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VEGA 

 

Názov projektu: Analýza kritických miest v školskej matematike a identifikácia 

faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov k matematike 

Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA  1/0079/19                                                                                                                                                

Doba riešenia:  2019 – 2021                                                                                                                                                                                             

Vedúci projektu za PF KU:  doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc.                                                                                                                                 

Anotácia: 

V školskej matematike sa vyskytujú oblasti - kritické miesta, ktoré žiaci opakovane nezvládajú 

na takej úrovni, aby sa ich matematická gramotnosť produktívne rozvíjala. Túto skutočnosť 

potvrdzujú v ostatných rokoch aj výsledky medzinárodných meraní vedomostí a zručností 

žiakov základných škôl na Slovensku.    

Zámerom projektu je identifikovať kritické miesta v školskej matematike použitím 

kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy výsledkov dlhodobého testovania žiakov. Na základe 

analýz budú navrhnuté spôsoby vedúce k zlepšeniu vedomostí žiakov v týchto oblastiach. V 

rámci riešenia projektu budú identifikované faktory, ktoré dominantne ovplyvňujú postoj 

žiakov k matematike na základných školách. Výsledky projektu môžu byť implementované do 

prípravy budúcich učiteľov matematiky, ale aj do ďalšieho vzdelávania učiteľov. 
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KEGA 
 

Názov projektu: Osobnosti slovenskej matematiky -životné vzory pre budúce generácie 

Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA, projekt č. 020KU-4/2018 

Doba riešenia: 2018-2021 

Vedúci projektu za PF KU: RNDr. Štefan Tkáčik, PhD. 

 

Anotácia: Projekt je zameraný na zmapovanie a zachytenie života a diela významných 

osobností slovenskej matematiky v 20. storočí. Sú alebo boli matematikmi, učiteľmi, 

osobnosťami a svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávali a mnohí ešte aj teraz odovzdávajú 

ďalším generáciám a ako pridanú hodnotu k tým vedomostiam „pribalili“ aj lásku k matematike 

a schopnosť iných pritiahnuť k tejto krásnej vedeckej disciplíne a vyučovaciemu predmetu. V 

neposlednom rade chceme na základe životných príbehov a odkazov jednotlivých osobností 

prispieť k popularizácii matematiky ako vyučovacieho predmetu (možno čoskoro znovu 

povinného maturitného predmetu) a nechať živý odkaz pre mladé generácie, že aj tak sa dá a 

oplatí sa žiť, aj tak sa dá a oplatí pracovať a aj tak sa dá a oplatí sa byť úspešný. 


