci 15 otvorených i uzavretých úloh, zameraných na pojmy a udalosti, ktoré 

súvisia s holocaustom. Na základe analýzy výsledkov empirického prieskumu možno v konečnom 

zhrnutí povedať: najväčšie nedostatky vo vedomostiach študentov sa prejavili v otázkach na osobnosti 

spojené s holocaustom. Ako takmer neznámy výraz vychádza pojem arizácia. Len veľmi málo študentov 

videlo niektorý z filmov. Koncentračný tábor v Osvienčime však navštívilo pomerne vysoké percento 

študentov. 

Pre ilustráciu uvádzame štatistické vyhodnotenie jednej otázky z 15:17 

 
Obr. 6 Zobrazenie čiastkových dát z empirického prieskumu Ostravskej univerzity 

 

Príklad 4 

Ukážka uplatnenia evalvácie výučby žiakmi – kreslená forma dotazníka „Ducháčikovia“ 

Vo vyučovacom procese nie je dôležité iba hodnotenie žiakov učiteľom a sebareflexia žiakov, ale 

aj hodnotenie (evalvácia) výučby žiakmi. Podľa R. Čapka je dôležité, aby učiteľ pre tískanie spätnej 

väzby kládol na žiakov aj takúto požiadavku. Zároveň učiteľov podnecuje pre tvorbu vlastných 

dotazníkov na evalváciu výučbových činností: 

1. Vytvorte nástroj, pomocou ktorého budú žiaci vykonávať evalváciu výučby. 

2. Rozsah nástroja by nemal presiahnuť jednu stranu A4. 

 

16  GRACOVÁ, Blažena: Holocaust v pamäti českej študujúcej mládeže. In: HOP historie-otázky-problémy. Jinakost 

našich společných dějin. 2/2012, s.197-209. 
17 Tamže, s. 200.  
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Niektorí učitelia kreslia „smajlíkov“, niektorí kladú otázky na zapamätanie alebo pochopenie učiva. 

Učitelia sa málo pýtajú na postoje žiakov. Tak napr.: „Myslíš, že je toto učivo pre teba užitočné? „ alebo 

„ Pracoval si na úlohách, ako si najlepšie vedel?“ Klíme v triede bežne pomáha, ak sa učiteľ snaží 

o symetriu.  Taea: „Teraz som hovoril ja, a teraz máte priestor vy“. Alebo „ja som hodnotil vás, teraz 

hodnoťte vy mňa“. U starších žiakov nie je problém pýtať sa na otázky, týkajúce sa výučby, formou 

dotazníka. Je vhodné pracovať aj s otvorenými otázkami a poskytnúť žiakom priestor na vyjadrenie 

názoru, nezväzovať ich napr. posudzovacou škálou áno/nie.18  

R. Čapek  prezentuje aj známe zobrazenie „Ducháčikov“, ktoré  pre deti zrozumiteľne vykresľuje 

širokú  škálu pocitov, ktoré pri aktivite mohli žiaci mať. Je výborným podkladom i pre ďalšiu diskusiu.19 

Obr. 7 „Ducháčikovia“ – podklad pre evalvačnú činnosť mladších žiakov 

 

 

  

 

18 ČAPEK, Robert: Moderní didaktika. Lexikon  výukových a hodnotících metod. Praha: Grada Publishing a.s., 2015. s. 

539. 

19 Tamže, s. 540. 
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 Modulárny dizajn (voľba a výber z možností) 

Niektoré výskumné nástroje existujú v hotovej forme a sú priamo pripravené na použitie aj 

s danou metodikou. Viaceré (ako sme vyššie konštatovali) sú súčasťou publikácií k metodológii 

výskumu ako prílohy. Niektoré  výskumné prostriedky si však výskumník musí vypracovať sám. 

Pre študentov na stáži odporúčame sústrediť sa na tvorbu dotazníkov s otvorenými alebo 

uzatvorenými otázkami, môžu sa rozhodnúť aj pre tvorbu pozorovacích hárkov alebo tvorbu otázok 

pre interwiev, príp. Inú metodiku/výskumný prostriedok.  

I keď len na malej vzorke respondentov v prostredí školy, si môžu študenti na stáži preveriť vlastné 

schopnosti tvoriť (zostaviť)  výskumný projekt, uplatniť zvolené výskumné prostriedky a  interpretovať 

zistené dáta.    

3.1 Výber ukážok z možností konštruovania položiek dotazníka 

V ukážkach síce prezentujeme klasický spôsob tvorby dotazníkových položiek, no v súčasnosti sa 

už skoro pravidelne stretávame s on-line formou ich spracovania. Avšak študentom odporúčame pred 

tvorbou on-line dotazníka venovať pozornosť dôležitosti konceptuálnej prípravy dotazníka (alebo 

iného prostriedku), ktorá si vyžaduje aj priebežné korektúry, kým sa prostriedok dostane  do finálnej 

podoby výskumného nástroja. 

 

a) Nedokončené vety 

▪ Dnešnú hodinu hodnotím .............................. 

▪ Najviac sa mi páčilo ...................................... 

▪ Lepšie mohlo prebehnúť ............................... 

▪ Poznatky z dnešnej hodiny ........................... 

▪ Spolupráca vo dvojici bola ............................ 

▪ Najprínosnejšia časť hodiny bola .................. 

▪ Najdôležitejšie poznatky z hodiny sú ............ 

▪ a pod.20 

 

b) Príklad zostavenia položiek dotazníka s uvedenou škálou odpovedí 

  

 

20  Tamže, s. 551.   
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1. Učebnica dejepisu je zaujímavá a rada/rád s ňou pracujem na hodinách dejepisu aj doma: 

 

Rozhodne 

súhlasím  

Skôr súhlasím ako 

nesúhlasím  

Skôr nesúhlasím 

ako súhlasím 

Rozhodne 

nesúhlasím 
Neviem posúdiť 

 

2. Témy učiva sú v učebnici spracované zrozumiteľne: 

Rozhodne 

súhlasím  

Skôr súhlasím ako 

nesúhlasím  

Skôr nesúhlasím 

ako súhlasím 

Rozhodne 

nesúhlasím 
Neviem posúdiť 

 

3. Pri učení mi pomáha množstvo tabuliek, máp, časových osí, obrázkov uvedených v učebnici: 

Rozhodne 

súhlasím  

Skôr súhlasím ako 

nesúhlasím  

Skôr nesúhlasím 

ako súhlasím 

Rozhodne 

nesúhlasím 
Neviem posúdiť 

 

(Pozn.: uvedené položky dotazníka sú ilustratívne. Dotazník  môže mať rôzny počet položiek. 

Odporúčame stanoviť aj adekvátny časový limit na vyplnenie dotazníka. Táto poznámka sa týka  aj 

nasledujúcich príkladov). 

 

c) Príklad zostavenia otázok s inou možnosťou škálovania: 

 

1. Cez tvoje mesto alebo obec má prechádzať nová cesta. Mnohým pamiatkam a objektom 

hrozí zničenie. Aký veľký význam by si prikladal záchrane jednotlivých pamiatok 

a lokalít/miest? 

                                                                                        malý   veľký   žiadny   neviem      

a/ miesto archeologických vykopávok                            □           □            □             □ 

b/ stredoveký kostol                                                          □           □            □             □ 

c/ 200 rokov zachovaný sedliacky dom                          □           □            □             □ 

d/ stará továreň                                                                  □           □            □             □ 

e/ socha, pamätník                                                             □           □            □            □ 

f/ rodný dom slávneho spisovateľa, politika                  □           □            □            □ 

g/ vzácny prírodný útvar                                                    □           □            □            □ 

h/ miesto hniezdenia vzácneho vtáka                             □           □            □            □ 

 

2. Čo pre teba znamená história?                                      Súhlasím   nesúhlasím   neviem                                             

 

a/ poznanie minulosti                                                      □                □                 □ 
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b/ dobrodružné predstavy o živote ľudí                      □                □                 □ 

c/ možnosť poučiť sa                                                       □                □                 □ 

d/ niečo staré, čo ma nezaujíma                                   □                □                 □ 

e/ učí nás hodnotiť a posudzovať udalosti                   □                □                 □ 

 

 

d) príklad zostavenia otázok  s otvorenou odpoveďou 

 

1. Napíš, ktorý predmet ta viac zaujíma ako dejepis a uveď prečo: 

...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

2. Napíš, ktoré učivo z dejepisu ťa doteraz najviac zaujalo. Vysvetli prečo: 

...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

3. Napíš, ktorá aktivita na hodine dejepisu ťa zaujala. Vysvetli prečo: 

...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

 

e) príklad zostavy dotazníkových položiek s možnosťou výberu odpovede 

 

1. Venuješ sa štúdiu histórie aj vo svojom voľnom čase, okrem prípravy na predmet dejepis? 

Zakrúžkuj jednu alebo viac odpovedí. 

a) čítam si knihy o histórii 

b) čítam si články o histórii v časopisoch  

c)  čítam si o histórii na internete 

d) sledujem videá o histórii 
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e) sledujem dokumentárne filmy 

f) rada/rád sa rozprávam o historických udalostiach (s rodičmi, starými rodičmi, kamarátmi...) 

g) rada/rád diskutujem s učiteľkou/učiteľom o preberanom učive  

h) zapájam sa do dejepisných súťaží, projektov 

ch) navštevujem múzeá a historické miesta, kde sa rád oboznamujem s množstvom dobových 

historických prameňov 

i) nie, nikdy 

j) iné... 

 

Foriem a možností je samozrejme oveľa viac. Výskumné nástroje sú zaraďované aj do príloh 

predmetných publikácií (napr.: P. Gavora - Výskumné metódy v pedagogike.21). 

Pri vyhodnocovaní prieskumu môže byť nápomocná (nie však  záväzná) nasledovná tabuľka so 

základnými štruktúrnymi komponentami. 

Tab. 3  Štruktúrne komponenty výskumného projektu/ prieskumu 

Názov projektu 

 

 

Riešiteľ  

Anotácia   

Charakteristika 

projektu 

 

Ciele Hlavný cieľ. 

Špecifické ciele 1.: .... 2.: ... 

Dosiahnuté výsledky 

(rozdelené sú podľa 

opísaných špecifických 

cieľov) 

Podarilo sa nám zistiť ... 

Pripravili sme ... 

Iné .... 

Prínos pre prax 

 

Významným prínosom ... 

Získané poznatky  ... 

 

  

 

21 GAVORA, Peter: Výskumné metódy v pedagogike. Bratislava:  Univerzita Komenského v Bratislave, 1996.  
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 Výstupy a hodnotenia stáže 

Výstupom študentov z absolvovanej stáže „Empirický prieskum“ bude záznam (reflexia) študenta 

zo stáže podľa stanovených kritérií. Cvičný učiteľ vytvorí hodnotenie študenta a posúdi jeho 

participáciu počas stáže. Celkové hodnotenie študenta bude realizovať príslušný metodik Katedry 

histórie PdF UK na základe záznamu študenta zo stáže, hodnotenia cvičného učiteľa a reflexného 

seminára. 

Výstupy:  

- študent predloží pracovný materiál, ktorý tvoril počas stáže za asistencie cvičného učiteľa; 

- študent spracuje reflexiu na stáž podľa hodnotiaceho protokolu pre študenta (študent 

môže využiť aj metodiku SWOT analýzy); 

- študent prekonzultuje nadobudnuté skúsenosti zo stáže s cvičným učiteľom 

a katedrovým metodikom; 

Výsledky vzdelávania:  

Študent absolvovaním predmetu získa všeobecné konceptuálne a  procedurálne poznatky 

potrebné pre tvorbu projektu pre empirický prieskum, mapujúci edukačnú realitu dejepisnej výučby v 

školskom prostredí. Študent nadobudne primeranú schopnosť zostavovať 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”.  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 a odborovej didaktiky.  

4.1 Hodnotenie kompetencií študenta cvičným učiteľom 

Cvičný učiteľ  hodnotí najmä flexibilitu študenta v pracovnom prostredí pri spoločnom plánovaní 

a projektovaní aktivít, vnútornú motiváciu študenta pracovať na jednotlivých úlohách, schopnosť 

prezentovať svoje názory, prinášať svoje pohľady na procedurálnu stránku pedagogického a 

historického poznávania a v neposlednej miere aj úroveň uplatňovania, rozvíjania všeobecných 

a predmetových kompetencií. Absolvovanie stáže má potenciu rozvíjať nielen vedomostnú, ale aj 

praktickú a emocionálnu (empatickú) sféru edukačného procesu.  
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4.2 Sebareflexia študenta (SWOT analýza) 

Študent vypracuje stručnú sebareflexiu (môže využiť pomôcku SWOT analýzy, nie je to však 

nevyhnutné). Môže reflektovať prax vykonanú formou stáže aj voľným písomným prejavom, v ktorom 

vyjadrí svoje dojmy, zážitky z pobytu na škole, úroveň formálnych a neformálnych vzťahov s cvičným 

učiteľom a žiakmi, v čom vidí potenciál práce so žiakmi prejavujúcimi vnútornú motiváciu zapojiť sa do 

aktivít, v čom vidí náročnosť práce v príprave plánovaných aktivít a aký majú význam pre samotného 

študenta učiteľstva i žiakov základnej alebo strednej školy (podľa zaradenia študenta na stáž) a ďalšie 

postrehy. 

Tab. 4  SWOT analýza 

 

Silné stránky (Strengths) - vnútorné atribúty, 

ktoré môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa; 

Slabé stránky (Weaknesses) - vnútorné atribúty, 

ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa; 

Príležitosti (Opportunities) – externé 

podmienky, ktoré môžu dopomôcť k dosiahnutiu 

cieľa; 

Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, ktoré 

môžu sťažiť dosiahnutie cieľa. 
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Záver  

Cieľom stáže je implementovať do praxe nové metodiky pre realizáciu  stáže  študentov odboru 

„učiteľstvo a pedagogické vedy“ a rozšíriť tak možnosti skvalitnenia prípravy  budúcich učiteľov na 

pedagogickú prax. Séria metodík je určená aj učiteľom cvičných škôl s cieľom skvalitniť  školskú 

edukáciu, prácu s mládežou novými  prostriedkami,  inovovanými a interaktívnymi metódami. Do 

jednotlivých metodík sú zapracované aj informačné listy s podmienkami pre absolvovanie stáží a praxe 

študentov. Metodické a podporné vzdelávacie materiály sú príspevkom k riadeniu procesu 

vzdelávania, sebavzdelávania a učenia sa. Podnety v metodike napomáhajú aj rozvoju evalvačných 

metód, ktoré sú sprievodným javom učiteľskej praxe. 
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Príloha 1 – Informačný list predmetu Empirický prieskum 

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 
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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. 

 

  

http://www.ulozto.sk/xP376Nw/proksa-held-metodologia-pedagogickeho-vyskumu-pdf
http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/
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Príloha 2 – Hodnotiaci protokol stáže predmetu (sebareflexia) 

Metodické usmernenie študentov pri vyhodnocovaní stáže 

Stáž v učiteľskom študijnom programe: „história v kombinácii“ 

(Katedra histórie PdF UK v Bratislave) 

 

Meno študenta: ..........................................................................   

Názov cvičnej školy: .................................................................... 

Meno cvičného učiteľa: ............................................................... 

Názov stáže: ....................................................................... ......... 

 

hodnotenie aktivít (reflexia, sebareflexia) podľa odporúčanej štruktúry: 

Názov aktivity/uvedenie témy: 

 

Opis úlohy/zadanie: 

 

Podmienky realizácie aktivity/ úlohy: 

 

Čo sa úlohou preverilo/aké kompetencie sa rozvíjali? 

 

Prínos stáže, evalvácia spolupráce s cvičným učiteľom/ žiakmi, rozbor aktivít: 
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Opis výstupov, prác/ dokumentácia (prílohy): 

 

 

 

 

  



35 

 

Príloha 3 – Hodnotiaci protokol stáže pre pedagogického zamestnanca 

(cvičného učiteľa) 

 

HODNOTENIE PEDAGOGIICKEJ STÁŽE CVIČNÝM UČITEĽOM 

Stáž v učiteľskom študijnom programe: „história v kombinácii“ 

(Katedra histórie PdF UK v Bratislave) 

 

 

Meno a priezvisko študenta: ................................................................................... 

Názov cvičnej školy:  ................................................................................................                                             

Meno cvičného učiteľa/učiteľky: ............................................................................ 

Názov stáže:  .............................................................................................................         

                                                                                                                  

 

Zhodnoťte prosím pôsobenie študentky/študenta počas stáže na vašej cvičnej škole 

 

 

Hodnotenie čiastkových výstupov: 

Výstupy Kritériá hodnotenia Hodnotenie 

(A – Fx)⁎ 

Spolupráca s cvičným 

učiteľom 

- prirodzený záujem, 

 

- organizácia práce, 

 

- zodpovedný prístup k pedagogickej práci 

 

Spolupráca so žiakmi - úroveň komunikačných kompetencií,  

 

- zrozumiteľnosť zadaní a pokynov k činnosti, 

 

- vytváranie prirodzenej pracovnej klímy 

 

Didaktické kompetencie - úroveň stanovenia cieľov aktivít a ich 

zodpovedajúce riešenia,  

 

- nápaditosť, originalita námetov a postupov, 

 

- schopnosť motivovať  

 

Predmetové kompetencie - odborná úroveň prejavu, 

 

- logická a rétorická stránka prejavu, 

 

- práca so zdrojmi, dokumentačný materiál  

 

 

Technické kompetencie - využívanie edukačných médií, 
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Etická a estetické stránka 

prejavu, prezentácie 

 

  

Iné  

 

 

Celkové slovné hodnotenie:  

 

 

Návrh hodnotenia známkou: ⁎ 

 

A – výborne (1), B – veľmi dobre (1,5), C – dobre (2), D – uspokojivo (2,5), E- dostatočne (3), Fx - 

nedostatočne 

 

 

 

Dátum:                                                          podpis cvičného učiteľa/učiteľky, pečiatka školy 
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Príloha 4 – Potvrdenie o vykonaní pedagogickej stáže22 

 

Potvrdenie o vykonaní pedagogickej stáže 

 

 

Týmto potvrdzujeme, že ........................................................................................................................ 

študent/tka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v AR/semester:................................................ 

absolvoval/la pedagogickú stáž v termíne ........................................ , v počte hodín .......................... . 

 

Stáž absolvovaná v škole/zariadení: ..................................................................................................... 

Kontakt na školu/zariadenie: ........................................... . 

 

Názov predmetu: Stáž v školských inštitúciách 

 

 

 

 

V................................  dňa .............................                     ................................................ 

           pečiatka školy (pracoviska) 

           podpis riaditeľa (ky) 

 

 
22 Tlačivo s logom Pedagogickej fakulty je zverejnené na webovej stránke fakulty. 
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