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Úvod
„A predsa, bohatstvo národa nespo íva v jeho ekonomickej sile, ale v pripravenosti
mladej generácie na budúcnos . Ve kos štátu nespo íva v jeho po etnosti, ale v jeho odvahe
prekro i svoj vlastný tie , v odvahe nez aknú sa ve kých cie ov.“1
Hlbokú myšlienku ktorá zaznieva v programových cie och projektu INFOVEK,
môžeme chápa ako výzvu, pre nás sú asných pedagógov, aby sme aj napriek ne ahkej
situácii nepo avili na ceste za udržaním kvality vzdelávacieho procesu.
Informa ná spolo nos
dosiahnu

uplatnením

ozna uje

nových

alšiu etapu vývoja

informa no-komunika ných

udstva, ktorú je možné
technológií.

Pre

oblas

vzdelávania sa v tejto súvislosti za ína používa pojem elektronické vzdelávanie - e-learning.
Vývoj vo svete ukazuje, že trend vytvárania novej vzdelávacej metódy, elektronického
vzdelávania, nastúpil a je len na nás, i sa do tejto premeny zapojíme.
Dôvodov na využívanie elektronického vzdelávania je nieko ko a stále

alšie

pribúdajú. Množstvo informácií, ktoré je potrebné zvládnu , neustále narastá. Absorbovanie
všetkých informácií prestáva by vo vzdelávacom procese dominantným a nahrádza sa
rozvíjaním schopnosti u i sa. Znalosti získané v škole vysta ia na oraz kratšie asové
obdobie, vzniká potreba kontinuálneho vzdelávania. Spracovanie u ebnej látky do
multimediálnych kurzov a ich interaktívne študovanie zvyšuje kvalitu a rýchlos získavania
vedomostí a zru ností. Študent prechádza z pasívnej roly do aktívnej. Úspech každej firmy
mimoriadnou mierou závisí na vzdelanosti jej zamestnancov a organizácie ako celku.
Sebavzdelávanie sa stáva celoživotnou a úplne bežnou záležitos ou. udia sa nevzdelávajú
len v odboroch týkajúcich sa ich profesie, ale aj v oblastiach mimopracovných záujmov a
zá ub. Popri klasickom vzdelávaní je elektronické vzdelávanie nepopierate ným atraktívnym
doplnkom, ktorý zvyšuje kvalitu vzdelávania. Toto je len pár argumentov pre o už má
elektronické vzdelávanie zelenú vo všetkých vyspelých krajinách.
Elektronické vzdelávanie - e-learning, je široký pojem, popisujúci využitie
informa ných technológii vo výukovom procese. V sú asnosti neexistuje jednotná definícia
tohto termínu, vä šina zú astnených sa zhoduje, že e-learning je aplikácia informa ných
technológii pri vývoji, distribúcii a riadení vzdelávania v organizácii. E-learning nie je len
dodávanie výuky vo forme elektronického kurzu, e-learning pokrýva i oblasti ako je
monitorovanie, plánovanie, zdie anie vedomostí, i finan ní manažment.
1

API - Asociácia projektu INFOVEK: Program a ciele Projektu INFOVEK Slovensko,
http://www.infovek.sk/onas/programINFOVEK.html, 12.5.2006
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Pri narastajúcom trende po tu študentov je potrebné h ada alternatívne spôsoby
odovzdávania poznatkov ve kému po tu študentov, ktorí sa priamo nemusia zú ast ova
celej výu by. Cie om elektronického vzdelávania je umožni týmto študentom plnohodnotné
a riadené samoštúdium vybraných astí študijných materiálov. Ak má by elektronický
študijný materiál kvalitným doplnkom k tradi nému vzdelávaniu, musí dôkladne využíva
informa né technológie a podnecova používate a k interakcii a aktivite.
Hoci je úloha informa no-komunika ných technológií prvoradá a bez nej nemožno ís
alej, netreba tento problém prece ova na úkor riešenia problémov pedagogických. Preto
úlohou tejto práce bude aj analýza metodických a didaktických návrhov pri tvorbe elearningových kurzov.
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1

Ciele dizerta nej práce
Cie om dizerta nej práce je spracova

dostupné informácie o elektronickom

vzdelávaní ako sú asti procesu informatizácie Európy, analyzova sú asný stav v oblasti
elektronického

a celoživotného

vzdelávania,

ich

zavádzanie,

fungovanie,

pokroky

a sledovanie ich nap ania ako sú asti cie ov Lisabonskej stratégie.
Hlavným cie om dizerta nej práce je zhodnotenie vzdelávacieho procesu v
informa nej spolo nosti, jeho výhod a nevýhod a analýza skúseností využívania
elektronického vzdelávania na rôznych univerzitách na Slovensku a v zahrani í. Cie om práce
je hlavne zefektívnenie prevádzky jednotlivých predmetov študijných programov prechodom
na kombinovanú formu výu by s využitím moderných informa ných technológií. Navrhnutím
nového moderného elektronického spôsobu vzdelávania založeného na modularite, chceme
prispie

k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu a k zvýšeniu kvality organizovania

vzdelávacích procesov na Fakulte managementu UK.

2

Obsahová štruktúra práce a použité metódy
Prvá kapitola sa venuje teoretickým východiskám vzdelávania, opisuje jednotlivé

koncepcie a typy vzdelávania, ich výhody, nevýhody a možnosti využívania.
Druhá kapitola prináša poh ad ne elektronické vzdelávanie a jeho základné rty, ciele
a dôvody jeho implementácie. Rozoberá výhody a nevýhody, ktoré elektronické vzdelávanie
prináša na strane študenta, u ite a a organizácie. Sú as ou tejto kapitoly je aj súvisiaca oblas
knowledge managementu a opis systémov na riadenie vzdelávania a obsahu vzdelávania.
Závere nou podkapitolou tejto asti práce je poh ad na meranie efektivity elektronického
vzdelávania.
Tretia kapitola je zameraná na eEurope stratégiu. Hodnotí Lisabonský proces a jeho
implementovanie v Slovenskej republike. Rozoberá oblas vzdelávania a prináša hodnotenie
tejto asti eEurope stratégie.
V štvrtej kapitole sa zdôvod uje nutnos celoživotného vzdelávania a vnímanie jeho
pozície európskymi o ami.
V piatej, šiestej a siedmej kapitole sa prináša poh ad na skúsenosti s elektronickým
vzdelávaním na univerzitách v niektorých krajinách sveta, Európy a na Slovensku
a v echách. Poskytujú sa informácie o implementovaní, rizikách a problémoch, ktoré
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elektronické vzdelávanie prekonáva. Opisujú sa jednotlivé univerzity, aké systémy
elektronického vzdelávania využívajú, aké s nimi majú skúsenosti a aké im prináša výhody.
Teoretické asti dizerta nej práce sú spracované historickou metódou, ktorá vychádza
zo zbierania zahrani nej a domácej literatúry,

i už v publikovanej, alebo elektronickej

podobe a tiež pomocou analýzy informácii z vybraných dokumentov.
Kapitola

íslo osem je venovaná praktickému skúmaniu metodológie pri tvorbe

elektronických kurzov. Hodnotí jednotlivé formy študijných materiálov i ich prednosti
a v závere kapitoly sa navrhuje príklad dizajnu elektronického kurzu.
V kapitole devä a desa sa opisuje navrhnutie unikátneho elektronického systému
vzdelávania založeného na modularite jednotlivých u ebných celkov na Fakulte
managementu UK v Bratislave. Opisuje sa príklad priebehu kurzu, ako aj priebeh jedného
uceleného modulu. Uvádzajú sa kroky tvorby tohto unikátneho vzdelávacieho systému.
V týchto

kapitolách

boli

použité

metódy

prieskumu,

dotazníkov,

metódy

pološtruktúrovaných rozhovorov a štatistické metódy na ich vyhodnotenie.
V závere nej asti sa vyvodzujú závery a uvádza sa prínos dizerta nej práce.

3

Teoretické východiská práce
Vzdelávanie je zámerné a systematické pôsobenie u ite a na študenta s cie om vštepi

mu isté vedomosti, zru nosti, návyky, spôsoby správania a osobnostné vlastnosti v súlade s
požiadavkami vytý enými spolo nos ou. Jeho podstatou je stimulácia a riadenie vonkajšej a
vnútornej aktivity žiakov, ktorá umožní osvojova si práve požadované kvality.
Metodika je v sú asnej dobe stanovená ako vedecká pedagogická disciplína a
za le uje sa tak do sústavy pedagogickej vedy. Metodiky sa zaoberajú skúmaním problémov,
aký cie má vyu ovanie, o vyu ova a omu sa u i (obsah u ebných predmetov), ako
vyu ova a ako sa u i (organiza né formy a vyu ovacie metódy). Svoje hlavné úsilie teda
venuje metodika tomu, aby odhalila, za akých podmienok si študenti úspešne osvojujú u ivo,
aké zmeny je treba vykona v obsahu u ebných predmetov a vo vyu ovacích metódach v
prípade, že je tento obsah nad sily študentov.
Pri návrhu študijných materiálov si treba už na za iatku uvedomi , ktoré zru nosti,
vedomosti,

i postoje možno získava

pomocou sústavného drilu a ktoré si vyžadujú

pomalšie, ale tvorivejšie východiská konštruktivizmu a pod a toho vybudova aj vzdelávacie
prostredie. Okrem toho, že návrh materiálov ku štúdiu vyžaduje zváži
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charakter

požadovaných vedomostí, treba ho prispôsobi

aj individuálnym štýlom u enia sa

(vzdelávacím štýlom). Existuje nieko ko typov katalógov vzdelávacích štýlov. Samotní
študenti môžu ma pritom blízko k ich rôznym kombináciám. Pretože na vyu ovaní sa
stretávame s rôznymi študentmi, nemáme možnos

vybera si iba študentov s jedným

dominantným štýlom, je dôležité študijné materiály pripravi tak, aby svojím charakterom
aktivovali o najviac vzdelávacích štýlov.
V sú asnosti jednou z najrozšírenejších koncepcii vyu ovania vo svete predstavuje
systém dokonalého osvojovania u iva (mastery learning), ktorý v roku 1968 vytvoril v USA
B. Bloom2 a alej rozvinul J.H.Block3. Podstatou mastery learningu je, že každý študent si
musí osvoji u ivo na úrovni tzv. mastery – dokonalého osvojenia, ktoré predstavuje 80-90%
predpísaného u iva. Vyu ovací proces prebieha úspešnejšie, ak je rozdelený na malé úseky,
jednotky (moduly). Je dôležité, aby si študenti u ivo osvojovali priebežne, systematicky,
pretože na konci každého modulu sa zadávajú didaktické testy, ktoré sa okamžite opravujú.
Ide tu viac len o formatívne hodnotenie, pretože testy plnia úlohu spätnej väzby a
neklasifikujú sa. Študent, ak nedosiahol požadovanú úrove

mastery, je individuálne

dou ovaný, v podobe korektívneho (nápravného) u enia, ktoré môže ma rôzne formy (v
závislosti najmä od po tu žiakov, cie ov a obsahu u iva).
Vyu ovací proces prebieha od modulu k modulu, od jednoduchého k zložitému.
Študenti nie sú hodnotení vo vz ahu k iným študentom, ale vzh adom na výkonovú normu
mastery, kde v astej spätnej väzbe s informáciou, študenti úspešne plnia vyu ovacie ciele,
postupne v nich narastá dôvera vo vlastné ciele. Efektívnos systému dokonalého osvojenia
u iva mastery learning - potvrdili v USA mnohé výskumy na všetkých typoch škôl, ktoré
jednozna ne potvrdili podstatne lepšie výsledky v porovnaní s tradi ným vyu ovaním, a to i v
oblasti kognitívnej i v kvalite vedomostí a zru ností.
Dištan né vzdelávanie (angl. Distance Learning), teda „vzdelávanie na dia ku“, je
taký typ vzdelávania, pri ktorom nemusia by u ite a študent na tom istom mieste, ale
komunikujú spolu „na dia ku“. Základom dištan ného vzdelávania je samostatné štúdium
materiálov pod a predpísaného asového harmonogramu. Pretože o úspešnosti tu do zna nej
miery rozhoduje disciplína a uvedomelos

študujúcich, hodí sa skôr pre vzdelávanie

dospelých.
Pojem pružného vzdelávania (angl. Flexible Learning) zahr uje pojmy ako
samoštúdium, dištan né a otvorené vzdelávanie, riadené samoštúdium, vzdelávanie
2
3

Bloom B.: Learning of mastery, Evaluation Comment, 1 (2), 1,5, 1968
Block, J.: Mastery learning, Theory and practice, New York Holt, Rinehart & Winston, 1971
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prostredníctvom Internetu, vzdelávanie pomocou po íta ov, zmiešané, resp. kombinované
vzdelávanie, elektronické vzdelávanie (e-learning), alebo vzdelávanie online.4 Vo všetkých
týchto prípadoch pôjde o rôzne obmeny vzdelávania s centrálnou úlohou študujúceho. Pri
tomto hrá centrálnu úlohu pojem samoštúdia. Tradi né delenie študijných foriem na interné a
externé stráca na dôležitosti.
Otvorené vzdelávanie (angl. Open Learning) vyjadruje, že študujúci si môže do
zna nej miery zvoli : kedy študuje, o študuje, kde študuje a ako rýchlo študuje. Podstatnú
as riadenia vzdelávania teda preberá samotný študent. V tomto smere sa pojmy otvoreného
a pružného vzdelávania prakticky prekrývajú. Pojem otvorené vzdelávanie sa používa na
zdôraznenie skupín, ktoré nedokážu navštevova vzdelávanie tradi ným spôsobom (telesne
postihnutí, zamestnaní študenti, at .). Otvorenos vzdelávania môže znamena aj vynechanie
bežných vstupných predpokladov (napr. požiadavky maturity ako predpokladu pre prijatie na
univerzitu). Otvorené vzdelávanie je zvy ajne dištan né, lebo jeho ciele ur ite nemožno
naplni tradi ným prezen ným vzdelávaním. Napriek tomu je dištan né vzdelávanie len
vzácne otvorené v plnom slova zmysle: vždy sú tu ur ité obmedzenia v ase, v priestore a iné.
Pojmy pružného a otvoreného vzdelávania nie sú jediné pojmy snažiace sa o vystihnutie
požiadavky racionálnej kombinácie rozli ných prístupov a metód vo vzdelávaní
prispôsobenom požiadavkám študujúcich.
asto sa tiež používa napr. pojem zmiešané vzdelávanie (angl. Blended Learning).
Zmiešané vzdelávanie vzniká kombináciou živého vzdelávania vedeného u ite om
(lektorom), online kau ovania samovzdelávacích programov, štúdiom materiálov z internetu,
spolo nými diskusiami v rámci otvorených skupín a iných možností, ktoré vôbec vzdelávanie
poskytuje. Tento prístup podporuje vyššiu efektívnos vzdelávania a zoh ad uje rôzne štýly
u enia sa. Pri zmiešanom vzdelávaní sa študujúci sám rozhoduje, ako sa bude u i .
Elektronické vzdelávanie
Definíciu elektronického vzdelávania (angl. E-learning) formuluje Huba4 ako:
„Pojmom e-vzdelávanie sa ozna uje systém, ktorý využíva na tvorbu a poskytovanie obsahu,
riešenie úloh, hodnotenie, komunikáciu, administráciu a riadenie vzdelávania elektronické
metódy spracovania, prenosu a usklad ovania informácií.“ E-learning v širšom slova zmysle
znamená proces, ktorý popisuje a rieši tvorbu, distribúciu, riadenie výu by a spätnú väzbu na
základe po íta ových kurzov, ktorým stále astejšie hovoríme e-learningové kurzy. Niektorí

4

Huba M.: Základy e-vzdelávania, e-learningový kurz, http://elearn.elf.stuba.sk/moodle/course, december 2006
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autori ozna ujú elektronické vzdelávanie za formu, iní zas za metódu, aplikáciu, systém,
kanál, proces, nástroj, alebo spôsob. Definícií e-learningu je ve a a ani jedna z nich nie je
úplne výstižná a presná jednoducho preto, že e-learning sa rozvíja tak rýchlo, že
pravdepodobne nikto nie je v sú asnosti schopný ponúknu kone nú definíciu. Všetci však
prostredníctvom neho chcú dosiahnu jednotný cie – skvalitni vzdelávanie.
Pri elektronickom vzdelávaní sa obsah výuky sprostredkováva prostredníctvom
elektronických kurzov. Tvorbe o najdokonalejších študijných multimediálnych materiálov sa
hlavná pozornos

venovala ešte v 90-tych rokoch minulého storo ia. Kurzy môžu by

rozdelené na malé segmenty (moduly), z ktorých každý môže by použitý pre konkrétnych
študentov. Tieto moduly môžu by

združované rôznymi spôsobmi tak, aby podporili

individuálne potreby študentov, je možné medzi nimi vyh adáva , je možné ich ubovo ne
kombinova a sklada ich do vyšších celkov s podobnými vlastnos ami ako má jeden modul.
Takéto modulové kurzy môžu potom študenti používa v prípade potreby, o im umožní
lepšiu kvalitu štúdia, ako v presne formálne definovanom štúdiu. Adresné u enie je

alším

k ú om k zvýšeniu efektivity u enia. Nové technológie umož ujú, aby u enie bolo
prispôsobené každému jednotlivému študentovi. Rovnako spolupráca môže významne zvýši
efektivitu u enia. Nové technológie umož ujú synchrónnu a asynchrónnu spoluprácu
študentov behom u enia ako medzi sebou, tak s lektorom, prípadne inými poradcami
participujúcimi nezávisle na geografickom rozmiestnení.
Výhody elektronického vzdelávania
Študijné materiály zverejnené na internete môžu by dynamické, t.j. ich možnosti sú v
porovnaní s knihami aleko širšie. Zmeny a opravy študijných materiálov možno realizova
pomerne

ahko, rýchlo a nenákladne. Elektronické študijné materiály možno študova

viacerými cestami. Ich skladbu a náro nos možno ahko prispôsobi potrebám konkrétnej
študijnej skupine. Študujúci sám má možnos dotvára svoj študijný profil. Vzdelávanie
prostredníctvom internetu je ekonomické, efektívne a vhodné aj pre ve ké skupiny
študujúcich. Doru ovanie študijných materiálov cez Internet je

aleko lacnejšie ako

doru ovanie tla ených materiálov. Elektronické materiály na web-e môžu by kvalitnejšie ako
tradi né materiály. Po as e-vzdelávania možno viacerými spôsobmi vykonáva spätnú väzbu.
Vyhodnotenie získaných skúseností možno využi na skvalit ovanie vzdelávania. Prináša
možnos študova vlastným tempom - rýchlos ou, ktorá vyhovuje konkrétnemu študentovi.
Umož uje študova kedyko vek a kdeko vek - do ve kej miery odstra uje závislos na
mieste a ase. Nabáda študentov h ada informácie na www, povzbudzuje študentov v
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h adaní informácií a študijných materiálov z viacerých zdrojov. Podporuje študenta v
preberaní zodpovednosti za jeho štúdium a kvalitu vedomostí, ktoré po as neho nadobudne.
Dovo uje autorom vyvinú jeden modul, jednu as alebo kapitolu študijného cyklu a potom
ju využíva pod a potreby aj v iných predmetoch, programoch, alebo kurzoch. Podporuje
flexibilnejšiu administráciu. Umož uje budova študijné materiály zaujímavejšie než je to u
klasických tla ených u ebníc a to kombináciou textu, grafov, obrázkov, audio a video
sekvencií,

o podporuje u ebný proces. Umož uje u ite om/tútorom komunikova

so

študentmi bez obmedzenia asu a miesta.
Nevýhody
A hoci sú výhody vzdelávania cez internet pri uvažovaní obmedzení asu, priestoru a
ekonómie vzdelávania nepopierate né, treba konštatova , že:
•

Vzdelávanie prostredníctvom internetu je skôr doplnkom a obohatením ako náhradou
prezen ného vzdelávania.

•

Aj tie najdokonalejšie vzdelávacie programy a

alšie aspekty vzdelávania

prostredníctvom internetu sú neosobné, až môžeme hovori , že stredobodom
vzdelávania nie je študent, ale technika.
•

Hoci sa uvádzajú ekonomické výhody elektronického vzdelávania, treba konštatova ,
že kvalitné elektronické vzdelávanie je drahé. Do jeho ceny treba totiž zahrnú aj
náklady na udržiavanie komunika ných sietí vynakladané inštitúciu, osobné náklady
za ich používanie, podstatne vyššie náklady na prípravu kvalitných materiálov ako v
tradi nom vzdelávaní, kvalitnú študijnú podporu, rozvoj celého radu alších zru ností
študentov, at .
Riadenie elektronického vzdelávania
„Riadiaci systém“ je v e-learningu asto používaný termín pre ozna enie LMS (z angl.

Learning Management System). LMS je informa ným systémom riadiacim systém
elektronického vzdelávania. Jeho úlohou je uchováva informácie o tom, ako boli jednotlivým
študentom pridelené lekcie a kurzy, ako a kedy ich absolvovali, ku ktorým skupinám je
študent priradený a zárove riadi komunikáciu v rámci vzdelávacieho systému. Je to súbor
nástrojov, ktoré zabezpe ujú poskytovanie a riadenie e-vzdelávania. Jednotlivé LMS
dodávané rôznymi výrobcami sa môžu ve mi líši v poskytovanej funkcionalite, nájdeme tu
všetko od jednoduchých spúš a ov elektronických kurzov až po komplexné systémy
zabezpe ujúce celý proces výu by.
11

Nástroje, ktoré slúžia k tvorbe i zostavovaniu výu bového obsahu sa nazývajú
vývojové nástroje. Patria sem jednoduché „zostavova e“ kurzov z už hotových obrazoviek i
profesionálne nástroje umož ujúce animácie, 3D modelovanie a kompletný návrh všetkých
obrazoviek kurzov a súvisiacich prvkov. Pri tvorbe kvalitného kurzu sa vä šinou používa
kombinácia viacerých nástrojov.
Pri riadený elektronického vzdelávania je nutné spomenú

aj štandardy. Z

používate ského h adiska štandardy zaru ujú, aby mohol by vložený ubovo ný obsah do
ubovo ného LMS. To znamená, že LMS musí „rozumie “ štruktúre obsahu a obsah s LMS
musí by schopný vzájomne komunikova . LMS spúš a na požiadavku používate a obsah a
predáva mu štandardom definované informácie ako napr. kto a kedy obsah spúš a, dáta ktoré
si obsah do LMS v predchádzajúcom spustení uložil. Obsah naopak predáva LMS informácie
napr. o dobe štúdia, študentom dosiahnutých výsledkoch, študentom prevedených aktivitách
nad obsahom.
Lisabonská stratégia
V d och 23. – 24. marca 2000 sa konalo v Lisabone zasadanie Európskej rady, na
ktorom vedúci predstavitelia štátov Európskej pätnástky stanovili ambiciózny cie pre Európu
– sta

sa najkonkuren nejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou vo svete.

V nadväznosti na to bol vypracovaný a v d och 19. – 20. júna 2000 vo Feire vyhlásený ak ný
plán s názvom eEurope, ktorý je sumárom úloh na dosiahnutie tohto cie a. Tým sa lenské
krajiny EÚ, Európsky parlament a Európska komisia politicky zaviazali k vzájomnej
spolupráci a koordinácii aktivít pri rozvoji európskej informa nej spolo nosti.
Takmer v tom istom

ase sa rozvinuli obdobné aktivity v krajinách strednej

a východnej Európy. Na ministerskej konferencii vo Varšave v d och 11. – 12. mája 2000
tieto krajiny uznali strategický cie stanovený krajinami EÚ v Lisabone, súhlasili s prijatím
výzvy a rozhodli sa vyhlási iniciatívu eEurope+. Iniciatíva je rámcovým ak ným plánom
korešpondujúcim s plánom eEurope, pri om pre kandidátske krajiny EÚ sú ciele doplnené
o úlohy súvisiace s urýchlením implementácie základných pilierov informa nej spolo nosti
v kandidátskych krajinách. Vzh adom na rôznu úrove informatizácie kandidátskych krajín,
na rôznu úrove

ekonomík a technologického i personálneho potenciálu, a tak aj rôznu

pripravenos na informa nú spolo nos a spolo ný európsky trh, každá z nich si rozpracovala,
alebo rozpracúva vlastný ak ný plán realizácie iniciatívy eEurope+.
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Prvou fázou eEurope bol ak ný plán eEurope 2002, pozostávajúci zo 64 vytý ených
cie ov, ktoré mali by dosiahnuté do konca roku 2002. Tieto ciele boli primárne zamerané na
to, aby sa prostredníctvom rozšírenia pripojenia k internetu zvýšil po et udí využívajúcich
výhody, ktoré internet ponúka. Možno teda poveda , že ak ný plán eEurope 2002 bol
zameraný na zvýšenie pripojenia k internetu v rámci Európskej únie. Ako sa neskôr ukázalo
v hodnotiacej správe z februára 2003, plán bol ve mi úspešný a pomohol k prijatiu sú asného
legislatívneho rámca pre ekonomickú komunikáciu a dôležitej legislatívy pre e-commerce.
Bohužia , efektívne využívanie internetu sa nerozvíjalo rovnako rýchlo ako pripojenie
k internetu, o viedlo politikov k tomu, aby svoju pozornos upriamili práve na efektívne
využívanie internetu. Ako výsledok, v marci roku 2002 na zasadaní Európskej rady
v Barcelone vznikla požiadavka, aby Európska komisia prijala ak ný plán zameraný na
„širokú dostupnos a používanie internetového pripojenia v celej Európskej únii do roku
2005, vypracovanie protokolu Ipv6 a vznik e-Government, e-Learning, e-Health a eBusiness“5. Plán bol prijatý v decembri 2002 a dostal názov eEurope 2005.

Následné hodnotenia dosiahnutého pokroku ukázali, že aj napriek stanoveným
prioritám je Európska únia na míle vzdialená od vytý eného cie a. Preto Európska komisia na
jarnom zasadaní Európskej rady v marci 2004 poverila bývalého holandského premiéra Wima
Koka vedením expertnej skupiny, ktorej úlohou bolo vypracova podklad pre strednodobé
hodnotenie Lisabonského procesu.6
Už tento dokument (tzv. Kokova správa7) konštatoval, že výsledky plnenia cie ov
Lisabonskej stratégie sa nedajú považova za príliš uspokojujúce, pretože prijaté opatrenia na
európskej, ale hlavne na národných úrovniach lenských krajín EÚ bez získavania podpory
širokej verejnosti pre uskuto ovanie nevyhnutných štrukturálnych reforiem neprivedú úniu
ako celok k vytý eným cie om. Kokova správa preto odporu ila zamera

Lisabonskú

stratégiu na konkrétne opatrenia s asovou špecifikáciou a na stanovenie zodpovednosti za ich
plnenie na komunitárnej, ale i národných úrovniach.

5

Barcelona European Concil, Presidency Conclusions, pagraph 40
(http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.html), 12.5.2004
6
Revízia lisabonskej stratégie, http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=1320, 26.6. 2006
7
tzv. Kokova správa – Prija
výzvy – Lisabonská stratégia rastu a
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf, november 2004
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zamestnanosti,

Lisabonská stratégia sa stala na Slovensku intenzívnejšie diskutovanou témou na jese
2004. Koncom novembra 2004 zverejnilo ministerstvo financií dokument „Stratégia rozvoja
konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“, ktorý mal slúži ako podklad pre verejnú
diskusiu. Prvým vyvrcholením tejto diskusie bola národná konferencia Minerva: Stratégia
rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, ktorá sa konala 20. januára 2005.
Napriek neúmerne širokej sieti vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich vzdelávacie programy,
ich kvalita, systém overovania a uznávania kvalifikácie zostáva ve mi problematický. Nie sú
vytvorené dostato né podmienky pre rovnaké postavenie rôznych druhov

alšieho

vzdelávania so vzdelávaním platným v školskom systéme. Toto je podmienka deklarovaná
Lisabonským procesom a definovaná Kodanskou deklaráciou – vytvori otvorený systém
vzdelávania, ktorý by umožnil získa rovnaké vzdelanie v školskom aj mimo školskom
vzdelávaní, umožnil by prechod medzi týmito subsystémami a rozšíril možnosti ob anov
získa

vzdelanie potrebné pre aktívne zapojenie sa do života spolo nosti. Výchova a

vzdelávanie patria medzi najvýznamnejšie a trvalé priority SR. Ich podpora je nevyhnutnou
sú as ou vytvárania modernej slovenskej spolo nosti, v ktorej je vzdelávanie zdrojom
dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky, o ovplyvní jej postavenie v Európe,
ako aj všestranný rozvoj osobnosti a uplatnenie každého ob ana.
Nosným pilierom budúcej prosperity a konkurencieschopnosti SR je prestavba
tradi nej školy na modernú. Výsledkom premeny tradi nej školy na modernú musí by
celková zmena obsahu vyu ovania od memorovania informácií smerom k schopnosti ich
získava , vyhodnocova a využíva . V obsahu vzdelávania sa zoh adnia potreby trhu práce
a požiadavky na formovanie osobnosti a zru ností pre znalostnú ekonomiku (k ú ové
kompetencie). V tomto smere je nevyhnutné aby žiaci ovládali a využívali informa né a
komunika né technológie (IKT) na rozvoj tvorivého a kritického myslenia a na kooperatívnu
prácu. Ke že IKT sa musia sta každodenným nástrojom, ktorí používajú tak žiaci ako aj
pedagógovia, je potrebné primerane doplni infraštruktúru IKT na školách. Do roku 2010 je
potrebné doplni infraštruktúru IKT v školách na európsku úrove . Je potrebné zavies
motiva né nástroje na získanie a udržanie kvalifikovaných u ite ov informatiky a motivova
u ite ov na integrovanie inova ných pedagogických metód využívajúcich IKT. V znalostnej
ekonomike je nevyhnutné, aby si ob ania neustále obnovovali, dop ali a rozširovali svoje
vedomosti, kompetencie a zru nosti po as celého života. Z tohto dôvodu je prioritou
vytvorenie a rozvíjanie prístupného, modulárneho a trhového systému celoživotného
vzdelávania.
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Celoživotné vzdelávanie
Celoživotné vzdelávanie chápeme ako neustály, nepretržitý proces vzdelávania, ktorý
prebieha po as celého života loveka. Aj ke táto myšlienka nie je nová a objavuje sa už od
ias Komenského8, na potrebu celoživotného vzdelávania ako celoživotnej nevyhnutnosti sa
za alo poukazova až v 2. polovici 20. storo ia pod vplyvom nástupu vedecko-technickej
revolúcie.
V aka e-learningu je možné rieši niektoré špecifické problémy, ktoré úzko súvisia so
vzdelávaním dospelých. V dnešnej uponáh anej dobe plnej neustálych zmien v živote
každého z nás, hrá obrovskú úlohu as. as je fenomén, ktorého má bohužia takmer každý z
nás oraz menej, o ase na naše vzdelávanie ani nehovoriac. A práve množstvo problémov vo
vzdelávaní dospelých s ním súvisí. E- learning sa tu môže uplatni ako ve mi užito ný a
výkonný nástroj na zvyšovanie znalostí, schopností a kvalifikácie ako jednotlivcov, tak aj
personálu moderných spolo ností.
V roku 1998 bola na Sorbonskej univerzite prijatá dôležitá deklarácia a následne v
roku 1999 sa za al tzv. Bolonský proces9. Dnes je to už svetoznáma „zna ka“ európskych
univerzitných reforiem, pretože každý chce by

jeho sú as ou. Zriadenie Európskeho

priestoru vysokého školstva si vyžaduje trvalú podporu, doh ad a adaptáciu priebežne sa
vyvíjajúcim požiadavkám. Komisia a

lenské štáty definovali celoživotné vzdelávanie

v rámci európskej stratégie zamestnanosti ako cielenú nepretržitú vzdelávaciu innos , ktorej
ú elom je zlepšova

vedomosti, zru nosti a kompetencie. Memorandum o celoživotnom

vzdelávaní bolo odsúhlasené Európskou komisiou v októbri 2000 a Slovensko je jeho
signatárom. V tomto dokumente sa odôvodnila nutnos podpory a rozvoja celoživotného
vzdelávania ako reakcie na spolo enské a technologické zmeny a postupne budovanie
európskej spolo nosti založenej na vedomostiach. Na opätovnom stretnutí ministrov, ktoré sa
konalo v máji 2001 v Prahe10, kde 33 ministrov stanovilo smernice a priority pre
nadchádzajúce roky. Ministri sa zárove dohodli na

alšom stretnutí, ktoré sa konalo v

septembri 2003 v Berlíne. Na tomto stretnutí prijali tzv. Berlínsku deklaráciu.

alšie

rokovanie ministrov zodpovedných za vysoké školstvo sa konalo v máji 2005 v nórskom
Bergene, kde ministri venovali pozornos nielen analýze doterajšieho stavu aplikácie cie ov

8

Ba ová, Marta: Škola a celoživotné u enie. In: Škola v kontexte celoživotného u enia. Zborník z kolokvia Od
vyu ujúcej k u iacej sa škole. Prešov : Metodické centrum, 2000, s. 4-13
9
Na stretnutí v Bologni sa 32 európskych ministrov školstva dohodlo za a proces, ktorého výsledkom by malo
by v roku 2010 vytvorenie „Európskej oblasti vyššieho vzdelávania“.
10
Pražské komuniké, http://www3.srk.sk/Politickedokumenty/Prazske_komunike_angl.pdf, 20.10.2006
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bolonského procesu, ale zamerali sa aj na nové prvky Európskeho vysokoškolského priestoru.
alšia ministerská konferencia sa bude kona v roku 2007 v Londýne.
Elektronické vzdelávanie na univerzitách
V roku 1997, ke bola internetová bublina najvä šia, Peter Drucker11 predpovedal, že:
„Univerzity ako reziden né inštitúcie neprežijú“ a

alší pod a toho istého vzoru

predpovedali, že univerzity sa z dodávate ov obsahu výu by a lektorov, stanú ziskovým
výrobcom u ebného materiálu. Koncom devä desiatych rokov nieko ko univerzít v USA
vytvorilo obchodné spolo nosti, bu

sami, alebo v spolupráci s inými univerzitami,

kultúrnymi inštitúciami, i dodávate mi elektronických riešení. Zárove s týmito politickými
iniciatívami, ale bez koordinácie zo strany Európskej komisie sa spustilo mnoho národných
európskych e-learningových projektov, napríklad UK e-University (UKeU), Digitálna
Univerzita v Holandsku, Bavorská Virtuálna Univerzita vo Fínsku a Net University vo
Švédsku. Súbežne s pokusmi o virtuálne univerzity, mnoho univerzít za posledných desa
rokov, a najmä mnoho otvorených univerzít zaviedlo do svojich programov e-learningové
riešenia, asto aj s náznakom hybridného prístupu.
Ve ký „boom“

oskoro priniesol aj odhalenie negatívnych stránok pri rýchlej

elektronizácii vzdelávania. Prejavilo sa podce ovanie pedagogických a sociálnych aspektov
vzdelávania - pedagógovia nestihli na spontánny vývoj trhu reagova pozitívnymi príkladmi –
ich kritiku si však nikto nevšímal. Tvorba vzdelávacích programov bola zvä ša v rukách
programátorov bez pedagogického vzdelania a skúseností. Vždy je nutné posudzova

o sa

má u i , koho budeme u i , kde to môžeme u i . Naj astejším výsledkom je konštatovanie,
že na nie o je vhodnejší e-learning a na nie o iného klasický kurz, a na ostatné je
najvýhodnejšie použi

tzv. blended learning, využívajúci silné stránky oboch. Pred

pedagógmi, ktorí zavádzajú e-learning do praxe, stojí úloha presved i o jeho užito nosti nie
len študentov, ale predovšetkým svojich kolegov. Keby e-learning za al by na univerzitách
vnímaný ako „hra ka pre po íta ových maniakov“, spôsobilo by to dlhodobé škody. Je
dôležité získava
pripravi

ku spolupráci vedecky najfundovanejších

také podmienky, aby e-learning u ite ov

lenov akademickej obce,

o najmenej za ažoval a pri tvorbe

materiálov dba aj na jej prijate nú formu. Tvorcom elektronických materiálov musíme
prízvukova , že sprístup ovanie materiálu v elektronickej podobe, nepovedie k uvo ovaniu
autorských pravidiel.

11

Peter Drucker: The Guardian, 13. apríl 2004

16

Akademickí pracovníci môžu svojou neochotou situáciu zna ne ovplyvni . Autori by
si mali uvedomi , že:
1. Ekonomický zisk prinesie drvivá vä šina tla ených textov len pri prvom vydaní a
asto ani to; a že okrem toho elektronická publikácia prekvapivo neznižuje záujem o
verziu tla enú.
2. Na prísnom strážení autorských práv z h adiska cita ného, t.j. korektným citovaním a
uvádzaním plného zdroja, je možné – a nutné – trva .
3.

ahká dostupnos ich produkcie na internete je pre nich výhodná.
Ak získame scenár výu bového programu, alším problémom bude jeho programová

realizácia. Scenár obsahuje vä šinou len ideové riešenia typografie, grafickej schémy,
prípadných animácii, zvukového návrhu, vetvenie, reakcie na odpovede študenta a pod.
Prevedenie tohto návrhu do programového riešenia niekedy vyriešia autorské systémy, ale
asto to, o by si autor prial, autorský systém proste nedokáže. Aj keby autorský systém vedel
realizova všetko, o si autor vymyslel, aj tak bývajú užívate sky tak málo priate ské, že
autori, ktorí navrhujú jeden výu bový kurz za rok, ho odmietajú používa .
Do hry teda vstupujú špecialisti - programátori. Následne vznikajú problémy nákladov
na ich služby, koordinácia spolupráce autorov s programátormi, operatívnos

realizácie

zmien, ktorých potrebu si autor uvedomí až v procese programovania, alebo pri kontrole
naprogramovaného kurzu.
„Objav“, že nie všetko sa dá efektívne u i len cez po íta e, nedal na seba dlho aka .
Okolo roku 2002 sa za al klás dôraz na zmiešané i kombinované vzdelávanie (blended
learning), kde sa výhody elektronických kurzov kombinujú so vzdelávaním v triedach a s
výukou pod vedením lektorov. Univerzity dospeli k záveru, že bez po íta ov sa už nezaobíde
ani tradi né vzdelávanie a že e-vzdelávanie nie je len záležitos ou dištan ných univerzít.
E-vzdelávaniu sa bude dari vtedy, ke sa zbaví nádychu zázraku, ktorý všetko rieši
sám od seba. Ke sa stane sú as ou každodenného života a jeho problémy budú rieši tí, o
mu rozumejú. Ke

si vedúci pracovníci za nú váži tých, o sú ochotní vzdeláva sa a

uvedomia si, že prax, výskum a vzdelávanie sa navzájom oraz viac potrebujú a nedajú sa
robi izolovane. A ke si u itelia zvyknú na to, že nie sú výhradnými nosite mi múdrosti, ale
pomocníkmi študujúcich, od ktorých sa sami asto krát môžu ve a nau i .
Najdôležitejšia lekcia, ktorú sme z neúspechov Európskych virtuálnych univerzít
a fungovania e-learningu na ich pôde dostali je, že žiadna z iniciatív nedosiahla dostato nú
životnos - neprežijú, ak nebudú ma podporu vlády.
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V eskej republike v sú asnosti existuje ve ké množstvo projektov v oblasti elearningu. Materiály k analýze skúseností s elektronickým vzdelávaním na

eských

univerzitách boli erpané vä šinou z webových stránok jednotlivých fakúlt a z príspevkov
autorov zaberajúcich sa touto problematikou na pôde rôznych konferencii.
Medzi najvýznamnejšie aktivity akademického prostredia v oblasti e-learningu patrí
v echách predovšetkým projekt Virtuálne univerzity, ktorý je spolo ným projektom troch
fakúlt (Ekonomickej fakulty VSB-TUO Ostrava, Prírodovedeckej fakulty OU Ostrava
a Ochodno - podnikate skej fakulty Sliezkej univerzity v Karvinej). Cie om tohto projektu
bolo zavedenie kombinovaného štúdia, spojujúceho prezen né a dištan né formy štúdia.
Ako príklad sa uvádzajú niektoré z vysokých škôl v eskej republike a krátkym
opisom sa podáva poh ad na využívanie elektronického vzdelávania a postupy jeho
implementovania.
Aj na vysokých školách v Slovenskej republike sa za ínajú uplat ova možnosti, ktoré
so sebou prináša e-learning. Spomenú by sa dali Trnavská univerzita, Technická univerzita
Košice, Žilinská Univerzita, UKF Nitra, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Univerzita
Komenského v Bratislave a alšie...
Už dnes je zrejmé, že e-learning postupne dop a prezen nú formu štúdia, ako ju
poznáme dnes. E-learning posúva školstvo na vyššie prie ky, otvára nové možnosti u ite om
aj študentom a stáva sa novou, modernou a plnohodnotnou sú as ou vzdelávania.

4

Modulový systém vzdelávania na Fakulte managementu UK
Vyu ovanie je aj dnes v dobe rozvinutej výpo tovej techniky stále predovšetkým

vyu ovaním so svojimi pedagogickými zásadami a zákonitos ami, a nie je ho možné
redukova

na nejakú technológiu podriadenú modernej technike. Preto aj úspešnos

elektronického

vzdelávania

je

priamo

úmerná

miere

prepojenia

pedagogických,

psychologických a technických zákonitostí. Do vzdelávania, zvláš vzdelávania dospelých,
teda aj do vzdelávania vysokoškolského, v poslednom desa ro í búrlivo vnikla technika. Je to
prirodzené, nemá zmysel sa tomu bráni , a je dôležité využi jej vzdelávacích predností. Na
druhej strane je však treba chápa techniku ako funk ný a nie cie ový element.
Nesprávne využitie elektronických prvkov bez porozumenia ich vzdelávacieho
potenciálu vytvára skôr odpor k moderným vzdelávacím technológiám. Je potrebné si vždy
odpoveda na otázku, ako sa zvýši kvalita a efektívnos vzdelávania využitím nových
elektronických postupov. Niekedy sa stretávame so situáciami, ke
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sa pripraví vzdelávací

program formou e-learningu, ale študent si po jeho absolvovaní povie, že keby sa stretol
so živým vyu ujúcim, nau il by sa omnoho viac, než z drahého programu. Takejto situácii by
sme sa mali vyhnú a nemali by sme „púš a “ do vzdelávacieho sveta výukové programy,
síce perfektne technicky a graficky zvládnuté, ale také, ktoré neu ia!
Fakt, že program „dobre“ u í, je tým najdôležitejším kritériom kvality. Prekrásna
paleta farieb, dokonalá grafika, to ešte nerobí elektronický kurz kurzom vzdelávacím. Ak
študent (u ite ) narazí na nieko ko takýchto „nedokonalostí“, ktoré len informujú, ale neu ia,
potom sa vytvárajú negatívne obrazy o e-learningu.
Pri vytváraní elektronického kurzu je potrebné dodržova elementárne pedagogické
zásady platné po celé storo ia. Vytváranie e-learningových kurzov ur ených pre
kombinovanú formu štúdia je proces, ktorý vyžaduje dôsledné aplikovanie viacerých
zákonitostí.
Nako ko je predkladaný e-learningový materiál pre študenta študujúceho formou
samoštúdia, je nevyhnutné nahradenie chýbajúcej školskej atmosféry dialogickým
charakterom textu. E-learningový kurz by mal obsahova

prvky podporujúce aktivitu

študujúcich (otázky, úlohy, cvi enia, testy).
Snahou u ite a by malo by nie iba predklada nové vedomosti, ale aktivizova
študenta, aby premýš al, sám prichádzal na prí iny a súvislosti. Po preštudovaní teoretickej
asti modulu, u ite môže zada úlohu, ktorú študenti bu

skupinovo, alebo samostatne

riešia, prostredníctvom h adania informácii na internete, spolo nou diskusiou vo fóre, alebo
inými interaktívnymi metódami. Kvalitný e-learningový kurz by nemal ma za cie len
automatické memorovanie obsahu. U ite môže využi vizuálnu produkciu v kombinácii
s textom, o je optimálnou formou vyu ovania. Audio a video sekvencie je potrebné používa
špecificky a selektívne t.j. tam, kde to vyžaduje povaha študovanej látky. Ak nesta í iba holý
text a statické obrázky, môže u ite problém sprístupni napríklad vizualizáciou procesov,
alebo demonštráciou pokusov.
Pri tvorbe kurzu netreba zabudnú na dôležité sú asti ako poskytnutie dostato ných
informácií o kurze, metodológii, systéme výu by, hodnotení ú astníkov, ako aj informácie o
tíme pracovníkov. Tieto náležitosti by mohli by zhrnuté v príru ke kurzom a prezentované
na úvodnom kontaktom tútoriály. Efektívnym sa javí aj podpora študentov formou tla ených
príru iek ku kurzom, nabádaním a aktívnym zapájaním študentov do diskusných skupín,
pravidelné hodnotenie zadaní lektormi a poskytnutím kontaktov na vyu ujúceho vedúceho
danú študijnú skupinu, prípadne celý kurz.
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Samozrejme, že tvorba e-learningového kurzu nie je jednoduchou záležitos ou a preto
sa na nej nemôže podie a len jeden lovek. Kvalitný kurz navrhuje celý tím, ktorý je zložený
z vedúceho tímu, zvy ajne garanta predmetu, alej sú to autori u ených textov, editor, ktorý
zabezpe uje doh ad nad jednotnos ou terminológie, symbolov a štruktúry spracovania
obsahu, manažér kurzu, audio/video producent - ak je potreba vytvára audio a video
nahrávky, programátor - ktorý plní nároky vyššie menovaných do požadovanej vizualizácie,
sie ový administrátor, ktorý organizuje umiestnenie a organizáciu materiálov na WWW
servery, rôzni konzultanti, recenzenti, kritickí itatelia - kolegovia a študenti. Dôležitou
sú as ou úspešnosti kurzu je aj profesionalita lenov tímu a vytvorenie príjemnej atmosféry
po as celého štúdia kurzu.
Jednou z najdôležitejších astí kurzov je vytvorenie spätnej väzby medzi študentom a
predmetom jeho štúdia. Táto otázka je riešená formou testov na rôznych úrovniach z h adiska
obtiažnosti, dôležitosti, ale aj úspešnosti samotného študenta v rámci pokra ovania v štúdiu.
Vytvorenie kvalitného elektronického vzdelávania zvy ajne vyžaduje od základu
zrevidova tradi né kurzy. Nemožno však skon i transformáciou pôvodných textov do
elektronickej podoby, k omu by sta ilo použi dnes štandardný hardvér a softvér. Do
materiálov treba vnies interaktivitu a riešenie úloh.
Navrhovaný elektronický kurz vychádza zo základných fáz vyu ovacieho procesu, v
ktorých sa realizujú iastkové ciele vyu ovania.
umož uje lepšie pochopi

lenenie vyu ovacieho procesu na fázy

jeho riadenie. Teoretickou analýzou možno v jeho priebehu

vy leni nasledovné fázy:
1. Príprava študentov na aktívne osvojovanie u iva – motiva ná as
Aby innos žiaka bola úspešná a efektívna. Musí k nej pristupova s istými pohnútkami. U
študentov je potrebné vzbudi záujem o poznávanú skuto nos . Správna motivácia je zárukou
polovice úspechu.
2. Prvotné oboznamovanie študentov s novým u ivom – expozi ná as
Uvedená fáza nadväzuje na prvú fázu. U ite volí adekvátne metódy práce. Využívajú sa
viaceré metódy. Úlohou tejto fázy je, aby študent získal správnu predstavu o u ive, osvojil si
preberané u ivo. U ite dbá na aktivitu študentov a všestranne podporuje ich vlastné tvorivé
prístupy.
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3. Prvotné opakovanie a utvrdzovanie u iva – fixa ná as
Úlohou je zopakova si a upevni vedomosti študentov viacerými fixa nými metódami.
Realizácia opakovania u iva by sa mala odohráva v nových zmenených podmienkach. Bez
aplikácie študenti nevedia u ivo v praxi použi .
4. Preverovanie osvojených vedomostí, spôsobilostí, zru ností – diagnostická as
Rozlišujeme dva druhy diagnostikovania. Priebežná diagnóza – u ite už po as
výkladu zis uje krátkymi otázkami, testami, logickými hrami vnímanie študentov. Diagnóza
výsledkov – po prebraní u iva u ite rôznymi metódami zis uje osvojenie si u iva študentmi.
Stupe osvojenia si vedomostí je nielen meradlom innosti študentov, ale aj výsledkom
didaktickej práce u ite a. Diagnóza tak plní aj funkciu spätnej väzby.
Základom

navrhovaného

všeobecného

systému

usporiadania

elektronického

vzdelávania je systém dokonalého osvojenia si u iva (Mastery Learning). Ako už bolo
popísané, základom tohto systému je roz lenenie výu by na moduly (malé úseky, asti,
samostatné témy). V našom návrhu sa snažíme, aby tieto moduly predstavovali relatívne
ucelené celky vedomostí. Na FM UK ako moduly môžu vystupova jednotlivé témy, ktoré sa
v predmetoch po as semestra vyu ujú.
V rámci prieskumu sme za ali s identifikáciou tém k jednotlivým predmetom a to
prostredníctvom detailných šablón predmetov (dotazník k predmetu, sylabus, matri ný list),
ktoré sme rozdistribuovali vyu ujúcim na Fakulte managementu.
Každá téma by mala obsahova k ú ové slová (vz ahujúce sa k obsahu témy), ktoré
by študent po absolvovaní predmetu mal ovláda . Presné definovanie k ú ových slov
jednotlivých tém môže slúži okrem samotnej charakteristiky obsahu daného modulu aj na
vyh adávanie informácii v jednotlivých moduloch a tak k rýchlejšej orientácii študenta
v spleti predmetov. Navrhnutý LMS bude podporova možnos vyh adávania súvisiacich
modulov aj prostredníctvom takto definovaných k ú ových slov (glosár kurzu).
Dôvodom, pre o sme moduly stotožnili s vyu ovanými témami je ten, že okrem
aplikovania systému dokonalého osvojovania si u iva máme zámer vytvori jedine ný systém
prepájania súvisiacich modulov na základe definovaných prerekvizít a postrekvizít. Tento
systém umožní študujúcemu okrem štandardného štúdia za sebou idúcich tém v jednom
predmete (klasické štúdium predmetu) aj štúdium po tzv. tematickej línii, o je výhodné
najmä z poh adu opakovania si u iva ( i už priebežného, alebo závere ného ako príprava na
štátne závere né skúšky). Vychádza to aj z toho, že absolvovaním Fakulty managementu UK
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nie sú profilom absolventa jednotlivé predmety, ale komplexné poznatky osvojených
odborných oblastí.
Presným rozpisom jednotlivých tém každého predmetu získaného zo šablóny
predmetu teda môžeme zostavova

jednotlivé tematické línie. Študent na Fakulte

mangementu síce absolvuje jednotlivé predmety, ale zárove

získava komplexné

„vedomostné balíky“, ktoré pozostávajú zo skúseností z viacerých predmetov.
V detailných rozpisoch predmetov sme brali dôraz na definovanie nadväznosti
jednotlivých tém. Ak sa daná téma preberá aj v rámci iného predmetu, môžeme zisti aká je
ich nadväznos .
Pri identifikovaní takejto tematickej línie sa jednotlivé oblasti rozde ujú na predmet, z
ktorého sa vychádza,

alej na predmet, kde sú odprednášané základy a na predmet, kde sa

teoretické poznatky aplikujú. Rešpektujeme tu teda akúsi inováciu známej teórie taxonómie
cie ov.
Rovnako identifikujeme predmet (volite ný), ktorý rozširuje vedomosti v tejto oblasti.
Spravidla na prvom stupni štúdia študent absolvuje predmet úvodný a základný a na druhom
stupni štúdia študent absolvuje predmety aplika né. Na rozvoj vedomostí v konkrétnej oblasti
po as celého štúdia dop ajú tematickú líniu predmety rozširujúce (volite né). Skupina
volite ných predmetov by mala ma dopl ujúci charakter k danej téme najmä v oblasti
aplikácie teoretických poznatkov, simulácie, prípadových štúdii a nadobúdania praktických
skúseností.
Našou snahou je zisti takéto nadväznosti jednotlivých tém v rámci prechodu štúdia
konkrétnych predmetov.
Ako príklad tematickej línie môžeme uvies rozpis témy Investície, ako jednej z
k ú ových profilových znalostí budúceho manažéra. Téma je na rtnutá v etapách jej
oboznamovania, základného vymedzovania, následného prehlbovania a aplikovania v prvom
a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Tento rozbor slúži na dokázanie dôležitosti
modulového

prístupu

k získavaniu

vedomostí

a k ozrejmeniu

tematickej

líniovosti

preberaných informácii v jednotlivých predmetoch. Takýmto prístupom sa docieli maximálny
možný vedomostný rast študentov tejto fakulty.
Téma Investície je prierezovou témou pretože spája oblasti ako je ú tovníctvo,
finan ný manažment, podnikové riadenie, projektové riadenie a stratégia. Sved í o tom aj
fakt, že tejto téme sa venujú predmety zabezpe ované Katedrou ekonómie a financií,
Katedrou marketingu a Katedrou stratégie a podnikania.
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Druh predmetu

Povinný

Volite ný

1. úrove – úvodný predmet

Ú tovníctvo II.

2. úrove – základný predmet

Základy finan ného manažmentu

3. úrove – k ú ový predmet

Finan ný manažment

4. úrove – aplika ný predmet

Podnikanie

5. úrove – kontextový predmet

Strategické partnerstvá

Manažérska
ekonomika

Projektový

Investi né

manažment

rozhodovanie

Investi né
analýzy

Téma Investície sa postupne rozoberá po as výuky povinných predmetov, ktoré sú v obrázku
zakreslené íslami. Písmenami sú zazna ené poznatky k téme Investície získané v rámci
volite ných predmetov. Tento nákres ešte predpokladá rozdelenie predmetov pod a asového
h adiska, teda na jednotlivé týždne semestra.
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Obrázok 1: Priebeh témy Investície v jednotlivých predmetoch

23

Takýmto zakreslením priebehu osvojovania jednej témy vzniká tematická línia.
Príklad osvojovania si témy Investície v rámci volite ných predmetov Investi né analýzy
a Investi né rozhodovanie nazna uje, že táto téma je nosná a jej celej komplexnosti sa venuje
viacero vyu ovacích hodín.
Z takto spracovaných dát bude možné identifikova línie, ktoré na seba tematicky
nadväzujú, prípadne sa venujú rovnakej problematike. Relevantné tematické línie budú
zoradené v následnosti predmetov v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia pod a
taxonómie cie ov. Každá tematická línia tak bude pozostáva
základných, k ú ových, aplika ných a kontextových,

z predmetov: úvodných,

o zabezpe í jej úplné pochopenie

a schopnos aplikova ju a vníma v širších súvislostiach.
Ak sa podarí detailizova všetky predmety vyu ované na Fakulte managementu
môžeme z nich vytvori mapu tém a tematických línii, ktoré budú kon i v profile absolventa.
Na základe takejto analýzy stavu výu bového procesu a usporiadania jednotlivých predmetov
sa pripravuje podklad pre vytvorenie interaktívneho elektornického systému pre podporu
výu by.
Rovnako z tejto analýzy bude možné pod a obsahovej stránky predmetov, zloženej
z tém, lepšie identifikova

prerekvizity k

predmetom. Pre dosiahnutie zlepšenia

v kvalitatívnej rovine je nutné na každom stupni (téma, predmet) definova požadovanú
úrove

dosiahnutých vedomostí,

ím sa zabezpe í objektívnejšie a štandardizovanejšie

hodnotenie študenta a na druhej strane aj sledovanie kvality výu by poskytovanej
pedagógom.
Presným popisom jednotlivých úrovní vedomostí v danej téme a ich nadväzností
v rámci predmetov je možné identifikova k ú ové poznatky, ktoré si má študent FM UK
osvoji a definova nevyhnutné minimum vedomostí pre postup do

alšej vedomostnej

úrovne v nasledovnom predmete v danej téme. Skupina volite ných predmetov by mala ma
dopl ujúci charakter k téme najmä v oblasti aplikácie teoretických poznatkov, simulácie, a
pod. U enie v súvislostiach a s charakterom komplexnosti tvorí totiž najvä šiu pridanú
hodnotu pre osobnostný rast študenta Fakulty managementu UK.
Daný rozbor predmetov pod a predmetov a tém slúži na dokázanie dôležitosti
systematického prístupu k výu be na FMUK a má za cie docieli

maximálny možný

vedomostný rast študentov tejto fakulty.
Rovnako takouto analýzou môžeme prispie

k nadväznosti a neopakovate nosti

vedomostí v rámci podobných predmetov. To by malo zabezpe i , že preberané témy nebudú
zhodné v „x“ rozdielnych predmetoch, ale aj ke budú preberané po as štúdia vo viacerých
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predmetoch, vždy to bude z iného poh adu (oboznamovania, základného vymedzovania,
následného prehlbovania a aplikovania).
Ke že na Fakulte managementu sa po as štúdia ponúka približne 23 povinných a 64
volite ných predmetov, takáto analýza bude dlhodobá a „dos “ zložitá. Takémuto skúmaniu
obsahu predmetov a schva ovaniu obsahu jednotlivých sylabov by sa mala na fakulte venova
predmetová komisia.
Takže po dôslednej analýze jednotlivých predmetov a ich tém, stanovení tematickej
líniovosti a nadväznosti a po ujasnení didaktických a pedagogických cie ov, môžeme
pristúpi

k transformácii obsahu predmetu do elektronického kurzu. V elektronickom

vzdelávaní sa pojem predmet nahrádza pojmom kurz a pojem téma, pojmom modul.
V klasických sylaboch predmetov sme boli zvyknutí na definovanie jednotlivých tém, ktoré
korešpondovali s týžd ami semestra (niekedy sa jedna téma preberala aj viac týžd ov). Pri
elektronickom kurze sa z tém stávajú moduly, ktoré vystupujú ako samostatné ucelené
výu bové balíky. Využitie LMS ponúka možnos použitia týchto balíkov nie len v rámci
jedného kurzu, ale náš navrhovaný systém bude ma prínos hlavne v tom, že tieto jednotlivé
moduly budú môc by využívané aj v rámci iných kurzov.
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Zhrnutie
S prudkým a dynamickým rozvojom nových poznatkov súvisí potreba neustáleho
vzdelávania sa. E-learning, ako nová forma vzdelávania, predstavuje asovú nezávislos a
akceptuje individuálnos študentov, má úspech nielen v komer nom prostredí, ale aj vo
vzdelávaní na vysokých školách.
Moderná vysoká škola tretieho tisícro ia, má da šancu naším de om obstá v
konkurencii a pripravi ich na život a prácu v globálnej informa nej spolo nosti. Prioritou má
by prebudovanie obsahu, metód a foriem vzdelávania na báze informa ných technológii,
budovanie virtuálneho vzdelávacieho prostredia, tvorba digitálneho obsahu vzdelávania,
príprava u ite ov na nové kompetencie pre vzdelávanie v modernej škole s podporou
moderných informa ných technológii.

aká nás ve ká transformácia vzdelávacieho systému

na systém celoživotného vzdelávania. Bude to ve mi náro ná premena a vyžiada si obrovské
úsilie, odvahu ale aj risk u ite ov a študentov vstúpi

do „digitálneho vzdelávacieho

prostredia“, ktoré ponúkne nové, dnes ešte ani netušené možnosti na rozvíjanie poznania a
schopností každého jedinca, na celoživotné vzdelávanie, na osobnú a spolo enskú prosperitu.
V dizerta nej práci sú spracované dostupné informácie o elektronickom vzdelávaní
ako sú asti procesu informatizácie Európy. Analýzou sú asného stavu elektronického
a celoživotného vzdelávania a prieskumom vybraných univerzít a fakúlt sa podáva preh ad o
zavádzaní, fungovaní a pokrokoch elektronického vzdelávania v modernom svete znalostnej
spolo nosti.
Hodnotí sa vzdelávací proces v informa nej spolo nosti, jeho výhody a nevýhody
a navrhujú sa možnosti zefektívnenia prevádzky jednotlivých predmetov študijných
programov na Fakulte managementu UK prechodom na kombinovanú formu výu by
s využitím moderných informa ných technológií.
Predkladaná „metodologická novinka“ by mala prinies skvalitnenie výuky na Fakulte
managementu UK v Bratislave a zabezpe i

tak pokra ovanie rozvoja tejto fakulty na

popredných miestach úspešných fakúlt nie len na Slovensku, v Európe, ale možno aj vo svete.
Kvalitní u itelia sa nemusia v žiadnom prípade obáva , že príchodom elektronického
vzdelávania prídu o prácu. Žiadna technológia totiž úplne nenahradí pedagóga. Potenciálne
pôsobisko novodobých lektorov už nebude obmedzené geografickými hranicami. Lektori
budú však musie akceptova svoje nové poslanie. Tým bude úloha navigátora a koordinátora
vo vzdelávacom procese.
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Summary
Intensive and dynamical development of new knowledge creates need for continuous
education. E-learning as a new form of education, represents temporal independence and
accepts individuality of students, is successful not only in commercial environment but also in
university education.
Contemporary university of the third millennium should give chance to our children to be
competitive and be prepared to work and live in globalized information society. The priorities
should be the redesigning of content, methods and forms of education on the basis of
information and communication technologies, the development of virtual education space,
creation of digital content of education training of teachers for new competencies in teaching
in up-to-date school using up-to-date information and communication technologies. We are
facing major transformation of educational system into full-fledged system of life-long
education. It will be very challenging transformation and it will require tremendous efforts,
audacity and also courage to risk from both teachers and students to enter „digital educational
space“ that offers new, nowadays sometimes even unsuspected possibilities for development
of knowledge and abilities of every one in lifelong education for personal and social
prosperity.
Dissertation work treats available information on electronic education as an integral
part of informatization processes of Europe. Analysis of present state in electronic and lifelong education and research in selected set of universities and faculties gives overview on
implementation, functioning and advances in electronic education in contemporary world of
knowledge society.
The treatise evaluates educational processes in information society, its advantages and
disadvantages and proposes possibilities to improve the performance of individual courses in
study programs at the Faculty of Management Comenius University using combined method
of teaching with the help of modern information and communication technologies.
The proposed “methodological innovation” should bring improvement in quality of
education at the Faculty of Management Comenius University in Bratislava and ensure
continuation of development of the above-mentioned faculty in the first places among
27

successful faculties not only in Slovakia or Europe, but maybe in the world. In any case high
quality teachers do not need to be afraid that with the coming of electronic education they lose
their work. No technology can be a complete substitute instead of a teacher. Potential
education site of modern teachers will not be bounded by geographic boundaries. On the other
hand the teachers will have to accept their new mission. And that will be the role of navigator
and coordinator in the educational process.
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