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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-031/00

Názov predmetu:
Alternatívne školy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti bude hodnotená:
a) aktívna účasť, priebežné zadania, referát (20 bodov);
b) záverečná skúška (80 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 100-92 bodov; B – 91-84 bodov; C – 83-76 bodov; D
– 75-68 bodov; E – 67-60. Menej ako 59 bodov – Fx.
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie min. 60 bodov priebežného
hodnotenia. Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Vyučujúca akceptuje min. 2 ospravedlnené absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu základné poznatky a orientáciu v teórii a praxi
alternatívnych škôl v Európe a na Slovensku. Vie vysvetliť spoločenské okolnosti vzniku reformnej
pedagogiky a alternatívnych škôl. Disponuje poznatkami a je schopný kritického hodnotenia ich
prínosu pre reformu edukácie a inováciu učiteľskej práce. Má schopnosť identifikovať silné a slabé
stránky jednotlivých alternatívnych škôl, vzájomne ich komparovať s inými.

Stručná osnova predmetu:
1. Definícia a poňatie alternatívnych škôl. Základné (klasické a novovytvorené) modely
alternatívnych škôl. Príčiny vzniku alternatívnych škôl, spoločné pedagogické znaky.
2. Reformná pedagogika, Hnutie novej výchovy, Reformné pedagogické prúdy 20. storočia.
3. Pragmatická pedagogika. J. Dewey, W. Killpatrick, G. Kerschensteiner
4. Pedagogické koncepcie frankofónnych predstaviteľov: O. Decroly, E. Clapred, A. Ferrier, C.
Frienet.
5. Vidiecke školy - C. Reddie, H. Lietz, P. Geheeb, K. Hanh
6. Daltonský plán.
7. Pedagogická koncepcia M. Montessori.
8. Waldorfská pedagogika
9. Summerhill A.S. Niela.
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10. Alternatívne školy 60-tych a 70-tych rokov 20. storočia, hnutie za antiautoritatívnu výchovu,
hnutie za odškolnenie spoločnosti.
11. dialogická pedagogika a ich vplyv na vznik modelov alternatívnych škôl: Žiacka škola, First
Street School, Indiánske školy.
12. Príspevok alternatívnych škôl k šíreniu inovácií v pedagogickej praxi a prínos pre reformu
vzdelávania.

Odporúčaná literatúra:
ARON, Y.L.2006 An Overview of Alternative Education. Washington: National Center
ofEducation nad the Economy- Dostupné na: http://www.ncce.org/wp-content/uploads/2010/04/
Overview/AltEd.pdf
http://learningalterantives.net/wp-cntent/uploads/legacy/alted.pdf
CHUBB, J. E. : Good Schools by Choice. A new strategy for educational reform. Frankfurt am
Main, 1993
MATULČÍKOVÁ, Mária. Reformno-pedagogické a alternatívne školy a ich prínos pre reformu
školy. Bratislava: Musica Liturgica, 2007. ISBN 978-80-969-784-0-3
RÝDL, Karel. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, 1994. ISBN
80-900035-8-3.
ZELINA, Miron. . Alternatívne školstvo. Bratislava: Iris, 2000. ISBN 8088778980.
WALLRABENSTEIN, W.: 1991. Offene Schule - offener Unterricht. Hamburg.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 46

A B C D E FX

52,17 4,35 30,43 2,17 2,17 8,7

Vyučujúci: Mgr. Janka Medveďová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-003/15

Názov predmetu:
Dejiny pedagogiky 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2  Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
100% priebežne. Študent získava hodnotenie za:
a) aktívnu účasť a diskusiu na seminároch, priebežné zadania, referát, rešerš k téme seminárnej
práce na vybranú tému (20 bodov),
b) 2 písomné testy z ktorých priemer musí byť najmenej 60% (80 bodov).
Klasifikačná stupnica:
100 - 91 % – A,
90 - 81 % – B,
80 - 73 % – C,
72 - 66 % – D,
65 - 60 % – E,
59 % a menej – FX (študent nesplnil podmienky na udelenie kreditov)
Podmienkou splnenia kritérií na absolvovanie predmetu je dosiahnutie min. 60% z celkového
priebežného hodnotenia.
Sú povolené min. 2 ospravedlnené absencie.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie priebežného hodnotenia.
Presné termíny priebežného hodnotenia ako aj témy budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní kurzu dokáže kategorizovať etapy vývoja pedagogického
myslenia a výchovnej praxe. Vie charakterizovať a porovnať tieto etapy a vysvetliť príčiny, ktoré
videli k zásadným zmenám v pedagogickom myslení od antiky po obdobie baroka. Má základné
vedomosti a vie vysvetliť širšie súvislosti týkajúce sa zmien výchovnej praxe. Študent dokáže
vysvetliť príčiny, ktoré viedli k zásadným zmenám v pedagogickom myslení. Vie pomenovať
najvýznamnejšie osobnosti a ich pedagogické diela.

Stručná osnova predmetu:
1. Dejiny školstva a pedagogiky v sústave pedagogických vied. Predmet histórie školstva a
pedagogiky.
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2. Historický výskum, metódy historického výskumu. Výchova a vzdelanie v predhistorickom
období (Akkadsko-sumerská ríša, Babylonská ríša, India, Egypt, Čína, Japonsko, hebrejská
výchova...)
3. Antický ideál výchovy v starovekom Grécku: (Atény, Sparta, Sofisti, Sokrates, Platón,
Aristoteles); Antický ideál výchovy v starovekom Ríme: (kráľovstvo, republika, cisárstvo, Seneca,
M.T. Cicero, Varro, M.F. Quintilianus,...)
4. Stredovek: Kresťanská výchova, Patristika: sv. Augustinus, sv. Hieronymus a iní; Scholastika:
T. Akvinský. Vznik cirkevných škôl, rytierska výchova, vznik prvých univerzít: Bologna, Padov,
Paríž, Salamanca, Oxford, Cambridge, atď.
5. Humanizmus a renesancia: pedagogické myslenie, V. da Feltre, J. L. Vives,E. Rotterdamský, T.
Moore, T. Campanella,....
6. Reformácia a jej vplyv na európsku vzdelanosť. T. Luther, F. Melanchton. Saský školský
poriadok. Protireformácia: Pedagogický systém jezuitského rádu. Ignác z Loyoly. Ratio studiorum
et institutiones scholasticae societatis jesu.
7. Barok: W. Ratke, J. A. Komenský. Pansoficko – vychovateľská sústava J. A. Komenského.
Paradigma PAIDEA. Analýza pedagogických diel J.A. Komenského (Veľká didaktika,
Informatórium školy materskej, všeobecná porada o náprave veci ľudských, Orbis pictus)
8. Osvietenstvo: osvietenská pedagogika, nemecké pietistické školstvo, filantropizmus (Basedow,
Rochov); Empirické teórie poznania J. Locka. výchova a vzdelanie mladého gentlemana, Analýza
prác: Niekoľko myšlienok o výchove, Rozprava a o ľudskom rozume; Supernaturalistický model
výchovy J. J. Rousseaua. Emil alebo o výchove.
9. Vývin pedagogických teórií v nemeckých krajinách od konca 18. storočia: J. H. Pestalozzi –
pedagogické idey, počiatky sociálnej pedagogiky, Lienhard a Gertrúda, Ako Gertrúda učí svoje
deti, J. F. Herbart – filozofické základy pedagogiky ako vedy; F. W. Frőbel - predškolská výchova,
učebné pomôcky a hračky F. Frőbea, F. A. W. Diesterweg – pozdvihnutie učiteľského povolania
10. Ruská škola a pedagogika v 19. storočí: A.I. Gercen, K.D Ušinskij, L.N. Tolstoj – teória
slobodnej výchovy.
11. Politizácia výchovy, vzdelávania a školstva na prelome 19. a 20. storočia. (H. Spencer, R. Owen,
francúzski utopistickí socialisti, M.G. Černyševkij, A.S. Makarenko, atď.)
12. 20. storočie a reformná pedagogika: antropozofia R. Steinera, pedagogika M. Montessori, C.
Freinet, Jenská škola, Daltonská škola ...

Odporúčaná literatúra:
BRŤKOVÁ, Milada. Kapitoly z dejín pedagogiky. Bratislava : UK, 1997. ISBN 80-223-1147-2.
CIPRO, Miroslav. Encyklopedie pramenů výchovy. Galerie světových pedagogů. Praha, 2002.
ISBN 80-238-80-047
KUDLÁČOVÁ, Blanka. Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava : Veda,
2009. ISBN 80-80-821-203
KUDLÁČOVÁ, Blanka. Dejiny pedagogického myslenia I. Počiatky vedomej výchovy a
pedagogických tórií. Trnava : Veda, 2009.
PŠENÁK, Jozef. Dejiny školstva a pedagogiky. Žilina, 2012. ISBN 978-80-5540-596-4.
SROGOŇ, Tomáš a kol. Výber prameňov k dejinám školstva a pedagogiky. Bratislava : SPN,
1981.
* ďalšia literatúra bude doplnená na začiatku alebo v priebehu semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 71

A B C D E FX

22,54 22,54 25,35 8,45 9,86 11,27

Vyučujúci: Mgr. Janka Medveďová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-006/15

Názov predmetu:
Dejiny pedagogiky 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2  Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) 40%, 2 písomné testy
b) v skúšobnom období 60%, , seminárna práca v rozsahu 10-12 strán, ústna skúška,
Podmienku pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky na za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia
Klasifikačná stupnica:
100 - 91 % – A,
90 - 81 % – B,
80 - 73 % – C,
72 - 66 % – D,
65 - 60 % – E,
59% a menej -Fx (nevyhovel podmienkam)
Sú povolené max. 2 zdôvodnené absencie.
Presný termín priebežného hodnotenia bude oznámený na začiatku semestra. Termíny skúšky budú
zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní kurzu dokáže kategorizovať etapy vývoja pedagogického
myslenia a výchovnej praxe. Vie charakterizovať a porovnať tieto etapy a vysvetliť príčiny, ktoré
videli k zásadným zmenám v pedagogickom myslení od 18. stor. po 20. storočie. Má základné
vedomosti a vie vysvetliť širšie súvislosti týkajúce sa zmien výchovnej praxe. Študent dokáže
identifikovať významné medzníky v pedagogickom myslení a vie ich vzájomne komparovať. Vie
analyzovať vývin európskeho pedagogického myslenia od 17. do 20. storočia a vie vysvetliť
výchovno-vzdelávacie koncepcie a názory v uvedenom období.

Stručná osnova predmetu:
1. Osvietenstvo: osvietenská pedagogika
2. Nemecké pietistické školstvo. (H. Francke)
3. Filantropizmus (Basedow, Rochov).
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4.. Empirické teórie poznania J. Locka. výchova a vzdelanie mladého gentlemana, Analýza prác:
Niekoľko myšlienok o výchove, Rozprava a o ľudskom rozume.
5. Supernaturalistický model výchovy J. J. Rousseaua. Emil alebo o výchove.
6. .Vývin pedagogických teórií v nemeckých krajinách od konca 18. storočia: J. H. Pestalozzi –
pedagogické idey, počiatky sociálnej pedagogiky, Lienhard a Gertrúda, Ako Gertrúda učí svoje deti,
7. J. F. Herbart – filozofické základy pedagogiky ako vedy; F. W. Frőbel - predškolská výchova,
učebné pomôcky a hračky F. Frőbea, F. A. W. Diesterweg – pozdvihnutie učiteľského povolania
8. Ruská škola a pedagogika v 19. storočí: A.I. Gercen, K.D Ušinskij, L.N. Tolstoj – teória slobodnej
výchovy.
9. Politizácia výchovy, vzdelávania a školstva na prelome 19. a 20. storočia. (H. Spencer, R. Owen,
francúzski utopistickí socialisti, M.G. Černyševkij, A.S. Makarenko, atď.)
10.Reformná pedagogika, Hnutie novej výchovy a významné pedagogické prúdy 20. storočia.
11. Vybrané pedagogické koncepcie( napr. Antropozofia R. Steinera, pedagogický systém M.
Montessori, C. Freinet, Jenská škola, Daltonská škola, Psychoanalýza, a pod.)
12.Čítanie a výklad textov.

Odporúčaná literatúra:
BRŤKOVÁ, Milada. Kapitoly z dejín pedagogiky. Bratislava : UK, 1997. ISBN 80-223-1147-2.
CIPRO, Miroslav. Encyklopedie pramenů výchovy. Galerie světových pedagogů. Praha, 2002.
ISBN 80-238-80-047
KUDLÁČOVÁ, Blanka. Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava : Veda,
2009. ISBN 80-80-821-203
KUDLÁČOVÁ, Blanka. Dejiny pedagogického myslenia I. Počiatky vedomej výchovy a
pedagogických tórií. Trnava : Veda, 2009.
PŠENÁK, Jozef. Dejiny školstva a pedagogiky. Žilina, 2012. ISBN 978-80-5540-596-4.
SROGOŇ, Tomáš a kol. Výber prameňov k dejinám školstva a pedagogiky. Bratislava : SPN,
1981.
* ďalšia literatúra bude doplnená na začiatku alebo v priebehu semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 55

A B C D E FX

25,45 30,91 27,27 3,64 3,64 9,09

Vyučujúci: Mgr. Janka Medveďová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-011/15

Názov predmetu:
Dejiny pedagogiky 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3  Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) 40%, 2 písomné testy
b) v skúšobnom období 60%, , seminárna práca alebo rodinná genealógia v kontexte vzdelávania
v rozsahu 10-12 strán, ústna skúška,
Podmienku pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky na za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia
Klasifikačná stupnica:
100 - 91 % – A,
90 - 81 % – B,
80 - 73 % – C,
72 - 66 % – D,
65 - 60 % – E,
Sú povolené max. 2 zdôvodnené absencie.
Presný termín priebežného hodnotenia bude oznámený na začiatku semestra. Termíny skúšky budú
zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu dokáže kategorizovať etapy vývoja pedagogického
myslenia a výchovnej praxe na území dnešného Slovenska. Vie zdôvodniť a uviesť príklady
výchovnej praxe ako školských a iných výchovno-vzdelávacích zariadení od Veľkej Moravy
po súčasnosť. Študent vie vysvetliť príčiny, ktoré viedli k zásadným zmenám v slovenskom
pedagogickom myslení. Vie pomenovať významné medzníky a významné osobnosti v
pedagogickom myslení, vie špecifikovať a oceniť základné pedagogické princípy a zásady v
minulosti a vie ich komparovať so súčasnými trendmi.

Stručná osnova predmetu:
1.Periodizácia slovenských dejín školstva a pedagogiky
2.Veľká Morava v dejinách slovenskej vzdelanosti a kultúry. Slovanské učilište



Strana: 10

3. Školstvo na Slovensku v období stredoveku: cirkevné školy, školské poriadky – L. Stöckel, A.
Schramell, J. Mylius, M. Oláh, vysoké školy: Academia Istropolitana, Trnavská univerzita, Košická
akadémia, Prešovské kolégium,....
4.Tereziánske a jozefínske reformy v Uhorsku. Ratio Educationis. A. F. Kollár, Collegium
oeconomicum, Banská akadémia v Banskej Štiavnici,...
5.J.A. Komenský a Slovensko. Komenského ohlas v slovenskej pedagogike. J. Kvačala – významný
slovenský komeniológ.
6. Slovenská pedagogika v 18. A začiatkom 19. storočia (M. Bel, J. Fábry, S. Tešedík, D. Lehocký,
J. Páleš,....)
7.Uhorská školská politika v 19. storočí. (Vývoj školstva v 1.1/2 19. storočia: Úsilie štúrovcov o
slovenskú školu, slovenské vzdelávacie spolky a inštitúcie; Vývoj školstva v 1.1/2 19. storočia:
J. Kollár a jeho plán, Banskobystrické gymnázium, matičné gymnáziá, Matica slovenská, Živena,
Uhorský školský zákon č. 38/1868)
8.Pedagogické časopisy a učebnice 19. storočia. (S. Ormis, M. Čulen, I.B. Zoch, J. Zigmundík,
A.H. Škultéty, K. Salva, A. Radlinský,...)
9.Vývin učiteľského vzdelávania v 19. a 20. storočí.
10. Vývin školstva a pedagogiky v 20. storočí: (Československá republika: českí profesori na
Slovensku, O. Chlup, J. Uher, J. Hendrich, vznik Univerzity Komenského, Jednotná škola,
Reformné pedagogické hnutie - V. Příhoda, F. Musil.
11. Slovenská republika: školský systém vojnovej republiky, vysoké školy, Juraj Čečetka zrod
modernej slovenskej pedagogiky, ČSSR (1945-1992, školská politika v 70. a 80. rokoch 20.
storočia,
12. Slovenská republika: 1993-súčasnosť, inštitucionálny rozvoj, významné osobnosti, rozvoj
pedagogického myslenia).

Odporúčaná literatúra:
KARŠAI, František. J. A. Komenský a Slovensko. Martin : SPN, 1970.
KOPÁČ, Jaroslav. Dějiny školství a pedagogiky v Československu. Díl. I. Brno : Univerzita J. E.
Purkyně, 1971.
MÁTEJ, Jozef a kol. Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. Bratislava : SPN, 1976.
PŠENÁK, Jozef. Kapitoly z dejín slovenského školstva a pedagogiky. Bratislava : UK, 2001.
ISBN 80-223-1264-9
PŠENÁK, ozefJ. Slovenská škola a pedagogika 20. storočia. Ružomberok : Verbum, 2011. ISBN
978-8080-84-704-3.
* ďalšia literatúra bude doplnená na začiatku alebo v priebehu semestra

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 40

A B C D E FX

45,0 17,5 10,0 10,0 10,0 7,5

Vyučujúci: Mgr. Janka Medveďová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-005/22

Názov predmetu:
Filozofia výchovy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Metóda štúdia: prezenčná/dištančná
Priebežne v semestri: Písomné konspekty povinných textov (30 b.), Priebežný test (20 b.) = spolu
50 b.
Záverečné hodnotenie: Písomná záverečná esej s ústnou obhajobou - kolokvium (25+25 = 50 b.).
1 akceptovaná absencia.
Hodnotenie predmetu: A: 100 – 92, B: 91 – 84, C: 83 – 76, D: 75 – 68, E: 67 – 60, FX: 0 - 59.
Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Presný termín priebežného hodnotenia bude oznámený na začiatku semestra.
Termíny povinností v skúšobnom období budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v
posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50%/ 50%; Celkové hodnotenie je súčtom
priebežného a záverečného hodnotenia.

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent v oblasti poznatkov vie čo je filozofia výchovy
(edukácie); aké sú významné koncepcie edukácie vo filozofii, jej dejinách a súčasnosti; aký je
význam filozofie pre riešenie problémov teórie a praxe edukácie. V oblasti zručností a kompetencií
je schopný orientovať sa vo filozofických koncepciách edukácie; klásť otázky a formulovať
odpovede ohľadom filozofických otázok edukácie; samostatne myslieť o filozofických otázkach
edukácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Čo je filozofia výchovy (predmet a obsah).
2. Filozofia výchovy v antike (Platón).
3. Filozofia výchovy v stredoveku.
4. Filozofia výchovy v renesancii (Komenský).
5. Filozofia výchovy v novoveku (Locke, Hume, Rousseau, Kant, Nietzsche).
6. Filozofia výchovy v súčasnosti (Patočka, Foucault, pragmatizmus).
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Odporúčaná literatúra:
BREZINKA, Werner. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996.
OLŠOVSKÝ Jan. Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha: Erika – Petra, 1999.
PALOUŠ, Radim. K filozofii výchovy. Praha: Karolinum, 1999.
PELCOVÁ, Nadežda. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2000.
PINC, Zdeněk. Fragmenty k filosofii výchovy. Praha: OIKOYMENH, 1999.
SYŘIŠTĚ. Ivo. Filozofické základy výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,
2014.
ZICHA Zbyněk. Vybrané otázky filozofie výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická
fakulta, 2014.
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení počas výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český (receptívna znalosť)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 49

A B C D E FX

65,31 22,45 4,08 0,0 2,04 6,12

Vyučujúci: prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc., doc. PhDr. Ivan Buraj, CSc., doc. Mgr. Erika
Lalíková, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., Mgr. Róbert Maco, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KEKA/A-boPE-009/00

Názov predmetu:
Kultúrna antropológia a etnografia výchovy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KEM/A-boET-030/16 alebo FiF.KEM/A-boET-030/22

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa hodnotenie za:
a) aktívnu účasť, priebežné zadania, referát (20 bodov),
b) záverečný test v skúškovom období, v ktorom musí študent
dosiahnuť minimálne 60% (80 bodov).
Klasifikačná stupnica 0-59%=FX, 60-67%=E, 68-75%=D, 76-83%=C, 84-91%=B, 92-100%=A.
Materiály ku kurzu vrátane sylabu a priebežných oznamov budú prístupné v systéme
moodle.uniba.sk a v súboroch aplikácie Teams pre tento kurz.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Absencie sa zohľadňujú podľa Študijného poriadku Univerzity
Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (https://uniba.sk/fileadmin/ruk/
as/2020/20200527/04a_Studijny_poriadok_FiF_UK.pdf). Tolerujú sa maximálne dve
neospravedlnené absencie. Tri až päť absencií sa môžu akceptovať po predložení ospravedlnenia
od lekára, prípadne relevantného vysvetlenia, ktoré vyučujúci uznajú. Viac ako päť absencií sa
neakceptuje.
Študent si je povinný prečítať sylabus kurzu a požiadať o objasnenie akýchkoľvek nejasností na
úvodných hodinách. Za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z neoboznámenia sa s požiadavkami pre
absolvovanie kurzu nesie zodpovednosť výlučne študent.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu budú študenti disponovať znalosťami o hlavných oblastiach výskumu
etnológie akými sú napríklad príbuzenstvo a rodina, náboženstvo, evolúcia, rod a pohlavie,
kooperácia a reciprocita v medzi kultúrnej perspektíve. Osobitný dôraz sa kladie na základné texty
a kľúčové momenty v dejinách etnológie.
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Kurz poskytuje poznatky využiteľné pre absolventov pôsobiacich v ziskovom a neziskovom
sektore, dobrovoľníckych organizáciách či vedeckovýskumných inštitúciách.

Stručná osnova predmetu:
1. Čo je etnológia a sociokultúrna antropológia?
2. Je krv viac než voda? - Rodina a Príbuzenstvo
3. A čo bude na večeru? - Lov, zber, záhrady a poľnohospodárstvo
4. Prečo si mi pomohol? – Kooperácia a reciprocita
5. Normy, status, prestíž, moc a hierarchia
6. V čo “veríš”?- Náboženstvo
7. Prečo sa to stálo práve mne? – Čarodejníctvo, bosoráctvo a magické škodenie
8. Quo vadis? - Evolúcia a evolučná teória
9. Koľko jazykov vieš ? – Jazyk, reč a komunikácia
10. Páčim sa ti? - Výber partnera, atraktivita a príťažlivosť.

Odporúčaná literatúra:
HORVÁTHOVÁ, Emília. Úvod do etnológie. Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. ISBN
80-223-0856-0.
KAŠČÁK, Ondrej. Škola ako rituálny priestor. Trnava : VEDA, 2010. ISBN
978-80-8082-360-3
MALÍK, Branislav. Pedagogická antropológia. Bratislava : IRIS, 2013. ISBN
978-80-8153-006-7.
ŠVEC, Štefan. et al. Metodológia vied o výchove. Bratislava : IRIS, 1998. ISBN 80-88778-73-5.
PELCOVÁ, Naděžda. Filozoficka a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2000, ISBN
80-246-0076-5.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V Moodle a MS TEAMS
sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Kurz je vyučovaný v slovenskom jazyku.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 225

A B C D E FX

16,44 21,78 28,89 13,78 8,89 10,22

Vyučujúci: Mgr. Michal Uhrin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-012/15

Názov predmetu:
Metodológia vied o výchove 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výstupom z absolvovaného predmetu je počas výučbovej časti (priebežne):
- Vypracovanie priebežných úloh a zadaní max. 10 b.
- Priebežný test vedomostí a zručnosti max. 20 b.
- Vypracovanie kvantitatívne orientovaného výskumného projektu max. 30 b.
V skúškovom období (v závere):
- Záverečný test vedomostí a zručnosti max. 40 b.
SPOLU max. 100 bodov
Na úspešné absolvovanie kurzu je nutná minimálne 60 % hranica úspešnosti.
KLASIFIKÁCIA:
A - 91 - 100 (výborne – vynikajúce výsledky),
B - 90 - 81 (veľmi dobre – nadpriemerný štandard),
C - 80 - 71 (dobre – bežná spoľahlivá práca),
D - 70 - 61 (uspokojivo – prijateľné výsledky),
E - 60 - 51 (dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá),
Fx - 50 - 0 (nedostatočne).
Vyučujúci/vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín priebežného hodnotenia bude oznámený na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti
semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: = 60/40.

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti a študentky vedia vlastnými slovami vysvetliť
základné metodologické pojmy, spôsoby zberu výskumných dát, etapy a princípy kvantitatívneho
a kvalitatívneho pedagogického výskumu. Vedia vymenovať a opísať jednotlivé postupy zberu
a empiricky korektnej analýzy výskumných dát a postupy ich štatistického vyhodnocovania.
Vedia vysvetliť metodologické dôsledky jednotlivých spôsobov zostavovania výskumnej vzorky.
Sú schopní projektovať vlastný kvantitatívne orientovaný edukačný výskum, prieskum, či akčný
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výskum učiteľa a opísať postupy samostatného výskumného snaženia. Dokážu získané poznatky
aplikovať pri samostatnom vypracovaní výskumného projektu.

Stručná osnova predmetu:
1.Pedagogický výskum - vymedzenie základných pojmov: poznávanie, veda v ľudskom poznaní,
vedecká teória, výskum, pedagogický výskum, teória, prax, metóda, metodológia. Vzťah
pedagogického výskumu k praxi (R & D). Výskum – akčný výskum – evaluácia.
2.Plánovanie, organizácia a realizácia terénneho pedagogického výskumu: Etapy výskumnej práce.
Výskumný plán a denník pedagogického výskumníka. Informačná príprava výskumu. Etika vo
výskumnej práci.
3.Uvažovanie nad výskumným problémom: Rozdiel medzi témou a výskumným problémom.
Uvažovanie a usudzovanie výskumníka. Vyberanie podstatného a odlíšenie čiastkových javov od
všeobecného pozadia. Príprava výskumného projektu.
4. Kvalitatívny a kvalitatívny výskumný design: Porovnanie kvalitatívneho a kvantitatívneho
výskumu, ich filozofického zázemia, cieľov, zamerania a postupov pri zbere i spracovaní
výskumných dát.
5. Kvantitatívne orientovaný pedagogický výskum a jeho hlavné fázy: Stanovenie výskumného
problému. Premenné a hypotézy a ich miesto v pedagogickom výskume. Testovanie hypotéz vo
vedeckom výskume. Meranie a kvantifikácia v pedagogickom výskume.
6. Determinácia výberu metód zberu výskumných dát: výskumná metóda, výskumný nástroj,
validita, reliabilita a korelačný koeficient výskumného nástroja. Voľba, štúdium a príprava,
prípadne tvorba nástrojov zberu výskumných dát.
7. Metódy zberu výskumných dát: Pozorovanie, dotazník, posudzovacie škály, interview, testy
vedomostí a zručností, sociometria, sémantický diferenciál a pedagogický experiment
8. Spracovanie získaných výskumných dát: Príprava dát na analýzu, Analýza a interpretácia
získaných výskumných dát (verbálnych, či numerických). Diskusia k výskumným záverom. Tvorba
odporúčaní pre prax.
9. Počítačom podporovaná analýza numerických výskumných dát: MS Excel, Statistica a iné.

Odporúčaná literatúra:
GAVORA, Peter a kol. Elektronická učebnica metodológie pedagogického výskumu.
(Online). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. Dostupné online. ISBN
978-80-223-2951-4.
CHRÁSKA, Miroslav. 2007. Metódy pedagogického výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2007,
265s., ISBN 978-80-247-1369-4.
GULOVÁ, Lenka., ŠÍP, Radim. Výzkumné metódy v pedagogické praxi. Praha: Grada
Publishing, 2013, 230s., ISBN 978-80-247-4368-4.
MAŇÁK, Josef a kol. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, 2005, 134s., ISBN
80-210-3802-0.
ŠVEC, Štefan a kol. Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno-scientistické a kvalitatívno-
humanitné prístupy. Bratislava: IRIS, 1998, 303s., ISBN 80-88778-73-5.
Pedagogické a spoločenskovedné vedecké časopisy.

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

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 45

A B C D E FX

53,33 24,44 11,11 6,67 0,0 4,44

Vyučujúci: PaedDr. Darina Dvorská, PhD., doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-016/15

Názov predmetu:
Metodológia vied o výchove 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výstupom z absolvovaného predmetu je počas výučbovej časti (priebežne):
- Vypracovanie priebežných úloh a zadaní max. 10 b.
- Priebežný test vedomostí a zručnosti max. 20 b.
- Vypracovanie kvalitatívne orientovaného výskumného projektu max. 30 b.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti
semestra.
v skúškovom období (v závere):
- Záverečný test vedomostí a zručnosti max. 40 b.
SPOLU max. 100 bodov.
Na úspešné absolvovanie kurzu je nutná minimálne 60 % hranica úspešnosti.
KLASIFIKÁCIA:
A - 93 - 100 (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).
Vyučujúci/vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín priebežného hodnotenia bude oznámený na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti
semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: = 70/30.

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti a študentky vedia vlastnými slovami vysvetliť
základné metodologické pojmy a teoretické východiská kvalitatívneho pedagogického výskumu.
Získajú praktické zručnosti potrebné k štúdiu a analýze kvalitatívne orientovaných vedeckých
štúdií v pedagogike. Vedia opísať rozdiely medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom.
Vedia vysvetliť cirkulárnu logiku kvalitatívneho výskumu. Dokážu projektovať vlastný kvalitatívne
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orientovaný edukačný výskum. Pri tvorbe kvalitatívne orientovaného výskumného projektu
dokážu vybrať si vhodné a zmysluplné edukačné témy výskumu, vypracovať výskumný projekt,
naplánovať zber a empiricky korektnú analýzu výskumných dát (aplikovať postupy tematickej
analýzy a zakotvenej teórie).

Stručná osnova predmetu:
1. Kvalitatívny výskum a jeho metodologické východiská.
2. Kritériá kvality kvalitatívne orientovaného výskumu.
3. Proces kvalitatívneho výskumu a jeho plánovanie. Etická stránka kvalitatívneho výskumu.
4. Základné prúdy kvalitatívneho výskumu: Etnografický prístup, fenomonologická analýza,
naratívny a dramaturgický prístup.
5. Designy kvalitatívneho výskumu: zakotvená teória, prípadová štúdia, biografický a etnografický
design.
6. Metódy zberu výskumných dát.
7. Spôsoby spracovávania a analýzy verbálnych výskumných dát.
8. Postupy interpretácie vyhodnotených výskumných dát a tvorba teórie.
9. Počítačom podporovaná analýza verbálnych výskumných dát: Atlas Ti.

Odporúčaná literatúra:
GAVORA, Peter. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2007, 230 s., ISBN 978-80-223-2317-8.
GULOVÁ, Lenka., ŠÍP, Radim. Výzkumné metódy v pedagogické praxi. Praha: Grada
Publishing, 2013, 230s., ISBN 978-80-247-4368-4.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Druhé aktualizované
vydání. Praha: Portál, 2008, 407s., ISBN 978-80-7367-485-4.
MAŇÁK, Josef a kol. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, 2005, 134s., ISBN
80-210-3802-0.
STRAUSS, Anselm., CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výskumu. Postupy a techniky
zakotvené teorie. Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999, 196s., ISBN 80-85834-60-X.
ŠEĎOVÁ, Klára., ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha:
Portál, 2007, 377 s., ISBN 978-80-7367-313-0.
ŠVEC, Štefan a kol. Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno-scientistické a kvalitatívno-
humanitné prístupy. Bratislava: IRIS, 1998, 303s., ISBN 80-88778-73-5.
Pedagogické a spoločenskovedné vedecké časopisy.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 32

A B C D E FX

75,0 21,88 3,13 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-022/15

Názov predmetu:
Pedagogická diagnostika 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Minimálna hranica úspešnosti: 60 percent
Priebežné hodnotenie (výučbová časť):
- 20 % aktívna účasť na seminári,
- 20 % referát.
Záverečné hodnotenie:
- 60 % záverečný test.
Klasifikačná stupnica:
A (100-92), B (91-84), C (83-76), D (75-68), E (67-60), FX (59 a menej %). Dve absencie sú
akceptovateľné; seminárne zadania treba všetky vypracovať, prezentovať a odovzdať.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú oznámené najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu dokáže študent analyzovať a hodnotiť plánovanie a realizáciu
diagnostických a monitorovacích činností. Vie vytvárať, adaptovať, resp. vyhľadávať adekvátne
diagnostické metódy, procedúry a techniky, rozlišuje medzi rôznymi stratégiami diagnostikovania
a ich možným použitím v rôznych oblastiach. Vie definovať a kompenzovať limity a výhody
jednotlivých diagnostických prístupov.

Stručná osnova predmetu:
1. Diagnostika a diagnostikovanie.
2.Procesuálne aspekty diagnostikovania.
3. Akčný výskum ako špecifická profesijná aktivita učiteľa.
4. Metódy pozorovania.
5. Rozhovor.
6. Produkty činností žiakov a ich využitie.
7. Detská kresba a jej diagnostické využitie.
8. Pojmová mapa.
9. Sociometria a meranie sociálnej klímy.
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10. Didaktické testy.
11. Metódy hodnotenia žiakov.
12. Metódy skúšania žiakov.
13. Evaluácia podmienok a výsledkov práce školy a učiteľa.

Odporúčaná literatúra:
GAVORA, Peter.: Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Nitra: Enigma Publishing,
3. vyd. 2011. ISBN 978-80-89132-91-1
GAVORA, Peter. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu.
[online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-
metodologia.fedu.uniba.sk/ ISBN 978–80–223–2951–4.
HRABAL, Vlastimil.: Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do
diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum, 2002. ISBN: 80-246-0319-5
KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ: Hodnocení žáků. Praha: Grada Publishing, 2005; 2. vyd.
2009. ISBN 978-80-247-2834-6
KOMPOLT, Pavol a Bibiána TIMKOVÁ: Pedagogická diagnostika a akčný výskum. Bratislava:
UK, 2010. ISBN 978-80-223-2787-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 117

A B C D E FX

73,5 10,26 1,71 5,13 9,4 0,0

Vyučujúci: prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-015/15

Názov predmetu:
Pedagogika 20. storočia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti bude jeden písomný test (20%), okrem toho vypracuje každý študent
záverečnú prácu na určený problém (20%),
b) v skúškovom období: kolokviálna skúška (60%)
Podmienku pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky na za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia
Klasifikačná stupnica:
100 - 91 % – A,
90 - 81 % – B,
80 - 73 % – C,
72 - 66 % – D,
65 - 60 % – E,
59% a menej - Fx (nevyhovel)
Sú povolené max. 2 zdôvodnené absencie.
Presný termín priebežného hodnotenia bude oznámený na začiatku semestra. Termíny skúšky budú
zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent vie pomenovať a vysvetliť základné smery a koncepcie v
pedagogike 20. storočia. Dokáže formulovať teoretické závery, vie ich kriticky zhodnotiť a vyvodiť
závery aplikácie pre pedagogickú prax. Študent vie uviesť príklady, interpretovať a porovnať
konkrétne pedagogické smery a významné osobnosti. Vie vysvetliť a nájsť kľúčové špecifické
pedagogické javy v jednotlivých smeroch, porovnať ich výhody a nevýhody a porovnať jednotlivé
koncepcie navzájom.

Stručná osnova predmetu:
1. Reformná pedagogika, Hnutie novej výchovy, Reformné pedagogické prúdy 20. storočia.
2. Pragmatická pedagogika.
3. Experimentálna pedagogika
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4. Existencializmus a pedagogika
5. Sociologická pedagogika.
6. Pedagogika kultúry.
7. Psychoanalytická pedagogika.
8. Antiautoritatívna pedagogika
9. Pedagogický reformizmus. Alternatívne smery v pedagogike 20. storočia
10. Postmoderná pedagogika
11. Fenomenologická a personalistická pedagogika.
12. Transcendentálne smery v pedagogiky 20. storočia

Odporúčaná literatúra:
BERTRAND, Yves. Moderní teorie vzdělání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
CIPRO, Miroslav. Encyklopedie pramenů výchovy. Galerie světových pedagogů. Praha, 2002.
ISBN 80-238-80-047
KRANKUS, Milan. Pedagogika 20. storočia. Bratislava : UŠI, 1991.
SINGULE, František. Pedagogické směry 1. poloviny 20. století. Praha: SPN, 1988.
SINGULE, František. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha:
SPN, 1993. ISBN 80-04-26160-4.
ŚLIWERSKI, Bogusław. Súčasné teorie a smery vo výchove a vzdelávaní. Ružomberok : KU,
2009. ISBN 978-80-80-845124.
* ďalšia literatúra bude doplnená na začiatku alebo v priebehu semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 34

A B C D E FX

64,71 11,76 17,65 2,94 0,0 2,94

Vyučujúci: Mgr. Janka Medveďová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-014/15

Názov predmetu:
Pedagogika voľného času

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie: individuálna príprava na jednotlivé témy (štúdium odporúčanej odbornej
literatúry a existujúcich výskumov k daným témam), individuálna práca (rozhovor s pedagógom
voľného času podľa vlastného výberu a následná prezentácia výsledkov spojená s diskusiou),
aktívna účasť v diskusiách ku každej téme (60 % celkového hodnotenia)
b) záverečné hodnotenie: kolokvium – študenti/študentky musia preukázať zvládnutie problematiky
(predpísané témy) a (minimálne) povinnej literatúry, ako aj schopnosť aplikovať nadobudnuté
poznatky na školskú a odbornú prax; očakáva sa kultivovaný a súvislý jazykový prejav, kritické a
tvorivé myslenie (40 % celkového hodnotenia).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 30 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
0-59-FX, 60-67-E, 68-75-D, 76-83-C, 84-91-B, 92-100-A.
Akceptujú sa max. 2 absencie. Predmet má teoreticko – praktický charakter.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Študenti/študentky sú na základe získaných odborných poznatkov schopní:
- identifikovať a analyzovať základné princípy a teórie v oblasti pedagogiky voľného času na
Slovensku a v zahraničí,
- identifikovať a popísať potenciál efektívneho využívania voľného času,
- definovať podstatu výchovy vo voľnom čase, výchovy mimo vyučovania, záujmovej činnosti a
aplikovať poznatky na praktických príkladoch v edukačnej realite,
- kriticky reflektovať relevantné aspekty organizácie voľného času, jeho funkcií, princípov a metód
práce v rámci záujmovej činnosti,
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- popísať a prakticky použiť rôzne spôsoby práce s rôznymi vekovými kategóriami vo voľnom
čase, s dôrazom na prevenciu sociálnej patológie (závislosti, kriminalita, šikana a kyberšikana,
extrémizmus a radikalizácia, a pod.),
- analyzovať tematické filmy a videodokumenty, a viesť argumentačne silnú diskusiu na danú tému,
- viesť hĺbkový rozhovor a prezentovať jeho výsledky.

Stručná osnova predmetu:
1. Pedagogika voľného času, vymedzenie, história, perspektívy, právo na voľný čas
2. Základné otázky pedagogiky voľného času: predmet, vzťah k iným disciplínam, funkcie voľného
času. Voľný čas a výchova. Osobitosti výchovy vo voľnom čase.
3. Výchova vo voľnom čase v systéme výchovy a vzdelávania SR. Výchova vo voľnom čase v
školskom systéme. Ciele výchovy a vzdelávania vo voľnom čase.
4. Proces výchovy vo voľnom čase, poslanie, úlohy, zásady, metódy, formy, prostriedky.
5. Záujmy a záujmová činnosť vo výchove vo voľnom čase. Výchovno-vzdelávacie činnosti mimo
vyučovania a spolupráca so školou.
6. Prevencia ako súčasť výchovy vo voľnom čase. Streetwork a dobrovoľníctvo ako novodobé
možnosti efektívneho využitia voľného času
7. Osobnosť pedagóga voľného času, sociálneho asistenta, animátora v procesoch výchovy a
vzdelávania vo voľnom čase.
8. Humanistické koncepcie výchovy vo voľnom čase. Nové prístupy v pedagogike voľného času.
9. – 12. Exkurzia
Záverečné kolokvium

Odporúčaná literatúra:
BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta a kol. Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku –
aktuálny stav a trendy. Stupava: Platforma
dobrovoľníckych centier a organizácií, 2018. ISBN 978-80-973034-0-2.
JIRÁSEK, Ivo. Zážitková pedagogika. Praha: Portál, 2019. ISBN 9788026214854.
KOMINAREC, Igor. Pedagogika voľného času. Základné otázky výchovy mimo vyučovania.
Prešov: PU, 2013. ISBN 978-80-555-
0977-8.
KOŽUCHOVÁ, Mária, ČAVOJSKÝ, Ivan. Pedagogika voľného času detí. Bratislava: UK, 2021.
ISBN 978-80-223-5140-9.
NOVOTNÁ, Erika. Pedagogika voľného času. Rokus, 2017. ISBN 9788089510580.
SVOBODOVÁ, Zuzana. Svobodný čas. Pedagogika volného času jako výchova ke svobodě.
Praha: Karolinum, 2023. ISBN 9788024654744.

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

Poznámky:
S doplňujúcou literatúrou budú študenti/študentky oboznámení počas výučby.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 55

A B C D E FX

58,18 23,64 7,27 7,27 3,64 0,0

Vyučujúci: PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD., doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 26.04.2023

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.



Strana: 26

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-008/15

Názov predmetu:
Sociálna pedagogika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie: individuálna príprava na jednotlivé témy (štúdium odporúčanej odbornej
literatúry a existujúcich výskumov k daným témam), analýza tematických dokumentov a filmov,
aktívna účasť v diskusiách ku každej téme (60 % celkového hodnotenia)
b) záverečné hodnotenie: kolokvium – študenti/študentky musia preukázať zvládnutie problematiky
(predpísané témy) a (minimálne) povinnej literatúry, ako aj schopnosť aplikovať nadobudnuté
poznatky na školskú a odbornú prax; očakáva sa kultivovaný a súvislý jazykový prejav, kritické a
tvorivé myslenie (40 % celkového hodnotenia).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
0-59-FX, 60-67-E, 68-75-D, 76-83-C, 84-91-B, 92-100-A.
Akceptujú sa max. 2 absencie. Predmet má teoreticko – praktický charakter.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Študenti/študentky sú na základe získaných odborných poznatkov schopní:
- identifikovať, analyzovať a porovnať princípy sociálnej pedagogiky na Slovensku a v zahraničí,
- kriticky reflektovať sociálno-pedagogické javy v sociálno-edukačnej praxi na základe dostupných
sociálno-pedagogických teórií,
- aplikovať poznatky o sociálnych aspektoch výchovy v rôznych sociálnych prostrediach - v rodine,
škole, inštitúciách školského typu, komunitnom a regionálnom prostredí,
- argumentovať a viesť konštruktívnu diskusiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Ciele a obsahové zameranie predmetu, systemizácia informácií a doterajších poznatkov
študentov.
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2. Sociálna pedagogika ako vedecká a praktická disciplína, jej vývin od prelomu 19. a 20. storočia
po súčasnosť (nemecká sociálna pedagogika, poľská sociálna pedagogika, sociálna pedagogika na
Slovensku a v Čechách). Význam SP v pomáhajúcom priestore.
3. Metódy práce sociálnej pedagogiky. Preventívne a intervenčné metódy. Výber metód a ich
využitie v sociálno - pedagogickej praxi s vybranou cieľovou skupinou.
4. Sociálne prostredia, ich charakter vo vzťahu k sociálnej pedagogike. Sociálne vzťahy v
škole, škola a rodina, škola a miestna komunita. Prostredie sociálnych skupín, vplyv a účinok
rovesníckych skupín, komunitného a regionálneho prostredia.
5. Sociálna patológia rodinného, školského a sociálneho prostredia. Prevencia sociálnej patológie
v rodine a sanácia rodiny. Školské prostredie a jeho premeny z aspektu sociálnej pedagogiky.
Aktuálne sociálno – patologické problémy v škole.
6. Osobnosť sociálneho pedagóga, jeho funkcia v rôznych výchovných prostrediach (rodina, škola,
spoločnosť). Možnosti realizácie sociálneho pedagóga vo výchovných, prevýchovných a iných
zariadeniach.
7. Cieľové skupiny sociálnej pedagogiky: sociálne vylúčené skupiny, deti a mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia, marginalizované skupiny, mladí dospelí - odchovanci detských
domovov. Sociálno-výchovná činnosť s vybranou cieľovou skupinou.
8. Supervízia a mediácia. Umenie rozhovoru.
9. Nové trendy v sociálnej pedagogike.
10. Exkurzia
11. Exkurzia
12. Záverečné kolokvium: osobnosť sociálneho pedagóga a jeho kompetencie

Odporúčaná literatúra:
BAKOŠOVÁ, Zlatica. Teórie sociálnej pedagogiky. Bratislava: SPS pri SAV, 2011. ISBN
978-80-970675-0-2.
BENDL, Stanislav. Nárys sociální pedagogiky. Praha: KU, 2015. ISBN 978-80-7290-668-0.
HRONCOVÁ, Jolana, NIKLOVÁ, Miriam, HANESOVÁ, Dana, DULOVICS, Mário. Sociálna
pedagogika na Slovensku a v zahraničí – teoretická reflexia a prax. Banská Bystrica: UMB BB,
2020. ISBN 978-80-557-1717-3.
ÖBRINK – HOBZOVÁ, Milena, POSPÍŠILOVÁ, Helena. Sociální pedagogika a její metody.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4291-4.
PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3470-5.
ŠKOVIERA, Albín. Prevýchova. Úvod do teórie a praxe. Bratislava: Fice, 2011. ISBN
978-80-969253-4-6.

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

Poznámky:
S doplňujúcou literatúrou budú študenti/študentky oboznámení počas výučby.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 54

A B C D E FX

44,44 18,52 14,81 7,41 9,26 5,56

Vyučujúci: PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.04.2023

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPs/A-boPE-022/15

Názov predmetu:
Sociálna psychológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na výučbe je povinná. Neúčasť môže byť ospravedlnená v nevyhnutných
prípadoch, avšak iba ak študent/-ka o svojej neúčasti informuje vopred, napr. mailom. Ak študent/-
ka neabsolvuje min. 85% výučby, bude hodnotený/-á FX. Absencie nie je možné nahradiť iným
zadaním. Hodnotenie predmetu: 50 % (50b) hodnotenia študent získava počas semestra, 50 % (50b)
počas skúškového obdobia vo forme záverečného testu. Priebežné hodnotenie: prečítanie zadanej
literatúry, vypracovanie zadaní (max. 50 bodov) – túto časť si nie je možné nahradiť inou úlohou
počas semestra a zároveň je podmienkou pripustenia k záverečnej skúške. Klasifikačná stupnica: A
(100-94%), B (93-85%), C (84-76%), D (75-67%), E (66-60%), FX (59-0%) Porušenie akademickej
etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Kurz poskytuje študentom a študentkám pohľad na základné interfunkčné vzťahy človeka v
sociálnom prostredí, umožňuje poznať zákonitosti sociálnej interakcie, sociálneho správania a
sociálnych javov. Absolvovaním kurzu študenti a študentky: · budú vedieť vymedziť sociálnu
psychológiu v kontexte ostatných psychologických disciplín, jej rozvoj a súčasné prístupy
skúmania, · spoznajú základný metodologický aparát sociálnej psychológie a jeho uplatnenie vo
výskume, · oboznámia sa so všeobecnými mechanizmami poznávania, správania a prežívania
determinovanými sociálnym kontextom, · porozumejú základným sociálno- psychologickým
javom a ich zákonitostiam v spoločnosti

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia sociálnej psychológie - východiská, vymedzenie a predmet. Spoločensko kultúrna
determinácia človeka. 2. Metodológia a etika sociálno-psychologického výskumu. 3. Vznik,
utváranie a rozvoj sociálnej psychológie. Sociálna psychológia v súčasnosti. 4. Sociálne učenie a
socializácia. 5. Sociálne postoje, teórie postojov, zmena a meranie postojov. 6. Sociálna identita.
7. Sociálna percepcia a atribučné procesy. 8. Malé skupiny. 9. Skupinový vplyv. Konformita.
Poslušnosť. 10. Prosociálne správanie. 11. Agresívne správanie. 12. Správanie veľkých skupín. 13.
Osobné vzťahy.
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Odporúčaná literatúra:
Aronson, E. (2012). Tvor společenský. Bratislava: Wolters Kluwer. Aronson, E., Wilson, T. D.,
Akert, M. R., & Sommers, S. R. (2017). Sociálna psychológia. Bratislava: Inštitút psychoterapie
a socioterapie. Buda, B. (1994). Empatia, psychológia vcítenia a vžitia sa do druhého. Nové
Zámky: Psychoprof. Coulombová, N. D., & Zimbardo, P. G. (2017). Odpojený muž. Jak
technologie připravuje muže o mužství a co s tím. Praha: Grada. Čermák, I. (1999).Lidská
agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta. Gardner, H. (2018). Dimenze myšlení:
teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál. Gilles, D. (2012). Psychologie medií. Praha:
Grada. Hayesová, N. (2011). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. Hendl, J., & Remr,
J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál. Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006).
Sociální psychologie. Praha: Portál. Hofmann, E., Löhle, M. (2017). Jak se úspěšně učit. Praha:
Grada. Le Bon, G. (2016). Psychologie davu. Praha: Portál. Kollárik, T., a kol. (2008). Sociálna
psychológia. Bratislava: Vydavateľstvo UK. Milgram, S. (2014). Poslušnosť voči autorite
experimentálny prístup : experiment odhaľujúci časť ľudskej prirodzenosti. Trenčín: F, Pro mente
sana. Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Praha: Edika. Prekop, J. (2004). Empatie.
Vcítění v každodenním životě. Praha: Grada. Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace.
Praha: Portál. Staroňová, K. (2011). Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty.
Martin: Osveta. Šanderová, J. (2009). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách.
Praha: Sociologické nakladatelství (Slon). Výrost, J., Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie.
Praha: Grada. Výrost, J., Slaměník, I., & Sollárová, E. (2019). Sociální psychologie. Teorie,
metody, aplikace. Praha: Grada. Uhlys, Y. T. (2018). Mediální mámy a digitální tátové. Praha:
Portál. Weiss. P., a kol. (2011). Etické otázky v psychológii. Praha: Portál. Willerton, J. (2012).
Psychologie mezilidských vztahů. Praha: Grada. Zimbardo, P.G. (2021). Paměti psychologa -
rozhovor s Danielem Hartwigem. Praha: Portál. Zimbardo, P.G. (2014). Luciferúv efekt. Jak se z
dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia. *Pozn.: Citačný formát Americkej psychologickej
Asociácie (APA) sme zvolili z dôvodu, že ide o dominantný medzinárodný citačný štandard
nielen pre oblasť psychológie ale aj iné sociálne a behaviorálne vedy. Študentov od začiatku
dôsledne vedieme k dôslednému písaniu podľa štandardov APA, čo sa týka nielen citácií ale aj
štruktúry textu, formátov tabuliek a grafov a ďalších náležitostí. Rovnako postupujú aj zahraničné
katedry z Európy a USA.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 42

A B C D E FX

33,33 26,19 23,81 7,14 0,0 9,52

Vyučujúci: Mgr. Radoslav Blaho, PhD., Mgr. Viera Cviková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.04.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-boPE-021/00

Názov predmetu:
Špeciálna pedagogika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie: individuálna príprava na jednotlivé témy, aktivita v diskusiách ku každej
téme, seminárna práca (60% celkového hodnotenia)
b) záverečné hodnotenie: ústna skúška - študent/študentka musia preukázať zvládnutie
problematiky (predpísané témy) a (minimálne) povinnej literatúry, ako aj schopnosť aplikovať
nadobudnuté poznatky na školskú prax; očakáva sa kultivovaný a súvislý jazykový prejav, kritické
a tvorivé myslenie (40% celkového hodnotenia).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
0-59-FX, 60-67-E, 68-75-D, 76-83-C, 84-91-B, 92-100-A.
Akceptujú sa max. 2 absencie. Predmet má teoreticko – praktický charakter.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Študenti/študentky sú na základe získaných odborných poznatkov schopní:
- definovať jednotlivé subdisciplíny špeciálnej pedagogiky, špecifické charakteristiky, nástroje a
metódy práce s jednotlivcami a skupinami (s ohľadom na ich diagnózu), s dôrazom na aktívne a
efektívne fungovanie detí a dospievajúcich v škole,
- analyzovať a porovnať jednotlivé diagnostické postupy, špecifické pre konkrétne subdisciplíny
špeciálnej pedagogiky (logopédia, etopédia a pod.),
- reflektovať a kriticky zhodnotiť prácu špeciálneho pedagóga v škole, s ohľadom na komplikácie
detí a mladistvých v škole, spojené s niektorým typom obmedzenia,
- identifikovať a analyzovať princípy inklúzie a ich transformáciu vo výchovno – vzdelávacom
procese v škole s cieľom eliminovať nerovný prístup a diskrimináciu detí a mladých ľudí so
špecifickými potrebami,
- použiť získané základné poznatky a zručnosti vo svojej pedagogickej praxi.
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Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Ciele a obsahové zameranie predmetu, systemizácia informácií a doterajších poznatkov
študentov.
2. Predmet, význam, ciele a úlohy špeciálnej pedagogiky.
3. Vývin jedinca a vývinové anomálie.
4. Metódy práce s deťmi a dospievajúcimi so špeciálnymi potrebami. Systém špeciálnych škôl a
školských zariadení v SR.
5. Špeciálna pedagogika logopedická.
6. Špeciálna pedagogika psychopedická.
7. Špeciálna pedagogika surdopedická.
8. Špeciálna pedagogika tyflopedická.
9. Špeciálna pedagogika somatopedická.
10. Špeciálna pedagogika etopedická.
11. Individuálna špeciálno - pedagogická starostlivosť v špeciálnych školách.
12. Integrácia žiakov s rôznymi poruchami v bežných základných školách.
13. Inklúzia, inkluzívna pedagogika, inkluzívny tím v škole.
14. Špeciálna edukácia a poradenstvo. Socializácia a profesionálna orientácia jedincov so
špeciálnymi potrebami.

Odporúčaná literatúra:
KALEJA, M., PREČUCHOVÁ ŠTEFANOVIČOVÁ, A., ŠULOVSKÁ, M. Problémové
správanie verzus poruchy správania u žiakov základných škôl. Bratislava: PdF Univerzity
Komenského v Bratislave, 2014. ISBN
978-80-89726-18-9.
MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024796390.  
RŮŽIČKOVÁ, Veronika. Speciální pedagog jako profese. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018.
ISBN 9788024454689.
ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ Markéta, ŠPAČKOVÁ Klára, NECHLEBOVÁ Eva. Speciální
pedagogika v praxi. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024743691.
VALENTA, Milan a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Grada, 2014. ISBN
9788026206026.
VAŠEK, Štefan. Špeciálna pedagogika. Bratislava: Sapientia, 2008. ISBN 978-80-89229-11-6.

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

Poznámky:
S doplňujúcou literatúrou budú študenti/študentky oboznámení počas výučby.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 204

A B C D E FX

72,55 17,16 7,84 0,98 0,49 0,98

Vyučujúci: PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.04.2023

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-029/15

Názov predmetu:
Teória školy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KPg/A-buPE-017/15 - Všeobecná didaktika 1

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Minimálna hranica úspešnosti: 60 percent
Priebežné hodnotenie (výučbová časť):
- 50 % aktívna účasť na seminári
- 50 % prezentácia na hodine
Klasifikačná stupnica:
A (100-92), B (91-84), C (83-76), D (75-68), E (67-60), FX (59 a menej %). Dve absencie sú
akceptovateľné; seminárne zadania treba všetky vypracovať, prezentovať a odovzdať.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú oznámené najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Štúdiom získané poznatky dokážu študenti logicky analyzovať, syntetizovať a hodnotiť. Dokážu
kriticky získavať, uchovávať, spracovávať a zdieľať poznatky z elektronických informačných
zdrojov. V ústnych a písomných vyjadreniach k témam kurzu dokážu uplatniť celostný a
kritický prístup. Dokážu integrovať poznatky z predchádzajúcich kurzov, predovšetkým všeobecnej
didaktiky. Dokážu pracovať v skupinkách a na báze konsenzu riešiť úlohy. Dokážu s oporou o fakty
hodnotiť prácu skupinu ako aj vlastnú prácu.

Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristické znaky inštitúcie školy, podmienky jej vzniku, periodizácia vývinu a súčasný
stav.
2. Súčasný model školy a jeho modifikácie (tradičné reformné školy a alternatívne školy, školy s
inovatívnymi programami.
3. Školy v digitálnom veku.
4. Teórie školy.
5. Škola ako miesto kultúrnej tradície.
6. Škola ako miesto vzdelávania bez praktického účelu.
7. Škola ako výchovné zariadenie.
8. Škola ako inštitúcia socializácie.
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9. Kritické teórie školy.
10. Rozvoj školy.
11. Rozvoj školy na báze odbornej ponuky pedagogických inovácií.
12. Aktuálne trendy v rozvoji školy v súčasnosti.
13. Výskum školy.

Odporúčaná literatúra:
MATULČÍKOVÁ, Mária: Otvorená škola a otvorené vyučovanie – model a inšpirácie pre
reformu školy a vyučovania. Výzvy znalostnej a učiacej sa society pre edukologickú koncepciu a
implementáciu inovačných zmien v slovenskom školstve. - Bratislava : STU, 2007. - S. 85-113.
ISBN 978-80-227-2730-3.
MATULČÍKOVÁ Mária. Rámcový koncept rozvoja školy a školský program (prístupy a
skúsenosti v projektovaní kurikula v SPN – Severné Porýnie-Westfálsko. In: Paedagogica 19. -
Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. – s. 61-75. ISBN 978-80-223-2381-9.
PROKOP, Jiří: Škola a současnost Teorie odškolnění - lllichova a Freireho radikálni kritika
školy . In Pedagogická orientace. Dostupné online: https://journals.muni.cz/pedor/article/
view/7939/7199
TIMKOVÁ, Bibiana: Teória školy. In. Školská pedagogika I. (P. Kompolt a kol.) 1997.
Bratislava: UK. S. 36-74, ISBN 80-223-1117-4
TIMKOVÁ, Bibiana: Základné tendencie vývoja teórie školy v 20. storočí. Bratislava : UK,
2007, s. 127-141.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A B C D E FX

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-020/15

Názov predmetu:
Teória výchovy 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie: individuálna príprava na jednotlivé témy, individuálna práca na zadanom
semestrálnom projekte, aktivita v diskusiách ku každej téme (60 % celkového hodnotenia),
b) záverečné hodnotenie: kolokvium – študenti/študentky musia preukázať zvládnutie problematiky
(predpísané témy) a (minimálne) povinnej literatúry, ako aj schopnosť aplikovať nadobudnuté
poznatky na školskú a výchovnú prax; očakáva sa kultivovaný a súvislý jazykový prejav, kritické
a tvorivé myslenie (40 % celkového hodnotenia).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
0-59-FX, 60-67-E, 68-75-D, 76-83-C, 84-91-B, 92-100-A.
Akceptujú sa max. 2 absencie. Predmet má teoreticko - praktický charakter.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Študenti/študentky sú na základe získaných odborných poznatkov schopní:
- identifikovať a zadefinovať význam teórie výchovy a jej postavenie v rámci pedagogických a
spoločensky prospešných vied,
- kriticky reflektovať charakteristické aspekty subdisciplín teórie výchovy,
- aplikovať poznatky a zručnosti na príkladoch rodinnej a školskej praxe,
- analyzovať súčasné problémy výchovy a navrhovať riešenia výchovných problémov s dosahom
na individuálne a spoločenské blaho,
- aplikovať osvojené poznatky vo vlastnom profesijnom smerovaní,
- argumentovať a viesť konštruktívnu diskusiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Ciele a obsahové zameranie predmetu, systemizácia informácií a doterajších poznatkov
študentov.
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2. Človek a výchova: pojem a charakter výchovy, výchovné ciele, princípy a metódy výchovného
pôsobenia, prostriedky a formy výchovného pôsobenia, prostredie výchovy.
3. Škola, rodina, spoločnosť a výchova v rodine. Dôsledky výchovných štýlov a výchovného
pôsobenia.
4. Teória výchovy: základné pojmy, vymedzenie predmetu a obsahu teórie výchovy, postavenie
teórie výchovy v systéme pedagogických vied, spolupráca teórie výchovy s inými vednými
disciplínami.
5. Teória výchovy: úlohy a ciele, individuálny, spoločenský a globálny význam výchovy. Vybrané
aspekty výchovy.
6. Problém hodnôt a výchova k prosociálnosti. Etika a mravná výchova
7. Moc poznania a zodpovednosť. Výchova pre 21. storočie. Rozumová výchova.
8. Spolupráca a spoluzodpovednosť. Výchova k partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu. Sexuálna
výchova
9. Sloboda, tolerancia inakosti a zodpovednosť. Rodovo citlivá výchova
10. Moc vedomia, sloboda konania a zdieľaná zodpovednosť. Ľudská existencia a globálne
problémy. Environmentálna a mediálna výchova
11. Tolerancia, interkultúrny dialóg a koexistencia. Multikultúrna výchova.
12. Krása, zdravie a užitočnosť. Estetická, pracovná a telesná výchova
13. Demokracia a občianska zodpovednosť. Výchova k demokratickému občianstvu.
14. Záverečné kolokvium: význam jednotlivých výchovných oblastí na formovanie identity dieťaťa
a mladého človeka – samostatná príprava individuálnych projektov a diskusia.

Odporúčaná literatúra:
DONČEVOVÁ, Silvia. Rodová politika: možnosti implementácie vo verejnej správe. Trnava:
FSV UCM, 2013. ISBN 978-80-815-487-7.
JEDLIČKA, Richard. Psychický vývoj dítěte a výchova. Praha: Grada, 2017. ISBN
978-80-271-0096-5.
PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4.
STROUHAL, Martin. Teorie výchovy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4212-0.
VIŠŇOVSKÝ, Ľudovít. Teória výchovy. Banská Bystrica: UMB, 2002. ISBN
978-80-8055-950-2.
ZELINA, Miron. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN, 2010. ISBN
978-80-10-01884-0.

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

Poznámky:
S doplňujúcou literatúrou budú študenti/študentky oboznámení počas výučby. Literatúra/
informačné zdroje na semináre sú každému študentovi/študentke k dispozícii v elektronickej
forme (MS Teams).

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 31

A B C D E FX

16,13 29,03 29,03 12,9 6,45 6,45

Vyučujúci: prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.04.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-021/15

Názov predmetu:
Teória výchovy 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie: individuálna príprava na jednotlivé témy (predpísaná seminárna literatúra
a zdroje), aktivita v diskusiách ku každej téme (60 % celkového hodnotenia),
b) záverečné hodnotenie: ústna skúška/kolokvium – študenti/študentky musia preukázať zvládnutie
problematiky (predpísané témy) a (minimálne) povinnej literatúry, ako aj schopnosť aplikovať
nadobudnuté poznatky na školskú a výchovnú prax; očakáva sa kultivovaný a súvislý jazykový
prejav, kritické a tvorivé myslenie (40 % celkového hodnotenia).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
0-59-FX, 60-67-E, 68-75-D, 76-83-C, 84-91-B, 92-100-A.
Akceptujú sa max. 2 absencie. Predmet má interaktívny diskusný charakter.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Študenti/študentky sú na základe získaných odborných poznatkov schopní:
- identifikovať a analyzovať vybrané fenomény teórie výchovy na pokročilej úrovni,
- kriticky zhodnotiť jednotlivé súčasné smery teórie výchovy z hľadiska individuálnych a
spoločenských hodnôt a ich vplyv na formovanie osobnosti dieťaťa,
- argumentovať v diskusii o konkrétnych oblastiach teórie výchovy,
- Identifikovať, analyzovať a porovnať špecifické aspekty výchovy k spoločenským hodnotám,
výchovy osobnostnej a sociálnej, výchovy detí z marginalizovaných skupín, v špecifických
výchovných prostrediach a situáciách, a pod.,
- aplikovať osvojené poznatky vo vlastnom profesijnom smerovaní,
- samostatne analyzovať dostupné vedecké zdroje a prezentovať výsledky analýzy v konštruktívnej
a argumentačne silnej diskusii.

Stručná osnova predmetu:
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1. Úvod. Ciele a obsahové zameranie predmetu, systemizácia informácií a doterajších poznatkov
študentov.
2. Teória výchovy: teória hodnôt – osobnostná výchova, sociálna výchova a výchova k hodnotám
3. Existencialistické, psychoanalytické a etologické východiská výchovy
4. Súčasné teórie výchovy. Výchovné aspekty nedirektívnej pedagogiky, duchovnej pedagogiky,
pedagogiky integrálnej výchovy, neautoritatívnej pedagogiky. Gestalt analýza.
5. Súčasné teórie výchovy. Výchovné aspekty emancipačnej, medzikultúrnej, analyticko – kritickej
pedagogiky. Pedagogika súčasnosti: antipedagogika a postpedagogika a výchova.
6. Emočná výchova: od detstva po starobu.
7. Sebauvedomenie, sebapoznanie, sebavýchova a orientácia k slobodnej, zodpovednej osobnosti
8. Výchovná autorita: rodičia ako primárne výchovné autority a výchovné pôsobenie učiteľa ako
autority
9. Nové trendy v výchove I. (projekty)
10. Nové trendy do výchove II. (projekty)
11. Exkurzia: ako sa realizujú niektoré oblasti teórie výchovy v škole
12. Exkurzia: ako sa realizujú niektoré oblasti teórie výchovy v škole
13. Záverečné kolokvium: výchova k hodnotám.

Odporúčaná literatúra:
POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, Iva. Emoce - regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada, 2018.
ISBN 978-80-247-5128-3.
PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN
80-85498-27-8. (povinná seminárna literatúra: dostupné v Slovenskej pedagogickej knižnici)
ŚLIWERSKI, Boguslaw. Súčasné teórie a smery vo výchove a vzdelávaní. Ružomberok:
Verbum, 2005. ISBN 978-80-8084-512-4. (povinná seminárna literatúra: dostupné v Slovenskej
pedagogickej knižnici)
STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masaryková univerzita,
2007. ISBN 80-210-3687-7. (povinná seminárna literatúra: dostupné v Slovenskej pedagogickej
knižnici)
WRÓBEL, Alina. Výchova a manipulace. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2337-2.
VALENTA, Jozef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. [online]. Povinná
seminárna literatúra, dostupné na:
https://kped.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/168/2020/12/Valenta_OSV-a-jeji-cesty-k-
zakovi.pdf

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

Poznámky:
S doplňujúcou literatúrou budú študenti/študentky oboznámení počas výučby. Literatúra/
informačné zdroje na semináre sú každému študentovi/študentke k dispozícii v elektronickej
forme (MS Teams).

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 26

A B C D E FX

26,92 38,46 30,77 3,85 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.04.2022
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Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-001/15

Názov predmetu:
Úvod do pedagogiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
žiadna

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získava body za 6 kompententov hodnotenia, ktoré sa sčítajú. Hodnotiaca stupnica je
nasledujúca:
A: 91 a viac
B: 90 - 81
C: 80 - 71
D: 70 - 61
E: 60 - 51
Fx: 50 – 0
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30

Výsledky vzdelávania:
Na konci semestra preukáže študent/študentka nasledujúce vedomosti a zručnosti:
• definovať vlastnými slovami základné pojmy z pedagogiky, konkrétne:
o výchova, vzdelávanie, vzdelanie, vyučovanie, výcvik, učenie (sa)
o pedagogika a jej disciplíny
o vývin, rozvoj, socializácia, vedomosti, zručnosti, návyky, spôsobilosti, kompetentnosti
o výchovno-vzdelávacie ciele, očakávané výstupy vzdelávania
o prostriedky, metódy a formy, zložky výchovy a vzdelávania
o aktívne učenie sa, vzdelávanie (vyučovanie) orientované na študenta, internacionalizácia,
hodnotenie a spätná väzba, učenie sa navzájom (peer learning), vzájomné hodnotenie (peer
assessment)
o pozorovací hárok (observation protocol).
Podľa vlastného záujmu môžu študentky a študenti pridať do tohto zoznamu ďalšie termíny.
• vymenovať a popísať nástroje aktívneho učenia sa
• využiť v praxi aspoň dve metódy aktívneho učenia sa: vytvoriť ukážku (časti) seminára alebo
webinára s využitím danej metódy
• zhodnotiť efektívnosť využitých metód aktívneho učenia sa
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• vyhodnotiť výsledky vzdelávania spôsobom seba-hodnotenia

Stručná osnova predmetu:
1. Úvodné stretnutie: stanovenie očakávaných výstupov vzdelávania kurzu
2. Základné pojmy, kategórie vied o výchove/vzdelávaní.
3. Pedagogika ako veda o výchove/vzdelávaní
4. Inštitucionalizácia výchovy/vzdelávania
5. Školský a vzdelávací systém
6. Vzdelávanie na vysokej škole: aktívne učenie sa, vzdelávanie (vyučovanie) orientované na
študenta, internacionalizácia,
7. Hodnotenie a spätná väzba, učenie sa navzájom (peer learning)
8. Vzájomné hodnotenie (peer assessment)
9. Pozorovanie hodín a pozorovací hárok (observation protocol)
10. Prezentácie prác študentov, časť 1 (22. 11. 2021)
11. Prezentácie prác študentov, časť 2 (29. 11. 2021)
12. Záverečné kolokvium

Odporúčaná literatúra:
KRATOCHVÍLOVÁ, Emília a kol. Úvod do pedagogiky. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave,
2007. ISBN 978-80-8082-145-6.
PEŠEK, Tomáš, ŠKRABSKÝ, Tibor, NOVOSÁDOVÁ, Monika, DOČKALOVÁ, Jolana.
Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Bratislava: Asociácia neformálneho
vzdelávania a YouthWatch, 2020. ISBN 978-80-973031-9-8.
PRŮCHA, Jan. Přehled Pedagogiky. Úvod do studia oboru. 4. aktualizované vydání. Praha:
Portál, 2015.
PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.
ďalšie zadané kapitoly a články k témam hodín kurzu, vrátane niektorých materiálov v českom a
anglickom jazyku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenčina, čeština, čiastočne angličtina

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 70

A B C D E FX

28,57 27,14 7,14 8,57 18,57 10,0

Vyučujúci: Mgr. Gabriela Pleschová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.03.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-017/15

Názov predmetu:
Všeobecná didaktika 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2  Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Minimálna hranica úspešnosti: 60 percent
Priebežné hodnotenie (výučbová časť):
- 20 % aktívna účasť na seminári
- 40 % (sumár 5-tich zadaní - tvorba výchovno-vzdelávacích cieľov; tvorba tematického plánu
učiteľa; didaktická analýza učiva, opis a praktické využite jednej vyučovacej metódy; príprava na
vyučovanie)
Záverečné hodnotenie:
- 40 % záverečný test
Klasifikačná stupnica:
A (100-92), B (91-84), C (83-76), D (75-68), E (67-60), FX (59 a menej %). Dve absencie sú
akceptovateľné; seminárne zadania treba všetky vypracovať, prezentovať a odovzdať.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú oznámené najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu disponuje študent teoretickými znalosťami inštitucionálnych podmienok
vzdelávania v primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania; znalosťami aktuálnych didaktických
teórií a didaktických stratégií; poznaním základných fenoménov vyučovacieho procesu od jeho
plánovania cez realizáciu a hodnotenie; je schopný analýzy výhod a nevýhod v praxi používaných
didaktických stratégií; je schopný kritického posúdenia výberu vyučovacích metód v praxi
vyučovania; pozná základné modely učebnej individualizácie a diferenciácie; pozná didaktickú
prácu s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami; disponuje znalosťami inovačných prístupov
v praxi vyučovania, ktoré sa využívajú v základných a stredných školách v SR; je schopný analýzy
základných znakov digitalizácie v oblasti práce školy a vyučovania.

Stručná osnova predmetu:
1. Historické a súčasné poňatia didaktiky. 2. Teórie vzdelania a vzdelanosti. 3. Modernizácia obsahu
vzdelania. Projektovanie výučby. 4. Základné programové pedagogické dokumenty. Učiteľovo
plánovanie výučby. 5. Procesuálne aspekty výučby. Princípy procesu výučby. 6. Výučbová
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komunikácia. 7. Prostriedky a podmienky výučby. 8. Metódy výučby. 9. Organizačné formy
výučby. 10. Učenie sa žiaka - kognitívno-vývinové aspekty. 11. Diferenciácia výučby podľa špecifík
žiakov. 12. Vyhodnocovanie procesov a výsledkov výučby. 13. Teoretické modely a koncepcie
výučby.

Odporúčaná literatúra:
DROŠČÁK, Martin. Úvod do všeobecnej didaktiky pre študentov učiteľstva. Trnava: UCM,
2015. ISBN 978-80-8105-655-0.
SKALKOVÁ, Jarmila: Obecná didaktika. Praha: Grada. 2010. ISBN 978-80-247-1821-7.
PASH, Marvin a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál. 1998. ISBN
80-7178-127-4.
KALAŠ, Ivan a kol.: Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava: SPN. 2013. ISBN
978-80-10-02409-4.
ŠVEC, Štefan. Inovatívne prístupy v didaktike. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. 186 s.
ISBN 80-223-3221-7.
TUREK, Ivan.: Didaktika. Bratislava: Inra. 2010. ISBN 878-80-10-0719-5.
PETTY, Geoffrey. 1996 alebo ďalšie vydanie. Moderní vyučování. Praha: Portál. ISBN
80-7367-172-7.
KOVALIKOVÁ, Suzan a Karen OLSENOVÁ: Integrované tematické vyučovanie. Bratislava:
Faber. 2014. ISBN 80-967492-6-9.
Aktuálne internetové materiály zo stránky www.statpedu.sk, www.unesco.org

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A B C D E FX

55,17 24,14 17,24 0,0 3,45 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 11.04.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-buPE-019/15

Názov predmetu:
Všeobecná didaktika 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2  Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Minimálna hranica úspešnosti: 60 percent
Priebežné hodnotenie (výučbová časť):
- 20 % aktívna účasť na seminári
- 40 % prezentácia na hodine
Záverečné hodnotenie:
- 40 % záverečný test
Klasifikačná stupnica:
A (100-92), B (91-84), C (83-76), D (75-68), E (67-60), FX (59 a menej %). Dve absencie sú
akceptovateľné; seminárne zadania treba všetky vypracovať, prezentovať a odovzdať.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú oznámené najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent disponuje znalosťami základov problematiky celoživotného
vzdelávania a jeho subsytémov. Je schopný analýzy európskych dokumentov k problematike
celoživotného vzdelávania a koncepčných dokumentov, ktoré upravujú vzdelávanie v regionálnom
školstve. Má teoretickú znalosť problematiky rovnosti vo vzdelávaní a kvality vzdelávania a znalosť
medzinárodných výskumov a je schopný kriticky posúdiť ich aplikáciu na podmienky školstva
v SR. Je schopný analyzovať a hodnotiť dokumenty, ktoré dokumentujú úroveň vzdelávacích
výsledkov žiakov. Pozná trendy v modernizácií školského vzdelávania (demokratizácia,
digitalizácia, globalizácia vo vzťahu k interkulturalizmu).

Stručná osnova predmetu:
1. Celoživotné vzdelávanie a jeho subsytémy.
2. Aktuálne európske dokumenty ako východisko zmien v školskom vzdelávaní.
3. Štruktúra a organizačné zabezpečenie školského vzdelávania.
4. Premeny v koncepte detstva a ich dopad na školské vzdelávanie.
5. Kurikulárny rozmer vzdelávacích procesov.
6. Kurikulum ako nástroj regulácie vzdelávacích procesov.
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7. Učebnice ako regulátory školského vzdelávania.
8. Kvalita a rovnosť vo vzdelávaní.
9. Rovnosť vo vzdelávaní v kontexte medzinárodne sledovaných determinánt.
10. Princíp inkluzívneho vzdelávania v školskom vzdelávaní.
11. Digitalizácia školského vzdelávania.
12. Poznatky modernej neurovedy o procesoch učenia sa, školského vzdelávania a vzdelávania
pomocou digitálnych prostriedkov.

Odporúčaná literatúra:
KOŠTRNOVÁ Dagmar a Teťan USTOHALOVÁ a Jana VEREŠOVÁ: Tvorba
inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných
zamestnancov – východiská tvorby inkluzívneho prostredia triedy a skupiny. Bratislava:
MPC 2020. 36 s. Dostupné on-line: https://mpc-edu.sk/pages/ucebne_zdroje/
SUZ_PpU_Tvorba_inkluz_kultury_skoly_a_SZ_z_pohladu_P_a_OZ_vyhodiska.pdf
MATULČÍKOVÁ, Mária: Paralely v uplatňovaní teórií výchovy (vychovávania) a didaktických
teórií a prax školského vzdelávania. Pedagogika, roč. 12, 2021, č. 3, s. 122-143. Dostupné on-
line: http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-12/cislo-3/Pedagogika%202021.3.pdf
PRŮCHA, Jan: Moderní pedagogika. 4. aktualizované vydanie. Praha: Portál 2009. 488 s. ISBN
978-80-7367-503-5 (brož.).
VANČÍKOVÁ.Katarína a Štefan PORUBSKÝ a Beáta KOSOVÁ: Inkluzívne vzdelávanie –
dilemy a perspektívy. Belianum: Banská Bystrica. 2017. 102 s. 978-80-557-1278-9 Dostupné
on-line: https://www.researchgate.net/publication/322233948_Inkluzivne_vzdelavanie_-
_dilemy_a_perspektivy

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 30

A B C D E FX

33,33 36,67 23,33 3,33 3,33 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.


