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TVORBA A IMPLEMENTÁCIA NÁSTROJOV FORMATÍVNEHO HODNOTENIA 
VO VÝUČBE BIOLÓGIE NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

Bc. Dajana Leskovianska 

Školiteľ: PaedDr. Andrea Lešková, PhD. 

 Oddelenie didaktiky biológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ, Mánesova 23, 041 54 Košice 

K často diskutovaným témam  súčasného školského systému patrí aj hodnotenie vo všetkých 
jeho formách a podobách. Formatívne hodnotenie možno začleniť k postupom, ktoré vedú 
k efektívnemu vzdelávaniu žiakov. Jeho implementácia do vyučovacieho procesu 
prostredníctvom konkrétnych nástrojov vedie k rozvoju učenia sa žiakov. Pomocou nástrojov 
formatívneho hodnotenia učitelia získajú cenné informácie o procese učenia sa žiakov, čo sa 
im podarilo, na čo sa jej potrebné zamerať v ich napredovaní. Cieľom záverečnej práce bolo 
vytvoriť konkrétne nástroje formatívneho hodnotenia pre výučbu biológie v 5. ročníku 
základných škôl. Vytvorené nástroje overiť v praxi. Teoretická časť práce sa zaoberá 
koncepciou hodnotenia, hodnotením v slovenských školách, definíciou formatívneho 
hodnotenia a jeho výhodami vo vyučovacom procese. V praktickej časti práce sú uvedené 
výsledky výskumu zameraného na aplikáciu vytvorených nástrojov formatívneho hodnotenia 
vo vyučovacom procese, ktorý sa realizoval na Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, 
Bernolákova 18 v Košiciach.  
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ROZVOJ VEDECKÝCH ZRUČNOSTÍ PROSTREDNÍCVTOM NÁSTROJOV 
FORMATÍVNEHO HODNOTENIA NA GYMNÁZIU 

Bc. Lenka Andrášiová 

Školiteľ : RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 

Adresa : Oddelenie didaktiky chémie, Ústav chemických vied, Moyzesova 11, 040 01 Košice 

Práca sa venuje téme formatívneho hodnotenia a jeho vplyvu na rozvoj vedeckých zručností u 
žiakov 1. ročníka gymnázia. Po obsahovej stránke je práca členená na tri časti. Prvá časť 
obsahuje teoretické vymedzenia z oblastí školského hodnotenia, sumatívneho a formatívneho 
hodnotenia. Väčšia pozornosť je zameraná na formatívne hodnotenie a jeho vybrané nástroje, 
ako sú napríklad karta predtým a potom, Frayerovej model, sebahodnotiaca karta, pojmová 
mapa či metóda K-W-L. Praktickú časť práce tvorí návrh databázy vybraných nástrojov 
formatívneho hodnotenia k tematickému celku Chemické reakcie, chemické rovnice pre 1. 
ročník gymnázia. Výskumná časť práce opisuje kváziexperiment, v ktorom bola využitá 
pripravená databáza. Cieľom kváziexperimentu bolo zistiť a vyhodnotiť vplyv formatívneho 
hodnotenia na rozvoj vedeckých zručností u žiakov 1. ročníka gymnázia. Výsledky 
kváziexperimentu poukazujú na pozitívny vplyv formatívneho hodnotenia na rozvoj vedeckých 
zručností u žiakov. Významným aspektom sa ukazuje výrazný vplyv formatívneho hodnotenia 
na rozvoj vedeckých zručností u priemerných žiakov. Overená databáza s nástrojmi 
formatívneho hodnotenia bola optimalizovaná a je využiteľná ako súčasť metodickej podpory 
učiteľom a budúcim učiteľom na implementáciu formatívneho hodnotenia do výučby chémie 
na gymnáziu. 

 

Kľúčové slová: formatívne hodnotenie, nástroje formatívneho hodnotenia, test vedeckých 
zručností, výkon žiakov, gymnázium 
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UČEBNÉ TEXTY K VYBRANÝM TÉMAM Z MATEMATICKEJ ANALÝZY  

Bc. Lenka Košárová 

Školiteľ: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD. 

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice  

Cieľom práce je pripraviť učebné texty pre študenta základného kurzu matematickej analýzy, 
venujúce sa výpočtom limít zložených funkcií a výpočtom limít postupností pomocou Heineho 
vety. V učebnom texte Výpočet limity zloženej funkcie sa na príkladoch a pomocou diagramov 
snažíme vysvetliť podstatu vety O limite zloženej funkcie a ukázať jej využitie pri výpočtoch 
limít zložených funkcií. Učebný text Výpočet limity postupnosti pomocou Heineho vety 
obsahuje dva vzorovo riešené príklady. V oboch sa využíva Heineho veta. Práca obsahuje tieto 
dva učebné texty, ako aj popis ich obsahu a popis technickej prípravy textov.  
 

Literatúra: 

1. J. Brabec, F. Martan, Z. Rozenský: Matematická analýza I. SNTL - Nakladateľstvo 
technickej literatúry/ALFA, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Praha, 
1985. 

2. O. Hutník: Zápisky z matematickej analýzy 1. Vysokoškolský učebný text. Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2014. 

3. O. Hutník: Prednášky k predmetu Matematická analýza I. Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Košice, 2017/2018. 

4. J. Šupina: Prednášky k predmetu Matematická analýza I pre informatikov a fyzikov. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2018/2019. 

5. Stránka s LaTeX balíčkom Nexus: https://github.com/alexisflesch/nexus 

6. Stránka s LaTeX balíčkom Xeboiboites: https://github.com/alexisflesch/xeboiboites 
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APLIKÁCIA INTERAKTÍVNYCH JUPYTER NOTEBOOKOV                                      
V STEM VZDELÁVANÍ 

Matej Kuriško 

Školiteľ: doc. RNDr.  Jozef Hanč, PhD. 

Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park 
Angelinum 9, 04001 Košice 

Jupyter notebook, časť projektu Jupyter [1], ako bezplatné interaktívne výpočtové prostredie je 
skvelým nástrojom na podporu výučby rôznych predmetov [2]. Ukazuje sa ako všestranný 
nástroj pre aktívne STEM vzdelávanie, ktorého cieľom je učiť prírodné a technické vedy, 
technológie a matematiku ako celok a ukázať ich využitie v reálnom svete. Súčasne sa STEM 
vzdelávanie prepája aj s humanitnými a umeleckými smermi (STEAM [3]). 
V práci predstavíme vlastnosti prostredia Jupyter notebooku pri riešení dvoch náročnejších 
atraktívnych fyzikálnych problémov ako ukážok vzdelávacích aktivít s medzipredmetovými 
prepojeniami. Pri modelovaní jedného z mýtov, či dopadne na zem skôr vystrelený alebo voľne 
pustený náboj, experimentálne zrealizovanom vo vedecko-populárnom seriáli Ničitelia mýtov 
[4], ilustrujeme multimediálnosť a interaktivitu Jupyter notebookov. Viacero fyzikálnych 
modelov danej situácie spojíme aj so skúmaním v matematike vďaka nástrojom pre analytické 
a numerické riešenia systému diferenciálnych rovníc. 
V druhej reálnej situácii prepojíme fyziku s fascinujúcim odvetvím robotiky [5], kde pri popise 
pohybu robotického ramena vysvetlíme podstatu a výhody Lagrangeových rovníc založených 
na pojme energia [6] oproti Newtonovým zákonom vychádzajúcich z pojmu sila. Súčasne 
v Jupyter notebooku za pomoci jadra SageMath [7] demonštrujeme možnosti programovania 
v Pythone a to pri automatickom získaní konkrétneho tvaru Lagrangeových rovníc. 
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APLIKÁCIA GRAFICKÉHO RIEŠENIA SCHRÖDINGEROVEJ ROVNICE V 

REÁLNYCH SITUÁCIÁCH 

Autor1: Erik Wetter 

Školiteľ1: doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. 

Adresa1: Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 

Park Angelinum 9, 040 01 Košice 

Súčasné požiadavky spoločnosti vyžadujú dôkladné porozumenie kvantovej mechaniky u študentov 
ako fyziky, tak aj rôznych iných prírodovedných odborov. Napriek tomu väčšina študentov absolvuje 
predmet fyzika s množstvom vedomostí, ale s ich minimálnym porozumením. Preto sa v rámci 
didaktiky fyziky stále viac upriamuje pozornosť na konceptuálne porozumenie. Jednou z metód, ako 
dospieť k zodpovedajúcej úrovni pochopenia je použiť kvalitatívne úvahy a riešenia úloh v rámci 
výučby. V tejto súvislosti je cieľom nášho príspevku aplikovať metódu kvalitatívneho grafického 
riešenia Schrödingerovej rovnice v úlohách so zaujímavým fyzikálnym pozadím. V rámci práce sme 
popísali súbor pravidiel grafického riešenia bezčasovej Schrödingerovej rovnice, popísaných 
v učebniciach (1,2) a pridali sme k nim vysvetlenia vo svetle Feynmanovej formulácie kvantovej 
mechaniky (3,4). To môže pomôcť študentom získať práve fyzikálne porozumenie. Okrem popisu 
pravidiel sme vytvorili príklady spojené s rôznymi prírodnými javmi - štúdium alfa rozpadu jadra so 
skutočnými fyzikálnymi parametrami (5) alebo preskúmanie jadrovej fúzie - ktoré sme metódou 
vyriešili. Riešenia sme skontrolovali numericky pomocou viacerých výpočtových simulácií, ktoré 
popisujeme v práci. Keďže táto metóda nevyužíva prakticky žiaden matematický aparát,  je vhodná aj 
pre talentovaných študentov stredných škôl (6) a môže byť tiež použitá v rámci bakalárskeho štúdia v 
kurze základnej kvantovej mechaniky. V tejto súvislosti je vhodná aj pre prípravu budúcich učiteľov 
fyziky.  
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SAGEMATH AKO DIGITÁLNY NÁSTROJ STEM VZDELÁVANIA 
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Neustále rastúce tempo pokroku vo vede a technike stavia pred ľudstvo obrovskú výzvu vo 

forme efektívneho spracovania, využívania a odovzdávania poznatkov a vedomostí. Staré 

metódy vzdelávania založené na budovaní čisto teoretického, idealizovaného obrazu svetu sa v 

21. storočí stávajú neudržateľnými. Spoločnosťou je kladená požiadavka, aby mladí absolventi 

disponovali širokou paletou vedomostí a zručností, ktoré nájdu uplatnenie aj v praxi. V reakcii 

na to vzniklo vzdelávanie STEM (z angl. science, technology, engineering, mathematics), ktoré 

kladie vo vzdelávaní dôraz na interdisciplinaritu a prepojenie teoretických poznatkov s 

reálnymi javmi. [2] 

 

V práci demonštrujeme možnosti využitia slobodného matematické softvéru SageMath [6] v 

oblasti počítačového modelovania a matematických výpočtov ako silného digitálneho nástroja 

STEM vzdelávania. Tieto možnosti ilustrujeme na dvoch komplexných vzorových 

vzdelávacích aktivitách. 

 

V prvej ide o popis a simuláciu pohybu rakety Apolla 8 v gravitačnom poli Zeme a Mesiaca 

elegantne modelovaný pomocou Hamiltonových rovníc [4]. V našom riešení predstavíme 

možnosti softvéru SageMath pri automatickom zostavení, symbolických úpravách a 

numerickom riešení Hamiltonových rovníc pre daný systém, s následným vykreslením 

trajektórie rakety v grafoch a animáciách. V druhej aktivite sa venujeme nelineárnemu Van der 

Polovmu oscilátoru [3],  systému v ktorom za istých okolností vzniká deterministický chaos [5] 

a ktorý je východiskom pre matematické modely činnosti srdca. Problém riešime komplexne 

viacerými prístupmi a to numericky, ale aj geometricky Poincarého analýzou vo fázovej rovine 

[1]. 
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Prosíme, ohraničte dĺžku svojho abstraktu maximálne na jednu stranu! 

 Philadelphia: SIAM, 2018. 
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