
Informačný list predmetu (v štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z .z.) 

 

Vysoká škola:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

Kód predmetu:  

PriF.KRGRR/N-bZXX-009/15 

Názov predmetu: Terénna Bc. prax v 

inštitúciách regionálneho rozvoja 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: odborná prax 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:        Za obdobie štúdia:  40 hodín (5 dní) 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. alebo 6. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Prax sa realizuje na inštitúciu, ktorú si študent vyhľadá sám a vyučujúci ju schváli alebo na 

inštitúcii, ktorú mu odporučí vyučujúci. 

Hodnotenie predmetu tvorí správa z odbornej praxe, ktorú vypracuje študent a potvrdí mu ju 

hostiteľská inštitúcia, v ktorej praxuje. Prihliada sa na referencie získane v inštitúcii (50 %) 

a správu o praxi s diskusiou o výsledkoch odbornej praxe (50 %). 

Hodnotenie študenta inštitúciou. V rozmedzí min. 1 – max. 10 bodov. 

Hodnotenie správy: 

10-9 bodov – A, výborné výsledky a nadpriemerné nadobudnuté praktické skúsenosti   

8 bodov – B, veľmi dobré výsledky a nadpriemerné nadobudnuté praktické skúsenosti 

7 bodov – C, veľmi dobré výsledky a priemerné nadobudnuté praktické skúsenosti 

6 bodov – D, dobré výsledky a priemerné nadobudnuté praktické skúsenosti 

5 bodov – E, dobré výsledky a podpriemerné nadobudnuté praktické skúsenosti 

4-1 bod – FX, nedostatočné výsledky a nedostatočné nadobudnuté praktické skúsenosti 

Celkové hodnotenie:  

Určí sa súčtom borov: 

A: 20-18; B: 17-16; C: 15-14; D: 13-12; E: 11-10.  

Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 10 bodov sumárneho hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  

 Nadobudnúť praktické skúsenosti a pomôcť v rámci praxe vo výskumnej činnosti 

vybratej inštitúcie a oboznámiť sa s jej činnosťou,  

Zlepšiť svoje zručnosti pri: 

 Využívaní GIS,  

 Používaní kvantitaívnych databáz a ich spracovanie, 

 Zhodnotení projektov, ktoré inštitúcia rieši, 

 Realizácii pri terénnom výskume počas praxe. 

 Hodonotení navrhovaných projektaov, ktoré inštitúcia spracúva. 

Stručná osnova predmetu:  
Pomoc pri spracovaní praktických výstupov (textová aj grafická časť) na základe možností 

inštitúcie (podniku), v ktorej prax prebieha:  

Spolupracovať pri: využívaní GIS,  

Využívanie kvantitatívnych databáz a ich spracovanie, 

Zhodnotenie projektov, ktoré inštitúcia rieši, 

Plánovanie a realizácia terénneho výskumu počas praxe. 



Odporúčaná literatúra:  

Podľa navštívenej inštitúcie (podniku) a výskumného zamerania katedry  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  

slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


