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ANOTACE 

Prezentovaný príspevok sa zaoberá názormi študentov a ich hodnotením na e - learningové 

spracovanie chemickej disciplíny Aplikovaná chémia prostredia. Do 1. ročníka bakalárskeho 

študijného programu Environmentalistika a učiteľstvo akademických predmetov Ekológia na FPV 

UKF v Nitre je zaradený predmet Aplikovaná chémia prostredia. Je to prípravná disciplína pre 

štúdium environmentalistiky a ekológie. Okrem prednášok a seminárov majú študenti možnosť 

participovať aj v e-learningovej forme tejto disciplíny, ktorá je na webovej stránke univerzity. 

Medziodborový predmet Aplikovaná chémia prostredia oboznamuje študentov so stavom prírodného 

prostredia, vyzbrojuje ich teoretickými vedomosťami, ktoré spája s praktickými ukážkami zmenených 

vlastností jednotlivých zložiek životného prostredia.  

Interdisciplinárny charakter tejto disciplíny rozširuje vedomosti a informácie študentov predovšetkým 

v chémii a príbuzných odboroch. Aplikovaná chémia prostredia patrí k disciplínám, v ktorých si 

študenti uvedomujú nielen užitočnosť konkrétnych poznatkov, ale aj možnosti ich uplatnenia v iných 

disciplínach a predovšetkým v každodennej praxi. Na základe doterajších poznatkov a skúseností ako 

aj ohlasov vo výučbe tejto disciplíny možno konštatovať, že mladá generácia má záujem vzdelávať sa 

v tejto oblasti. 
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E – learning, informačno - komunikačné technológie, chemická disciplína, Aplikovaná chémia 

prostredia  

SUMMARY 

The article presented deals with students opinions on e-learning version of chemical subject Applied 

Environmental Chemistry. The subject Applied Environmental Chemistry is included into the first year 

bachelor studying programme of Ecology and Environment on Faculty of the Natural Science at 

Constantine the Philosopher University in Nitra. Applied Environmental Chemistry is a preparatory 

discipline for the studies of environment and ecology. The students have an option to take part in e-

learning form of study within the University website. The interdisciplinary subject Applied 

Environmental Chemistry informs the students with the environment status, suggests theoretical 

information together with practical demonstration of varied characteristics of particular 

environmental elements. 

The interdisciplinary character of subject mentioned enlarges the knowledge an information of the 

students of chemistry and related branches. Applied Environmental Chemistry belongs to the 

disciplines in which students realize the necessity of a particular knowledge together with its 

possibility in other subjects and use in everyday life. According to recent information and experience 

as well as responses on teaching this subject we can proclaim that young generation is interested in 

studying this subject. 
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1. Úvod  
Zo zákona 17/1992 Zb. vyplýva, že "životným prostredí je všetko, čo vytvára prirodzené 

podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja". 

Tvoria ho prírodné zložky - ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy ďalej všetky umelé - 
človekom vytvorené zložky (domy, továrne, komunikácie, atď.), ktoré označujeme súhrnne ako 
technosféra. Treba poznamenať, že medzi jednotlivými zložkami sú vzájomné súvislosti, 
tvoria dohromady dynamický celok, ktorý môžeme skúmať z najrozličnejších aspektov 
(ekologických, ekonomických, technických, sociálnych). Z uvedeného vyplýva, že nemôžeme 
postaviť vedu o životnom prostredí, ktorá by bola vymedzená samotným objektom štúdia a 
zároveň postihovala všetku zložitosť interakcie v systéme človek - prostredie. Túto úlohu ani 
v budúcnosti nemožno ponechať len jednému odboru, ktorý by študoval životné prostredie. 
Na druhej strane nemožno ju tiež chápať len ako doménu niektorých prírodovedných 
disciplín. Riešenie všetkých problémov je možné len na základe interdisciplinárnych 
systémových prístupov. Musí sa stať organickou súčasťou každej vednej disciplíny a 
predmetom profesionálneho záujmu všetkých odborníkov v každodennom živote. 
Domnievame sa, že z takejto pozície treba projektovať prírodovedné vzdelanie pre 21. 
storočie a hodnotiť aj postavenie a miesto aplikovaných prírodných vied, medzi ktoré patrí aj 
Aplikovaná chémia prostredia. Táto disciplína v rozsahu 2/1 v 1. semestri bakalárskeho 
študijného programu Environmentalistika a učiteľstvo akademických predmetov Ekológia 
tvorí súčasť prípravy budúcich absolventov Katedry ekológie a environmentalistiky na 
Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tvorí spojovací článok 
medzi chémiou a ostatnými prírodovednými disciplínami. Vytvára predpoklady pre štúdium 
základných geochemických, biochemických a iných systémov (sledovanie zákonitostí 
migrácie látok, ich časové zmeny a transportné mechanizmy, biochemické pochody a pod.). 
Patrí medzi disciplíny, ktoré môžu pomôcť pochopiť zložitosť vzájomných vzťahov a 
interakcií v prírode a ich odraz v životnom prostredí. Pretože je typickou medziodborovou 
vednou disciplínou, ktorá spája jednotlivé prírodovedné disciplíny, môže sa podieľať na 
skúmaní stavu a zmien životného prostredia a sprostredkovať informácie o kvalitatívnych a 
kvantitatívnych ukazovateľoch zložiek tohoto prostredia. (Obrázok 1) Je to neustále sa 
tvoriaca disciplína. Nadväzuje na chémiu (anorganickú, organickú, analytickú, fyzikálnu, 

Obr. 1 Informačný list z predmetu Aplikovaná chémia prostredia, akad. rok 2008/09 



chemickú technológiu), ale aj iné odbory. [5]  

2. Využitie e-learningu vo výučovacom procese  
Prírodovedné vzdelávanie prešlo v posledných rokoch mnohými zmenami. Charakteristickou 
črtou všetkých systémov vzdelávania v každom období je snaha hľadať nové prístupy, metódy 
a štruktúry vzdelávania. [8] Dnešný školský systém dovoľuje využitie najmodernejších 
výdobytkov vedy a techniky vo vyučovacom procese. Vývoj v oblasti vedy a techniky 
ovplyvnil záujem pedagogických vied o prvky edukačných inovácií. Ide o efektívnejšie 
možnosti využitia nových vzdelávacích technológií, najmä audiovizuálnych prostriedkov. 
Tradičné vyučovanie využívajúce jednotné kurikulum a učebnice nevytvára dostatočné 
podmienky pre dnešných študentov na získanie potrebných vedomostí a zručností. [9] Stále 
viac priestoru sa venuje využitiu počítačov a to najmä v školstve vo vyučovacom procese. [1] 
Cieľom je zefektívniť a optimalizovať jednotlivé fázy vyučovania. [3], [7] Výber počítača ako 
didaktického prostriedku zabezpečuje dostatočné množstvo rôznych názorných a obrazových 
pomôcok. Množstvo pôsobiacich faktorov, ale predovšetkým rýchly nárast informácií a 
poznatkov v oblasti vedy a techniky sú základom pre realizáciu procesov inovácie vo 
všetkých vedných odboroch. V dobe, keď informatika vo veľkej miere prenikla do 
humanitných disciplín, vidíme tiež jej myšlienkové a technické prepojenie s chémiou a 
o významnej úlohe počítačov v nej nikto z nás nepochybuje. Informačno - komunikačné 
technológie je možné v rámci pedagogického prostredia aplikovať do rozličných oblastí 
výučby chemických disciplín. [6] E - vzdelávanie predstavuje jeden zo spôsobov uplatňovania 
moderných didaktických prostriedkov v procese učenia – vzdelávania sa. Ide o technický 
pokrok v oblasti moderných didaktických prostriedkov s cieľom optimalizovať činnosti 
učiteľov a študentov. [2] Umožňuje plynulé doplňovanie poznatkov, rozširovanie vedomostí 
a rozvíjanie schopností edukantov. [10] Neustále zdokonaľovanie učebného procesu 
(rozširovanie poznávaco - vzdelávacej funkcie), ovplyvnené zavádzaním e – vzdelávania, 
umožňuje obnovovanie, doplňovanie a rozširovanie vedomostí. Na stránke UKF v Nitre 
v prostredí LMS Moodle sa nachádza e-learningový vzdelávací portál. Tento portál poskytuje 
priestor pre prípravu kurzov a následné vytvorenie študijných materiálov. Cieľom 
vytvoreného elektronického vzdelávacieho portálu je snaha o rýchle možnosti získavania a 
prístupov k informáciám, najnovším poznatkom súčasnej vedy a techniky. (Obrázok 2) 
Hlavnou úlohou je nielen skvalitniť výučbu, ale súčasne začleniť nové vývojové trendy do 
prípravy budúcich absolventov učiteľských ako aj neučiteľských odborov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Elektronický vzdelávací portál na stránke UKF v Nitre 



2.1 Zvýšenie efektívnosti vo výučbe disciplíny Aplikovaná chémia prostredia  

Využitie informačných a komunikačných technológií v chemických predmetoch pri výučbe 
napr. Aplikovanej chémie prostredia je veľmi prespektívne. [4] Elektronický vzdelávací kurz 
k predmetu Aplikovaná chémia prostredia bol vytvorený ako multimediálny produkt, pretože 
kombinuje prednášky v textovej forme (MS Word) s prezentáciami (Power Point), grafikou, 
schémami, testovacími a doplnkovými materiálmi (testy, súbory kontrolných otázok, ankety, 
prieskum). (Obrázok 3) Spôsobov, ako spracovať a prezentovať učivo je niekoľko, od 
jednoduchej textovej prezentácie učiva, cez interaktívne tutoriály, až po komplexné simulácie 
reálnych situácií. [11]  

Prednosti spočívajú predovšetkým v simulácií jednotlivých situácií súvisiacich so 
znečisťovaním a znečistením zložiek životného prostredia – ovzdušia, vody a pôdy.  

Obrázok 3 E-learningový kurz Aplikovaná chémia prostredia 



2.2 Metodika prieskumu a dosiahnuté výsledky 

Študenti bakalárskeho študijného programu Environmentalistika a Ekológia na FPV 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre absolvujú v 1. ročníku predmet Aplikovaná chémia 
prostredia. Už niekoľko rokov počas zimného semestra sa zúčastňujú nielen na prednáškach a 
seminároch, ale aj v e-learningovej forme tejto disciplíny. Zaujímalo nás, ako vnímajú jej 
elektronické spracovanie, aké sú ich postrehy a názory. Výsledkom bol prieskum, v ktorom 
študenti hodnotili e - learningové spracovanie prednášok ako aj príslušných doplňujúcich 
aktivít (testov, kontrolných otázok, diskusií) zaradených na stránke UKF v Nitre. Cieľom bolo 
porovanie prezenčnej formy a elektronického spracovania disciplíny Aplikovaná chémia 
prostredia. Táto disciplína má významné postavenie v prírodovednom vzdelávaní v súčasnom 
období. Prieskum bol realizovaný v priebehu rokov 2006 až 2009. Výskumnú vzorku tvorili 
študenti I. ročníka (70 chlapcov, 50 dievčat). Výskumnú metódu, ktorú sme v prieskume 
použili bola metóda dotazníka. Študenti boli oboznámení so spôsobom vypĺňania dotazníka – 
zakrúžkovaním jednej možnosti, resp. doplnením odpovede. Dotazník bol anonymný a 
študenti boli oboznámení s akým výskumným cieľom je dotazník robený a ako sa získané 
výsledky odrazia na spracovaní učebných materiálov. Štatistické spracovanie vybraných 
otázok z dotazníka je nasledovné: 

• Pýtali sme sa, na názor študentov, či prezentácia prednášok v e-learningovej forme na 

stránke UKF v Nitre bola pre nich prínosom a v čom (resp. prečo).  

Všetci respondeti uviedli, že áno, t. j. že e-learnigová forma prednášok bola pre nich 
prínosom. Prínos e - learningových prednášok na základe názorov študentov môžeme 
rozdeliť do troch oblastí: presnejší zápis prednášok (51%), prednáška (prezenčná) bola 
na pochopenie témy a e-learningová ako príprava na skúšku (40%) a chýbanie na 
prednáške (9%). (Graf 1) 

 

 

 

 

 

 

• Žiadali sme respondetov, aby uviedli porovnanie medzi formou prezenčnej a e-

learningovej prednášky. Sumarizácia výsledkov je na Grafe 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Prezentácia prednášok v e-learnigovej forme 
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Prezenčnú prednášku som mal na pochopenie témy a e-learningovú ako prípravu na skúšku

Graf 2 Porovnanie prezenčnej a e-learningovej formy prednášok 
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• Čo Vám chýbalo v e - learnigových prednáškach (čo by bolo vhodné doplniť?) 

Respondeti museli doplniť to, o čo by podľa ich názoru bolo vhodné rozšíriťprednášky 
zaradené na internete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výsledkov (Graf 3) môžeme konštatovať, že 39% respondentov bolo spokojných s 
formou prednášok uverejnených v e-learningovom kurze na stránke UKF v Nitre. 
Z celkového počtu opýtaných respondentov sa 22% nevyjadrilo, čo môže predstavovať 
aj určité percento spokojných študentov. Určité percento respondentov (3%) 
požadovalo rozšíriť teoretickú časť prednášok do praktickej oblasti a 10% požadovalo 
doplniť otázky k odprednášaným témam. Viac testov na overenie získaných vedomostí 
žiadalo 3% respondentov. 

Dotazník obsahoval 20 otázok, ktoré súviseli nielen s prednáškami, ale aj s témami seminárov 
z Aplikovanej chémie prostredia, ktoré boli prezentované tiež na stránke UKF v Nitre. 
Nakoľko rozsah príspevku nám neumožňuje prezentovať všetky informácie, ktoré sme po 
vyhodnotení dotazníka získali, prezentujeme len tie, ktoré sa najviac súviseli s orientáciou 
príspevku a vypovedajú o súčasnom stave e-learningového kurzu na stránke UKF v Nitre 
z pohľadu študentov, ktorí túto disciplínu absolvovali.  

3. Záver  

Úloha zvyšovania kvality a efektívnosti vysokoškolského vzdelávania je v našej 
spoločnosti veľmi dôležitá. Význam vzdelania je pre človeka možnosťou obstáť po všetkých 
stránkach v komplikovanom svete. Človek musí poznávať, jednať, spoločne žiť, učiť sa, byť 
(autentickou) osobnosťou. Z tohto pohľadu je veľmi dôležité, aby jednotlivec poznal svoje 
prostredie a vedel tvorivo aplikovať poznatky získané v edukačnom procese. Zaradenie e –
 learningu a prostriedkov IKT do vzdelávacieho procesu budúcich absolventov, sa ukazuje 
veľmi perspektívne. Dovoľuje neustále inovovanie vedomostí, či už v rámci vysokoškolského 
vzdelávania, prípravy pre profesné zaradenie alebo v ďalšom doplnkovom vzdelávaní. Nie je 
časovo obmedzené, dovoľuje neobmedzené opakovanie, ale aj prípadné zastavenie 
a doplnenie niektorých údajov a činností. Môže byť dobrým pomocníkom počas celého 
akademického roka. 

Príprava mladých ľudí na svoje budúce povolanie úzko súvisí s meniacimi sa potrebami trhu 
práce. Odborné zameranie prírodovedných predmetov je založené nielen na profesionálnom 
osvojení si teoretických zákonitostí a princípov z daného odboru, ale aj ich využití v praxi. 
Realizácia e-learningu je základom pre tvorivú aplikáciu získaných teoretických znalostí v 
praxi a osvojenie si tak praktických návykov a zručností. Rôznorodosť didaktických úloh a 
činností s ohľadom na stanovené ciele vzdelávania ovplyvňuje voľbu vhodných didaktických 
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Graf 3  Návrhy na doplnenie e - learningových prednášok 



prostriedkov. Ide o potrebu oboznamovať budúcich absolventov s novými prístupmi 
k vzdelávaniu.  

Príspevok vznikol s podporou grantov CGA VI/2/2007 a CGA V/5/2007. 
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