
 
 
 
 

 

 
 
 

Klub učiteľov informatiky 
pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 

doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD. 

5. október 2016 v čase 14:30 – 16:50 
Historická aula Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice 

Program stretnutia: 

14:30 – 15:30 Blok krátkych prednášok 

 Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky 

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Martin Šechný, (Ústav informatiky, PF UPJŠ v Košiciach) 

Informačné technológie ovplyvňujú náš život stále viac. Mladá generácia vyrastá v odlišných podmienkach, 
ako sme vyrastali my a bude potrebovať nové zručnosti, nové spôsobilosti pre svoje uplatnenie v živote. 
Prichádza 4. priemyselná revolúcia. Preto potrebujeme zásadne zmeniť obsah a spôsob vyučovania 
informatiky na školách. Bádateľsky orientované vyučovanie má výrazné pozitíva oproti tradičnému 
vyučovaniu v mnohých predmetoch, čo ukážeme na modelovej téme z informatiky. Na záver si vysvetlíme, 
aké prvky by malo mať bádateľsky orientované vyučovanie. 

 Výučba programovania v jazyku Python 

PaedDr. Ján Guniš, PhD. (Ústav informatiky,  PF UPJŠ v Košiciach) 

Ako je to s implementáciou jazyka Python do výučby algoritmizácie a programovania na školách? Python 
ako náhrada za „tradičné“ jazyky? Niekoľko návrhov ako Python do výučby zaradiť. 

 Prírodou inšpirované algoritmy - Informatika v prírodných vedách 

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., Ing. Zuzana Tkáčová (Ústav informatiky, PF UPJŠ v Košiciach) 

Príspevok predstavuje základné východiská pre využitie dostupných nástrojov informatiky na modelovanie 
prírodných fenoménov a ich implementáciu v podmienkach stredných škôl. Na konkrétnych príkladoch budú 
ukázané možnosti zapojenia jednoduchého vedeckého experimentu na báze výpočtových modelov s cieľom 
rozvoja aktívneho bádateľského prístupu vo vyučovaní. 

15:30 – 15:45 Prestávka 

15:45 – 16:50 Populárno-vedecká prednáška 

 Personalizované odporúčania - Ako získavať informácie z dát 

RNDr. Tomáš Horváth, PhD. (Department of Data Science, Faculty of Informatics, Eötvös Loránd 

University, Budapest, Hungary) 

Obrovské množstvo dát je generovaných denno-denne rôznymi senzormi, aplikáciami a ľuďmi, ktoré v 
sebe ukrývajú zaujímavé informácie rôznych typov. Z týchto informácii získavame nové a užitočné znalosti, 
ktoré využívame pri rozhodovaní. Avšak, aj z malého množstva dát je niekedy veľmi ťažké "vydolovať" 
tieto znalosti a preto potrebujeme riešenia, ktoré sú schopné tieto znalosti získavať efektívne. 

V prednáške ukážem niekoľko základných typov modelov z oblasti dolovania dát, možnosti aplikácie týchto 
modelov na problém personalizovaného vyhľadávania a odporúčania ako aj rôzne techniky použité pri 
optimalizácii týchto modelov. Poukážem aj na problém úspešnosti týchto modelov čo je v oblasti 
odporúčacích systémov, na rozdiel od iných domén, ťažšie merateľné.  

 


