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ÚVOD

K módnym trendom súčasnej výučby patrí aj elektronické vzdelávanie. Mô-
žeme ho definovať ako ucelený systém vzdelávania s centrálnou úlohou štu-
denta. Študujúci na tvorbu a poskytovanie obsahu, aktivity, riešenie úloh, 

hodnotenie, komunikáciu, administráciu a  riadenie vzdelávania využíva danú 
formu učenia - elektronické metódy spracovania, prenosu ako aj uskladňovania 
informácií. Cieľom vytvárania e-kurzov v povinných a povinne voliteľných pred-
metoch v rámci anglického jazyka pre študentov bakalárskeho a  inžinierskeho 
štúdia na Fakulte výrobných technológií - v nových akreditovaných študijných 
programoch nie je vytvorenie systému, ktorý by vôbec nevyužíval tradičné vzde-
lávanie počas semestra v rámci jazykových seminárov, ale takého systému, ktorý 
by vyhovoval čo najlepšie požiadavkám študujúcich cudzí jazyk a zabezpečoval 
čo najvyššiu kvalitu vzdelávania. 

Vyučujúce anglického jazyka pri vytváraní cudzojazyčných e-kurzov spolu-
pracujú s Ústavom výpočtovej techniky pri technickej univerzite v  Košiciach, 
pracoviskom s  celouniverzitnou pôsobnosťou, ktorého hlavným poslaním je 
zabezpečovať riešenie úloh spojených s  rozvojom a  využívaním informačných 
a komunikačných technológií na Technickej univerzite v spolupráci s fakultný-
mi počítačovými uzlami. K jedným z hlavných oblastí pôsobenia daného ústavu 
patrí aj oblasť informačných systémov, kde zabezpečuje vývoj, implementáciu, 
správu a  prevádzku, vrátane integrácie celouniverzitných informačných systé-
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mov, založených na moderných technológiách ako sú napr. SQL, klient/server, 
www a  podobne. Najvýznamnejší z  nich je pedagogický informačný systém. 
Úlohou Ústavu výpočtovej techniky je rovnako zavádzať moderné informačné 
a komunikačné technológie do reálnej praxe univerzity a v rámci nej aj do jed-
notlivých fakúlt. K takým možno zaradiť aj systém Moodle, softwarový balík pre 
tvorbu výukových systémov a elektronických kurzov na internete [1]. Jadrom da-
ného systému sú elektronické kurzy na jednotlivých fakultách, vrátane Fakulty 
výrobných technológií v Prešove, Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých 
prebieha výučba. V kurzoch si učitelia môžu ukladať dokumenty, rozvíjať aktivi-
ty so študentmi aj v rámci učiteľských kolektívov, komunikovať navzájom a tak 
riadiť celú výučbu.

MANAŽMENT	ANGLIČTINY	PRE	ŠTUDENTOV	VÝROBNÝCH	
TECHNOLÓGIÍ

Vzhľadom na danú situáciu a možnosti, ktoré ponúka univerzita rozhodli sme sa 
inovovať vyučovací systém a skvalitniť metódy výučby cudzích jazykov na Fakul-
te výrobných technológií. Na základe doterajších skúseností, ktoré sme nadobud-
li inovatívnym zavádzaním a využívaním informačných a komunikačných tech-
nológií, dospeli sme k mnohým pozitívnym zisteniam. Ak napríklad porovnáme 
dva kurzy anglického jazyka, ktoré majú rovnaký obsah, pričom jeden z nich je 
vedený klasickou formou a druhý kombinovane, zistili sme, že popularita kurzu 
vedeného technologicky a novými prostriedkami výpočtovej techniky je vyššia 
a pre študentov atraktívnejšia. Domnievam sa, že je to dané prirodzenou túžbou 
mladých ľudí, budúcich inžinierov po spoznávaní a  používaní nových techno-
lógií. Neplatí to však iba pre mládež, ktorá nastúpila na univerzitné štúdium po 
ukončení strednej školy. Rovnako môžeme potvrdiť, že je tomu tak aj v  rámci 
externého štúdia, v ktorom je zastúpenie študujúcich aj z radov staršej generácie. 
Zistili sme, že aj títo študenti, ktorí majú určité zábrany pri práci s počítačom, po 
absolvovaní e-kurzu sú na seba výrazne hrdí a teší ich nielen zvládnutie učiva, ale 
aj pokroku pri práci s PC, Internetom a podobne.

Konštatujem, že za uplynulé desaťročia svet technológií zmenil sa na nepozna-
nie, čo výrazne ovplyvňuje aj prácu učiteľa a vybavenie škôl výpočtovou techni-
kou. Naskytá sa tak väčšia možnosť a príležitosť pre učiteľa poskytnúť študentom 
okrem klasických študijných materiálov aj mnohé elektronické. Jedným z dôvo-
dov využívať informačné technológie vo výučbe aj cudzieho jazyka na Fakulte 
výrobných technológií je často nedostatok metodických materiálov – odbornej 
cudzojazyčnej literatúry týkajúcej sa ich štúdia, tak povediac „šitej na mieru“ pre 
jednotlivé študijné odbory a študijné programy. Aj v odbornej cudzojazyčnej li-
teratúre, ktorú využívame, nájdeme iba niektoré témy, ktoré sú vhodné pre štú-
dium výrobných technológií. Toto bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli 
v rámci projektu Implementácia blended e-learningu v procese výučby technického 
anglického jazyka pre novoakreditované študijné programy na Fakulte výrobných 
technológií Technickej Univerzity v Košiciach individuálne vypracovávať témy na 
vyučovacie hodiny angličtiny, či odbornej technickej angličtiny [2]. Hotové po-
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znatky, ktoré predtým prezentoval počas seminára jedine vyučujúci, postupne 
študenti môžu získavať z dostupných informačných zdrojov, na základe ktorých 
si osvojujú nové vedomosti a poznatky z oblasti výrobných technológií, ako aj 
progresívnych výrobných procesov. Možnosť zmeniť vyučovací proces v jazyko-
vej výučbe tak veľmi efektívne ponúka využitie technológie Moodle. Aj keď pô-
vodne bol navrhnutý na dištančné vzdelávanie, v súčasnosti ho môžeme využiť 
nielen na e-learningovú formu výučby anglického jazyka, ale aj kombinovane. 
Viaceré výskumy ukazujú efektívnosť kombinovania elektronického vzdelávania 
(blended learning) pomocou internetu a prezenčného vzdelávania (face to face). 
Jednu časť výučby teda môžeme realizovať so študentmi počas seminárov v kla-
sických učebniach a druhú časť elektronickým vzdelávaním (týka sa to najmä do-
plnkových odborných cudzojazyčných študijných materiálov, pracovných listov 
a podobne). Blended learning umožní tak učiteľovi rozhodnúť, do akej miery má 
využiť podporu e-learningu prostredia a kedy je lepšia možnosť osobného kon-
taktu so žiakmi [3]. V našich podmienkach praktizujeme striedanie face-to-face 
s elektronickým vzdelávaním. Vytváraním e-kurzov v rámci anglického jazyka 
s ostatnými vyučujúcimi, ako aj výberom vhodných tém na spracovanie zastáva-
me názor, že elektronická platforma navyše rozširuje možnosť učiteľa komuni-
kovať so študentmi na základe individuálnych potrieb v reálnom alebo dohod-
nutom čase. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o modernú platformu vzdelávania, 
vytvárajúcu predpoklady na celoživotné učenie sa, odporúčame študentom in-
tenzívne a efektívne využívať túto možnosť, oboznámiť sa s ňou už počas vyso-
koškolského (prípadne niektorí zo študentov mali takú možnosť ešte skôr v prie-
behu stredoškolského štúdia) štúdia a pripraviť sa aj takouto formou na budúcu 
prácu a kariéru [4]. 

Pri vytváraní nového kurzu postupujeme nasledovne. Najprv zobrazíme Nasta-
venia nového kurzu tak, že v konkrétnom kurze klikneme na možnosť Upraviť 
nastavenia v časti Administratíva kurzu v bloku Nastavenia. Zobrazí sa stránka 
s  formulárom, do ktorého musíme zadať názov kurzu, v našom prípade naprí-
klad aktuálne pre nový semester sme vytvárali English language II. Tento názov 
sa objaví v zozname kurzov ako aj na domovskej stránke kurzu. Potom musíme 
nastaviť dátum začiatku kurzu, od ktorého bude kurz prístupný študentom. Na-
stavenie tejto položky má zmysel počas zimného a  letného semestra najmä pri 
týždennom formáte kurzu. V tomto prípade začne týždeň práve dátumom, ktorý 
si zvolíme ako začiatok výučby v jednotlivých semestroch. 
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Obrázok 2.	Ukážka	pripravenej	vyučovacej	hodiny	s	vybranými	aktivitami	a zdrojmi

Jednotlivé týždne sa automaticky označia dátumom, kedy by sa daná téma mala 
preberať, prípadne si presný dátum cvičení môžeme zapísať individuálne. Každý 
kurz mal by obsahovať stručnú charakteristiku, cieľ, pripadne kompetencie, kto-
ré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Ďalej študentom zobrazíme, aké 
sú požiadavky napĺňania kurzu, aké úlohy a povinnosti musia splniť počas se-
mestra, aby mohli ukončiť povinný kurz klasifikovaným zápočtom. Zhrnutie sa 
zobrazuje spolu s názvom kurzu aj vo verejne prístupnej časti systému, poskytuje 
základné informácie pre všetkých študentov zapísaných do daného kurzu, preto 
jeho vyplnenie je veľmi dôležité. 

TVORBA	OBSAHU	E-LEARNINGOVÉHO	KURZU

Obsah e-learningového kurzu Anglický jazyk II sa snažíme zapracovať do jed-
notlivých sekcií. V prípade zobrazenia hlavnej stránky e-learningového kurzu sú 
kapitoly graficky oddelené a každá sekcia je očíslovaná, alebo je pri nej uvedené 
časové obdobie určené na jej štúdium. V našom prípade v každom novom kurze 
nastavíme 13 sekcií na zobrazenie, čo zodpovedá dĺžke jedného semestra. Vyu-
čujúci však môže počet sekcií meniť pomocou položky Počet týždňov/tém pro-
stredníctvom odkazu Upraviť nastavenia kurzu v bloku Nastavenia (Nastavenia 
→ Administratíva kurzu → Upraviť nastavenia). Editácia a napĺňanie kurzu preto 
pozostáva najmä z editácie jednotlivých sekcií. Prvým krokom k editácii kurzu je 
Zapnúť upravovanie v pravom hornom rohu hlavnej stránky kurzu alebo kliknu-
tie na odkaz Zapnúť upravovanie (Nastavenia → Administratíva kurzu → Upraviť 
nastavenia). 

V každom vytvorenom e-kurze a v  rámci každej vyučovacej hodiny počas se-
minára k jednotlivým témam môžeme pridávať rôzne zdroje a iné aktivity. Na 
pridanie napríklad URL musí tvorca kurzu vyplniť jednotlivé povinné položky 
v zobrazenom formulári – Meno a opis. Najdôležitejšou časťou pridávania od-
kazu na inú webovú stránku je položka Externá URL v časti Obsah. V nej uve-
dieme adresu webovej stránky, kde nájdu študenti požadovaný študijný materiál 
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odporúčaný učiteľom. V jednej z ďalších skupín položiek Voľby vyberáme spôsob 
zobrazenia obsahu. Ak chceme vidieť všetky možnosti zobrazenia stránky, klik-
neme v  ľavej časti na názov Možnosti (Appearance). V  prvej položke Zobraziť 
môžeme vybrať niektorú z  nasledujúcich možností: Automaticky – podľa typu 
pripojenej adresy vyberie systém najlepšiu možnosť zobrazenia automaticky; 
Vložiť – študijný materiál nachádzajúci sa v externom odkaze sa zobrazí ako sú-
časť stránky kurzu v hlavnej časti stránky; a Otvoriť – pripojený študijný materiál 
sa zobrazí v tom istom okne prehliadača [5].

Pomocou vkladania súboru môžeme tiež v e-kurze používať aj multimediálne do-
kumenty. Tie poskytujú oveľa väčšie možnosti ako len obyčajné texty. Napríklad 
mp3 a zvlášť mp4 súbory odporúčam, na základe vlastných skúseností, využívať 
najmä pri výučbe cudzích jazykov. S mp4 súbormi pripravujeme pre študentov 
viaceré cvičenia na počúvanie s porozumením, dopĺňanie odborných termínov 
a podobne. Moodle poskytuje komfortnú prácu s mediálnymi súbormi, pomocou 
vstavaných filtrov ponúka ich ovládanie. Tieto filtre sú nastaviteľné na úrovni 
kurzu, je teda na učiteľovi, či ich zapne, alebo nie. Postup pri vkladaní uvedených 
multimediálnych súborov je rovnaký ako s inými súbormi.

Obrázok 3.	Ukážka	cvičenia	na	počúvanie	prostredníctvom	vloženého	MP4.

Okrem spomínaného vkladania študijných materiálov do e-learningových kur-
zov, veľkým prínosom pre vzdelávanie v prostredí kurzov LMS Moodle je aj sku-
točnosť, že učiteľovi ponúka viacero aktivít, ktorými motivuje študentov. Ktoré 
aktivity nachádzajú svoje uplatnenie vo výučbe anglického jazyka v rámci štúdia 
výrobných technológií s využitím e- learningového kurzu pomerne často? V pr-
vom rade je to Diskusné fórum, do ktorého študenti môžu posielať svoje prí-
spevky. Tie si môžu prečítať všetci účastníci kurzu. Chat môžeme zaradiť medzi 
tzv. online formy komunikácie, aj v prípade usmernenia študenta učiteľom po-
čas samostatnej práce. Ide o rozhovor v reálnom čase pomocou internetu, často 
v rámci celej študijnej skupiny individuálnych študijných programov navzájom, 
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ale aj samostatne s vyučujúcim. Ak sa rozhodnem zaradiť túto aktivitu do kurzu, 
musím si s jednotlivými skupinami študentov vo vybraných študijných odboroch 
a programoch presne stanoviť čas (najlepšie čas prebiehajúcej vyučovacej hodiny 
počas seminára), kedy by mali byť všetci študenti k dispozícii online. V Moodle 
existuje aj činnosť priamo určená na zisťovanie názorov študentov na konkrétnu 
problematickú, v našom prípade najčastejšie odbornú tému, keďže pracujeme so 
študentmi výrobných technológií na Technickej univerzite. Táto činnosť sa na-
zýva Anketa. V aktuálnej verzii Moodle je k dispozícii činnosť priamo určená na 
prácu s úlohami, ktorá sa nazýva Zadanie. Učiteľovi, ktorý tvorí e-learningový 
kurz ponúka takmer všetko, čo môžu rôzne varianty zbierania úloh vyžadovať. 
Táto aktivita umožňuje zadať úlohu študentom, ktorú do určitého dátumu musia 
vypracovať a následne odoslať učiteľovi v elektronickej podobe [7]. 

Súčasťou práce učiteľa v e-learningovej forme výučby je získavanie spätnej väzby 
o  tom, do akej miery si študent daný odborný študijný cudzojazyčný materiá-
lu osvojil, prípadne mieru osvojenia vedomosti je možné aj ohodnotiť. V  tejto 
činnosti môže významne pomôcť e-learningový kurz vytvorený v LMS Mood-
le, ktorý ponúka aktivitu Test. K vytváraniu testu môžeme pristupovať dvoma 
spôsobmi: 1. pripravíme si tzv. Banku otázok a konkrétny test vytvárame až po 
jej vytvorení; alebo, 2. otázky si tvoríme priebežne počas vytvárania konkrét-
neho testu, pričom sa nám tieto otázky automaticky ukladajú do Banky otázok. 
Nový test pridáme do kurzu v režime úprav, kliknutím na ponuku Pridať aktivitu 
alebo zdroj, kde vyberieme možnosť Test. Nastavenie je rozdelené do celkov od 
všeobecných nastavení, cez časovanie, zobrazovanie známok, až po spôsob zo-
brazovania testu. V LMS Moodle sú k dispozícii nasledujúce typy otázok: esej, 
jednoduchá výpočtová, krátka odpoveď, numerická odpoveď, pravda/nepravda, 
náhodná zodpovedajúca krátka odpoveď, viaceré odpovede, vložené odpovede, 
odpoveď s výpočtom, výpočtová s viacerými odpoveďami, zhoda, opis. V niekto-
rých situáciách potrebujeme, aby študenti vypracovali odpoveď v podobe krátkej 
eseje [8,9]. Ide o tzv. otvorený typ otázky, na rozdiel od predchádzajúcich typov ju 
LMS Moodle nevie automaticky vyhodnotiť. Otázka tohto typu nebude známko-
vaná dovtedy, pokým ju neprečíta učiteľ. K odpovedi študenta môže učiteľ pridať 
komentár a bodové ohodnotenie.

Uložením bodov a  maximálnej známky ukončíme tvorbu nového testu. Ak 
chceme vidieť výsledok našej práce, vyberieme ponuku Náhľad. Test sa ukončí 
výberom ponuky Ukončiť pokus. Následne sa zobrazí zoznam všetkých otázok 
s ich aktuálnym stavom zodpovedania (Nezodpovedaná, Zodpovedaná, Nekom-
pletná). Tu sa ešte môže študent rozhodnúť, či sa vráti k testu alebo definitívne 
uzavrie test výberom ponuky Odoslať všetko a ukončiť [10]. V tejto časti treba štu-
dentov upozorniť, aby nezabudli na posledný krok. Z vlastných skúseností a po-
znatkov sa stáva, že ak študent test urobil, ukončil, ale zabudol odoslať, učiteľovi 
sa nezobrazí známka alebo percentuálne vyhodnotenie testu, pretože test je stále 
aktívny a zobrazuje sa tak, ako keby študent na ňom ešte pracoval. 

Ústredným miestom, kde učiteľ a študent vidí všetky hodnotené aktivity v pred-
mete Anglický jazyk je Známkový výkaz. Na tomto výkaze nájdeme názov kurzu, 
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jednotlivé kategórie a potom jednotlivé stĺpce, každý pre jedno hodnotenie (zada-
nie, test, vypočítavaná známka z iných stĺpcov a podobne). V tejto možnosti uči-
teľ nastaví, čo sa vyobrazí pri splnení percentuálnych hladín vyhodnotenia testu. 
Odporúčam využiť jednotlivé možnosti na známkovanie s určením percentuál-
nej škály stupnice. Študentovi sa po vypracovaní testu priamo v riadku Celko-
vá spätná väzba vyobrazí známka. Posledné riadky obsahujú priemer známky 
účastníkov kurzu, prípadne jednej vybranej študijnej skupiny [11]. Samozrejme, 
že nie každý kurz musí obsahovať všetky spomínané súčasti. Rovnako treba mys-
lieť na skutočnosť, že na jeho vytvorenie, úpravy a prípravu na finálne využívanie 
študentmi je potrebné veľa času a námahy.

ZÁVER

Cieľ daného príspevku spočíval v oboznámení sa s prácou pri tvorbe e-kurzov na 
vyučovacie hodiny v rámci seminárov z anglického jazyka v systéme Moodle. Na 
základe uvedených poznatkov a skúseností je možné vytvárať e-kurzy a použiť 
v ňom idey a námety, ktoré pomôžu študentom výrobných technológií pri jeho 
úspešnom zvládnutí. V závere zdôrazňujem, že po vytvorení kurzu a pred začiat-
kom jeho používania netreba zabudnúť skontrolovať niektoré položky: zistiť či 
sa k časovému harmonogramu dostanú všetci študenti; nastaviť časy otvorenia 
a uzavretia jednotlivých aktivít; v nastaveniach kurzu treba skontrolovať – názov, 
kategóriu, dátum začiatku kurzu, čas zápisu, počet týždňov či tém, prístupnosť 
kurzu študentom, zvoliť heslo kurzu, aby sa doň nezapísal ktokoľvek. Taktiež tre-
ba uviesť maximálnu veľkosť nahrávaných súborov, nastaviť tému pre každý týž-
deň seminára. Rovnako treba prekontrolovať všetky aktivity v kurze a skryť tie, 
ktoré nebudeme aktuálne používať.

Domnievam sa, že procesy v rámci globalizácie, ktoré súvisia s výdobytkami in-
formačných technológií, elektronické učebnice, digitálne knižnice ako aj elektro-
nické formy vzdelávania, otvárajú nové dimenzie edukácie. Zároveň kladú nové 
požiadavky na proces vzdelávania a  učenia sa. Svet informačných technológii, 
v ktorom sa niektorí študenti orientujú často rýchlejšie ako ich učitelia, sa stal 
súčasťou súčasnej infraštruktúry mnohých vysokých škôl a  univerzít. Napriek 
tomu, že proces informatizácie v rezorte školstva sa uskutočňuje na jednotlivých 
typoch škôl odlišným tempom, absolventi žiadnej z týchto škôl by nemali vstupo-
vať do života a na náročný pracovný trh bez schopnosti efektívne používať nové 
technológie vo svojom odbore ako aj v ďalšom živote, čo bude súčasťou ich celo-
životného vzdelávania.
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