
 

 

KATOLÍCKA UNVERZITA V RUŽOMBERKU 
.                                                                                             Formujúca myseľ i srdce                                                                                               . 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, phone contact.: +421 905 153 624, e-mail: marketa.rusnakova@ku.sk 

 

 

 

 

 

 

Projekty na Katedre informatiky, Pedagogická fakulta, KU 

 

 

KEGA 

 

Názov projektu: Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného 

programu "Učiteľstvo informatiky" so začlenením problematiky "Internetu vecí"                                                                                                                                             

Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 008KU-4/2020                                                                                                                                                               

Doba riešenia: 2020 -2022                                                                                                                                                                                                  

Vedúci projektu za PF KU: doc. Ing. Igor Černák, PhD. 

Anotácia: 

Základným cieľom projektu je zásadne inovovať a modernizovať súčasný študijný program 

"Učiteľstvo informatiky" pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na základe obsahovej 

integrácie problematiky "Internetu vecí" naprieč celým programom a s úzkym napojením na 

kreatívne využitie v praktickom živote. 

Zavedením problematiky "Internetu vecí" do vyučovacieho procesu je sledovaná podpora 

tvorivosti a analytického myslenia študentov, čo sa prejaví zmysluplným začlenením nových 

informácií do už získaných zručností a návykov v súlade s aktuálnymi vývojovými trendami. 

Súčasne dôjde k zatraktívneniu študijného programu, skvalitneniu profilu a lepšej 

uplatniteľnosti jeho absolventov v praxi v ťažko predpovedateľnej budúcnosti. 

Na podporu dosiahnutia uvedeného cieľa je obsahom projektu aj spracovanie: 

 edukačnej podpory v podobe e-learningových materiálov: k jednotlivým predmetom 

inovovaného študijného programu budú spracované e-learningové materiály, ktoré budú 

slúžiť pre podporu vyučovania i k samoštúdiu a samoevaluácii. Táto edukačná podpora 

bude určená nielen pre prezenčné a externé štúdium ale aj pre ďalšie formy vzdelávania, 

ktoré sú vrámci univerzity realizované (napríklad Rozširujúce vzdelávanie pre učiteľov 

z praxe, či špecializačné kurzy) alebo vrámci kurzov celoživotného vzdelávania 

(napríklad v Univerzite tretieho veku). 

 vysokoškolskej učebnice: na skvalitnenie vzdelávania bude pripravená a vydaná 

vysokoškolská učebnica k problematike "Internetu vecí", ktorá by svojím obsahom 

poskytovala študentom aj účastníkom rôznych kurzov základný ucelený prehľad o teórii 

aj praktickom využití vo všetkých oblastiach života jednotlivca aj vo firemnom, či inom  

 



 

 

KATOLÍCKA UNVERZITA V RUŽOMBERKU 
.                                                                                             Formujúca myseľ i srdce                                                                                               . 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, phone contact.: +421 905 153 624, e-mail: marketa.rusnakova@ku.sk 

 

 

 

 

 

 

spoločenskom prostredí. Učebnica bude súčasne pokrývať túto problematiku aj zo 

softvérového a hardvérového hľadiska. 

 vzdelávacích a metodických materiálov: v súlade s prípravou inovovaných predmetov 

študijného programu a prípravou nových budú premyslené a spracované základné 

vzdelávacie a metodické materiály. Cieľom bude čo najužšie prepojenie jednotlivých 

predmetov medzi sebou, sledovanie ich nadväznosti a spoločného cieľa - čo najlepšie 

pochopenie a zvládnutie tejto problematiky študentami a frekventantmi kurzov. V tejto 

oblasti sa predpokladá aj zapojenie študentov vrámci spracovávania bakalárskych, 

diplomových, záverečných prác, či súťažných prác ŠVOČ. 

 webového portálu ako podpory vyučovania problematiky "Internetu vecí" v 

súlade s inovovaným študijným programom: Súčasťou projektu je aj vybudovanie 

webového portálu, ktorý bude postupne naplnený spracovávanými vzdelávacími 

materiálmi, ktoré budú prístupné študentom aj vyučujúcim, či záujemcom o túto 

problematiku. Predpokladá sa jeho využitie aj ako komunikačného portálu pre výmenu 

skúseností, šírenie nových poznatkov, či riešenie problémov "Internetu vecí". Taktiež 

má byť zdrojom inšpirácie, softvérových a hardvérových riešení. Bude umožnená 

participácia na tomto projekte širokej komunite učiteľov, študentov a iných záujemcov. 

 

Názov projektu: Implementácia nových trendov v informatike do výučby 

algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom 

vzdelávaní.                                                                                                                                     

Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 018UMB-4/2020                                                                                                                                          

Doba riešenia: 2020-2022                                                                                                                                                                                                   

Vedúci projektu za PF KU: Ing. Jacková Jana, PhD. (zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho 

pracoviska PF KU) 

Anotácia: 

Projekt je motivovaný poznaním, že najväčšie problémy žiaci majú s algoritmickým riešením 

úloh. Tento fakt je podporený komunikáciou s učiteľmi informatiky a našim prieskumom, ktorý 

sme robili v predchádzajúcom období. Potvrdzujú to aj analýzy a štatistiky z rôznych 

programátorských súťaží (napr. iBobor) a tiež prezentované príspevky na 25. konferencii o 

vyučovaní informatiky DidInfo 2019. Projekt je zameraný na rozvoj algoritmického myslenia 

žiakov vo vyučovaní informatiky v sekundárnom vzdelávaní v súlade s inovovaným Štátnym 

vzdelávacím programom. Cieľom je tvorba nových učebných materiálov a metodík výučby v 

predmete informatika, ktoré primeraným spôsobom, rozvíjajú algoritmické myslenie, na báze 

aktuálnych a vhodne zvolených úloh, pomocou programovania počítačov a nových 

programovateľných stavebníc. Druhým cieľom je tvorba takých materiálov a nových metodík,  
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ktoré transformujú vybrané atraktívne úlohy súčasného stavu poznania v oblasti informatiky, 

umelej inteligencie a robotiky, atď. tak, aby boli primerané pre sekundárne vzdelávanie. V 

rámci druhého cieľa budeme, pomocou vhodne navrhnutých príkladov, tvoriť a overovať 

modely z umelej inteligencie a robotiky tak, aby bolo možné posúdiť na čo môžu slúžiť a kde 

sú ich aktuálne hranice.  Výstupom projektu budú online metodické a učebné materiály, 

dostupné pre všetkých učiteľov informatiky, semináre a workshopy, ktoré okrem 

algoritmického myslenia, do predmetu Informatika prinesú nové moderné témy a úlohy, ako 

napr. cloudy, rozpoznávanie obrazu, sledovanie dráhy robota, vyhýbanie sa prekážkam, atď. 

 


