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Pohľad do minulosti
Ø 1940 – vznik fakulty a aj začiatok prípravy učiteľov
Ø oddelenia teórie vyučovania prírodovedných predmetov 

1977 – chémia
1984 – biológia a geografia

Ø 1986/87 – vznik Katedry didaktiky prírodných vied

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky



Pregraduálna príprava učiteľov
kreditový dvojstupňový model (od r. 2002)

bakalársky a magisterský stupeň štúdia

üdvojaprobačné štúdium – spolupráca s FMFI, FTVŠ, FiF, PdF
üzjednotená príprava učiteľov základných a stredných škôl
üodborná, pedagogicko-psychologická a didaktická, praktická

zložka štúdia
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Pedagogicko-psychologická a didaktická 
príprava
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Povinné predmety:
Ø Psychológia pre učiteľov 1, 2
Ø Teoretické základy výchovy
Ø Pedagogická komunikácia
Ø Všeobecná didaktika
Ø Školský manažment
Ø Didaktika biológie
Ø Digitálne technológie 1

Povinné voliteľné predmety:

Ø Digitálne technológie 2, 3

Voliteľné predmety:

Ø Úvod do filozofie 1, 2

Ø Digitálne myšlienkové mapy iMindMap

Ø Práca s grafikou v príprave budúceho 
učiteľa



Pedagogicko-psychologická a didaktická 
príprava
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Ø Spracovanie a interpretácia štatistických 
dát

Voliteľné predmety:

Ø Mobilné prírodovedné vzdelávanie 1, 2

Ø Umenie prezentácie a komunikácie

Ø Aktivizujúce metódy a ich využitie vo 
vyučovaní

Ø Práca s interaktívnou tabuľou

Ø Tvorba edukačných webstránok

Ø Tvorba digitálneho obsahu pre 
prírodovedné predmety

Povinné predmety:
Ø Didaktika biológie 1, 2
Ø Didaktika školských pokusov z biológie 1, 2
Ø Vyučovanie biológie s podporou DT
Ø Filozofická antropológia a axiológia
Ø Metodológia pedagogického výskumu
Povinne voliteľné predmety:
Ø Rétorika
Ø Rodinná výchova
Ø Prevencia drogových závislostí



TPACK framework (Koehler a Mishra, 2009; p. 63)

Absolvent učiteľstva



Žiak po ukončení sekundárneho vzdelávania by mal byť schopný porozumieť genetike 
dostatočne dobre na to, aby sa zúčastnil verejnej diskusie, ktorá súvisí s genetikou.

Na akej úrovni by sa genetika mala učiť v rámci kurikula?

spoločensko-vedecký význam 
genetiky

pred 16 rokom

vysoká kognitívna náročnosť
abstraktné myslenie
hypoteticko-deduktívne 
usudzovanie

starší a intelektuálne zrelší žiaci



Prezentované problémy genetiky
Žiaci SŠ majú problémy s pochopením:
Ø delenia bunky – základ pre genetiku, molekulárnu biológiu, rozmnožovanie, 

rast a vývin 
Ø vzťahov medzi chromozómami, génmi, alelami a DNA, 
Ø Mendelových pravidiel dedičnosti

témy integrované do predmetov didaktickej prípravy



Príklady realizovaných aktivít
realizácia aktivity (som žiak)

diskusia o
üproblémoch, ktoré mali pri realizácii 
üproblémoch, ktoré môžu mať žiaci
üvyučovacích prístupoch a metódach, ktoré

môžeme využiť
üzískaných vedomostiach, rozvíjaných 

spôsobilostiach vedeckej práce a ďalších 
schopnostiach

üalternatívach aktivít, náhrade materiálu, 
chemikálií a pod.

Ø pozorovanie mitózy - tvorba roztlakových
preparátov 

Ø modelovanie mitózy a meiózy
Ø izolácia DNA
Ø modelovanie dedičnosti viazanej na pohlavie,

dedičnosti kvantitatívnych znakov
(hádzanie pokrovými kockami)

Ø aktivity zamerané na riešenie problémov
Ø aktivity zamerané na rozvoj argumentačných

schopností 
Ø tvorba pojmových máp
Ø esej
Ø virtuálne laboratóriá



Delenie buniek
+ fázy bunkového cyklu

+ fázy mitózy

+ fázy  meiózy

Miskoncepcie:

- v profáze mitózy sú chromozómy jednochromatidové
- gaméty po skončení meiózy majú chromozómy dvojchromatidové



- schematicky nakreslite diploidnú somatickú bunku, ktorá má dva jednochromatidové chromozómy

- schematicky nakreslite interfázový chromozóm po S-fáze 



- schematicky nakreslite haploidnú bunku s 2 chromozómami po S-fáze

- nakreslite priebeh meiózy bunky s diploidným počtom chromozómov 4.
V obrázku vyznačte, čo je výsledkom 1. a 2. meiotického delenia 
a napíšte aj genetický zápis počtu chromozómov materskej bunky 
a dcérskych buniek v 1. aj 2. meiotickom delení.  

- buď neuviedli žiadny zápis
- označovali ploiditu bez počtu chromozómov
- namiesto n=1 označovali 1n
- alebo nesprávne označili, či sa jedná o "n" alebo "2n"



Rozvoj argumentačných schopností
Aktivita

Ø text a výsledky kríženia

Ø výskumná otázka
tvrdenie
dôkaz
podloženie dôkazu

Riešenie

Cieľ

Ø pochopiť mendelovskú
genetiku 

Øpochopiť rôzne modely
(vzory) dedičnosti

Øpoužívať modely, tvoriť
vysvetlenia, 

Øargumentovať na 
základe dôkazov a 
komunikovať
informácie

Øvedecky písať a rozvíjať
komunikačné zručnosti 

aktivita_argument_ziaci.pdf


Riešenie problémov
NÁSLEDOK-PRÍČINA (OTVORENÝ)

Ø Ako sa dedí kučeravosť vlasov u človeka?

Ø Ako test určenia možného otcovstva dieťaťa
bola využitá dedičnosť krvných skupín ABO 
systému. Môžete predpovedať krvnú skupinu
vášho syna? 

Ø Človek, ktorý sa vystavuje slnku môže
ochorieť na rakovinu kože. Budú mať aj jeho
deti rakovinu kože?

PRÍČINA-NÁSLEDOK (ZATVORENÝ)

Ø Aký je genotypový a fenotypový štiepny 
pomer pri krížení dvoch heterozygotov
hrachu pre znak farby semena?

Ø Aká bude krvná skupina potomkov muža a
ženy, ktorí majú krvnú skupinu 0? 

Ø Mohli by dvaja albíni mať dieťa, ktoré nie je 
albín?



Ďakujem za pozornosť
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