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ODBORNÝ LATINSKÝ JAZYK V PROJEKTE  IMPLEMENTÁCIA 

MODERNÝCH  TECHNOLÓGIÍ DO VÝUČBY ODBORNÉHO CUDZIEHO 

JAZYKA 
ORIŇÁKOVÁ SLAVKA 
 
 
Abstrakt  
Ústav jazykových kompetencií CCKV Prešovskej univerzity riešil v rokoch 2012 – 2014 projekt KEGA 
s názvom Implementácia moderných technológií do výučby odborného cudzieho jazyka. Rámcovým 
cieľom tohto projektu bola inovácia vyučovania cudzích jazykov využívaním interaktívnej tabule. 
Výstupom z projektu budú výučbové moduly, predvádzacie zošity a komplexná metodická príručka. 
Zvláštne miesto medzi týmito modulmi má modul pre latinský odborný jazyk, pretože v slovenskom 
prostredí je málo moderných didaktických interaktívnych textov určených pre odbornú latinčinu. 
Kľúčové slová: interaktívna tabuľa, odborný latinský jazyk, ciele výučby, interaktívne aktivity 

 
 
Úvod 

 
Projekt KEGA s názvom Implementácia moderných technológií do výučby 

odborného cudzieho jazyka bol riešený v rokoch 2012 – 2014 Ústavom jazykových 
kompetencií (ÚJK) CCKV Prešovskej univerzity v spolupráci s riešiteľmi z Fakulty 
zdravotníckych odborov PU a Filozofickej fakulty PU. Rámcovým cieľom tohto 
projektu bola inovácia vyučovania cudzích jazykov prostredníctvom najmodernejších 
informačno-komunikačných technológií v procese vzdelávania, konkrétne využívaním 
interaktívnej tabule (IT). Výsledkom zavedenia inovatívnych technológií by v prvom 
rade malo byť zefektívnenie jazykového vzdelávania budúcich odborníkov v oblasti 
zdravotníctva, politológie a manažmentu, no zároveň aj podpora kontinuálneho 
vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov. Zavedenie interaktívnej 
výučby zabezpečuje kontinuitu odborného vzdelávania s jeho praktickou zložkou. 

Predpokladom úspešného riešenia tohto didakticko-metodického projektu bolo 
zariadenie interaktívnych učební. ÚJK vybavil dve učebne interaktívnymi tabuľami 
eBeam, jedna primárne slúži na výučbu cudzích jazykov pre zdravotnícke odbory, no 
využíva sa aj na výučbu cudzieho jazyka pre odbor manažment. Druhá interaktívna 
jazyková učebňa je k dispozícii hlavne pre študentov politológie a manažmentu. 

Významnými výstupmi projektu sú okrem inovácie výučby metodická príručka 
a viaceré vedecké a odborné publikácie venované interaktívnej výučbe. Z mnohých 
spomenieme zborník s rovnomenným názvom (Implementácia moderných 
technológií do výučby odborného cudzieho jazyka), v ktorom sú uverejnené odborné 
príspevky riešiteľov projektu prezentované na projektovej konferencii. V úvodnej 
teoretickej časti spomínanej metodickej príručky nájdeme kapitolu o programoch 
interaktívnych tabúľ a kapitoly o cieľoch, kompetenciách a metódach výučby cudzích 
jazykov pomocou interaktívnej tabule. Praktická časť obsahuje samotné výučbové 
moduly, tie pozostávajú z minimálne piatich metodických listov určených učiteľovi 
a pracovných listov pre študentov. V metodickom liste sa sústreďujú informácie 
o konkrétnej vyučovacej hodine: názov predmetu, odbor, semester, forma výučby, 
téma, konkretizované medzipredmetové vzťahy, vstupné vedomosti študentov, ciele 
vyučovacej jednotky, pomôcky, časová dotácia, typ vyučovacej hodiny, organizačná 
forma, metódy a detailný priebeh časti hodiny, na ktorej sa využíva interaktívna 
tabuľa. Pracovné listy spĺňajú v prvom rade aktivizujúcu úlohu, študenti v laviciach 
pracujú na tých istých úlohách ako učiteľ, resp. vybraný študent pri interaktívnej 
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tabuli (ukážka metodického listu a pracovného listu na latinský jazyk je na obr. 1 a 2). 
Riešitelia takto pripravili 9 výučbových modulov na výučbu odborného cudzieho 
jazyka v programe eBeam, resp. SMART Board, pre tri cudzie jazyky a vybrané 
odbory: anglický jazyk, nemecký jazyk a latinský jazyk pre odbor zdravotníctvo, 
anglický jazyk a nemecký jazyk pre odbor manažment, nemecký jazyk pre odbor 
politológia.  
 
 
Odborný latinský jazyk v projekte 
 

Modul pre odborný latinský jazyk má v tomto projekte zvláštnu pozíciu – patrí 
medzi ojedinelé produkty tohto charakteru, na Slovensku je hotových dostupných 
interaktívnych materiálov venovaných odbornej latinčine veľmi málo, hoci aj v tejto 
oblasti sa situácia začína zlepšovať. E. Brodňanská uvádza viaceré snahy 
vysokoškolských učiteľov latinčiny o implementáciu moderných technológií do výučby 
latinského jazyka. Spomína napr. e-learningové kurzy na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku, na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a predstavuje 
projekt Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, v rámci ktorého 
riešiteľský kolektív pripravuje moduly elektronického kurzu latinského jazyka pre 
študentov španielčiny (Brodňanská, 2013, s. 32). 

V rámci riešeného projektu vznikol modul pre odbor zdravotníctvo so 
všeobecným zameraním. Tento pripravený modul má slúžiť pri výučbe odborného 
latinského jazyka so zdravotníckym zameraním s dotáciou jeden semester. 

V porovnaní s ostatnými živými jazykmi v projekte bolo potrebné sa pri tvorbe 
modulu vyrovnať s viacerými špecifikami odbornej latinčiny. V prvom rade ide 
o rozdielny primárny cieľ výučby – získanie tzv. terminologickej kompetencie. Pojem 
terminologická kompetencia možno chápať ako schopnosť presného a jazykovo 
správneho používania termínov a to v ústnej i písomnej podobe a zároveň schopnosť 
základnej orientácie vo všeobecnej problematike odbornej terminológie (Oriňáková, 
2014, v tlači). Ďalšou dôležitou kompetenciou, ktorá je spoločná so živými jazykmi, je 
čítanie s porozumením, resp. rozvoj prekladateľských zručností. Cieľ čítania s 
porozumením je však rozdielny, nezameriava sa komunikačne. Na základnom stupni 
ide o porozumenie termínov, na vyšších stupňoch je to porozumenie rôznych 
popisov, postupov, diagnóz ap. 

Kvôli spomenutým špecifikám implementácia interaktívnej tabule do výučby 
odborného latinského jazyka naráža na rôzne úskalia. Práve absencia komunikačnej 
zložky odbornej latinčiny okliešťuje možnosti, ktoré ponúka interaktívna tabuľa, 
nevyužíva sa to, čo súvisí s komunikačnou funkciou živých jazykov, napr. posluch 
s porozumením, hovorenie, nácvik komunikačných situácií atď. Výučba sa teda 
sústreďuje na výklad gramatického učiva a nácvik prekladateľských zručností. Asi 
najnáročnejšou výzvou pre vyučujúceho odborného latinského jazyka je 
zatraktívnenie takej nepopulárnej oblasti jazykového vzdelávania, akou je gramatika 
či nezáživné prekladanie odborných termínov (Oriňáková, 2014, v tlači). 

Modul pre odborný latinský jazyk obsahuje päť metodických listov určených 
vyučujúcemu, ku každému metodickému listu je pre študentov pripravený príslušný 
pracovný list a samozrejme aj päť tzv. scrapbookov. Scrapbook je multimediálna 
aplikácia interaktívnych prezentácií slúžiaca na prácu s interaktívnou tabuľou. 
Konkrétnu realizáciu vybraných úloh a aktivít na interaktívnej tabuli si možno pozrieť 
v obrazovej prílohe k modulu pre latinský jazyk v metodickej príručke. 
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Metodický list pre vyučujúceho sme v projekte poňali ako návod na realizáciu 
konkrétnej vyučovacej jednotky s interaktívnou tabuľou. Okrem informácií 
o vyučovacej skupine (odbor, ročník, semester, forma výučby) a predmete (názov, 
skratka) tu nájdeme špecifikovanú tému vyučovacej hodiny, medzipredmetové 
vzťahy, požadované vstupné vedomosti a zručnosti, ciele, typ, organizačnú formu 
vyučovacej hodiny, pomôcky, časovú dotáciu a samozrejme aj vyučovacie metódy 
(obr. 1). Zvláštna pozornosť je venovaná priebehu časti hodiny, na ktorej sa využíva 
interaktívna tabuľa. Podrobne sú uvedené aktivity a postup práce s interaktívnou 
tabuľou pri jednotlivých cvičeniach a spôsob kontroly výsledkov práce. 

 

 
 

Obrázok 1. Metodický list. 

 
Pracovný list študenta je nevyhnutnou pomôckou na vyučovacej hodine 

realizovanej pomocou interaktívnej tabule. Slúži ako aktivizujúci prvok, študenti 
počas práce s interaktívnou tabuľou nie sú pasívnymi divákmi, ale aktívne riešia 
identické úlohy (obr. 2 a 3). 

Pracovné listy, ak to dovoľuje charakter úloh, možno využiť na diagnostiku 
vedomostí študentov. V takom prípade nechávame študentov vypracovať pracovný 
list samostatne, resp. v skupinách/dvojiciach, až potom prichádza samotná práca 
s interaktívnou tabuľou ako kontrola samostatnej práce. Podľa uváženia vyučujúceho 
je možnosť samostatne vypracované pracovné listy zozbierať a ohodnotiť známkou. 
Takýto postup práce s pracovnými listami a s interaktívnou tabuľou je však časovo 
náročný, pretože vybrané úlohy vypracúvajú študenti vlastne dvakrát. Tento fakt 
treba starostlivo zvážiť pri výbere a formulovaní úloh, ktoré majú slúžiť na 
diagnostické účely, napr. úlohy na výber správnej možnosti, úlohy na identifikáciu, 
resp. na tvorbu latinských gramatických tvarov ap. (Oriňáková, 2014, s. 82).  
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Obrázok 2. Ukážka pracovného listu. 

 

 
 

Obrázok 3. Ukážka identickej úlohy s obr. 2 v scrapbooku. 

 
Pri vytváraní výučbového materiálu sme prácu s interaktívnou tabuľou na 

hodinách odbornej latinčiny rozdelili na dva druhy: 1. interaktívna tabuľa pri výklade 
novej (gramatickej) témy; 2. interaktívna tabuľa pri nácviku a upevňovaní učiva. 

Interaktívnu tabuľu (IT) pri výklade nového gramatického učiva (morfológia, 
syntax) možno využiť niekoľkými spôsobmi: 

- výklad gramatického učiva píšeme priamo ako na jednoduchú tabuľu;  
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- využitie vopred pripravených snímok rovnakého obsahu s operatívnym 
dopĺňaním vzťahov podľa potrieb študentov; 

- kombinácia priameho výkladu a vopred pripravených snímok.  
Pri nácviku a upevňovaní učiva je možností využitia IT omnoho viac. Ďalej 

ponúkame niektoré základné a kombinované typy aktivít a príklady úloh na IT: 
- priame písanie na IT s možnosťou následnej kontroly pomocou vrstvy 

alebo rolety – napr. úlohy na nácvik nového skloňovania (obr. 4); 
- doplňovanie, vpisovanie transparentnou farbou do vopred pripravených 

snímok – napr. úlohy na identifikáciu chýb v skloňovaní, nácvik 
nezhodného prívlastku; 

- presúvanie slov ako objektov podľa zadania úlohy – triedenie slov 
podľa zadaných kritérií, tvorenie slov zo slabík; 

- označovanie javov v originálnom texte – hľadanie slov s istou 
gramatickou charakteristikou v slovníku; 

- doplňovanie, popis obrázkov – pomenúvanie častí kostry; 
- spájanie položiek (objektov, slov) – hľadanie antoným; 
- kombinovanie presúvania a priameho dopisovania – výber slova 

s rozdielnou gramatickou charakteristikou; 
- kombinovanie spájania resp. priradzovania a priameho vpisovania – 

tvorenie a prekladanie protikladných dvojíc; 
- kombinovanie viacerých aktivít (napr. presúvanie / označovanie / 

dopisovanie, priradzovanie / presúvanie / dopisovanie ap.) – hľadanie 
medzideklinačných vzťahov, priradenie správneho prekladu a následný 
preklad ďalších termínov s nezhodným prívlastkom, priradenie 
a určenia správneho tvaru (obr. 5). 

 

 

 
Obrázok 4. Úloha na skloňovanie s použitím rolety. 
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Obrázok 5 Výber správnej možnosti. Určovanie pádu slova 3. deklinácie. 

 
Pokiaľ ide o obsahovú náplň, zaradili sme do modulu taký rozsah 

gramatického učiva, ktorý je potrebný pre zvládnutie elementárnych zákonitostí 
latinskej zdravotníckej terminológie a je možné zvládnuť ho pri súčasnej minimálnej 
dotácii hodín (jedna hodina počas jedného semestra). Predstavuje menný deklinačný 
systém latinčiny – päť latinských deklinácií, adjektíva a ich fungovanie vo funkcii 
zhodného prívlastku a predložky. 

Lexikálny obsah zahŕňa slovnú zásobu hlavne z oblasti anatómie 
a jednoduché diagnózy vyhovujúce preberanému gramatickému učivu.  

V poslednej fáze riešenia projektu pripravujeme databázu testovacích úloh pre 
hlasovacie zariadenia, vychádzajúcich z učiva preberaného na interaktívnej tabuli. 
Úlohy sú dvojakého typu: 1. úlohy na testovanie vedomostí študentov, 2. úlohy 
prieskumné určené na didaktický výskum a spätnú väzbu. Databáza testovacích úloh 
má slúžiť potrebám konkrétneho vyučujúceho, preto nebude publikovaná ani 
zverejňovaná. 

V rámci výstupov z projektu tím riešiteľov však plánuje zverejniť po prihlásení 
na univerzitnej stránke aj hotové výučbové materiály v programe eBeam alebo 
SMART Board pre potreby svojich študentov a kolegov. 
 
 
Záver 
 

Modul pre odborný latinský jazyk bude publikovaný spolu s modulmi pre iné 
jazyky v metodickej príručke, ktorá má byť hlavným publikačným výstupom riešeného 
projektu. Ponúka vyučujúcim návod a inšpiráciu pre tvorbu vlastných výučbových 
materiálov. Prvotná príprava takých materiálov sa môže zdať časovo pomerne 
náročná, no hotové cvičenia sú veľmi flexibilné, je možné ich veľmi rýchlo obmieňať 
aj priamo vo vyučovacom procese. 

Existencia moderných výučbových materiálov, ktoré rátajú s aplikáciou 
informačno-komunikačných technológií, môže pomôcť odbornému latinskému jazyku 
upevniť si pozíciu medzi predmetmi v akademickom vzdelávaní. Očakávame, že 
multimediálne a interaktívne didaktické pomôcky prispejú k zvýšeniu motivácie k 
štúdiu tohto predmetu „napriek tomu, že memorovanie, dril, značná časová 
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investícia, náročnosť, neprestanú byť súčasťou prenikania k podstate tohto zdanlivo 
mŕtveho jazyka“ (Brodňanská – Koželová, 2014, s. 14).  
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LATIN FOR PROFESSIONAL PURPOSES IN THE PROJECT IMPLEMENTATION OF 

MODERN TECHNOLOGIES INTO THE SPECIFIC FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 
Abstract 
Institute of Language Competences, Center of Competencies and Lifelong learning of Prešov 
University has been working on a KEGA project with the name Implementation of Modern 
Technologies into the Specific Foreign Language Teaching since 2012. It will be finished in December 
2014. The general aim of this project has been the innovation of foreign language teaching using an 
interactive whiteboard. The output of the project will be teaching modules, Flipcharts and a 
comprehensive methodological guide. A special place among these modules has a module for the 
Latin language for professional purposes, as there are not enough modern interactive didactic texts 
intended for professional Latin in the Slovak environment. 
Keywords: interactive whiteboard, Latin for professional purposes, aims of education, interactive 
activities 
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