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ÚVOD 

Tému aktuálne študijné zručnosti študenta v dištančnom štúdiu som si vybral kvôli tomu, 

pretože téma mi je najbližšia a chcem poukázať na jednotlivé spracované časti z pohľadu 

študenta Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. 

Na začiatku práce vysvetlíme a charakterizujeme štúdium, jeho časti a ďalej prejdeme 

k študijným zručnostiam, od získavania informácií, cez pochopenie získaných informácií 

a osvojení údajov a poznatkov, až po používanie v praxi. 

Práve v týchto častiach sme sa pozreli na rozdiely medzi prezenčnou formou štúdia a už 

spomínanou dištančnou formou. Cieľom bol aj pohľad študenta vysokoškolského štúdia na 

danú situáciu. 

V záverečnej časti sme spracovali anketu, v ktorej bolo oslovených 30 študentov, kde sme 

zisťovali ako ovplyvnilo dištančné štúdium, spôsobené pandémiou, kvalitu a priebeh štúdia. 

Výsledky sme rozdelili do 4 častí, ktoré predstavujú získané predpoklady, ale môžeme ich brať 

v tejto dobe ako zručnosti, a to: technické zručnosti, time-management, sebadisciplína. Okrem 

pozitívnych stránok, to malo aj negatívny dopad, a to napríklad sociálnu izoláciu a možné 

vyhorenie. 
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1 CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA 

Podstata a význam štúdia je podľa Kiku (2020) a zákona o vysokých školách je poslanie 

vysokých škôl rozvíjať harmóniu osobnosti, vedomostí, múdrosti osobnosti, dobra a tvorivosti 

človeka. Toto všetko prispieva k rozvoju vedy, kultúry a zdravia v prospech seba samého ale aj 

prospech pre celú spoločnosť, v ktorej žijeme. Túto úlohu vysoké školy napĺňajú poskytovaním 

vysokoškolského vzdelávania a tvorivým bádaním alebo tvorivou umeleckou činnosťou. 

Vysoké školy ich poskytujú prostredníctvom akreditovaných študijných programov. 

S nadobudnutím vedomostí sa stretávame už od narodenia, ale s pojmom štúdium sa 

stretávame až v rámci základnej školy. Nadobúdanie vedomostí a práve štúdium, sa so zmenou 

školy, či už je to základná, stredná alebo vysoká škola, mení, tak, ako sa s  našim zvyšujúcim 

vekom mení aj systém získavania a spracovania informácií. 

Štúdium chápeme aj ako proces. Průcha (1997) hovorí o vstupoch, edukácii a samozrejme 

výstupoch. Vstupy u neho predstavujú – pedagóga a študenta, výstupy, tzn. čo sme sa naučili 

a ako budeme naďalej postupovať so získanými informáciami a nakoniec je to edukácia, ktorú 

tvoria ciele, obsah, didaktické zásahy, didaktické metódy, organizačné formy, materiálne 

didaktické prostriedky. Vstupy sú pre každého jedinca rôznorodé. V prípade vysokoškolského 

štúdia sú to napríklad: prednášky, semináre, cvičenia, diskusie, riešenie prípadových štúdií 

v rámci seminárov, spracovanie laboratórnych prác, spracovanie dobrovoľných výskumov,  

samo štúdium, atď. V samotnej edukácii sú dôležité štyri časti – individuálne predpoklady 

študenta, študijné situácie, študijné techniky a učenie sa a zapamätávanie. Individuálne 

predpoklady predstavujú potrebu a vôľu študovať, ale aj zmeny správania študenta. Takisto sem 

patrí aj motivácia k štúdiu, pretože vo veľkej miere ovplyvňuje študijnú stratégiu. K študijných 

situáciám priraďujeme prednášky, semináre, cvičenia, čítanie literatúry, a pod. a pri ich 

priebehu dochádza k učeniu sa, teda k modifikácii správania študenta. Ciele poznáme 

individuálne a ciele stanovené pedagógmi, určujú čo a ako sa máme naučiť a ako dosiahnuť 

výsledky, ktoré sú závislé od zapamätania učiva, porozumenia a osvojenia, preto proces učenia 

vyžaduje mnohé študijné techniky a techniky zapamätania. Výstupom chápeme výsledky, ktoré 

sme dosiahli pri predošlých bodoch, čo znamená, že výsledky sú priamočiaro spojené s cieľmi, 

ktoré sme si stanovili, so spôsobom štúdia a s hodnotením pedagógov. Na druhej strane 

môžeme ako výsledky štúdia chápať aj ako – vedomosti, zručnosti, spôsobilosti, postoje 

a hodnoty, skúsenosti a kompetencie.  
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2 ŠTUDIJNÉ ZRUČNOSTI 

O študijných zručnostiach sme podrobnejšie diskutovali na hodinách Úvodu do štúdia na 

vysokej škole, ktorý nám z veľkej časti pomohol aklimatizovať sa a začleniť sa do 

vysokoškolského systému, ktorý sa odlišuje od toho stredoškolského štúdia. 

Cieľom tejto časti je poukázať na 4 základné skupiny činností študenta, a to sú získavanie 

informácií, pochopenie učiva, osvojovanie informácií a používanie už získaných informácii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližšie sme sa pozreli najmä na samostatnosť v rovine získavania informácií, dobré 

využitie času a organizáciu, ktorú som spracoval v časti ankety. 

2.1 Vyhľadávanie a získavanie odborných informácií 

 Vysvetľujeme si to ako prípravu a zabezpečenie si podkladov pre štúdium. Pri 

prezenčnej forme štúdia si informácie dokážeme dohľadať z rôznorodých zdrojov, ako sú 

študovne, knižnice, účasť na diskusiách a pod. Avšak v opačnom prípade nám v mnoho 

prípadoch ostáva len internetový prehliadač s overenými zdrojmi. Preto je práve v tomto kroku 

zručnosti 

komunikácia 

hodnotenie 

samost. získ. inf. 

dobré využitie času 

organizácia 
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dôležité nadobudnúť zručnosť kontroly, pretože pri dištančnom štúdiu, ako už bolo spomenuté 

je výrazne obmedzený počet zdrojov.  

Pri vyhľadávaní informácií si vyhľadávateľ alebo teda zjednodušene – študent, musí 

položiť tri základné otázky, podľa ktorých bude postupovať, resp. hľadať konkrétne 

informácie. 

 Čo hľadať? 

 Kde hľadať? 

 Ako hľadať? 

Najťažšia z týchto troch otázok je práve prvá. Pri tejto otázke je dôležité, aby si študent 

uvedomil, čo má hľadať, pretože problematiku, ktorú bude spracovávať, ešte dopodrobna 

nepozná a vtedy mu môžu byť nápomocné napríklad otázky: 

 Čo má byť výsledkom hľadania? 

 Na aké otázky potrebujem odpoveď? 

 Na čo to potrebujem? 

 Na čo mi to má slúžiť? 

 V čom mi to má pomôcť? 

Týmito otázkami si študent priblíži informačnú potrebu a konkretizuje si účel 

vyhľadaných informácií. Keďže sa bavíme o zručnostiach hlavne v období dištančného štúdia, 

tak v tomto prípade sa veľa toho nemení. Jediné, čo môžeme v tomto prípade vytknúť, sú zdroje 

získavania informácií a materiálov, pretože sa častokrát nevieme dostať do knižníc, do študovní 

a učebnice si musíme zakupovať v kníhkupectvách, prípadne požičiavať od spolužiakov, čo 

v dobre pandémie Covid-19, nie je možné. 

Zručnosťou, ktorú môžeme nadobudnúť v tejto fáze, je hlavne orientácia na internetových 

portáloch, keďže v tejto dobe to bol skoro jediný zdroj informácii, z ktorého sme mohli čerpať. 

Sú to najmä odborné články, odborné diskusie v danej problematike, podcasty (jednotlivý 

záznam zvukovej nahrávky), online knihy a učebnice. Pravdepodobne najvyužívanejšími sú 

v akademickej oblasti vedecké portály, ktoré zverejňujú aktuálne štúdie zo širokého spektra  

oblastí. Ďalšou formou získavania informácií je aj telefonický kontakt alebo kontakt 

s pedagógom prostredníctvom video hovoru. Prostredníctvom mailu sa nám vyučujúci snažili 

sprostredkovať čo najväčšie množstvo vhodných informácií, ktoré sme si museli naštudovať 
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a zapamätať si, teda ďalšiu zručnosť, ktorú sme získali, bola práve orientácia v študijných 

materiáloch.  

Dôležitým prvkom získavania informácií a poznatkov je kritické myslenie 

a preštudovanie si danej problematiky do hĺbky. Získavanie údajov z viacerých zdrojov, nám 

pomáha nadobudnúť širokospektrálny obsah. V procese hľadania a získavanie je častou chybou 

siahnutie hneď po prvom informačnom zdroji, ktorý je k dispozícii. K zdrojom, z ktorých 

čerpáme, musíme pristupovať kriticky, to znamená, že ich rozanalyzujeme, teda vyberieme tie 

najrelevantnejšie. Od študenta sa vyžaduje, aby prepájal informácie, ktoré už získal 

s novonadobudnutými údajmi, využil ich a vedel s nimi ďalej nakladať. 

2.2 Pochopenie učiva 

Na začiatok musíme poznamenať, že pochopenie učiva je podľa Kika (2020) chápané ako 

predpoklad osvojenia informácií a poznatkov je predovšetkým im rozumieť. V tejto časti musí 

študent nad získanými informáciami rozmýšľať, uvažuje o nich a snaží sa pochopiť ich 

podstatu. Tu je dôležité aj porozumieť textu, nie len prejsť ho očami alebo použiť len pamäť 

ale do ich porozumenia treba zapájať aj rozum, aby zisťoval, čo znamenajú a aby pátral po 

príčinách a dôsledkoch konania.  

Ďalším dôležitým bodom je uvedomiť si podstatu a tým vniknúť do jeho štruktúry a sami 

si zdôrazníme, čo je a čo nie je podstatné a prečo je to tak a prečo tak. Tieto činnosti majú 

analytický charakter až do momentu, keď zisťujeme, čo je podstatné, pretože to už predstavuje 

syntetický charakter.  

V tejto časti, je najdôležitejší kontakt hlavne s pedagógmi, pretože kým sa nachádzame 

v škole a máme prezenčné štúdium, pedagóg dokáže lepšie vysvetliť aj prostredníctvom 

pomôcok, prezentácií, názorných ukážok. Avšak v porovnaní s kontaktom, prostredníctvom 

internetu, cez video hovor, nedokáže vysvetliť a učivo podať tak, ako je to za bežného 

prezenčného štúdia. Neabsentuje len osobný kontakt s vyučujúcim, ale aj dostatočné množstvo 

informácií a materiálov, ktoré nám môžu poskytnúť v škole, a preto v tejto fáze ťažšie chápeme 

súvislostiam a preto by sme mali získať ďalšiu zručnosť, ktorou je študijná samostatnosť. 

Študentom veľmi pomáha vytváranie si vlastných poznámok a oveľa lepšie sa nám 

pracuje so svojimi materiálmi, ktoré si vytvoríme cez dištančné štúdium sami, či už z online 

prednášok alebo spracovaním odbornej literatúry. Rovnako používame pojmové mapy 

a vizualizačné pomôcky. Takisto si vytvárame aj terminologický slovníček, do ktorého si 
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zaznamenávame pojmy, ktoré sú pre nás nové a ešte im nerozumieme. Pri prezenčnej forme 

štúdia je učivo oveľa ľahšie pochopiteľné kvôli tomu, že si nemusíme veľa informácií zisťovať 

sami a v podstate hlavným zdrojom informácií je prednáška a pedagóg. Rozdiel je aj v tom, že 

si nadobudneme zručnosť v samo štúdiu, lebo nemáme iné možnosti, ako lepšie porozumieť 

a pochopiť učivo. 

2.3 Osvojovanie poznatkov a informácií 

Treťou skupinou je osvojovanie získaných informácií. Osvojiť si, znamená „prijať za 

svoje“, tento pojem môžeme chápať aj ako „naučiť sa“. Zahrňuje to činnosti, ktorých účelom 

je získané vedomosti z predošlých bodov udržať v dlhodobej pamäti a vedieť ich v budúcnosti 

používať v odbornom vedomí, pretože tieto informácie sa musia stať našim trvalým 

vlastníctvom a musíme ich ovládať.  

V tomto dištančnom období je veľmi obtiažne osvojovanie poznatkov, ak sme 

v predošlých bodoch nezískali dostatok správnych informácií a správne ich nepochopili. Je 

veľmi dôležité, aby sme si spájali novo osvojené informácie s tými, ktoré sme už v minulosti 

nadobudli, je to o to ľahšie a dôkladnejšie a dostaví sa napríklad radosť z pochopenia, v prípade 

skúšky, radosť z výsledku a vtedy sa otestujem, či sme si správne osvojili informácie a tak ich 

môžeme používať v praxi. 

2.4 Používanie informácií a údajov 

Používanie poznatkov a vedomostí, predstavuje overovanie už osvojených údajov 

v praxi, ich reálne používanie a praktické uplatnenie. Schopnosť prakticky uplatňovať odborné 

poznatky je požiadavkou a nevyhnutnou súčasťou kompetencií vysokoškolsky vzdelaného 

človeka. Aplikácia, už spomínaných odborných kompetencií, svedčí a odpovedá na kvalitu jeho 

uplatnenia na trhu práce. Pri používaní informácii a údajov v praxi, aj hodnotíme dané 

informácie a hodnotenie predstavuje dôležitý krok pri spracovaní. Pri dištančnej výučbe sme 

viac donútení hodnotiť informácie, pretože sú z rôznych zdrojov. 

3 ANKETA 

 Pre účely získania širšieho obrazu vnímania rozdielov medzi prezenčnou a dištančnou 

formou denného a externého štúdia na vysokej škole bolo oslovených niekoľko ochotných 

študentov na našej fakulte. Vďaka krátkeho rozhovoru s nimi, sme sa viac dozvedeli 

o vnímaných pozitívach a negatívach. Rozhodli sme sa vybrať a vysvetliť niekoľko z nich, 

ktoré sa najviac opakovali.  
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3.1 Technické zručnosti 

Nečakaný príchod koronavírusu poznačil nielen svetovú ekonomiku, poľnohospodárstvo, 

zdravotníctvo, ale aj základné, stredné a vysoké školy. Väčšina študentov z našej fakulty, mala 

informatiku ako jednosemestrálny predmet, kde získali základné zručnosti ohľadom textového 

a tabuľkového procesora, ktoré bolo treba naplno využiť. Vo väčšine prípadov bolo potrebné aj 

samo štúdium v rovine technických zručností, ako používať tabuľkový procesor a programy, 

cez ktoré prebiehali video hovory seminárov, cvičení a jednotlivých prednášok. Je to obdobie, 

na ktoré nebol nikto z nás pripravený a vyžadoval si alternatívny spôsob výučby či už zo strany 

vyučujúcich pedagógov, ale aj zo strany samotných študentov. 

V ankete sme sa pozreli aj na pozitíva a negatíva online výučby. Niekoľko oslovených 

respondentov podotklo, že začiatky výučby z pohodlia domova, či internátov, neboli ľahké, 

pretože nestihli pohotovo zareagovať na zmenu situácie. Vyjadrili sa, že nemali prístup 

k internetovému pripojeniu alebo nemali vlastné prostriedky ako tablet a prenosný počítač 

a museli si požičiavať od súrodencov, od kamarátov ba v niektorých prípadoch, keď bolo 

zrejmé, že pandemická situácia potrvá dlhšie, museli investovať vyššie finančné prostriedky do 

komunikačného vybavenia.  

Za výhody môžeme považovať napríklad to, že študenti nemuseli skoro ráno vstávať, aby 

sa pripravili do školy, ale mohli sa pripojiť na vyučovanie napríklad z postele a v pyžame. 

Pochvaľovali si najmä zlepšenie práve technických zručností, čo sa týka internetu, počítača, 

hlavne pri vypracovávaní väčšieho množstva seminárnych prác. 

Čo sa týka nevýhod, začneme pri emailovej komunikácii, či už s pedagógmi alebo 

študenti medzi sebou. Veľa krát študenti vypichli, že so zvyšujúcim sa počtom seminárnych 

prác, v tomto období, potrebovali medzi sebou komunikovať častejšie ako v prípade 

prezenčného štúdia. Za nevýhodu považujeme aj komunikáciu s pedagógmi, pretože študenti 

potrebovali komunikovať aj s nimi v rovine spracovania informácií v seminárnej práci a stávali 

sa situácie, kedy vyučujúci boli ťažko zastihnuteľní. Nevyhovovalo im, že musia veci riešiť 

prostredníctvom školského emailu alebo telefonicky, lebo častokrát  nedosiahli a nezistili 

potrebné informácie podrobnejšie, akoby komunikovali prostredníctvom konzultačných hodín 

vyučujúcich tvárou v tvár.  

Nevýhodou bola aj izolácia od vonkajšieho prostredia a vytrácal sa sociálny kontakt, 

ktorý je mimoriadne dôležitý aj pre psychické zdravie každého jedinca. Stalo sa, že sa 
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u niektorých študentov objavili aj psychické problémy, ktoré boli donútení konzultovať so 

svojim lekárom alebo psychológom, čo bolo v tej dobe rovnako ťažko dostupné.  

Chýbali aj diskusie, ktoré sa napríklad uskutočňovali aj na našej fakulte v aule. V ankete 

hovoria, že v prípade akýchkoľvek otázok, sa častokrát v online diskusii, kde bolo aj 150 

ďalších študentov, nedostali k slovu a teda nemohli diskutovať o danej problematike. Takisto 

im chýbal aj prístup do študovní alebo do knižníc, ktoré mali buď obmedzený prevádzkový čas 

alebo boli úplne uzatvorené a museli získavať informácie z verejne dostupných online databáz 

a internetových zdrojov, ale toto vzali ako výhodu získania nových technických zručností. 

3.2 Time-management 

Každý študent na univerzite by tak mal premýšľať o tom, ako si svoj čas riadiť čo 

najlepšie a vedieť si zorganizovať dni tak, aby dokázal nájsť rovnováhu medzi univerzitným a 

súkromným životom. Množstvo oslovených študentov odpovedalo, že počas dištančného štúdia 

sa museli zamerať na lepšie plánovanie študijných povinností. Čas strávený doma dával 

študentom falošný pocit voľného času a s tým spojené odkladanie povinností na neskôr, často 

až na neurčito a študijné výsledky sa zhoršili. V dôsledku toho, boli nútení zmeniť svoj prístup 

k organizácii voľnočasových aktivít, ktoré prevažovali nad tými študijnými. 

 Na začiatku je najdôležitejšie urobiť zoznam aktivít a povinností, ktoré nás v daný deň 

čakajú. Dôležité je vyhradenie si dostatočného množstva času na ich uskutočnenie. Ovplyvní 

to totiž kvalitu našej práce a neskôr celkový výsledok. Snaha byť čo najviac flexibilný, ale 

zároveň myslieť na naše reálne možnosti. Ak študujeme externe, náš časový harmonogram bude 

výrazne odlišný ako študenta, ktorý navštevuje denné štúdium. Študenti zhodnotili, že prínosom 

time-managementu je využívanie času naplno a zvýšená spokojnosť s kvalitou práce, ktorá sa 

odráža hlavne na študijných výsledkoch. 

3.3 Sebadisciplína 

Pri vyhodnocovaní výsledkov prieskumu medzi študentami, ďalším bodom, ktorý 

študentom chýba a mali by na ňom zapracovať, je práve sebadisciplína. Každý by sme si mali 

prvotne stanoviť cieľ, a teda potrebujeme plán, podľa ktorého daný cieľ vieme relevantne 

dosiahnuť. Niektorí respondenti, ktorí aplikovali správny postup sebadisciplíny, si vymedzili 

a časovo ohraničili ciele, rozobrali si ich na jednotlivé kroky a prepojili ich so stimulmi, ktoré 

ich pri učení a plnení povinností napĺňajú a naozaj bavia. Súvisí to aj s už spomínaným time-

managementom, pretože tieto ciele sú z veľkej časti krátkodobé, ale popracovať musíme aj 

s tými dlhodobými.  
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Ak máme ciele už stanovené, tak si musíme uvedomiť, že každé zaváhanie a odloženie 

povinnosti na neskôr, môže mať neočakávané následky, a teda je potrebné dodržať časový 

harmonogram. Čím bližšie je cieľ, tým jednoduchšie to dokáže byť. Je to aj práca 

s myšlienkami, ak si vytvoríme rutinné zvyky, naše správanie sa stane automatickou súčasťou 

každodenného života. Práve v dobe distančného štúdia sa sebadisciplína stáva neodmysliteľnou 

položkou v rovine učenia a riadenia povinností. Študenti v ankete potvrdili, že ak sa staneme 

seba disciplinovanými, tak dokážeme byť hrdí na svoje výsledky. V tomto prípade nás hrdosť 

posúva ďalej. 

V tomto bode rozvinieme prípravu na vyučovanie v domácom prostredí. Keďže približne 

100 % študentov bolo na dištančnom štúdiu doma, nie v priestoroch internátov. Práve v tomto 

prostredí, zdôrazňovali zaznamenanú vysokú mieru rušivých elementov z vonkajšieho 

prostredia. Rušivé elementy predstavovali najmä nedostatok súkromia, pretože ešte bývajú 

s rodičmi, majú mladších súrodencov, ktorí ich vyrušujú pri plnení povinností, čo spôsobovalo 

odkláňanie pozornosti a straty sústredenia. V momente, keď sme sa opýtali, ako riešia dané 

situácie, tak skoro všetci študenti odpovedali, že si hľadajú dostatočnú motiváciu a rozhodujú 

sa pre kvalitný spôsob, ako byť seba disciplinovaný. Niektorí sa rozhodli pre stanovenie si 

nejakej odmeny, ktorá ich dostatočne motivovala k dosiahnutiu cieľa. 

Rovnako, ako sebadisciplína, sú dôležitým prvkom aj dostatočne dlhé prestávky medzi 

učením, ktoré nám pomáhajú opäť upriamovať pozornosť na povinnosti.  

„Existujú názory, ktoré hovoria o tom, že deti, predovšetkým v tínedžerskom veku, treba 

vystavovať náročným situáciám a úlohám. Tak sa tiež učia sebaovládaniu. Musia to byť ale 

také úlohy, ktoré sa dajú zvládnuť a sú len o trošku náročnejšie, ako sú ich aktuálne zručnosti 

či schopnosti. Tým, že deti takýmto situáciám vystavíte, musia na sebe popracovať, musia sa 

ovládať, musia mať disciplínu, no zároveň by mali byť schopné, aby to zvládli. Ten pocit 

úspechu je potom obrovským zadosťučinením a posúva ich to ďalej,“ radí Ďuríková. 

3.4 Syndróm vyhorenia 

Zorientovať sa v sebe a v tom, čo sa s nami deje, nie je vždy jednoduché, ale pri 

rozvíjajúcom sa syndróme vyhorenia nesmierne dôležité. Potrebujeme vedieť identifikovať 

kľúčové oblasti a príznaky, ktoré obmedzujú kvalitu nášho života. 

Pri spracovaní ankety sme zistili, že dvaja študenti sa priznali k syndrómu vyhorenia. 

Syndróm sa u nich prejavoval najčastejšie vyčerpanosťou, únavou a v neposlednom prípade aj 
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so stratou motivácie byť úspešný. Tvrdili, že mali dlho pretrvávajúcu až chronickú únavu, čo 

im potvrdil aj ich lekár. Unavovali ich už aj jednoduché úlohy a príprava na samotné plnenie 

povinností a stanovených cieľom bola dlhá a mnohokrát mali pri nej negatívne pocity, čo sa 

odzrkadlilo aj na študijných výsledkoch, pretože viedli až k bolestiam hlavy, nevoľnosti 

a vnútornej nepohody. 

V neposlednom rade, sa vyjadrili aj k strate motivácie. Snažili sa hľadať príčiny straty 

a pokúsili sa vyhnúť stereotypu, prestaviť si ciele, ktoré si nestanovili správne a zamýšľali sa 

aj nad nedostatočným ohodnotením. Prešli si aj tým, že sa nedokázali ničím nadchnúť a mali 

odpor chodiť do školy a plniť si povinnosti. Avšak vyjadrili sa, že keď si nastavili inak ciele 

a všetky tieto body prehodnotili, ich stav sa napravil a vrátili sa k normálnemu fungovaniu. 

Zaradili sme sem vyhorenie aj preto, pretože mali možnosť nadobudnúť si tento predpoklad. 
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ZÁVER  

V tejto práci sme sa venovali z časti charakteristike štúdia a študijných zručností, ktoré 

nadobúda študent počas štúdia a zručností, ktoré môže počas štúdia získať a ktoré môže sám 

nadobudnúť, aby dokázal efektívne študovať, či už počas prezenčnej formy štúdia alebo aj 

dištančnej forme štúdia. 

V ankete sme zistili, aké klady a zápory majú časti dištančného štúdia a či ich vnímajú 

pozitívne alebo negatívne a ako fungovali v období koronavírusu a v čom ich to obohatilo 

a naopak čo im nevyhovovalo alebo o čo v dištančnej forme štúdia prišli a čomu sa chcú 

v budúcnosti vyvarovať. 

 Popísali sme rôzne predpoklady, ktoré môžeme chápať aj ako získané študijné zručnosti, 

ktoré študenti získali počas dištančného štúdia v období koronavírusu. 

 V práci sme sa snažili priblížiť nadobudnutie študijných zručností počas obdobia 

pandémie, ako sa to nám študentom podarilo, na čom by sme mali popracovať aby naše 

rozvíjanie osobnosti nebolo nijak poznačené pandémiou a dokázali sme vybudovať hodnoty, 

ktoré budú prínosom nielen pre nás, ako spoločnosť, ale aj budúce generácie.  
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