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Abstrakt  
E-learning je dnes veľmi perspektívna forma výučby, ale aby sa pripravil kvalitný elektronický materiál, 
je nevyhnutné zodpovedať na niekoľko otázok. V prvom rade ide o otázku, čo transformovať, aké sú 
očakávania a napokon aký model e-learningu aplikovať. V prípade literárnej vedy, sa javí ako 
najvýhodnejší model kombinovanej výučby, pri ktorom možno flexibilne meniť pomer medzi on-line 
a off-line učením. Plánovaná elektronická učebnica, ktorej koncepcia a spôsob využitia sú vysvetlené 
v príspevku, sa pokúša všetky tieto požiadavky zohľadniť.  
Kľúčové slová: učebnica, literárna veda, interpretácia 

 
 
Úvod  
 

Slovo e-learning je v súčasnosti natoľko frekventované, že málokto ho vníma 
ako cudzie, zároveň však málokto vie, čo všetko sa za ním ukrýva. Neexistuje totiž 
jedna všeobecne akceptovaná definícia e-learningu. Príliš špecifické definície riskujú, 
že vylúčia postupy, ktoré iní považujú za e-learningové, avšak na druhej strane príliš 
vágna definícia nemá dostatočnú výpovednú hodnotu. Veľa bádateľov si preto 
vytvára vlastné, pracovné definície bez nároku na univerzálnu platnosť. Fee 
napríklad definuje E-learning takto: „E-learning is an approach to learning and 
development: a collection of learning methods using digital technologies, which 
enable, distribute and enhance learning“ (Fee, 2009, s. 16). Definícia vníma 
e-learning zo širšej perspektívy, pretože Fee hovorí o e-learningu ako o prístupe k 
výchovno-vzdelávaciemu procesu, ako o súbore učebných metód, ktoré využívajú 
digitálne technológie s cieľom sprístupniť, šíriť a podporiť učenie. Základným 
predpokladom, aby sa dalo hovoriť o e-learningu, je teda využitie elektronických 
pomôcok v ktorejkoľvek fáze učebného procesu. Z definície e-learningu vyplýva, že 
v dnešnej dobe možno každé učenie sa považovať do určitej miery za e-learning. 
Študenti, ale aj žiaci na základných školách využívajú notebooky, tablety či smartfóny 
počas bežného dňa a surfovanie po webe je pre nich úplne samozrejmé. Je preto 
ťažko predstaviteľné, že by pri vypracovaní úloh nesiahli po internete aj vtedy, keď 
ich k tomu nikto nevyzve. Načrtnutá situácia by mohla navodiť dojem, že prechod na 
e-learning je jednoduchý, intuitívny a že príprava materiálov je rovnako nenáročná. 
Už počas krátkej histórie e-learningu sa však ukázalo, že sa striedajú obdobia 
obrovských očakávaní s obdobiami skepsy a dezilúzií, ktoré zväčša vyplývajú práve 
z precenenia možností e-learningu.   

E-learning dnes na Slovensku zažíva nevídaný rozmach na všetkých typoch 
škôl a zdá sa, že tento trend nie je na ústupe. Na základných a stredných školách sa 
do tried dostávajú interaktívne tabule, na univerzitách sa niektoré predmety a neraz 
aj celé študijné programy presúvajú do virtuálneho prostredia. Výnimkou nie sú ani 
predmety programov Francúzsky jazyk a kultúra a Francúzsky jazyk a literatúra, 
konkrétne predmet Úvod do literárnej teórie a jazykovedy určený pre študentov 
prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Skúsenosti zo sveta však hovoria, že pri 
transformácii nestačí nadšenie, ale je potrebné uvedomiť si povahu 
transformovaného materiálu (čo transformovať?), klásť si realistické ciele (efektivita 
e-learningu) a ovládať možnosti transformácie (modely e-learningu).  
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Čo transformovať? 
 
V minulosti sa tradovalo, že niektoré vedné disciplíny už svojou povahou 

vylučujú možnosť transformácie do elektronickej formy. Dnes sa tento názor 
považuje za mýtus (Rosenberg, 2006, s. 21), hoci sám autor ďalej pripúšťa, že 
k niektorým e-learningovým. kurzom je potrebná podpora vo forme kontaktných 
hodín alebo aspoň spätná väzba od odborníka na problematiku. Čo však určuje, 
ktorá disciplína potrebuje kontaktnú zložku a ktorá nie? Zjednodušene by sa dalo 
povedať, že čím komplexnejší a otvorenejší (oblasť výskumu, kde neexistuje jediná 
správna interpretácia) je študovaný systém, tým náročnejšie je vytvoriť preň rýdzo e-
learningové prostredie, resp. o to dôležitejšia bude spätná väzba. Medzi podobné 
disciplíny patrí aj literárna veda s interpretáciou literárnych textov. Oproti fyzike 
a matematike pri interpretácii literárneho diela neexistuje jediná správna odpoveď, 
a preto nie je možné zahrnúť do učebnice univerzálny kľúč. Každá interpretácia je 
zároveň jedinečná, a preto je vhodné, aby bola prezentovaná a konfrontovaná 
v kontexte interpretácií ostatných čitateľov. Ak nie je možné relevantnosť 
interpretácie testovať v kruhu ostatných čitateľov, je potrebná aspoň spätná väzba od 
vyučujúceho.  

 
 

Efektivita e-learningu 
  
V otázke efektivity e-learningu sa môžeme oprieť o viaceré metaanalýzy 

(Carliner – Shank, 2008, s. 17; Rosenberg, 2006, s. 11, 12), ktoré odhaľujú, že 
e-learning je rovnako efektívny ako štandardné vyučovanie. Musíme však podotknúť, 
že efektivita sa tu vzťahuje na zvládnutie učiva študentom. V konečnom dôsledku je 
však jedným z faktorov efektivity – či už prezenčného, alebo e-learningového kurzu – 
aj prístup vyučujúceho. Z pohľadu vyučujúceho je jedným z benefitov e-learningu 
možnosť pružnejšie modifikovať obsah (Rosenberg, 2006, s. 16), a ak je e-learning 
iba doplnkom prezenčnej formy, dokáže ušetriť čas, ktorý môže vyučujúci venovať 
parciálnym problémom. Pri výučbe akéhokoľvek predmetu si však musíme uvedomiť 
aj potenciálne nebezpečenstvo. Ak sa do e-learningového prostredia presunie príliš 
veľký obsah, ktorého zvládnutie si tiež vyžaduje určitý čas, a zároveň sa zachová 
plná časová dotácia prezenčnej formy, narastie aj náročnosť štúdia predmetu. Pri 
súčasnej premene viacerých predmetov na e-learningové, môže vzniknúť situácia, 
keď študent nedokáže viac zvládať štúdium z časového hľadiska.  

 
 

Modely e-learningu 
 
Pred samotným zamyslením sa nad možnosťami transformácie kurzu je 

vhodné zosumarizovať možnosti, ktoré e-learning ponúka, a zvážiť formu, ktorá je 
najvhodnejšia pre daný predmet.  

V súčasnosti sa hovorí o piatich modeloch (Fee, 2009, s. 23). Prvý model, 
ktorý sa nazýva „online kurz“, je formou výučby, ktorá sa odohráva výlučne 
v elektronickej podobe. Všetky aktivity a komunikácia prebiehajú buď v reálnom čase 
alebo s časovým posunom cez internet. Druhým modelom je tzv. „live e-learning“, 
pri ktorom sa študenti v dohodnutom čase pripájajú k sieti a sledujú prednášky, 
zúčastňujú sa seminárov alebo konzultujú s vyučujúcim v reálnom čase. Ide teda 
o akési prenesenie kontaktného, prezenčného vyučovania do virtuálneho sveta. 
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Takáto trieda ponúka neodškriepiteľnú výhodu v tom, že nepotrebuje lavice 
a miestnosti, pretože priestor na učenie/sa je všade, kde sa študent dokáže pripojiť 
na internet.  

Pod názvom tretieho modelu, „electronic performance support“, sa ukrýva 
podporný materiál vytvorený v elektronickej forme na precvičovanie profesionálnych 
zručností. Môže ísť o materiál publikovaný on-line, ale aj o samostatný softvér 
dostupný vo forme nosičov (CD, DVD, atď.).  

Štvrtý model je e-learning regulovaný študentom. Študent disponuje od 
začiatku kompletným materiálom na učenie a sám si určuje čas a tempo, ktoré 
venuje štúdiu. Študent môže sám regulovať aj hĺbku zvládnutia učiva, pretože kurz 
má k dispozícii stále a môže si ho prípadne aj viackrát zopakovať. Model úspešne 
využívajú napríklad aj dve známe americké platformy, The Teaching Company 
(http://www.thegreatcourses.com/) a The Modern Scholar 
(http://www.recordedbooks.com/index.cfm?fuseaction=scholar.home), ktoré ponúkajú 
vysokoškolské prednášky vo forme zvukového alebo audiovizuálneho záznamu. 
Kvôli uľahčeniu samoštúdia sú pre každý kurz vypracované podrobné osnovy 
a poznámky.  

Posledný, piaty model, je integrovaná on-line a off-line forma učenia sa. 
Táto kombinovaná forma sa označuje aj ako „blended learning“ a má niekoľko podôb 
(Fee, 2009, s. 21). Takzvaný „sendvič“ označuje stratégiu, pri ktorej je prezenčná 
hodina zachovaná, ale je doplnená o aktivity realizované on-line, ktoré ju 
predchádzajú a nasledujú. Ďalším variantom kombinovanej formy je „míľnik“. 
Väčšina učenia sa odohráva on-line, ale  elektronický kurz je po dosiahnutí určitého 
bodu (míľnika), ktorým je napríklad prebratie určitej state, doplnený o prezenčnú 
formu. Tretia verzia integrovanej formy sa nazýva „vedomosti a zručnosti“. Už 
podľa názvu možno usúdiť, že elektronickou formou sú poskytnuté vedomosti a 
prezenčne sa precvičujú zručnosti. Poslednou možnosťou integrovaného modelu je 
tzv. „doplňujúci materiál“, pri ktorom je dištančná forma iba doplnkom k tradičnej, 
prezenčnej forme. Študent dostáva elektronicky iba materiál, ktorý rozširuje základné 
vedomosti z prezenčného vyučovania.  

Klasifikácia e-learningových stratégií má, rovnako ako každé triedenie, aj 
svoje nedostatky. Najvážnejším z nich je výrazný presah jedného modelu do iného. 
On-line kurz môže napríklad zahŕňať všetky ostatné modely, predovšetkým ale 
e-learning v reálnom čase (live e-learning). E-learning regulovaný študentom môže 
byť tiež aplikovaný v širšom meradle. Pri vhodnom nastavení ho možno aplikovať pri 
všetkých modeloch. Všetky tieto implikácie však vyplývajú zo skutočnosti, že modely 
tvoria kontinuum možností, ktoré sa nachádza medzi čisto prezenčným a výlučne 
e-learningovým vyučovaním. Ak sa však modely vnímajú ako schematický náčrt 
možností, ktoré ponúka elektronická forma vyučovania, či ako návod v akých 
intenciách sa môže e-learning pohybovať, poslúžia ako vhodná pomôcka pre tvorcov 
e-learningového obsahu.  

 
 

Príklad transformácie  
 
Predmet Úvod do literárnej teórie a jazykovedy, presnejšie jeho literárna 

súčasť, je kvôli svojej komplexnosti a otvorenosti interpretácií predurčený pre 
kombinovanú formu e-learningu. Táto forma je vhodná aj z dôvodu existencie 
predmetu v prezenčnej forme. Výhodou transformácie už existujúceho predmetu je, 
že vyučujúci sa môže oprieť o skúsenosti z prezenčnej formy a v prípade, že predmet 

http://www.thegreatcourses.com/
http://www.recordedbooks.com/index.cfm?fuseaction=scholar.home
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realizoval viackrát, môže testovať efektívnosť zoradenia prezentovaného učiva. 
Neskôr, po zavedení elektronickej formy, môže počas kontaktných hodín prípadne 
korigovať problémové oblasti a meniť pomer kontaktnej a dištančnej formy. Potrebuje 
teda materiál, ktorý umožňuje pružnú zmenu stratégie. Jednou z možností je 
vytvorenie učebnice, ktorá vopred počíta s veľkou mierou flexibility. Všetky tieto 
požiadavky boli aplikované pri tvorbe učebnice, ktorej elektronické vydanie je 
plánované na koniec roka 2014.  

Cieľom učebnice je uvedenie do problematiky interpretácie literárnych textov 
tým, že poskytne čitateľovi základné nástroje analýzy (predovšetkým naratívnych) 
textov tak, aby ich v čo najkratšom čase samostatne dokázal aplikovať na rozbor 
textov podľa vlastného výberu. Výber oblastí zahrnutých do učebnice je podriadený 
tomuto cieľu, a preto sa úvodná kapitola venuje vymedzeniu označenia literárny 
a neliterárny text. Ďalšia sa zaoberá obraznosťou (nielen) literárnych textov. 
Nasledujú kapitoly venujúce sa kategóriám ako rozprávač, postava, časopriestor. 
Učebnicu uzatvára kapitola o logike budovania príbehu. V prílohe učebnice sú aj 
reprodukcie troch poviedok francúzskeho autora Guy de Maupassanta, Ruka, 
Vendeta a Róza.  

Každá kapitola je delená na tri časti. Prvá prezentuje teoretické poznatky 
a nástroje analýzy. Teoretické základy sú predstavené iba v nevyhnutnej miere, bez 
úmyslu vyčerpať problematiku – čo by napokon ani nebolo možné. V teoretickej časti 
sú využívané aj príklady, ktoré sú zvolené tak, aby čo najjednoznačnejšie ilustrovali 
daný jav. Časť uzatvára zoznam kníh, ktoré sa danému problému venujú 
podrobnejšie a po ktorých by mohol čitateľ siahnuť v prípade, ak by mal záujem 
o rozšírenie získaných vedomostí.  

Druhá časť každej kapitoly, označená nadpisom „Analýza“, je ukážkou rozboru 
konkrétneho literárneho textu. Otázky k textu vyplývajú vždy z teoretickej časti danej 
kapitoly a väčšina z nich sa týka poviedky Ruka (La main) od Guy de Maupassanta. 
Výber poviedky bol podmienený tým, že žáner umožňuje študentovi vďaka svojej 
krátkosti sústredenejšie sledovať samotnú analýzu, ktorá môže byť zároveň oveľa 
dôslednejšia, ako by to bolo v prípade románu. V neposlednom rade poviedka 
umožňuje aj jednoduchšiu syntézu čiastkových záverov. Výhodou druhej časti je aj 
to, že k nej možno pristupovať dvomi spôsobmi. Študent môže celú časť vnímať ako 
študijný materiál a porovnávať rozbor s teóriou, ale môže sa pokúsiť aj samostatne 
zodpovedať otázky a následne si overiť interpretáciu v učebnici.  

Tretia časť kapitol, ktorá je označená ako „Aktivity“, necháva priestor pre 
samostatnú prácu študenta. Túto časť tvoria iba otázky, ktoré sú takmer identické 
s otázkami pri  rozbore, ale týkajú sa poviedok Vendeta a Róza. Poviedky boli 
vybraté tak, aby jedna z nich (Vendeta) bola o niečo menej náročná a druhá (Róza) 
náročnejšia ako poviedka Ruka. Po osvojení zručností kritického čitateľa by mal byť 
študent schopný aplikovať vedomosti na akýkoľvek naratívny text a zároveň svoje 
zistenia formulovať tak, aby im porozumel aj iný čitateľ.  

Keďže má učebnica slúžiť ako podporný materiál e-learningu a má poskytnúť 
flexibilný priestor na zmenu pomeru medzi prezenčnou a dištančnou formou, musí 
umožniť využívanie viacerých foriem kombinovaného typu e-learningu, ktorými sú pre 
zopakovanie sendvič, míľnik, vedomosti vs. zručnosti a doplňujúci materiál. Zo 
štyroch foriem sa ako najvhodnejšia javí míľnik, pretože kontaktnú hodinu stačí 
realizovať po prebratí celej kapitoly, napríklad na overenie už hotových interpretácií 
poviedok Vendeta a Róza alebo na objasnenie problémových pasáží. Model 
vedomosti/zručnosti je uskutočniteľný tak, že teoretická časť sa realizuje dištančne 
a študenti si samostatne naštudujú aj ukážkový rozbor. Na hodine sú prítomní iba pri 
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rozbore ďalších textov. Sendvičová forma je možná vtedy, keď sa zmení poradie 
častí. Teoretická pasáž je naštudovaná pred realizáciou kontaktnej hodiny. Na tej sa 
analyzujú poviedky Vendeta a Róza. Rozbor poviedky Ruka je ponechaný na 
samoštúdium. Učebnica môže byť samozrejme využitá ako doplnkový materiál 
v prípade, že kontaktná hodina zostane z veľkej časti zachovaná. Učebnica sa 
v takom prípade stáva len akýmsi prepisom prednášky. Študenti po nej však môžu 
kedykoľvek siahnuť, aby si občerstvili svoje vedomosti.  

 
 

Záver 
 
Pri súčasnom trende elektronizácie všetkých aspektov ľudskej činnosti nie je 

prekvapujúce, že e-learning je jednou z priorít rozvoja školstva. Do virtuálneho 
prostredia sa postupne presúvajú aj predmety, ktoré sú na prvý pohľad len ťažko 
transformovateľné, konkrétne literárna veda a jej aplikácia pri interpretácii literárnych 
textov. Elektronická učebnica, ktorej plánované vydanie je prvým krokom pri 
postupnej premene predmetu, ponecháva dostatočný priestor aj na kontaktnú formu 
výučby a v žiadnom prípade si nekladie za cieľ nahradiť učiteľa. Jej forma dovoľuje 
priebežnú modifikáciu pomeru medzi kontaktnou a dištančnou formou, ale je 
teoreticky využiteľná aj pre študentov samoukov. Predstavenie základných 
vedomostí nevyhnutných pre základnú interpretáciu naratívneho textu neposlúži iba 
študentom literatúry. Ovládanie postupov literárnej analýzy totiž dovolí študentovi 
schopnosť čítať kriticky akýkoľvek iný text.   
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THE POSSIBILITIES OF TRANSFORMATION OF THE “INTRODUCTION INTO 

LITERARY THEORY AND LINGUISTICS” 
 
Abstract  
E-learning is nowadays regarded as a very prospective form of teaching. Nevertheless, before the 
completion of the study materials it is crucial to address the following questions: what to transform, 
what the expectations are and, finally, which model suits the best the needs of the course. In the case 
of the literary criticism, the best model of e-learning is the blended form in which the teacher can 
adjust the ration between the online and the offline content. The planned e-textbook of which the 
methodology is explained in the article is to reflect all the above mentioned needs.  
Key words: textbook, literary criticism, interpretation 
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