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VYUŽITIE E-LEARNINGU PRI VÝUČBE NOVOLATINSKÉHO 

PÍSOMNÍCTVA 

JURÍKOVÁ ERIKA 
 
 
Abstrakt  
S nástupom informačnej spoločnosti prenikajú moderné formy vyučovania aj do takých tradičných 
odborov, ako sú klasické jazyky. Príspevok sa zaoberá využitím e-learningu pri výučbe novolatinskej 
literatúry. Autorka na základe vlastných skúseností analyzuje možnosti, ktoré poskytuje táto forma 
vyučovania. Pri snahe o objektívne hodnotenie však neobchádza ani záporné stránky e-learningu 
a nevýhody, ktoré prináša pre študenta a pedagóga. 
Kľúčové slová: latinský jazyk, novolatinská literatúra, moderné technológie 
 
 
Úvod  
 

Rýchly rozvoj moderných informačných technológií v súčasnosti mení spôsoby 
vzdelávania vo všetkých odboroch. Preferované formy vzdelávania, ktoré bohato 
využívajú informačné systémy, rešpektujú vytvorenie priaznivého prostredia pre 
učenie, individuálny štýl osvojovania si vedomostí, prístupnosť vzdelávania čo 
najširšiemu okruhu študentov, získanie dostatočného času na premýšľanie zo strany 
študenta a v neposlednom rade aj získavanie spätnej väzby od pedagóga.  

V súčasnosti možno v závislosti od stupňa technickej vybavenosti a znalostí 
používateľov vo vyučovacom procese aplikovať konvenčné (tradičné) vyučovanie, 
ktoré je charakteristické systémom prednášok, seminárov a cvičení. Z moderných 
informačných technológií sa pri ňom využíva predovšetkým spätný projektor, počítač 
a interaktívna tabuľa. Ďalším spôsobom vyučovania je dištančné vzdelávanie, ktoré 
je charakterizované separáciou učiteľa od žiaka. Pre svoje fungovanie potrebuje 
poštové a telekomunikačné služby a elektronickú poštu. Digitálne prostredie dnes 
poskytuje veľa možností na virtuálne vyučovanie, pri ktorom sú virtuálne triedy 
prepojené. Nevýhodou je, že si vyžaduje prítomnosť učiteľa a žiaka/žiakov v tom 
istom okamihu. 

Pri rozhodovaní sa pre konkrétnu formu vyučovania treba zvážiť jednak 
technické možnosti, ich dostupnosť a kvalitu, finančnú náročnosť, didaktickú stránku 
a v neposlednom rade aj záujmy cieľovej skupiny, ktorej je vzdelávanie určené. 
(Lešková – Švač, 2001, s. 26). Už niekoľko rokov sa dostávajú do popredia také 
formy vyučovania, ktoré sú časovo nenáročné v tom zmysle, že učiteľ a žiak nemusia 
byť synchrónni a v tom istom okamihu používať informačno-komunikačné 
prostriedky. Takýmto kritériám vyhovuje e-learningový spôsob vyučovania, aj keď sa 
musí vysporiadať s množstvom iných problémov. Jeho pozitívom je, že ho môže 
používať v kratšom čase väčšie množstvo ľudí, a to bez nároku na priestorové 
zabezpečenie, pretože väčšinou prebieha v domácom prostredí. Okrem potrebného 
počítačového vybavenia je tiež finančne pomerne nenáročné. 

 Azda najvážnejším negatívom e-learningu je efektivita vyučovania, pretože 
riziko neefektívnosti pri takomto type vyučovania je vysoké. Žiak musí disponovať 
istou sebadisciplínou, aby sa prinútil v pravidelných intervaloch absolvovať ďalší kurz 
či lekciu. Ďalej nie každému vyhovuje, že percepcia poznatkov prebieha statickou 
formou. Negatívom sa môže javiť aj veľké množstvo parciálnych informácií, ktoré 
spolu ihneď nevytvárajú celkový obraz o probléme. V neposlednom rade si e-
learningové vyučovanie vyžaduje dostatočné skúsenosti vo využívaní počítačových 
technológií, a to zo strany tak pedagóga, ako i žiaka. (Lešková – Švač, 2001, s. 28) 
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Napriek všetkým výhradám má e-learning nesporný potenciál, a to hlavne pri 
vyučovaní veľkej skupiny študentov alebo študentov geograficky roztrúsených. Svoje 
miesto nachádza aj ako doplnková forma pri vyučovaní technických odborov, a to 
hlavne pre okamžitú spätnú väzbu, ktorú študent po vyriešení zadaných úloh 
dostáva, a pre možnosť opätovného vrátenia sa k učivu, pokiaľ nebolo v dostatočnej 
miere porozumené a osvojené. Výhodou sa ukazuje aj obojstranná komunikácia, 
pričom otázky žiaka sa v kurze zaznamenávajú a ukladajú a odpoveď učiteľa je 
prístupná aj pre ostatných žiakov- 

Miesto e-learningovej výučby pri vyučovaní spoločensko-vedných a 
humanitných predmetov bolo dlhú dobu diskutované. A to aj v čase, keď e-learning 
bežne fungoval pri vyučovaní technických, matematických či prírodovedných 
predmetov. Nakoniec sa ukázalo, že aj pri v prípade humanitných odborov je možné 
e-learning využiť, ale predovšetkým ako doplnkovú formu výučby. 

V posledných piatich rokoch sa v akademickom prostredí riešilo veľké 
množstvo grantových úloh, ktorých hlavným výstupom bol e-learningový kurz. Po 
skúsenostiach, ktoré riešitelia nadobudli, možno skonštatovať, že oproti technickým 
a prírodovedným odborom, ktorých masová propagácia prebieha už niekoľko rokov, 
odpadá humanitným vedám motivácia vytvárať a využívať e-learningové kurzy 
z dôvodu veľkého počtu študujúcich. Rovnako to môžeme konštatovať aj v prípade 
diaľkovej či dištančnej formy štúdia na vysokej škole, ktoré sa v prípade humanitných 
vied neuskutočňuje v takom meradle, ako v iných vedách. 

Čo sa však v prípade e-learningu nedá poprieť, je jeho atraktivita pre súčasnú 
mladú generáciu, ktorá prichádza na vysoké školy. Ide o mladých ľudí, ktorí sa 
narodili v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa osobný počítač, play 
station a iné výdobytky techniky stali bežnou súčasťou slovenských domácností. Títo 
študenti totiž oceňujú všetky spôsoby získavania informácií, pri ktorých môžu aktívne 
využívať počítačové technológie a sú priam závislí na dynamických a kreatívnych 
spôsoboch vyučovania. Svoju úlohu zohrala aj reforma základného a stredného 
školstva po roku 2000, v rámci ktorej sa začal klásť dôraz na projektové vyučovanie. 
Tradičné získavanie informácií len pomocou učebníc a slovníkov nie je už pre 
študentov počas štúdia na vysokej škole dostatočne príťažlivé a záživné . 

 
 
Využitie e-learningu pri výučbe klasických jazykov 
 

Zatiaľ čo sme ešte pred piatimi rokmi mohli konštatovať, že klasický filológ 
pristupuje k vyučovaniu latinčiny a gréčtiny s istou bázňou a s dôrazom na tradíciu 
dvoch tisíc rokov vyučovania klasických jazykov (Juríková – Sipekiová, 2009, s. 136) 
a v tom období si e-learningové vyučovanie len hľadalo svoju cestu k pedagógom 
vyučujúcim tradičné klasicko-filologické disciplíny (Juríková – Sipekiová, 2008, s. 85), 
v súčasnosti sa situácia výrazne zmenila. Predovšetkým mladšia a stredná generácia 
slovenských klasických filológov prostredníctvom grantových projektových schém 
vytvorila nové e-learningové kurzy, ktoré slúžia ako vítaný doplnok pri zaužívanom 
a stáročiami osvedčenom vyučovaní klasických jazykov. 

Hoci sa stále používajú pri vyučovaní latinčiny a gréčtiny zväčša tradičné 
postupy, pomocou ktorých sa žiak učí na základe logiky v jazyku a  pevne 
stanovených pravidiel, súčasné trendy vo vzdelávaní vyžadujú využívať vo 
vyučovacom procese aktivizujúce metódy a formy. Ich cieľom je študenta nielen 
zaujať, ale dosiahnuť efektívnejšie pochopenie učiva, ktorého výsledkom bude 
trvalejšie a rýchlejšie zapamätanie si preberanej látky. (Brodňanská, 2014, s. 10). 
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V tomto procese však naďalej zohráva významnú úlohu učiteľ, jeho schopnosť žiaka 
zaujať a v neposlednom rade aj jeho osobný prístup k vyučovaciemu procesu. 

Prvou, ktorá zhodnotila možnosti digitálneho sveta pre klasických filológov, 
bola Ivona Kollárová (Kollárová, 2009, s. 160 – 173). Absolventka knihovníctva a 
klasických jazykov sa zamerala predovšetkým na zhodnotenie dostupných 
elektronických zdrojov, voľne stiahnuteľných pre osobné používanie. Upozornila na 
plnotextové databázy gréckych a latinských textov, ktoré sú v internetovom prostredí 
k dispozícii. Pravdivo vo svojej štúdii skonštatovala, že klasickí filológovia nepatria 
k priekopníkom internetového vzdelávania a stavajú sa skôr do pasívnej úlohy 
používateľov. 

Medzi priekopníkov v tvorbe e-learningových kurzov pre výučbu latinčiny 
a gréčtiny, patrili pedagógovia z Ružomberskej univerzity. Tí ponúkli študentom 
filozofie kurzy Latinský jazyk I a II a Grécky jazyk I a II. Zároveň pripravili pre 
študentov histórie štvordielny kurz latinského jazyka pod názvom Jazyk prameňov 
(Brodňanská, 2013). 

Prvým e-learningovým kurzom, využívaným v prostredí slovenských vysokých 
škôl priamo pre výučbu študentov klasických jazykov, bol kurz Kataríny Karabovej –
Šotkovskej z Trnavskej univerzity, ktorý vytvorila pre vyučovanie predmetu Antická 
metrika (Šotkovská, 2009). Učivo, ktoré nepatrí medzi najzáživnejšie, sa snažila 
študentom urobiť zaujímavejším aj vďaka exkurzom do reálií antického sveta. 

V rokoch 20102 až 2014 sa na Trnavskej univerzite riešil projekt z Európskych 
štrukturálnych fondov, operačný program Vzdelávanie, v rámci ktorého vznikali e-
learningové kurzy na troch fakultách univerzity. V rámci Katedry klasických jazykov 
sa pripravovali dva kurzy, ktoré boli skúšobne otestované. Jedným bol kurz pre 
výučbu stredovekej literatúry (Lenka Fišerová), druhým pre osvojenie si poznatkov 
z novolatinského písomníctva (Erika Juríková). 

Treba ešte spomenúť v súčasnosti na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity 
riešený grantový projekt KEGA Latinský jazyk a antická civilizácia formou e-learningu 
ako podpora dištančného štúdia pre hispanistov. Ide o interdisciplinárny projekt, ktorý 
má ambíciu zatraktívniť vyučovanie latinčiny pre študentov španielčiny. V systéme 
Moodle vytvárané e-learningové kurzy, ktoré sú určené pre študentov bakalárskeho 
stupňa štúdia, si kladú za cieľ „už na elementárnej úrovni motivovať študentov 
k hľadaniu paralel medzi latinským a španielskym jazykom“ (Brodňanská – Koželová, 
2014, s. 12). Riešiteľský kolektív sa nevyhýba použitiu hravých didaktických metód 
a využitiu tzv. živej latinčiny (rozhovory, novinové správy v latinčine), ktoré latinčinu 
ako mŕtvy jazyk sprítomňuje pre súčasného študenta. 
  
 
E-learningový kurz Novolatinské písomníctvo 
 
 Kurz Novolatinské písomníctvo je skúšobným kurzom, ktorého cieľom je 
v praxi preveriť, či je e-learningový kurz vhodný na vyučovanie predmetu 
Novolatinské písomníctvo I – III. tento predmet je v odporúčanom študijnom 
programe pre študentov klasických jazykov, ktorí študujú na Katedre klasických 
jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, odporúčaný v 1. – 3. semestri 
magisterského štúdia. Ide teda už o študentov, ktorí absolvovali bakalársky stupeň 
štúdia, majú znalosti z latinskej gramatiky, rímskej a gréckej literatúry a majú 
základný prehľad v stredovekej literatúre a kultúre vôbec. Vzhľadom na to, že 
trnavské pracovisko sa v magisterskom štúdiu zameriava na medievalistiku 
a neolatinistiku, patrí kurz do jadra študijného programu. 
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 Vytvorený kurz je určený pre tretí semester výučby novolatinského 
písomníctva, ktorý sa sústredí na špecifickú problematiku, a to knižnú produkciu 
historickej Trnavskej univerzity. Ide teda o akúsi nadstavbu na predchádzajúce dva 
semestre, počas ktorých sa preberie európska a uhorská novolatinská literatúra. 
Zaradenie kurzu súvisí so zameraním magisterských záverečných prác, v rámci 
ktorých diplomanti spracovávajú pôvodné diela z produkcie trnavskej akademickej 
tlačiarne, zväčša vydané v 18. storočí. 
 Študent, ktorý sa zapisuje do kurzu Novolatinské písomníctvo III., má prehľad 
jednak v európskej neolatinistickej tvorbe, jednak absolvoval predmety Novoveké 
slovenské dejiny I. a II., takže podrobne pozná situáciu v Uhorskom kráľovstve po 
bitke pri Moháči, aj politické a náboženské pomery na našom území v období 
reformácie a rekatolizácie. Tieto znalosti sú dôležité pre komplexné pochopenie 
učiva. Z hľadiska literárneho sa nadväzuje na vedomosti z antických literatúr, zo 
stredovekej literatúry a kultúry.  
 Kurz sa delí do šiestich lekcií, v rámci ktorých sa študent oboznámi so 
všetkými typmi latinských tlačí, ktoré sa vydávali v knižnej dielni Trnavskej univerzity. 
Pretože ide o kurz, ktorý je primárne určený pre prednášku, zatiaľ k nemu nebola 
pripojená časť, v rámci ktorej by sa precvičoval preklad latinského textu 
z relevantného obdobia. Treba však dodať, že pokyny k jeho zostaveniu stanovili 
stupeň obtiažnosti „dostatočne“, to znamená, že študent, ktorý ho absolvuje, si 
osvojil poznatky na úrovni stupnice kreditového hodnotenia E (dostatočne). Na 
Technické zabezpečenie kurzu garantovala externá firma a vyvíjalo spolu s jeho 
tvorbou, čo prinášalo nemálo problémov. Priestor, ktorý bol určený pre jednotlivé 
slovné zadania, bol ohraničený počtom znakov. 
 Hneď na úvodnej strane kurzu sa študent okrem formálnych informácií 
oboznámi s rozdelením a štruktúrou učiva, ktorá sa mu ukazuje na bočnej lište. Tá 
ho sprevádza počas celého kurzu, takže v každom momente práce vie, v ktorej lekcii 
sa nachádza a orientuje sa aj v rámci nej. 
 

 
 

Obrázok 1. Úvodná strana kurzu. 
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 Úvod každej lekcie tvorí nadviazanie na už známe poznatky, ktoré sa ukazuje 
pod názvom Čo by ste už mali vedieť“. Študent tak vníma preberané učivo 
v historickom a kultúrnom prepojení s predchádzajúcimi dejinným etapami.  
 

 
 

Obrázok 2. Ukážka z opakovania už osvojených poznatkov. 
 

V rámci lekcie je šesť samostatných častí, zhrnutie a autotest, v ktorom si 
študent preverí, či si látku osvojil na dostatočnej úrovni. Testové otázky sú kladené 
rôznymi formami, napr. doplňovanie konkrétnych údajov, prideľovanie správnych 
odpovedí, spájanie informácií a podobne. Pokiaľ by študent v teste neuspel, 
automaticky sa mu odporučí návrat k lekcii. 

Lekcie sú pre vizuálne zapamätanie si preberanej látky a zatraktívnenie 
obsahu kurzu opatrené veľkým množstvom obrázkov, ktoré majú buď ilustračný 
charakter, alebo sú to ukážky z konkrétnych trnavských tlačí. 

Každá časť lekcie má samostatný oddiel Príklady, v ktorom sa preberaná látka 
exemplifikuje. Pre potreby novolatinskej literatúry sa v tejto časti nachádzajú 
konkrétne názvy kníh, ktoré boli v Trnave vydané, a tematicky spadajú do preberanej 
kategórie. 
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Obrázok 3. Ukážka z časti Príklady. 

 

 Prvá lekcia tvorí úvod k celému kurzu. Študent sa v nej dozvie o okolnostiach, 
ktoré sprevádzali príchod Spoločnosti Ježišovej na naše územie. Ďalej sa oboznámi 
s chronologickým členením novolatinskej literatúry a osvojí si základné poznatky 
o barokovej literatúre. Bližšie sa venuje založeniu Trnavskej univerzity aj jej rozvoju. 
 Druhá lekcia sa zameriava na knižnú produkciu Trnavskej tlačiarne. Študent 
sa naučí, ako tlačiareň fungovala po technickej stránke, akých odborníkov 
zamestnávala, koľko druhov písmen a ozdôb používala, aj odkiaľ brala papier, kto jej 
poskytoval rytiny pre obrázkovú výzdobu kníh a do akých druhov kožených väzieb 
knihy viazala. 
 Tretia lekcia prináša poznatky o trnavských tlačiach, ich základné rozdelenie 
a charakteristiku. Nadväzujúca štvrtá lekcia definuje odbornú literatúru, konkrétne 
oboznamuje študenta s produkciou z oblasti matematiky, geografie, astronómie 
a meteorológie, botaniky a zoológie a histórie. Ku všetkým kategóriám poskytuje 
príklady. 
 Náplňou piatej lekcie je oboznámenie s právnickou, medicínskou literatúrou, 
jej hlavnými tvorcami v trnavskom prostredí a zároveň poskytuje prehľad 
v divadelných a hudobných tlačiach. Šiesta lekcia sa zaoberá príležitostnými tlačami 
– ich rozdelením, základnými znakmi a prináša z nich ukážky. V rámci jednotlivých 
lekcií sa študent oboznámi s odbornými termínmi, ktoré sú vysvetlené. 
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Obrázok 4. Ukážka z kurzu – vysvetľovania odborného termínu. 

 

 Z dôvodu prepojenia získaných poznatkov s praxou, čo sa dlhodobo javí ako 
základná požiadavka kladená na univerzitné vzdelávanie aj v humanitných odboroch, 
prináša záver kurzu prehľad o súčasnom výskyte trnavských univerzitných tlačí.  
 

 

 
 

Obrázok 5. Prepojenie získaných poznatkov so súčasným stavom. 
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Záver  
  

V súčasnosti sa ani taký tradične konzervatívny odbor ako sú klasické jazyky 
nezaobíde pri výučbe bez využitia moderných informačných technológií. Ich 
množstvo a použitie závisí jednak od technického zabezpečenia jednotlivých 
pracovísk, jednak od stupňa technických zručností pedagóga. Je však nepochybné, 
že súčasná generácia mladých ľudí, ktorí prichádzajú na vysoké školy, stupňuje 
svoje požiadavky na moderné, dynamické a vizuálne atraktívne vyučovanie. Jedným 
zo spôsobov, ktorý možno pri vyučovacom procese využiť, je aj e-learningový systém 
vzdelávania. 

Pre potreby výučby latinského a gréckeho jazyka a s ním súvisiacich disciplín, 
sa javí ako adekvátne používanie e-learningu ako doplnkového spôsobu výučby. 
Skúsenosti tvorcov už existujúcich kurzov potvrdzujú, že vytvorenie kurzu, ako i jeho 
„prevádzka“, sú časovo veľmi náročné, a to hlavne na pedagóga. Vyžadujú si tiež 
intenzívnu spoluprácu so žiakom, ktorý nie vždy oplýva dostatočnou disciplínou tak 
potrebnou na vzdelávanie v domácom prostredí. Na druhej strane môže pritiahnuť 
pozornosť študenta, naučiť ho logicky myslieť v súvislostiach a spájať poznatky 
z latinčiny ako mŕtveho jazyka s vedomosťami z moderných jazykov. Graficky 
zaujímavé stvárnenie kurzu zároveň vtiahne študenta do deja a celé vyučovanie tak 
urobí príťažlivým. 

Novovytvorený kurz pre novolatinskú literatúru prináša základné poznatky 
o knižnej produkcii trnavskej akademickej tlačiarne. K jeho kladným stránkam možno 
pripočítať pomerne jednoduchú tvorbu, presne a jasne definovanú štruktúru 
a možnosť autotestovania zo strany študenta. K negatívam nesporne patrí aj 
nastavenie stupňa vedomostí na najnižšie hodnotenie v kreditovej škále. 

V závere možno konštatovať, že e-learningový kurz  Novolatinské písomníctvo 
je vhodné použiť ako doplnkovú formu vyučovania. Pokiaľ by bol doplnený 
o praktickú časť s ukážkami z latinských diel, jeho využitie by bolo nepochybne širšie. 
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USE OF E-LEARNING WHEN TEACHING NEO-LATIN LITERATURE 
  
Abstract 
With the accession of information society, the modern forms of teaching enter also such traditional 
disciplines as classical languages.  This contribution deals with the use of e-learning when teaching 
neo-Latin literature. Based on her own experience the author analyses the possibilities which this form 
of education provides for. In her effort to provide for an impartial assessment, she does not avoid the 
negative sides of e-learning and disadvantages for both the student and the teacher. 
Key words: latin language, neo-latin literature, modern technologies  
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