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4. medzinárodná konferencia Aplikované prírodné vedy v krajinách V-4 

Nový Smokovec, 2. - 4. október 2013 
 

Správa zo Sympózia 4: 
Pedagogika, humanitné vedy a cudzie jazyky v prírodných a technických vedách 

 

Organizátor konferencie:   Fakulta prírodných vied UCM v Trnave 

Zodpovední za Sympózium 4:  Katedra anglického jazyka FPV – 

– Mgr. Juraj Miština, PhD., Mgr. Helena Zárubová 

Dátum rokovania v Sympóziu 4: 3. október 2013 

Miesto konania:    Nový Smokovec 

Počet účastníkov v Sympóziu 4: 20 
 

 

V rámci príprav konferencie APV 2013 bola Katedra anglického jazyka FPV UCM poverená 

organizovaním Sympózia 4  „Pedagogika, humanitné vedy a cudzie jazyky v prírodných a 

technických vedách“ (Pedagogy, Humanities and Foreign Languages in Natural and Technical 

Sciences). Katedrou navrhnuté rámcové témy boli zamerané na didaktiku odbornej jazykovej 

prípravy študentov prírodných a technických vied, rozvoj a hodnotenie odborných 

kompetencií vysokoškolských pedagógov, aplikáciu inovatívnych vyučovacích metód a 

pedagogických postupov vo vysokoškolskom vzdelávaní, používanie IKT, e-learning, 

celoživotné vzdelávanie, efektívne stratégie učenia sa, odbornú terminológiu, ako aj na 

filozofické vízie a cesty rozvoja prírodných a technických vied v 21. storočí. Príspevky 

účastníkov opäť potvrdili prehlbujúci sa multidisciplinárny a interdisciplinárny charakter 

prírodovedného a technického vzdelávania, ktoré v sebe zahrňuje aj humanitné a sociálne 

aspekty. To sa odráža aj v náročnosti na odbornú prípravu učiteľov i študentov, v potrebe 

hľadať efektívne spôsoby praktickej výučby a naliehavosti intenzívneho vedecko-

pedagogického výskumu.  

 

Úvodnú prednášku predniesol prof. Ing. Milan Slavík, CSc. (Institut vzdělávání a poradenství, 

Česká zemědělská univerzita v Prahe), ktorý predstavil výsledky dlhoročného výskumu  

odborných kompetencií pedagógov na všetkých fakultách Českej zemědělskej univerzity 

v Prahe. Kompetencie boli hodnotené tak zo strany učiteľov ako aj zo strany študentov. 

Z výskumu vyplýva, že odborné kompetencie vysokoškolského učiteľa nezahŕňajú len 

vedomosti a schopnosti vykonávať definované úlohy na vysokej úrovni, ale aj osobné postoje 

spojené so sociálnymi a morálnymi hodnotami a predovšetkým ochotu spolupracovať so 

študentmi. Podrobnú analýzu výsledkov výskumu podala Ing. Kateřina Tomšíková. 

Dr. Emil Kříž (Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Prahe) vo 

svojom príspevku zdôraznil dôležitosť kvalitnej pedagogickej prípravy budúcich učiteľov 

prírodovedeckých a technických predmetov a vysoké požiadavky na profesionálne 

kompetencie cvičných učiteľov na stredných odborných školách, kde študenti vykonávajú 

pedagogickú prax.  

Zaujímavé poznatky z výskumu prokrastinácie u študentov sprostredkovali Dr. Pavel Andres 

a doc. Dana Dobrovská z ČVUT Praha. Prokrastinácia je uprednostňovanie menej 

naliehavých úloh pred naliehavými a robenie činností, ktoré nám spôsobujú potešenie, čím sa 

dôležité úlohy odkladajú na neskôr. Príčin je podľa psychologických štúdií viacero: 
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perfekcionizmus spojený s obavami z nesplnenia príliš náročnej úlohy, strach zo zlyhania, 

neistota v tom, ako začať a dokončiť úlohu, nedostatok znalostí a schopností, nízka motivácia, 

problémy s koncentráciou, nepríjemnosť úlohy spojená s odporom k jej vykonaniu, nesprávne 

stanovenie priorít. Riešením sa ukazuje lepšie stanovenie priorít, nájdenie si dobrého miesta 

na prácu, obmedzenie rozptýlení, ktoré študenta vyrušujú v práci nad úlohou,  dokončenie 

začatej práce, odmenenie sa za každú skončenú úlohu. 

Dr. Mária Badinská z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podelila so svojimi 

skúsenosťami z výučby metódou CLIL (Content and Language Integrated Learning), ktorá 

spočíva v integrovanom vyučovaní odborných predmetov v cudzom jazyku, čím sa spĺňajú 

dva ciele: výučba obsahu odborného predmetu a zároveň výučba cudzieho jazyka. Táto 

metóda je však náročná na odborné a jazykové kompetencie vyučujúceho, preto zatiaľ nie je 

všeobecne rozšírená. 

Jedným zo vzácnych pedagógov, ktorí vyhovujú náročným kritériám na implementáciu tejto 

metódy v praxi je Mgr. Martin Mikuláš z Katedry jazykovej prípravy Matematicko-fyzikálnej 

fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Ako absolvent štúdia anglického jazyka a matematiky je 

plne kompetentný integrovať výučbu matematických predmetov a anglického jazyka metódou 

CLIL. Mgr. Martin Mikuláš predstavil akreditovaný systém testovania odborných vedomostí 

študentov matematiky v anglickom jazyku UNIcert III level examination. 

Integrované vyučovanie matematiky a anglického jazyka aplikujú tiež na Katedre matematiky 

Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Svoje poznatky zo zavádzania  

metódy CLIL na stredných školách v Českej republike predstavili doc. Jitka Laitochová a 

Mgr. Jan Wossala.  

BA Dennis Ferner z Katedry jazykovej prípravy Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej 

univerzity v Prahe uviedol praktické príklady metodického prístupu ESP (English for Specific 

Purposes – Angličtina na špecifické účely), ktorý uplatňuje vo výučbe odborného anglického 

jazyka pre študentov fyziky. Prednosťami tohto prístupu sú vyučovanie orientované na žiaka 

a dostatočný priestor na autonómne učenie sa. 

Dr. Lucia Krištofiaková z Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom sa 

venovala metódam monitorovania a hodnotenia kvality vzdelávania na vybraných stredných 

odborných školách na Slovensku. V rámci riešeného projektu KEGA predstavila navrhovaný 

systém riadenia kvality stredoškolského odborného vzdelávania. 

Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSC. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) a Dr. Marek Šimon 

(FPV UCM v Trnave) uviedli inovatívnu metódu dištančného vzdelávania elektronickou 

formou na základe originálneho autorského modelu vzdialeného laboratória. Pod pojmom 

vzdialené laboratórium autori rozumejú prostredie, v ktorom je riadenie a pozorovanie 

reálnych zariadení a objektov sprostredkované počítačom a potrebný vzdialený prístup sa 

vykonáva pomocou počítačovej siete. Spojením počítačových sietí je možné vizualizovať 

vzdialené laboratórium cez internet z ktoréhokoľvek počítača v sieti.  

Dr. Juraj Miština (FPV UCM v Trnave) prezentoval analýzu najčastejších chýb, ktoré robia 

študenti v písomnom prejave v anglickom jazyku a poukázal na potrebu venovať pozornosť 

morfologickým, syntaktickým a štylistickým javom, ktorých zvládnutie prispieva aj 

k presnosti a plynulosti ústneho prejavu študentov. Osobitne treba precvičovať jazykové javy, 

ktoré sú charakteristické pre odborný text a sú odlišné od slovenského jazyka. 

Mgr. Helena Zárubová (FPV UCM v Trnave) orientovala svoj príspevok na problematiku 

odbornej terminológie, klasifikáciu, spôsoby tvorenia a odvodzovania zložených lexikálnych 

jednotiek v anglickom a slovenskom jazyku, ako aj na postupy prekladu zložených odborných 

termínov z jedného jazyka do druhého. Dostatočná aktívna slovná zásoba je jednou 

z najdôležitejších častí získavania jazykových spôsobilostí študentov prírodovedných 

odborov. 
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V Sympóziu 4 boli v rámci posterovej sekcie vystavené a prezentované štyri postery: 
 

1. Bubeníková, M., Křepinská, A. (Katedra jazykovej prípravy Matematicko-fyzikálnej 

fakulty Karlovej univerzity v Prahe): 

Teaching specialized English in bachelor studies. 
 

2. Kučerka, D., Rusnáková, S., Hrmo, R., Husár, Š., Kučerková, M. (Vysoká škola technická 

a ekonomická v Českých Budějovicích): 

Didactics, didactic technology and their usage in lessons of English language.  
 

3. Janská, L. (Katedra matematiky Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci): 

The way students of the Faculty of Education perceive electronic study materials. 
 

4. Rusnáková, S., Kučerka, D., Husár, Š., Kučerková, M., Hrmo, R., Rusnák, V. (Dubnický 

technologický inštitút v Dubnici nad Váhom): 

The importance of technical experiment in the learning process and its impact on student 

creativity. 
 

Na rokovaní Sympózia 4 odznelo nasledujúcich 12 prednášok: 
 

1. Milan Slavík (Czech Republic) 

 Competences of the natural science university teachers, their development and evaluation 
 

2. Dana Dobrovská, Pavel Andres (Czech Republic) 

 Study procrastination of technical students - a pilot study 
 

3. Emil Kříž (Czech Republic) 

 Teaching experience and professional qualifications of the teacher trainers. 
 

4. Kateřina Tomšíková (Czech Republic) 

 Evaluation of teacher competencies at Czech University of Life Sciences 
 

5. Lucia Krištofiaková (Slovakia) 

 Quality in education 

6. Dennis Ferner (Czech Republic) 

 Teaching English for physicists in specialized courses  
 

7. Mária Badinská (Slovakia) 

The subjects taught through foreign languages: Innovations in the teaching of Political 

Science and International Relations at Matej Bel University in Slovakia 
 

8. Martin Mikuláš (Czech Republic) 

 Task-based testing in English for mathematicians 
 

9. Jitka Laitochová, Jan Wossala (Czech Republic) 

 Mathematics and English integrated learning at the Faculty of Education 
 

10. Tomáš Kozík, Marek Šimon (Slovakia) 

   Using remote experiments - everyday reality 
 

11. Juraj Miština (Slovakia) 

   Most common errors in writing natural science research papers 
 

12. Helena Zárubová (Slovakia) 

   Compound lexical units in English and Slovak 
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Ospravedlnená neúčasť: 
 

13. Soňa Rusnáková (Slovakia) 

 The importance of technical experiment in the learning process and its impact on student    

 creativity 
 

14. Jaroslava Trubenová (Slovakia) 

History of the number π 

 

Účastníci Sympózia 4 kladne hodnotili príjemnú atmosféru rokovania v sekcii, vysokú 

odbornú úroveň ústnych i posterových prezentácií, odbornú rozmanitosť príspevkov, pomerne 

vysoký počet účastníkov, s ktorými si mohli navzájom vymeniť svoje bohaté pedagogické 

skúsenosti a odborné vedomosti, organizáciu odbornej i spoločenskej časti konferencie, ako aj 

atraktívne miesto konania konferencie v Novom Smokovci. Väčšina účastníkov Sympózia 4 

vyjadrila želanie zúčastniť sa aj na budúcej konferencii APV. 

 

 

V Trnave 11.10.2013 

 

Správu vypracovala: Mgr. Helena Zárubová 


