
Dištančné vzdelávanie v predmete SJL 
(16.3.2020 - 30.6.2020) 

   Dištančné vzdelávanie je forma riadeného, samostatného štúdia. Je vyučovanou metódou, 

ktorá namiesto bezprostredného kontaktu žiaka a učiteľa zavádza nepriamy kontakt. Učiť sa 

na diaľku znamená zvládať vedu samostatne bez účasti na tradičnej forme vyučovacej hodiny.  

   S rozvojom technických a programových prostriedkov, počítačov, informačných 

a komunikačných technológií (IKT) sa vytvorili nové možnosti aj v oblasti dištančného 

vzdelávania, ktoré sme prakticky otestovali práve v tomto období aj na našej škole, tu 

konkrétne v predmete SJL a v predmete LJS, najmä formou práce prostredníctvom 

edukačného portálu EDUPAGE. 

   Hlavnou úlohou učiteľa SJL pri dištančnom vzdelávaní je kontrolovať plnenie 

požadovaných úloh, hodnotiť samostatné práce študujúcich, oznamovať im výsledky, 

odpovedať na otázky, viesť prípadné konzultácie a pod.  

  V dištančnom štúdiu sa neprednáša, jeho ťažisko spočíva vo využívaní študijných materiálov. 

Ako študijné materiály sú označované učebnice, študijné texty, prezentácie a ďalšie pomôcky, 

ktoré sú didakticky konštruované tak, aby maximálne uľahčovali samostatné štúdium. My 

sme v predmete SJL využívali najmä schválené učebnice SJL a literatúry.  

  Učivo má byť dávkované rovnomerne v menších častiach. Po dohode v PK SJL sme zadávali 

žiakom primeraný počet úloh v tomto období podľa dohodnutej časovej dotácie pre predmet 

SJL. Každý vyučujúci postupoval podľa vlastného uváženia tak, aby sa prispôsobil celkovej 

situácii, aj  situácii v konkrétnych triedach. Problémov sa vyskytlo minimum, riešili sme 

priebežne v rámci PK.  

  Veľký význam sa prikladá zaraďovaniu spätnoväzbových prvkov v podobe rôznych ankiet, 

hlasovaní, testov (tu bolo určité obmedzenie podľa usmernenia MŠ SR) a dotazníkov 

preverujúcich pochopenie a zvládnutie učiva. Vlastný učebný text môže byť v rôznych 

formátoch (doc., docx, pdf., PP...), môže byť graficky členený, môže obsahovať 

multimediálne, teda zvukové aj obrazové súbory, problémové úlohy, riešené aj neriešené 

príklady... 

  Poznámka: Rodičia i žiaci museli doslova prehryznúť najmä pojem "samostatné štúdium". 

Akékoľvek pokusy ho aplikovať aspoň čiastočne v období pred COVID19 skončili jeho 

ráznym odmietnutím (žiakmi, rodičmi aj vedením školy), zavrhnutím, neraz protestom, 

rôznymi sťažnosťami, dokonca aj anonymnými udaniami, ak si niektorí vyučujúci dovolili 

žiakov upozorniť na to, že aj to je istá forma štúdia, ktorá by sa mala využívať. Žiaľ, táto 

situácia (COVID19) ukázala, že sa mohlo predísť mnohým nedostatkom v začiatočných 

fázach dištančného vzdelávania, keby boli žiaci a rodičovská verejnosť prístupnejšia jeho 

postupnému zavádzaniu v minulosti.  

  Jednu z požiadaviek na kvalitné dištančné vzdelávanie: "Každý účastník tohto procesu si 

sám určuje cieľ vzdelávania prispôsobený vlastným potrebám a podmienkam rytmu svojho 

života..." sme však logicky čiastočne prispôsobili cieľovým požiadavkám vyplývajúcim zo 

ŠVP, čiže žiaci museli zvládnuť obsahovú časť podľa UO v predmete SJL a aktívne sa 

pravidelne zapájať do jednotlivých hodnotených aktivít podľa vopred určeného časového 

harmonogramu, ktorým zostal rozvrh hodín, aj keď na jednotlivé zadania, mali žiaci oveľa 

väčšiu časovú dotáciu, než poskytuje reálna vyučovacia jednotka. Žiaci, aj niektorí rodičia 



mali problém pochopiť, že niektoré formy sa nedajú využiť, respektíve ich využívanie je 

kontraproduktívne (diktáty, dookola posielané cvičenia na pravopis, ktoré mohli ľahko medzi 

sebou kopírovať, prípadne vyhľadávať správne odpovede na internete...), že základ 

dištančného vzdelávania je položený skôr na tvorivejších úlohách a zároveň, keďže išlo o 

posledné mesiace šk.r. marec - jún, v tomto období je v UO aj v jednotlivých ČTP zaradenej 

viac literárnej zložky a slohovej zložky, ako zložky gramatickej.  

  Dôležitou súčasťou učebného procesu je komunikácia, ktorá je obyčajne slabým miestom 

dištančného vzdelávania. Internet však poskytuje možnosť intenzívnej komunikácie nielen 

s učiteľom, ale aj so spolužiakmi (napríklad prostredníctvom diskusií v diskusných a 

„chatovacích“ skupinách, na sociálnych sieťach, cez rôzne mobilné aplikácie, messenger, on-

line spojenie a pod., čo sme tiež v rámci vyučovania SJL čiastočne využili.  

   Spojenie s internetom vytvára ideálne prostredie na stieranie rozdielov medzi učiacimi sa, 

priestor na individuálny prístup a vytvorenie virtuálnej „triedy“, v ktorej bude zabezpečená 

rovnosť šancí – napríklad aj pri vzájomnej komunikácii. Mnohí žiaci napríklad pociťujú 

trému pri živých diskusiách, nie sú schopní rýchlo formulovať svoje názory a nemajú odvahu 

vystupovať pred ostatnými. Títo žiaci si dištančné štúdium veľmi pochvaľujú, pretože práve 

asynchrónna forma komunikácie (správa, vypracovanie zadania do okienka, e-mail, diskusné 

skupiny a pod.) im poskytne dostatok priestoru na prípravu a prípadnú korekciu svojich 

výstupov, na čo sme prihliadali a pristupovali k žiakom, pokiaľ to bolo možné, čo najviac 

individuálne, ako to šlo.  

  Okrem vzdelávania v danej oblasti dištančné vzdelávanie pomáha študentom aj v celkovom 

získavaní skúseností s využívaním počítačov a internetu v bežnom živote a rozvíja mnohé 

vlastnosti, ktoré sa stávajú kľúčovými pre uplatnenie sa v nastupujúcej globálnej informačnej 

spoločnosti. 

   Ďalšie pozitíva dištančného vzdelávania v predmete SJL:  

   V prvom rade je to mimoriadne rýchla a efektívna forma komunikácie – poskytuje možnosť 

posielania textovej, obrazovej aj zvukovej formy informácií prakticky v reálnom čase a za 

veľmi nízku jednotkovú cenu (v SJL sme k dispozícii  mali portál ZBOROVŇA a mnohé 

ďalšie, digitálnu virtuálnu knižnicu denníka SME -  Zlatý fond slovenskej literatúry, kanál 

YOUTUBE s bezplatnými videami aj audionahrávkami, bez spoplatnenia sa otvorili mnohé 

archívy aj databázy vydavateľstiev učebníc a inej literatúry, SAV pravidelne uverejňovala 

videá s prednáškami z oblasti SJL, RTVS zareagovala v programovej skladbe posilnením 

vysielania vzdelávacích programov, pre SJL napríklad odvysielala veľa sfilmovaných verzií 

povinného čítania  a pod.). Vďaka tomu sa vytvoril priestor pre využívanie rôznych foriem 

učebných materiálov – od textov a obrázkov, cez animácie a audiozáznamy, až po 

videozáznamy a multimediálne interaktívne on-line aplikácie, na ktoré v škole nie sú 

možnosti alebo čas.  

  Ucelenosť poskytovaných materiálov a rôzne variácie výberu podľa potreby vyučujúceho 

pre jednotlivé ročníky a konkrétne triedy.  

  Časová dotácia. Časová a priestorová asynchrónnosť (žiak si sám určuje ako dlho a kde bude 

vypracovávať zadanie).  

  Individualizácia (prispôsobenie sa svojim vlastným učebným potrebám).  

  Rozvoj samostatnosti, nezávislosti, zodpovednosti za samého seba, prevláda vnútorná 

motivácia k učeniu sa, rozvoj kritického myslenia, nutná väčšia zaangažovanosť do 



vzdelávacieho procesu, možnosť istej sebareflexie, menší stres (v porovnaní napríklad s 

testovaním v klasickej forme vyučovania) 

 

Negatíva dištančného vzdelávania v SJL:  

  Obmedzenie priamych interakcií medzi učiteľom a žiakom (najmä v nižších ročníkoch I. - 

IV. OG), komunikácia zakladajúca sa najmä na čítanom texte na počítačovej obrazovke 

(prípadne aj na inej vizuálnej, audiovizuálnej použitej forme, žiaľ, nepodarilo sa aplikovať on-

line vzdelávanie, kvôli meteriálno-technickým nedostatkom tak na strane vyučujúcich ako aj 

väčšiny žiakov). 

  Technologické problémy –  študenti obvykle prejavujú isté nedostatky v schopnosti využiť 

nové technológie. Výhovorky o problémoch s internetom, PC, tabletom, laptopom, mobilom a 

pod. Pre zaujímavosť ale prikladám jeden citát z výskumu:  "Podľa najnovšieho výskumu 

CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom 

prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 

% žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva." Osobne vždy na zač. šk.r. v každej 

triede zisťujem, ako na tom jednotliví žiaci sú, lebo dlhé roky používam na komunikáciu aj e-

mail, aj sociálnu sieť FB a uzavreté skupiny žiakov na nej tak, ako som sa to naučila na 

školení MVP, kde táto forma bola už pred desiatimi rokmi odporúčaná. Ak v priebehu roka 

nastala zmena, žiak mi ju vždy hlásil a riešili sme problém individuálne.  

  Rast zaťaženia – študenti občas pociťujú presýtenie informáciami. Počas tejto formy museli 

každý reagovať na každé jedno zadanie, čo sa počas klasickej hodiny nedá prakticky 

zrealizovať. V spojitosti s ostatnými predmetmi žiaci zistili, koľko toho je a boli nútení 

prehodnotiť svoje pracovné návyky. Niektorým to robilo veľké problémy, k čomu sa v 

záverečnom sebahodnotení otvorene priznali. Zároveň pozitívne ale vyhodnotili, že mali 

väčšiu možnosť výberu než na klasickej hodine, kde zväčša ide iba o prednášku učiteľa 

(napríklad pri konkrétnom literárnom diele si mohli vybrať: knižné spracovanie, filmové 

spracovanie, audionahrávku, rozhlasovú hru, inscenáciu, záznam z divadelného predstavenia, 

PP prezentáciu, papierový materiál, prednášky vo forme videí o diele a pod.  - niektorí, 

dokonca, našli ďalšie možnosti a sprostredkovávali zaujímavosti celej skupine).  

  Nedostatok logickej podpory – ide o nedostatok možností študentov dostať sa k pôvodným 

didaktickým materiálom (učebnice a zošity v skrinkách v škole...), kontaktovať sa 

bezprostredne počas vypracovávania zadaní s učiteľom, pracovať v skupine na riešení 

problému  a pod.   

  Nevýhodou je aj nízka intenzita sociálnych kontaktov (spolužiaci, kontakt učiteľ- žiak...).  

  Ďalším slabým miestom dištančného vzdelávania je preverovanie vedomostí študentov, 

pretože učiteľ môže na diaľku len veľmi ťažko overiť, či študent vypracováva úlohu alebo test 

samostatne a v danom časovom limite. Bohužiaľ, v našich podmienkach obyčajne zlyháva 

vnútorná zodpovednosť a poctivý prístup študentov a podvádzanie pri skúškach (testoch) je 

bežnou realitou.  

  Celkovo hodnotíme dištančné vzdelávanie v našom predmete za nami aj žiakmi zvládnuté. V 

mnohých aktivitách mienime pokračovať aj v kombinácii s klasickým vyučovaním.  

 

V Topoľčanoch 30.6.2020                                              Zuzana Martišková, vedúca PK SJL 


