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Abstract
The concept of e-learning is a part of almost all areas of the educational process. It has become a part 
of both the higher education fields of study branches and study programs, but directly incorporated as 
a progressive form of education within general and professional courses of university study. 
Keywords: LMS, professional teaching, e-leaarning, higher education.

ÚVOD

Problematika e-learningu nie je celkom nová, neustále sa vyvíja a postup-
ne nachádza stabilné miesto v modernom vzdelávaní. Aj napriek tomu, že 
mnohí e-learning odmietajú iba z dôvodu neznalostí práce s ním, alebo iní 

nekriticky preceňujú možnosti jeho využívania, predsa je podporou prezenčného 
alebo dištančného spôsobu výučby. Aktívni a nadšení užívatelia takej formy vzde-
lávania dokážu veľmi rýchlo pochopiť mnohé výhody, ktoré ponúka - centrálne 
uloženie, sprístupnenie rozmanitých informačných aktivít a zdrojov študentom 
a kolegom, monitorovanie práce študentov počas semestra a prebiehajúceho se-
minára, postupné získavanie kvalitnej spätnej väzby, úspora času a financií na 
vytlačenie, rozmnožovanie, zhromaždenie a  vyhodnotenie testov i  zadaných 
úloh. K benefitom danej formy výučby patrí vlastné tempo práce jednotlivých 
študentov, ich neobmedzený a jednoduchý prístup k e-kurzom, podobne je vý-
hodný aj pre študentov, ktorí nie sú prítomní na vyučovaní. Zároveň je vytvore-
ný priestor na prácu s nadanými študentmi aj tými zaostávajúcejšími a mnohé 
iné. Výsledkom takej práce je atraktívna a moderná výučba, zvyšujúca pútavosť 
a  konkurencieschopnosť každej vzdelávacej inštitúcie, vrátane študentov vý-
robných technológií, pre ktorých v rámci jazykovej výučby pripravujeme vhod-
ný cudzojazyčný odborný študijný materiál. Je dokázané, že experimentovanie 
v oblasti elektronického vzdelávania je často živelné. Implementácia e-learningu 
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si vyžaduje starostlivý a komplexný prístup, čím pripravíme ucelenú štruktúru 
potrebných aktivít a  zdrojov, ktoré môže učiteľ aj študent využívať počas se-
mestra na technickej univerzite aj v rámci výučby anglického jazyka. Za týmto 
účelom je vyvinutý tzv. „Learning management system“ (LMS), ktorý umožňuje 
širokospektrálne implementovať e-learning do pedagogickej praxe a celkového 
vyučovacieho procesu [1]. 

Obrázok 1. Vytvorenie platformy Moodle na TUKE

Moodle môžu využívať všetci používatelia internetu prostredníctvom klasické-
ho webového prehliadača na uskutočňovanie elektronického vzdelávania. Patrí 
k voľne dostupným softvérovým balíkom, ktorý na svojom serveri má nainštalo-
vaný aj Technická univerzita v Košiciach, ako aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie. Ten 
následne môžu učitelia aj študenti využívať prostredníctvom internetu. Moodle 
spolu s ďalšími systémami zabezpečujúcimi elektronickú výučbu sa  označujú 
skratkou LMS (Learning Management System), zlučujúci súbor nástrojov zabez-
pečujúci riadenie vzdelávania. Študentom výrobných technológií sprostredkúva 
obsah vzdelávania, vzdelávacieho procesu a zároveň poskytuje učiteľom informá-
cie o študentovi, jeho výsledkoch a celkovom hodnotení.

VYUŽÍVANIE MOODLE V ANGLICKOM JAZYKU PRE 
VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

Moodle znamená akronym Modular Object Oriented Dynamic Learning Envi-
ronment pre modulárne objektovo orientované dynamické vzdelávacie prostre-
die. Predpokladám skutočnosť, že ak učiteľ chce pracovať v prostredí LMS Mo-
odle a vytvárať svoje vlastné e- kurzy, musí mať v prvom rade počítač pripojený 
na internet s dobrým signálom, pretože v opačnom prípade to narúša vyučovaciu 
hodinu a celý program počas seminára, a konečný efekt pre neho samotného aj 
pre študentov nie je uspokojivý. Okrem toho musí mu byť jasná webová adre-
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sa, na ktorej je celý systém umiestnený ako aj používateľský účet (prihlasovacie 
meno a heslo). Pri vytváraní e-kurzov na platforme Moodle sú k dispozícii via-
ceré skupiny používateľov: v prvom rade je to administrátor, ktorý má neobme-
dzené oprávnenia; manažér má dovolený prístup do kurzov, môžu ich aj upra-
vovať; potom nové e-kurzy môžu vytvárať tvorcovia kurzov; editujúci učiteľ má 
všetky právomoci v kurze, vrátane zmien zdrojov a aktivít, rovnako aj hodnotení 
študentov; needitujúci učiteľ môže vo vytvorenom kurze učiť a hodnotiť študen-
tov, ale nemôže meniť zdroje a aktivity; v našom prípade konečnými príjemcami 
e-kurzov sú študenti výrobných technológií, ktorí majú v kurze vo všeobecnosti 
menej práv. 

Podľa Velšica (2009) digitálnu negramotnosť treba vnímať ako nový hnací motor, 
pretože znižuje šance na kvalitné vzdelanie, na atraktívne, a tým aj dobre ohodno-
tené zamestnanie, na zvýšenie konkurencieschopnosti, na zvyšovanie kvalifikácie 
a špecializácie, či vyšší spoločenský status [2]. Z vlastných skúseností z niekoľko-
ročného používania a  práce na platforme Moodle konštatujem, že vývoj tech-
nického, programového vybavenia, explózia informácií a využitie informačných 
a komunikačných technológií v globále ovplyvnili celkovú populáciu, nehľadiac 
na vek používateľov a ich sociálne postavenie. Do úlohy hlavných činiteľov vyu-
čovacieho a vzdelávacieho procesu sa do popredia dostal študent a úloha učiteľa 
sa  tak zmenila z  prednášajúceho na facilitátora. Vytvorená e-learningová plat-
forma Moodle na Fakulte výrobných technológií ponúka tak možnosť dopĺňať 
už vytvorené e-kurzy, vytvárať nové kurzy pre nové akreditované študijné odbo-
ry a študijné programy a inovovať vzdelávacie študijné programy i obsah učiva 
v rámci výučby cudzích jazykov efektívne, využívať všetko na moderné vzdelá-
vanie podľa individuálnych potrieb študentov, ale aj v záujme toho, aby boli dobre 
pripravení na budúcu kariéru i pracovný (aj zahraničný) trh [3].

Obrázok 2. Vytvorenie tém týkajúce sa environmentálnych otázok
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Vyučujúce cudzieho jazyka ako tvorcovia kurzov snažia sa dodržiavať základné 
didaktické princípy [4] a tie potom aplikovať aj na študijné zdroje a aktivity pri-
dávané pre študentov jednotlivých študijných programov. V prvom rade dbajú, 
aby cudzojazyčný odborný študijný materiál bol študentom zrozumiteľný. Štruk-
túru usporiadania tvoria prehľadne kvôli rýchlej orientácii, aby študent sa vyhol 
selektovaniu dôležitých a menej dôležitých faktov. Cudzojazyčná odborná termi-
nológia musí byť v súlade s ich vedomosťami a znalosťami, dostatočne vysvetlená. 
V prípade potreby študentom poslúžia externé odkazy na online slovníky (avšak 
tie mu neposlúžia, keď je offline). Čo sa  týka štruktúry učiva, obsah by sa mal 
zakladať na princípe od jednoduchšieho k zložitejšiemu, aby motivoval študenta 
v ďalšom štúdiu a poznávaní faktov. Dôraz dávajú aj na obsahovú jednotnosť. 
Učiteľ pri príprave študijného materiálu na platformu Moodle by nemal odbočo-
vať od hlavnej témy. Z toho dôvodu odporúčam čo najmenej odkláňať učivo na 
externé zdroje, aby sa tým nestratila kontinuita ich samoštúdia. Nie menej po-
zornosti venujeme aj kvalite technického spracovania, aby študent nemal prob-
lém pripravený študijný materiál otvoriť v rôznych typoch počítačov a zariadení. 
Treba brať ohľad aj na to, aby vložené texty boli čitateľné, rovnako aj kvalitné ob-
rázky, fotografie a videá. Viacerí študenti pracujú s tabletom. I-phony študentom 
neodporúčame používať kvôli zlej orientácii v texte. 

V  súčasnosti aj na Slovensku sledujeme narastajúce globálne environmentálne 
problémy, ktoré nútia zamýšľať sa nad možnosťami ochraňovať životné prostre-
die. Ide o odpady rôzneho druhu – komunálne, priemyselné, ktorých hromade-
nie spôsobuje mnohé negatíva. Riešením býva aj využívanie niektorých druhov 
odpadov v snahe vyhnúť sa ich negatívnym dôsledkom. Plytvaniu zdrojov zabra-
ňuje napríklad proces opätovného využívania už predtým použitých materiálov 
a produktov známy pod názvom recyklácia. Kvôli jej aktuálnosti sme ju zaradili 
aj do našej Moodle platformy [5].

Obrázok 3. Ukážka zadania na štúdium odbornej terminológie „Incineration plant.“
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Rôzne druhy odpadov ohrozujú takmer všetky zložky životného prostredia – 
vodu, vzduch, pôdu, živočíšstvo aj ľudskú populáciu. Aj napriek danej skutočnos-
ti v súčasnosti na Slovensku recyklujú sa iba asi 2 percentá komunálneho odpadu. 
Domnievam sa, že problematika odpadov je v súčasnosti veľmi aktuálna. Na Fa-
kulte výrobných technológií v Prešove z toho dôvodu v rámci študijného odboru 
Výrobné technológie bol zavedený nový akreditovaný študijný program Obno-
viteľné zdroje energie [6]. V rámci daného študijného programu vyučujúce an-
glického jazyka pripravili na platforme Moodle potrebný študijný cudzojazyčný 
odborný materiál vhodný na aktuálne využívanie. Pri zhromažďovaní študijného 
materiálu vychádzali sme z profilu absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štu-
dijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia daného študijného programu 
dokážu analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej technike z rôznych oblastí 
priemyselnej a potravinárskej výroby. Poznajú techniku na spracovanie a recyk-
láciu tuhých a  tekutých odpadov. Sú schopní ovládať procesnú techniku, riadiť 
ju a  manažovať v  nej výroby. Uplatnia sa  v  rôznych odvetviach priemyslu pri 
riadení procesnej techniky, čističke odpadových vôd, riadení skládok odpadov, 
pri vývoji procesnej techniky, pri investičnej výstavbe i  ako referenti techniky 
ochrany a monitorovania životného prostredia. Na druhom stupni vzdelávania 
v rámci inžinierskeho štúdia nadobudnú teoretické vedomosti z prenosu hybnosti, 
tepla a látky, z teórie konštruovania aparátov, strojov a zariadení procesnej tech-
niky. Ovládajú teóriu mechanických, hydraulických, tepelných, difúznych proce-
sov a  reaktorov, špeciálne oblasti fyzikálnej chémie, procesy spracovania tuhých 
látok, práškových materiálov, kvapalín, plynov, rôznych zmesí tak newtonovskej, 
ako aj nenewtonovskej povahy. Na základe širokých teoretických poznatkov o jed-
notlivých procesoch a  ich súvislostiach sa  môžu zúčastňovať aj na výskumných 
projektoch z oblasti realizácie procesnej techniky pre nové výrobné technológie s 
vysokou mierou tvorivosti a  samostatnosti. Majú poznatky o modelovaní proce-
sov, ich matematickom opise, poznajú metódy merania statických aj kinetických 
charakteristík, ovládajú meranie procesných veličín a riadenie procesnej techniky 
modernými prostriedkami (PC, mikroprocesormi a podobne) [7]. 

Vyučujúce cudzích jazykov aj z toho dôvodu pripravili na platforme Moodle pre 
študijný program Obnoviteľné zdroje energie e-learningový cudzojazyčný od-
borný študijný materiál, ktorý je doplnkovým učivom k  téme Global environ-
mental issues. Súčasťou sú cvičenia pripravené v testovacej forme [8,9].

Obrázok 4. Ukážka zadania z testu Recycling
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Ich výhoda spočíva v okamžitej automatickej oprave. Výhodou pre študenta je 
spätná väzba, ako aj uľahčenie práce pre učiteľa pomocou automatickej opravy. 
Z pohľadu Moodle je test pridaná aktivita (na rozdiel od zdroja). Vo verzii 2.0 sme 
využívali nasledovné typy otázok či úloh: krátka odpoveď, numerická (odpo-
veď), pravda/nepravda, viaceré odpovede (MC aj MC-MR), esej, zhoda, náhodná 
zodpovedajúca krátka odpoveď, vložené odpovede (Cloze - doplňovačky), drag-
and-drop maching, jednoduchá výpočtová, výpočtová, výpočtová s viacerými 
odpoveďami a podobne. Vzhľadom na skutočnosť, že LMS Moodle sa orientuje 
na činnosti, ktoré aktivizujú študentov, učiteľ nemusí sa preto obmedzovať iba na 
klasické testy, respektíve diskusie. Moodle v rámci ďalšej ponuky obsahuje do-
tazníky, ankety, rôzne formy domácich úloh, či zadaní, ako aj ďalšie aktivity [10].

ZÁVER

Neustála, aj keď čiastková transformácia školstva v Slovenskej republike umož-
ňuje implementáciu rozmanitých inovácií do vzdelávacieho procesu na všetkých 
typoch škôl, počnúc základnými školami až po vysoké školy, či univerzity. Aktív-
ni učitelia v rámci svojich vyučovacích predmetov iniciatívne zavádzajú nové me-
tódy a formy. Tým zefektívňujú a zatraktívňujú študentom vyučovacie hodiny, 
semináre, počas ktorých nadobúdajú nové vedomostí, poznatky a zručností [11]. 
Elektronické vzdelávanie môžeme zaradiť k takýmto novým prvkom. Domnie-
vam sa, že v zahraničí e-learningová forma výučby je využívaná v oveľa väčšej 
miere ako na Slovensku, no zdá sa, že postupne si nachádza miesto aj v našom 
školskom vzdelávacom systéme. Na to, aby naša práca bola efektívnejšia a využí-
vala moderné dostupné zdroje prínosu aktuálnych informácií, treba implemento-
vať elektronické vzdelávanie v každom type štúdia. V jazykovej príprave študen-
tov výrobných technológií netvorí iba doplnkovú formu výučby, ale striedaním 
prezenčnej face-to-face výučby s e-learningom dosahujeme intenzívnejší záujem 
o povinné a povinne voliteľné predmety v rámci jazykovej výučby a poznatky na-
dobudnuté v rámci nich. Tento príspevok je ukážkou, ako zatraktívniť jazykové 
semináre pre študentov Fakulty výrobných technológií, budúcich inžinierov, aby 
nadobudli poznatky na sebazdokonaľovanie aj po skončení štúdia, v budúcom 
zamestnaní, prípadne napĺňaní svojej ďalšej kariéry.

Príspevok vznikol v  rámci riešenia projektu KEGA 051TUKE-4/2017 “Imple-
mentácia blended e-learningu v  procese výučby technického anglického jazy-
ka pre novoakreditované študijné programy na Fakulte výrobných technológií 
Technickej Univerzity v Košiciach“.
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