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VÝUČBA LEKÁRSKEJ ODBORNEJ TERMINOLÓGIE FORMOU E-
LEARNINGU 
KATRENIČOVÁ ANABELA 
 
 
Abstrakt 
Práca sa zameriava na potrebu implementácie e-learningovej formy výučby v rámci predmetu 
Lekárskej terminológie vyučovaného na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Hlavným 
problémom je nedostatok učebných materiálov, ktoré by mohli byť v dištančnej forme štúdia použité. 
Z toho pramení nevyhnutnosť vytvorenia nového on-line kurzu, ktorý by bol zameraný na špecifické 
potreby študentov. 
Kľúčové slová: latinský jazyk, e-learning, lekárska terminológia 

 
 
Úvod 
 

Koniec 20. storočia poznačený rýchlym rozvojom informačných technológii 
vniesol do edukačného procesu možnosť dištančného vzdelávania za pomoci 
elektronického prenosu informácií, ktorý je známy ako e-learning. Napriek mnohým 
výhodám, ktoré tento spôsob výučby so sebou prináša v podobe rýchleho 
a efektívneho sprístupnenia poznatkov a vedomostí veľkej skupine záujemcov, si 
ešte stále nenašiel pevné miesto v našom vzdelávacom systéme. Potreba jeho 
implementácie do procesu výučby sa v poslednej dobe začína javiť ako nevyhnutná. 
Takáto situácia nastala aj na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach pri výučbe predmetu Lekárska terminológia pre zahraničných študentov. 
Zahraniční študenti pochádzajúci z Izraela absolvujú prvý ročník štúdia Všeobecného 
a Zubného lekárstva na pôde svojej domovskej univerzity. V druhom ročníku 
následne prestupujú na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, kde plynule pokračujú vo 
svojom štúdiu s tým, že sa im uznávajú predmety absolvované na Univerzite 
v Izraeli. Predmet latinskej lekárskej terminológie im však chýba a musia ho 
absolvovať hneď po svojom prestupe na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, teda 
v prvom semestri druhého ročníka. Takéto riešenie však so sebou prináša niekoľko 
problémov týkajúcich sa nielen tvorby rozvrhu hodín, ale aj zvýšenia nárokov 
kladených na študentov. Je preto pochopiteľné, že izraelská univerzita by mala 
záujem zabezpečiť výučbu latinskej lekárskej terminológie pre svojich študentov, 
ktorí chcú pokračovať vo svojom štúdiu na Slovensku, už v prvom ročníku. Lekárska 
fakulta o to bola minulého akademického roku 2013/2014 požiadaná, ich žiadosti 
vyhovela a na začiatku letného semestra im v Izraeli zabezpečila krátky kurz latinskej 
lekárskej terminológie v 25 hodinovej dotácii. Izraelská strana by však mala záujem 
o organizáciu takéhoto kurzu aj v nasledujúcich akademických rokoch, čo však 
predstavuje zvýšené nároky na vyučujúcich, ktorí by boli v takomto prípade nútení 
vycestovať do Izraela. Z dlhodobejšieho hľadiska by sa preto implementácia 
e-learningu do procesu vyučovania odbornej lekárskej terminológie mohla javiť ako 
riešenie tohto problému. Vytvorenie kurzu latinskej lekárskej terminológie v rámci 
e-learningu by si však vyžadovalo našu väčšiu pozornosť. Chýbanie odborných 
publikácií a nedostatok učebníc latinského jazyka je totiž tým najväčším problémom. 
Cieľom tejto práce je preto pokúsiť sa bližšie pozrieť na možnosti a potreby, ktoré by 
mala spĺňať takáto učebnica lekárskej terminológie pre dištančné štúdium pomocou 
e-learningových metód. 
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Lekárska terminológia a e-learning 
 

Na Slovensku sa latinský jazyk v rámci predmetu lekárskej terminológie už 
dlhé roky vyučuje z učebného materiálu, ktorý zostavili Mária Bujalková a Anna 
Jurečková z Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine s názvom 
Introduction to Latin medical terminology, (Bujalková – Jurečková, 1996), ktorý sa 
v roku 2013 dočkal svojho prepracovaného, doplneného vydania pod názvom 
Terminologia medica, Greco – Latin Medical Terminology. (Bujalková – Jurečková, 
2013).  

Po obsahovej stránke kniha pozostáva z dvanástich kapitol, pričom dvanásta 
lekcia je venovaná výlučne praktickému preopakovaniu prebraného učiva. Nultá, 
úvodná kapitola poskytuje prehľad základných gramatických kategórií. Prvých päť 
lekcií je už venovaných substantívam, konkrétne piatim latinským deklináciám. 
Kapitola 6 sa sústreďuje na substantíva gréckeho pôvodu, ktoré sa radia medzi 
substantíva tretej deklinácie. Siedma lekcia je zameraná na adjektíva patriace do 
tretej deklinácii a pravidlá stupňovania. Stavba lekárskeho predpisu je obsahom 
ôsmej kapitoly a nasledujúce lekcie, konkrétne lekcie 9 až 11, sú venované prefixom 
a sufixom a tvoreniu kompozít. 

Každá lekcia je vnútorne členená na výklad gramatických javov a následné 
precvičenie prebratého učiva. Poznatky zhrnuté v tejto učebnici tak predstavujú 
nevyhnutné penzum vedomostí, ktoré má študent dosiahnuť. Pri vytváraní študijného 
materiálu určeného pre e-learning by sa preto táto učebnica musela stať jeho 
základom. Ako príklad e-learningového učebného materiálu by sa nám mohla stať 
učebnica, ktorá vzniká v rámci projektu KEGA č. 011PU-4/2013 Latinský jazyk 
a antická civilizácie formou e-learningu ako podpora dištančného štúdia pre 
hispanistov, ktorá sa snaží zmierniť veľký nedostatok učebného materiálu určeného 
pre jednotlivé odbory vysokých škôl, s ktorým sa stretáva azda každý vysokoškolský 
pedagóg v odbore latinského jazyka. Táto učebnica latinského jazyka, ktorá 
vychádza z pera dvojice autoriek Eriky Brodňanskej a Adriány Kožeľovej. je veľmi 
originálnym počinom, ktorý na Slovensku doteraz nemal svoje zastúpenie, pretože 
nenúteným spôsobom poukazuje na analógiu medzi latinským a španielskym 
jazykom. 
 Po formálnej stránke je toto skriptum rozdelené na 32 lekcií s jednotnou 
štruktúrou. Každá z lekcií veľmi prehľadne podáva výklad jednotlivých morfologických 
alebo syntaktických javov latinského jazyka, pri ktorých sa následne upozorňuje na 
ich prirodzený vývoj v jazyku španielskom. Gramatický výklad je názorne zhrnutý aj 
do tabuliek paradigiem tak latinského ako španielskeho jazyka, pričom sa zdôrazňujú 
podobnosti koncoviek v týchto dvoch jazykoch. 
 Spôsob výkladu je vo veľkej miere prispôsobený jazykovým znalostiam 
a zručnostiam cieľovej skupiny používateľov, avšak uchováva si svoju vedeckú 
úroveň. Preberané gramatické javy sú ilustrované vo vetách. Ich znenie je najmä 
v počiatočných lekciách originálnym počinom dvojice autoriek. V prípade, že sú 
prevzaté z iných učebníc, či literárnych diel, autorky presne uvádzajú ich zdroj. Veľmi 
dôležitou zmenou oproti doterajším študijným materiálom latinského jazyka je 
kompozícia slovníkovej časti. Tá nie je dvojjazyčná, ale k dvom jazykovým variantom 
predstavovaným latinským a slovenským jazykom pribúda tretí – španielsky. 
Prehľadné zhrnutie slovnej zásoby vo svojej komplexnosti môžeme nájsť na konci 
učebnice. 
 Jednotlivé lekcie sú samozrejme doplnené aj cvičeniami slúžiacimi na 
aplikáciu a upevnenie nadobudnutých jazykových znalostí. Aj v tomto prípade sú 
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komponované trojjazyčne, čo do veľkej miery vplýva na lepšie pochopenie vzťahov 
medzi latinským a španielskym jazykom. Spomedzi množstva cvičení skôr 
automatického charakteru si tu svoje miesto nachádzajú aj cvičenia zamerané na 
komunikačnú zložku jazyka. Výklad niektorých lekcií dopĺňa čítanková časť 
v španielskom jazyku, ktorá slúži na obohatenie znalostí recipientov predkladanej 
učebnice bohatými reáliami latinskej kultúry. 

Učebnica latinského jazyka pre zahraničných študentov medicíny však 
predstavuje gramatické javy jazyka vo veľmi zjednodušenej forme predpokladajúc 
u študentov už nadobudnuté vedomosti o všeobecnej štruktúre jazyka. S ťažkosťami 
sa študenti môžu stretnúť už pri úvodnom oboznamovaní sa so skloňovaním, ktoré 
nie je vlastné niektorým jazykom, ani angličtine, teda jazyku, v ktorom sa latinský 
jazyk vyučuje. Učebnica sa obmedzuje len na jednoduchú definíciu skloňovania 
a výpočet pádov, ktoré latinčina používa, s tým, že poukazuje na funkciu jednotlivých 
pádov vo vete. Študentom preto spočiatku robí veľké problémy pochopiť princíp 
obmieňania pádových koncoviek bez použitia predložiek a následný preklad do 
angličtiny už s použitím predložkovej väzby. Takisto sa pre vyučujúceho stáva veľmi 
náročným priblížiť študentom princípy skloňovania a rozdelenie substantív do 
jednotlivých deklinácií v anglickom jazyku, ktorý skloňovanie nepozná. Ťažkosti 
vznikajú aj pri používaní ilustračných príkladov v anglickom jazyku, ktoré doslova 
protirečia latinskej pádovej syntaxi. 

Navyše učebnica lekárskej terminológie je viac orientovaná na osvojovanie si 
slovnej zásoby medicínskych termínov. Samotnému precvičovaniu nadobudnutých 
gramatických javov sa v učebnici venuje len veľmi obmedzený priestor, často 
nepostačujúci na ich dôkladné osvojenie. Miestami úplne absentujú cvičenia na 
preklad lekárskych výrazov z anglického jazyka do latinčiny, ktoré by boli zamerané 
na slovnú zásobu s použitím gramatiky (Obyšovská, 2011, s. 239 – 241). 

Týmto nedostatkom by preto bolo potrebné vyvarovať sa pri eventuálnej 
príprave učebného textu určeného pre samoštúdium. Rovnako by bolo nevyhnutné 
vytvoriť viac cvičení, ktoré by nahrádzali prípadné obmeny cvičení učiteľom pri 
prezenčnej forme štúdia. Vypracovaný študijný materiál by mal brať ohľad aj na 
študijné predpoklady študentov, ktoré v značnej miere vplývajú na schopnosť 
osvojenia si gramatiky cudzieho jazyka. Za najdôležitejší faktor považujeme 
ovládanie anglického jazyka zo strany študentov. Tí často ešte poriadne neovládajú 
anglický jazyk a ich nepochopenie gramatiky preto niekedy vychádza skôr 
z neporozumenia anglického jazyka, v ktorom sa výklad gramatiky realizuje. 

Veľký vplyv na pochopenie gramatiky latinského jazyka má aj materinský 
jazyk študentov, prípadne jazykové zručnosti študentov nadobudnuté v minulosti. Zo 
skúseností vyplýva, že študenti, ktorých materinským jazykom je jeden z románskych 
jazykov, prípadne takýto jazyk ovládajú, majú samozrejme oveľa lepšie predpoklady 
na zvládnutie gramatiky latinského jazyka. Rozhodujúcim prvkom v tomto prípade je 
príbuznosť románskych jazykov s latinčinou, z ktorej berú svoj základ nielen 
v gramatickej štruktúre jazyka, ale najmä v lexike. Tu študenti vo veľkej miere 
používajú transfer poznatkov a slovnej zásoby zo svojho materinského jazyka, ktorá 
sa v mnohých prípadoch líši od latinského ekvivalentu len vo výslovnosti alebo 
v menších grafických zmenách. Nedá sa však povedať, že by sa títo študenti 
nestretávali vôbec so žiadnymi ťažkosťami pri svojom štúdiu. V ich prípade môžeme 
hovoriť o nepriaznivom vplyve interferencie, t. j. používanie nadobudnutých 
vedomostí v nesprávnych situáciách. Veľmi často sa totiž spoliehajú na príbuznosť 
svojho jazyka s latinčinou a uplatňujú rovnaké postupy aj v prípadoch, keď si 
gramatická štruktúra latinského jazyka vyžaduje použitie iného gramatického 
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pravidla, alebo používajú medicínske výrazy priamo vo svojom materinskom jazyku 
bez toho, aby si uvedomovali, že sa tieto výrazy líšia od ich latinských ekvivalentov. 
Najčastejším problémom týchto študentov však ostáva používanie anglického jazyka, 
keďže rozumejúc latinskému výrazu vo svojom jazyku zanedbávajú osvojenie si jeho 
ekvivalentu v anglickom jazyku. 

Naopak študenti, ktorých materinský jazyk sa svojou vnútornou štruktúrou 
výrazne odlišuje od latinčiny a ktorí neovládajú okrem angličtiny žiadny iný cudzí 
jazyk, majú spočiatku väčšie problémy pochopiť gramatickú stavbu pre nich 
neznámeho latinského jazyka. V konečnom dôsledku však, po osvojení si slovnej 
zásoby a pochopení princípu skloňovania, dosahujú rovnaké výsledky, ako ostatní 
poslucháči. Ťažkosti pri učení im však spôsobuje nielen gramatická stavba latinčiny, 
ale aj logická štruktúra tohto jazyka, ktorá je v mnohom odlišná od ich materinského 
jazyka. 

Samozrejmosťou štúdia je aj nevylúčenie vyučujúceho z procesu vzdelávania, 
o to viac, ak hovoríme o výučbe cudzieho jazyka, ktorý už zo svojej podstaty 
nevyhnutne potrebuje spätnú väzbu. Z tohto dôvodu by mal byť kurz rozvrhnutý na 
niekoľko on-line lekcií, ktoré by obsahovali gramatický výklad, cvičenia 
upevňovacieho a kontrolného charakteru, prípadne testy, pomocou ktorých by 
študent mohol sám zhodnotiť úroveň svojich vedomostí. Výhodou by bolo, ak by mal 
vyučujúci prístup k výsledkom týchto cvičení, aby sa mohol individuálne pripraviť na 
osobnú konzultáciu so študentom prostredníctvom on-line rozhovoru, čo by viedlo 
k efektívnejšiemu a intenzívnejšiemu pôsobeniu vyučujúceho, k akému dochádza na 
klasických vyučovacích hodinách. 

 
 

Záver 
 
Na záver môžeme povedať, že výučba latinskej lekárskej terminológie formou 

e-learningu by si určite našla svoje uplatnenie aj vo vyučovaní zahraničných 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Zo strany 
vyučujúcich by si však vyžadovala predovšetkým dôkladnú prípravu študijného 
materiálu pre formu dištančného štúdia, ktorý by pokryl všetky požiadavky kladené 
na vedomostnú úroveň zahraničných študentov. Príprava takéhoto komplexného 
učebného textu by predpokladala aj oboznámenie sa s formami a metódami 
technického charakteru bežne uplatňovanými v programovaní a využívaní 
informačných technológii v praxi. 
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TEACHING LATIN MEDICAL TERMINOLOGY WITH E-LEARNING 
 
Abstract 
The paper deals with the necessity of using e-learning in the lessons of Latin medical terminology on 
Faculty of the Medicine in Pavol Jozef Šafárik University. The absence of the studying material is the 
main problem which could be resolved by preparing the new on-line courses concentred to the 
student’s specific needs. 
Key words: e-learning, Latin language, medical terminology  
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