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VZDELÁVANIE S ELEKTRONICKOU PODPOROU V KONTEXTE VÝUČBY 

ANTICKEJ CIVILIZÁCIE  
BRODŇANSKÁ ERIKA   
 
 
Abstrakt   
Komunikácia je základným princípom edukácie ako poznávania nových skutočností. Moderné 
komunikačné a informačné technológie a virtuálne edukačné prostredie otvárajú nové možnosti aj pre 
výučbu predmetu Antická civilizácia. Na FF PU v Prešove je pre študentov odboru Prekladateľstvo a 
tlmočníctvo realizovaná prostredníctvom e-learningových kurzov vypracovaných v rámci riešenia 
projektu KEGA. Modernizujú a zefektívňujú výučbu a zároveň zvyšujú úroveň vedomostí absolventov, 
ktoré sú následne pretransformované do ich efektívnejšieho a kvalitnejšieho uplatnenia sa 
v prekladateľskej praxi. 
Kľúčové slová: antická civilizácia, informačné a komunikačné technológie, výučba 
 
 
Úvod  
 

Antická civilizácia so svojím bohatstvom ukrytým v umení, vedách, v systéme 
vzdelávania i v náboženstve a dnešná civilizácia charakteristická modernými 
informačnými a komunikačnými technológiami, hoci vzdialené od seba tisícky rokov, 
predsa sú si bližšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Najvýstižnejšie vyjadruje túto 
blízkosť latinské sloveso communicare s významom robiť niečo spoločným, deliť sa 
s niekým o niečo, zverovať niečo niekomu. 
 
 
Communicatio starovekých Grékov a Rimanov 
   

V prípade antickej kultúry je význam slovesa communicare naplnený 
absolútne. Starovekí Gréci nám zanechali najstaršie literárne pamiatky v kultúrnych 
dejinách Európy (Homérove eposy Ílias a Odysseia), vytvorili takmer všetky literárne 
druhy, položili základy filozofického myslenia, vybudovali prvé divadlá, zriadili prvé 
verejné knižnice, ich diela sa stali žriedlom pre kultúru starovekého Ríma. Odtiaľ zas 
vzišlo moderné právo i kresťanské náboženstvo, vďaka rímskym autorom sa nám 
zachovali mnohé dnes už stratené grécke literárne diela.  

Ako prvý dokázal využiť odkaz staroveku Karol Veľký. Po kritickom období, ku 
ktorému došlo po  páde Rímskej ríše, bol koncom roku 800 korunovaný za nového 
rímskeho cisára. Spojivo pre svoje mnohotvárne impérium našiel v integrujúcej sile 
kresťanského náboženstva a antickej vzdelanosti uchovanej v textoch rímskych 
autorov. Latinčina, liturgický jazyk západnej cirkvi a vyučovací jazyk škôl, sa tak 
v stredoveku etablovala ako jedinečný kultúrny fenomén (Škoviera, 2008, s. 589). 
Okrem toho poznanie stredovekej latinskej literatúry, svojím spôsobom nadväzujúcej 
na literatúru antickú, je dôležité pre pochopenie ďalšieho kultúrneho vývoja a tiež 
podoby mnohých konkrétnych stredovekých, ale aj novovekých a moderných literatúr 
(Nechutová – Stehlíková, 2013, s. 9).  

V priebehu dejín sa záujem o antiku systematicky objavoval znovu a znovu. 
Stačí spomenúť obdobie humanizmu, ktoré je charakteristické vznikom a rozkvetom 
škôl, učených spoločností, kníhkupectiev a kníhtlačiarní. Pre vedu a literárnu tvorbu 
daného obdobia bolo príznačné heslo ad fontes, čo znamenalo návrat 
k starorímskym autorom ako ku vzorom správnej a krásnej reči oproti 
nepestovanému ľudovému jazyku. Tento trend neobišiel v tom čase ani územie 
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dnešného Slovenska, o čom svedčia fondy našich historických knižníc oplývajúce 
veľkým počtom antických diel.  

Záujem o antiku neutícha ani dnes; mnohé renomované vydavateľstvá siahajú 
po antických autoroch v edíciách klasickej knižnice. S latinčinou a gréčtinou sa 
stretávame v odbornej terminológii a v medzinárodne používaných slovách. Latinské 
sentencie, príslovia a porekadlá s obľubou citujú starší i súčasní básnici, spisovatelia 
i publicisti, pričom sú alúzie či explicitné odkazy na antickú kultúru samozrejmou 
súčasťou ich diel.  
 
 
Komunikácia a jej nástroje dnes 
 

Nemenej napĺňa význam slovesa communicare moderná doba. Komunikácia 
ako taká je vôbec jednou zo základných charakteristík ľudskej spoločnosti 
a predpokladom jej napredovania. Slovník cudzích slov definuje komunikáciu ako 
„prenos najrozličnejších informačných obsahov v rámci rozličných komunikačných 
systémov s použitím rozličných komunikačných médií, najmä prostredníctvom 
jazyka“ (1997, s. 489).  Autori Šušol, Hrdináková, Rankov ju charakterizujú ako 
prostriedok osobnostného rastu každého človeka i nástroj budovania a udržiavania 
sociálnych štruktúr, noriem a hodnôt, pričom podotýkajú, že pre účely komunikácie 
vyvinulo ľudstvo počas vývoja množstvo médií s cieľom prekonať priestorové 
a časové bariéry a na komunikovanie informácií využíva okrem jazyka písmo, 
kníhtlač, telegraf, telefón, rozhlas, televíziu či počítač. (2005, s. 7, 9).    

O písme ako nástroji komunikácie nachádzame zmienky už u Platóna 
v dialógu Faidros (275 A – E). Ústami Sókrata tvrdí, že vynález písma je liekom na 
rozpamätanie sa a nie na pamäť. Poskytuje žiakom len zdanlivú múdrosť, nie pravdu. 
Prirovnáva ho k maliarskym výtvorom, ktoré stoja pred nami ako živé, ak sa ich však 
na niečo opýtame, mlčia. Vraví, že každá reč raz napísaná víri všade rovnako, aj 
u tých, ktorí veci rozumejú, aj u tých, ktorí s tým nemajú nič spoločné, a nevie, komu 
sa privravieť a komu nie. A ak sa s ňou zle zaobchádza a neprávom sa haní, vždy 
potrebuje pomoc svojho tvorcu; sama totiž nie je schopná ani sa brániť, ani si 
pomôcť (Platón, 1990, s. 851 – 852). 

Sókratov postoj k písmu bol skôr kritický a nemožno s ním nesúhlasiť, pokiaľ 
ide o statickosť napísaného, resp. vytlačeného textu a o pasivitu recipienta. Ak by 
sme, podobne ako Sókratés, nebrali do úvahy schopnosť písaného slova prekonať 
bariéru času a priestoru, museli by sme priznať, že tlačené dielo vskutku ponúka 
čitateľovi len jednu cestu postupu pri štúdiu a to tú, ktorú definoval autor. Bolo to 
však vo veľkej miere práve písmo, ktoré umožnilo uchovať hodnoty antickej kultúry 
až do súčasnosti a naplniť tak jednu zo základných funkcií komunikačného procesu, 
kultúrnu transmisiu, teda odovzdávanie spoločenského dedičstva z generácie na 
generáciu. 

Súčasné technológie a elektronická komunikácia výrazne posúvajú hranice 
a umožňujú prekonávať priestorové bariéry aj v oblasti multimediálnej interaktívnej 
komunikácie. Písané slovo ostalo síce naďalej najviac používaným médiom, nové 
informačné technológie však umožňujú zmeniť povahu textov na nestabilné. Je 
možné neustále ich aktualizovať, v hypertextovom prostredí dokonca vytvárať 
prepojenia na iné texty či na iné druhy médií. Komunikačný a poznávací proces 
jednotlivca sa stáva dynamickým, interaktívnym a výsostne individuálnym (Šušol – 
Hrdináková – Rankov, 2005, s. 43 – 46). 
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Elektronická komunikácia a vzdelávanie 
 

Delenie sa o informácie, komunikácia v jej rozmanitých podobách, je 
základným princípom edukácie ako poznávania nových skutočností či procesu 
odovzdávania a obzvlášť prijímania znalostí. Dlhé storočia bolo vzdelávanie 
realizované iba tradičnými postupmi, verbálne s podporou kriedy a tabule. Tento 
spôsob pretrváva v podstate aj v súčasnosti, no vo vývoji didaktického myslenia 
zaznamenávame zmeny, ktoré vedú k interaktivite a značnej dynamickosti v 
porovnaní s doterajšími klasickými metódami. Súčasné trendy vyžadujú využívať vo 
vyučovacom procese aktivizujúce metódy a formy s cieľom študenta zaujať a viesť k 
efektívnejšiemu pochopeniu učiva a jeho zapamätaniu si.  

Čoraz výraznejšie sa vo vyučovaní presadzujú moderné informačné 
a komunikačné technológie (IKT). Najrozšírenejšiu a najmasovejšiu z nich, 
umožňujúcu všeobecnú, ale aj adresnú obojsmernú komunikáciu, predstavuje 
internet. Sme doslova zo všetkých strán zaplavovaní pojmami, ako sú elektronický 
biznis, e-marketing, e-publikovanie, e-vzdelávanie a pod. Elektronické spracovanie 
informácií, ich distribúcia po elektronických komunikačných sieťach a im 
zodpovedajúci moderný spôsob vzdelávania prináša do škôl nové impulzy a 
možnosti pre učiteľa i študenta (Fedorko, 2013, s. 82). Je však len v kompetencii 
vyučujúceho, či a do akej miery je ochotný vzdať sa tradičných postupov a pripustiť, 
že IKT majú vo vyučovaní svoje miesto, pretože zefektívňujú a internacionalizujú 
vzdelávanie, umožňujú brať do úvahy individuálne rozdiely v dosiahnutej úrovni 
poznania či vyberať také zdroje, ktoré sú vhodné pre konkrétneho študenta. Okrem 
toho zefektívňujú proces skúšania – urýchľuje sa spätná väzba a uľahčuje 
spracovanie výsledkov (Šušol – Hrdináková – Rankov, 2005, s. 61 – 62). Oproti 
tradičnému vyučovaniu prezenčnou formou, v ktorej má pedagóg okamžitú spätnú 
väzbu a môže sledovať záujem a pokles pozornosti študenta a následne adekvátne 
reagovať, elektronické vzdelávanie umožňuje študentom zapojiť sa aj do kurzov, 
ktoré by pre nich za iných okolností boli nedosiahnuteľné. Charakter úloh im 
umožňuje riešiť úlohy vtedy, keď sa cítia pripravení, nie vtedy, keď to od nich chce 
učiteľ (Rozgiene – Medvedeva – Straková, 2008, s. 15). 
 
 
Antická civilizácia a IKT 
 

Virtuálne edukačné prostredie otvára aj antickej civilizácii a kultúre nové 
možnosti k naplneniu významu už viackrát spomínaného slovesa communicare. 
Vďaka tomu, že nám starovekí Gréci a Rimania zanechali dedičstvo prítomné 
v jazyku všetkých kultúrnych národov, pre ktorého správne pochopenie a následnú 
interpretáciu je dôležité poznanie širších súvislostí, ponúkame na Filozofickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove študentom prekladateľstva a tlmočníctva (obzvlášť v 
špecializácii francúzsky jazyk a kultúra) predmet Antická civilizácia. Snahou je, aby 
sa ako budúci prekladatelia dokázali zorientovať v pokladnici kultúrneho bohatstva, 
ktoré nám antika zanechala, a boli schopní riešiť rébusy antického sveta kódované 
prostredníctvom alúzií alebo intertextuality v reči i literatúre. Pri príprave hodín máme 
pritom na pamäti, že úspech transferu originálneho textu do cieľového jazyka závisí 
od kultúrnej a interkultúrnej kompetencie prekladateľa. Nestačí, aby bol bilingválny, 
musí byť i bikultúrny, či lepšie multikultúrny (Koželová, 2012, s. 372). Cieľom hodín 
teda nie je viesť študentov k akumulovaniu gramatiky, abstraktných pojmov, definícií, 
letopočtov a pod., ale k rozvíjaniu ich flexibility a kreativity.   
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Novodobé médiá a internet ponúkajú širokú škálu informácií týkajúcich sa 
danej problematiky. V plnej miere umožňujú využívať on-line prístupy k rôznym 
slovníkom, databázam, plnotextovým elektronickým časopisom či učebniciam. 
Inovatívny prístup ponúka aj internetová stránka www.youtube.com, na ktorej obsah 
v súvislosti so starou gréčtinou upozorňuje A. Kavečanská: „Pri zadaní ancient Greek 
vyhodí približne 38 500 výsledkov. [...] Niektoré sa venujú mytológii, histórii, či 
snahám a napodobnenie gréckej hudby. [...] môžeme sa tiež oboznámiť s tvorbou 
niekoľkých gréckych autorov – pútavé sú najmä ukážky z Homérovej Íliady a 
Odysseie, Aischylovej Oresteie či Eurípidových Trójaniek“ (Kavečanská, 2012, 176). 
Množstvo konkrétnych hesiel a odkazov so vzťahom k antickej kultúre a civilizácii 
ponúkajú aj slovenské a české domény. Ide zväčša o odkazy na rôzne odborné 
a populárne články, na školské referáty či na slovníkové heslá. Napriek tomu sme po 
zadaní všeobecne koncipovaných hesiel antická civilizácia, antická kultúra, antika do 
vyhľadávača Google nezaznamenali ani jeden slovenský portál alebo webovú 
stránku so zameraním na túto oblasť. V češtine sme naproti tomu zachytili dve 
webové stránky zhromažďujúce na jednom mieste informácie k antike ako takej: 
Portál Antika (http://spqr.cz/) a Antika (http://antika.avonet.cz/).  

 
 

 
Obrázok 1. Ukážka webovej stránky Portál Antika.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
http://spqr.cz/
http://antika.avonet.cz/
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Obrázok 2. Ukážka webovej stránky Antika. 

 
Tieto portály ponúkajú obsiahlejšie články, ale i rôzne zaujímavosti a fotografie z 
oblasti topografie, náboženstva, filozofie, každodenného života, vojenstva, 
výtvarného i literárneho umenia starovekých Grékov a Rimanov.  
 
 
Antická civilizácia formou e-learningu na FF PU v Prešove  
 

Napriek existencii mnohých možností musím konštatovať, že zatiaľ sa nám 
darí využívať potenciál, ktorým IKT disponujú v oblasti didaktiky antickej civilizácie, 
len vo veľmi obmedzenej miere. Do sveta antiky sú študenti uvádzaní vo väčšine 
prípadov nanajvýš prostredníctvom jednoduchých prezentácii v PowerPointe. Z 
potreby inovovať vyučovanie predmetu v študijnom odbore Prekladateľstvo 
a tlmočníctvo sa zrodila myšlienka projektu KEGA č. 011PU-4/2013 Latinský jazyk a 
antická civilizácia formou e-learningu ako podpora dištančného štúdia pre 
hispanistov. Pozostáva z vytvorenia troch modulov – gramatického, kultúrno-
referenčného a interdisciplinárneho. Kým gramatický modul sa sústreďuje na 
sprostredkovanie latinského jazyka, jeho morfológie i syntaktickej štruktúry 
študentom tak, aby vnímali jeho blízkosť so španielčinou už od začiatku štúdia, 
kultúrno-referenčný a interdisciplinárny modul sú orientované na kultúrne reálie 
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antického sveta a ich odraz v súčasnej literatúre a publicistike či sekundárne i v 
odbornom jazyku. Kurzy vypracúvame v súlade s rozsahom učiva pre bakalársky 
stupeň štúdia v systéme Moodle. 

V súčasnosti, v druhom roku riešenia projektu, pracujeme na tvorbe kultúrno-
referenčného modulu. Je orientovaný na predmet Antická civilizácia 1 (Grécko) a 2 
(Rím). Vypracované e-learningové kurzy pozostávajú z prednášok zameraných na 
kultúrne reálie antického sveta, konkrétne na antickú mytológiu, literatúru a osobnosti 
starovekých dejín. Tieto sú totiž dodnes prítomné v literárnej produkcii aj ako alúzie 
na antický svet a je výhodou, ak ich prekladateľ, resp. budúci prekladateľ, je schopný 
v texte identifikovať a neprvoplánovo s nimi narábať. Jednotlivé prednášky 
nekopírujú existujúce učebnice literatúry či dejepisu, ale sú prostredníctvom 
hypertextových odkazov doplnené o ďalšie rozširujúce informácie. Výklad 
o Homérovi je tak napr. doplnený zvukovými ukážkami z eposov Ílias a Odysseia 
alebo prednáška o gréckych tragikoch stručným exkurzom o gréckom divadle, čím sa 
poznávanie študenta stáva zaujímavejším a získané poznanie komplexnejším.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 3. Ukážka z exkurzu o gréckom divadle.  

 
Okrem získania vedomostí nadobudnú študenti prostredníctvom kurzov aj 

zručnosť a istotu v interpretácii textov. V rámci doplnkových aktivít si budú môcť 
osvojiť znalosti, ktoré kedysi patrili ku klasickému vzdelaniu, odkryť význam výrokov 
a úsloví, ktorých priliehavosť a stručnosť viedla k ich zdomácneniu. Sú všeobecne 
známe, používajú sa v bežnej komunikácii a napriek tomu sú pre mnohých mladých 
ľudí neriešiteľným rébusom. Mám na mysli výrazy, ako sú gratis, pro forma, de facto, 
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ad hoc, grécke panta rhei či úslovia sizyfovská práca, Achillova päta, Tantalove 
muky, jablko sváru alebo Ariadnino klbko.  

Študentom budú v rámci doplnkových aktivít jednotlivých kurzov ponúknuté aj 
rôzne zaujímavosti z etymológie prevzatých slov a v neposlednom rade budú 
jednotlivé prednášky postupne doplnené aj o ukážky umeleckých textov 
saturovaných kultúrnymi stopami, ktoré sú v súčasnosti aktuálnym predmetom 
záujmu teoretikov prekladu i aktívnych prekladateľov. 

 

 
Obrázok 4. Ukážka z etymológie prevzatých slov. 

 
E-learningové kurzy antickej civilizácie sú smerované na modernizáciu a 

zefektívnenie výučby i štúdia. Ich cieľom je zvýšiť úroveň vedomostí absolventov, 
ktorá by sa mala následne pretransformovať do ich efektívnejšieho a kvalitnejšieho 
uplatnenia sa v prekladateľskej praxi. 

 
 

Záver  
 

Dynamický rozvoj nových didaktických technológií, vlastnosti elektronických 
médií, výhody multimediálneho či hypertextového spracovania učebných informácií, 
existencia dostatočných možností nájsť niektoré nevyhnutné príručky, správy, ale 
i webové stránky  týkajúce sa antiky na internete, ukrývajú v sebe potenciál vzbudiť 
záujem študentov o antiku v celej jej bohatosti a kráse. Spĺňajú všetky podmienky pre 
optimálne naplnenie významu latinského communicare, sprístupniť bohatstvo 
antického sveta všetkým. Snáď dokážeme tento potenciál využiť a neostaneme pred 
výzvou, ktorú nám moderné IKT ponúkajú, nehybne stáť. 
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ELECTRONICALLY SUPPORTED LEARNING AND TEACHING THE CLASSICAL 

ANTIQUITY CULTURE 
 
Abstract  
Communication is the basic means of teaching and of learning about the world around us. Today, the 
information and communication technologies along with the virtual educational space open new ways 
to teaching the course Classical Antiquity culture. The course is open for all the students of the 
translation and interpreting study programs at the Faculty of Arts of the University of Prešov. The 
e-learning material for the course has been prepared as the output of the project funded by the 
national educational grant agency, KEGA. Not only has the method improved the efficiency of the 
teaching and of the learning processes, it also improves students’ chances on the work market.  
Keywords: Classical Antiquity culture, information and communication technologies, education 
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