
Zápisnica zo zasadnutia Rady doktorandského študijného programu Teória 

vyučovania fyziky 

Dátum zasadnutia: opakovane v dňoch 14. decembra až 17. decembra 2021 

Forma: hybridná 

Program zasadnutia: 

1. Oboznámenie členov Rady s informáciou že dekan Fakulty akceptoval návrhy garanta 

študijného programu a do rady vymenoval: 

doc. RNDr. Petra Demkanina, PhD., garanta programu (osoba zodpovedná za študijný 

program) 

doc. PaedDr. Vieru Haverlíkovú, PhD., spolugarantku študijného programu (pedagogička 

zabezpečujúca program) 

doc. RNDr. Františka Kundracika, CSc., spolugaranta študijného programu (pedagóg 

zabezpečujúci program) 

doc. PaedDr. Máriu Slavíčkovú, PhD., spolugarantku študijného programu (pedagogička 

zabezpečujúca program) 

doc. PaedDr. Kláru Velmovskú, PhD., spolugarantku študijného programu (pedagogička 

zabezpečujúca program) 

PaedDr. Petra Kelecsényiho, PhD., zástupca praxe a zamestnávateľov, 

Mgr. Michaelu Velanovú, PhD., zástupkyňa praxe a zamestnávateľov, 

Mgr. Simonu Gorčákovú, zástupkyňa študentov 

Mgr. Silviu Novotnú, zástupkyňa študentov. 

2. Oboznámenie sa s dokumentom Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave 

Prítomní sa oboznámili s Vnútorným systémom, najmä s časťami týkajúcimi sa 

postavenia a úloh rady. 

3. Diskusia k profilu absolventa 

Prítomní odsúhlasili navrhnutý profil absolventa. Dr. Kelecsényi ocenil, že profil je 

v súlade s požiadavkami pre prípravu zamestnancov v organizáciách venujúcich sa 

kurikulu, posudzovaniu výsledkov vzdelávania a riadeniu v školstve. Dr. Velanová 

ocenila, že profil absolventa je v súlade o širokými možnosťami uplatnenia 

absolventov na rôznych pozíciách a na rôznych stupňoch školských zariadení a iných 

organizáciách. Pre riadiace a vývojové pozície na stredných a základných školách je 

kľúčová schopnosť prinášať inovácie, ktoré vychádzajú z dobrej praxe a výskumov v 

teórii vyučovania fyziky a tieto inovácie spätne vyhodnocovať na základe 

kvantitatívnych a kvalitatívnych dát. Predispozície k tejto činnosti môžu absolventi 

získať prostredníctvom viacerých predmetov (Dizajn fyzikálnej časti prírodovedného 

kurikula, Štatistické metódy v pedagogickom výskume a iné) a samozrejme 

prostredníctvom vlastnej výskumnej činnosti, prípadne pri riešení domáceho grantu. 

Jednou z dôležitých činností vedúceho pracovníka na základnej či strednej škole je aj 

plán rozvoja jednotlivých učiteľov a ich sprevádzanie. Absolventi programu môžu 

získať skúsenosti pri vedení mladších študentov pri tvorbe bakalárskej práce.  

 

Všetci prítomní sa zhodli, že profil absolventa je v súlade s predstavami jednotlivých 

členov rady, ako aj s relevantnými predpismi. 



4. Diskusia k materiálu Opis študijného programu v dennej i externej forme 

Dr. Velanová navrhla obohatiť ponuku voliteľných predmetov o kurz zameraný na 

podporu a hodnotenie práce učiteľa fyziky, prípadne na rozpoznanie kvality a dávanie 

spätnej väzby na rôzne typy prác a materiálov. Návrh bol akceptovaný a zapracovaný. 

Mgr. Gorčáková sa vyjadrila, že program je zostavený z pohľadu študenta veľmi 

dobre. Zmeny oproti aktuálnemu študijnému programu (doplnenie predmetov 

Vedenie bakalárskej práce a Získanie domáceho grantu) vyzývajú k samostatnej 

činnosti a preberaniu zodpovednosti v riešení projektov, čo je kľúčovým prvkom vo 

vzdelávaní budúcich výskumných pracovníkov. Rovnako oceňujem zaradenie 

predmetu Štatistické metódy v pedagogickom výskume, doplnenie odborných 

predmetov zameraných na fyziku – Vybrané kapitoly súčasného fyzikálneho výskumu 

a Vybrané kapitoly environmentálnej fyziky. Mám za to, že z pohľadu študenta teórie 

vyučovania fyziky je dôležité byť schopný tvoriť materiály pre prírodovedné 

vzdelávanie, rovnako ako aj dizajn fyzikálnej časti prírodovedného kurikula. 

Mgr Novotná sa vyjadrila, že program je kvalitný, zrozumiteľný a vyskladaný tak, aby 

boli splnené ciele programu a aby jeho absolvent spĺňal všetky spomenuté 

charakteristiky. Štúdium je aj primerane náročné a neustále „challenging“, umožňuje 

široké možnosti uplatnenia absolventa.  

 

Všetci prítomní sa zhodli, že opis študijného programu v dennej i v externej forme je 

optimálny. Všetci prítomní sa zhodli na podaní žiadosti akreditovať program 

v nasledovných formách: 

Denná v jazyku slovenskom (v kombinácii s potrebou komunikovať aj v jazyku 

anglickom) 

Externá v jazyku slovenskom (v kombinácii s potrebou komunikovať aj v jazyku 

anglickom) 

Externá v jazyku anglickom  

 

5. Záver 

Prítomní sa zhodli že najbližšie stretnutie Rady sa uskutoční najneskôr v novembri 

2022, ideálne v čase konania konferencie Šoltésove dni. Termín stretnutia a formu 

stretnutia členovia dohodnú začiatkom októbra 2022.  

Prípadné skoršie zasadnutie Rady môže zvolať ktorýkoľvek člen Rady.  

 

Zapísala: doc. Viera Haverlíková 

Schválil:  doc. Peter Demkanin   20. 12. 2021 


