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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-muPE-076/00

Názov predmetu:
Alternatívne školy - pedagogický systém M. Montessoriovej v
teórii a praxi

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: II.

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. 50 bodov priebežného
hodnotenia. Presný termína témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Vyučujúca akceptuje min. 2 ospravedlnené absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent/ka po skončení kurzu vedia vysvetliť základy pedagogického systému M. Montesoriovej,
preukážu schopnosť identifikovať špecifické prvky pedagogického systému ako predpoklad pre
ďalšie systematické štúdium. Vedia odbornou terminológiou pomenovať javy pedagogickej praxe,
dokážu analyzovať kurikulárne aspekty pedagogického systému M. Montessoriovej. Študenti
dokážu kriticky posúdiť inovačný prínos pedagogického systému M. Montessoriovej pre súčasnú
prax školskej výchovy a vzdelávania.

Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické základy pedagogického systému M. Montessoriovej. Život a dielo M. Montessoriovej.
2. Antropologické základy pedagogického systému M. Montessoriovej.
3. Psychologické a pedagogické základy pedagogického systému M. Montessoriovej .
4. Didaktické základy pedagogického systému M. Montessoriovej.
5. Absorbujúca myseľ a tajuplné detstvo.
6. Kurikulárne základy pedagogického systému: pohybová a sociálna výchova, zmyslová výchova,
matematika, jazyková výchova, kozmická (interkultúrna) výchova.
7. Špecifičnosti organizácie procesu vzdelávania a učenia sa detí.
8. Didaktické prostriedky M. Montessori
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9. Odraz myšlienok M. Montessoriovej v moderných modeloch alternatívnych školy (Daltonská
škola, HET, Step by Step, Home schooling).
10. Exkurzia do základnej školy M. Montessori v Bratislave
11. Prezentovanie prác študentov.
12. Prezentovanie prác študentov

Odporúčaná literatúra:
HELMINGOVÁ, Helene. 1992. Pedagogika M. Montessoriovej. Bratislava: SPN, 1992.
MATULČÍKOVÁ, Mária: Prínos teórie vývinu, výchovy a vzdelávania Márie Montessoriovej pre
rozvoj teórie a metateórie výchovy. PAEDAGOGICA 31.pdf (uniba.sk)
MATULČÍKOVÁ, Mária. Reformno-pedagogické a alternatívne školy a ich prínos pre reformu
školy. Bratislava: Musica Liturgica, 2007. ISBN 978-80-969-784-0-3.
MONTESSORI, Mária. Tajuplné dětství. Praha: SPS, 1998.
MONTESSORI, Mária. . Objevování dítěte. Praha: SPS, 2001.
MONTESSORIOVÁ, Mária. Od dětství k dospívání. Praha: Triton, 2011.
* Doplnková literatúra bude študentom oznámená na začiatku semestra.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A B C D E FX

50,0 25,0 18,75 0,0 0,0 6,25

Vyučujúci: doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-muPE-992/15

Názov predmetu:
Didaktika pedagogiky

Počet kreditov: 3

Stupeň štúdia: D, II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonať
a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné absolvovanie
štátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na riadne skončenie štúdia,
b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových
predmetov v skladbe určenej študijným programom,
c) po splnení povinností študenta vyplývajúcich z § 71, ods. 3 písm. b zákona o vysokých školách,
d) ak nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie.
Úspešné absolvovanie predmetu štátnej skúšky je jednou z podmienok úspešného absolvovania
študijného programu. Predmet štátnej skúšky sa hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnými
stupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia
konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jej
súčasti sa rozhoduje hlasovaním.
Na základe znenia študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnych skúšok
stanovuje dekan v súlade s fakultným harmonogramom štúdia. Katedra je povinná zverejniť svoje
termíny štátnych skúšok na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent sa
prihlasuje na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tri
týždne pred termínom jej konania.
Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín je ten,
na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky. Ak bol študent na
riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky môže
študent vykonať
a) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom akademickom roku
alebo
b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich akademických rokov v
súlade s § 65, ods. 2 zákona o vysokých školách.
Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky, na ktorý sa prihlásil,
je povinný písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie vopred alebo najneskôr do troch
pracovných dní po termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu
bránili ospravedlniť sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebo
jej súčasť v určenom termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z
daného termínu štátnej skúšky je hodnotený známkou FX.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Študent, ktorý absolvuje štátnu skúšku, komplexne zvláda problematiku štátnej skúšky v kontexte
stanovených okruhov. Má teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave poznania
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z didaktiky pedagogiky, ako aj schopnosť ich tvorivo uplatňovať a používať. Ovláda poznatky
obsiahnuté vo výučbe predmetov Didaktika pedagogiky 1 a Didaktika pedagogiky 2. Dokáže
poznatky z didaktiky pedagogiky aplikovať aj na medzipredmetové vzťahy, je schopný kriticky
myslieť a vedecky argumentovať.

Stručná osnova predmetu:
1. Študent sa dostaví na prihlásený termín štátnej skúšky podľa harmonogramu stanoveného
katedrou.
2. Študent dostane otázku z predmetu štátnej skúšky, ktorá sa zadáva písomne a anonymne formou
náhodného výberu z vytlačených otázok alebo generátora.
3. Skúšobná komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede na zadanú
otázku.
4. Študent prezentuje pripravenú odpoveď na otázkou pred skúšobnou komisiou a odpovedá aj na
doplňujúce otázky.
5. Po ukončení odpovede študenta prebehne rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej
skúšky, ktoré sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:
1. Predmet, ciele a úlohy didaktiky pedagogiky (poňatie didaktiky pedagogiky, postavenie
v komplexe pedagogických vied, didaktika pedagogiky ako špeciálny pedagogická
disciplína)
2. Pedagogika ako predmet na stredných školách (história a súčasný stav)
3. Metodologický základ didaktiky pedagogiky a jej teoretické východiská
4. Novodobé trendy vo vyučovaní pedagogiky v zahraničí (organizácia prípravy študentov
na pedagogické povolanie)
5. Problematika procesu výučby pedagogiky na stredných školách (cieľ výučby, osobnosť
žiaka, osobnosť učiteľa, vyučovacie metódy, materiálne a organizačné podmienky, fázy
práce učiteľa, a pod.)
6. Analýza základných prostriedkov výučby pedagogiky (zameranie na SŠ, stredná
pedagogická škola ako špecifický druh odbornej školy, spoločné a odlišné znaky)
7. Poňatie cieľu výučby pedagogiky (dichotomické a trichotonické členenie cieľov)
8. Profil absolventa SPŠ (konkretizácia cieľa z hľadiska osobnosti žiaka)
9. Cieľ v obsahu vyučovania predmetu pedagogika (študijný odbor učiteľstvo pre materské
školy, vychovávateľstvo, animátor voľného času, kultúrny a osvetový pracovník)
10. Štruktúra cieľov výchovy a vzdelania na SPŠ (Pedagogické schopnosti, vedomosti,
myslenie, návyky, motívy a postoje, konkrétne a abstraktné poznatky, vzťahy vyjadrujúce
súvislosti)
11. Didaktická analýza učiva ako základná činnosť učiteľa pri príprave na výučbu ( poňatie
DAU, výber učiva a jeho usporiadanie z hľadiska cieľov, formulácia učebných otázok a úloh,
príprava učiteľa)
12. Metódy vyučovania pedagogiky a ich modernizácia (čo ovplyvňuje výber metód)
13. Učebné úlohy a otázky a ich využitie vo vyučovaní pedagogiky (pojem učebné úlohy,
funkcie učebných úloh, klasifikácia otázok na základe taxonómie učebných úloh)
14. Organizačné formy výučby v predmete pedagogiky (pojem, využitie vybraných
organizačných foriem výučby)
15. Poňatie pedagogickej praxe (ciele, úlohy, obsah, formy, hodnotenie, pedagogický denník
– štruktúra, cieľ)
16. Využitie materiálnych didaktických prostriedkov vo výučbe pedagogiky (poňatie
didaktických prostriedkov, špeciálne učebné prostriedky pri výučbe pedagogiky)
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17. Preverovanie a hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu (formy hodnotenia, funkcia,
kvantitatívne a kvalitatívne preverovanie, využitie didaktických testov a klasifikácia
pedagogickej praxe)
18. Špecifiká prijímacích skúšok na SPŠ
19. Osobnosť učiteľa a proces jeho sebazdokonaľovania
20. Charakteristika obsahu učiva pedagogiky (obsah z hľadiska vedomostí, činnosti, rôzne
zdroje obsahu učiva)

Odporúčaná literatúra:
BAZÁLIKOVA, Jana. História vyučovania pedagogiky v učiteľských ústavoch a učiteľských
akadémiách na Slovensku. In: Paedagogica 20. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, s.
7-13.
BAZÁLIKOVA, Jana. Vývoj a súčasné poňatie predmetu pedagogika na stredných školách. In:
Pedagogická revue, roč. 50, č. 4, 1998, s. 329-335.
BAZÁLIKOVA, Jana. Didaktika pedagogiky ako špeciálnej pedagogickej disciplíny. In:
Paedagogica 16. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001, s.101-106.
PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. Průvodce pro současné studenty a budoucí učitele.
Olomouc: VUP, 1998. ISBN 80-7067-793-7.
SKALKOVÁ, Jarmila. Obecní didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-182-17.
ŠTURMA, Jaroslav. Didaktika pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993.
ŠVEC, Štefan. Didaktika I. Bratislava: UK, 1988.
ŠVEC, Vlastimil, FILOVÁ, Hana a Oldřich ŠIMONÍK. Praktikum didaktických dovedností.
Brno: Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1365-6.
VALIŠOVÁ, Alena, SINGULE, František a Jozef VALENTA. Didaktika pedagogiky. Praha:
Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-7066-105-4.
VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. 2007. ISBN
978-80247-1734-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Dátum poslednej zmeny: 23.04.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.



Strana: 7

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-muPE-043/00

Názov predmetu:
Didaktika pedagogiky 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, dištančná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: D, II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti odovzdá študent a) (priebežne) referát (50 bodov) na vybranú tému z
didaktiky pedagogiky, napr. Bloomova taxonómia vo výučbe pedagogiky, moderné a aktivizujúce
metódy výučby pedagogiky, exkurzia ako zážitková organizačná forma vo výučbe pedagogiky a
pod. a B) seminárnu prácu na vybranú tému (50 bodov).
Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získa hodnotenie min. 60
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-90: A
89-79: B
78-68: C
67-57: D
56-46: E
45-0: FX
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent sa po úspešnom absolvovaní predmetu naučí rozvíjať spôsobilosti a schopnosti aplikovať
špecifické princípy výučby pedagogiky v stredných školách. Má základné vedomosti a moderných
didaktických prvkoch, ktoré môže využiť a aplikovať počas realizácie pedagogickej praxe z
pedagogiky.

Stručná osnova predmetu:
1. Exkurzia do vybranej strednej odbornej školy pedagogickej.
2. Didaktika pedagogiky – špecifická odborová disciplína a jej poňatie.
3. Predmet, ciele a úlohy didaktiky pedagogiky
4. Pedagogika ako odborný učebný predmet v stredných školách.
5. Analýza základných prostriedkov výučby pedagogiky.
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6. Metódy vyučovania pedagogiky a ich modernizácia.
7. Poňatie pedagogickej praxe.
8. Špecifiká pri prijímacích pohovoroch na stredné odborné školy s pedagogickým zameraním.
9. Osobnosť učiteľa a jeho proces sebazdokonaľovania.
10. Učiteľova individuálna koncepcia vyučovania.
11. Základné programové pedagogické dokumenty so zameraním na strednú odbornú školu
pedagogickú.
12. Prezentácia výstupov študentov v podobe seminárnych prác/prezentácií na vybranú tému.

Odporúčaná literatúra:
BAZÁLIKOVÁ, Janka. Didaktika pedagogiky – špeciálna pedagogická disciplína. In:
Paedagogica 16, 2002, s.101-106
BAZÁLIKOVÁ, Janka. História vyučovania pedagogiky v učiteľských ústavoch a v učiteľských
akadémiách na Slovensku do r. 1946. In: Pedagogická revue č. 6- 7, 1997, s.370-376.
TUREK, Ivan. Inovácie v didaktike. Bratislava, 2005. ISBN 808879689X.
VALIŠOVÁ, Alena a František SINGULE a Josef VALENTA. Didaktika pedagogiky. Praha :
UK, 1990.
VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ a kol. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007, 402
s. ISBN 8024717344.
ŠTURMA, Jaroslav. Didaktika pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993.
ŠVEC, Štefan. Predmetová (odborová) didaktika ako študijný a vedný odbor v systémovom –
štruktúrnom kontexte. In: Paedagogica 17. Zborník FiF UK. Bratislava: UK, 2005, s.27-40.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 74

A B C D E FX

83,78 9,46 0,0 2,7 4,05 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

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-muPE-044/00

Názov predmetu:
Didaktika pedagogiky 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, dištančná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: D, II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežne 40% - príprava a simulácia vyučovacej hodiny pred pedagogickou praxou, analýza
prvkov vyučovacej hodiny a spätná väzba
b) v skúšobnom období 60% - ústna skúška.
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20% z priebežného hodnotenia
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie percent 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 (študent nesplnil podmienky na udelenie kreditov)
Vyučujúca akceptuje min. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené 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 sa po úspešnom absolvovaní predmetu naučí rozvíjať schopnosti a zručnosti aplikovať
špecifické princípy výučby pedagogiky v stredných školách. Disponuje schopnosťou didaktickej
analýzy učiva a následne dokáže pripraviť priebeh vyučovacej hodiny. Dokáže aplikovať prvky
Bloomovej taxonómie a formulovať učebné otázky a úlohy.

Stručná osnova predmetu:
1. Proces výučby pedagogiky v stredoškolskom kurze.
2. Poňatie pedagogickej praxe.
3. Od vzdelávacieho programu k vyučovacej hodine.
4. Analýza základných pedagogických dokumentov SOŠ Pg.
5. Bloomova taxonómia kognitívnych cieľov.
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6. Plánovanie výučby. Príprava učiteľa na vyučovanie.
7. Didaktická analýza učiva. Individuálna koncepcia vyučovania
8. Organizovanie výučby
9. Vyhodnocovanie školskej výučby pedagogiky
10. Metódy vyučovania pedagogiky a ich modernizácia.
11. Materiálno-technické prostriedky vo výučbe.
12. Učiteľ pedagogiky, roly, kompetencie a funkcie

Odporúčaná literatúra:
BAZÁLIKOVA, Janka. Didaktika pedagogiky ako špeciálnej pedagogickej disciplíny. In
Paedagogica 16, 2002, s.101-106
PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe. (Průvodce pro současné studenty a budoucí učitele)
Olomouc: VUP, 1998. 66 s. ISBN 80-7067-793-7.
ŠTURMA, Jaroslav. Didaktika pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993, ISBN
80-7041-228-3.
ŠVEC, Štefan. Didaktika I. Bratislava : UK, 1988, 170 s.
ŠVEC, Vlastimil. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Ped.f. MU, 1996, ISBN
80-210-1365-6.
VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. Prah: Grada. 2007. 404 s.
ISBN 978-80247-1734-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 73

A B C D E FX

86,3 4,11 5,48 1,37 1,37 1,37

Vyučujúci: doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

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-moPE-033/00

Názov predmetu:
Dieťa ako obeť násilia

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., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Referát a písomný test.
Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: referát na vybranú tému z problematiky predmetu
(30 bodov), v zápočtovom období: písomná skúška (40 bodov). Na písomnú skúšku bude študent
pripustený len s min. počtom 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A (100-93 %), B (92-85 %), C (84-76 %), D (75-68 %), E (67-60 %), FX
(59 a menej %).
Povolené sú dve absencie s preukázanými dokladmi. Presný termín a témy priebežného hodnotenia
budú oznámené na začiatku semestra. Termíny písomnej skúšky budú oznámené najneskôr v
posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí odbornú terminológiu, fundamentálne poznatky z oblasti viktimológie, porozumie
príčinám vzniku násilia páchaného na deťoch a zorientuje sa v klasifikáciách rizikových faktorov
vzniku násilia i v klasifikáciách druhov násilia. Uvedené vedomosti a schopnosti bude vedieť využiť
v ďalšom vzdelávaní a tiež v praktickej rovine primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie násilia
páchaného na deťoch a v rodinách.

Stručná osnova predmetu:
1. Obete násilia.
2. Násilie páchané v rodinách.
3. Deti ako obete násilia.
4. Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa – syndróm CAN.
5. Rizikové faktory vzniku násilia voči deťom.
6. Následky násilia páchaného na deťoch a mládeži.
7. Diagnostika týrania a zneužívania dieťaťa.
8. Príčiny vzniku šikanovania medzi dospievajúcimi.
9. Kyberšikanovanie ako nový fenomén.
10. Viktimácia detí a mládeže a jej prevencia.
11. Pomoc deťom v kríze a ohrození.
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12. Preventívne programy na školách.

Odporúčaná literatúra:
DUNOVSKÝ, Jiří, DYTRYCH, Zděnek a Zděnek MATĚJČEK a kol. Týrané, zneužívané a
zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. ISBN 807-169192-5.
FUCHSOVÁ, Katarína. Týrané dieťa. Bratislava: Iris, 2009. ISBN 978-80-89256-30-3.
JANOŠOVÁ, Pavlína a kol. Psychologie školní šikany. Praha : Grada, 2016. ISBN
978-80-247-2992-3.
SEJČOVÁ, Ľuboslava. Deti a mládež ako obete násilia. Bratislava: Album, 2001. ISBN
80-968667-0-2.
SEJČOVÁ, Ľuboslava. Dieťa ako obeť násilia. (Vysokoškolská učebnica) Bratislava: Album,
2010. ISBN 978-80-969908-3-2.
SEJČOVÁ, Ľuboslava. Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole. [elektronický dokument]. - 1.
vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. - 219 s. [23 AH] ISBN 978-80-223-5157-7
http://stella.uniba.sk/texty/FIF_LS_sikanovanie.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 365

A B C D E FX

51,51 25,21 15,62 4,11 2,19 1,37

Vyučujúci: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

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-muPE-042/15

Názov predmetu:
Pedagogická diagnostika 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: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Minimálna hranica úspešnosti: 60 percent
Priebežné hodnotenie (výučbová časť):
- 20 % aktívna účasť na seminári
- 40 % vypracovanie zadaní (Portfólio)
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 dokáže využívať klasifikačné a diagnostické kľúče ako i modely
symptómov školskej neúspešnosti, porúch učenia, problémov s učením, výchovných problémov a
porúch správania, využíva postupy diagnostikovania rodinného (domáceho) a školského prostredia
žiaka. Analyzuje a hodnotí faktory školskej výkonnosti žiaka, nadania a zaostávania. Dokáže
pripraviť diagnostické modely diferenciácie, resp. integrácie žiakov, vrátane IVP.

Stručná osnova predmetu:
1. Význam pedagogického poznávania žiaka (diagnostiky) pre edukáciu.
2. Základné princípy pedagogickej diagnostiky.
3. Etické zásady používania diagnostických metód.
4. Anamnéza. Anamnestický rozhovor.
5. Vstup do školy – školská zrelosť, odklad školskej dochádzky, predčasný nástup do školy.
6. Diagnostika špecifických porúch učenia sa.
7. Školské sebapoňatie žiakov a školská úspešnosť.
8. Výchovné ťažkosti a poruchy správania sa.
9. Varovné signály psychického ochorenia.
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10. Syndrom CAN.
11. Vzťahy v triede. 
12. Diagnostika šikany.
13. Princípy evaluácie činnosti učiteľa.

Odporúčaná literatúra:
BARANOVSKÁ, Andrea. Pripravenosťdieťaťa na školu – spôsoby zisťovania a možnosti
rozvíjania. Dostupné on line: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/
baranovska_1_0.pdf
DVOŘÁKOVÁ, Miloslava: Pedagogicko-psychologická diagnostika I – II. České Budějovice:
JU, 1999 – 2000.
JANDERKOVÁ, Dita: Pedagogická diagnostika. Brno: Mendelová zemědělská a lesnická
univerzita, 2009.
KUSÝ, Peter: Pedagogicko-psychologická diagnostika. Trnava: Trnavská univerzita. 2019. ISBN
978–80–568–0189-5
LANGER, Stanislav: Předlohy pro hodnocení osobnosti žáka. Príspěvek k problematice školní
diagnostiky. Hradec Králové: Nakladatelství Kotva, 2006.
MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ: Metody a postupy poznávání žáka. Pedagogická
diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.
MUSILOVÁ, Marcela: Pedagogická diagnostika. Teorie a její reflexe v praxi. Olomouc: Jiří
Musil – Psycholgická a výchovná poradna, 2011. ISBN 978-80-904822-3-4
SWIERKOSZOVÁ, Jana: Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního
vzdělávání. Ostrava: PedF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-552-5. Dostupné online: https://
projekty.osu.cz/svp/opory/38-pdf-Swierkoszova-SO.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 31

A B C D E FX

41,94 29,03 16,13 9,68 3,23 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 16.03.2022

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-muPE-053/15

Názov predmetu:
Pedagogická diagnostika dieťaťa predškolského veku

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: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je priebežná práca na seminároch, vypracovanie
referátu a písomná skúška. Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: referát (40 bodov), v
skúškovom období: písomná skúška (60 bodov). Na písomnú skúšku bude študent pripustený len
s min. počtom 10 bodov z priebežného hodnotenia. Klasifikačná stupnica: A 100-92, B 91-84, C
83-76, D 75-68, E 67-60, FX 59-0.
Povolené sú dve absencie s preukázanými dokladmi. Presný termín a témy priebežného hodnotenia
budú oznámené na začiatku semestra. Termíny písomnej skúšky budú oznámené najneskôr v
posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o metódach a obsahu pedagogickej
diagnostiky dieťaťa predškolského veku v materskej škole. Vie využívať vybrané štandardizované
pozorovacie hárky vývinu dieťaťa. Získa tiež základnú orientáciu v oblasti školskej zrelosti a
v jej testovaní. Rozumie problematiky problémového správania detí predškolského veku a jeho
prevencii. Je schopný navrhnúť aktivity pre rozvoj schopností a zručností detí podľa veku: 3 až 4
roky, 4 až 5 rokov, 5 až 6 rokov.

Stručná osnova predmetu:
1. Pedagogická diagnostika v materskej škole.
2. Vybrané metódy pedagogickej diagnostiky v materskej škole.
3. Obsah pedagogickej diagnostiky v materskej škole: motorika, grafomotorika, zrakové vnímanie
a pamäť.
4. Obsah pedagogickej diagnostiky v materskej škole: vnímanie priestoru a priestorová
predstavivosť, vnímanie času, sluchové vnímanie a pamäť.
5. Obsah pedagogickej diagnostiky v materskej škole: základné matematické predstavy, sociálne
zručnosti, sebaobsluha.
6. Pripravenosť dieťaťa na školu/školská zrelosť. Znaky školskej zrelosti/školskej pripravenosti
(telesná/somatická pripravenosť, pohybová/motorická pripravenosť, psychická/kognitívna
pripravenosť, citová/duševná pripravenosť, sociálna pripravenosť, pracovná pripravenosť).
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7. Adaptácia dieťaťa na školu. Nepripravenosť dieťaťa na školu.
8. Posudzovanie (testovanie) školskej pripravenosti.
9. Hra ako prostriedok poznávania dieťaťa predškolského veku.
10. Pozorovacie hárky a práca s nimi.
11. Problémové správanie detí predškolského veku.
12. Prevencia problémového a poruchového správania detí predškolského veku.
13. Námety aktivít pre rozvoj schopností a zručností detí (vek: 3 až 4 roky, 4 až 5 rokov, 5 až 6
rokov).

Odporúčaná literatúra:
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku. Co by dítě
mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0658-1.
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Školská zrelosť. Čo by malo dieťa vedieť pred
vstupom do školy. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0049-7.
MICHALOVÁ, Zdeňka. Předškolák s problémovým chováním. Projevy, prevence a možnosti
ovlivnění. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0182-3.
VALACHOVÁ, Daniela. Pedagogická diagnostika v materskej škole. Bratislava: Metodicko-
pedagogické centrum, 2008. ISBN 978-80-8052-303-9.
Dočasný učebný text k predmetu je dostupný v MS TEAMS. S doplnkovou literatúrou budú
študenti oboznámení počas výučby.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A B C D E FX

31,58 15,79 26,32 10,53 15,79 0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Hrćan, PhD., PaedDr. Darina Dvorská, PhD.

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-moPE-038/17

Názov predmetu:
Pedagogická prevencia závislostí

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
referát a test
Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: referát na vybranú tému z problematiky predmetu
(30 bodov), v zápočtovom období: písomná skúška (40 bodov). Na písomnú skúšku bude študent
pripustený len s min. počtom 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A (100-93 %), B (92-85 %), C (84-76 %), D (75-68 %), E (67-60 %), FX
(59 a menej %).
Povolené sú dve absencie s preukázanými dokladmi. Presný termín a témy priebežného hodnotenia
budú oznámené na začiatku semestra. Termíny písomnej skúšky budú oznámené najneskôr v
posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky o pedagogickom riešení problémov žiakov v súvislosti s alkoholovými
a nealkoholovými drogami a závislosťami na nelátkových drogách. Získajú spôsobilosť pre
realizovanie preventívneho programu určeného pre deti a mládež.

Stručná osnova predmetu:
1. Drogy a drogová závislosť – užívanie drog v histórii a v súčasnosti, klasifikácia drogových
závislostí.
2. Nikotinizmus a abúzus alkoholu – prejavy, následky, liečba a prevencia nikotinizmu a
alkoholizmu.
3. Najznámejšie látkové drogy – prejavy ich užívania (závislosť na marihuane, kokaíne, opiátoch,
LSD a halucinogénoch, na extáze, prchavých látkach, na sedatívach a hypnotikách, amfetamínoch,
pervitíne a iné).
4. Následky a príčiny užívania látkových drog – teórie vzniku závislostí, osobnostné faktory.
5. Terapia a liečba drogových závislostí. Jednorazová pomoc, poradenstvo, ambulantná a ústavná
liečba. Systém liečby pacientov so závislosťou na Slovensku.
6. Nelátkové (nonchemické) závislosti – klasifikácia nelátkových závislostí.
7. Závislosť od internetu – prejavy, príčiny vzniku, následky, liečba a prevencia. Závislosť od
televízie, telefonovania.
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8. Gambling – patologické hráčstvo - príčiny vzniku, liečba a prevencia.
9. Workoholizmus – závislosť na práci. Závislosť na kultoch a sektách – následky a prevencia.
10. Oniománia (patologické nakupovanie) – príčiny vzniku, liečba a prevencia.
11. Závislosť na diétach a hladovaní, závislosť na jedle – liečba a prevencia porúch príjmu potravy.
12. Prevencia látkových a nelátkových závislostí v školstve. Tvorba preventívneho školského
programu.
13. Metódy a techniky práce výchovného poradcu a sociálneho pedagóga v oblasti prevencie
závislostí a poradenstva.

Odporúčaná literatúra:
HUPKOVÁ, Ingrid, KUCHÁROVÁ, Barbora a Ľuboslava SEJČOVÁ. Prevencia v
praxi. Látkové a nelátkové závislosti. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2020. ISBN
978-80-7121-365-9. Dostupné na: https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2021/07/NOC-
Prevencia-v-praxi-A5-web.pdf
KOLIBÁŠ, Eduard a Vladimír NOVOTNÝ, V. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava:
Univerzita Komenského, 1996. ISBN 8022310786.
MISTRÍK, Erik a Ľuboslava SEJČOVÁ. Dobrý život a kult tela. Album, Bratislava, 2008. ISBN
978-80-968667-8-6. Dostupné na: http://erichmistrik.sk/knihy/telo.pdf
NEŠPOR, Karel. Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou. Sportpropag : Praha, 1999b.
https://www.drogy.net/knihovna/eknihovna/jak-poznat-a-prekonat-problem-s-hazardni-
hrou_2006_04_17.html
SEJČOVÁ, Ľuboslava. Mladí v sieti závislostí. Bratislava: Album, 2011. ISBN
978-80-969908-4-9.
REZNICKÁ, Alena a Ľuboslava Sejčová. Rizikové používanie internetu a počítača u
mladých ľudí vo veku 15 - 25 rokov. In: Psychiatria. Psychoterapia. Psychosomatika. - Roč.
26, č. 3 (2019), s. 22-33. - ISSN (print) 1338-7022. Dostupné na: http://www.psychiatria-
casopis.skfilespsychiatria2019-03ppp_2019_26_3_rizikove_pouzivanie_internetu_a_pocitaca_u_mladych_ludi_vo_veku_15-25_rokov.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 132

A B C D E FX

70,45 23,48 5,3 0,0 0,0 0,76

Vyučujúci: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-muPE-991/15

Názov predmetu:
Pedagogika

Počet kreditov: 3

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonať
a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné absolvovanie
štátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na riadne skončenie štúdia,
b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových
predmetov v skladbe určenej študijným programom,
c) po splnení povinností študenta vyplývajúcich z § 71, ods. 3 písm. b zákona o vysokých školách,
d) ak nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie.
Úspešné absolvovanie predmetu štátnej skúšky je jednou z podmienok úspešného absolvovania
študijného programu. Predmet štátnej skúšky sa hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnými
stupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia
konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jej
súčasti sa rozhoduje hlasovaním.
Na základe znenia študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnych skúšok
stanovuje dekan v súlade s fakultným harmonogramom štúdia. Katedra je povinná zverejniť svoje
termíny štátnych skúšok na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent sa
prihlasuje na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tri
týždne pred termínom jej konania.
Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín je ten,
na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky. Ak bol študent na
riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky môže
študent vykonať
a) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom akademickom roku
alebo
b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich akademických rokov v
súlade s § 65, ods. 2 zákona o vysokých školách.
Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky, na ktorý sa prihlásil,
je povinný písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie vopred alebo najneskôr do troch
pracovných dní po termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu
bránili ospravedlniť sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebo
jej súčasť v určenom termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z
daného termínu štátnej skúšky je hodnotený známkou FX.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Študent, ktorý absolvuje štátnu skúšku, komplexne zvláda problematiku štátnej skúšky v kontexte
stanovených okruhov. Má teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave poznania
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z oblasti pedagogiky, ako aj schopnosť ich tvorivo uplatňovať a používať. Ovláda poznatky
obsiahnuté vo výučbe predmetov Pedagogická diagnostika 2, Výchovné poradenstvo 1 a Vybrané
problémy socializácie a výchovy dospievajúcich. Dokáže poznatky z pedagogiky aplikovať aj na
medzipredmetové vzťahy, je schopný kriticky myslieť a vedecky argumentovať.

Stručná osnova predmetu:
1. Študent sa dostaví na prihlásený termín štátnej skúšky podľa harmonogramu stanoveného
katedrou.
2. Študent dostane otázku z predmetu štátnej skúšky, ktorá sa zadáva písomne a anonymne formou
náhodného výberu z vytlačených otázok alebo generátora.
3. Skúšobná komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede na zadanú
otázku.
4. Študent prezentuje pripravenú odpoveď na otázkou pred skúšobnou komisiou a odpovedá aj na
doplňujúce otázky.
5. Po ukončení odpovede študenta prebehne rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej
skúšky, ktoré sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Pedagogická diagnostika 2
1. Problémy diagnostiky žiaka
Žiak ako predmet a objekt diagnostiky
Implicitné a explicitné teórie osobnosti a ich uplatnenie v diagnostike
Štruktúra osobnosti žiaka (kognitívny rozvoj, motivácia, ašpirácie a zameranie), jej diagnostika
Školská adaptácia a adjustácia
2. Diagnostika školskej neúspešnosti
Chápanie neúspešnosti ako mnohofaktorového javu
Druhy neúspešnosti, ich charakteristika
Klasifikácia a charakteristika jednotlivých príčin neúspešnosti
Postupy diagnostikovania školskej neúspešnosti
3. Diagnostikovanie žiakov so špecifickými poruchami učenia
Etiológia porúch učenia
Špecifické vývinové poruchy učenia, ich charakteristika a postupy diagnostikovania
4. Diagnostikovanie žiakov s „výchovnými“ problémami a poruchami správania
Etiológia problémov a porúch správania
Chápanie disciplíny a jej diagnostikovanie
Poruchy správania a ich diagnostikovanie
Syndróm ADHD
5. Diagnostikovanie rodinného (domáceho) prostredia
Diagnostika úrovne materiálnej situácie rodiny
Diagnostika vzťahov, väzieb a pozície dieťaťa v rodine
Diagnostika znakov výchovnej zanedbanosti
Sebaposudzovacie techniky a exploračné postupy
6. Diagnostika školskej výkonnosti
Chápanie školskej výkonnosti, resp. záťaže, zdatnosti
Motivácia a výkonnosť
Záujmy a výkonnosť
Postupy diagnostikovania školskej výkonnosti
Tréma, strach a únava, ich vplyv na výkonnosť žiakov
7. Diagnostika pri diferenciácii, selekcii a integrácii
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Chápanie diferenciácie a selekcie žiakov
Integrácia, resp. inklúzia žiakov s postihnutím (deficitom)
Stratégie a postupy diagnostikovania pri diferenciácii
Chyby v diagnostike školskej výkonnosti
Individuálny vzdelávací program (plán) a diagnostika
8. Autodiagnostika učiteľa
Zisťovanie (reflexia) úspešnosti vlastného pedagogického pôsobenia
Pedagogický denník ako „sprievodca“ vlastnej činnosti
Evaluácia školy a jej vplyv na učiteľov a sebareflexiu
Výchovné poradenstvo 1
9. Výchovné poradenstvo. Charakteristika výchovného poradenstva a poradenskej činnosti.
Vysvetlenie pojmov radenie, poradcovstvo, poradca, poradenstvo. Formy a oblasti poradenstva.
Zameranie a ciele súčasného poradenstva.
10. Historický prierez vývinom poradenstva a poradenských koncepcií. Poradenstvo ako orientácia
(guidance) pri voľbe povolania, diagnostický a psychometrický model, medicínska koncepcia,
výchovné a edukatívno-formatívne koncepcie, koncepcie kariérového poradenstva, biodromálna
výchovná a rozvíjajúca koncepcia poradenstva.
11. Poradenský proces. Podmienky poradenského procesu. Požiadavky na poradňu a jej zariadenie.
Požiadavky na poradenský team. Klienti poradenského procesu. Rizikoví klienti. Osobnosť a rola
poradcu. Komunikácia v poradenskom procese. Fázy poradenského procesu.
12. Diagnostické metódy práce s klientom. Pedagogická diagnostika. Fázy diagnostiky
v poradenstve. Anamnestický rozhovor. Pozorovanie. Analýza materiálov. Štandardizovaná
diagnostika. Sociometria. Diagnostické techniky v oblasti výchovného poradenstva.
13. Intervenčné metódy práce s klientom. Intervencie podľa času trvania, intenzity, počtu
osôb, klientovho problému, miery direktívnosti, podľa jednotlivých fáz poradenského procesu.
Individuálne konzultačné metódy. Skupinové intervencie.
14. Rodinné poradenstvo. Metódy párového a rodinného poradenstva. Ciele a metódy rodinnej
terapie. Psychodynamický prístup. Behaviorálny prístup. Experienciálno komunikačný prístup.
Štruktúrny prístup v rodinnej terapii. Systemická rodinná terapia. – Spolupráca výchovných
poradcov s rodičmi (individuálne a skupinové poradenstvo).
15. Systém školského a výchovného poradenstva na Slovensku. Vznik a vývoj výchovného a
psychologického poradenstva. Špeciálne výchovné zariadenia. Školské zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie. Náplň činnosti výchovného poradcu, sociálneho pedagóga, koordinátora
prevencie, školského psychológa, špeciálneho pedagóga a liečebného pedagóga.
16. Náplň činnosti výchovného poradcu. Inštrumentárium výchovného poradcu. Základná
dokumentácia výchovného poradcu. Výchovné poradenstvo v zahraničí (školský pedagóg v Poľsku,
Slovinsku, Chorvátsku, USA, výchovný poradca v Čechách).
Vybrané problémy socializácie a výchovy dospievajúcich
17. Funkcia sociálnych limitov vo výchove v závislosti od vývinových zvláštností detí a
dospievajúcej mládeže.
18. Pôsobenie sociálnych podmienok a činiteľov rodinného prostredia pri formovaní postojov k
sociálnym limitom. Morálka ako zložka sociálnych noriem, princípy hodnotovej výchovy.
19. Modely reakcií a správania v konfrontácii so sociálnymi limitmi. Autorita vo výchove.
20. Riziká dospievania a možnosti výchovného pôsobenia. Práca s rodičmi rizikových detí a
mládeže.
21. Charakteristika dokumentov vymedzujúcich obsah výchovy a vzdelávania v zmysle zákona č.
245/2008 O výchove a vzdelávaní (§ 5-14).
22. Charakteristika sústavy škôl v zmysle zákona č. 245/2008 (§ 27-44).
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23. Charakteristika škôl pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v
zmysle zákona č. 245/2008 (§94-108).

Odporúčaná literatúra:
Literatúra k predmetu Pedagogická diagnostika 2
BAĎURÍKOVÁ, Zita et al. Školská pedagogika. Bratislava: UK, 2001. ISBN 80-223-1536-2.
DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: H & H, 1992. ISBN
80-85467-69-0. 2. vyd. 1993. ISBN 80-85467-06-2.
DVOŘÁKOVÁ, Miloslava. Pedagogicko-psychologická diagnostika I. České Budějovice: JU,
1995. ISBN 80-85467-69-0. 2. vyd. 2000. ISBN 80-7040-402-7.
DVOŘÁKOVÁ, Miloslava. Pedagogicko-psychologická diagnostika II. České Budějovice: JU,
1999. ISBN 80-7040-282-2.
GAVORA, Peter. Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava: Práca, 1999.
ISBN 80-7094-335-1 .
HRABAL, Vladimír. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989. ISBN
80-04-22149-1.
HRABAL, Vladimír st. a Vladimír HRABAL ml. Diagnostika. Pedagogickopsychologická
diagnostika s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-
246-0319-5.
KONDÁŠ, Ondrej. Tréma – strach zo skúšky. Bratislava: SPN, 1979.
LANGER, Stanislav. Modely pro psychologickou diagnostiku a výchovu žáků. Praha: SPN,
1987.
LANGER, Stanislav. Problémový žák na prvním stupni základní školy (školy obecné) s úvodem
do problematiky školní zralosti dítěte. Hradec Králové: Nakladatelství Kotva, 1999. ISBN
80-900254-5-5.
MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie – specifické poruchy čtení. Praha: H & H, 1993. ISBN 80-
85467-56-9. 2. vyd. 1995. ISBN 80-85787-27-X.
POKORNÁ, Věra. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.
ISBN 80-7178-135-5. 2. vyd. 2000. ISBN 80-7178-151-7.
POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001.
ISBN 80-7178-570-9.
SPÁČILOVÁ, Hana. Pedagogická diagnostika v primární škole. Olomouc: UP, 2009. ISBN
978-80-244-2264-0.
SPOUSTA, Vladimír. Speciálně pedagogická diagnostika etopedická. Brno: Masarykova
univerzita, 1993. ISBN 80-210-0172-0.
SWIERKOSZOVÁ, Jana. Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního
vzdělávání. Ostrava: PedF OU, 2004. ISBN 80-7368-018-1. 2. vyd. 2005. ISBN 80- 7368-084-X.
SWIERKOSZOVÁ, Jana. Sdecitické boruchy umečí (Specifické poruchy učení). Ostrava: PedF
OU, 2005. ISBN 80-7369-042-2. 2. vyd. 2007. ISBN 80-7368-042-4.
TOMANOVÁ, Dana. Úvod do pedagogické diagnostiky v mateřské škole. Olomouc: UP, 2006.
ISBN 80-244-1426-0.
ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán. Nástroje na
prevenci, nápravu a inntegraci. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-544-X. dotl. 2007. ISBN
978-80-7367-326-0.
ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních
dovedností. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-800-7. 2. vyd. 2009. ISBN 978-80- 7367-514-1.
* * *
Literatúra k predmetu Výchovné poradenstvo 1
DRAPELA, Victor a Vladimír HRABAL. Vybrané poradenské směry: teorie a strategie. Praha:
Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-011-4.
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ĎURDIAK, Ľuboš a Viktor GATIAL. Psychologické aspekty výchovného a kariérového
poradenstva. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2006. ISBN 80-8094-060-6.
GABURA, Ján a Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství,
1995. ISBN 80-85850-10-9.
HARGAŠOVÁ, Marta et al. Skupinové poradenství. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN
978-80-247-2642-7.
KLÍMOVÁ, Marta et al. Teória a prax výchovného poradenstva. Praha: SPN, 1987.
LAZAROVÁ, Bohumíra. Základy pedagogicko-psychologického poradenství pro učitele. Brno:
ÚPV FF Masarykovy univerzity v Brne, 2002.
MERTIN, Václav, KREJČOVÁ, Lenka et al. Výchovné poradenství. Praha: Wolters Kluwer,
2020. ISBN 978-80-7598-174-5.
SEJČOVÁ, Ľuboslava. Pedagogicko-psychologické poradenstvo a poradenský proces.
Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2011. ISBN 978-80-223-2977-4.
ŠEFRÁNKOVÁ, Mária. Výchovný poradca. Iris : Bratislava, 2007. ISBN 978-80-89256-05-1.
* * *
Literatúra k predmetu Vybrané problémy socializácie a výchovy dospievajúcich
LABÁTH, Vladimír et al. Riziková mládež. Možnosti potenciálnych zmien. Praha: Sociologické
nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-66-4.
MATOUŠEK, Oldřich et al. Práce s rizikovou mládeži. Praha: Portál, 1996. ISBN
80-7178-064-2.
POTOČÁROVÁ, Mária. Rodina, mládež a jej postoje k sociálnym limitom. Bratislava: STU,
2003. ISBN 80-227-1940-4.
SEJČOVÁ, Ľuboslava. Deti, mládež a delikvencia. Bratislava: Album, 2002. ISBN
80-968667-2-9.
SMAHEL, Rudolf. Učitel a jeho žáci. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1996. ISBN
80-238-0171-6.
TARTAR GODETTOVÁ, Édith. Umění jednat s dospívajícimi. Praha: Portál, 2001. ISBN
80-7178-492-3.
Metodické materiály k predmetu Etická výchova.
Odborné časopisy: Mládež a spoločnosť, Vychovávateľ.
Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

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-muPE-065/15

Názov predmetu:
Pedagogika rodiny

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: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výstupom z absolvovaného predmetu je počas výučbovej časti (priebežne):
• Príprava a realizácia mikrovýstupov: max. 30 bodov
• Vypracovanie priebežných úloh a zadaní s použitím videoukážok a e-learningového nástroja
Učiteľská akadémia UK (2022): max. 30 bodov
• Záverečný test: max. 40 bodov
SPOLU: max. 100 bodov
Na úspešné absolvovanie kurzu je nutná minimálne 70 % hranica úspešnosti.
KLASIFIKÁCIA:
A - 91 - 100 (výborne – vynikajúce výsledky),
B - 90 - 86 (veľmi dobre – nadpriemerný štandard),
C - 85 - 80 (dobre – bežná spoľahlivá práca),
D - 79 - 76 (uspokojivo – prijateľné výsledky),
E - 75 - 70 (dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá),
Fx - 69- 0 (nedostatočne).
Vyučujúci/vyučujúca akceptuje max. 2 ospravedlnené absencie s preukázanými dokladmi.
Úlohy a mikrovýstupy sú zadávané cez "Pridelené úlohy" v aplikácií MS Teams. Vypracovávania
úloh, cvičení a mikrovýstupov sú súčasťou portfólia študenta/študentky.
Presný termín priebežného hodnotenia bude oznámený na začiatku semestra a zverejnený
prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: = 70/30.

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti a študentky poznajú význam a pozíciu pedagogiky
rodiny v sústave pedagogických, spoločenských a humanitných vied. Majú teoretické poznatky o
základných funkciách rodiny. Vedia analyzovať rôznorodé výchovné situácie. Dokážu aplikovať
výchovné prostriedky ako povzbudzovanie, odmeny, prirodzené i logické dôsledky vo výchove.
Vedia krticky hodnotiť dôsledky používania trestov vo výchove. Sú schopní vyhodnotiť dôsledky
výchovných štýlov uplatňovaných v rodine. Realizáciou mikrovýstupov a iných foriem nácviku
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použitia efektívnych výchovných prostriedkov dokážu získané teoretické poznatky aplikovať v
praxi vychovávateľa.

Stručná osnova predmetu:
1. Poslušnosť alebo slobodná vôľa?
Výchovné štýly v rodine, analýza výchovného štýlu, vplyv osobnosti a skúseností rodičov na
formovanie výchovného štýlu, zosúladenie výchovných štýlov partnerov.
2. Spory medzi súrodencami:
Súrodenecké vzťahy v rodine, príčiny konfliktov medzi súrodencami, vplyv súrodeneckého poradia
na formujúcu sa osobnosť dieťaťa, rodinné konštelácie a ich vplyv na výchovu. Vychovávame svoje
deti rovnako? Ako predchádzať súrodeneckým konfliktom?
3. Negatívne emócie vo výchove:
Emócie a ich prejavy, negatívne emócie vo výchove – čo ich spôsobuje? Poznávanie vlastných
emócií u detí? Techniky ovládania prejavov negatívnych emócií.
4. Tresty ako výchovné prostriedky?
Vymedzenie trestu vo výchove. Analýza výchovných situácií s ohľadom na použitie trestov,
alternatívne výchovné prostriedky. Ako predísť používaniu trestov vo výchove?
5. Logické dôsledky a hranice vo výchove:
Vymedzenie logických a prirodzených dôsledkov vo výchove. Ako stanovujeme a dodržiavame
hranice vo výchove? Logický dôsledok vs. trest. Praktický nácvik použitia logických dôsledkov.
6. Boj o moc alebo pozornosť za každú cenu?
Boj o pozornosť a moc (príčiny a dôsledky). Negativizmus u detí. Analýza konkrétnych výchovných
situácií. Efektívne riešenie takýchto situácií.
7. Odmeňovanie a povzbudzovanie detí:
Odmena, pochvala a povzbudenie – zhody a rozdiely. Odmena vs. Trest. Prístupy k odmeňovaniu
a povzbudzovaniu. Vhodné a nevhodné formy odmeny. Ako povzbudzovať deti?
8. Rodina a škola: Vzťahy medzi školou a rodinou. Partnerstvo rodiny a školy. Podoby spolupráce
školy s rodinou. Angažovanosť rodičov. Komunikácia učiteľa s rodičmi. Medzigeneračné učenie.

Odporúčaná literatúra:
Povinná literatura:
DREIKURS, Rudolf. GREY, Loren. Logické dôsledky. Praktická príručka ako naučiť deti a
dospievajúcu mládež zodpovednému správaniu. Nové Zámky: Psychoprof. 1997, 171 s. ISBN:
80-967-1487-2
Odporúčaná literatúra:
DVORSKÁ, Darina., SOKOLOVÁ, Lenka., KAROLČÍK, Štefan., DOVIČÁK, Martin.,
GRIGUŠ, Stanislav., HRĆAN, Zuzana. (2022, 25. januára). Učiteľská akadémia UK [webová
stránka]. Získané z https://www.ucitelskaakademia.sk.
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004, 228 s., ISBN 80-7178-888-0
LEMAN, Kevin. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 2016, 320 s., ISBN:
978-80-2621-100-6.
MATEJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově detí. Praha: Portál, 2007, 143 s., ISBN:
80-736-732-53.
PERRYOVÁ, Philippa. Toto mali čítať naši rodičia (a naše deti sa potešia, ak si to prečítame my).
Bratislava: Tatran, 2020, 262 s., ISBN: 978-80-222-1112-3.
RABUŠICOVÁ, Milada. a kol. Medzigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. Brno: MUNI,
2016, 294s., ISBN 978-80-210-8460-5.
SOBOTKOVÁ, Ivana. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2012, 224 s. ISBN: 978-80-262-0217.
SOKOLOVÁ, Lenka. a kol. Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému. Metodická príručka
kurzu Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému. APR. Bratislava: UMC, 2010, 131 s.
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TAMÁŠOVÁ, Viola. Teória a prax rodinnej edukácie. Ivánka pri Dunaji: Axima, 2007, 210 s.,
ISBN 978-80-969178-3-9.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A B C D E FX

60,0 10,0 10,0 0,0 0,0 20,0

Vyučujúci: PaedDr. Darina Dvorská, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 06.04.2022

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-moPE-026/15

Názov predmetu:
Sociálna patológia a prevencia

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., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti semestra (priebežne) môže študent získať 40% z celkového počtu bodov,
t. j. max. 40 bodov za vypracovanie a prezentáciu referátu a jednej prípadovej štúdie na vybrané
sociálno-patologické javy a ich analýzu v rámci skupiny a so skupinou.
b) V skúškovom období semestra môže študent v teste získať 60% z celkového počtu bodov, t. j.
max. 60 bodov. V teste musí študent dosiahnuť minimálne 36 bodov. Podmienkou pripustenia ku
skúške je dosiahnutie min. 24 bodov z priebežného hodnotenia.
Témy zadaní semestrálnych úloh v rámci priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku
semestra. Študenti budú informovaní aj o termínoch prezentácie seminárnych úloh. Termíny skúšky
budú zverejnené najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti semestra.
Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným
študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavenú a zistenú na skúške. Jednotlivé stupne
kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia,
ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto: 100-92 A, 91-84 B, 83-76 C, 75-68
D, 67-60 E, 59-0 FX.
Podmienkou získania hodnotenia je v zmysle Študijného poriadku FiF UK v Bratislave
absolvovanie výučby s maximálne dvoma ospravedlnenými absenciami.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu pozná vybrané sociálno-patologické javy. Vie vysvetliť
ich základné znaky, príčiny vzniku a dôsledky na jednotlivca, skupinu a spoločnosť, orientuje sa
v možnostiach ich riešenia. Študent dokáže aplikovať osvojené vedomosti o vybraných sociálno-
patologických javoch pri práci s prípadovými štúdiami. Vie analyzovať konkrétne prípady so
zameraním na príčiny vzniku, priebeh, dôsledky a možnosti riešenia konkrétnych sociálno-
patologických javov.

Stručná osnova predmetu:
1. Sociálna patológia – vymedzenie pojmu, predmet skúmania sociálnej patológie
2. Agresia, agresivita, hostilita, násilie, týranie.
3. Druhy antisociálneho správania, kriminalita.
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4. Biologické teórie sociálnej deviácie.
5. Psychologické teórie sociálnej deviácie.
6. Sociologické teórie sociálnej deviácie.
7. Multifaktorové teórie sociálnej deviácie.
8. Teórie agresivity - psychoanalytické, inštiktivistické teórie agresivity.
9. Behaviorálne a biopsychosociálne modely agresivity.
10. Osobnosť devianta. Osobnostné vlastnosti páchateľov. Osobitosti kriminality z hľadiska veku
a pohlavia.
11. Analýza prípadových štúdií na vybraný sociálno-patologický jav.
12. Prevencia sociálnej deviácie a sociálnej patológie v spoločnosti.

Odporúčaná literatúra:
HRONCOVÁ, Jolana, NIKLOVÁ, Miriam, DULOVICS, Mário, HRONEC, Martin,
SÁMELOVÁ, Simona. Sociológia výchovy a sociálna patológia pre pedagógov. Žilina : IPV,
2020. 329 s. ISBN 978-80-89902-16-3.
MÁTEL, Andrej, SCHAVEL, Milan et al. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011. 442 s. ISBN 978-80-8132-009-5.
ONDREJKOVIČ, Peter a kol. Sociálna patológia. 3. doplnené a prepracované vyd. Bratislava :
VEDA, 2009. 580 s. ISBN 978-80-224-1074-8.
DIANIŠKA, Gustáv a kol. Kriminológia. Plzeň : Vyd. A. Čeněk, 2009. ISBN
978-80-73801-98-4.
SEJČOVÁ, Ľuboslava: Deti, mládež a delikvencia. - 1. vyd. - Bratislava : Album, 2002. - 290 s.
ISBN 80-968667-2-9
SEJČOVÁ, Ľuboslava: Základy sociálnej patológie [elektronický dokument]. - Bratislava :
Stimul, 2009. - 116 s. ISBN 978-80-89236-73-2
URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_SL-Zaklady_socialnej_patologie.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 368

A B C D E FX

68,48 15,49 8,42 4,08 1,63 1,9

Vyučujúci: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 25.06.2022

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-muPE-059/00

Názov predmetu:
Učiteľova individuálna koncepcia vyučovania

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: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (50 bodov) na vybranú tému z problematiky
profesionalizácie učiteľskej prípravy a didaktickej analýzy učiva
b) písomná práca - didaktická analýza vybranej témy z obsahu stredoškolskej pedagogiky a
aplikácia učiteľovej individuálnej koncepcie (50 bodov).
Podmienkou absolvovania predmetu je dosiahnutie min. 60 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu teoretické poznatky a základné učiteľské
spôsobilosti v odbore učiteľstva. Disponuje schopnosťou jasne a zrozumiteľne formulovať
výchovno-vzdelávací cieľ vyučovacej hodiny, je schopnosť vybrať a využiť adekvátne vyučovacie
metódy, učebné pomôcky a didaktické prostriedky na dosiahnutie vopred stanovených vzdelávacích
cieľov.

Stručná osnova predmetu:
1. Učiteľská profesia.
2. Osobnosť učiteľa, kompetencie, roly a pod.
3. Učiteľova individuálna koncepcia vyučovania a jej zložky.
4. Didaktická analýza učiva (poznatková, činnostná, medzipredmetová)
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5. Metódy výskumu učiteľovej individuálnej koncepcie vyučovania.
6. Sebareflexia - súčasť učiteľovej individuálnej koncepcie vyučovania.
7. Fáza prípravy a projektovania výučby.
8. Fáza realizovania
9. Fáza kontrolná a hodnotiaca
10. Modely prípravy učiteľa so zreteľom na DAU
11. Vytváranie pojmových máp
12. Prezentovanie vybraných tém

Odporúčaná literatúra:
GAVORA, Peter. Učiteľova individuálna koncepcia vzdelávania. In: Pedagogická reviue -
časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie, roč. 42, č. 3, 1990, s. 209-222.
MAREŠ, Jiŕí a Jan SLAVÍK a Tomáš SVATOŠ a Vlastimil ŠVEC: Učitelovo pojetí výuky. Brno:
1996, ISBN 80-210-1444-X.
PRŮCHA, Jiří. Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002.
SKALKOVÁ, Jaroslava. Od teorie k praxi ve vyučování. Praha: SPN 1978.
SPÍLKOVÁ, Věra., Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. In: Pedagogika,
2007, roč. 7, č. 4.
VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Co by měl učitel vědet o své profesi. Praha: PF UK, 2002.
ISBN 9788072903252.
*ďalšia literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

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

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-moPE-049/15

Názov predmetu:
Vybrané problémy socializácie a výchovy dospievajúcich

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: II.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Sociálna pedagogika 1, Sociálna pedagogika 2

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie: individuálna príprava na jednotlivé témy, tímová práca na zadaných
projektoch, 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 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.
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 projektový charakter.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Študenti/študentky sú na základe získaných odborných poznatkov schopní:
- orientovať sa v socializačných procesoch,
- diagnostikovať a klasifikovať problémové oblasti socializácie – proces tvorby identity, určenie
hraníc a sociálnych limitov, reakcie a poruchy v správaní,
- aplikovať a využiť ich v súvislosti s výchovou detí a najmä dospievajúcej mládeže,
- argumentovať a viesť konštruktívnu diskusiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Ciele a obsahové zameranie predmetu, systemizácia informácií a doterajších poznatkov
študentov.
2. Proces výchovy a socializácie človeka. Tvorba sociálnej identity.
3. Sociálno - psychologické aspekty výchovy a socializácie.
4. Výchova dospievajúcich a hodnotová orientácia.
5. Vývinové charakteristiky dospievajúcich.
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6. Sociálne limity ako regulátory správania, postojovej a hodnotovej orientácie mládeže.
7. Sociálna patológia vo výchove a socializácii dospievajúcich.
8. Sociálna prevencia v rámci výchovy v rodine.
9. Sociálna prevencia v rámci výchovy v škole.
10. Sociálna prevencia v rámci výchovy v iných výchovných zariadeniach.
11. Prevencia sociálnej patológie v rodine a sanácia rodiny.
12. Osobnosť vychovávateľa dospievajúcej mládeže.
13. Záverečné kolokvium

Odporúčaná literatúra:
ARONSON, Elliot, WILSON, Timothy., D., AKERT, Robin, M. Sociálna psychológia. Inštitút
psychoterapie a socioterapie, 2017. ISBN
9788097103316.
GUBRICOVÁ, Janette, MARTINCOVÁ, Romana, LIBERČANOVÁ, Kristína, ŠUHAJDOVÁ,
Ivana (ed.). Peer príručka (nielen) pre sociálnych pedagógov. Trnava: Trnavská Univerzita, 2022.
ISBN 978-80-568-0530-5978-80-5.
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN
978-80-247-9816-5.
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.
JEDLIČKA, Richard. Psychický vývoj dítěte a výchova. Praha: Grada, 2017. ISBN
978-80-271-0096-5.
LIBERČANOVÁ, Kristína: Metódy sociálnej pedagogiky. Trnava : Pedagogická fakulta, 2018.
ISBN 978-80-568-0175-8.

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: 108

A B C D E FX

70,37 16,67 7,41 2,78 0,0 2,78

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-muPE-045/15

Názov predmetu:
Výchovné poradenstvo 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: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Referát, test, ústna skúška.
Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: referát na vybranú tému z problematiky predmetu (30
bodov), v skúškovom období: ústna alebo písomná skúška (40 bodov). Na skúšku bude študent
pripustený len s min. počtom 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A (100-93 %), B (92-85 %), C (84-76 %), D (75-68 %), E (67-60 %), FX
(59 a menej %).
Povolené sú dve absencie s preukázanými dokladmi. 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: 20/80

Výsledky vzdelávania:
Poslucháči si osvoja spôsobilosti a zručnosti potrebné pre výkon špecializácie výchovného poradcu
na základných a stredných školách. Získajú teoretický a praktický prehľad o spôsoboch a modeloch
poradenstva s dôrazom na ich aplikáciu v školskom poradenstve.

Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika výchovného poradenstva. Školské zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie.
2. Poradenské smery a školy so zakladateľským významom pre rozvoj poradenstva.
3. Historický prierez vývinom poradenstva a poradenských koncepcií.
4. Poradenský proces - podmienky poradenského procesu.
5. Klienti poradenského procesu.
6. Etické zásady práce výchovného poradcu.
7. Komunikácia výchovného poradcu so žiakmi.
8. Diagnostické a intervenčné metódy výchovného poradcu v poradenskej činnosti so žiakmi.
9. Miesto výchovného poradcu v systéme školského poradenstva, úlohy a náplň činnosti.
10. Inštrumentárium a základná dokumentácia výchovného poradcu (plán práce, ročná správa,
denník, záznamový list o problémoch žiaka).
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11. Spolupráca výchovného poradcu s ďalšími školskými poradenskými pracovníkmi, pedagógmi
školy, rodičmi, so žiakmi a s odbornými inštitúciami.
12. Praktické cvičenia z výchovného poradenstva, riešenie modelových poradenských situácií.

Odporúčaná literatúra:
ČÁP, David. a kol. Výchovné poradenství. Wolter Kluwer: Praha, 2009. ISBN 978-80-7357-498.
GABURA, Ján a Jana PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství
SLON 1995. ISBN 80-85850-10-9
SEJČOVÁ, Ľuboslava. Pedagogicko-psychologické poradenstvo a poradenský proces.
Bratislava: Vydav. UK, 2011. ISBN 978-80-223-2976-7.
SEJČOVÁ, Ľuboslava. Osobnosť a autorita výchovného poradcu. In: Paedagogica 25. -
Bratislava: Univerzita Komenského, 2013.
SEJČOVÁ, Ľuboslava. Edukačné poradenstvo a perspektívy jeho rozvoja. In: Perspektívy
rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy
[elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4706-8. - Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2018. - S. 122-131 [CD-ROM]
ŠEFRÁNKOVÁ, Mária. Výchovný poradca. Bratislava: Iris, 2007. ISBN 8071643246 .

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 38

A B C D E FX

71,05 21,05 7,89 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.



Strana: 35

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPg/A-muPE-061/15

Názov predmetu:
Výchovné poradenstvo 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: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
referát a test
Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: referát na vybranú tému z problematiky predmetu
(30 bodov), v zápočtovom období: písomná skúška (40 bodov). Na písomnú skúšku bude študent
pripustený len s min. počtom 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A (100-93 %), B (92-85 %), C (84-76 %), D (75-68 %), E (67-60 %), FX
(59 a menej %).
Povolené sú dve absencie s preukázanými dokladmi. Presný termín a témy priebežného hodnotenia
budú oznámené na začiatku semestra. Termíny písomnej skúšky budú oznámené najneskôr v
posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Poslucháči si osvoja spôsobilosti a zručnosti potrebné pre výkon špecializácie výchovného poradcu
na základných a stredných školách. Poslucháči získajú prehľad a ucelené poznatky týkajúce
sa najčastejších výchovných a vzdelávacích problémov žiakov, o možnostiach ich zvládnutia a
predchádzania ich vzniku a poradenského ovplyvnenia.

Stručná osnova predmetu:
1. Problémoví žiaci a ich klasifikácia.
2. Príčiny problémov žiakov v učení a v správaní.
3. Poradenstvo pre handicapovaných žiakov (špecifické poruchy učenia, poruchy správania žiakov,
výkonnostne, zdravotne a duševne handicapovaní žiaci).
4. Preventívno-výchovné poradenstvo v prostredí školy, integrácia žiakov s poruchami správania
v prostredí školy.
5. Kariérové poradenstvo pre žiakov základných a stredných škôl.
6. Teórie profesionálneho vývinu a voľby povolania (prístup E. Ginzberga, E. Supera, J. L.
Hollanda, I. Mayersovej a A. K. Briggsovej).
7. Systém profesijného poradenstva v školstve, program kariérovej výchovy, úlohy výchovných a
kariérových poradcov.
8. Poradenstvo pre minority. Vzdelávanie detí-cudzincov a utečencov v škole.
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9. Rómske dieťa v škole, poradenstvo v rómskych komunitách, vzdelávanie žiakov so sociálnym
a kultúrnym znevýhodnením.
10. Výchovný poradca a jeho úlohy pri integrácii, vzdelávaní a poradenstve pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí školy.
11. Spolupráca výchovného poradcu s rodinou žiaka, s ďalšími poradenskými pracovníkmi a
inštitúciami.
12. Praktické cvičenia z výchovného poradenstva - riešenie modelových poradenských situácií.

Odporúčaná literatúra:
HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana a kol. Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III.
Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-146-X.
LAZAROVÁ Bohumíra. Základy pedagogicko-psychologického poradenství pro učitele.
Elektronický studijní text. Brno: FF MU 2002. dostupné na http://www.ulozto.cz/xorT8WF/
lazarova-b-zaklady-pedagogicko-psychologickeho-poradenstvi-pro-ucitele-kniha-pdf
SEJČOVÁ, Ľuboslava. Poradenstvo vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: Vydavateľstvo UK,
2011. ISBN 978-80-223-2976-7.
VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1731-9.
VÍTKOVÁ, Marie. (ed.) a kol. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální.
Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 26

A B C D E FX

50,0 30,77 19,23 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

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-muPE-046/00

Názov predmetu:
Základy školskej legislatívy

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: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie výsledkov vzdelávania študenta/študentky pozostáva z týchto komponentov:
1. poznámky z hodiny: 18 bodov
2. písomná individuálna skúška v polovici semestra: 41 bodov
3. písomná individuálna skúška na konci semestra: 41 bodov
Hodnotiaca stupnica: A (100-92), B (91-84), C (83-76), D (75-68), E (67-60), FX (59 a menej %).
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní premetu disponuje študent vedomosťami základných legislatívnych dokumentov
upravujúce výchovu a vzdelávanie na Slovensku. Študent je schopný nájsť riešenie konkrétnej
situácie po právnej stránke.

Stručná osnova predmetu:
1. Proces tvorby zákonov , vyhlášok a iných dokumentov vytvárajúcich legislatívny rámec výchovy
a vzdelávania.
2. Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
4. Zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších prepisov
5. Zákon č. 131/2002 Z .z. v znení neskorších prepisov
6. Zákon č.184/2009 Z. z. v znení neskorších prepisov
7. vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z.
8. Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z.
9. Nariadenie vlády SR z 7. 10. 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a
priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Odporúčaná literatúra:
Príslušné zákony a predpisy.

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

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 32

A B C D E FX

28,13 12,5 18,75 18,75 21,88 0,0

Vyučujúci: Mgr. Gabriela Pleschová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2023

Schválil: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.


