
Zápisnica zo stretnutia programovej rady študijných programov 

Učiteľstvo matematiky v kombinácii (bakalársky a magisterský stupeň) 
 

 
Termín: 26. 11. 2021, 18:00-20:30 
Miesto: on-line (MS-Teams) 
Prítomní: doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., PaedDr. Peter Vankúš, PhD. 

(FMFI UK), 
RNDr. Jozef Škorupa, riaditeľ Gymnázia M. M. Hodžu, L. Mikuláš 
(zástupca praxe)  
Bc. Lenka Vráblová, Mgr. Adam Jakubička (zástupcovia študentov) 

 
Program: 
 

 
1. Informácia o návrhu študijného programu, jeho štruktúre a obsahu 
pre bakalársky a magisterský stupeň. 
2. Diskusia. 

 
 
1. Návrh študijných programov (pre bakalársky a magisterský stupeň) predstavila 

doc. Slavíčková. Informovala o zmenách voči súčasnej verzii programov, pričom 
sa sústredila na zmeny v časti Matematika (zníženie počtu povinných predmetov 
vysokoškolskej matematiky v porovnaní s predchádzajúcim stavom – jedným 
z dôvodov je vytvorenie priestoru na možnosť výberu z povinne voliteľných 
a výberových predmetov; doplnenie „nulkových“ výberových predmetov 
v bakalárskom štúdiu umožňujúcich premostenie medzi matematikou strednej 
a vysokej školy; posilnenie didaktiky matematiky v magisterskom štúdiu). 

 
2. Diskusiu možno rozdeliť na tieto okruhy:   

skladba a obsah predmetov 

• (Jakubička) Súhlas s väčším dôrazom na didaktiku v magisterskom stupni 
– z vlastných skúseností: „o rok a niečo ideme učiť na SŠ, a tu sa stále 
zaoberáme matematikou VŠ.“ 

• (Vráblová) Uvítala by nejaký didaktický predmet v bakalárskom štúdiu 
kvôli príprave na náčuvovú prax v 3. ročníku aj kvôli udržaniu pocitu 
študentov, že prišli študovať učiteľstvo matematiky, nie čistú matematiku. 

Odpovede v diskusii: „Nulkové“ predmety by mali splniť úlohu predmetov, 
o ktorých hovorí L. Vráblová; učitelia predmetov VŠ matematiky by mali viac 
akcentovať prepojenie a súvis s matematikou SŠ; spôsob vyučovania by mal 
byť prispôsobený skutočnosti, že ide o odbornú matematickú prípravu 
budúcich učiteľov. Dostatočnou prípravou na prax v 3. ročníku bakalárskeho 
štúdia by mohli byť predmety spoločného základu. 

• (Škorupa) Ste pripravení na možnosť oddelenia prípravy učiteľov pre 
ISCED2 a ISCED3? Zohľadňuje didaktika veľmi rozdielne prostredia (ZŠ, 
učňovka, priemyslovka, gymnázium, výberová škola), v ktorých môžu 
absolventi pôsobiť? 

Odpovede v diskusii: Rátame skôr so spoločnou prípravou na ISCED2 aj 3 
s tým, že sme schopní poskytnúť iba základné východiská a je nevyhnutné, 
aby sa učiteľ v svojom ďalšom profesijnom živote ďalej vzdelával. Posilnenie 
didaktiky matematiky v magisterskom štúdiu by malo vytvoriť väčší priestor 
na zohľadnenie rôznorodých prostredí, v ktorých budú učitelia pôsobiť. 

• (Škorupa) Odporúča venovať dostatočnú pozornosť stochastickému 
mysleniu aj v súvislosti s prepojením na bežný život. 

Odpovede v diskusii: Predpokladáme, že to dostatočne zabezpečí blok 
predmetov PMŠ. 

 



„nulkové“ predmety a voliteľnosť, podpora študentov pri výbere vhodnej trajektórie 
štúdia 

• (Škorupa) Podporuje voliteľnosť, dôležitá je podpora študentov pri výbere 
vhodnej cesty. 

• (Jakubička): Ako budú skladba štúdia a možnosti voľby študijnej cesty 
komunikované študentom (napríklad možnosť zapísať si „nulkové“ 
predmety neskôr, význam 0-kových predmetov, ako sa študent dozvie, čo 
ho štúdium plánuje naučiť)? 

Odpovede v diskusii: Plánujeme zorganizovať stretnutie so študentmi 
v dostatočnom predstihu pred zápisom; uvažujeme o  dobrovoľnom vstupnom 
teste, na základe neho študentom odporučíme, či má pre nich zmysel zapísať 
si 0-kové predmety. 

• (Vráblová): Či si študent môže zapísať všetky „nulkové“ predmety. 
Odpovede v diskusii: Študent sa môže pohybovať medzi predchádzajúcou 

verziou programu (teda vybrať si všetky povinne voliteľné predmety VŠ 
matematiky) a didaktiku akcentujúcou verziou (vyberie si všetky „0-kové“ 
výberovky a dva povinne voliteľné predmety VŠ matematiky). 

 
praxe 

• (Vráblová): Na praxiach chýbal dostatočný prehľad o tom, čo sa v ktorom 
ročníku z matematiky učí a do akej hĺbky (niečo ako „bežný štandard“) – či 
na to stačí Didaktika 1, ktorá je pred praxou v 1/LS.  

Odpovede v diskusii: V súčasnosti neexistuje jednotné zaradenie tém do 
ročníkov, preto študent môže získať iba základný prehľad, ten by mu Didaktika 
1 mala poskytnúť. 

• (Škorupa) Prepájať prax s vyučovaním, využívať skúsenosti z praxe a 
videonahrávky na didaktických predmetoch, viacej využívať ľudí z praxe pri 
vyučovaní didaktických predmetov 

• (Jakubička) Tiež je za to, aby sa pracovalo so skúsenosťami študentov 
z praxí. 

• (Jakubička): Prax môže negatívne ovplyvniť postoj študentov, ak napríklad 
študent bude nútený učiť spôsobom, s ktorým nie je vnútorne stotožnený. 

Odpovede v diskusii: Uvedomujeme si potrebu oveľa intenzívnejšej spolupráce 
s fakultnými učiteľmi; plánujeme úpravu organizácie praxí (pred praxou 
úvodné stretnutie, po skončení praxe stretnutie a zhodnotenie; študenti by si 
mali byť vedomí, že s ich poznatkami, pozorovaniami a skúsenosťami z praxe 
sa bude pracovať/budú sa využívať na didaktických predmetoch).  
  
 


