
Návrh na vytvorenie 
Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Vzhľadom na situáciu v štúdiu učiteľstva na FMFI UK, vedenie fakulty dospelo 
k záveru, že v organizácii tohto štúdia je potrebné urobiť určité zmeny.

Podstata navrhovanej zmeny spočíva vo vytvorení jednej didaktickej katedry.
Návrh zmeny bol prediskutovaný na sekciách, na dotknutých katedrách a takisto 
v kolégiu dekana. 
Sekcia informatiky neurobila záver k navrhovanej zmene. V zmene videla aj 
pozitíva aj negatíva.
Sekcia fyziky návrh prediskutovala a na záver o návrhu hlasovala. Zo 14 
prítomných proti zmene bolo 7 za 3 a zdržali sa 4.
Kolégium dekana 21.2 väčšinou hlasov návrh podporilo. Z 19 prítomných členov 
kolégia bolo 10 za zmenu.
Z dotknutých pracovísk KZVI, aj keď nie jednotne, je za zmenu. Oddelenie 
didaktiky matematiky na KAGDM je za zmenu (7 pracovníkov za) a dvaja sa 
nevyjadrili. 
Oddelenie didaktiky fyziky je jednotne proti zmene.  

Niektoré argumenty pre zjednotenie didaktických pracovísk na FMFI
POZITÍVA z pohľadu rozvoja pracoviska:
- zlúčením budú mať pracovníci lepšie podmienky na kvalifikačný rast
- vznikne katedra, ktorá bude svojim počtom  zamestnancov kompatibilná s 

ostatnými katedrami a jej hlavnou náplňou bude budúca príprava učiteľov. 
- vedenie katedry silnou osobnosťou.
- učiteľské pracoviská majú spoločné problémy so študijnými programami;  

programy by mohli byť prepojenejšie
- spolupráca s PriF UK, odkiaľ využívame prednášky spoločného základu, by 

mohla byť jednoduchšia/koordinovanejšia
- spojenými silami by sa možno viac zamýšľali nad tým, ako zvýšiť počet 

študentov bez poklesu úrovne

 POZITÍVA z pohľadu rozvoja výskumu:
- Spojením je možné dosiahnuť vzájomnú spoluprácu a koordináciu

 predkladania vedeckých projektov (VEGA, KEGA, ASFEU) a dosiahnuť väčšie
 šance pri získaní projektov.



 POZITÍVA z pohľadu študentov:
- Študenti učiteľstva získajú jednu gesčnú katedru, ktorá bude môcť aj

 účelnejšie prispievať k propagácii tohto štúdia. 
- Môže dôjsť k vytvoreniu spoločného štúdia ,,Učiteľstvo informatiky, fyziky a 

informatiky", ktoré bude mať dostatok študentov a bude poskytovať rozumné 
aprobácie typu: informatika-matematika, informatika-fyzika.

Na základe diskusie, ktorá sa uskutočnila v rôznych orgánoch fakulty 
navrhujem dva varianty organizačnej zmeny ma fakulte:

1. Spojenie oddelenie didaktiky matematiky na KAGDM, oddelenia 
didaktiky fyziky na KTFDF a KZVI do novej katedry, Katedry 
didaktiky matematiky, fyziky a informatiky.

Zmena názvu Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky na Katedru 
algebry a geometrie. Zmena názvu Katedry teoretickej fyziky a didaktiky 
fyziky na Katedru teoretickej fyziky.

2.  Spojenie oddelenie didaktiky matematiky na KAGDM a KZVI do 
novej katedry Katedry didaktiky matematiky a informatiky 
a ponechanie oddelenia didaktiky fyziky na KTFDF.

Zmena názvu Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky na Katedru 
algebry a geometrie.
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