
MOŽNOSTI ZAPOJENIA UNIVERZÍT NA ZVYŠOVANÍ 
KVALITY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Ševčovičová A., Katedra genetiky Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Univerzitné vzdelávanie genetiky, Mendelovo múzeum, Brno
31. 5. 2019



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

• Genetika v rôznych profesiách



• Nízky záujem študentov o prírodné (i technické) vedy
• Zníženie počtu hodín biológie a obmedzenie praktických cvičení (nielen 

hodín, ale aj použitého materiálu a pod.)
• Kvalita študentov prichádzajúcich na univerzitu
• Odliv študentov na univerzity do zahraničia
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• Zachytenie a podpora talentovaných študentov 
• Rýchle sa vyvíjajúci vedný odbor – priblíženie najnovších poznatkov nielen 
študentom, ale aj pedagógom



PROJEKTY NA PODPORU VÝUČBY GENETIKY 

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

Provek – sprístupňovanie zaujímavých tém a experimentov 
prostredníctvom videokonferencií

Iné – DNA day, prednáškové dopoludnia pre stredné školy

Limitácie: malé množstvo zapojených študentov, resp. pasívne prijímanie 
informácií bez možnosti individuálnej práce



PROJEKT: GENETIKA NA KOLESÁCH
Hlavný cieľ projektu – uskutočnením laboratórnych cvičení 
priamo na pôde strednej škole sprostredkovať širokému spektru 
študentov zážitok z experimentálnej práce

www.genetikanakolesách.sk
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Hlavný cieľ projektu – uskutočnením laboratórnych cvičení 
priamo na pôde strednej škole sprostredkovať širokému spektru 
študentov zážitok z experimentálnej práce

Ďalšie ciele:

I) formou prednášok sprostredkovať najnovšie objavy v genetike,
II) uskutočniť workshopy pre najtalentovanejších a najmotivovanejších študentov 
priamo v laboratóriách vysokej školy,
III) pripraviť učebné texty pre učiteľov a budúcich učiteľov biológie, ktoré budú 
dopĺňať súčasnú učebnicu Biológie pre stredné školy,
IV) pripraviť webovu stránku, ktorá bude študentov, ich učiteľov, ale aj širokú 
verejnosť informovať o aktuálnom dianí v genetike.



DOSIAHNUTÉ CIELE PROJEKTU (2016-2018)

o 22 praktických cvičení na SŠ Slovenska (spolu viac ako 750 
študentov) 

o 25 popularizačných prednášok pre študentov 

o 9 workshopov pre stredoškolských učiteľov biológie 

o 2 Letné školy genetiky pre študentov + 1 Letná škola genetiky pre 
SŠ učiteľov 

o Praktické cvičenia pre študentov učiteľských kombinácií na 
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

o Organizovanie DNA dňa v rokoch 2018 a 2019 (> 700 účastníkov)

o Webová stránka: www.genetikanakolesách.sk 
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o Praktické cvičenia pre študentov učiteľských kombinácií na 
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (91 študentov)

o Organizovanie DNA dňa v rokoch 2018 a 2019 (> 700 účastníkov)

o Webová stránka: www.genetikanakolesách.sk

o 5 obhájených diplomových prác



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



WORKSHOPY PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

• Organizované v popoludňajších hodinách na 
každej navštívenej strednej škole

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

vo výučbe genetiky, miskoncepcie žiakov pri štúdiu 
genetiky a podobne



WORKSHOPY PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

Spoluautorky:
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

• Diskutované témy: učebnica biológie pre 2 ročník gymnázií



WORKSHOPY PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

• Diskutované témy: miskoncepcie v genetike

Nesprávne chápanie

• základných genetických pojmov 
• štruktúry chromozómu a umiestnenia génov na chromozóme
• tvorby gamét



WORKSHOPY PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

• Diskutované témy: miskoncepcie v genetike
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WORKSHOPY PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

• Genotyp AaBb



WORKSHOPY PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

• AaBb – používanie nového zápisu genotypu A B
a b   



GENETIKA NA KOLESÁCH 2.0

Podpora

• Vyhlásená nová výzva na prihlasovanie škôl

• Upgrade webovej stránky – viac informácií pre učiteľov 
a žiakov



GENETIKA NA KOLESÁCH 2.0

Podpora

Riešitelia: Brázdovič F., Červenák F., Ďurovcová I., Džugasová V., Gálová
E., Holubová Ľ., Juríková K., Kyzek S., Mentelová L., Sepšiová R., Slaninová
M., Špačková J., Zeiselová L., Tomáška Ľ.



MOŽNOSTI ZAPOJENIA UNIVERZÍT NA ZVYŠOVANÍ 
KVALITY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Participácia univerzít na výučbe genetiky na stredných
školách:
• Popularizácia vedy
• Prilákanie talentovaných študentov
• Zvýšenie kvality študentov prichádzajúcich na univerzity

• Perspektívy: Možné rozšírenie projektu Genetika na
kolesách – participácia viacerých univerzít?


