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KONTINUITA VIRTUÁLNEJ REALITY A PREZEN ČNEJ FORMY VÝU ČBY 

 

 

BEISETZER Peter, SR 

 

Abstrakt 

Jednou zo stratégií efektívnej edukácie je využívanie možností elektronickej podpory 
výučby. Súčasťou tejto aktivity je rozvoj kompetencií učiteľov tvoriť virtuálne výučbové 
prostredie. Článok popisuje didaktický postoj ku kontinuite virtuálnej a prezenčnej formy 
výučby predmetu Technické kreslenie. Príspevok vznikol v rámci grantového projektu KEGA 
033PU-4/2011 „Rozvoj kompetencií vytvárať virtuálne výučbové prostredie“. 
 

Abstract 

One of the strategies of effective education is the utilisation of e-supported education 
potentialities. Development of teachers’ competencies to create virtual study environment is 
a part of this activity. The paper deals with didactic attitude to the continuity of virtual and 
presence form of teaching of Technical Drawing course. The paper was elaborated within 
KEGA 033PU-4/2011 grant project “Development of competencies to create virtual study 
environment”. 

 

1 Úvod 

Súčasným trendom v edukácii je prezenčnú výučbu podporiť elektronicky. Táto aktivita 
má rôzne podoby a jednou z nich je vytvorenie čiastočného e-learningového kurzu tematicky 
zameraného na podporu výučby niektorej z tém prezenčnej formy výučby. Ide o virtuálne 
výučbové prostredie (zdanlivo skutočnej výučby) ako podpory poznávacieho procesu.  

Virtuálne výučbové prostredie je výsledkom pokroku v počítačovej vizualizácií 
a animácií. Naša aktivita aplikovať virtuálne výučbové prostredie vychádza zo skutočnosti, že 
v posledných rokoch zaznamenaný vývoj počítačov a softvérového vybavenia dopomohol 
k vyššej úrovni simulácie virtuálnej reality (umelej reality). Tento stav využívame 
k intenzívnejšej aplikácii nových technológií do výučby predmetu Technické kreslenie. 
Reagujeme tak na vývoj zariadení generujúcich interakciu medzi učiacim sa a počítačom.  

Prínos z aplikácie virtuálneho výučbového prostredia vidíme vo zvýšení percentuálneho 
podielu aktívneho prístupu na poznávacom procese jeho užívateľom. Už toto je argument, 
prečo je možné sa domnievať, že tvorba virtuálnych výučbových prostredí bude na vzostupe 
a preto každá skúsenosť z ich tvorby, resp. z výsledkov samotnej aplikácie bude mať vplyv na 
rozvoj kompetencií realizovať výučbu tohto typu.  

V nami uvádzanom príklade využívame virtuálnu realitu k čo najvernejšiemu zobrazeniu 
procesov, ktoré súvisia s predstavivosťou pri zobrazovaní telies, ako aj so samotným 
zobrazovaním. Ide o vytvorenie takej virtuálnej reality, ktorá súvisí s analyzovaním tvarových 
podrobností telies v trojrozmernom priestore, v reálnom čase. Uvedeným riešením sme 
vytvorili komunikáciu s počítačom, t. j. počítačovým prostredím sme vytvorili také 
užívateľské rozhrania, ktoré učiacemu sa čo najviac priblížia skutočnosti tak, ako ich 
zachycujú jeho zmysly v reálnom prostredí. Nami prezentovaný príklad zohľadňuje 
predovšetkým možnosti učiteľa, realizovať takýto zámer svojpomocne. 
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1 Aplikácia virtuálneho výučbového prostredia ako podpora prezenčnej formy výučby 

Pri tvorbe výučbových materiálov pre predmet Technické kreslenie sme vychádzali zo 
skutočnosti, že z hľadiska sledovaných kompetencií má v náročnosti kľúčové postavenie 
rozvoj priestorovej predstavivosti a rozvoj schopností zobrazovať predmety metódou 
pravouhlého premietania. Ako podporu prezenčnej formy výučby, ktorá je orientovaná na 
rozvoj uvedených schopností a zručností, sme sa rozhodli aplikovať virtuálne výučbové 
prostredie, t. j. pomocou počítača vytvoriť prostredie vytvárajúce vizuálny zážitok, ktorý je 
identický so zážitkom skutočného priestorového objektu. Tento dojem reálnosti sme sa 
rozhodli umocniť obrazovou interakciou. Preniknutie do virtuálnej reality nám sprostredkuje 
učebná pomôcka využívajúca možností počítača. Takto nastavená podpora prezenčnej formy 
výučby smeruje k vytvoreniu výučbového programu z oblasti virtuálnej reality. Súčasťou tejto 
stratégie je posúdenie prijateľnosti aplikácie z hľadiska didakticko-technologického. Samotné 
stanovenie úrovne predmetnej aplikácie vychádzalo z týchto aspektov:  

a) orientácia sa vo virtuálnom výučbovom prostredí je riešená na začiatku výučby 
technickým vyškolením učiacich sa, 

b) činnosti podporujúce poznávací proces sa uskutočnia v reálnom čase, t. j. 
učiaci sa bude mať okamžitú reakciu na ním zvolený podnet, 

c) objekty umiestnené vo virtuálnom výučbovom prostredí budú mať 3D profil 
a budú vytvárať dojem reálnosti, 

d) virtuálne výučbové prostredie sprostredkuje interaktívnosť, t. j. bude 
interaktívne v zmysle princípu učenia sa učiť, 

e) individualizácia obsahom (tempom je daná v samotne podstate tohto typu 
vzdelávania) bude rešpektovať nižší, resp. vyšší stupeň nadanosti učiaceho sa, 

f) podpora výučby virtuálnym výučbovým prostredím „neumŕtvi“ aktivitu 
učiaceho sa v prezenčnej forme výučby, ale naopak vytvorí podmienky pre 
kreatívnu spoluprácu s učiteľom, t. j. učiaci sa je vtiahnutý do edukačného 
procesu, 

g) konštruktívne návrhy učiacich sa využiť na spoluprácu pri vytváraní formy 
a obsahu elektronického modelu výučby, 

h) vytvorením spätnej väzby získavať informácie o úspešnosti aplikácie 
virtuálneho výučbového prostredia na poznávací proces učiaceho sa, 

i) prezenčnú formu výučby zabezpečiť interaktívnymi elementmi, ktoré 
zabezpečia kontinuitu s virtuálnou výučbou. 

Pri tvorbe výučbového programu, z hľadiska voľby technológie tvorby virtuálnej reality, 
sme vychádzali z možností učiteľa. Limitujúcimi boli kompetencie pre prácu s počítačom 
a grafickým softvérom. Z hľadiska problematickosti výučby predmetu Technické kreslenie 
sme pozornosť zamerali na rozvoj priestorovej predstavivosti a osvojenia si metódy 
zobrazovania. Cieľom bolo, pre uvedené okruhy poznávacieho procesu, vytvoriť virtuálne 
výučbové prostredie a prostredníctvom neho interakciu medzi počítačom a učiacim sa.  

K vytvoreniu didakticky akceptovateľnej virtuálnej reality sme prijali súbor kritérií. 
Indikátormi ich výberu boli praktické otázky samotnej aplikácie virtuálnej reality 
posudzované z hľadiska: 
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a) teoretických východísk hodnotenia obsahu virtuálnej reality s väzbou na: 

- definovanie úrovne učiacich sa zobrazovať objekty pred uplatnením 
systému rozvoja uvedených kompetencií pomocou virtuálnej reality 
(úroveň schopností a zručností, definovanie podnetov, stimulov, 
motivácie, tvorba systému a pod.), 

- definovanie kritérií pre meranie úrovne sledovaných kompetencií na konci 
stanoveného obdobia (činnosti spojené s virtuálnou realitou sú 
analyzované a vyhodnocované s cieľom robiť korekcie, ide o vytvorenie 
spätnej väzba zabezpečujúcej dynamickú rovnováhu výučbového 
systému), 

- formu a interpretáciu obsahu virtuálnou realitou - vyhovujú cieľom výučby 
predmetu Technické kreslenie, resp. profilu absolventa študijného 
programu, 

- uvedomenie si rizík a obmedzení, ktoré sú spojené s používaním virtuálnej 
reality, 

b) vhodnosti, alebo nevhodnosti technológií vytvárajúcich virtuálnu realitu, t. j. 
virtuálne výučbové prostredie vykazuje stav, keď : 

- simulované procesy vytvárajú pre učiaceho sa reálne podmienky 
poznávacieho procesu,  

- virtuálne výučbové prostredie je stabilným prvkom systému samostatnej 
riadenej práce s počítačom,  

- didaktická hodnota virtuálneho výučbového prostredia vykazuje stav 
odrážajúci kritériá pre výučbové prostriedky rozvoja sledovaných 
kompetencií, 

- vizualizácia procesov produkcie prispieva k interaktívnosti virtuálneho 
prostredia, 

- zvládnutie aplikácie virtuálnej reality je na prijateľnej úrovni užívateľskej 
spôsobilosti, 

c) prijateľnosti názorov študentov využívajúcich virtuálnu realitu ako 
podporu poznávacieho procesu a to za podmienok, keď: 

- aplikácia virtuálnej reality je súčasťou výučby na základe vecnej 
argumentácie, 

- zvolený charakter virtuálnej reality bude primeraný reálnym praktickým 
činnostiam, 

- sledovanie efektívnosti aplikácie virtuálnej reality je súčasťou vyjadrenia 
sa k nej zo strany učiaceho sa (získavanie informácií o funkčnosti danej 
aplikácie), 

- virtuálnou realitou sú vytvorené podmienky pre sebakontrolu, 
sebahodnotenie a sebareguláciu (sebahodnotenie umožní učiacemu sa 
spoznávať chyby a nedostatky s možnosťou sa opraviť a nechať sa 
poučiť). 
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3 Dynamický trojrozmerný priestor ako virtuálne výučbové prostredie  

Nami, v praxi aplikované virtuálne výučbové prostredie má za cieľ zefektívniť rozvoj 
kompetencií pre grafickú komunikáciu, t. j. schopnosť zobrazovať predmety a čítať 
zobrazené. S týmito schopnosťami súvisí priestorová predstavivosť. Uvedená ukážka ilustruje 
aplikáciu virtuálneho výučbového prostredia na rozvoj predstavivosti a zručnosti zobrazovať 
metódou pravouhlého premietania.  

 

Aplikáciou virtuálneho premietacieho kúta (obr. č. 1) 
vizualizujeme procesy predstavivosti (transformácia 
priestorového videnia na plošné a naopak – obr. č. 2). Zároveň 
animované roztváranie premietacieho kúta (obr. č. 2) názorne 
zobrazuje metodiku zobrazovania telies metódou pravouhlého 
premietania v 1. kvadrante čo v značnej miere prispieva 
k porozumeniu a zapamätaniu. 

Po tomto úvodnom vstupe majú učiaci sa možnosť využiť virtuálnu knižnicu 
obsahujúcu súbor úloh. Tieto úlohy môžeme z technologického hľadiska charakterizovať ako 
digitálnu počítačovú simuláciu trojrozmerného telesa s dynamikou, pomocou ktorej imitujeme 
reálne možnosti pozorovať u daného telesa všetky tvarové podrobnosti pomocou rotácie telesa  
(obr. č. 4). Ide teda o trojrozmerný objekt, ktorý je vymodelovaný a spracovaný počítačom.  

 

   
 

Obr. č. 4 

 
Obr. č. 2  

 
Obr. č. 1  

  

 
Obr. č. 3  
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Uvedené virtuálne prostredie disponuje možnosťou, ktorú reálny kontakt s reálnym 
telesom neposkytuje. Počítač okrem rotácie telesa umožní priehľadnosť plôch (obr. č. 4) čo 
napomáha predstavivosti pri zobrazovaní neviditeľných obrysov telesa. Takto vytvorená 
virtuálna realita je médiom, ktoré má predpoklady a schopnosť správať sa k vnímaniu 
učiaceho sa ako realita. Objekty vytvorené počítačom je možné nielen pozorovať zo všetkých 
strán, ale tiež ich nasimulovať do didaktických situácií. Tak sa stáva učiaci sa nielen 
pasívnym prijímateľom, ale tvorivým aktérom edukačného procesu.  

 

4 Záver 

Elektronickou podporou sme chceli dosiahnuť zefektívnenie prezenčnej formy výučby, 
pričom vytvorená virtuálna realita má za cieľ sprostredkovať interakciu medzi učiacim sa a 
vlastným virtuálnym prostredím. Aplikácia virtuálnej reality mení prístup k využívaniu 
možností počítača, mení štýl učenia sa, ktoré môže byť produktívnejšie a prijateľnejšie pre 
samotného učiaceho sa. Aplikácia nami prezentovaného virtuálneho výučbového prostredia 
má oporu najmä v splnení týchto požiadaviek: 

- pohyblivé objekty trojrozmerného charakteru sú v prostredí virtuálneho výučbového 
prostredia, v porovnaní s reálnymi objektmi, didakticky rovnocennými prostriedkami 
rozvoja priestorovej predstavivosti a zručnosti zobrazovať, 

- technické možnosti virtuálnej reality zvyšujú názornosť procesov, ktoré súvisia so 
skladaním trojrozmerných predmetov na základe dvojrozmerných obrazov 
(z jednotlivých pohľadov), resp. súvisia so zobrazením telies abstrakcie procesov 
videnia, 

- učiaci sa majú možnosť vstupovať do virtuálneho výučbového prostredia v čase  
a z počítačovej lokality, ktorá je pre ich samoštúdium najvýhodnejšia, 

- virtuálne výučbové prostredie využíva motiváciu, ktorá je spojená s činnosťami 
aktivizujúcimi virtuálny svet, 

- simulácia myšlienkových pochodov, prostredníctvom animácie procesov, pôsobí 
pozitívne na poznávací proces učiaceho sa, 

- predmetné virtuálne výučbové prostredie je možné využiť na komunikáciu učiaceho 
a učiaceho sa na „diaľku“, 

- prezentované virtuálne výučbové prostredie umožňuje vytvárať (zadávať) 
neobmedzený počet úloh pre prácu na doma, tým sa minimalizuje nevýhoda nízkej 
časovej dotácie v prezenčnej forme výučby. 

Tak, ako čokoľvek iné, aj virtuálne výučbové prostredie, prináša so sebou pozitíva 
a negatíva. Jedným z negatív je minimalizovanie osobného kontaktu učiteľa s učiacim sa 
a zvyšovanie závislosti na práci s počítačom. Táto závislosť sa môže prejaviť v podobe 
zdravotných následkov. Samotné zobrazovanie reality môže vyvolať určitý stav napätia 
nervového systému, ktorý je v konečnom dôsledku neželateľný. Z uvedeného vyplýva, že aj 
v tomto prípade bude platiť princíp primeranosti. Nesprávne odhadnutá miera aplikácie 
virtuálnej výučby môže mať negatívny dôsledok, ktorý v neželateľnej miere obmedzí 
pozitívny účinok.  
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