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Matematická príprava budúceho vysokoškoláka 
školiteľ: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Analýza stavu matematickej prípravy študenta strednej školy na 
vysokoškolskú matematiku, s cieľom zosúladiť očakávania vysokoškolských učiteľov 
s možnosťami výuky matematiky na strednej škole. Vypracovanie návrhu 
opatrení na zlepšenie súčasného stavu. 
 
 
Bádateľské prístupy k vyučovaniu funkcií  
školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.  
forma štúdia: denná  
Anotácia: V súčasnosti sa prejavujú snahy aplikovať bádateľské prístupy k 
matematickému a prírodovednému vzdelávaniu. Elementárne funkcie patria v školskej 
matematike medzi základné tematické okruhy. Neporozumenie pojmov a vzťahov 
spojených s funkciami a ich vlastnosťami vedie k rôznym žiackym chybám a 
miskoncepciám. Bádateľské prístupy k vyučovaniu prinášajú potenciál pre induktívny 
spôsob budovania poznatkov a lepšie porozumenie vzdelávacieho obsahu. Ciele 
výskumu: preskúmať a analyzovať možnosti využitia bádateľských prístupov k 
vyučovaniu funkcií na strednej škole; vypracovať metodické a učebné materiály 
založené na aplikovaní bádateľských prístupov k výučbe funkcií; vyskúšať inovatívne 
metodiky vo výučbe matematiky a zhodnotiť účinok navrhnutých prístupov na rozvoj 
bádateľských spôsobilostí žiakov.  
 
 
Vplyv problémovej metódy na rozvoj kritického myslenia a argumentačných 
zručností žiakov vo vyučovaní matematiky  
školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.  
forma štúdia: denná  
Anotácia: Jednou z metód podporujúcich aktívne učenie sa je problémová metóda. 
Aplikovanie problémovej metódy vo vyučovaní je založené na objaviteľských 
činnostiach žiakov umožňujúcich nachádzanie nových postupov a osvojovanie nových 
pojmov a vzťahov pri riešení problémových úloh.  
Vhodné využitie problémovej metódy vo vyučovaní matematiky by malo prispievať k 
rozvíjaniu kritického myslenia spočívajúceho v schopnosti analyzovať a vyhodnotiť 
informácie o riešenom probléme, zhodnotiť význam nových myšlienok v kontexte 
riešeného problému, posúdiť rôzne prístupy k riešeniu problému a kriticky ich 
prehodnotiť z viacerých aspektov. Pri vysvetľovaní a obhajovaní svojho postupu riešenia 
problému by mal žiak vedieť nachádzať a využívať logické argumenty odvodené zo skôr 
osvojených poznatkov a z vyvodenia nadväzujúcich logických súvislostí. Argumentácia 
je proces formovania dôvodov a vyvodzovania záverov pri diskusii o správnosti, 
efektívnosti a využiteľnosti navrhnutej metódy riešenia problému. Ciele výskumu: vybrať 
vhodné problémové úlohy a vypracovať metodické a učebné materiály pre aplikovanie 
problémovej metódy vo vyučovaní vybraných matematických tém; kvantitatívne aj 
kvalitatívne vyhodnotiť vplyv navrhnutej metodiky vyučovania na rozvoj kritického 
myslenia a argumentačných zručností žiakov. 
 
 



 
Rozvíjanie metakognitívnych schopností žiakov pri riešení problémových 
matematických úloh (D,E) 
školiteľ: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Východiskom pre rozvíjanie metakognitívnych schopnosti žiakov je analýza 
matematických úloh podľa rôznych úrovní kognitívnej náročnosti pri ich riešení. 
Z hľadiska riadiacej činnosti učiteľa pri rozvíjaní metakognitívnych schopnosti žiakov je 
dôležité okrem využívania nástrojov formatívneho hodnotenia vytvárať k danému 
problému (problémovej úlohe) tkz. „pre-problém“ – preformulovať, modifikovať  daný 
problém na jednoduchší, ktorý vedie žiakov k riešeniu pôvodného problému a „post-
problém“ – preformulovať, resp. vytvoriť nový problém, ktorý nadväzuje na pôvodný 
problém a rozširuje poznanie žiaka. Kvalitatívne orientovaný výskum bude zameraný na 
analýzu výberu, tvorby, uvedomovania si procesov spojených s riešením problémov. 
 
 
Matematické modelovanie a metódy analýzy dát pri výučbe programovania 
Internetu vecí 
školiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Neoddeliteľnou súčasťou nastupujúceho Priemyslu 4.0 je Internet vecí 
(IoT), ktorý predstavuje súbor fyzických zariadení so senzormi a aktuátormi, ktoré sú 
vzájomné prepojené a zdieľajúce si dáta cez internet a iné siete. V súčasnosti dostupné 
edukačné IoT stavebníce (napr. BBC micro:bit s rozšíreniami) umožňujú, aby IoT 
aplikácie typu inteligentné mesto/auto/domácnosť, zdravotní či športoví asistenti mohli 
vyvíjať žiaci strednej školy. Pri vývoji IoT projektov je nevyhnutnosťou 
použiť matematické modelovanie reálnych javov a systémov a aplikovať rôzne metódy 
analýzy dát pri vyhodnocovaní dát zozbieraných zo senzorov, hľadaní vzorov dát, 
kritických hodnôt a ich využití pri adaptácii/regulácii/automatizácii celého systému. 
Hlavným zameraním dizertačnej práce je preskúmať problematiku vývoja IoT aplikácii v 
rámci neformálneho a formálneho vzdelávania a vyvinúť metodiky výučby na strednej 
škole v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami s využitím 
matematického modelovania a vybraných metód analýzy dát. Odporúčaným 
metodologickým rámcom je výskum prostredníctvom vývoja (design-based research). 
 
 
 


