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•  Biológia (a najmä genetika) je v súčasnosti jednou z najdynamickejšie  
sa rozvíjajúcich vedných disciplín, ktorej poznatky sa uplatňujú v rôznych 
povolaniach. 
 

Prečo takýto projekt? 



•  Nízky záujem študentov o prírodné vedy 
•  Zníženie počtu hodín biológie a obmedzenie praktických cvičení 
•  Kvalita študentov prichádzajúcich na univerzitu 
•  Odliv študentov na univerzity do zahraničia 
 
 

Prečo takýto projekt? 



PODOBNÉ PROJEKTY V 
MINULOSTI 

Pohrajme sa s génmi – letné sústredenia pre stredoškolákov 
na Katedre genetiky  PriF UK 
 

Provek – sprístupňovanie zaujímavých tém a experimentov 
prostredníctvom videokonferencií 
 
 



PODOBNÉ PROJEKTY V 
MINULOSTI 

Pohrajme sa s génmi – letné sústredenia pre stredoškolákov 
na Katedre genetiky  PriF UK 
 

Provek – sprístupňovanie zaujímavých tém a experimentov 
prostredníctvom videokonferencií 
 
Limitácie: malé množstvo zapojených študentov, resp. pasívne 
prijímanie informácií bez možnosti individuálnej práce 
 
 
 



PROJEKT: GENETIKA NA 
KOLESÁCH 

Hlavný cieľ projektu – uskutočnením laboratórnych cvičení na 
strednej škole sprostredkovať širokému spektru študentov 
zážitok z experimentálnej práce 
 



PROJEKT: GENETIKA NA 
KOLESÁCH 



PRIHLÁSENÉ ŠKOLY (ŠK. 
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Prakt ická ú loha: Identi f ikácia 
páchateľa pomocou  analýzy DNA 
odobratej z miesta činu 

 
 
Princíp: študenti majú k dispozícii vzorku DNA 
odobranú z miesta činu. Ich úlohou je urobiť 
restrikčnú analýzu a získaný profil páchateľa 
porovnať s profilmi 5 podozrivých osôb. 



PRIEBEH NÁVŠTEVY 
NA ŠKOLE 

1.  Úvod – predstavenie, úvodné informácie o náplni cvičenia 
2.  Príprava reakcie 
3.  Nanesenie vzorky na gél 
4.  Elektroforéza 
5.  Počas el-fo prednáška (GMO, Forenzná genetika, Genetika v 

medicíne....) 
6.  Vyhodnotenie experimentu 
7.  Záverečná diskusia 



WORKSHOPY PRE 
UČITEĽOV BIOLÓGIE 

•  Organizované v popoludňajších hodinách na 
každej navštívenej strednej škole 

•  Pozvaní učitelia zo stredných škôl v danej oblasti 
•  Diskutované témy: nová učebnica biológie, nové 

trendy vo výučbe genetiky, miskoncepcie žiakov pri 
štúdiu genetiky a podobne 

 



WORKSHOPY PRE 
BUDÚCICH 
UČITEĽOV BIOLÓGIE 
Praktické cvičenie pre študentov 2. ročníka Mgr stupňa Učiteľstvo 
predmetu Biológia v kombinácii 
 



ĎALŠIE AKTIVITY 



ŠTATISTIKA NA ZÁVER 
•  Genetika na kolesách tak doteraz absolvovala viac ako 

3000 km. 
•  Laboratórne experimenty si vyskúšalo viac ako 

500 študentov naprieč celým Slovenskom.  
•  Workshopy pre učiteľov biológie navštívilo 124 učiteľov                 

z celého Slovenska.  
•  Počas letných prázdnin sa 35 stredoškolákov zúčastnilo na 

týždňovom letnom sústredení v laboratóriách Katedry 
genetiky PriF UK. 

 



POSTREHY Z NÁVŠTEV 
NA ŠKOLÁCH 
  - študentov zaujímajú mnohé aktuálne otázky genetiky, ale 
majú minimum praktických skúseností 

  - študenti nemajú predstavu o tom, čo sa študuje na 
univerzitách a aké sú možnosti uplatnenia po absolvovaní 
štúdia genetiky 

  - študenti nemajú predstavu o tom, ako funguje veda na 
Slovensku 

  - učitelia učia podľa starých učebníc a chýbajú im 
materiály venované najnovším objavom v genetike 



BUDÚCNOSŤ PROJEKTU 
Odozva od študentov aj učiteľov nám ukázala, že takáto 
aktivita je vítaná, a preto by sme v nej chceli pokračovať 
aj naďalej. Projekt sa dá rozšíriť aj na iné oblasti biológie, 
resp. chémie.  
 
Možnosť osloviť študentov a pritiahnuť ich k štúdiu 
prírodovedných predmetov. 
 
Podmienka: nájsť možné zdroje financovania, poprípade 
spoluprácu s inými pracoviskami. 
 
Kontakt: andrea.sevcovicova@uniba.sk 






