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E-LEARNINGOVÉ KURZY AKO PROSTRIEDOK ĎALŠIEHO 

VZDELÁVANIA 
KARABOVÁ KATARÍNA 
FIŠEROVÁ LENKA 
 
 
Abstrakt 
E-learningové kurzy sa dnes stávajú čoraz samozrejmejšou súčasťou vzdelávania. Interaktivita otvára 
nové alternatívy overovania si vedomostí, ale slúži aj ako prostriedok atraktivity vyučovania. Príspevok 
mapuje výsledky ukončeného projektu zameraného na prípravu viacerých e-learningových kurzov. 
Všíma si možné problémy, s ktorými sa tvorcovia kurzov mohli stretnúť a zameriava sa aj na ich 
použiteľnosť vo vyučovaní klasických jazykov, kde sa javí ako vhodné zakomponovanie prvkov 
e-learningového vzdelávania, najmä v zoznámení študentov s reáliami. 
Kľúčové slová: e-learningové kurzy, ďalšie vzdelávanie, dištančná forma vzdelávania  
 
 
Virtuálna univerzita 
 

V roku 2010 začala Trnavská univerzita v Trnave participovať na projekte 
s názvom Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia študijných programov 
s využitím moderných foriem vzdelávania, ktorý bol spolufinancovaný z európskeho 
sociálneho fondu v rámci prioritnej osi „Reforma systému vzdelávania a odbornej 
prípravy“. Do projektu boli zapojené tri fakulty. Jednotliví účastníci mali počas 
trojročného obdobia pripraviť e-learningové kurzy k vybraným predmetom. Filozofická 
fakulta bola zastúpená 11 autormi. Výstupom je 13 e-learningových kurzov, ktoré sú 
určené pre poslucháčov štyroch odborov (história, klasická archeológia, klasické 
jazyky, dejiny a teória umenia). Treba zdôrazniť, že v úvodnej fáze projektu bolo 
potrebné, aby sa všetci autori naučili pracovať s vopred pripravenými šablónami, do 
ktorých vkladali učebné texty. Keďže konečná podoba kurzov bola založená 
predovšetkým na interaktivite, autori mali za úlohu zvládnuť aj prácu s databázou 
obrázkov a tvorbou tabuliek, či nasimulovanie krátkych procesov a animácií. Keby 
sme mali v krátkosti povedať pár informácií o šablónach kurzov, každý kurz sa skladá 
zo 7 lekcií a tie obsahujú jednotlivé informačné objekty (IO), v rámci ktorých sú 
autormi vkladané texty. Pri ich tvorbe sa vychádzalo z predpokladu, že pôjde 
o výučbu v klasickom 13-týždňovom semestri s hodinovou dotáciou na týždeň 
v rozsahu 2 hodiny. Aj vzhľadom k týmto – nazvime ich – vstupným predpokladom  
sa každá lekcia v rámci šablón člení na jednotlivé IO.  
 

Názov kurzu Katedra 

Archivistika I Katedra histórie 

Archivistika II Katedra histórie 

Teória archeologického výskumu I Katedra klasickej archeológie 

Teória archeologického výskumu II Katedra klasickej archeológie 

Slovenské stredoveké dejiny Katedra histórie 

Dejiny správy na Slovensku Katedra histórie 

Všeobecná diplomatika Katedra histórie 

Stredoveká latinčina Katedra histórie 

Písomníctvo latinského stredoveku Katedra klasických jazykov 

Novolatinské písomníctvo Katedra klasických jazykov 

Pamiatková starostlivosť Katedra dejín a teórie umenia 
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Reštaurovanie Katedra dejín a teórie umenia 

Ikonografia Katedra dejín a teórie umenia 

 
Tabuľka 1. Zoznam kurzov s príslušnosťou ku katedre autora. 

 
Osobitou súčasťou každej lekcie sú pritom cvičenia, ktoré umožňujú preveriť 

vedomosti, a to nielen zo strany pedagóga, ktorý môže dohliadnuť, ako si študent 
v jednotlivých cvičeniach počínal, ale tieto cvičenia môže využívať aj samotný 
študent, ktorý vďaka úrovni vlastných výsledkov zistí, kde má slabšie miesta. Nič mu 
pritom nebráni látku doštudovať a urobiť cvičenie znova. Čo sa týka typov cvičení, 
bolo možné sa rozhodnúť pre viaceré možnosti. Celkom samozrejmou bola voľba 
preskúšania vedomostí pomocou zatvorených a otvorených otázok. Pri otvorených 
otázkach bolo možné voliť buď jednu správnu odpoveď alebo možnosť viacerých 
správnych odpovedí. V druhom prípade sa pri ďalšom reálne robenom cvičení 
poradie odpovedí premieša. Okrem takýchto otázok poskytovala šablóna aj 
zaujímavejšie typy cvičení, a síce pomocou stĺpcového priradzovania odpovedí, 
dopĺňania správnych odpovedí do tabuľky, či popis alebo umiestnenie obrázka. 
Poslednú možnosť využívali u nás predovšetkým zástupcovia z Katedry dejín a teórie 
umenia. Neoddeliteľnú časť kurzu tvorí slovník obsahujúci pojmy, s ktorých definíciou 
by mohol mať študent podľa uváženia autora materiálu problém. 

Významným prvkom elektronických kurzov pripravovaných v rámci tohto 
projektu je ich interaktivita a bohatá obrazová príloha. Pri tvorbe jednotlivých 
„obrazoviek“ boli autori vyzývaní k tomu, aby používali názorné obrázky, ilustrácie, 
schémy, grafy, tabuľky a pod. Okrem toho, že má študent vďaka týmto prvkom 
k dispozícii názornú ukážku, ide o štandardný postup pri tvorbe e-learningových 
kurzov takéhoto typu. V kurze bolo možné vyznačiť miesta, kde si autor želal ich 
prepojenie so slovníkom alebo inou „obrazovkou“, kde sa daná vec vysvetľuje 
detailnejšie. Následkom tohto jednoduchého interaktívneho prvku je skutočnosť, že 
študent v rámci vzdelávacieho procesu nemusí používať mnohé ďalšie odborné 
príručky, ale vystačí si so samotným kurzom, hoci je celkom samozrejmé, že v rámci 
každej lekcie má študent uvedený zoznam študijnej literatúry, pomocou ktorej si 
môže získané vedomosti ešte prehĺbiť. 

Dnes, keď sú kurzy hotové, je ľahko hodnotiť obdobie ich vzniku. Autori by 
nám však dali za pravdu, že počas prípravy často stáli pred problémami na prvý 
pohľad neriešiteľnými. Hneď na začiatku prípravy kurzov vznikli u autorov dôvody na 
obavu. Nemali totiž jasnú predstavu, ako bude ich finálny produkt vyzerať. Oni sami 
videli len zhluk údajov dosadených do tabuliek v rámci šablón, ale chýbala im 
predstava konečného výsledku. Keďže bol celý proces tvorby kurzov vo vývoji, 
nebolo možné autorom ukázať výslednú podobu ich snaženia na nejakom pilotnom 
kurze. Ani s odstupom času neupustili mnohí autori z názoru, že to pôsobilo 
prinajmenšom demotivujúco. Ľudské pocity môžu často pôsobiť frustrujúco 
a spôsobovať isté spomalenie vopred nastaveného striktného harmonogramu 
projektu, oveľa vážnejšia situácia však nastáva, ak sa vyskytne chyba v rámci 
technického zabezpečenia. Dnes už môžeme konštatovať, že hoci sa počas projektu 
vyskytli momenty, keď odstránenie chyby záviselo od umnosti technikov, vždy sa 
našlo riešenie na vzniknutý problém a práce na tvorbe kurzov mohli pokračovať. 

Ak máme zhodnotiť výsledky zhruba trojročného úsilia, ktoré autorský kolektív 
venoval príprave 13 kurzov, celkom logicky musíme v prvom rade vyzdvihnúť 
konečný produkt. Súbor 13 predmetov, ktoré je možné na našej fakulte poskytnúť 
popri klasickej aj v e-learningovej forme, môže zmeniť doteraz tradičné postupy pri 
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vyučovaní a z viacerých pohľadov zefektívniť prácu učiteľa i študenta. V prostredí 
neustále napredujúcej výpočtovej techniky a jednotlivých jej komponentov prispieva 
takáto forma výučby napokon aj k zmodernizovaniu a atraktivite predmetov. O to viac 
to platí pri predmetoch, ktorých náplňou je poukazovať na obrazy, schémy alebo 
javy. Je nesporné, že názorné ukážky robia edukačný proces zaujímavejším a v 
istom momente i lacnejším, keď odpadávajú náklady na mobility, ktoré musel 
pedagóg so svojimi študentmi pre názorné ukážky absolvovať. Tu máme na mysli 
napríklad exkurzie, v rámci ktorých sa študenti oboznamujú s reáliami, dochovanými 
pamiatkami, vykopávkami alebo rôznymi technologickými postupmi, aby sme sa 
neorientovali pri výpočte možností len na humanitné odbory. 
 
 
Klasické jazyky a e-learning 
 

Mohlo by sa zdať, že tradičný prístup vo vyučovaní klasických jazykov by 
vstup nového elementu vo forme e-learningu mohol narušiť. V posledných rokoch 
sme svedkami nárastu štúdií zaoberajúcich sa práve využívaním najnovších trendov 
z oblasti počítačových technológií aj vo výučbe klasických jazykov. Pozornosť 
autorov sa pritom niekedy upiera práve na možné negatíva takéhoto prístupu. 
Spomínajú sa pomyselné nedostatky e-learningu, ako je často uvádzaná ich časová 
náročnosť, nedostatočné technické vybavenie či obmedzené technické zručnosti 
tvorcov. Otázkou však zostáva, či je možné tieto výčitky adresovať e-learningu alebo 
je nutné ich chápať ako isté determinujúce činitele vo vzťahu k vyučovanému 
predmetu. Naopak optimistické náhľady na túto oblasť vzdelávania vyzdvihujú vo 
viacerých rovinách predovšetkým adaptabilitu e-learningu. Či už máme na mysli 
časovú neobmedzenosť prístupu k informáciám alebo možnosti v dodatočných 
úpravách kurzov v prostredí virtuálneho sveta, ktorý sa v súčasnosti otvára pre 
všetkých a kde je možné takpovediac všetko. Iste i tu je nutné zvážiť, do akej miery 
sa dá e-learningový kurz ponúknuť napríklad pri normatívnej gramatike latinčiny a či 
je vôbec možné takýto predmet vyučovať len touto formou alebo je skôr výhodné pri 
predmetoch tohto typu zvoliť e-learning ako doplnkový materiál k tradičnej 
prezenčnej výučbe. Osobne sa však domnievame, že kladné stránky využívania 
tohto moderného prvku vo vzdelávaní je možné vnímať oveľa intenzívnejšie než jeho 
zápory, ak vôbec nejaké sú. 
 
 
Implementácia e-learningových kurzov do procesu vzdelávania klasických 
jazykov 
 

Z nášho pohľadu sú azda najzaujímavejšie v rámci riešeného projektu tie 
kurzy, ktoré vypracovali participanti projektu z Katedry klasických jazykov a histórie. 
Práve tie môžu ponúknuť vo vyučovaní nové podnety a možnosti. V tejto súvislosti 
spomeňme elektronický kurz Stredoveká latinčina, ktorého autorom je Miloš Marek. 
Trojsemestrálny kurz musia študenti klasických jazykov absolvovať najneskôr v 1. 
roč. magisterského stupňa. Podľa definovania vzdelávacích cieľov si autor 
v predpríprave elektronického kurzu určil ako základné oblasti oboznámenie 
študentov s vývinom stredovekej latinčiny, ich oboznámenie so špecifikami ortografie 
a zvláštnosťami slovnej zásoby. Popri tom si však celkom oprávnene všíma aj 
odchýlky v morfológii stredovekej latinčiny, vetnú a pádovú syntax i použitie 
consecutio temporum. Následne sa vo viacerých lekciách zaoberá špecifickým 
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použitím gramatických väzieb v stredovekej latinčine. Kurz je koncipovaný tak, že 
popri teórii majú študenti k dispozícii viaceré príklady, na ktorých si môžu 
prezentovaný gramatický jav vysvetliť a analyzovať. 

Písomníctvo latinského stredoveku pripravila do e-learningového Lenka 
Fišerová. Predmet sa v rámci odporúčaného študijného plánu vyučuje v treťom 
ročníku bakalárskeho stupňa štúdia a pokračuje v magisterskom v podobe 
dvojsemestrálneho semináru. Autorka v rámci prípravy tohto predmetu využila 
početné možnosti zatraktívnenia kurzu, ktoré sa jej núkali. Okrem skutočne 
nápaditých obrazových príloh uvádzaných pri jednotlivých IO sa podujala aj na 
vytvorenie schémy istého procesu. 

Erika Juríková vytvorila elektronický kurz Novolatinské písomníctvo. Táto 
oblasť ponúkala viaceré alternatívy k výberu látky. Autorka sa rozhodla pre užšiu 
špecifikáciu a zamerala sa na produkciu historickej Trnavskej univerzity pôsobiacej 
na našom území v rokoch 1635 – 1777. V rámci úvodných kapitol majú študenti 
možnosť sledovať chronológiu novovekej literatúry a špecifikovať barokovú literatúru. 
Následne poznávajú pozadie vzniku Trnavskej univerzity v 17. storočí a získavajú 
základné fakty o univerzitnej kníhtlačiarni. Zvyšok kurzu sa nevenuje len jednotlivým 
literárnym druhom s uvedením príslušných autorov, ale sústredí svoju pozornosť aj 
na príležitostné tlače, kalendáre či diela cirkevných otcov. 

Všetky tri kurzy vstupujú do tradičnej výučby klasických jazykov celkom 
nenásilne. Študenti, ktorí získajú potrebnú licenciu pre prácu s kurzom, môžu 
využívať plnohodnotne pripravený tento e-learningový edukačný nástroj. Okrem 
teórie sprevádzanej názornými ukážkami, sa študentom na konci každej lekcie 
poskytuje priestor na prekontrolovanie si vedomostí pomocou jednoduchého testu. 
Dodajme ešte, že tieto kurzy sa dajú pritom využiť nielen pre riadnych študentov 
odboru klasické jazyky, ale sú použiteľné aj v ďalšom vzdelávaní. Poskytujú totiž 
ucelené znalosti, ktoré môžu obohatiť aj študentov iných odborov, prípadne 
externých študentov alebo študentov v rámci celoživotného vzdelávania. Kurzy 
poskytujú oveľa širší priestor na predstavenie teórie, ktorá sama o sebe nemusí byť 
pre študenta motivujúca. V spojení s ukážkami doplňujúcimi text sa aj vo vzdelávaní 
klasických jazykov otvára oblasť názornosti a využívania veľkého množstva príkladov 
z oblasti reálií, literatúry, stredovekých listín a podobne. Podobne stvárnené kurzy si 
celkom oprávnene dokážeme pritom predstaviť aj pri predmetoch, ktoré tvoria 
neodmysliteľnú súčasť štúdia klasických jazykov, akými sú antická mytológia, dejiny 
gréckej a rímskej literatúry, epigrafika, topografia či reálie antického sveta. 

 
 

Záver  
 

Na záver je potrebné zdôrazniť, že v dnešnej dobe už nie je otázka, či 
e-learning v rámci vysokoškolského vzdelávania využívať, ale ako prvky 
e-learningovej edukácie čo najlepšie a sofistikovane vytvárať, aby na jednej strane 
poskytovali priestor pre vedomosti, na strane druhej aby boli atraktívne a zmysluplne 
vstupovali do procesu výučby, resp. boli jej súčasťou. Ani jazykové vzdelávanie 
nemôže byť v tomto výnimkou a rozhodne je potrebné podporiť každú snahu o 
jeho zefektívnenie aj pomocou e-learningu. V prostredí výučby klasických jazykov sa 
dajú e-learningové kurzy využiť hneď na viacerých úrovniach. Poskytujú totiž širokú 
škálu impulzov k zefektívneniu a zmodernizovaniu, čo môže v budúcnosti celkom isto 
priniesť benefity v podobe zvýšeného záujmu o štúdium, názornejšieho osvojovania 
si vedomostí, ale aj precíznejšej kontroly študentov a účelnejšieho overovania si 
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vedomostí. Výrazný prínos e-learningu v rámci výučby klasických jazykov je 
badateľný v možnosti poskytnutia takéhoto typu kurzov v rámci ďalšieho vzdelávania, 
počas ktorého edukačný proces nemusí nutne prebiehať len prezenčnou formou. A 
tak hoci latinčina a gréčtina patria k tradičnému klasickému vzdelaniu, ich vyučovanie 
už dnes také tradičné byť nemusí. 
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E-LEARNING COURSES AS A MEANS OF FURTHER EDUCATION 
 
Abstract  
E-learning courses are currently becoming more and more commonplace part of education. In the 
context of language teaching they offer several opportunities. Interactivity opens up new alternatives 
of knowledge verification, but it can also serve as a means to enhance the attractiveness of learning, 
not only in addition to full-time study, but also in further education. In terms of classical languages the 
inclusion of e-learning elements seems appropriate especially when students get introduced to the 
realities of the ancient and medieval world, mythology, ancient and medieval literature, etc. 
Key words: e-learning courses, attractiveness of learning, interactivity 
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