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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 poznávať reálne možnosti uplatnenia tvorby a prezentácie projektov, sledovať a 
aktívne vstupovať aj v pozícii konzultanta do edukačného procesu. Projektové vyučovanie alebo 
aktívne učenie sa participáciou na projekte považujeme za vysoko efektívny spôsob edukácie.  

     Metodický materiál slúži ako podklad pre prácu žiakov základných a stredných škôl, študentov  
učiteľstva aj cvičných učiteľov, ktorí stáž budú realizovať.   

 

 
Obr. 1 Koláž „Mníchovský diktát“ od študentky Renáty Šimuničovej (1. roč. mgr. štúdia, Katedra histórie PdF UK 

v Bratislave). Koláž bola  jednou zložkou projektovej činnosti na seminári k didaktike dejepisu. 
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1  Ciele a charakteristika stáže 

Hlavným cieľom stáže projektová činnosť 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 Projektová činnosť (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 
tvorbou projektov. Zároveň pri realizácii stáže na základnej alebo strednej škole nadobudne skúsenosti 
z tvorby jednoduchších alebo zložitejších foriem spracovania a prezentovania vytvorených projektov.  
Čiastkové kompetencie, ktoré by mal absolvent stáže získať sú uvedené v tabuľke nižšie. 

     Cieľom tejto tematickej stáže je získanie praktických skúseností a poznatkov počas  realizácie 
aktivít v rámci prípravy, tvorby a hodnotenia projektovej činnosti na danej cvičnej škole. 

 

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.  

 

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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Sekundárnou cieľovou skupinou sú zapojení študenti odboru „učiteľstvo a pedagogické vedy“ 
daného študijného programu „história v kombinácii“.  

Cieľovou skupinou stáže sú študenti 2. ročníka v dennej forme bakalárskeho stupňa štúdia 
v učiteľskom študijnom programe „história v kombinácii“.  

Druhou cieľovou skupinou sú 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 „Dejepisná olympiáda“ 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-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 edukačných materiálov.   
Stáž sa realizuje spravidla v popoludňajších  hodinách, môže byť realizovaná aj v rámci aktivít 

školského historického krúžku alebo plánovaných konzultácií učiteľa. Táto forma je najčastejšie 
využívaná v príprave žiakov na rôzne typy súťaží a projektovú činnosť.   

 

     Absolvovanie stáže 
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Administratívne zhodnotenie výstupov bude zaslané metodikovi od cvičného učiteľa aj študenta 
vo forme vyplnených formulárov, ktoré sa nachádzajú v prílohách.  

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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2  Základná charakteristika projektu, projektového 
vyučovania 

Jedným z princípov modernej školy je rozvíjanie samostatnej práce žiakov a študentov v ich 
voľnom čase i v procese výučby – na hodinách jednotlivých predmetov. Samostatná práca, úsilie o to, 
pričiniť sa o obohatenie svojho poznania vlastným úsilím, zamýšľaním sa nad problémami a 
objavovaním nových informácií – to je princíp modernej školy.  

Projektová činnosť v našom ponímaní predstavuje prácu žiaka na projekte – využívajúc projektovú 
metódu počnúc stanovením zámeru a končiac obhajobou záverov „úspešného“ riešenia. Podľa 
Slovníka slovenského jazyka2  v pedagogickom význame ide o druh úlohy, ktorou má žiak vysvetliť 
nejaký jav.  

Projektová metóda, ako naznačuje jej pojem, spočíva v tom, že žiaci pod vedením učiteľa, alebo 
individuálne vypracujú projekt, ktorý postupne riešia, a tým sa vlastne učia. Projekt môže byť zameraný 
viac prakticky, alebo aj teoreticky. Projektom môže byť aj naplánovanie (rozpis) učiva príslušného 
predmetu na isté obdobie, podľa čoho potom žiaci pracujú.3   

Čo je pre žiaka dôležitejšie v súčasnej explózii informácií – vedieť naspamäť množstvo 
faktografických informácií, alebo vedieť potrebné informácie vyhľadať, spracovať a využiť v praktickom 
živote? Jednou z možností ako motivovať súčasného žiaka je projektové vyučovanie. Slovo projekt je 
podľa Slovníka cudzích slov latinského pôvodu a označuje návrh na uskutočnenie určitého zámeru 
spolu s určením spôsobu jeho realizácie.4  

Projekt je sofistikovanou školskou úlohou, ktorá je zameraná na praktické použitie, vedie k tvorbe 
jedinečného riešenia alebo osobitného produktu a vyžaduje od žiaka autorský výklad. Podporuje 
kreativitu a samostatnosť. Podľa R. Čapka je projektová výučba najvyšším stupňom didaktickej 
zručnosti učiteľa. Základom je správna myšlienka, že deti by sa nemali učiť abstraktným definíciám, ale 
skôr riešením komplexných projektov. Zručnosť realizovať projekt je najvyššou kvalitou, ktorú možno 
edukáciou dosiahnuť.5 

Máloktorá vyučovacia metóda umožňuje učiteľovi rozvíjať tak širokú škálu zručností – a máloktorá 
mu dáva väčšiu príležitosť premárniť množstvo času neefektívne riadenými činnosťami. Na rozdiel od 
mnohých iných činností dávajú samostatné práce žiakom šancu využívať intelektuálne zručnosti 
vyššieho stupňa, ako napr. tvorivosť, laterálne myslenie, hodnotenie, analýzu a syntézu. Rovnako si 

 

2 Slovník slovenského jazyka. Dostupné na internete:  https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=projekt 

3 PETLÁK, Erich: Všeobecná didaktika. Bratislava: Iris 2004, s. 148-149. 

4 BAČOVÁ, Darina, NOVAK DUCKÁ, Ľudmila, ONUŠKOVÁ, Mária: Projektové vyučovanie v edukačnom procese. 
Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2014, s. 6 

5 ČAPEK, Robert: Moderní didaktika. Lexikon výukových hodnotících metod. Praha : GRADA publidhing a.s., 2015, s. 376 
– 377.  

https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=projekt
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môžu precvičiť schopnosť samostatnosti, schopnosť učiť sa, schopnosť riešiť problémy a ďalšie 
všeobecné schopnosti.6  

Projekt môže svojou potenciou veľmi účinne napomáhať konkretizácii historického obrazu 
objektu zakomponovaného do sumáru a siete historických udalostí prekračujúc aj hranice jeho statusu 
v danom regióne. Takýmto zámerom môže projekt súčinne napomáhať aj rozvoju vzdelávacích 
kompetencií študujúcej mládeže požadovaných štátnym i školským vzdelávacím programom, ako aj 
vytváraniu všeobecnejšieho historického rozhľadu. Touto cestou sa teda vytvárajú aj možnosti 
implementácie projektu do celkového pedagogického a edukačného systému všeobecného a 
historického vzdelávania. 

Celkovo myšlienku realizácie projektovej činnosti odporúčame a objektívne sa predpokladá aj 
záujem detí o ponúkanú formu sprístupňovania historických informácií.  

Pri tvorbe projektu je nápomocná aj objektová didaktika, ktorá rozvíja „komunikáciu“ s 
historickými prameňmi (objektami), informáciami a vôbec komunikáciu školy s príslušnými inštitúciami 
(múzeom, archívom a pod.).a historickým prostredím/lokalitou.  

Projekt je veľmi dobrou didaktickou pomôckou pri chápaní zložitosti historického vývoja i zložitosti 
historických javov. Je vhodným „vodidlom“ pri vytváraní predstavivosti o každodenných problémoch a 
potrebách ľudí v rôznych časových horizontoch. Zároveň poskytuje priestor aj pre empatický pohľad 
na dejiny a v neposlednom rade ponúka aj zábavnejšiu formu vzdelávania.   

Projekty plnia svoju edukačnú funkciu aj pri rozvoji rétorických schopností žiakov, pri argumentácii 
a zdôvodňovaní výberu použitého dôkazového (pramenného) materiálu a pri prezentovaní svojich 
zistení alebo výsledkov práce. Projektové vyučovanie môžeme označiť aj ako jeden z variantov 
problémovej metódy, problémového vyučovania. 

Podľa R. Čapka, za projektové metódy považujeme len tie činnosti, ktoré obsahujú tieto znaky. 

 

Tab. 2 Znaky projektových metód 

Znaky projektových metód:   

▪ žiaci preberajú zodpovednosť za splnenie úloh projektu; 

▪ projekt obsahuje výrazné medzipredmetové (resp. medziodborové) znaky; 

▪ zameranie projektu je praktické a späté s realitou; 

▪ žiaci môžu sami slobodne voliť, ako zadané úlohy splniť - teda produkty žiackej práce  (resp. riešenia 
projektov) budú v jednotlivých skupinách odlišné; 

▪ v prípade skupinovej práce majú žiaci voľbu, ako sa budú v skupine rozhodovať, akej činnosti sa 
budú venovať (resp. v skupine existuje deľba práce).7 

 

Dôležité je pri projektovej činnosti venovať pozornosť tréningu intelektuálnych, praktických a 
emocionálnych zručností a schopností. V tomto kontexte sú vhodnými komponentmi projektov 

 

6 PETTY, Geoff: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996, s. 213-214. 

7 ČAPEK, Robert: Moderné didaktika. Lexikon výukových hodnotících metod. Praha : GRADA publishing a.s., 2015, s. 
377. 



12 

 

ikonické texty a myšlienkové a pojmové mapy, t. j. schematické, symbolické zobrazovanie faktov a 
predmetných  tém. 

Pandel8  zdôrazňuje, že dôležitejší než samotný produkt projektového vyučovania (napr. plagát, 
infografika, prednáška, webová stránka...) je proces, ktorý k tvorbe produktu vedie - teda plánovanie, 
výskum, zber informácií a ich aplikácia.  

Vo výučbe (nielen) dejepisu sa výrazne apeluje aj na kritické myslenie, ktoré má potenciál rozvíjať 
sa prostredníctvom projektovej činnosti. Chápeme ho ako proces porozumenia informácii, následne 
podliehajúcej dôslednému preskúmaniu zo strany žiaka. Ten ju potom porovnáva s inými poznatkami 
a s tým, čo už vie, pričom v záveroch svojej práce zaujíma vlastné stanovisko. V procese rozhodovania, 
neustáleho hľadania a objavovania sa preferujú metódy a stratégie9  podporujúce ich aktívne učenie, 
pričom sa mení aj funkcia pedagóga. Ten prechádza z pozície mentora podávajúceho vedomosti 
jedincom na pozíciu facilitátora, uľahčujúceho koncept (konštrukt) nových poznatkov. Pripravuje 
žiakom nové situácie, nepriamo riadi a navodzuje situácie vhodné na rekonštrukciu poznatkov. 

2.1 Plánovanie a realizácia projektovej činnosti 

potrebné a dôležité riešiť. 

2. „Zbieranie“ myšlienok vedúcich k formulovaniu projektu. 

3. Spoločné plánovanie (učiteľ, žiaci – čo riešime, k čomu dospejeme, čo predpokladáme ...). 

4. Premýšľanie o realizácii postupu čo, ako, prečo ...). 

5. Vytýčenie časového harmonogramu postupu (čo a dokedy). 

6. Práca skupín na projekte (rôznymi metódami). 

7. Zverejňovanie výsledkov riešenia projektu a jeho častí skupinami.10   

 

     Projektové vyučovanie je koncepcia, v ktorej je projektová metóda hlavnou metódou 
vyučovania a využívanie projektov tvorí prevažujúcu časť vyučovania.11  

     Pre realizáciu projektovej činnosti a tvorbu projektov odporúčame využiť nasledovné 
komponenty a fázy činnosti spracované v tabuľkách. 

 

Tab. 3 Štruktúrne komponenty návrhu projektu 

Návrh projektu by mal obsahovať tieto položky: 

 

8 PANDEL, Hans-Jürgen: Geschichtsdidaktik: Eine Theorie für die Praxis. Schwallbach: Wochenschau Verlag, 2017, s. 
359. 

9 Pozn.: Odporúčame napr. uplatniť metódu Insert, pri ktorej žiaci používajú znamienka (✓,+,?, -), t. j.  ✓informáciu som 
poznal, +získal som novú informáciu, ?chcem vedieť ešte viac, -informácia je v rozpore s tým, čo viem.   

10 PETLÁK, Erich: Všeobecná didaktika. Bratislava: Iris 2004, s. 149. 

11 KOSOVÁ, Beata: Projektové vyučovanie. In: Pedagogické rozhľady, roč. 4, 1995/96, č. 6, s. 9. 
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Názov: Úlohy riešiteľov: 

Meno riešiteľa/mená riešiteľov: Zistenia, stav skúmanej problematiky: 

Objekty/problémy riešenia: Spôsob riešenia: 

Vek riešiteľa/riešiteľov. Použité prostriedky: 

Anotácia projektu: Použitá literatúra, zdroje: 

Cieľ : Spôsob prezentácie: 

Popis miesta, stavu, problému: Uloženie spracovaných materiálov: 

Prínos pre žiaka: Prínos pre školu: 
 

Vypracovať plán projektovej činnosti (samostatnej práce)  je tvorivý proces. Ale ako G. Petty 
uvádza, žiadny presný recept predložiť nemožno, no predsa by sa nemalo opomenúť nasledujúce:12 

Tab. 4 Aspekty plánovania projektovej činnosti (samostatnej práce) 

Stanoviť ciele Čo sa chce prácou dosiahnuť? 

Zvážiť podmienky Je dostatok času a možností dostať sa 
k zdrojom informácií? 

Zvážiť potrebné zručnosti Sú žiaci schopní pracovať sami a študovať 
rôznorodý materiál? 

Naplánovať činnosti Vedia si žiaci starostlivo rozvrhnúť činnosti? 
Nie je potrebné rozdeliť úlohy na menšie časti, 
krátkodobejšie zadania? 

 

Pri plánovaní a realizácii projektovej činnosti je dôležitá aj voľba dobrej stratégie. V metodikách 
výučby jednotlivých predmetov13  sa už dlhodobejšie preferuje stratégia, ktorá doposiaľ nestratila na 
význame. V nasledujúcej tabuľke uvádzame jednotlivé fázy stratégie (výkony žiakov sú upravené 
autorkou). 

 

Tab. 5 Fázy stratégie a realizácie činnosti 

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 

 

12 PETTY, Geoff: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996, s. 214-2015. Pozn.: autorka mierne upravila text v tabuľke. 

13 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. 
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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 

 

2.2 Druhy projektov 

     Projekty sú svojou náročnosťou spracovania rôzne, môžeme ich klasifikovať podľa viacerých 
hľadísk, napr. -14  Killpatrick rozdeľuje projekty podľa účelu na: 

1. Projekty, snažiace sa vteliť myšlienku alebo plán do určitej formy, 

2. Projekty smerujúce k získaniu estetickej skúsenosti, 

3. Projekty usilujúce sa rozriešiť nejaký problém, 

4. Projekty smerujúce k nadobudnutiu určitých zručností. 

Z tohto istého hľadiska J. F. Hosic rozdeľuje projekty na:  

- problémové  - cieľom je napr. vyriešiť problém, sprehľadniť učivo, uľahčiť zapamätanie a pod. 

- konštruktívne - cieľom je niečo vytvoriť, skonštruovať 

- hodnotiace - cieľom je niečo skúmať, porovnávať, zisťovať funkčnosť a pod. 

- drilové - cieľom je nácvik zručností. 

 

Z hľadiska navrhovateľa projektu na: 

- spontánne - vychádzajú zo záujmov žiakov, témy si volia sami,  

- umelé - učiteľ určí presnú projektovú štruktúru i náročnosť riešenia úlohy, 

- kombinované - zúčastnené strany korigujú činnosť.  

Z hľadiska miesta konania: 

- školské - prebiehajú v rámci školy v čase tam dodržiavanom,  

- domáce - prebiehajú mimo školského vyučovania, riešia sa doma, 

- kombinované - domáce i školské činnosti sa navzájom prelínajú. 

Z hľadiska počtu riešiteľov: 

- individuálne  

- kolektívne - skupinové, triedne, viacročníkové, celoškolské, národné, nadnárodné 

Z hľadiska dĺžky trvania. 

- krátkodobé - jednoduché činnosti 

- strednodobé. Niekoľko dňové 

 

14 Citované podľa: PETRAŠKOVÁ, Erika: Projektové vyučovanie. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove 
2007, s.10. 



15 

 

- dlhodobé – niekoľko týždňové, mesačné, ročné. 

Z hľadiska vyučovacieho predmetu: 

- v rámci  jedného predmetu  

- v rámci príbuzných predmetov (medzipredmetové väzby) 

- mimo výučby predmetov (iné oblasti poznania) 

- nameisto predmetov. 

- projekty namiesto predmetu (projektové vyučovanie)15  

      

Pri projektovej činnosti akcentujeme uplatnenie (vyhľadávanie) medziodborových súvislosti 
(interdisciplinárnych vzťahov). Sú dôležité najmä z hľadiska komplexnejšieho uchopenia riešeného 
problému, pochopenia vnútorných súvislosti a vzájomnej podmienenosti sledovaných javov. Napr. pri 
spracovaní témy „Vysťahovalectvo Slovákov pred 1. svetovou vojnou“ je potrebné poznávať politickú 
situáciu v krajine, prírodné podmienky a ekonomické pomery v sledovanej lokalite, sociálne a 
demografické aspekty života sociálnych skupín, motiváciu jednotlivcov a pod. 

 

Tab. 6 Efektívnosť uplatnenia medziodborových súvislostí 

▪ kompaktnosť informácií, celistvejší pohľad na udalosti, región (vhodné témy na spracovanie: 
Vysťahovalectvo Slovákov, Symbolická gotická cesta, Zlatý vek Uhorska, Slovenský “Sokrates,” 
Viedenská arbitráž  a pod.); 

▪ ľahšie a lepšie pochopenie a zdôvodnenie súvislostí; 

▪ trvalejšie uchovanie v pamäti, flexibilnejšie vybavenie poznaného; 

▪ funkčnejšie nadväzovanie nových poznatkov 

▪ kvalifikovanejšie „prepojenie“ regionálnych (miestnych), národných a nadnárodných dejín; 

▪emocionálnejšie vnímanie „každodenných“ problémov „mikro“ regiónu atď.  

 

2.3 Slovné hodnotenie projektovej činnosti 

Pri projektovej činnosti (samozrejme aj pri iných edukačných činnostiach) má hodnotenie  
(priebežné i záverečné) svoje trvalé miesto. Ide o porovnávanie skutočného javu zisteného kontrolou 
s požadovaným, očakávaným javom.  

Hodnotenie je posúdenie žiackeho výkonu na základe hodnotiaceho kritéria, normy s ohľadom na 
potenčné možnosti žiaka. Výsledky hodnotenia učiteľa závisia od toho, aké hodnotiace kritérium si 
vytvára a preferuje učiteľ, príp. ako uplatňuje už vymedzené objektívne kritérium (normu) danú 
formou výkonového štandardu.16  Kľúčovou pri hodnotení je spätná väzba. Tá by mala byť rýchla a 

 

15 Poznámky k druhom projektov podľa jednotlivých hľadísk mierne upravila A. Bocková. 

16 RÖTLING, Gustáv: Hodnotenie učebnej činnosti žiakov. Banská Bystrica: Metodické centrum, 1997, s. 4. 

 



16 

 

častá pre všetkých žiakov v skupine. Kontrolné informácie  slúžia žiakom na reguláciu vlastného učenia. 
V prípade, že si ich žiak získava sám, potom táto situácia výrazne vplýva na úroveň sebapoznania a 
sebahodnotenia. Pri pedagogickej kontrole a hodnotení je veľmi dôležité rozlišovať (ako sme už vyššie 
spomenuli) hodnotenie priebežné a hodnotenie záverečné. Dôležité však je vopred stanoviť 
hodnotiace kritériá. Tie žiakom komunikujú, aké zručnosti budú sledované a podľa akých kritérií budú 
práce hodnotené.  

Pri projektovej činnosti je dôležité dbať aj na formovanie metakognitívneho poznania žiaka. Myslí 
sa tým proces sebareflexie – t. j.: aké mám poznatky o tom, ako pracujem,  uvažujem, myslím, 
komunikujem, spolupracujem a tvorím. Ďalej, ako rozumiem stratégiám práce,  systému a funkčnosti 
rozdelenia obsahu témy do jednotlivých kapitol, častí, ako aplikujem heuristiku pri riešení rôznorodých 
úloh, vrátane poznania kontextu a podmienok. Inými slovami, uvedomenie si úrovne vlastných 
poznatkov,  možností a perspektív. 

Vhodnou pomôckou pri hodnotení projektu môže byť využitá nasledovná tabuľka: 
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Tab. 7 Hodnotenie projektu (tabuľka je použitá z publikácie)17 

 

 

 

17 BAČOVÁ, Darina, NOVAK DUCKÁ, Ľudmila, ONUŠKOVÁ, Mária: Projektové vyučovanie v edukačnom procese. 
Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2014, s. 18. 
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Pri sebahodnotení žiaka odporúčame použiť nasledujúci formulár: 

Tab. 8  Formulár sebahodnotiaceho listu (pre žiaka)18 

 

 

 

 

 

18 Tamže, s. 20. 
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3  Modulárny dizajn (voľba a výber z možností) 

Pri projektovej výučbe, projektovej činnosti  žiakov (práca na tvorbe projektov) zohrávajú dôležitú 
funkciu aj grafické médiá.  

V odbornej literatúre sa názvoslovie a taxonómia didaktických prostriedkov  rôznia. Grafické 
médiá sú niekedy nazývané symbolickými a radené do skupiny prostriedkov obrazových, iné zdroje 
odlišujú skupinu vizuálnych a grafických edukačných médií. Grafické médiá prispievajú k názornosti 
(nielen) dejepisného vyučovania, ich symbolický charakter rozvíja logické a abstraktné myslenie žiakov. 
Do tejto skupiny sa radia kartografické prostriedky (geografické a topografické mapy, plány, historické 
kartogramy, slepé mapy, mapové náčrtky), prostriedky slúžiace na prezentáciu štatistických údajov 
(grafy, tabuľky, diagramy), časové priamky (osy) a ďalšie symboly, značky, grafické ikony atď. Niektorí 
autori uvádzajú medzi grafickými prostriedkami aj prácu na tabuli.19  

Myšlienkové a pojmové mapy sú veľmi dobrou edukačnou pomôckou. Uľahčujú plánovanie a 
organizáciu učenia, umožňujú komplexnejšie porozumieť učivu, študovanej téme  (pozri rozpis funkcií 
na obrázkoch): 

  
Obr. 2 Myšlienkové mapy. Zdroj internet20 

Niekedy býva myšlienková mapa nazývaná aj ako pojmová mapa. Myšlienkovou mapou nazývame 
aktivity, ktoré pracujú s asociáciami a pojmové mapy sú tie, ktoré pomáhajú pochopiť pojmy, napr. 
prácou s textom, encyklopédiou a pod.  Ide o alternatívnu formu záznamu poznatkov, ktoré sú 
spracovávané rôznym spôsobom. Dôležitý je totiž nielen zápis údajov, ale hlavne vzťahov medzi nimi, 
ktoré možno rôznymi spôsobmi zaznamenať. Svoj význam má veľkosť, farby, grafické značky a pod. 

 

19 LABISCHOVÁ, Denisa - GRACOVÁ, Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: Ostravská univerzita 
v Ostrave, 2009, s. 125. 

20 Myšlienkové mapy. Dostupné na internete: https://www.google.sk/imghp?hl=sk 

https://www.google.sk/imghp?hl=sk
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Grafický záznam umožňuje lepšie zapamätanie a práca s ním získava na prehľadnosti. Myšlienková 
mapa môže mať podobu abstraktnú i veľmi konkrétnu.21 

3.1 Inšpiratívne námety pre projektovú činnosť 

Ako sme už uviedli, projekty môžu byť stručné i rozsiahle, zložitejšie i jednoduchšie, môžu byť 
autentické (pochádzajúce od samotných žiakov) alebo umelé - spracované na základe predložených 
podkladov či indícií (viď. napr. nasledujúce zostavy obrázkov). Podklady pre spracovanie určitej témy 
sú vodidlom pre štúdium a rozpracovanie témy, pre rozvoj konceptuálneho, procedurálneho a 
metakognitívneho poznania. Prostredníctvom takýchto didaktických pomôcok (ktoré nižšie uvádzame 
pre inšpiráciu)  žiak kvalifikovanejšie a komplexnejšie nazerá na študovanú problematiku a 
prostredníctvom schém (schematického zobrazenia učiva) podá komplexnejší výklad spracovanej 
témy. Autorsky spracované ukážky schém nižšie22  sú vhodným námetom (podkladom) pre 
rozpracovanie tém regionálnej, národnej, stredoeurópskej i európskej histórie. Tabuľky, obrázky  a 
schémy môžu byť dopĺňané vhodným obrazovým materiálom, ikonickým textom (podľa stanovených 
cieľov práce). 

 

Návrh prostriedkov (pomôcok) pre tvorbu projektov: 

 

a) Tvorba a využívanie myšlienkových máp, obrázkov, ikonických textov 

Tabuľky (tzv. „slepé“,) sú odporúčanou formou pre  systematizáciu učiva (možnosť dopĺňania). 
Nižšie uvedená tabuľka a schéma „pavúk“, sa môžu využiť pri štúdiu témy: Formovanie moderného 
slovenského národa. V projekte môžu zohrávať kľúčovú pozíciu. Do tabuľky možno vpísať na vyznačené 
miesta  → predpoklady formovania moderného slovenského národa, priebeh  národného  hnutia  i → 
následný vývoj udalostí. Myšlienková mapa v podobe „pavúka“ usmerňuje činnosť žiaka (vyhľadávanie 
kontextuálnych informácií). Žiaci si môžu vytvoriť funkčný poznámkový aparát ku každej schéme. 
Výhodou takéhoto schematického zobrazenia témy (učiva, udalostí) je otvorenosť (možnosť 
pripisovania nových získaných a súvisiacich informácií. 

 

 

21 ČAPEK, Robert: Moderné didaktika. Lexikon výukových hodnotících metod. Praha : GRADA publidhing a.s., 2015, s. 
333. 

22 Pozn.: edukačné pomôcky sa využívajú na seminároch k základom modernej didaktiky. 
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Obr. 3 Náčrt tabuľky a myšlienkovej mapy k téme: Formovanie moderného národa (spracovala A. Bocková) 

 

Téma: Napoleonova expanzívna politika sa dá spracovať aj poskytnutím nasledujúcich indícií. Žiak 
môže ľubovoľne narábať s predloženým materiálom, dopĺňať, meniť, vysvetľovať jednotlivé dáta 
a udalosti, dopĺňať legendu k obrázkom, myšlienkovej mape, dávať do vzťahu lokálne, regionálne, 
národné i nadnárodné dejiny a pod.  projekt môže rozšíriť o zaujímavosti, ktoré sa v učebnici 
nenachádzajú, príp. pridať časovú os, analýzu historického prameňa (Bratislavský mier) atď.  

          
Myšlienková mapa 

zobrazuje kľúčovými dátami 
expanzívnu politiku  Napoleona  

Bonaparta          →    

         

  

 

Napoleon na Elbe 
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Bratislavský mier  

 
Obr. 4 Súbor obrázkov ku kariérnemu vzostupu a pádu Napoleona Bonaparta (zdroj obrázkov: internet, náčrt 

myšlienkovej mapy expanzívnej politiky zostavila autorka) 

Sieťovaním dát k téme: Druhá svetová vojna, sme zobrazili kľúčové  vojenské akcie. 
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Obr. 5 Sieťová myšlienková mapa k téme 2. svetová vojna (autorsky spracovaná)23 

Ako inšpiráciu pri chronologickom usporiadaní dát ponúkame pomerne zložitú časovú os). 
Samozrejme mladší žiaci môžu vytvárať aj jednoduchšie časové záznamy. Pri tejto časovej osi  je 
dôležité, aby si žiaci všímali časové horizonty dát a súbeh jednotlivých udalostí. Z didaktického hľadiska 
funkčnosť takejto myšlienkovej mapy  spočíva v komparácií udalostí a ich dôležitosti pre v jednotlivé 
regióny. 

 

 
Obr. 6 Časová os k dejinám medzivojnového obdobia (spracovala A. Bocková) 

Schémy a tabuľky sú užitočnými pomôckami hlavne pri tvorení významov historických udalostí a 
komparácii dejov vo vymedzenom časopriestore. Práve tabuľky a schémy eliminujú veľký nápor 
informácií a „nútia“ vidieť zložitú spleť informácií v prehľadnejších štruktúrach. Podstatou týchto 
intelektuálnych pomôcok je zvýrazňovanie časových následností, priestorovej lokalizácie, vytváranie 
asociácií medzi novými informáciami a existujúcimi poznatkami. Dá sa prostredníctvom takýchto 
pomôcok a ich tvorbou odkryť stupeň poznania a chápania udalostí (učiva) a výraznou mierou 
prispieva k rozvoju historického myslenia. Ďalšou edukačnou efektívnosťou takýchto pomôcok (ako 
sme už vyššie uviedli), je otvorenosť, tzn. možnosť systémového zápisu ďalších informácií, ako aj 
vnímanie prepojenosti všeobecných, národných i miestnych dejín. Študenti sa samozrejme nemusia 
naučiť „všetko“! Aj tak veľkú časť informácií časom zabudnú. Ak však bude takáto pomôcka - ľahšie 
fixovateľná v mysli po ruke, rýchlo a ľahko sa obnovia zabudnuté poznatky a doplnia sa priradením 
ďalších informácií.    

 

 

23 BOCKOVÁ, Anna:  Súčasný dejepis v stredoeurópskom kontexte. Možnosti, limity, šance. In :  Pańko, G. Skotnicka-
Palka, Techmańska, B. (ed.): Nauka. Vroclav: Vroclavská univerzita, 2014, s. 30. 
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b) Rozhovory s priamymi svedkami - „Oral history“  

Ústne podávaná história sa ukazuje ako veľmi užitočný prostriedok najmä pri štúdiu generačnej 
sociálnej zmeny, pri rekonštrukcii našich moderných dejín spoločnosti a skupín, ktoré štát  či historici 
vytlačili do úzadia. Študenti sa môžu stretnúť s problémami pri zbieraní vlastného ústne podávaného 
dôkazového materiálu. Niektoré metodické problémy spojené s interpretáciou takéhoto materiálu 
rozvádza R. Stradling vo svojej publikácii.24  

Ústne podávaná história je záznam a analýza hovoreného svedectva o minulosti. Môže sa 
zameriavať na: 

- spoločné vedomosti o minulosti (tradície); 
- rozprávanie o udalostiach zo života človeka (ústna biografia); 
- osobné spomienky človeka na isté udalosti; 
- ústne výpovede očitých svedkov nahrávané v priebehu udalostí alebo hneď po nich.25     

Táto metóda práce predpokladá od žiaka dobrú pripravenosť formulovať a klásť otázky vybraným 
respondentom, zvládnutie náročnosti spracovania nahrávok (zápisov) a interpretovať získané 
informácie. (Pozn.: Každej činnosti, metóde sa môžu žiaci priúčať už v skoršom  veku).   

 

c) Aplikácia Padlet – on-line nástenka 

 

Žiaci sa môžu na stránku bezplatne zaregistrovať prostredníctvom google účtu, t. j. emailom od 
gmail (Microsoft). Je to online nástenka, na ktorej sa môže pracovať prostredníctvom PC, mobilu, 
tabletu (ale PC/notebook je najpohodlnejší). Zároveň sa môže zdieľať prístup na nástenku aj ďalším 
ľuďom/študentom - buď zaslaním linku alebo QR, alebo embed kódu. Výhodou je, že študenti tam 
môžu pracovať, aj keď nie sú zaregistrovaní (zaregistrovaný musí byť iba vlastník nástenky). 

Žiaci/študenti tam môžu zverejniť  svoju prácu - ostatní si  môžu práce pozrieť, príp. komentovať. 
Publikovanie príspevku je jednoduché - buď cez + vpravo dole alebo dvojklikom na plochu. V prostredí 
sa dajú robiť aj spoločné projekty, čiže  skupina by mohla  spolu napr. vytvoriť mapu, na ktorej budú 
vyznačené pamiatky UNESCO alebo čokoľvek iné. Je viacero možností organizácie Padletu/nástenky - 
nástenka, zoznam, mriežka, stĺpec, konverzácia, mapa, plátno, harmonogram (časová os). Možnosti.: 
nástenka (prepojenie na zadanie - študenti môžu publikovať svoje infografiky k vybraným témam; 
mapa (prepojenie na projekt k vzdelávaniu eTwining); stĺpce (vhodné napr. na skupinovú prácu - hore 
sa dá napísať názov skupiny a pod ňu už môžu študenti publikovať; prepojenie je tiež len na taký mini 
projekt k vzdelávaniu eTwining).   

V jednotlivých nástenkách sa dá nastaviť názov, pozadie, typ písma, možnosť komentovania a 
výhodou je, že publikovaný môže byť rôznorodý obsah - text, obrázok, PDF, video, príp. kombinácie, 
takže z toho môže vniknúť zaujímavé dielo.26 

 

24 STRADLING, Robert: Vyučovanie európskej histórie dvadsiateho storočia. Bratislava: Metodické centrum mesta 
Bratislavy 2002, s. 157. 

25 Tamže, s. 160. 

26 Pozn.: Je možné využiť verziu zadarmo aj platenú. Pri využití  verzie zadarmo možno vytvoriť 3 Padlety, t. j. aktívne  
iba tri padlety súčasne. Vytvorené padlety sa ale môžu  "recyklovať".  

 

https://sk.padlet.com/create?back=1
https://padlet.com/dendysivana/c1zo88r1v2nc2dkb
https://padlet.com/dendysivana/3j7acxgu0eby4b7y
https://padlet.com/dendysivana/fnj8x3x1ryififme
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4  Výstupy a hodnotenia stáže 

Výstupom študentov z absolvovanej stáže „Projektová činnosť“ 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 edukačných projektov. Sleduje organizáciu 
projektovej činnosti školy podľa nastavených kritérií cvičného učiteľa, príp. sám navrhuje a predkladá 
podnety pre projektovú činnosť. Je schopný uplatniť kompetencie a praktické zručnosti pri 
usmerňovaní projektovej činnosti žiaka (resp. celého tímu).  

Podporný materiál obsahuje 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 návrh obsahu stáže, ktorý spoločne vypracúva 
študent a pedagogický zamestnanec (cvičný učiteľ), pre zadanie úloh a taktiež pre záverečné 
sebahodnotenie študenta a hodnotenie cvičného učiteľa. 

 

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. 

Tab. 9 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 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 Projektová činnosť 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Pedagogická 
Kód predmetu: B-HISde030 Názov predmetu: Projektová činnosť 
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 „Projektová činnosť“ 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 praktické skúsenosti z priamej 
komunikácie so žiakmi v rámci  prípravy, tvorby a prezentácie edukačných projektov. Sleduje 
organizáciu projektovej činnosti školy podľa nastavených kritérií cvičného učiteľa. Je schopný 
uplatniť kompetencie a praktické zručnosti v pozícii učiteľa, usmerňujúceho projektovú činnosť žiaka 
(resp. Celého tímu).  Mal by hlavne pochopiť význam uplatňovania   medziodborových 
(interdisciplinárnych) súvislostí v projektovej činnosti. 
Stručná osnova predmetu: obsahové zameranie predmetu umožní študentovi konzultovať o 
typológii a vnútornej štruktúre projektov, o význame tímovej práce (pozn.: podľa výsledkov merania 
OECD, 15-roční žiaci na Slovensku výrazne zaostávajú v spôsobilostiach tímovo pracovať). Z hľadiska 
modernej didaktiky uvažovať o celkovom prínose projektovej činnosti (nielen) v oblasti historického 
vzdelávania.   
Tematické zameranie predmetu: 
- typológia projektov a ich vnútorná štruktúra; 
-identifikovať všeobecné a predmetové kompetencie žiakov; 
- môžnosti uplatnienia troch základných funkcií dejepisu: noetickej (kognitívnej), edukačnej a 
delektornej(zábavnej); 
- uplatňovanie intelektuálnych, emocionálnych a praktických zručností pri tvorbe a prezentácii 
projektov. 
Odporúčaná literatúra: 
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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. 
ŠVEC, Š. 2005. Učiteľská taxonómia: systematika programových cieľov, učebných aktivít a 
hodnotených výsledkov. K revízii Bloomovej klasifikácie kognitívnej domény výchovy. In Pedagogická 
revue, 2005, roč. 57, č. 5, s. 453 – 477.    
BOJKOVÁ, A., JANČURA, M. 2018. Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy IV. Bratislava : Nadácia 
Pontis, 2018. 
ČAPEK, R. 2015. Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotícich metod. Praha : Grada 
Publishing, 2015. 
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 pre študenta (Sebareflexia) 

Metodické usmernenie študentov pri vyhodnocovaní stáže 

 

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 

 

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, 
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- práca so zdrojmi, dokumentačný materiál  

 

Technické kompetencie - využívanie edukačných médií, 

 

 

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 – Protokol o vykonaní pedagogickej stáže   

 

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) 
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