
Možnosti výuky
environmentálneho práva 

formou e-vzdelávania.

Ing. Ľuboš Jurík PhD. 
Katedra krajinného inžinierstva , 

FZKI SPU v Nitre



Environmentálne právo
vznikalo ako výsledok snahy o riešenie nepriaznivých
antropogénnych vplyvov (ľudskej činnosti) na životné
prostredie. Environmentálne právo je  potrebné
rozvíjať z dôvodu: 
- zanedbaniu riešenia ekologickej problematiky v 
minulosti 
- limitácii finančných zdrojov v spoločnosti i u 
jednotlivcov 
- medzinárodným  záväzkom a globálnym stavom 
životného prostredia na Zemi. 



Environmentálne acquis
Právo Európskeho spoločenstva  je osobitým 
právom poriadku. 

Preto aj legislatíva regulujúca podmienky 
ochrany životného prostredia sa systematicky 
rozdeľuje na niekoľko logických a prehľadných 
skupín. 

Sú podobné rozdeleniu environmentálneho 
práva Slovenskej republiky, ale sú tu aj určité
skupiny, ktoré naše právo zatiaľ neobsahuje. 



Vzdelávanie

Pre výuku rôznych predmetov sa dnes celosvetove
používajú systémy e – learningu. 

Sú to rôzne typy v čase sa rozvíjajúcich predmetov 
a problematík. 

Niektoré sú časove stálejšie ( matematika, fyzika...), 
niektoré sú neustále doplňované a pozmeňované
(literatúra, právo...).



Vzdelávanie

Ku druhej kategórii patrí aj výuka práva všeobecne. 
Každý týždeň pribúdajú nové právne normy alebo sú
staré upravované. Pre tento typ predmetov je 
zabezpečenie aktuálnych tlačených podkladov pre
výuku veľmi problematické. Hneď po svojom vydaní
sú už v niektorých častiach neaktuálne. Pre tieto 
problematiky  sú preto vhodnejšie elektronické formy 
študijnej literatúry a podkladov pre výuku.



Nové formy vzdelávania



Nové formy vzdelávania
- možnosť vzdelávať nezávisle na čase

- možnosť vzdelávať nezávisle na spoločnom mieste 
účastníkov

- zjednodušenie prístupu ku vzdelávaniu 
a informáciám

- použitie netextových prvkov do výukového 
obsahu

- možnosť rýchlej a neustálej aktualizácie 
výukových textov



Použitie netextových prvkov do 
výukového obsahu

- Obrázky v najrozličnejšej forme 



Použitie netextových prvkov do 
výukového obsahu

-krátke animované

- časti 



Použitie netextových prvkov do 
výukového obsahu

Priame prepojenie na texty a dokumenty publikované na
internete, intranete univerzity a pod.  

Vývoj kvality povrchových vôd

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psrsk/voda/POVRC
HOVVA_VODA/2_stav/8_Kvalita_PV/8_2.html

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psrsk/voda/POVRCHOVVA_VODA/2_stav/8_Kvalita_PV/8_2.html
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psrsk/voda/POVRCHOVVA_VODA/2_stav/8_Kvalita_PV/8_2.html


Použitie netextových prvkov do 
výukového obsahu

Zvukové záznamy – napr. správy z rozhlasu, nahrávky z 
prednášok a pod. 



Výsledkom vzdelávania

- zvýsenie produktivity vzdelávacieho procesu

- prispôsobenie časového priebehu výuky podmienkam 
študentov

- okamžitá kontrola efektívnosti výuky 

- zníženie nákladov na vzdelávania ( napr. na cestovanie, 
učebné pomôcky). 



Výsledkom vzdelávania
Študent si môže voliť rýchlosť a čas pre vzdelávanie. 

Ku internetovým študijným informáciám pristupuje v čase, 
keď sa na takúto výuku môže plne sústrediť. 

Súčasti software mu umožňujú neustále komunikovať
s učiteľom alebo inými študentami. 

DNES – AJ    VRVS.COM 

Taktiež pri hodnotených kontrolách vie okamžite výsledky 
testov alebo iných foriem preskúšavania.



Software
U nás používame už druhý rok programový produkt 
LMS systém EDEN.  Vznikol v r.1999 a je  naďalej  
vyvíjaný za podpory externých konzultantov MFF 
Univerzity Karlovy v Prahe. 

Systém je primárne orientovaný na školské prostredie 
a na postgraduálne kurzy. Je priebežne aktualizovaný (2–
3 verzie ročne). Je veľmi prístupný pre užívateľov a 
zrozumiteľný pri  zachovaní komplexnej funkčnosti 
(základná uživateľská znalosť IT). 



Štruktúra programu EDEN

- Virtuálnej univerzity – foriem dopĺňajúcich a nahradzujúcich 
prácu reálneho učiteľa. 

Sú tu dostupné základné informácie o kurze, jeho priebehu, 
ostatných účastníkoch a informácie od správcu alebo pedagóga 
o niektorých aktuálnych udalostiach. 



Štruktúra programu EDEN
- Osobný portál študenta

V tejto časti sa uskutočňujú študijné aktivity a sú tu dostupné
konkrétne osobné správy, úlohy a termíny ďalšieho priebehu kurzu. 
A tiež osobné hodnotenia od pedagóga. 



Štruktúra programu EDEN
- Prostredie kurzu

Obsahuje samotné učebné texty, ktoré sa môžu zobrazovať
v stanovených časových etapách alebo sa môžu aj zobraziť
celé naraz a študent si sám riadi postup štúdia podľa možností
voľného času alebo obtiažnosti problematiky. 



Štruktúra programu EDEN
Samotnou neverejnou časťou je prostredie lektora. Je to interný
systém prípravy učebných textov a iných súčastí kurzu, ako napr.
doplnkovej literatúry, testov, vybraných internetových doplnkových 
informácií a hodnotení študentov. 



Prostredie konkrétneho kurzu









Ďakujem za pozornosť
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