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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. 

Študent bude 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. 

 
   Mapa Bratislavy z roku 1765. Nakreslil ju Michael Marquart. (Pozn.: Na vychádzke, exkurzii pracujeme aj 

s dobovým historickým prameňom – bližšie informácie o mape v texte) 
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 Ciele a charakteristika stáže 

Hlavným cieľom stáže Exkurzia 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.  

 

 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 Exkurzia (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 študent získa nové kompetencie a praktické zručnosti spojené s 

plánovaním, realizáciou a hodnotením exkurzie. Zároveň pri realizácii stáže na základnej alebo strednej 

škole nadobudne skúsenosti z prípravy jednoduchších či náročnejších foriem spracovania 

predmetného materiálu. 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 teda študenti 2. ročníka v dennej forme bakalárskeho stupňa štúdia 

v učiteľskom študijnom programe „história v kombinácii“ a 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 „Exkurzia“ 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 verbálnu a písomnú (prezenčné konzultácie, 

konzultácie online, e-mailová 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 edukačných materiálov.   

Stáž sa realizuje spravidla v popoludňajších  hodinách, môže byť realizovaná aj v rámci aktivít 

školského historického krúžku alebo plánovaných konzultácií učiteľa.  

     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 exkurzie a vychádzky 

Exkurzia zvyčajne býva zaradená medzi evokačné metódy. Označujú sa tak metódy, ktoré vedú k 

zisteniu, čo o danej problematike žiaci vedia. Používajú ich učitelia, ktorí pracujú s trojfázovou metódou 

E-U-R, ale nielen oni. Ak učiteľ začína tému, je dôležité, aby spoznal „štartové“ vedomosti žiakov. Ide 

tu o „freinetovské“ napájanie sa učiteľa na skúsenosti žiaka, čo znamená, že by školská práca mala 

začínať vždy od toho, čo žiaci (všetci a každý zvlášť) reálne poznajú. Medzi evokačné metódy môžeme 

zaradiť aj myšlienkové mapy, asociačné metódy, brainstormingy a ďalšie.2   

Keďže do plánovania a realizácie edukačnej činnosti (v tomto prípade exkurzie) zapájame aj 

žiakov/študentov, je dôležitá voľba dobrej stratégie. Trojfázová metóda E-U-R sa osvedčila a už 

dlhodobejšie sa využíva aj v slovenskom školskom prostredí.3     

V nasledujúcej tabuľke uvádzame jednotlivé fázy metódy. (Pozn. predpokladané výkony žiakov 

modifikovala autorka). 

 E-U-R Fázy stratégie činnosti žiakov vo výučbe 

Prvá fáza: Evokácia Žiaci si vybavujú poznatky, ktoré už majú z danej 

oblasti, o danej téme 

Druhá fáza: Uvedomenie si významu Žiaci by mali pochopiť význam svojej práce, 

prínos nových poznatkov a zmysel riešenia 

vymedzeného problému 

Tretia fáza: Reflexia Žiaci svoje výkony posudzujú, rozhodujú sa  o ich 

vylepšení alebo potvrdení správnosti postupu, 

vytvárajú si jasný obraz o tom, čo sa naučili 

 

Exkurzia je metóda, ako spojiť školu s bežným životom a dať vyučovaniu nový, atraktívnejší 

rozmer. Obvykle ide o návštevu významného alebo zaujímavého miesta či zariadenia s poznávacím 

cieľom a priamym vzťahom k obsahu výučby. Práve exkurzia je metóda, z ktorej si žiaci najviac 

zapamätajú, pretože ide o prepojenosť školy a reálneho sveta. Zároveň je ale potrebné pri každej 

exkurzii premýšľať, čo má exkurzia žiakom dať, či je dané prostredie dobre didaktizované (obsahuje 

náučné cesty, vhodný popis exponátov, výklad primeraný účastníkom a pod.), či pozná sám učiteľ 

prostredie.4  

 

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

194. 

3 NÁVOJSKÝ, Andrej: Dejepis. In: Globálne vzdelávanie ZŠ. Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ. 

Biológia, dejepis, výtvarná a hudobná výchova umením, geografia, občianska náuka. Bratislava: Človek v ohrození, o. z. 2014, 

s. 56. 

4 ČAPEK, Robert: Moderní didaktika, s. 194-195. 
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Podľa G. Pettyho, návštevy a exkurzie sú také vyučovacie metódy, z ktorých si žiaci najviac 

pamätajú a zároveň sú veľmi užitočné pre vzťah učiteľa a žiaka – za predpokladu, že sú dobre 

naplánované. Motivujú žiakov a umožňujú, aby do vyučovania vstúpil skutočný svet.5 

Podľa príručky k štúdiu didaktiky dejepisu, D. Labischovej a B. Gracovej,  odborná exkurzia 

umožňuje priame pozorovanie predmetov a javov historickej skutočnosti (múzeá, historické pamiatky 

a pod.). Môže ísť o exkurziu tematickú, súborne dejepisnú či komplexnú viacpredmetovú.  

Pri vychádzke i exkurzii je dôležité sledovať/riešiť aj interdisciplinárne väzby (vzťahy). 

Všeobecne sa rozlišujú vzťahy: 

▪ interdisciplinárne (vnútropredmetové) 

▪ interdisciplinárne (medzipredmetové) 

Interdisciplinárna koordinácia sa uskutočňuje jednak v línii horizontálnej, ktorá sleduje súvislosti 

a vzťahy medzi dejinami lokálnymi, regionálnymi, národnými, európskymi a globálnymi, prípadne 

medzi sférou dejín politických, hospodárskych, sociálnych,  kultúrnych, dejín mentalít, každodennosti, 

rodiny a pod., jednak je realizovaná v línii vertikálnej, čím sa myslí chronologická postupnosť 

dejepisného učiva.6   

Neodmysliteľnou  a veľmi dôležitou súčasťou prípravy exkurzie je premyslieť si, aký typ úloh budú 

žiaci riešiť v prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fáze exkurzie, akou formou  budú aktivitu  reflektovať. 

V tomto kontexte pre inšpiráciu uvádzame reflexiu študenta gymnázia po tzv. „motivačnej výzve“ 

na hodine dejepisu. Jeho reflexiu na daný podnet sme publikovali aj v učebnici:7 

„Stopy minulosti sú všade“ 

„Cez Námestie SNP (v Bratislave) chodievam veľmi často a priznávam sa, že som len tušil, čo sa 

nachádza za nenápadným priehľadným zastrešením pred Starou tržnicou. Predpokladal som, že tu 

nájdem nejaké vykopávky, ale až na hodine dejepisu som sa dozvedel, čo sa tam nachádza. Keď som 

zistil, že niekoľko rokov chodím po starom pohrebisku, jediné, čo mi napadlo, bolo – naozaj? Keď 

nazriete cez priehľadné zastrešenie, uvidíte len malý vchod a obrysy stavby. Už len ťažko sa môžeme 

domnievať, že sa štyri metre pod zemou nachádza kostnica (skladisko kostí) po najstarších 

Bratislavčanoch a zvyšky kaplnky a kostola. A vôbec som si doteraz nevšímal, že v dlažbe, po ktorej 

denne kráčam, je farebne vyznačený pôdorys pomerne veľkého kostola. Takto som si uvedomil jednu 

zo stôp histórie pokorne prežívajúcej pod otrasmi električiek. A v súvislosti s poznaným sa mi už vynárali 

ďalšie myšlienky – napr.: Prečo sa navŕšila zemina na tomto mieste až o štyri metre? Prečo si starí 

Bratislavčania postavili kostnicu? Prečo nie je toto podzemné bohatstvo sprístupnené verejnosti? 

Odpovede na moje otázky hľadám ...“  

Doplňujúce základné informácie k miestu archeologických nálezov:  –  

 

5 PETTY, Geoff: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996, s. 270. 

6 LABISCHOVÁ, Denisa – GRACOVÁ, Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: Ostravská univerzita 

v Ostrave, 2010, s. 60-61. 

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

gymnázií a stredných škôl. Bratislava: SPN, 2019, s. 8-9. 
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Na mieste ranorománskej rotundy z obdobia okolo roku 1100 bol asi o sto rokov neskôr postavený  

románsky Karner sv. Jakuba. Ten bol určený na uloženie kostí zo starších hrobov z cintorína okolo 

rotundy a neskôr Kostola sv. Jakuba. Objekt postavili na mieste pôvodnej rotundy len s niekoľko 

metrovým posunom západným smerom. Mal podobu dvojpodlažnej centrálnej stavby s východnou 

polkruhovou apsidou podobnej ako karnery v Banskej Štiavnici, Trnave či Šamoríne. Karner v tejto 

podobe stál až do obdobia vrcholnej gotiky, keď bola jeho nadzemná časť zbúraná. Karner je spolu so 

staršími i mladšími stredovekými stavbami, ktoré vznikli na tomto mieste, prezentovaný formou 

informačných panelov na provizórnom prístrešku, ktorý chráni celú archeologickú lokalitu.8 

 
 Bratislava – miesto archeologických vykopávok 

 Maketa pôvodného Karnera sv. Jakuba (zdroj obrázkov: internet) 

Študentom odporúčame pracovať s dostupnou literatúrou a vyhľadať  ďalšie súvisiace informácie 

o starej Bratislave, príp. si prizvať k danej lokalite odborníka archeológa alebo pracovníka múzea či 

Pamiatkového úradu.   Aj napr. v  edícii Bratislava – Pressburg vyšlo niekoľko titulov, ktoré sú vhodným 

zdrojom informácií pre študujúcu mládež v rámci príprav vychádzok v uliciach Bratislavy.9  

Múzeá, galérie, archívy, archeologické lokality a i., otvárajú svoje brány poznaniu. Zastrešené 

múzeá i objekty nachádzajúce sa v prírodnom prostredí, nám ponúkajú možnosti vnímať dejiny 

v rôznych dimenziách: lokálnych, národných, stredoeurópskych i európskych, ale aj geograficko-

historických, demografických, politicko-mocenských i sociokultúrnych.      

V takýchto dimenziách sa nám predstavuje napr. aj fortifikačná pevnosť na juhu Slovenska 

v Komárne, ktorá uchováva historické svedectvá naprieč času. Pevnosť chránila napr. novorodenca 

Ladislava Pohrobka, úspešne odolávala tureckému náporu i záujmom mocenskej politiky Napoleona 

Bonaparta a stala sa sídlom revolucionárov v rokoch 1848 aj kasárňou pre sovietske vojsko po 

augustových udalostiach v roku 1968: 

Zlomky z histórie nedobytnej komárňanskej pevnosti sa preniesli aj do aktivít študentov Katedry 

histórie PdF UK v Bratislave počas exkurzie: 

 

8 Bratislava – románsky Karner sv. Jakuba. Dostupné na internete: https://apsida.sk/c/1377/bratislava-romansky-

karner-sv-jakuba.  

9 Pozn.: Uvádzame aspoň jednu z radu publikácií: GAŽO, Mikuláš – HOLČÍK, Štefan – ZINSER, Otto: Bratislava pred sto 

rokmi a dnes. Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2003. 

https://apsida.sk/c/1377/bratislava-romansky-karner-sv-jakuba
https://apsida.sk/c/1377/bratislava-romansky-karner-sv-jakuba
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Ferdinandova brána starej pevnosti 

v Komárne. Výstavbu pevnosti nariadil v roku 

1541 rímsko-nemecký cisár Ferdinand I. Pevnosť 

mala slúžiť ako obrana proti nájazdom Turkov, 

ktorým sa ju nikdy nepodarilo dobyť. Aj v roku 

1594 ju obliehali Turci pod vedením Sulejmana, 

no bez úspechu. 

 

 

Študentka vkladá  historický objekt regiónu 

a jeho strategickú polohu (pri sútoku riek Dunaja 

a Váhu) do európskeho kontextu.   Tímovou 

prácou študentov, hľadaním odpovedí na 

vynárajúce sa otázky z obdobia niekoľkých 

storočí,  získali  nové penzum informácií v širšom 

časopriestorovom rozmere.  

 

 Ferdinandova brána starej pevnosti v Komárne a fortifikačný systém pevnosti na mape 

Pár vybraných príkladov nás smeruje k cieľom stáže, ktorým sú príprava, realizácia a vyhodnotenie 

exkurzie zameranej na historické vzdelávanie v širších spoločenských a geograficko-prírodných 

súvislostiach. V spolupráci s cvičným učiteľom a žiakmi danej školy študenti získajú nové kompetencie 

a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa histórie pri príprave a zabezpečení historickej exkurzie.   

 

2.1 Exkurzia ako organizačná forma „mimoškolského“ vyučovania 

Pre človeka je najprirodzenejšie poznávať prostredie, v ktorom žije. História je súčasťou jeho  

života. Uvedomujeme si (niekto viac, iní menej), že sme „majiteľmi“ vzácneho kultúrneho dedičstva a 

záleží na nás, ako ho budeme poznávať, vnímať, udržiavať a zveľaďovať. V každom regióne, chotári, 

meste, obci nám pripomínajú ulice, domy, námestia, kostoly i ruiny, ako ľudia žili v starších časoch. 

Pomáhajú nám rozlíšiť, akú hodnotu majú v našom každodennom živote. Aká bola kultúra bývania, 

spoločenský i náboženský život, ako fungoval obchod a pod. Artefakty minulosti, či sa nachádzajú v 

múzeách, galériách, archívoch alebo v domácnostiach či pod holým nebom nám pomáhajú porozumieť 

množstvu problémov, ktoré trápili ľudstvo v minulosti a ktoré riešime i dnes.  

Práve vo svojom prostredí najlepšie zistíme, ako človek i príroda menili po stáročia naše prostredie 

a každodenný život v ňom. Poznávanie minulosti a priamy dotyk s jej „odkazmi“ nám uľahčuje dobre 

naplánovaná a kvalitne realizovaná výučba vonku, v teréne.  

Vychádzky a exkurzie sú také organizačné formy vyučovania, ktoré zabezpečujú  realizáciu 

vzdelávacieho obsahu mimo učebňu v spoločenskom alebo prírodnom prostredí prevažne metódami 

priameho pozorovania predmetov a javov historického vývoja. Kontakt žiakov so skutočnými dobovými 
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predmetmi v novom či autentickom prostredí má okrem toho, že sa im rozširuje vedomostný obzor, aj 

veľký formatívny význam. 

Rozdiel medzi vychádzkou a exkurziou spočíva v tom, že vychádzku uskutočňujeme obvykle pešo 

do blízkeho okolia v rozsahu jednej-dvoch hodín, zatiaľ čo na exkurziu kladieme väčšie didaktické 

nároky a čas na jej prípravu a uskutočnenie. 

 

Druhy vychádzok a exkurzií 

 Druhy exkurzií rozlíšených podľa hľadísk 

▪ Podľa cieľa a vzťahu k učebnej látke:   

a) tematická Vzťahuje sa len na jednu tému alebo jeden historický 

problém (prakticky dvoj-troj  hodinová) 

b) komplexná Žiaci získavajú poznatky o rôznych obdobiach historického 

vývoja (prakticky celodenná) 

c) komplexná, viacpredmetová Žiaci poznávajú prírodný i spoločenský život, výrobu kedysi 

a dnes, (pamiatky a prírodné krásy (prakticky viacdenná) 

▪ Podľa zaradenia do systému 

vyučovacích hodín v rámci 

tematického plánu: 

 

a) úvodná (motivačná) Uskutočňuje sa pred preberaním určitého tematického 

celku alebo viacerých tematických celkov, aby sa mohli žiaci 

zoznámiť s historicko-geografickým prostredím, v ktorom 

sa uskutočnila historická udalosť a súčasne získať 

dokumentačný materiál, ktorý bude využitý počas výučby 

b) výkladová (expozičná) Uskutočňuje sa v priebehu preberania tematického celku, 

pozornosť sústredí na jednu, dve témy s viacerými 

výučbovými situáciami, ktoré sa dôkladnejšie preberajú 

c) záverečná (fixačná) Jej cieľom je zopakovať, upevniť a doplniť prebraté učivo 

▪ Podľa prostredia, kde vychádzky 

a exkurzie uskutočňujeme   

 

a) na historické a pamätné miesta námestia, , rôzne historické objekty, prírodné a 

archeologické lokality a pod. 

b) do kultúrnych inštitúcií Múzeá, galérie, archívy, výstavy a pod. 

(Pozn.: tabuľka bola zostavená podľa stále aktuálneho vymedzenia druhov vychádzok a exkurzií V. 

Čapekom)10 

 

10 ČAPEK, Vratislav a kol.: Didaktika dějepisu II. praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, s. 249-250. 
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2.2 Rola „špecifických“ didaktík v procese realizácie exkurzií 

Pri organizovaní exkurzií a vychádzok je dôležité akcentovať aj rolu (funkciu) špecifických didaktík. 

Pre základný  prehľad si zadefinujeme aspoň niektoré z nich. Väčšiu pozornosť venujeme múzejnej 

didaktike a pedagogike:   

Objektová didaktika (ontodidaktika) vytyčuje teoretické základy vzdelávacieho a vyučovacieho 

obsahu, tvorí základnú koncepciu pre výber vyučovacieho obsahu,. 

Subjektová didaktika sleduje činnosť žiakov (učenie sa), činnosť učiteľov (vyučovanie), t. j. hlavné 

subjekty výučby ako binárny jav.  

Subjekt-objektová didaktika (komunikatívna, perceptívna, interaktívna) objasňuje podstatu a 

zvláštnosti výučby ako komunikačný proces, ako proces vzájomného dorozumievania, spoluprácu 

medzi učiteľom a žiakom, analyzuje štruktúru výučby ako celostného javu. Normatívna didaktika sa 

zaoberá otázkami noriem a princípov výučby, pomocou ktorých je zabezpečovaná vyššia účinnosť 

výchovy, vzdelávania a vývoja žiakov.11 

Múzejná didaktika je subdisciplínou múzejnej pedagogiky, ktorá reflektuje tzv. širšie poňatie 

didaktiky ako teórie vzdelávania.12 Venuje pozornosť vzdelávacím procesom v múzeu, teda, otázkam 

firiem a metód práce s verejnosťou a aspektom, ktoré podporujú a stimulujú proces učenia v múzeu.13 

Usiluje sa o aktivizáciu návštevníkov, podporu a rozvíjanie ich záujmu o témy, schopnosť pozorne sa 

pozerať na vystavené predmety a „vidieť“ aj za ich rámec. Využíva nástroje všeobecnej didaktiky, 

moderných pedagogických prístupov, koncepcií a ich metód. V rámci rôznych foriem sprievodných 

programov či doplňujúcich didaktických materiálov ponúka pomoc pri orientácii v téme výstavy či 

expozície, rovnako ako ďalšie možné cesty poznávania či autentických zážitkov spojených s obsahom 

expozícií a výstav.14 

Výstavy a expozície sú základnými komunikačnými prostriedkami medzi múzeami a ich 

návštevníkmi, sú médiami sprostredkujúcimi objekty a informácie v nich ukryté a sú tiež hlavným 

dôvodom, prečo návštevníci do múzeí prichádzajú. Môžeme rozlíšiť dve základné podoby múzejnej 

didaktiky:  

Výstavná didaktika a prezentačná didaktika. Výstavná je zameraná na didaktickú efektivitu 

výstavnej činnosti a prezentačná zvolené výstavné formy podporuje ďalšími doplnkovými  aktivitami.  

Prezentačná didaktika je priamou a veľmi prirodzenou formou komunikácie, ktorá pracuje so zdieľanou 

skúsenosťou a s ktorou je v priamej interakcii s návštevníkom. Podľa jeho aktuálnych potrieb je možné 

jednotlivé činnosti meniť a prispôsobovať. Obidve základné podoby múzejnej didaktiky sú logicky 

vzájomne previazané kompatibilné.15 

 

11 PETROV, Peter: Didaktika – hlavní směr v současné profesionální přípravě učitelů. In: Pedagogická orientace, 1994, 

č. 10, s. 19. 

12 PRŮCHA, Jan – WALTEROVÁ, Eliška – MAREŠ, Jiří: Pedagogický slovník. 3. vyd. Praha: Portál, 2001, s. 44. 

13 JŮVA, Vladimír: Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004, s. 122. 

14 JAGOŠOVÁ, Lucie – JŮVA, Vladimír – MRÁZOVÁ, Lenka: Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty 

muzejní edukace. Brno: Paido, 2010, s. 207.  

15 JŮVA, Vladimír: Dětské muzeum, s. 121.  
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Múzejná pedagogika (a v jej rámci predovšetkým múzejná didaktika) skúma a ponúka 

kompetencie, podnety a metódy, ktoré napomáhajú približovať výstavy a odborné sprievodné 

informácie návštevníkom cielene, zrozumiteľne a v neposlednom rade aj zaujímavo.  

Pri výučbe v teréne sú zbierkové predmety múzeí a  historické objekty vsadené do prírodného 

prostredia nezastupiteľnou učebnou pomôckou a prostriedkom na neformálne vzdelávanie. 

2.3 Plánovanie exkurzie 

V intenciách modernej didaktiky konštatujeme, že študenti by mali byť schopní identifikovať a 

kriticky uvažovať o odlišných perspektívach a znázorneniach minulosti. 

Pri plánovaní, realizácii a hodnotení exkurzie by sa to malo aj preukázať. Základné kroky spočívajú 

pri kladení  otázok a hľadaní  odpovedí v rôznych zdrojoch informácií. Samozrejme, nevynímajúc ani  

spôsobilosť o danej téme a sledovaných problémoch diskutovať.  

Odporúčame využiť nasledovné metodicko-edukačné postupy:16 

 Metodický postup pri príprave, realizácii a hodnotení exkurzie (Podnety pre aktivity žiaka) 

Kladenie otázok (sebe aj spolužiakom) v čase realizácie jednotlivých fáz exkurzie 

(Využite pri práci viacero typov otázok):  

▪ otázky smerujúce k pochopeniu významu pripravovanej exkurzie, 

▪ otázky na interpretáciu – vyžadujú objaviť vzťahy medzi myšlienkami, udalosťami, javmi,  

▪ otázky na reprodukovanie – vyžadujú doslovnú odpoveď a mechanickú pamäť (obsahujú kľúčové 

dáta, pojmy a pod.),  

▪ otázky na prevod – vyžadujú previesť informáciu z tvaru, v ktorom ju dostanete do inej formy: ako 

si predstavuješ, ako vidíš túto situáciu ... 

▪ otázky na rôzne kontexty: prečo podľa teba ... 

▪ otázky na aplikáciu – ponúkajú príležitosť riešiť úlohy alebo ďalej skúmať problém: ako by sa to 

dalo využiť ... 

▪ otázky na vyjadrenie stanoviska/postoja – vyžadujú emocionálnu zaujatosť (etický postoj, vnímanie 

krásna): páči sa mi, nepáči sa mi, bolo to dobré rozhodnutie, nebolo to dobré rozhodnutie a pod. 

 

Každá exkurzia by mala byť realizovaná v troch fázach: 

 Fázy exkurzie so stručnou charakteristikou 

a) prípravná fáza: 

 

▪ oboznámenie sa s lokalitou, (informácie o geografickej polohe, 

zvláštnostiach lokality,  

▪ získanie teoretických, štatistických a praktických informácií) 

▪ vypracovanie dotazníka pre účastníkov exkurzie (pre tri fázy): 

 

16 Pozn.: Tabuľky a pracovné  hárky pre žiakov zostavila autorka. 
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b) expozičná fáza: ▪ aktivity vhodné pri návšteve pamiatky, miesta, lokality (kreslenie, 

náčrtky, námety do rozhovoru s lektorom/sprievodcom/učiteľom, 

zápisky, fotodokumentácia a pod.) 

c) hodnotiaca fáza:  ▪ diskusia o exkurzii, 

▪ Návrh projektu napr. na zlepšenie lokality, obnovu objektu, funkčnosť 

miesta a pod. 

▪ z kresieb, fotodokumentácie zostaviť nástenku 

▪ napísať článok o exkurzii, návšteve lokality 

▪ podať nové návrhy na ďalšie možnosti realizácie exkurzie 

▪ vypracovať hárok na vyhodnotenie exkurzie: 

 

Odporúčané aktivity pre žiakov počas realizácie jednotlivých fáz exkurzie: 

 

Vypracovanie hárkov/pracovných listov 

 

 Prvý hárok na vyjadrenie očakávania a pripravenosti na exkurziu: 

Čo očakávam od exkurzie: Akú prezentáciu mám pripravenú: 

↓ 

 

 

↓ 

 

 

 Druhý hárok na priame pozorovanie, skúmanie objektu, miesta, lokality: 

Komplexné a čiastkové hodnotenie objektu  

Celok: 

 

Ako je vyrobený 

Fyzické vlastnosti objektu, miesta: 

 

Farba, materiál, vzhľad ... 

Vzhľad: 

 

Páči sa? Je zdobený? 

Časti: 

 

Z akých častí sa skladá? 

Funkčnosť: 

 

Ako sa využíval? 

 Pre koho bol vyrobený? 



18 

 

 Akú hodnotu má teraz? 

 

 

Zakresli/načrtni objekt, časť objektu, miesto: 

↓ 

                                                                            

                                                                            (autor kresby: Zoltán Boráros, PdF UK) 

 Čo sa ti na objekte páči?  

 

Zaznamenaj niektoré fakty súvisiace s objektom, miestom, lokalitou 

 

Ako na teba pôsobí objekt? 

 

 

 Tretí hárok na spracovanie reflexie  

Vyjadri svoj názor: 

Prečo si myslíš, že je objekt, lokalita významná? 

 

Napíš reflexiu na jeden objekt, ktorý na teba najviac zapôsobil 

 

Čo som počas exkurzie ocenil 

 

  

Čo som vedel/a  o mieste, objekte: Čo som sa dozvedel/a o mieste, objekte: 

↓ 

 

 

↓ 
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 Modulárny dizajn (voľba a výber z možností) 

Súčasné empirické prieskumy v školskom prostredí stále poukazujú na nižšiu flexibilitu spolupráce 

školy a múzea aj napriek tomu, že už existuje množstvo kvalitných interaktívnych edukačných 

programov. V tejto súvislosti konštatujeme, že uvedomovanie si významu hodnôt, ochrany a 

zachovávania hmotných i nehmotných pamiatok, ako aj aktívne pestovanie postojov mládeže práve 

spoluprácou viacerých inštitúcií nepatrí k silným stránkam nášho výchovno-vzdelávacieho systému. 

Interaktívne programy majú svoje potenciálne didaktické kvality, pomocou ktorých možno 

efektívnejšie eliminovať nielen vecné, ale aj metodologické problémy kultivovania historického 

vedomia žiakov/študentov.17   

3.1 Inšpirácie pre organizovanie exkurzií a vychádzok v Bratislave 

a) „s historickou mapou v ruke a v uliciach“ 

Vstupnými informáciami môže byť nariadenie uhorskej kráľovnej Márie Terézie.  V roku 1763 

nariadila slobodným kráľovským a banským mestám vytvoriť mestské mapy s osadami a dvormi v troch 

exemplároch. Hlavné mesto Uhorska nariadenie zanedbalo. Až v roku 1766, po napomenutí kráľovskou 

miestodržiteľskou radou, poverili predstavitelia mesta geometra E. Friča vytvoriť plán mesta. Doteraz 

je tento plán uložený v archíve v Budapešti.  

Michael Marquart nakreslil svoju farebnú mapu Bratislavy už v roku 1765 (pozri. obr. 1). Prečo ju 

vytvoril, nevedno. Možno ho ovplyvnila výzva Márie Terézie a možno iba obdivoval mesto.18  Tento 

plán je uložený v Archíve mesta Bratislavy.  

Marquart zachytil na mape (obr. 1) územie mesta na západe až po židovský cintorín, za hradným 

kopcom na severe po dnešnú Tolstého ulicu, na východe po Ondrejský cintorín a na juhu časť dnešného 

sadu Janka Kráľa.19  

Ďalšie poznatky o starej Bratislave s knižkou v ruke môžete nadobudnúť v príjemnej atmosfére 

počas prechádzok v bratislavských uličkách. 

 

b) „s knižkou v ruke po stopách starých remeselníkov“       

 

17 BOCKOVÁ, Anna – GÁPA, Maroš: Možnosti transferu historických poznatkov (múzejných zbierok) do edukačného 

procesu. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018, roč. 6, č. 1, s. 145-146.  

18 HUSOVÁ, Beáta: Prechádzky s pánom Marquartom. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017, s. 6. 

19 Bratislava, mapa z roku 1765. 2. vydanie. Bratislava: Slovenská kartografia, 1989. 
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Držali ste už v ruke knižku „Remeslo má zlaté dno“? 20 Publikácia bola vypracovaná pre školskú 

mládež (adresnejšie, pre žiakov základných škôl) v rámci projektu „Oživené učebnice“.21  Knižka je 

dobrým sprievodcom pri vyhľadávaní zanechaných stôp remeselníkov. Zavedie vás do Prešporka 

(Bratislavy) 18. storočia, kedy remeselné a cechové predmety boli každodennou súčasťou života 

majstrov, tovarišov a učňov. Dozviete sa príbeh strateného remesla – cinárstva, ale aj medikováčstva 

a hodinárstva, ktorých stopy môžete dodnes obdivovať v expozíciách a depozitároch Múzea mesta 

Bratislavy. 

 

 Zápis Johanna Christopha, toho času cechmajstra, v knihe cinárov 

 
 Exponáty medikováčskeho remesla. (Zbierky Múzea mesta Bratislavy – foto: autorka) 

 

 

 

20 PAVLIKÁNOVÁ, Martina: Remeslo má zlaté dno. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 

21 Pozn.: E edícii História v kocke vyšlo viacero titulov projektu „Oživené učebnice“ – Sprievodca k vzdelávacím 

programom Múzea mesta Bratislavy. (Ďalšie tituly od autoriek projektu: B. Husovej a M. Pavlikánovej: „Prišli k nám Rimania“, 

„Tajomstvo lekárne U červeného raka“, „Slovania na Devíne“, „Mária Terézia a my“.   
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c) práca s historickým prameňom 

Všade okolo nás, či už v múzeách alebo voľne dostupných v našom prostredí,  nachádzame 

nepreberné množstvo historických prameňov. Niektoré si chránime a niektorým sa len prizeráme, ako 

nám z rôznych dôvodov miznú z očí. Chrániť historické pramene nášho poznania a dešifrovať ich 

hodnotu nie je záujmom len vedeckých a odborných pracovníkov, ale mali by patriť do sféry záujmu aj 

každého z nás. 

     Keďže historických pamiatok, historických prameňov je nespočetné množstvo, pre lepšiu 

orientáciu a odbornú komunikáciu ich zoskupujeme podľa určitých kritérií: 

 

 Klasifikácia historických prameňov 

Historické pramene 

↓                                                                                           ↓ 

nepísané                                  |                                       písané 

  ↓                ↓                   ↓                                ↓                      ↓                    ↓                        ↓ 

hmotné    obrazové         ústne                      úradného        súkromnej,     literárne,             periodická 

                   a zvukové       dochované             pôvodu            osobnej           rozprávacie            tlač 

                                                                                                      povahy 

 

Príklady konkretizácie  klasifikovaných historických prameňov: 

Nepísané pramene: 

▪ Hmotné pramene – napr.: úžitkové predmety, architektonické pamiatky, technické pamiatky, ruiny, 

ozdobné a umelecké predmety, zbrane, nástroje, mohyly a pod. 

▪ Obrazové a zvukové pramene – napr.: mapy, plány, technické výkresy, schémy, plagáty, obrazové 

reklamy, kresby, grafiky, karikatúry, obrazové tkaniny, žánrové a oltárne obrazy, panorámy miest, 

fresky, fotografie, audiozáznamy, videozáznamy a pod. 

▪ Ústne dochované – napr.: povesť, chýr, historická pieseň, , pranostiky a pod. 

Písané pramene: 

▪ úradného pôvodu – napr.: privilégiá, výsady, mandáty, príkazy, zákony, listy, spisový materiál, úradné 

knihy (matriky), pomocné podacie protokoly, indexy, kopiáre a pod. 

▪ súkromnej, osobnej povahy – napr.: osobné doklady, písomná pozostalosť, kalendáre apod.  

▪ literárne, rozprávacie – napr.: kroniky, pamäti, legendy, učebnice  a pod. 

▪ periodická tlač – napr. časopisy, denníky a pod. 

Pre žiakov sú v najprirodzenejšej a zrozumiteľnej forme podania primárne historické pramene 

uložené v múzeách.  Sú ľahšie čitateľné a efektívnejšie pôsobia na vytváranie predstáv o živote 

spoločnosti.  
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Ako Z. Krišková konštatuje, základným komunikačným výstupom múzeí je nesporne zbierkový 

predmet, muzeália. Je zároveň primárnym historickým prameňom ako nositeľ muzeality. Múzejná 

terminológia hovorí aj o využití doplnkových výrazových prostriedkov na vyjadrenie väzieb, súvislostí 

a vzťahov medzi muzeáliami. K nim radíme sprievodné texty, fotodokumentáciu, grafy, doplnkové 

mapy a pod. Pre zmysluplné obsahové naplnenie doplnkových výrazových prostriedkov je však 

nevyhnutný práve vedecký výskum, ktorého výsledkom má byť objasnenie výpovede  hmotných 

dokladov všetkých historicko-ekonomických  a sociokultúrnych korelácií.22  

 

V  školskom prostredí je súčasťou výučby dejepisu aj práca s historickými prameňmi.  Pri analýze 

prameňa odporúčame postupovať podľa uvedenej schémy:23 

 

 Analýza prameňa a interpretácia, hodnotiace posúdenie 

 

 

22 KRIŠKOVÁ, Zdena: Úloha výskumu v procese uchovania a vedeckého zhodnocovania kultúrneho dedičstva v múzeu. 

In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2014, roč. 2, č. 1, s . 32. 

23 KRATOCHVÍL, Viliam: Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu k predpokladom výučby.  Bratislava: Raabe, 

2019, s. 150. 
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d) „pozvánka“ na exkurziu (aj za hranice Bratislavy) 

Žiaci a študenti si v rámci prípravy plánovanej exkurzie môžu vypracovať aj propagačný leták, 

ktorý slúži na rýchle a praktické využitie. Uvádzajú sa v ňom základné informácie o exkurzii. Pozvánky 

(propagačné letáky) smerujú k zapamätaniu si kľúčových dát a dôležitých  zdrojov  kontaktov.  

V rámci seminára k didaktike dejepisu sa študenti v dvoj-trojčlenných skupinách  venovali aj 

plánovaniu tematicky zameraných exkurzií. Vypracovali podrobnejší program exkurzie s časovým 

harmonogramom a obsahom kontextuálne prepojeným s preberanými historickými témami. Súčasťou 

boli aj propagačné letáky, „pozvánky“ na exkurziu do okolitých lokalít v zahraničí – teda v priestore 

bývalej habsburskej monarchie.  

 

  

 

 

      

 

 Ukážky informačných letákov pre exkurziu. (Pozn.: materiál s  podrobným vypracovaním harmonogramu 

a tematicky zameraného programu je dostupný na Katedre histórie PdF UK).  

 

e) „Čo pre nás znamenajú pamiatky Slovenska?“ Slovensko má ďalší zápis v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO   

Dňa 30. júla 2021 Medzinárodná archeologická lokalita Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes bola 

zapísaná na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  
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Nominačný projekt a zápis Dunajského Limesu na prestížny Zoznam svetového dedičstva UNESCO 

sú výsledkom viac ako 14 rokov spolupráce partnerských inštitúcií zo všetkých zainteresovaných krajín, 

ktorú za slovenskú stranu koordinoval Pamiatkový úrad SR a dlhodobo aktívne podporovali 

predovšetkým Múzeum mesta Bratislava, Podunajské múzeum v Komárne, Archeologický ústav SAV a 

v neposlednom rade Hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť Rusovce a obec Iža.  Na území Slovenska 

sú súčasťou novej lokality svetového dedičstva UNESCO dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky 

vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Kastel 

Gerulata ležal na území Panónie v línii Carnuntum – Ad Flexum  na pravom brehu Dunaja a tvoril 

neoddeliteľnú súčasť hraničného opevnenia bývalej Rímskej ríše. Rímsky tábor v Iži bol predsunutou 

pevnosťou na ľavom brehu Dunaja, jedinou svojho druhu na tomto úseku hranice, a tvoril predmostie 

legionárskej pevnosti Brigetio. Oba sú dokladom dlhodobej, zhruba 400-ročnej, rímskej prítomnosti na 

území dnešného Slovenska.24 

Je zaujímavé pátrať  aj po takýchto stopách minulosti? Môžeme byť hrdí na to, že sa takýmto 

spôsobom dozvedá o našej „zbierke“ historických hodnôt  celý svet? Poznáme s dostatočnou  

spokojnosťou   históriu pamiatok Slovenska, ktoré si už  „našli miesto“ v zoznamoch tejto svetovej 

inštitúcie? Akú hodnotu v živote človeka má niekoľkoročné úsilie odborníkov presvedčiť svet 

o jedinečnosti a unikátnosti  kultúrnych a prírodných pamiatok?  Aký význam má sprostredkovanie 

informácií tohto typu medzi žiakmi formou metodiky: žiak-žiakovi? 

Kultúrne dedičstvo teda môžeme zadefinovať ako systém hodnôt, kultúrnych prvkov, noriem, 

vzorov a ideí, ktoré sa ako kolektívne vlastníctvo odovzdávajú nasledujúcim generáciám ako špecifický 

typ dedičstva. Generačnou transmisiou sa zabezpečuje kultúrna kontinuita danej spoločnosti. Kultúrne 

dedičstvo v sebe všeličo skrýva. Je pre nás neoceniteľným zdrojom informácií o dobe, v ktorej človek 

žil, o jeho spôsobe myslenia a konania, o spôsobe jeho každodenného života.25 

 Logo pridruženej organizácie OSN – UNESCO a logo pre ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva 

 

 

 

24 Slovensko má ďalší zápis v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Dostupné na internete: 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/slovensko-ma-dalsi-zapis-v-zozname-svetoveho-dedicstva-unesco  

25 BOCKOVÁ, Anna: Kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska – spoločné dedičstvo ľudstva. In: Verbum historiae, 2019, 

č. 2, s. 160. 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/slovensko-ma-dalsi-zapis-v-zozname-svetoveho-dedicstva-unesco
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 Výstupy a hodnotenia stáže 

Výstupom študentov z absolvovanej stáže „Exkurzia“ 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 praktické skúsenosti z priamej komunikácie s cvičným 

učiteľom a žiakmi v rámci  prípravy, tvorby a prezentácie edukačného projektu zameraného na 

exkurziu. Sleduje a konzultuje organizáciu aktivít podľa nastavených kritérií cvičného učiteľa, príp. sám 

navrhuje a predkladá podnety pre úspešný priebeh plánovanej aktivity. Je schopný uplatniť 

kompetencie a praktické zručnosti pri usmerňovaní  činnosti žiaka (resp. celého tímu).  

Podporný materiál prezentuje čiastkové kompetencie a zručnosti, ktoré má študent učiteľstva 

nadobudnúť, resp. cielene rozvíjať v rámci štúdia učiteľstva a počas stáže. Model kompetencií 

a uvedené materiály pre inšpiráciu sú východiskom pre tvorbu  obsahu stáže, ktorý spoločne vypracúva 

študent a pedagogický zamestnanec (cvičný učiteľ). Študent by mal  vedieť praktizovať výučbu v teréne 

a v širších kontextoch uvažovať o regionálnych, slovenských a stredoeurópskych dejinách. Mal by 

preukázať organizačné schopnosti na vytipovaných stanoviskách odbornej exkurzie a priamo vnímať 

stopy minulosti v priestorovo-časových súvislostiach.  

Obsahová náplň predmetu umožní študentovi poznávať a uvedomiť si viaceré aspekty 

regionálnych dejín, pracovať s pramenným materiálom primárneho a sekundárneho charakteru 

a uvedomovať si význam štúdia histórie pre kultivovanie historického vedomia a historickej kultúry.  

 

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 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 žiakov 

základnej alebo strednej školy (podľa zaradenia študenta na stáž) a ďalšie postrehy. 

 

 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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PAVLIKÁNOVÁ, M.: Tajomstvo lekárne U červeného raka. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 

PAVLIKÁNOVÁ, M.: Remeslo má zlaté dno. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 

PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. 

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J..: Pedagogický slovník. 3. vyd. Praha : Portál, 2001. 

SLÁDKOVÁ, K.: Jozef Miloslav Hurban. In: Virtuálna cesta Myjavou. 2021. Dostupné na internete: 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-historie/dejepis-pre-21-storocie/ 

STRADLING, R.: Multiperspektíva v dejepisnom vzdelávaní. Bratislava: Metodické centrum mesta 

Bratislavy, 2007.   

STRADLING, R.: Vyučovanie európskej histórie dvadsiateho storočia. Bratislava: Metodické centrum 

mesta Bratislavy, 2002. 

ZDECHOVANOVÁ, D., BOCKOVÁ,A., PÁNIK, P. (eds.): Inovatívne prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov 

v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. Metodická príručka. Bratislava: Strom života, 2006. 

ZDECHOVANOVÁ, D., BOCKOVÁ, A. (eds.): Kultúrne dedičstvo inovatívnou formou (e-learning). Výukové 

SD k on-line kurzu. Bratislava: Strom života, 2012.  

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-historie/dejepis-pre-21-storocie/


30 

 

Zoznam obrázkov 

 Mapa Bratislavy z roku 1765. Nakreslil ju Michael Marquart. (Pozn.: Na vychádzke, 

exkurzii pracujeme aj s dobovým historickým prameňom – bližšie informácie o mape v texte) ........... 6 

 Bratislava – miesto archeologických vykopávok ........................................................... 12 

 Maketa pôvodného Karnera sv. Jakuba (zdroj obrázkov: internet) .............................. 12 

 Ferdinandova brána starej pevnosti v Komárne a fortifikačný systém pevnosti na mape 

   ....................................................................................................................................... 13 

 Zápis Johanna Christopha, toho času cechmajstra, v knihe cinárov ............................. 20 

 Exponáty medikováčskeho remesla. (Zbierky Múzea mesta Bratislavy – foto: autorka) .. 

   ....................................................................................................................................... 20 

 Analýza prameňa a interpretácia, hodnotiace posúdenie ............................................ 22 

 Ukážky informačných letákov pre exkurziu. (Pozn.: materiál s  podrobným vypracovaním 

harmonogramu a tematicky zameraného programu je dostupný na Katedre histórie PdF UK). ......... 23 

 Logo pridruženej organizácie OSN – UNESCO a logo pre ochranu kultúrneho 
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Príloha 1 – Informačný list predmetu Exkurzia 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: B-HISde031 Názov predmetu: Exkurzia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Forma výučby: stáž 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný: Za obdobie štúdia: 20h/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 „Exkurzia“ 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 a predmetové kompetencie. 

Mal by vedieť praktizovať a “kultivovať” spoluprácu učiteľa a žiaka vo výučbe v teréne a v širších 

kontextoch uvažovať o regionálnych, slovenských a stredoeurópskych dejinách. Mal by preukázať 

organizačné schopnosti na vytipovaných stanoviskách odbornej exkurzie a priamo vnímať stopy 

minulosti v priestorovo-časových súvislostiach.  

Stručná osnova predmetu: obsahové zameranie predmetu umožní študentovi poznávať a uvedomiť si 

viaceré aspekty regionálnych dejín, pracovať s pramenným materiálom primárneho a sekundárneho 

charakteru a uvedomovať si význam štúdia histórie pre kultivovanie historického vedomia a historickej 

kultúry.  

Tematické zameranie predmetu: 
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- význam výchovy k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva; 

- fázy realizácie odbornej exkurzie; 

- možnosti uplatnenia interaktívnych a reflexných metód výučby (odporúčania modernej didaktiky 

dejepisu a objektovej didaktiky); 

- projektovanie a praktizovanie odbornej exkurzie. 

Odporúčaná literatúra: 

KAČÍREK, Ľ. 2016. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Vysokoškolské skriptá. Bratislava : Muzeológia a 

kultúrne dedičstvo, o. z. 2016. 

ZDECHOVANOVÁ, D., BOCKOVÁ, A. PÁNIK, P. 2006. Inovatívne prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov v 

oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. Metodická príručka. Bratislava : Strom života, 2006. 

BUDAY, P. a kol. 2015. Monumentorum tutela. Ochrana  pamiatok. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 

2015. 

JANČURA, M., BOJKOVÁ, A. (eds.). 2019. Dejiny tvoríš ty! Histórie - škola - verejný priestor. Košice : UPJŠ 

v Košiciach, 2019. 

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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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): 
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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 stáže26 

 

Potvrdenie o vykonaní pedagogickej stáže 

 

 

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

študent/ka 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) 

 

 
26 Tlačivo s logom Pedagogickej fakulty je zverejnené na webovej stránke fakulty. 
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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

  

Vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK  

  

Technický redaktor: Ing. Roman Joštiak  

Grafický návrh obálky: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.  

Za jazykovú stránku zodpovedá autor. 

Rozsah 39 strán, 1,65 AH, prvé vydanie vyšlo ako elektronická publikácia. 

 

ISBN 978-80-223-5239-0 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

