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Anotácia: Článok sa venuje kritickej reflexii súčasnej podobe e-learnignu (1.0) a na 
základe nových teoretických koncepcií (konektivizmus, heutagogika, kybergogika) 
načrtáva očakávaný vývoj e-learningu a s tým spojené aj smerovanie vzdelávacích 
technológií. 
Annotation: The article deals with the critically reflection of the current form of e-
Learning (1.0), points out its deveplopment opportunities of new  theoretical concepts 
(connectivism, heutagogy, cybergogy) in the perspectives of e-learning and learning 
technologies. 
 
Po roku 2000 sa zdalo, že nástup informačnej spoločnosti, intenzívne využívanie 
internetu a informačných technológií u širšej verejnosti, sa výrazne prejaví aj 
rozšírenejším využívaním týchto technológií vo vzdelávaní. Tento optimizmus 
prezentovali hlavne autori (označovaní ako digerati) Pierre Lévy (2000) a Marshall 
McLuhan (2000), realita však zaostáva za týmito optimistickými očakávaniami. 
Dostupné, intuitívne ovládateľné a interaktívne technológie, ako sú sociálne 
internetové siete (sociálne médiá), (napr. facebook, twitter), vyhľadávacie (google), 
multimediálne služby (youtube, flickr) a wikipédia, boli adoptované významnou 
časťou populácie oveľa skôr, ako na to dokázal zareagovať celý sektor vzdelávania. 
Súčasne prichádza nová net-generácia, ktorá považuje technológie a sociálne médiá 
za súčasť svojho životného štýlu a ktorá považuje za úplne prirodzené využívať tieto 
technológie vo vzdelávaní. Problém nižšej technologickej pružnosti vzdelávania, 
ťažkosti pri reflexii potrieb praxe v kombinácii s celkovou obsahovou, hodnotovou 
a štrukturálnou krízou vzdelávania ako takého, sa naplno prejavuje aj v súčasnej 
podobe e-learningu. 

 
Kritika e-learningu 1.0  
 
Príčiny kritického pohľadu na e-learning majú rôznorodé pozadie, či už je to 
technologický pesimizmus konzervatívnejšej časti odbornej verejnosti, často 
spôsobený nedostatočnou znalosťou technológií, cez problémy digitálnej gramotnosti 
u cieľových skupín, alebo technologická a andragogická nepripravenosť na realizáciu 
e-learningu a pod. Objektívne je ale možné kriticky vnímať hlavne praktickú 
aplikáciu či implementáciu e-learningu. Potreby praxe, v kontexte s nespornými 
výhodami e-learningu, však v súčasnosti vytvárajú tlak na realizáciu týchto aktivít 
u vzdelávacích inštitúcií, ktoré však často podcenia požiadavky na prípravu 
a realizáciu vzdelávania v tejto forme. Výsledkom sú ťažkosti a problémy učiacich sa 
s nekvalitne pripravenými kurzami a nevyužitie plného potenciálu technológií pre 
efektívne vzdelávanie. Ďalším zásadným problémom je stagnácia, resp. uspokojenie 
sa zo základnou 1.0 verziou e-learningu, nedostatočná implementácia nových 
technológií, osobitne sociálnych internetových sietí a neochota experimentovať 
s novými teoretickými konceptami a technológiami. 
E-learning vo verzii 1.0 by mal byť vo všeobecnosti inovovaný z nasledujúcich 
dôvodov. Ponúka len statický, lineárny vzdelávací obsah, obmedzenú interakciu 



a tvorivú aktivitu účastníka, navyše vyžaduje prípravu na zmenu stratégie a štýlu 
učenia sa u účastníkov takéhoto vzdelávania. V tejto podobe tak e-learning replikuje 
známe problémy a chyby z prezenčných foriem vzdelávania a často ich ešte 
zvýrazňuje technickou komplikovanosťou užívateľského rozhrania a ovládania. 
Voľba e-learningu prináša aj nevyhnutnú redukciu obsahu vzdelávania, čo často vedie 
až k instantnej podobe informácií a poznatkov, k absencii hlbšieho kontextu 
a prepojenia častí vzdelávacieho obsahu, čo rozhodne neprispieva kvalite výsledného 
poznania. Skutočným problémom je aj neporozumenie nutnosti odlišného prístupu 
k tvorbe, organizácii a riadeniu e-learningu,  čo často vedie k nasledujúcim chybám: 
lektora nenahrádza tútor prípadne facilitátor, ale ponecháva si plnú kontrolu nad 
vzdelávacím procesom,  obsah tvoria autori čiastkových tém, často bez koordinácie 
a vplyvu na samotný proces vzdelávania. Tu spravidla narážame na problém 
profesionálneho sebaobrazu mnohých lektorov a autorov (mind-setting), ktorí nie sú 
ochotní upúšťať od svojho spôsobu a štýlu práce nadobudnutého v prezenčnom 
vzdelávaní. Tvorcovia e-learningových kurzov taktiež často preferujú len jednu zo 
stránok takéhoto vzdelávania na úkor kvality ďalších aspektov, napr. kurz má dobré 
technické či grafické spracovanie, ale didakticky problematicky spracovaný 
vzdelávací obsah, opakujúcimi sa chybami je nepremyslený transfer podkladov 
z prezenčných vzdelávacích aktivít do nedokonalej dištančnej podoby, nevyužívanie 
potenciálu multimédií, nemožnosť spolupracovať s ostatnými účastníkmi a pod. Na 
strane učiacich sa, nekvalitne pripravený e-learning podporuje sklon 
k bezmyšlienkovitému a pohodlnému „konzumovaniu“ informácií a poznatkov (len 
príprava na test, bez hlbšieho pochopenia obsahu a kontextu), oproti aktívnemu 
a kritickému sebariadenému vzdelávaniu, v každom prípade nekvalitne pripravený 
kurz jednoducho odradí záujemcov o takúto formu vzdelávania v budúcnosti.   
Na druhej strane, ale môže byť kvalitne pripravený e-learning 1.0 skutočne efektívny, 
napr. ako súčasť kombinovanej formy vzdelávania a tiež ako flexibilný online zdroj 
aktuálnych informácií a poznatkov v profesijnom vzdelávaní. V prípade, že 
akceptujeme e-learning 1.0 ako nevyhnutne problematický stupeň prechodu na 
pokročilejšie verzie e-learningu 2.0, 3.0, bude bezpodmienečne potrebné zmeniť 
celkový koncept a systém vzdelávania a nevyhnutne kriticky reflektovať problémy e-
learningu v praktickom využití. Táto kvalitatívna zmena teda vyžaduje od 
andragogiky nielen intenzívne sledovanie vývoja technológií, ale kľúčová bude 
možnosť podieľať sa na samotnom vývoji a designe vzdelávacích technológií a 
aplikácií. 
Zásadné zmeny konceptu e-learningu, ktoré vyžaduje hlbšia implementácia 
technológií vo vzdelávaní pomerne jasne pomenúvajú aktuálne teórie reflektujúce 
súčasnú situáciu a zároveň sú schopné reagovať na očakávaný vývoj technológií. Sú 
to predovšetkým heutagogika, cybergogy (kybergogika) a konektivizmus, ale pre 
komplexnejšie vnímanie problematiky je nevyhnutné vnímať aj filozofické výstupy 
transhumanizmu, kognitívnej vedy a iniciovať užšiu spoluprácu andragogiky 
s informačnou vedou, informatikou a výskumom umelej inteligencie.  
 
Teoretické koncepty (konštruktivizmus, konektivizmus, heutagogika, 
kybergogika) 
 
Konštruktivizmus a konektivizmus sú dnes považované za vplyvné teórie 
v pedagogike, andragogike aj v iných vedných disciplínach. S nástupom technológií 
vo vzdelávaní sa pozornosť sústredila na konektivizmus, pretože aj napriek faktu, že 
tieto teórie boli rozvíjané ešte v čase pred mohutným rozvojom vzdelávacích 



technológií, stále dokážu prinášať riešenia a inšpirácie potrebné pri tvorbe 
elektronického vzdelávacieho prostredia.  
Konštruktivizmus je využívaný ako teoretické východisko pre prechod od 
prezenčných foriem k e-learningu.  Konštruktivizmus vo svojej podstate reprezentuje 
historicky podmienený odklon od behaviorálne podmieneného vzdelávania ku 
vzdelávaniu založenému na kongitivistickej teórii. Kognitívny konštruktivizmus sa 
snaží realizovať didaktické postupy založené na predpoklade, že poznávanie sa 
uskutočňuje konštruovaním tak, že si učiaci subjekt spojuje fragmenty informácií z 
vonkajšieho prostredia do zmysluplných štruktúr a dokáže s nimi ďalej pracovať 
(Bertrand, 1998). Práve tieto konštruktivistické očakávania dokážu vo vzdelávaní 
naplniť informačné a komunikačné technológie používané v e-learningu.  
Konektivizmus vo svojom koncepte ide ešte ďalej, kým konštruktivistický prístup je 
vhodný na prechod z prezenčných foriem vzdelávania, konektivizmus rozpracúva 
koncept vzdelávania v kyberpriestore a v súčasnosti skúma hlavne možnosti využitia 
internetových sociálnych sietí vo vzdelávaní. Vzdelávanie v tomto prípade prekračuje 
obvyklé hranice a stáva sa integrovanou súčasťou interakcie s inými ľuďmi 
v kyberpriestore, resp. s kyberpriestorom ako takým.  Jednotlivé princípy 
konektivizmu ponúkajú východiská pre realizáciu pokročilejších verzií e-learningu: 
- učenie je schopnosť prepájania špecializovaných uzlov, či zdrojov informácií,  
- schopnosť učiť sa je dôležitejšia ako aktuálne nadobudnutý objem vedomostí, 
- zdrojom učenia nemusia byť len ľudia, ale aj technológie. Znalosti môžu byť 
obsiahnuté v komunite, sieti alebo databáze,  
- schopnosť nachádzať súvislosti a paralely medzi rôznymi oblasťami, myšlienkami, 
konceptami je základná zručnosť (Siemens, 2005). 
Akceptácia takýchto myšlienok vo vzdelávacej praxi  tradičných vzdelávacích 
systémov je bez rozsiahlych systémových zmien nemožná. Aplikácia v online 
prostredí je naopak vďaka prepojenosti (hypertext, siete, zdieľanie dát) internetu 
úplne prirodzená. Ako je uvedené vyššie, práve tieto kľúčové princípy už nedokáže e-
learning 1.0 v praxi plne aplikovať a nevyhnutnosť inovácií je zrejmá. Veľmi jasne sa 
pri takomto prístupe k vzdelávaniu črtajú možnosti andragogiky v oblasti tvorby 
online vzdelávacieho obsahu (knowledge base), podpore kooperácie a spolupráce 
učiacich sa subjektov (siete), tvorbe nástrojov hodnotenia, tvorbe metodiky tútorstva, 
facilitácie a mentorstva. 
Určitou formou reinterpretácie andragogiky s významným vplyvom konektivizmu je 
koncept heutagogiky (heutagogy), ktorý rozpracovavajú Stewart Hase a Chris Kenyon 
(2007). Heutagogika uprednostňuje sebariadené a kolaboratívne vzdelávanie, ktoré 
spolu s adaptívnymi systémami zabezpečia individualizované vzdelávanie v 
personalizovanom vzdelávacom prostredí, presne reagujúcom na aktuálne potreby 
učiaceho sa. Významná časť procesu vzdelávania sa tak odohráva interakciou s inými 
učiacimi sa a s umelou inteligenciou (počítačové adaptívne systémy). Pokrok pri 
výskume umelej inteligencie, experimenty so vzdelávacími sieťami a pokročilé 
znalostné systémy vytvárajú dobré predpoklady na rozvoj takýchto foriem 
vzdelávania v blízkej budúcnosti. 
Komplexnejšie vidí perspektívu vzdelávania koncept kybergogiky (cybergogy) 
spracovaný Minjuanom Wangom (2008). Wang konceptom rozvíja myšlienky 
Carriera a Mouldsa, (2003), ktorí kombinujú fundamentálne prvky pedagogiky a 
andragogiky s cieľom vytvoriť nový prístup k online vzdelávaniu. Kybergogika 
pracuje s kognitívnymi, emociálnymi a sociálnymi faktormi online vzdelávania. 
Kybergogika zdôrazňuje rozdiel medzi prezenčným a online vzdelávaním a snaží sa o 
návrh “vyučovacieho modelu” (instructional design model), pomocou ktorého sa 



snaží zabezpečiť tzv. “engaged learning”, čiže “učenie sa so zaujatím”. Tento prístup 
rieši aspekty motivácie, sociálneho kontaktu a pozitívneho emocionálneho naladenia 
k online vzdelávaniu. Experimentálne sa prvky kybergogiky úspešne využívajú vo 
virtuálnom vzdelávavaní (Second life a pod.), čo môže predznamenávať možnosti 
rozvoja vzdelávania vo virtuálnej realite (Scopes, 2009). 
Pri reflexii týchto nových konceptov je zrejmé, že povôdne koncepcie e-learningu 
(1.0) nedokážu uspokojivo aplikovať do vzdelávacej praxe a didaktickej architektúry 
tieto inovatívne prístupy. Otvára sa teda priestor pre nové generácie e-learningu 
a rozvoj online vzdelávania. 

Budúcnosť vzdelávacích technológií 
 
Predstavu nových vzdelávacích technológií je možné načrtnúť v dvoch horizontoch. 
Prvým horizontom je blízka budúcnosť intenzívneho prepájania technológie 
s osobným a pracovným životom. Hranice medzi vzdelávaním, súkromím a prácou 
vplyvom technológií budú len nejasné a online vzdelávanie sa stane prirodzenou 
a každodennou potrebou. Vzdialenejšia budúcnosť ponúka predstavu umelých 
inteligentných systémov priamo prepojených s človekom, čo prinesie radikálne 
zlepšenie kognitívnych  a iných schopností ľudí (transhumanizmus).  
Aktuálne ale môžeme pri pomenovaní trendov v e-learningu a online vzdelávaní 
vychádzať so súčasných technológií a to predovšetkým sociálnych internetových sietí 
(sociálnych médií). Progres v podobe e-learningu vo verzii 2.0 prináša otvorený, 
personalizovaný a distribučný model vzdelávania. Využíva aktivitu používateľov 
systému na generovanie vzdelávacieho obsahu, zároveň umožňuje prepojenie 
užívateľov pre zdieľanie poznatkov, zdrojov, podporuje spoluprácu a súčinnosť. 
Verzia 2.0 prináša do e-learningu množstvo sociálnych podnetov (komunita), ktoré 
uľahčujú proces učenia a podporujú transfer poznania. Vzdelávanie sa tak mení do 
podoby opakujúceho sa cyklu – zbierania a produkovania informácií a znalostí, 
vzájomného zdieľania poznania a opätovného remixu poznania. Učenie sa tak stáva 
dynamickým, tvorivým a veľmi efektívnym systémom s výraznou podporou 
technológií. V zásade je e-learning 2.0 digitálnou formou pre človeka prirodzeného 
spôsobu učenia sa a mal by preto nahrádzať v súčasnosti už zastaraný e-learning 1.0. 
Viď obr. 1: „Evolúcia e-learningu“ 

 



E-learning 3.0 je už experimentálny koncept ďalšej generácie e-learningu, kde sa na 
báze e-learningu 2.0 rozvíja sémantický systém triedenia informácií. Princípom tzv. 
sémantického webu je triedenie informácií pomocou metadat, ktoré umožnia 
efektívne počítačom spracovať zložité a obrovské objemy dát. Sémantická 
technológia teda umožní veľmi rýchly, presný a komplexný prístup k informácii, či 
poznatku. Takáto príprava dát umožní vytvoriť inteligentné vzdelávacie systémy, 
ktoré môžu radikálne zmeniť spôsob učenia sa u ľudí. Od e-learningu 4.0 sa už 
očakáva systém umelej inteligencie, ktorý bude zabezpečovať základné kognitívne 
potreby človeka, alebo môže e-learning 4.0 byť priamo technológiami podporovaná 
platforma kolektívnej inteligencie. Odlišný prístup od verzií e-learningu sa ponúkajú 
viaceré koncepty, napr. vzdelávacie siete, znalostné systémy, interaktívne multimédiá 
a sociálne média, iTunesU, virtuálna a augmented realita a pod.  
Každopádne je ale zrejmé, že technológie výrazne ovplyvňujú vzdelávaciu teóriu 
i prax, preto je veľmi dôležité  reflektovať tento vývoj aj z andragogického hľadiska. 
Na druhej strane teoretická i praktická stagnácia na úrovni e-learningu 1.0, je pri 
súčasnej dostupnosti výkonnejších technológií a experimentálnych možností len 
ťažko obhájiteľná. Vzdelávacie technológie by mali byť preto predmetom 
intenzívneho andragogického skúmania a zároveň vzniká potreba aktívne participovať 
andragogickým poznaním priamo na vývoji súčasných a budúcich vzdelávacích 
technológií.  
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