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Anotácia: Štúdia prináša poh!ad na možnosti e-learningu najmä vo 
vzdelávaní dospelých vrátane porovnania s tradi"nými prezen"nými 
formami vzdelávania. Pozornos# je venovaná aj najnovším trendom v e-
learningu, ako je napr. uplat$ovanie web 2.0 prístupu, využívanie 
sémantických webových stránok a pod. Problematika postavenia a úloh 
tútora v e-learningu je spracovaná s oh!adom na odlišné požiadavky 
študujúcich v on-line formách vzdelávania. Záver štúdie nazna"uje trendy v 
e-learningu v najbližšom období. 
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E-Learning and On-line Education of Adults. The paper describes the 
potentials of e-learning in adult education and compares this learning with 
traditional face-to-face manners of education. Attention is paid to the latest 
forms of e-learning such as the web 2.0 approach, use of semantic web 
pages and the like. The roles and tasks of tutors are characterized with 
respect to varied demands of learners in on-line learning. The final part of 
the paper delineates the e-learning trends in the nearest future. 
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!udia sa vždy usilovali využi" dostupné technológie na splnenie svojich život-
ných potrieb, v práci a samozrejme aj vo vzdelávaní. Prvé pokusy využi" 
u#ebné technológie sa uskuto#nili už v „po#íta#ovom praveku“ v 60. rokoch 
20. storo#ia. U#ebné automaty sa však kvôli málo presved#ivým výsledkom 
a nestabilnej technológii v praxi neujali. Postupným vylepšovaním samotnej 
technológie, prienikom tzv. mikropo#íta#ov do škôl a neskôr aj do domácností 
sa po#íta#e stávali #oraz viac sú#as"ou $udských životov. Pokrok v oblasti 
informa#no-komunika#ných technológií, ako napr. využitie multimédií (video, 
zvuk, animácia) priniesli zvýšený záujem o ich využitie aj na vzdelávacie 
ú#ely. Nástup internetu v 90. rokoch 20. storo#ia využitie informa#no-komu-
nika#ných technológií vo vzdelávaní len urýchlil. Na prelome tisícro#í sa už e-
learning považoval za novú generáciu dištan#ného vzdelávania a je zatia$ 
dobrým príkladom, ako sa dajú technológie efektívne využi" vo vzdelávaní. 
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Základné vymedzenie e-learningu 
 
Na e-learning môžeme nazera" z viacerých uhlov poh$adu, rozsah celého výz-
namu pojmu e-learning je však pomerne "ažké úplne presne definova". 
Dôležité je ma" na zreteli ve$ké možnosti využitia e-learningu a zárove% aj 
množstvo problémov, ktoré je potrebné rieši", aby sa dal e-learning využíva" 
v plnej miere. Máme na mysli stránku technologickú, ako aj andragogickú. 
Zaužívaný pojem e-learning prekladá Švec (2008, s. 101) ako elektronické 
u#enie sa prostredníctvom intranetu a internetu.  
 K. Kopecký (2006, s. 6) na#rtáva pomerne jednoduché a zrozumite$né 
vymedzenie pojmu e-learning v širšom a užšom slova zmysle. Pri širšom 
vymedzení využíva definíciu z elearningeuropa.info: E-learning sa v širšom 
zmysle definuje ako aplikácia nových multimediálnych technológií a internetu 
do vzdelávania za ú#elom zvýšenia jeho kvality, a to posilnením prístupu 
k zdrojom, službám, k výmene informácií a k spolupráci. Toto širšie vymedze-
nie pod$a nášho názoru správne poukazuje na neortodoxný prístup k využíva-
niu technológií. Technológia je dôležitá, ale dôležitejšie je, akým spôsobom ju 
dokážeme využi". Ak pod$a tohto prístupu dokážeme tzv. „novými“ technoló-
giami zabezpe#i" pre u#iacich sa prístup k informa#ným zdrojom a zárove% im 
zabezpe#i" priestor na spoluprácu, je to zámer a zárove% cie$, ktorý je potrebné 
nasledova". V širšom ponímaní sa e-learning chápe ako TBL (Technology-
Based Learning) alebo ako efektívne využívanie moderných technológií vo 
výu#be. TBL zah&%a WBT (web based training /learning), aj CBT (computer 
based training). 
 Pri užšom vymedzení sa e-learning chápe ako vzdelávanie, ktoré je podpo-
rované modernými technológiami a realizované prostredníctvom po#íta#ových 
sietí – intranetu a internetu. Kopecký (2008, s. 7) užšie definuje e-learning ako 
vzdelávanie uskuto#%ovaného prostredníctvom internetu. E-learning je teda 
vzdelávanie, umož%ujúce slobodný a neobmedzený prístup k informáciám. 
Takáto forma vzdelávania sa tak stáva naplnením jedného z prvotných cie$ov 
internetu – zvýši" dostupnos" informácií.  
 Pomerne #asto dochádza k stotož%ovaniu pojmov e-learning a dištan#né 
vzdelávanie, resp. k názoru, že e-learning je len elektronickou formou dištan#-
ného vzdelávania. Dištan#né vzdelávanie definuje Švec (2008, s. 84) ako 
rozmanité formy systematicky organizovanej výu#by na dia$ku prostredníc-
tvom korešpondencie a telekomunika#ných médií. V sú#asnosti však za#ína 
prevláda" názor (pod$a elearningeuropa.info), že e-learning sa za#ína odlišova" 
od dištan#ného vzdelávania postavením a rolami tútorov a študujúcich, ako aj 
špecifickým procesom u#enia sa, a to vyžaduje aj zmenu poh$adu na postave-
nie e-learningu vo#i dištan#nému vzdelávaniu. Kopecký (2008, s. 9) upozor-
%uje na pojem e-reading (e-#ítanie). Ide o formu elektronickej distribúcie 
vzdelávacích materiálov. Ú#astník vzdelávania tak dostáva pomerne jednodu-
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chou, rýchlou a lacnou cestou svoje študijné materiály. E-learning však oproti 
e-readingu je vždy riadeným procesom. 
 V našom texte používame pojmy e-learning a on-line vzdelávanie ako 
synonymum, nerozlišujeme možné významové odchýlky.  
 Podobne ako dištan#né vzdelávanie aj e-learning možno v základoch rozde-
li" na formu synchrónnu (online), asynchrónnu (offline) a kombinovanú (pozri 
'alej). E-learning tvorí podmnožinu dištan#ného vzdelávania podobne ako 
tvoria jeho podmnožinu aj korešponden#né kurzy, televízne kurzy a pod. Popri 
týchto 'alších podmnožinách je e-learning ur#ite tou najrozsiahlejšou, naj-
ucelenejšou a najinteraktívnejšou podmnožinou dištan#ného vzdelávania. 
 Pod$a Gilbertovej (2004) nie je e-learning vynálezom modernej doby. 
Myšlienka automatizovaného vzdelávania s využitím rôznych médií je dnes 
realizovate$ná v'aka zna#nému rozšíreniu potrebných technológií. Ale už 
za#iatkom 80. rokov 20. storo#ia sa za#ali objavova" prvé offline kurzy v 
podobe samostatných programov. Prvopo#iatky elektronického vzdelávania sú 
spojené s rozvojom internetu, ke' u#ebná látka bola podaná vo forme doku-
mentu, pri#om diskusia a prípadné otázky boli konzultované prostredníctvom 
e-mailu alebo na priamych stretnutiach. Dnes je ale e-learning ove$a viac ako 
len multimédiá vo vzdelávaní. Dnešné systémy riadenia výuky (LMS) 
poskytujú rozsiahle možnosti synchrónneho vzdelávania, ako sú konferencie, 
virtuálne triedy, chat.  
 Aj to sa však už stáva viacmenej štandardom, do popredia záujmu sa 
dostáva aj web 2.0 prístup. Je charakteristický tým, že aktivitu preberá samotný 
používate$, ktorý už nie je iba konzumentom informácií, chce sa k nim 
vyjadrova", chce ich prijíma", chce s nimi efektívne pracova". V sú#asnosti 
fungujúce internetové sociálne siete sú výnimo#nými zdrojmi informácií a 
skúseností prakticky o #omko$vek. (oraz viac $udí uprednost%uje informácie 
získané z internetových fór, ak napríklad používate$ zis"uje kvalitu produktu, 
využije jednoduchý spôsob pomoci anonymných $udí prostredníctvom 
informácií a skúseností, ktorým dokonca verí viac ako oficiálnym testom. Do 
popredia sa preto dostáva otázka schopnosti používate$a pracova" s informá-
ciou, overi" si ju, #i zozbiera" dopl%ujúce informácie.  
 Pomerne #astým omylom je, že sa proces vzdelávania prostredníctvom e-
learningu považuje za formu individuálneho vzdelávania. V po#iatkoch e-lear-
ningu sa s takouto myšlienkou rátalo, v sú#astnosti sa však do popredia dostáva 
tzv. kolaboratívne u#enie. Vychádza z konštruktivistického prístupu. Pod$a 
Trindadeho (1995, s. 25) u#enie je v po%atí konštruktivizmu postavené na 
bežnej, každodennej praktickej skúsenosti jednotlivca, je to skúsenostné u!e-
nie sa (experiential learning). Vyu#ovanie nie je prenosom ani osvojovaním 
„hotových poznatkov“. Namiesto toho sa uprednost%uje u!enie sa riešením 
problémov, pri ktorom je proces u#enia sa stimulovaný prostredníctvom 
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riešenia problémových situácií. Ide o heuristické vyu#ovanie, pri ktorom 
základný obsah toho, #o sa má #lovek nau#i", nie je daný vopred, ale je 
objavovaný u#iacim sa v procese u!enia sa riadeným objavovaním (guided 
discovery learning).  
 Viacerí autori (Totten, Sills, Digby, Russ), na ktorých sa odvoláva Gokhle 
(1995), dokazujú, že kolaboratívne u#enie sa je efektívnejšie ako u#enie sa 
individuálne. Nejde o prekvapujúce tvrdenie, ke'že toto zistenie je pomerne 
dlho známe z prezen#ných foriem vzdelávania. Tento koncept sa v sú#asnosti 
viaže na tzv. 2.0 prístup, ktorý je založený na kooperácii, spolupráci 
a vzájomnej pomoci medzi ú#astníkmi vzdelávania. Takto získané vedomosti a 
informácie sú vo vä#šine prípadov kvalitnejšie ako vedomosti nadobudnuté 
individuálnym u#ením sa.  
 Sme presved#ení, že je potrebné bra" do úvahy aj psychologický efekt 
samostatného štúdia, ktoré môže by" pre #loveka frustrujúce a vyžaduje ve$kú 
dávku sebamotivácie. Popri tom kolaboratívne vzdelávanie podporuje pocit 
spolunáležitosti, porozumenia, vzájomnej podpory a spolupráce. 
 
Formy e-learningu 
 
Pri sú#asnom prudkom rozvoji e-learningu budeme #oraz viac konfrontovaní 
s novými prístupmi, inováciami a možno aj prekvapujúcimi riešeniami. 
V sú#asnosti sú využívané online a offline formy e-learningu. 
 

 
 
Obr. 1: Základné formy e-learningu (zdroj: Kopecký, 2006) 
 
 Online e-learning je v sú#asnosti rozšírenejšou formou, pretože využíva 
po#íta#ové siete (internet a intranet). V'aka rozvoju mobilných sietí sa 
realizujú pokusy o tzv. m-learnig (mobile learning), t.j. vzdelávanie prostred-
níctvom mobilného telefónu a využitia GSM a 3G mobilných technológií.  
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 Online e-learning existuje v zásade v dvoch podobách, synchrónnej a asyn-
chrónnej. Synchrónna podoba e-learningu znamená by" v reálnom #ase pripo-
jený na internet (resp. intranet), aby mohol ú#astník vzdelávania komunikova" 
s tútorom, prípadne ostatnými ú#astníkmi. Komunikácia v reálnom #ase má 
svoju nespornú výhodu pri kolaboratívnych prvkoch vo vzdelávaní a do istej 
miery aj dodáva pocit takmer reálnej komunikácie tvárou v tvár. Možností syn-
chrónnej komunikácie je pri e-learningu ve$ké množstvo, uvádzame nieko$ko 
najpoužívanejších: 
1. Audio a video konferencie. Kým za#iatkom 90. rokov 20. storo#ia si takéto 
konferencie vyžadovali enormné nároky na priepustnos" siete a použitý har-
dvér, dnes je to technológia prístupná každému. Najrozšírenejšie opera#né sys-
témy ponúkajú takéto riešenia ako sú#as" programového vybavenia a existuje 
ve$ké množstvo aplikácií, ktoré sú použite$né na tieto ú#ely (spome%me len 
napr. populárnu aplikáciu Skype). 
2. Instant messaging (IM – rýchle textové správy cez internet). Vo svojej 
podstate ide o nástroj synchrónnej komunikácie prostredníctvom špeciálneho 
programu. Ide zvy#ajne o nenáro#ný softvér, ktorý v podstate umož%uje 
komunikáciu v reálnom #ase tým, že zobrazenie textových správ je okamžité 
a je možné teda komunikova" bez oh$adu na reálnu vzdialenos" komunikujú-
cich. Vo svete sú ve$mi populárne aplikácie ako Microsoft Messenger, Ichat, 
Jabber, u nás má stálu popularitu aplikácia ICQ. 
3. Zdie"ané aplikácie. Množstvo moderných softvérov umož%uje vzájomné 
zdie$anie prístupu. Táto vlastnos" sa využíva ako platforma na spoluprácu, ako 
je napr. Whiteboard (aplikácia umož%ujúca písa" text, kresli" ná#rty do jedného 
dokumentu a popri tom aj komunikova" medzi #lenmi pracovnej skupiny). Iné 
softvérové riešenia umož%ujú zdie$anie pracovných plôch, t.j. môžeme vidie" 
aktuálne dianie na inom po#íta#i).  
 Asynchrónna podoba online e-learningu oproti synchrónnej nevyžaduje 
#asové zladenie ú#astníkov vzdelávania. Toto riešenie komunikácie využíva 
vä#šinou diskusné fóra, hromadnú mailovú korešpondenciu, prípadne rôzne 
formy virtuálnych násteniek a pod. Tejto forme síce chýba výhoda 
komunikácie v reálnom #ase, nekladie však zvýšené nároky na #as ú#astníkov, 
a tak môžu #íta", resp. reagova" na správy kedyko$vek, #o má nesporné výhody 
pre viac #asovo zaneprázdnených ú#astníkov. 
 
Novšie trendy v e-learningu 
 
Postupným vývojom nových technológií a predovšetkým uplat%ovaním ino-
vatívnych prístupov k využitiu technológií vo vzdelávaní nadobúda e-learning 
#oraz viac podôb a prístupov. Viacerí autori (Kopecký, Rankov, Zlámalová, 
Keogh) #lenia e-learning do dvoch základných poh$adov: 
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a)  e-learning ako vzdelávací proces – tento poh$ad je charakteristický 
vnímaním e-learningu ako využitia informa#no-komunika#ných technológií na 
zvýšenie efektivity klasických postupov dištan#ného vzdelávania, 
b)  e-learning ako súbor nástrojov na podporu vzdelávacieho procesu – tento 
poh$ad vníma e-learning ako hardvérovú a softvérovú podporu. V rámci také-
hoto poh$adu sa za sú#as" e-learningu vníma aj využitie výukových CD-ROM 
a pod. 
Na základe našich skúsenosti v e-learningu môžeme uvedené základné poh$ady 
doplni" o nasledujúce: 
c)  e-learning ako systém riadenia vzdelávania – okrem vzdelávacieho obsahu 
zah&%a e-learning aj systém riadenia vzdelávacieho procesu (termíny, kritériá 
hodnotenia, následnos" aktivít a pod.), 
d)  e-learning ako platforma – okrem samoštúdia má používate$ možnos" 
vstupova" do interakcie s inými ú#astníkmi, tútormi. E-learning dáva priestor 
na spoluprácu, výmenu poznatkov a skúseností a do istej miery nap)%a aj 
potrebu sociálnych kontaktov ú#astníkov vzdelávania, 
e)  e-learning 2.0 – sú#asné vnímanie e-learningu ako sociálnej siete s cie$om 
výmeny poznatkov, skúseností, interakcie a možnosti spoluvytvára" vzdelávací 
obsah, 
f)  e-learning založený na sémantickom webe. 
 Sémantický web je prístup k informáciám na webe, ktorý rozširuje sú#asný 
web o presné definovanie informácií (napr. tagovaním), #o má význam pri 
po#íta#ovom spracovávaní informácií. Tento prístup umožní superpresné 
vyh$adávanie na internete, dokonca bude vedie" odpoveda" aj na zložité otázky 
(napr. vyh$adáva# www.wolframalpha.com). Sémantický web teda umožní 
využi" celý obsah webovej stránky ako zdroj presne štruktúrovaných 
informácií a celý obsah internetu sa tak stáva vzdelávacím obsahom.  
 Tieto prístupy ukazujú trendy v e-learningu, ktoré sa, pochopite$ne, snažia 
reflektova" skôr vzdelávacie potreby používate$ov, ako aj ich požiadavky na 
formu štúdia. Preto sú nasledujúce trendy obrazom sú#asného, resp. najbliž-
šieho vývoja e-learningu, pri#om je potrebné bra" do úvahy mimoriadne rýchly 
vývoj technológií aj samotných prístupov. Kopecký (2008, s. 35) definuje 
najnovšie trendy v ôsmich hlavných prúdoch: 
1.  blended learning – ide o trend, ktorý používa multimédiá, po#íta#ové apli-
kácie v bežnom vzdelávaní. Vníma sa ako istý doplnok, ktorý zatraktív%uje 
vzdelávanie, ale výrazne neovplyv%uje používané postupy vo vzdelávacom 
procese. Je to zrejme najbežnejšia forma využitia nových technológií vo 
vzdelávaní.  
2.  learning content management systems (LMCS) – ozna#uje novú generáciu 
predovšetkým inštitucionálnych vzdelávacích technológií pre tvorcov vzde-
lávacích obsahov, ktoré sú ur#ené na riadenie procesu vzdelávania. Tieto 
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systémy okrem vzdelávacieho obsahu umož%ujú efektívne riadenia a organizá-
ciu vzdelávania, navyše vä#šina týchto systémov automaticky administruje celý 
priebeh vzdelávania (hodnotenie, výsledky at'.). 
3.  web collaboration a live e-learning – je trend, ktorý sa snaží využi" interne-
tové technológie a aplikácie na zabezpe#enie spolupráce medzi ú#astníkmi 
vzdelávania vo forme virtuálnych tried, online workshopov. V podstate ide 
o využitie foriem z prezen#ných foriem vzdelávania a aplikáciu týchto postu-
pov do virtuálneho prostredia, pri#om ide o výrazne modifikované postupy. 
4. simulácie, eduka#né hry, videá a „storytelling“ – virtuálne prostredie a po-
#íta#ové technológie umož%ujú vytvori" užívate$sky ve$mi atraktívne apliká-
cie, ako sú napr. rôzne hry, simulácie a interaktívne aplikácie a pod. Tieto mož-
nosti sú nielen atraktívne, ale podporujú tvorivý a sú"aživý prístup, zárove% 
však ú#astníci získavajú nové vedomosti a skúsenosti. Storytelling (rozprávanie 
príbehu) je metóda budovania príbehu s otvoreným koncom, ktorá rozvíja 
tvorivé myslenie, spoluprácu a h$adanie inovatívnych postupov. Tieto postupy 
sa úspešne uplat%ujú aj vo vzdelávaní dospelých. 
5.  training whitout trainers (úrove% 1) – ide o trend vo vzdelávaní, ktorý sa 
uskuto#%uje bez samotných vzdelávate$ov, teda iba medzi ú#astníkmi. Tento 
typ vzdelávania sa zameriava na vzájomné zdie$anie vedomostí. Ve$mi #asto 
má aj neformálnu podobu, napr. vo forme diskusných fór, ktoré sú mimoriadne 
ob$úbené pre ich dostupnos" a pomerne rýchle získanie informácií od ostat-
ných ú#astníkov. 
6.  training whitout trainers (úrove% 2) – princíp rovnaký ako na úrovni 1, ale 
tu sa už používa sofistikovanejší spôsob triedenia informácií a k dispozícii sú 
materiály v elektronickej podobe. Vhodným príkladom sú databázové systémy 
Európskej únie, ktoré archivujú množstvo dokumentov a publikácií vo viace-
rých jazykových mutáciách. Úspešnos" takýchto trendov vo vzdelávaní priamo 
závisí od efektivity vyh$adávania, preto je mimoriadne dôležitá práca 
s informáciami, ich kategorizácia a ich logická štruktúra. 
7.  e-knižnice – je to trend postupnej elektronizácie publikácií, ktoré sa 
takýmto spôsobom stávajú dostupnejšie. E-publikácie sú k dispozícii kedyko$-
vek a komuko$vek, kto má prístup k e-knižnici. Takáto forma knižníc má 
nesporne množstvo výhod, spome%me napr. nízke náklady na uchovávanie dát, 
odpadá nutnos" využívania budov at'. 
8.  m-learning – je využívanie mobilných komunika#ných technológií pre 
vzdelávanie. Ide v podstate o variáciu e-learningu, nako$ko ide o využívanie 
možností internetu cez mobilný telefón. Prirodzene, vzh$adom na technické 
a užívate$ské limity mobilných technológií zatia$ nie je možné využíva" všetky 
možnosti e-learningu. Predpokladáme však, že v doh$adnom #ase sa podobné 
limity podarí odstráni". M-learning je mimoriadne zaujímavou alternatívou pre 
mladých $udí, ktorí mobilné technológie radi používajú. 
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 Tieto a 'alšie trendy sú zatia$ otázkou využívania technológií, resp. viažu 
sa na vývoj v technologickej oblasti. Zárove% je vhodné položi" si otázku, #i 
nie je potrebná zmena prístupu k vzdelávaniu ako takému, #i zaužívané formy 
a metódy u#enia korešpondujú s týmito technologickými možnos"ami a #i 
nebude potrebné modifikova", resp. priamo h$ada" nové didaktické prístupy 
a prostriedky. Zdá sa, že tieto technológie predstavujú ve$kú výzvu pre andra-
gogiku a pedagogiku. Kým v minulosti sa o#akávala reakcia na nové trendy vo 
vzdelávaní až o nieko$ko rokov #i desa"ro#í, dnes sa zdá, že reagova" bolo 
potrebné už nieko$ko rokov dozadu a neostáva nám ni# iné, iba intenzívne 
pracova" na spracovaní týchto nových impulzov. Otázkou stále ostáva reakcia 
$udí, ktorým sú tieto nové prístupy k vzdelávaniu ur#ené. Môžeme však 
usudzova" na základe všeobecného nadšenia z nových technológií, hlavne 
v prípade mladej generácie, že je to cesta, ktorou sa zrejme budeme musie" vo 
vzdelávaní ubera".  
 
Vz#ahy medzi tradi!ným, prezen!ným vzdelávaním a e-learningom 
 
Klasické vzdelávanie má ve$mi dlhú tradíciu a je pevnou sú#as"ou vzdeláva-
cích systémov. V prípade vzdelávania dospelých sa však toto klasické 
prezen#né vzdelávanie nejaví vždy ako optimálne riešenie. Je to dané charak-
teristikou samotných ú#astníkov vzdelávania, ktorí sú ve$mi #asto napríklad 
z dôvodu pracovných povinností limitovaní #asom a miestom konania vzde-
lávacej aktivity. Typickým príkladom sú potom kvalitatívne nevyhovujúce 
riešenia, ako je napríklad externé vysokoškolské štúdium. Problémom sú aj 
vysoké nároky na samotného lektora a jeho schopnos" zvláda" také andrago-
gické situácie, ako je napríklad rozdielna úrove% vedomostí u študujúcich 
a pod. Prezen#né vzdelávanie predpokladá, že všetci študujúci v u#ebni vní-
majú rovnakým tempom, všetkým vyhovuje spôsob výkladu lektora a všetci 
majú v danej chvíli pozitívny vz"ah k danej téme. Prax je však podstatne 
odlišná. E-learning tieto prekážky v podstatnej miere eliminuje. Študujúci v e-
learningu prechádza výukovým kurzom vlastným tempom, sám si ur#uje 
spôsob štúdia #i návratu k témam, vyberá si z viacerých variantov výkladu. 
Študujúci dostane špeciálne študijné materiály spolu s pokynmi, ako efektívne 
študova". V prípade problémov sa môže obráti" na svojho tútora.  
 Porovnanie úspešnosti štúdia klasickými metódami a e-learningu je "ažké. 
Základný problém spo#íva v dostato#nej, resp. nedostato#nej motivácii študujú-
cich. Pokia$ študujúci chce získa" nové poznatky, kvalitne zostavený kurz 
spravidla úspešne dokon#í. Ak však ú#astník vzdelávania neštuduje z vnútor-
ného presved#enia, je vä#šia pravdepodobnos" neuspokojivého výsledku než 
v klasickej výu#be. Z toho dôvodu je vhodné využíva" e-learning skôr v rámci 
vzdelávania dospelých ako na základných a stredných školách. E-learning je v 
sú#asnosti využívaný v univerzitnom prostredí a v oblasti podnikového 
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vzdelávania, teda pri takom vzdelávaní, kde sa jeho prednosti môžu naplno 
rozvinú". Sú#asnos" je dôkazom, že aj ekonomické ukazovatele prispievajú k 
rozšíreniu tohto typu u#enia. Pozitívny vývoj môžeme zaznamena" aj pri 
použití e-learningu vo vzdelávaní zdravotne postihnutých, kde dokáže ve$mi 
úspešne prekonáva" tradi#né bariéry v prístupe k vzdelávaniu tejto špecifickej 
skupiny.  
 
Tabu$ka #. 1: Porovnanie tradi!ného a dištan!ného vzdelávania 
 
 tradi#né štúdium dištan#ná forma 

Študujúci: 

- na relatívne rovnakej vedomostnej 
úrovni 
- na rovnakom mieste 
- pod kontrolou 

- rôznorodí 
- „roztrúsení“ 
- relatívne nekontrolovaní 

údaje o študujúcich: - nemusia by# komplikované ani detailné - sú ve"mi dôležité pre distribúciu 
materiálov, hodnotenie, motiváciu 

podpora 
študujúcich: 

- automaticky vo výu!be 
- zriedka individuálne 

- potreba špeciálnych podporných 
služieb pre problematických 
študujúcich a minimalizovanie 
„odpadu“ 
- spôsob preklenutia vzdialenosti 
medzi študujúcimi a inštitúciou 
- spôsob riešenia riadiacich 
a !asových problémov 

zadania a skúšky: 

- "udský faktor- ústne skúšky 
- relatívne odolný proti podvádzaniu 

- zadanie na dia"ku zvyšuje problém 
spo"ahlivosti hodnotenia 
- podvádzanie je potencionálnym 
problémom 

médiá/metódy: 

- základom je u!enie tvárou-v-tvár 
- náro!né na cvi!enia 
- existujú u!ebné návyky 

- základom je sprostredkované u!enie 
- náro!né na zdroje 
- u!ebné návyky vo všeobecnosti 
nemožno predpoklada# 

kurzy/predmety: 

- relatívne jednoduché a s presne 
definovanými postupmi 
- nízke po!iato!né náklady a vysoké 
variabilné náklady na jedného 
študujúceho 

- so zložitejšou tvorbou, výrobou 
a distribúciou a špeciálnymi 
funkciami 
- vyššie po!iato!né náklady a nižšie 
variabilné náklady 

organizácia 
a administratíva: 

- nenáro!ná administratíva, vä!šina 
zamestnancov sú u!itelia 

- silná sie# administratívy 
zabezpe!ujúca podporu študujúcim, 
záznamy o študujúcich, vytváranie 
kurzov, distribúcia 

 
Zdroj: Babinský (2001) 
 
Študujúci v on-line vzdelávaní 
 
Nároky na študujúceho pri on-line vzdelávaní sú podstatne odlišné než pri 
prezen#nom štúdiu. Študujúci si musí dobre plánova" #as, rozvrhnú" štúdium 
a ostatné aktivity tak, aby dodržal termíny skúšok, odovzdávanie samostatných 
úloh #i projektov. V e-learningu nie je ni#, #o by ho nútilo u#i" sa, jedine silná 
motivácia štúdium dokon#i". V prezen#nom štúdiu sú motivujúcimi faktormi 
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napríklad lektor a spolužiaci, pri e-learningu musí by" študujúci viac aktívny a 
zodpovedný. Nevyhnutnos"ou je vysoký stupe% motivácie, schopnos" samo-
statného štúdia, prebratie zodpovednosti za vlastný vzdelanostný rozvoj, schop-
nos" organizácie a zadelenia vlastného #asu, prístup k technickému vybaveniu 
(po#íta#, softvér, internet), kladný postoj k užívaniu techniky a zru#nos" v pou-
žívaní tejto techniky. Od ú#astníka online vzdelávania sa vyžaduje, aby bol 
dostato#ne vysoko motivovaný, aktívny a schopný pracova" samostatne a v ne-
poslednom rade musí by" ochotný a schopný prevzia" zodpovednos" za svoje 
vlastné štúdium. Princíp aktivity a uvedomelosti možno považova" za k$ú#ový, 
ako sa zhoduje vä#šina autorov. (Napríklad Mojžíšek, 1989; Skalka, 1989; 
Petlák, 1997) 
 On-line kurzy umož%ujú interakciu nielen medzi inštruktorom a študujú-
cimi, ale i medzi ú#astníkmi navzájom, a to diskusiou a kritikou práce ostat-
ných. Interakcia v e-learningu je recipro#ná aktivita, obojsmerná komunikácia 
medzi $u'mi a prístrojmi. Je možné špecifikova" dva hlavné druhy interakcie: 
interakciu medzi študujúcim a u#ivom a interpersonálnu interakciu #i už vo 
vz"ahu lektor – ú#astník, alebo medzi ú#astníkmi navzájom. 
 Výhodou online výuky je zna#ný stupe% anonymity, absentujú diskriminu-
júce faktory ako vek, vzh$ad, oble#enie, rasa #i pohlavie. Namiesto toho sa 
pozornos" zameriava na obsah diskusií a na schopnos" ú#astníkov inteligentne 
reagova", prispieva" k diskusiám a aktívne kooperova" na projektoch. Je ve$mi 
dôležité urobi" všetko pre to, aby sa študujúci necítil izolovaný. Izolovanos" sa 
dá prekona" technickými on-line prostriedkami, prenosom zvuku, videa, chatu. 
Je potrebné da" študujúcemu možnos" prispieva" svojimi inováciami, nápadmi, 
názormi k predmetu, ktorý študuje. Študujúci si musí uvedomi", že v on-line 
výu#be nie je inštruktor jediným zdrojom informácií, študujúci sa môže mnoho 
nau#i" od svojich kolegov. Pre dobrú prácu v on-line kurze je nevyhnutné 
zabezpe#i" vhodné podmienky: študujúci by mal ma" podporu svojho okolia, 
ktoré by rešpektovalo nieko$kohodinovú prácu s PC, pokoj na prácu a tiež 
splnenie základných psychohygienických podmienok. Nevyhnutná je aktívna 
motivácia k štúdiu #i každodenný prístup k vzdelávaniu. Platí zásada, že 
kratšie, intenzívnejšie štúdium je ú#innejšie než nárazové nieko$kohodinové 
u#enie. Študujúci by mal dokáza" aplikova" získané znalosti na praktických 
prípadoch, dôležitá je aj možnos" porovnáva" úrove% získaných znalostí 
s ostatnými študujúcimi. 
 
Tútor v on-line vzdelávaní 
 
V dištan#nom vzdelávaní sa vníma tútor ako konzultant, školite$, poradca 
a pomocník študujúceho (Palán, 2003, s. 142) #i metodický sprostredkovate$. 
(Pr*cha, Míka, 2000, s. 27) Každému ú#astníkovi je pridelený osobný tútor 
(každý tútor je obvykle zodpovedný za skupinu 15-25 študujúcich). 
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 Najvýznamnejšou funkciou tútora v roli moderátora je „sledova" priebeh 
diskusií, prispieva" svojimi odbornými vedomos"ami a znalos"ami, splieta" 
jednotlivé nitky konverzácie a prvky výu#by do jednotného zmysluplného 
celku a udržiava" priaznivú sociálnu klímu v skupine“. (Rohfeld, Hiemstra, 
1995, s. 91) Od tútorov sa o#akáva, že budú vies" diskusie zamerané na ob-
jasnenie témy, ktorú študujúci dostato#ne nepochopili, overova" vedomosti 
a upriamova" pozornos" na najdôležitejšie pojmy a skúsenosti. (as" stretnutí 
s tútormi je vždy venovaná ohodnoteným zadaniam a príprave na 'alšie úlohy. 
Tútori poskytujú všeobecnú podporu a pomoc aj neformálnym študijným 
skupinám, ktoré si študujúci vytvárajú sami. Tútor, ktorý je úspešný v prezen#-
nej výu#be, nemusí ma" schopnosti úspešného tútora on-line výuky. Vo svojej 
funkcii sprostredkovate$a vzdelávania sa stáva predovšetkým facilitátorom. 
Pod$a Kv+to%a (2003, s. 5) by mal ma" úspešný tútor tieto vlastnosti: 
• Náležitá kvalifikácia pre on-line výu#bu – táto zah&%a faktory pedagogickej 
a odbornej prípravy, skúsenosti z odboru i schopnos" zvládnu" špecifické 
metódy odovzdávania vedomostí v on-line kurze. Tútorov je potrebné vyškoli", 
nau#i" ich používa" konkrétne výukové nástroje a technológie, ktoré budú 
používa". 
• Umenie dobrej komunikácie – tútor musí by" schopný nahrádza" nedostatok 
fyzickej prítomnosti tým, že v kurze vytvorí prostredie, v ktorom môžu študu-
júci so svojím inštruktorom $ahko komunikova". Tútorovi musí vyhovova" 
písomný spôsob komunikácie, ke'že práve on je v on-line výu#be základným 
prvkom komunikácie. 
• Otvorenos", nepredstierané zaujatie pre vec, prístupnos" k zmenám, kritické 
a sebakritické myslenie – vnímavos", otvorenos" a flexibilita tútora sú nevy-
hnutnos"ou. Osobnos" školite$a je jedným z najpodstatnejších faktorov v on-
line výu#be. Vyžaduje sa od neho, aby porozumel potrebám a charakteristikám 
ú#astníkov bez toho, aby mal možnos" ich spozna" v bezprostrednom kontakte 
tvárou v tvár. 
• Praktické vlastnosti tútora – online model vyžaduje tútorov, ktorí vedia 
aplikova" látku na praktické úlohy. V tejto forme výu#by nesta#ia len dobré 
znalosti teórie. 
 Medzi 'alšie úlohy tútora patrí povzbudzova" a podporova" odozvu 
študujúcich po#as celej doby výuky, pomôc" študujúcemu sta" sa nezávislým 
pri u#ení sa, motivova" k 'alšiemu štúdiu, pohotovo a vhodne reagova" na 
príspevky študujúcich do diskusií, na domáce práce a výsledky v testoch 
a kvízoch, by" študujúcim k dispozícii v dohodnutom #ase pre on-line komu-
nikáciu. Musí by" pripojený k online kurzu aspo% pä"krát do týžd%a, kontrolo-
va" nové príspevky a vhodne ich komentova", hodnoti" samostatné práce 
a celkový priebeh štúdia, rozšíri" pochopenie študijného materiálu, zadáva" 
úlohy (aktivizujúce), napomáha" pri riešení a podporova" kreatívne myslenie. 
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Nemenej podstatné je, aby tútor napomáhal využitiu nadobudnutých poznatkov 
do praxe, riadil priebeh tutoriálov, workshopov a seminárov, vo virtuálnej 
triede napomáhal vytvori" synergickú atmosféru, dodával študujúcim impulzy 
na odstránenie nedostatkov a dokázal sa vyhýba" nekonštruktívnej kritike. 
 Pokrok v u#ení sa a výsledky štúdia verifikuje študujúci priebežným zasiela-
ním riešení úloh inštruktorovi, vystavením odpovedí na diskusnom fóre kurzu, 
didaktickými testami a praktickou skúškou. E-learning meria pomocou testova-
cích objektov a aplikácií efektívne každý kurz, umož%uje objektívne nastavenie 
požadovaných cie$ov a ich jednoduché meranie. Dáva k dispozícii informácie o 
jednotlivých študujúcich, ich hodnotenie, strávený #as v jednotlivých #astiach 
kurzu, konkrétne odpovede na otázky. Automatizované riadiace systémy štatis-
ticky hodnotia úspešnos" jednotlivých kurzov, a tým identifikujú kurzy, ktoré 
je potrebné prepracova". S výsledkami študujúceho následne pracuje inštruktor 
a analyzuje chyby v uvažovaní študujúceho. 
 Berge (1995) vymedzuje štyri hlavné funkcie, ktoré musí plni" facilitátor 
alebo inštruktor vzdelávania prostredníctvom po#íta#ovej komunikácie1: 
1. Pedagogická funkcia: v rámci pedagogickej funkcie je jeho úlohou stanovi" 
jasné ciele diskusie, zachova" #o najviac flexibility, povzbudzova" ú#as" na 
diskusii, preferova" neautoritatívny štýl vedenia, zachova" objektivitu v posu-
dzovaní príspevkov ú#astníkov, neklás" neprimerané nároky a povzbudzova" 
interakciu ú#astníkov medzi sebou navzájom. K 'alším dôležitým pedagogic-
kým funkciám tútora patrí zhrnutie záverov diskusie, upriamenie pozornosti na 
rozli#né názory, odporujúce si poh$ady na daný problém a rozli#né smerovania 
konverzácie, ktoré by mohli by" podnetmi pre 'alšiu diskusiu, používanie 
názorných príkladov namiesto dlhých a komplikovaných myšlienok a vysvet-
$ujúceho štýlu, používanie otvorených otázok a odkazov na iné príspevky a 
dodržiavanie pravidelných intervalov v príprave ú#astníkov. 
2. Sociálna funkcia: v rámci sociálnej funkcie je jeho úlohou prejavi" 
pozitívny a povzbudzujúci postoj k ú#astníkom, ktorí sa diskusie zú#ast%ujú len 
pasívne, podnecova" ú#astníkov, aby vo$ne vyjadrili svoj názor bez strachu 
z neprimeranej kritiky alebo verejného zosmiešnenia, vyhýba" sa sarkazmu, 
povzbudzovanie ú#astníkov k vzájomnej komunikácii, stanovenie jasných 
pravidiel správania sa, zachovávanie pravidiel slušnosti, usmer%ovanie a po-
vzbudzovanie interakcie medzi ú#astníkmi. 
3. Organiza"ná a riadiaca funkcia: v rámci organiza#nej a riadiacej funkcie je 
jeho úlohou zostavi" zoznam všetkých ú#astníkov a zasla" ho každému osobne, 
zapája" sa pravidelne do diskusie, odpoveda" na príspevky pod$a potreby 
v rámci konferencie alebo individuálne, zachova" proporcionálnos" vlastných 
                                                 
1 Dodávame, že uvedené vlastnosti online tútora sú predmetom predovšetkým andra-
gogickej prípravy a schopnosti vníma" dospelého #loveka v kontexte jeho osobného 
a hlavne pracovného života.!
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príspevkov vo#i príspevkom ú#astníkov, zachováva" prijate$né tempo diskusie 
tak, aby boli ú#astníci schopní priebežného sledovania bez rizika, že budú 
„zaplavení“ množstvom príspevkov (optimálne je, ak sa v diskusii objaví jeden 
rozsiahlejší príspevok denne), venova" pozornos" odbo#eniu od hlavnej témy, 
snaži" sa dosiahnu" rovnocennú ú#as" na diskusii zo strany všetkých ú#astní-
kov a vyžadova" spätnú väzbu od ú#astníkov oh$adne spokojnosti s priebehom 
diskusie. Inštruktor by mal ma" skrátka istú základ%u skúsenosti z tradi#nej 
výu#by.  
4. Technická funkcia: v rámci tejto funkcie je jeho úlohou využíva" technickú 
podporu poskytovanú technickým oddelením alebo výpo#tovým strediskom 
danej inštitúcie, zostavi" sprievodcu štúdiom, ktorý bude obsahova" aj odpo-
vede na naj#astejšie kladené otázky oh$adne technických problémov a 
eliminova" príliš dlhé príspevky. 
 
Evalvácia 
 
Evalvácia je ústrednou aktivitou hodnotenia kvality. Švec (2008, s. 109) defi-
nuje evalváciu ako vyhodnocovanie a hodnotenie, resp. ako proces alebo 
výsledok objektívneho posudzovania. Evalvova" znamená hodnoti" výu#bu a 
štúdium v predmete a súvisiacom študijnom programe. E-learning by nemohol 
by" plnohodnotnou formou vzdelávania bez dôležitého prvku, akým je spätná 
väzba. Pre dištan#né formy štúdia, akou je aj e-learning, má práve spätná väzba 
obrovský význam z h$adiska zvyšovania kvality výu#by tak na strane školite-
$ov, ako aj študujúcich. 
 Jestvuje viacero dôvodov, pre#o kurz hodnoti". Prostredníctvom hodnotenia 
môžeme identifikova" problémy, ktoré sa vyskytnú v priebehu kurzu, v'aka 
#omu je možné navrhnú" zlepšenia. Prostredníctvom evalvácie tiež spoznáme 
potreby študujúcich. Kurz by mali hodnoti" aktívni študujúci (aj tí, ktorí ešte 
neskon#ili kurz), ako aj „návštevníci kurzu“ (ktorí dostali prístup k #asti 
kurzu). Tútor by mal kurz vyhodnoti", pri#om hodnotenie by malo by" bu' 
priebežné, sumatívne alebo kombinácia oboch. Pod$a Egera (2004) môžeme 
použi" nasledujúce spôsoby evalvácie: 
1. Priebežné hodnotenie umožní tútorovi priebežne kurz vylepšova", umožní 
lepšie prispôsobenie cie$ovej skupine užívate$ov kurzu. Tento spôsob hodnote-
nia pomáha pozna" medzery v inštruktážnom pláne a podáva informáciu 
tútorovi i študujúcemu o jeho priebežnom pokroku. 
2. Sumatívne hodnotenie zis"uje celkovú ú#innos" kurzu, môže by" základ-
nou informáciou pre projektovanie nového plánu, programu alebo kurzu. Jeho 
úlohou je zhodnoti" kone#ný stupe% dosiahnutia požadovaných znalostí študu-
júceho. ,alšie hodnotenie prebieha po absolvovaní kurzu. Vä#šinou ide o 
prieskum, #i boli znalosti nadobudnuté v kurze nápomocné zamestnancovi 
v praxi. 
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 Pri hodnotení je možné použi" on-line formy (formuláre na stránkach, e- 
mailom, priame hodnotenie v diskusii), dotazníky zasielané klasickou poštou, 
použitie faxu a telefónu. Dáta získané hodnotením je možné spracováva" po-
mocou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód: 
1. Kvantitatívne vyhodnocovanie: kladieme otázky, ktoré môžu by" štatis-
ticky spracované a analyzované, používame stupnice, výsledok by sa mal 
vyjadri" #íselne. Kvantitatívne metódy môžu by" najužito#nejšie pri zhro-
maž'ovaní informácií o ve$kých množstvách študujúcich, pre prepracovanejšie 
osobné hodnotenie sú nepoužite$né. Mnohé on-line kurzy majú malý po#et 
študujúcich z rôznych skupín (vek, rod, ....), #o s"ažuje kvantitatívne 
ohodnocovanie kurzu. ,alšou negatívnou stránkou je, že štatistická analýza má 
#asto za následok iluzórnu predstavu o precíznosti, ktorá môže by" 'aleko od 
reality. 
2. Kvalitatívne vyhodnocovanie: je viac subjektívne. Obsahuje súhrn infor-
mácií širšieho rozsahu a h)bky, je viac pružné a dynamické ako kvantitatívne 
ohodnocovanie, taktiež nie je obmedzené témou skúmania. Využívanými 
metódami skúmania sú najmä analýza obsahu a analýza rozhovorov. Kvali-
tatívnej analýze je možné podrobi" aj blogy študujúcich #i diskusie na 
diskusných fórach. Problémom pri kvalitatívnych metódach je nemožnos" 
zovšeobecnenia výsledkov, avšak poskytujú cenné informácie o postojoch 
a názoroch jednotlivcov. Tieto poznatky môžu poslúži" aj ako inšpirácia na 
podrobný kvantitatívny výskum.  
 
Budúcnos# e-learningu 
 
Dopyt po vzdelávaní neznamená len potrebu kvantitatívneho rastu, ale predo-
všetkým potrebu kvality a flexibility vzdelávania. Pre nastupujúcu on-line 
generáciu je prirodzené pracova" s informáciami v elektronickej podobe, 
internet sa stáva primárnym zdrojom informácií, vedomostí a priestorom pre 
kooperáciu a výmenu skúseností. Ako tvrdí Lévy (2000, s. 153), rastie potreba 
diverzifikácie a individualizácie vzdelávania a z tohto dôvodu populácii stále 
menej vyhovujú uniformné a strnulé vzdelávancie programy, ktoré okrem toho 
ani neposta#ujú ich skuto#ným potrebám. Nová paradigma „surfovania“ 
v protiklade k pevnému vzdelávaciemu programu rozvíja osobitý proces zís-
kavania informácií a kooperatívneho vzdelávania na internete (v kyberpries-
tore) a ukazuje tak cestu k masovému, ale zárove% striktne individualizova-
nému prístupu k vzdelávaniu. Práve z týchto dôvodov má e-learning potenciál 
sta" sa už v najbližších rokoch významnou formou vzdelávania a z pôvodne 
alternatívneho riešenia sa stane dominantný trend alebo aspo% ukazovate$ 
nových smerov vo vzdelávaní.  
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