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Abstrakt 
 

Učebný predmet biológia v sekundárnom vzdelávaní umožňuje poznanie anatómie 
a fyziológie živočíchov. K správnemu pochopeniu významne prispievajú pitvy, ktorých 
realizácia patrí častokrát medzi kontroverzné témy. Pitvy si v mnohých krajinách zachovávajú 
pôvodný status a zostávajú tradičnou súčasťou vyučovania biológie. V iných krajinách sa 
začali na účely vyučovania anatómie využívať rôzne softvéry, ktoré viac alebo menej 
nahrádzajú reálne pitvy.  

Zisťovali sme aké sú skúsenosti univerzitných študentov, budúcich učiteľov, nielen 
s reálnymi pitvami, ale aj virtuálnymi. Okrem skúseností nás zaujímali aj názory a preferencia 
jednej z uvedených možností. Študenti nemajú dostatok skúseností s alternatívnymi 
možnosťami vyučovania anatómie, napriek tomu sa väčšina z nich vyjadrila proti využívaniu 
virtuálnych pitiev. 
 
Kľúčové slová: virtuálna pitva, reálna pitva, študent 
 
Abstract 
 

Teaching subject of biology in secondary education enables to get knowledge of 
anatomy and physiology of animals. Dissections, which are sometimes considered to be 
controversial by public, are important to understand the real meaning of the subject. In many 
countries dissections still have originally high status and remain traditional part of biology 
teaching. In other countries various softwares are used for teaching anatomy which more or 
less substitute real dissections. 

The experience of university students, pre-service teachers with both real and virtual 
dissections has been surveyed. Except of their experience we were interested even in their 
opinion and preference. Although students do not have enough experience with alternative 
ways of anatomy teaching, majority of them were against using virtual dissections.  
 
Key words: virtual dissection, real dissection, student 
 
 

1. ÚVOD 
 

Ľudia už od dávnych dôb túžili poznať svoje telo z vnútra, chápať princíp jeho 
fungovania, a predovšetkým poznať príčiny bolestí a chorôb. Odlišnosť od živočíchov si 
začali uvedomovať už v prvotnopospolnej spoločnosti. Prvými zmienkami boli informácie 
o krvnom obehu v čínskom spise už 3000 rokov p.n.l. V indických textoch už 2000 p.n.l boli 
opísané postupy a návody liečenia a vyháňania diabla.  
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Pitvať či nepitvať?  Využívať virtuálne pitvy či reálne pitvy? 
Niektorí výskumníci tvrdia, že virtuálne pitvy sú účinnejšie ako skutočné (Predavec, 

2001), iní preferujú kombináciu virtuálnych a skutočných (Akpan a Andre, 1999) a ďalší sú 
zásadne proti virtuálnym pitvám (Offnerová, 1993). Podľa Predaveca (2001) sú virtuálne 
pitvy časovo úspornejšie a študenti nie sú zaťažovaní nežiaducimi vplyvmi pachu a krvi 
pitvaných živočíchov. Ako ďalšie výhody uvádza možnosť detailného prehliadnutia 
vnútorných orgánov a najmä prehliadanie orgánov v intaktnej podobe (nedochádza 
k poškodeniu orgánov neskúsenosťou študentov). Študenti majú lepšie podmienky pri učení – 
lepšia a rýchlejšia determinácia orgánov, prispôsobenie sa vlastnému tempu práce a možnosť 
pracovať aj doma.  Medzi ďalšie výhody autori zaraďujú atraktívnosť, motiváciu, kreatívnosť 
a bezpečné prostredie. Odporcovia reálnych pitiev tiež tvrdia, že pitvy môžu posilniť 
negatívne postoje ľudí k utrpeniu živočíchov a vypestovať u nich nerešpektovanie života.  

Pitvy si v mnohých krajinách zachovávajú pôvodný status a ostávajú tradičnou 
súčasťou vyučovania biológie. Najväčším odporcom virtuálnych pitiev je Offnerová (1993), 
podľa ktorej je virtuálna pitva kvalitatívne odlišná od skutočnej a akékoľvek modely, 
nahrávky a iné dvojrozmerné znázornenia neposkytujú rovnaký spôsob prijímania informácií 
ako skutočná pitva. Tvrdí, že použitím alternatív reálnej pitvy žiaci nikdy neprichádzajú do 
kontaktu s reálnymi orgánmi živočíchov a považuje ich dokonca za ignoráciu skutočného 
vyučovania biológie. Ako uvádza, pri reálnej pitve je možné zapojiť oveľa viacej zmyslov 
(čuch, hmat, zrak) ako virtuálnej (zrak).  

Podľa Akpana a Andreho (1999) najoptimálnejším riešením je kombinácia virtuálnych 
a reálnych pitiev. Výskumom potvrdili, že najvyššiu úroveň o anatómii a morfológii dosiahli 
žiaci v skupine,  v ktorej virtuálna pitva predchádzala skutočnej.  
Štúdie zamerané na efektivitu pitiev vo vyučovacom procese môžeme rozdeliť do troch 
skupín: 
1. Štúdie potvrdzujúce efektivitu reálnych pitiev. 

Zo všetkých analyzovaných štúdií týkajúcich sa pitiev, len jedna z nich potvrdila 
pozitívnejší vplyv skutočnej pitvy v porovnaní s virtuálnou. Offnerová (1999) tvrdí, že 
študenti nenadobudnú rovnaké vedomosti z anatómie a dostatočne nepochopia štruktúru 
a funkciu vnútorných orgánov živočíchov prostredníctvom virtuálnych pitiev.  
2. Štúdie potvrdzujúce účinnosť alternatívnych spôsobov pitiev. 

Maloney (2002) uvádza, že virtuálne pitvy sú vhodnou alternatívou reálnych pitiev 
a rovnako efektívne môžu vplývať na vedomosti a predstavy žiakov. Prostredníctvom 
technológií je možné naučiť rovnako anatómiu ako reálnymi pitvami a to dokonca bez 
zabíjania. Predavec (2001) potvrdil vyššie priemerné skóre z testu u študentov používajúcich 
virtuálne simulácie.  
3. Štúdie potvrdzujúce rovnaké alebo porovnateľné výsledky medzi reálnymi a alternatívnymi 
spôsobmi pitiev. 

Bauer a kol. (1992), Dewhurst a kol. (1993), Leonard (1992) potvrdili porovnateľné 
výsledky medzi skupinou, ktorá reálne pitvala a skupinou, ktorá sa učila pomocou tzv. video-
diskov či počítačových simulácií.  
Ako je to na Slovensku? 

Na základných a stredných školách sa žiaci a študenti oboznamujú s anatómiou 
živočíchov a človeka v jednotlivých ročníkoch podľa Štátneho vzdelávacieho programu. 
Avšak  v posledných rokoch sa začínajú vynárať argumenty proti realizácii reálnych pitiev vo 
vyučovaní biológie, pričom na Slovensku je v platnosti Zákon č. 543/2002 Z.z. z 25. júna 
2002 o ochrane prírody a krajiny a podľa § 4, sa „zakazuje odchytávať a usmrcovať živočíchy 
na miestach ich prirodzeného výskytu“. Tento zákaz však neplatí, ak sa odchytávanie alebo 
usmrcovanie uskutočňuje v súvislosti s vykonávaním vedeckovýskumnej činnosti alebo ak 
hrozí bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo poškodenie jeho majetku, 
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alebo ak to ustanovujú osobitné predpisy. Pitvy sú často považované za porušovanie slobody 
zvierat.  Príčin vylúčenia pitiev z praktických cvičení na jednotlivých stupňoch škôl je zrejme 
viac. Určite k nim patria pocity žiakov či učiteľov, neochota zo strany učiteľa, materiálne 
podmienky, časová náročnosť, samotná príprava učiteľa. Okrem ochrany zvierat boli zistené 
negatívne postoje nielen u žiakov, a to predovšetkým u dievčat, ale aj učiteľov, k používaniu 
živočíchov na vyučovaní. V súčasnosti sa čoraz viac dostávajú do popredia počítačom 
simulované pitvy, uskutočňujú sa pitvy prostredníctvom videokonferencií,  ktorými možno 
čiastočne nahradiť reálne pitvy. 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, aké skúsenosti a názory majú študenti univerzít na 
uskutočňovanie pitiev a akú možnosť preferujú z hľadiska vyučovania anatómie – 
uskutočňovať reálne či virtuálne pitvy? 
 

2. METODIKA 
 

Výskumu sa zúčastnilo 400 študentov dvoch univerzít Slovenska: Trnavskej 
Univerzity v Trnave a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zúčastnení respondenti 
boli študenti študujúci v odboroch: predškolská elementárna pedagogika, všeobecná ekológia, 
jednoodborová biológia, učiteľský smer biológia v kombinácii s iným aprobačným 
predmetom. Oslovení respondenti pochádzali z rôznych miest Slovenska, pričom jednotlivé 
kraje boli rovnomerne zastúpené. Vek respondentov študujúcich v rôznych ročníkoch 
bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa pohyboval v rozmedzí od 18-26 rokov 
(priemerný vek  bol 20,8 rokov). 

Dotazník, ktorý sme administrovali študentom obsahoval nielen demografické údaje 
ako vek, pohlavie, bydlisko, ale predovšetkým otázky zamerané na problematiku virtuálnych 
pitiev a ich porovnanie s reálnymi pitvami. Použili sme otvorené otázky, ktoré sme v ďalšom 
kroku kategorizovali a vyhodnotili. Dotazník bol administrovaný všetkým študentom počas 
jedného 60 minútového stretnutia, na ktorom boli oboznámení s cieľom výskumu 
a inštruovaní ako vyplniť jednotlivé položky dotazníka. Dotazník obsahoval otázky typu: 
„Aký máš názor na virtuálne pitvy? Je možné nimi nahradiť skutočné pitvy?“, „Videl(a) si už 
virtuálnu pitvu?“, „Pitval(a) si už niekedy?“, „Akého živočícha ste pitvali?“, „Aké si mal(a) 
pocity z pitvy?“. 
 

3. VÝSLEDKY 
 

Analýzou odpovedí sme zistili, že väčšina dotazovaných (graf 1) ešte nevidelo žiadnu 
virtuálnu pitvu („Videl(a) si už virtuálnu pitvu?“), keďže iba štvrtina študentov uviedla, že 
videla virtuálnu pitvu.  
Graf 1. Skúsenosti študentov s virtuálnymi pitvami 
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Podľa väčšiny študentov (graf 2) nie je možné skutočné pitvy nahradiť virtuálnymi. 

Švrtina študentov sa vyjadrila pozitívne v prospech virtuálnych pitiev a 17% dotazovaných sa 
nevedelo vyjadriť k uvedenej otázke („Je možné nimi nahradiť skutočné pitvy?“).  
Pravdepodobne si nahradenie reálnych pitiev vedia predstaviť študenti, ktorí mali skúsenosť 
nielen s virtuálnou, ale aj reálnou pitvou. 

 
 Graf 2. Názory na využívanie virtuálnych pitiev 
 

 
 
Medzi najčastejšie zdôvodnenia odpovedí na otázku či je možné nahradiť reálne pitvy 

virtuálnymi patrili odpovede typu: reálne pitvy sú pre študentov cennejšie, získavajú 
prostredníctvom nich praktické zručnosti a viacej skúseností, dokážu si lepšie zapamätať 
anatómiu daného živočícha, viac sa naučia z reálnej pitvy, nadobudnú lepšiu predstavu nielen 
z anatómie ale aj morfológie. V neposlednom rade sú pri reálnej pitve zapojené všetky 
zmysly, na rozdiel od virtuálnej. Pre študentov bol dôležitý aj samotný kontakt so živočíchom 
a samotná pitva predstavovala pre študentov neopakovateľný zážitok.   

 
Respondenti, ktorí už videli virtuálnu pitvu sa vyjadrili, že majú lepšiu predstavu 

o anatómii, vyvolalo to v nich túžbu vidieť skutočnú. Mnohí, ktorí už videli aj skutočnú aj 
virtuálnu a vedeli tak porovnať sa vyjadrili, že virtuálne pitvy nemôžu nahradiť reálne, ale pri 
virtuálnych to „nesmrdí“ a podľa nich by sa virtuálna pitva mala zrealizovať pred 
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uskutočnením reálnej pitvy.  Zaujímavým zistením bolo, že študenti, ktorí ešte nevideli 
virtuálnu pitvu sa vyjadrili, že virtuálna pitvy nikdy nemôže nahradiť reálnu pitvu.  
  

Oslovení študenti sa počas štúdia či už na strednej alebo vysokej škole stretli so 
skutočnou pitvou (62%). Najčastejšie pitvali  rybu, sliepku, dážďovku a potkana (graf 3). 
Menej respondentov pitvalo hmyz, myš, ošípanú či oko (menej ako 8%). Pri všetkých 
živočíchoch študenti uviedli, že boli s pitvou spokojní.  

 
Graf 3. Najčastejšie pitvaný živočích 

 
 

Ako mnohí uviedli, reálna pitva je podľa nich hodnotnejšia, je skutočná, môžu sa 
pitvaného objektu dotknúť, manipulovať s ním a zapájajú viaceré zmysly, nielen zrak ako pri 
virtuálnej. Približne 1% študentov uviedlo, že by sa nechcelo zúčastniť reálnej pitvy. 
Vyslovene pozitívny pocit pri skutočnej pitve uviedlo 42% respondentov a vyslovene 
negatívny 17% respondentov. 
 

4. ZÁVER 
 

Univerzitní študenti z Košíc a Trnavy potvrdili nedostatok skúseností s alternatívnymi 
možnosťami vyučovania anatómie. Zistili sme, že študenti sú naklonení reálnym pitvám, čo 
však môže súvisieť nedostatočnými skúsenosťami s virtuálnymi pitvami. Väčšina 
respondentov ešte nevidela žiadnu z virtuálnych pitiev a rovnako uviedli, že reálne pitvy nie 
je možné ničím nahradiť. Študenti, ktorí mali skúsenosti aj s virtuálnou pitvou boli toho 
názoru, že týmto spôsobom je možné detailnejšie si prezrieť jednotlivé orgány avšak 
hodnotnejšia je podľa nich reálna pitva. 

Mnohé práce poukazujú na rozpory v názoroch na to, či pitvy nahradiť virtuálnymi 
simuláciami alebo ich ponechať, prípadne skombinovať. Virtuálne pitvy môžu byť určitou 
alternatívou reálnych pitiev a nepochybne prinášajú mnohé výhody, najmä z časového 
hľadiska a možnosti ich bezproblémového praktizovania priamo na vyučovaní. Taktiež ich 
kombinácia s následnou reálnou pitvou má tiež svoje výhody. 

Ďalší výskum by sa mal preto zamerať na využitie virtuálnych a reálnych pitiev vo 
vyučovaní a po absolvovaní oboch možností zistiť preferenciu jednej z uvedených možností. 
Predložený výskum bol podporený projektom VEGA č. 1/0124/11. 
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