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Anotácia 
e-vzdelávanie je súčasťou pedagogického života na slovenských univerzitách už asi 10 rokov. 
Za ten čas prešlo pomerne veľký kus cesty, predovšetkým v príprave vzdelávacích materiálov, 
čiastočne aj v oblasti metodiky spracovania kurzov1. V štádiu experimentovania (počas 
uvedeného obdobia) bolo zakúpených, alebo navrhnutých a implementovaných pomerne 
veľké množstvo tzv. LMS (Learning Management Systems) - systémov pre podporu 
administratívnych aj vzdelávacích aktivít učiteľov i študentov. V mnohých smeroch je 
výsledky potrebné hodnotiť pozitívne. Stále však, z pohľadu autora, existuje niekoľko oblastí 
doteraz nedostatočne spracovaných v existujúcich LMS. Medzi tieto oblasti patria - podpora 
metodiky (resp. metodík) prípravy kurzov samotnými LMS, hodnotenie vedomostí 
študujúcich a inštitucionálne nasadenie kurzov. Príspevok detailnejšie prezentuje názory 
autora na uvedené „problematické“ oblasti a taktiež sa pokúsi o prezentovanie autorovej vízie 
ohľadom možnosti rozšírenia e-vzdelávania v rámci Slovenska.  
 
 
Úvod 

S e-learningom, alebo e-vzdelávaním, sa autor prvýkrát stretol v roku 1986 počas 
pobytu na Technickej univerzite v Eindhovene, kde profesor De Bra pripravil kurz z predmetu 
Databázové systémy v prostredí WWW. Samozrejme, v tom čase autor ešte netušil, že sa 
jedná o e-learning. Odvtedy e-learning urazil dlhú cestu. Od prvých nesmelých pokusov 
realizovaných vyššie spomenutým spôsobom, k vývoju jednotlivých kurzov, 
experimentovaniu so systémami pre podporu e-vzdelávania až k jeho „inštitucionalizácii“ 
niektorými organizáciami.  

V konkurenčnom prostredí USA, ale aj niektorých krajín západnej Európy, kde vysoké 
školy bojujú o študentov ako o svojich zákazníkov a kde aj poskytovanie vzdelávania je 
zaujímavým zdrojom príjmov pre tieto inštitúcie, bol tento prístup adaptovaný veľmi rýchlo. 
Možno to súviselo so spôsobom realizácie dištančného vzdelávania, značne odlišného od 
spôsobu realizácie v našej krajine. Tieto subjekty veľmi rýchlo pochopili, že atribúty 
e-vzdelávania, ako napr.: 

• škola prichádza za študentom; 
• nepretržitá dostupnosť vzdelávacích materiálov a aktivít; 
• alternatívne formy prezentácie materiálov (video, animácie, zvukové nahrávky atď); 
• komunikácia lektorov a študentov, ale aj komunikácia medzi študentmi navzájom 

(e-mail, chat); 
• podstatné zníženie nákladov na distribúciu vzdelávacích materiálov; 
• zníženie priamych nákladov na realizáciu vzdelávania (energie, platy); 
• zvýšenie produktivity lektorov (učiteľov) – možnosť zaradenia väčšieho počtu 

študentov do kurzu; 
značne posúvajú možnosti, ale aj efektívnosť neprezenčnej výučby. 

                                                 
* Práca čiastočne financovaná grantom KEGA 3/4174/06 
1 Pod pojmom kurz budeme chápať akýkoľvek komplexný vzdelávací materiál pokrývajúci obsah jedného, alebo 
aj viacerých predmetov 



Výsledkom je  poskytovanie nielen základných kurzov, ale aj vyšších foriem 
vzdelávania – napr. MBA (Master of Bussiness Association), či najnovšie dokonca aj PhD 
štúdia ([1],[2]). 
 
Stav e-vzdelávania na Slovensku 

Stav e-vzdelávania, z pohľadu autora, je na Slovensku stále neuspokojivý. Autor síce 
nerealizoval prieskum stavu e-vzdelávania na Slovensku, ale i napriek tomu si dovolí tvrdiť, 
že v porovnaní so stavom opísaným vyššie, e-vzdelávanie na Slovensku značne zaostáva. 
Celý proces je stále do značnej miery zastrešovaný nadšencami. Príčin bude pravdepodobne 
viac. Subjektívne uveďme aspoň niektoré: 

• rozdielny výklad pojmu e-vzdelávanie; 
• odmietanie e-vzdelávania, ako alternatívnej formy vzdelávania; 
• formálna podpora manažmentu; 
• nedostatok finančných zdrojov; 
• nekoordinovanosť aktivít – nekompatibilné výstupy, problémy spolupráce; 
• náročnosť prípravy materiálov neporovnateľná s doterajšími spôsobmi prípravy; 
• problémy metodiky e-vzdelávania, individualizmus vysokoškolských učiteľov. 

 
Pojem e-vzdelávanie je vykladaný rôznymi spôsobmi. Často je tento pojem rozdielne 

interpretovaný aj v rámci jedného pracoviska. Zvyčajne sa však význam pojmu formuje na 
základe nasadenej technológie – administratívny systém na riadenie pedagogiky, LMS, CMS, 
videokonferenčné systémy, prípadne ich kombinácia. Ani autor si netrúfa uviesť presnú 
definíciu. V každom prípade by sme za e-vzdelávanie mali považovať súbor technológií, 
ktoré vedú k sproduktívnenie a zvýšeniu prístupnosti k vzdelávaniu. 

V prvej polovici nášho desaťročia bolo e-vzdelávanie manažmentmi niektorých 
univerzít, resp. fakúlt odmietané ako módna vlna (osobná skúsenosť). Veľmi často bolo 
prezentované, že e-vzdelávanie nemôže predsa nahradiť klasický spôsob vzdelávania v tzv. 
kamenných univerzitách. Štúdium medicíny bolo zvyčajne uvádzané ako dôkaz uvedeného 
tvrdenia. V polovici desaťročia dochádza k posunu vo vnímaní e-vzdelávania. Môžeme len 
špekulovať, či dôvodom bol neutíchajúci záujem a rozvoj technológií v zahraničí, možnosť 
získať finančné prostriedky z rozvojových projektov MŠ, alebo iné dôvody. Dôsledok však 
bol iba marginálny a viedol k tomu, že e-vzdelávanie prestalo byť odmietanou vzdelávacou 
technológiou. Stalo sa technológiou „trpenou“. 

Vývoj komplexného a atraktívneho e-vzdelávacieho programu (alebo len jednotlivých 
jeho častí) je nesmierne finančne náročnou záležitosťou. Za súčasného stavu financií na 
slovenských vysokých školách a záujmu manažmentov, je prakticky nemožné takýto program 
vyvinúť a už vôbec nie nasadiť. Niekoľko stovák tisíc korún získaných z rozvojových 
projektov je možné použiť na riešenie parciálnych úloh e-vzdelávania, nie však na vývoj 
komplexného programu. Možno práve toto je hlavný dôvod súčasného stavu 

Tu je zaujímavou skutočnosťou, že vysoké školy, ako vrcholné vzdelávacie inštitúcie 
uvoľnili priestor  pre rôzne lukratívne vzdelávacie aktivity financované zo štátneho rozpočtu 
resp. iných verejných zdrojov súkromnému sektoru. Aj za cenu, že vzdelávacie aktivity sú 
často v týchto organizáciách realizované práve pracovníkmi vysokých škôl a práve 
e-learningovými technológiami. 

Pri nedostatku finančných prostriedkov je plánovanie a koordinácia ich využitia 
nesmierne dôležitá. Tento proces však musí prebiehať na pomerne vysokej úrovni riadenia – 
ministerstvo, vysoká škola, fakulta, možno ešte úroveň katedry. Tu sa však dostávame do 
rozporu (možno k podstate veci) s tým, čo bolo povedané vyššie – bez tlaku najvyšších 
akademických autorít nevzniká tlak na riadiace orgány na koordináciu e-vzdelávacích aktivít. 



V takom prípade ťažko odsudzovať aj ministerstvo - peniaze je potrebné rozdeliť 
rovnomerne.  

Pri podkritickom množstve finančných prostriedkov všetky aktivity ostávajú na 
jednotlivcoch, čo do značnej miery obmedzuje spoluprácu a koordináciu aktivít pracovísk 
podobného zamerania. 
 Ďalší problém predstavuje náročnosť vypracovania takéhoto programu. Mnohokrát sa 
stretávame s predstavou, že umiestnenie textu skrípt na Web je e-vzdelávaním. Položme si 
však otázku, ako sprístupnenie učebných textov (mnohokrát iba vybranej skupine študentov 
daného predmetu) môže sproduktívniť proces vzdelávania. Podľa nášho názoru musí ísť 
o premyslený a prepracovaný systém sprostredkovania znalostí ľudského poznania, prípadne 
získanie určitých praktických návykov (samozrejme tam, kde je to možné). Spracovanie 
takéhoto projektu predstavuje tímovú prácu celého radu špecialistov - podobne, ako napr. 
vytvorenie filmu, alebo divadelnej hry. Ak si niekto myslí, že takýto projekt (povedzme, že 
hoci iba za jeden predmet) môže zrealizovať jednotlivec, veľmi pravdepodobne problematiku 
e-vzdelávania vôbec nepochopil. 
 Pod dojmom individuálneho vnímania resp. výkladu pojmu e-vzdelávanie, sa 
jednotlivci sústreďujú na špecifické aspekty tohto procesu. V doterajšej „histórii“ 
e-vzdelávania  sa jedná predovšetkým o tvorbu obsahu a počítačové systémy podporujúce 
proces vzdelávania (LMS, prípadne CMS). Trochu zaznávanou je ešte stále otázka metodiky 
tvorby takýchto kurzov (kurzu ako celku, ale aj obsahu, hodnotenia vedomostí, výmeny 
a zdieľania skúseností atď) i napriek tomu, že v tejto oblasti už bolo spravené pomerne hodne. 
Z pohľadu autora by tento proces mal byť „zavŕšený“ praktickou implementáciou systémov 
podporujúcich jednotlivé metodiky tak, aby viedli autora podľa konkrétnej metodiky 
v procese tvorby e-vzdelávancieho kurzu. 
 Osobitným problémom sa nám javí problematika hodnotenia dosiahnutých vedomostí 
študentov, či už pre účely samohodnotenia, alebo pre účely priebežného a záverečného 
hodnotenia predmetu, resp. celého programu (kurzu). Tento proces je zvyčajne realizovaný 
prostredníctvom testov. Metodika tvorby testov (ako súčasť metodiky tvorby kurzu) a jej 
podpora v rámci súčasných LMS je z pohľadu autora absolútne nedostatočná. Chýbajú 
prostriedky na podporu životného cyklu otázky, resp. aj samotných testov. Takmer absolútne 
absentujú prostriedky na ich štatistické spracovanie a vyhodnotenie. 
 
 
Vízia riešenia niektorých problemov e-learningu 

Víziou autora je fungujúci systém e-vzdelávania na slovenských vysokých školách. 
V podstate, jeden taký parciálny systém už existuje – je ním tzv. Networking Academy 
Program (NAP, predtým CNAP), do ktorého ja autor príspevku zapojený cca od roku 2001. 
Systém je založený na kombinovanom prístupe e-learningovej a prezenčnej výučby (tzv. 
blended learning systém). Výhodou systému je, že všetky materiály sú pripravené a má 
prepracovanú metodiku vzdelávania študentov, ale aj inštruktorov (resp., ak niekto chce - 
učiteľov). Nevýhodou sú materiály v anglickom jazyku. Práve technológia kombinovaného 
vzdelávania môže byť odpoveďou na námietky (skrytých) odporcov e-vzdelávania.  

Problémom ostáva koordinovaná príprava e-vzdelávacích materiálov, niekedy spojená 
s neochotou zdieľať pripravené materiály (tu treba pochváliť ministerstvo, za ochotu 
financovať iba otvorené projekty). Dôsledkom je, že niektoré materiály sa vyvíjajú duplicitne, 
iné sa nevyvíjajú vôbec. Ďalším problémom s ktorým sa stretávame, je snaha „uzamknúť“ 
študentov na vlastnom pracovisku. 

Skúsme si predstaviť model vzdelávania, kde je pomerne značne rozvinutý systém 
mobilít študentov so započítavaním kreditov a každý študent má k dispozícii symbolickú 
„virtuálnu“ sumu (napr. 1000 Sk – niečo ako vzdelávací poukaz), ktorú však môže „utratiť“ 



iba mimo vlastnej univerzity (možno dokonca mimo sídla univerzity). Pracovisko, ktoré získa 
takéhoto študenta, získa jeho „e-learningový poukaz“ a tým aj sumu 1000 Sk. 

V prvom rade, podmienka výberu kurzu/predmetu mimo vlastnej univerzity, by mohla 
predstavovať stimuláciu mobility študentov v rámci slovenských univerzít. Nezanedbateľnou 
v tomto modeli je otázka finančná. Je jasné, že by v tomto prípade išlo o sumu niekoľkých 
miliónov korún, o ktorú by muselo ministerstvo v prvej fáze pravdepodobne znížiť rozpočty 
vysokých škôl. Avšak tieto peniaze by neboli stratené, iba by sa prerozdelili medzi 
jednotlivými školami. Suma niekoľkých miliónov by v konečnom dôsledku mohla byť 
motivujúcou. Ak by sa našiel spôsob, ako nevyčerpané prostriedky akumulovať, časom by 
išlo o sumu, o ktorú by bolo veľmi zaujímavé súťažiť. 

Zo strany študentov je možné predpokladať, že by sa orientovali predovšetkým na 
kurzy, ktoré by boli k dispozícii on-line. Takýmto spôsobom by mohol vzniknúť „tlak“ na 
zvýšený záujem manažmentov vysokých škôl na financovanie vývoja kurzov. 
 
 
Záver 

Prezentovaná vízia predstavuje len prvotnú myšlienku pre stimulovanie rozvoja 
e-vzdelávania na Slovensku. Navrhované riešenie je potrebné podrobiť detailnej analýze 
z hľadiska analýzy možných rizík. Autor je však presvedčený, že jej rozpracovanie by mohlo 
viesť k akcelerácii e-vzdelávania na Slovensku. 
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Abstract 
We are faced with e-learning technologies during the last 10 years. During this period plenty 
of educational materials were developed. Several LMS were bought or designed and 
implemented to support teachers’ and students’ activities carried out in the educational 
process. Results are positive in many directions. However, from the author\’s perspective, 
there are many problems not well-developed in the area of e-learning – i.e. course design 
methodologies are not supported by LMS, relatively poor knowledge assessment support, 
implementation of courses in regular educational process. Paper presents author\’s opinion 
regarding mentioned “problems” in the e-learning and will try to presents one vision about 
possibility regarding spreading of e-learning in Slovakia  
 


