
Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education
Témy dizertačných prác
1. Analýza metód a prístupov vyučovania programovania na 2. stupni ZŠ........................................ 2
2. Code review vo vyučovaní programovania.....................................................................................3
3. Emocionálny dizajn vo vyucovani informatiky...............................................................................4
4. Kognitívna náročnosť informatických konceptov vo výučbe programovania na ZŠ...................... 5
5. Programovanie robotov a vyučovanie programovania na základnej škole......................................6
6. Rozvíjanie informatického myslenia prostredníctvom physical computingu v sekundárnom
vzdelávaní.............................................................................................................................................7
7. Súťaž Informatický bobor a jej edukačný a výskumný potenciál pri vyučovaní informatiky
nevidiacich............................................................................................................................................8
8. Umelá inteligencia ako atraktívna téma pre študentov sekundárneho vzdelávania.........................9
9. Umelá inteligencia v školskej informatike.................................................................................... 10
10. Vyučovanie programovania......................................................................................................... 11
11. Využívanie vizualizovaných simulačných modelov vo vyučovaní informatiky.......................... 12

Dissertation Thesis Descriptions
1. Analysis methods and approaches teaching programming in secondary school............................. 2
2. Artificial intelligence as an attractive topic for secondary students................................................9
3. Artificial intelligence in school informatics..................................................................................10
4. Beaver Contest and its Educational and Research Potential in Teaching Informatics of the Blind
Students................................................................................................................................................ 8
5. Code review in programming education......................................................................................... 3
6. Cognitive demand of computational concepts in programming at primary level............................5
7. Development computational thinking through physical computing in secondary education...........7
8. Emotional design in informatics education.....................................................................................4
9. Robot programming and programming teaching at primary school............................................... 6
10. Teaching programming................................................................................................................ 11
11. Use of visualized simulation models in informatics education................................................... 12



Strana / Page 2

Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Analýza metód a prístupov vyučovania programovania na 2. stupni ZŠ
Analysis methods and approaches teaching programming in secondary school

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Anotácia / Annotation
Študent sa vo svojom výskume zameria na vyučovanie programovania na 2. stupni ZŠ. Bude
skúmať, aké programovacie jazyky sú vhodné pre žiakov na tomto stupni vzdelávania, aké prístupy
a metódy práce na vyučovaní učitelia používajú a aký vplyv majú tieto prístupy na vedomosti,
schopnosti a zručnosti žiakov v programovaní.
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Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Code review vo vyučovaní programovania
Code review in programming education

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Anotácia / Annotation
Code review je technika používaná pri vývoji softvérových projektov, kde autor získava
spätnú väzbu na svoj kód od kolegov-programátorov. Táto technika je intenzívne využívaná
v profesionálnej praxi, kde preukázateľne vedie k výraznému zlepšeniu kvality programového kódu
a celkovému zefektívneniu vývoja projektov. Jej využitie vo vyučovaní programovania pomôže
študentom nadobudnúť zručnosti potrebné pre ich budúcu profesiu a podľa najnovších výskumov aj
zefektívniť ich proces učenia sa.

Cieľ / Aim
Cieľom práce je preskúmať možnosti využitia code review v oblasti vyučovania programovania.
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Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Emocionálny dizajn vo vyucovani informatiky
Emotional design in informatics education

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Anotácia / Annotation
Emocionálny dizajn je novým trendom v oblasti eukácie, ktorý využíva pozitívnu emocionálnu
odozvu učiacich sa za účelom zvýšenia motivácie a celkovej efektívnosti edukačného procesu.

Cieľ / Aim
Cieľom práce je preskúmať možnosti využitia emocionálneho dizajnu v oblasti vyučovania
informatiky.
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Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Kognitívna náročnosť informatických konceptov vo výučbe programovania na ZŠ
Cognitive demand of computational concepts in programming at primary level

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Anotácia / Annotation
Výučba programovania zažíva rastúci záujem vzdelávacích systémov, trpí však málo rozvinutým
teoretickým poznaním. Chýba kvalitný systém informatických konštruktov, ktorý by dovoľoval
precízne špecifikovať vzdelávacie ciele vo výučbe programovania, a tiež nástroje na overovanie ich
splnenia. To spôsobuje, že vzdelávacie obsahy zvyčajne nie sú vybudované na gradácii konštruktov,
ktorá by rešpektovala ich rastúcu kognitívnu náročnosť a vývinovú primeranosť. Ďalším dôsledkom
je, že rôzne prostredia na realizáciu vyučovania (jazyky, roboty a pod.) sa používajú v nevhodnom
veku, alebo že vzdelávacie obsahy nevyužívajú svoj edukačný potenciál. Tento dizertačný projekt
sa zameria na hľadanie a používanie validných metód, ako posudzovať kognitívnu náročnosť
programovacích konštruktov na prvom stupni základnej školy.
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Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Programovanie robotov a vyučovanie programovania na základnej škole
Robot programming and programming teaching at primary school

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
prof. Ing. Veronika Stoffova, CSc.

Anotácia / Annotation
Cieľom dizertačnej práce je vytvoriť koncepciu vyučovania programovania na základnej škole
s pomocou programovania robotických stavebníc a programovateľných hračiek. Ako alternatívne
riešenie treba rozpracovať aj riešenie problému vo virtuálnom prostredí pre prípad, že škola nie je
vybavená robotickými stavebnicami. Súčasťou práce má byť aj vyhodnotenie vplyvu vizuálneho
programovania na budovanie algoritmického a programátorského myslenia žiakov a tiež, či takáto
príprava uľahčí a zrýchli prechod do iného programovacieho prostredia.
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Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Rozvíjanie informatického myslenia prostredníctvom physical computingu v sekundárnom
vzdelávaní
Development computational thinking through physical computing in secondary education

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Anotácia / Annotation
V súčasnosti sa je dostupných čoraz viac programovateľných vstavaných zariadení obsahujúcich
senzory a aktuátory, ktoré sú schopné komunikovať s okolitým svetom a reagovať na jeho
podnety. Tento dynamický vývoj digitálnych technológií si vyžaduje skorú adaptáciu obsahu
školskej informatiky. Zámerom dizertačnej práce je vyhodnotiť a nadviazať na súčasné sporadické
implementácie výučby physical computingu na zahraničných a našich školách, vhodnou výskumnou
stratégiou vyvinúť metodiky výučby spolu s učebnými materiálmi a v praxi overiť ich účinnosť
vzhľadom k rozvoju informatického myslenia žiakov.

Cieľ / Aim
- Analyzovať aktuálny stav physical computingu a jeho implementácie v sekundárnom vzdelávaní -
Vyvinúť metodiky výučby a učebné materiály pre physical computing a v praxi overiť ich účinnosť
vzhľadom k rozvoju informatického myslenia žiakov

Literatúra / Literature
- M. Przybylla and R. Romeike. Key Competences with Physical Computing. KEYCIT 2014:
key competencies in informatics and ICT, 7:351, 2015. - BCS Barefoot. Computational Thinking
Concepts and Approaches [online]. Dostupné na: https://www.barefootcomputing.org/concept-
approaches/computational-thinking-concepts-and-approaches - D. O’Sullivan and T. Igoe. Physical
Computing: Sensing and Controlling the Physical World with Computers. Thomson Course
Technology PTR, Boston, 2004. - K. Gurbani and M. S. Kavedia, M.S. Physical Computing and IoT
Programming. Himalaya Publishing House Pvt. Mumbai, 2018
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Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Súťaž Informatický bobor a jej edukačný a výskumný potenciál pri vyučovaní informatiky
nevidiacich
Beaver Contest and its Educational and Research Potential in Teaching Informatics of the Blind
Students

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Anotácia / Annotation
Autor použije metódy kvalitatívneho výskumu na preskúmanie možností prispôsobenia úloh
zo súťaže Informatický bobor pre nevidiacich. Preskúma tiež vplyv prispôsobení, ako aj vplyv
iných faktorov, na obťažnosť úloh.

Cieľ / Aim
Cieľom práce bude preskúmať rôzne typy úloh zo súťaže Informatický bobor určené pre bežných
žiakov z hľadiska ich vhodnosti pre nevidiacich a navrhnúť ich kategorizáciu z hľadiska potrebných
prispôsobení, ako aj kritériá vhodných úloh pre nevidiacich.

Poznámka / Comment
Nevyhnutná je schopnosť štúdia odbornej a vedeckej literatúry v anglickom jazyku a schopnosť
tvorby kvalitného odborného textu. Znalosť práce nevidiacich s počítačom je vítaná.
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Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Umelá inteligencia ako atraktívna téma pre študentov sekundárneho vzdelávania
Artificial intelligence as an attractive topic for secondary students

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Anotácia / Annotation
Autor použije metódy kvalitatívneho výskumu, aby preskúmal možnosti využitia rôznych
softvérových aj fyzických prostredí a učebných postupov na zoznámenie študentov sekundárneho
vzdelávania s vhodnými témami z oblasti umelej inteligencie. Zameria sa na návrh, implementáciu
a overenie motivačne príťažlivých vzdelávacích aktivít, preskúma výhody a nevýhody použitých
prostredí a ním navrhovaných učebných postupov a vzdelávacích aktivít.

Cieľ / Aim
Navrhnúť, implementovať a overiť motivačne príťažlivé vzdelávacie aktivity z oblasti umelej
inteligencie pre študentov sekundárneho vzdelávania.

Poznámka / Comment
Nevyhnutná je schopnosť štúdia odbornej a vedeckej literatúry v anglickom jazyku a schopnosť
tvorby kvalitného odborného textu. Znalosti z oblasti umelej inteligencie sú vítané.
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Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Umelá inteligencia v školskej informatike
Artificial intelligence in school informatics

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

Anotácia / Annotation
Umelá inteligencia sa začína v niektorých krajinách považovať za dôležitý súčasť školskej
informatiky. Jej vyučovanie však nie je preskúmané, a preto by bolo potrebné zistiť, aké majú žiaci
k tejto téme postoje, ktoré prvky, ako, a do akej miery môžeme do školskej informatiky začleniť.
Po dohode so školiteľom sa lepšie vymedzí výskumná oblasť a upresní sa zameranie (stredná alebo
základná škola, na cieľová skupina žiakov, kvalitatívny alebo kvantitatívny výskum a podobne).
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Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Vyučovanie programovania
Teaching programming

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

Anotácia / Annotation
Výskum má byť zameraný na niektorý z aktuálnych problémov, ktoré pozorujeme pri vyučovaní
programovania: zmapovať a vysvetliť problémy, ktoré mávajú žiaci s programovacím jazykom,
matematickými úlohami, ako vplýva náročnosť úloh na motiváciu žiakov, a pod. Konkrétny názov
a cieľ sa stanový po dohode so školiteľom.
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Študijný program / Study programme:
Teória vyučovania informatiky / Theory of Informatics Education

Názov / Title
Využívanie vizualizovaných simulačných modelov vo vyučovaní informatiky
Use of visualized simulation models in informatics education

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
prof. Ing. Veronika Stoffova, CSc.

Anotácia / Annotation
Cieľom dizertačnej práce je vytvorenie súboru vizualizovaných simulačných modelov
na vyučovanie vybraných tém a tematických celkov z informatiky a ich implementácia
do vzdelávania. Na používanie simulačných modelov je nutné vypracovať zásady a metodické
materiály pre učiteľov. Je potrebné zrealizovať pedagogický experiment, ktorý bude orientovaný
na vyhodnotenie prínosu a účinnosti animačno-simulačných modelov pri hĺbkovom učení sa a učení
sa s porozumením.


