Profesijný životopis
Meno a priezvisko, tituly

Ľudmila Jašková, RNDr., PhD.

Dátum a miesto narodenia

1964, Žilina

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1983-1988 magisterské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika – matematická informatika
na MFF UK v Bratislave
1988 – priznaný titul Doktor prírodných vied (RNDr.)
2004 – 2008 doktorandské štúdium
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave
2008 – Philosophiae doctor (PhD.) v odbore Teória vyučovania
informatiky

Ďalšie vzdelávanie

Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

1988 – 1990 odborný pracovník v v Stredisku pre tvorbu
pedagogického programového vybavenia MFF UK v Bratislave
1990 – 1992 vedecký pracovník v Ústave informatiky MFF UK
v Bratislave
1992 – 1994 odborný asistent na Oddelení vyučovania
informatiky Katedry umelej inteligencie MFF UK v Bratislave
1994 - 2006 odborný asistent na Katedre vyučovania
informatiky MFF UK v Bratislave
Od 2006 odborný asistent na Katedre základov a vyučovania
informatiky FMFI UK v Bratislave
Pedagogická prax na FMFI UK v Bratislave:
Programovanie 1, 2 (cvičenie)
Výpočtová technika (seminár)
Princípy tvorby pedagogického softvéru (cvičenie)
Tvorba pedagogického softvéru (prednáška a cvičenie)
OOP a Windows I., II. (prednáška a cvičenie)
Seminár zo základného softvéru (seminár)
Tvorba webových dokumentov (cvičenie)
Úvod do webových aplikácií (cvičenie)
Použitie videokonferencií vo vzdelávaní (prednáška)
Informačné a komunikačné technológie 1 (seminár)
IKT vo vzdelávaní zdravotne postihnutých (prednáška)
Prístupnosť elektronických dokumentov (prednáška)
Informačné systémy (prednáška)

Odborné alebo umelecké zameranie

9. 2. 3. Teória vyučovania informatiky

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia podľa
smernice č. 13/2005-R o bibliografickej registrácii
a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov (AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 62):
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách (8)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
(18)
AFJ Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách
(1)
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich
vydavateľstvách (1)
BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v
zahraničných vydavateľstvách (1)
BCB Učebnice pre základné a stredné školy (7)
BCI Skriptá a učebné texty (4)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (6)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) (2)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (3)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (2)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
(3)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BAB01 Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI] - Môťovský, Martin:
Ako na Windows. - Praha : [s.n.], 1992. - 117 s. - (Nestůjte za
dveřmi)
ISBN 80-856-2342-0
BCB Učebnice pre základné a stredné školy (7)
BCB01 Baranovič, Roman - Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI]
(33%) - Šnajder, Ľubomír [UKOEXFM] (33%): Internet pro
střední školy = Internet pre stredné školy. - 1. vyd. - Praha :
Computer Press, 1999. - 275 s.
ISBN 80-7226-186-X
POZNÁMKA:
1. slov. vyd. Internet pre stredné školy - Brno : Computer Press,
2003 . ISBN 80-251-0063-4
BCB02 Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI] (34%) - Šnajder,
Ľubomír [UKOEXFM] (33%) - Baranovič, Roman: Práca s
internetom = Az Internet használata : Tematický zošit pre 1.
ročník gymnázií / pre kvintu osemročných gymnázií. - 1. vyd. Bratislava : Media Trade- Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
2000. - 48 s. - (Informatika pre gymnáziá)
Lit. 15 zázn.
ISBN 80-08-02986-2
POZNÁMKA:
1. maď. vyd. Az Internet használata - Bratislava : Media Trade Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001 . - ISBN 80-0803195-6
2. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001
. - ISBN 80-08-03241-3
3. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
. - ISBN 80-10-00158-9
BCB03 Šnajder, Ľubomír [UKOEXFM] (30%) - Guniš, Ján
[UKOEXFM] (30%) - Gunišová, Valentína (30%) - Jašková,
Ľudmila [UKOMFKZVI] (10%): Práca s internetom = Az internet
használata : Tematický zošit pre stredné školy a ZŠ s triedami so
zameraním namatematiku. - 1. vyd. - Bratislava : SPN - Mladé
letá, 2008. - 48 s. - (Informatika pre stredné školy)
Lit. 38 zázn.
ISBN 978-80-10-01518-4
POZNÁMKA:
1. maď. vyd. Az internet használata - Bratislava : SPN - Mladé
letá, 2009 . - ISBN 978-80-10-01685-3
2. vyd. - Bratislava : SPN - Mladé letá, 2010 . - ISBN 978-80-1001968-7
3. vyd. - Bratislava : SPN - Mladé letá, 2011 . - ISBN 978-80-1002172-7
BCB04 Hrušecký, Roman [UKOMFKZVI] (33%) - Drozdová,
Matilda (7%) - Homola, Martin [UKOMFKAI] (7%) - Hrušecká,
Andrea [UKOMFKZVI] (11%) - Jašková, Ľudmila
[UKOMFKZVI] (9%) - Kabátová, Martina [UKOMF000] (11%)
- Karolčík, Štefan [UKOPRDP] (4%) - Kubincová,Zuzana
[UKOMFKZVI] (7%) - Pekárová, Janka [UKOMFKZVI] (11%):
Moderné digitálne technológie v edukačnom procese = Modern
digital technology in educational process : Ďalšie vzdelávanie
kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. - 1.
vyd.- Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. - 36 s. (Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v
predmete informatika)
Recenzované
ISBN 978-80-8118-019-4
BCB05 Hrušecký, Roman [UKOMFKZVI] (22%) - Drozdová,
Matilda (14%) - Hrbáňová, Katarína (3%) - Hrušecká, Andrea
[UKOMFKZVI] (13%) - Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI]
(31%) - Karolčík, Štefan (7%) - Podolanová, Gabriela (3%) Sokolíková, Ľubica (6%): Digitálnetechnológie pre učiteľa 2 :
Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v
predmete informatika, [Digital technologies for teacher 2]. - 1.
vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. - 40 s.
Recenzované
ISBN 978-80-8118-010-1
BCB06 Chalachánová, Martina - Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI]
(34%) - Mesárošová, Miroslava - Tomcsányiová, Monika
[UKOMFKZVI] (5%) - Salanci, Ľubomír [UKOMFKZVI] (6%) -

Blaho, Andrej [UKOMFKAI] (1%): Digitálna gramotnosť 2 :
Vzdelávanie učiteľov 1. stupňaZŠ na informatiku a informatickú
výchovu. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. 28 s. - (Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných
škôl v predmete informatika)
Recenzované
ISBN 978-80-8118-001-9
BCB07 Moravčík, Milan [UKOMFKZVIs] (24%) - Pekárová, Janka
[UKOMFKZVI] (24%) - Cápay, Martin - Magdin, Martin Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI] (15%) - Onačilová, Daniela
[UKOMF000d] (3%): Počítač a zariadenia s ním spolupracujúce.
- 1. vyd. - Bratislava :Štátny pedagogický ústav, 2009. - 32 s. (Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v
predmete informatika)
Recenzované
ISBN 978-80-8118-006-4

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Kontaktná adresa

BCI Skriptá a učebné texty (4)
BCI01 Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI]: Objektovo orientovane
programovanie a Windows [elektronický dokument]. - Bratislava
: [s.n.], 1997
URL: http://www.edi.fmph.uniba.sk/jaskova/windows/index.html
BCI02 Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI]: Tvorba pedagogického
softvéru [elektronický dokument]. - Bratislava : [s.n.], 1997
URL: http://user.edi.fmph.uniba.sk/jaskova/tps/prednasky.htm
BCI03 Bezáková, Daniela [UKOMFKZVI] (16%) - Hrušecký,
Roman [UKOMFKZVI] (14%) - Jašková, Ľudmila
[UKOMFKZVI] (14%) - Kapusta, Jozef - Krnáč, Jozef - Mikuš,
Ľudovít - Pekárová, Janka [UKOMFKZVI] (14%): Základná
digitálna gramotnosť. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický
ústav, 2009. - 60 s. [4,66 AH]. - (Ďalšie vzdelávanie učiteľov
základných škôl a stredných škôl v predmete informatika)
Recenzované
Lit. 14 zázn.
ISBN 978-80-89225-52-1
BCI04 Guniš, Ján [UKOEXFM] - Jašková, Ľudmila
[UKOMFKZVI] (20%) - Palúchová, Katarína [UKOMF000d]
(20%) - Mikuš, Ľudovít - Pekárová, Janka [UKOMFKZVI]
(20%): Multimédiá. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický
ústav, 2009. - 52 s. [4,42 AH]. - (Ďalšie vzdelávanie učiteľov
základných škôl a stredných škôl v predmete informatika)
Recenzované
Lit. 20 zázn.
ISBN 978-80-89225-51-4
Štatistika ohlasov (37):
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované
v citačných indexoch (7)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované
v citačných indexoch (12)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované
v citačných indexoch (18)

