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Abstrakt: Elektronické vzdelávanie je moderná forma vzdelávania, ktorá je podporovaná na 

všetkých stupňoch vzdelávacieho systému, vysoké školy nevynímajúc. Ako reagujú pedagógovia 

ako jeden z hlavných užívateľov elektronického vzdelávania na tieto moderné vymoženosti 

zostáva stále málo prebádané. Vzťah pedagóga k využitiu elektronických vzdelávacích 

prostriedkov zásadne ovplyvňuje zavádzanie e-learningu do praxe. Na TU vo Zvolene je 

zavedený UIS, ktorý poskytuje možnosti testovania a tvorby elektronických materiálov pre 

zamestnancov TU. V tomto článku sa zaoberáme postojom učiteľov k elektronickému 

vzdelávaniu a popisujeme postoje k využívaniu funkcionalít UISu na základe dotazníku. 

Z prijatých odpovedí môžeme povedať, že iba veľmi malé percento pedagógov využíva  

funkcionality UISu a považuje ich za výhodu vo vyučovacom procese. Prekvapivé zistenie je, že 

málo pedagógov má záujem o implementáciu e-vzdelávacích prvkov do vyučovacieho 

a hodnotiaceho procesu. V budúcnosti je potrebné pracovať na vzdelávaní a propagácií 

elektronických softvérov aj v smere zhora nadol aj celoplošne. 

Kľúčové slová: e-learning, informačné systémy, pedagóg, CAT testovanie 

 

ÚVOD 

Súčasné trendy každodenne nastoľujú otázku kvalitného vzdelávania, hodnotenia učiteľskej 

práce a vedomostnú úroveň našich žiakov a študentov. Paradigma spoločnosti tvrdí, že 

informačno-komunikačné technológie jednoznačne prinášajú mnoho pozitív a zvýšenie kvality 

do vzdelávacieho procesu, a sú teda uprednostňované, ba až forsírované do využitia 

vo vyučovaní. Avšak spoločnosť, prinajmenšom pedagogická, reaguje len pomaly a vágne. 

V tomu príspevku budeme hľadať odpovede na otázky, prečo je tomu tak.  To, či je použitie 

IKT tou správnou cestou k vedomostiam niektorí spochybňujú  (Clark, a iní, 2011) - „Greater 

media capabilities do not necessarily ensure more learning. „  p.12 – Väčšie možnosti médií 

ešte nezabezpečia viac učenia, preklad). Mnohí odborníci vidia potenciál využitia IKT 

v pedagogickej praxi (Hockicko P., Tarjányová G., Jamnický I., 2006), (Sharma P., 2008), 

(Clark, a iní, 2011). My vnímame zavedenie IKT vo vyučovaní cez našu skúsenosť, ktorú máme 

pri zavádzaní multimediálnych didaktických prostriedkov do vyučovania cudzích jazykov na 

Technickej univerzite vo Zvolene. 

Z historického hľadiska môžeme povedať , že prvé pokusy zaviesť e-learning nedopadli 

najlepšie . Ako uvádzajú Zounek a Sudický  (2012 s. 8) „Mysleli sme , že môžeme odstrániť 

učiteľa z vyučovacieho procesu ... Mýlili sme sa.“ Podobné tvrdenie vyjadrili aj Clark a, Mayer 

(Clark, a iní, 2011) v ich publikácii, kde tvrdia, že zameranie sa na potenciál technológii nikdy 

neprinieslo očakávaný efekt na vyučovací efekt, ak sme sa súčasne nezamerali aj na študenta 
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a jeho spôsoby učenia sa. (2011 s. 32). Podľa nás nemenej dôležitým faktorom je aj osobný 

faktor učiteľa, jeho profesionálne dispozície a kvality, ktorým sa budeme venovať neskôr.  

 

VYUČOVACÍ PROCES A ELEKTRONICKÉ POMÔCKY 

Vyučovací proces je základ vyučovania, aj učenia sa. Aby sme objasnili jednotlivé súvislosti e-

learningu vo vyučovacom procese, vytvorili sme schému na obr. 1. Zjednodušene by sme mohli 

povedať, že aj využitie e-learningu  vo vyučovacom procese stojí na troch pilieroch: Učiteľ – 

Študent – Obsah, z ktorých každý viaže na seba ďalšie implikácie. Elektronické nástroje sú 

v rukách učiteľa, aby pomocou nich sprostredkoval študentom nejaký obsah.  IKT prostriedky 

môžu byť použité ako elektronické objekty v obsahovej zložke,  počítače a internet môžu byť 

použité ako prostriedok doručenia alebo pracovné prostredie, vyučujúci môže cez počítače 

a internet komunikovať a riadiť vyučovací proces, študenti môžu elektronické médiá využívať 

ako zdroj informácií i pracovný nástroj. IKT môžu zasiahnuť do každej zložky a ovplyvňovať 

ju viac, či menej.  

Z uhla pohľadu vyučovacieho procesu ako takého,  IKT môžu byť použité v každej časti 

vyučovacieho procesu začínajúc motivačnou, potom  expozičnou, nasledované fixačnou, 

kontrolnou a na záver aplikačnou fázou, záleží od materiálnych možností a tvorivosti učiteľa 

ako ich do vyučovacieho procesu zakomponovať. Tým sa dostávame k zásadnému prvku 

v riadení a priebehu vyučovacieho procesu – učiteľovi. 

Je potrebné poznamenať, že vyučovací proces je dynamický a stále sa vyvíjajúci zväzok 

vzťahov a členov. Triedu možno, prostredníctvom jej elementov a jej vzťahov, charakterizovať 

ako systém permanentnej komunikácie medzi všetkými existujúcimi vzťahmi (vzťahy medzi 

jednotlivcami, vzťahy medzi tu uvedenými a inými komponentmi triedy). Vzťahy sú 

komunikatívne interakcie, ktoré viditeľne determinujú organizáciu tohto systému (Kosturb, 
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2003). 

 

Obr. 1:  Schéma interakcií vo vyučovacom procese                                Zdroj: Autorka 

 

UČITEĽ  -  ZÁKLADNÝ PILIER VO VYUČOVACOM PROCESE 

Predpokladáme, že všetci učitelia chcú učiť dobre a zaujímavo a chcú študentov naučiť čo 

najviac. Učitelia využívajú dostupné možnosti IKT, s ktorými sú stotožnení, aby podporili 

motivačný alebo fixačný faktor vo vyučovacom procese. Napriek tomu úspech nie je vždy 

viazaný na množstvo, či použitie technológií vôbec. Toto tvrdenie podporujú aj Clark, Colvin, 

Richard (2011 s. 14): „We have learned that it´s not the delivery medium, but rather the 

instructional methods that cause learning“ (prekl. Zistili sme, že to, čo spôsobuje učenie, nie je 

v spôsobe doručenia (vzdelania), ale v metóde vyučovania.) Učiteľ, či hovoríme o pozícií 

„cvičiteľa psov„ rozdávajúceho odmeny a tresty, alebo „chodiacej encyklopédie“ ponúkajúcej 

fakty a informácie alebo „sprievodcu na ceste hľadania“ využíva jemu blízke a technicky 

dostupné zdroje a spôsoby IKT, ktoré podporia jeho celkovú orientáciu. Nám je najbližší 

posledný variant, kde učiteľ pomáha študentom budovať svet znalostí, ktorý im, študentom, 

dáva zmysel a tým spôsobuje zmenu v ich správaní a videní sveta. Pri charakteristike učiteľa sa 

vždy jedná o komplexnú syntézu viacerých aspektov. Aj Kosturb z Metodicko poradenského 

centra (2003 s. 2) vníma uvedené ako hlavné poslanie učiteľa. Konfrontuje dva hlavné statusy 

učiteľa - učiteľ ako vodca v tme poznania, ktoré pôsobí demotivujúco na študentov  a učiteľ- 

sprievodca vo svete poznania, kde učiteľ neponúka hotové „pravdy“, ale nechá študentov 

„trápiť sa“ a hľadať správnu odpoveď okrem ďalších funkcií učiteľa (inšpirátor, facilitátor, 

konzultant, poradca).  V súvislosti s e-learningom vidí Zounek, Sudický charakteristiku učiteľa 

v aspektoch ako sú implicitnosť, subjektívnosť, relatívna neuvedomovanosť, orientovanosť 

určitým smerom, stereotypnosť, stabilita (odolnosť vonkajším zásahom) (2012 s. 29), pričom 

za najdôležitejšie považujú absenciu predmetu využitia IKT v ich pedagogickom vzdelávaní, 
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prípadne predošlé skúsenosti s IKT (hlavne negatívne) a tiež nerovnako rýchly rozvoj 

počítačovej gramotnosti učiteľa a vývoja technológií. Môže byť aj dobrý učiteľ, ktorý ovláda 

technológie, ale nepoužíva ich, lebo nepozná potenciál ich použitia, je to nad rámec jeho bežnej 

vyučovacej rutiny tzv. stereotypnosti. Vhodnou formou integrácie elektronického vzdelávania 

sa  ukázal model zmiešaného vzdelávania, kedy je interakcia prítomná nielen vo virtuálnej, ale 

aj fyzickej forme (Heinze a Procter 2005, Gilmore a Malcomb 2004 a i.). Takýto spôsob 

kombinovanej interakcie ponúka priestor aj na interakciu a komunikáciu tvárou v tvár, ktorá 

nie je zbavená svojho neverbálneho obsahu, ako je tomu pri virtuálnej komunikácii. (Čepelová 

S., 2011). Na úspešné zavedenie e-learningu v akejkoľvek jeho podobe je potrebné mať 

učiteľov, ktorí používajú technológie v praxi ako rutinnú záležitosť a poznajú ich potenciál ako 

pedagogického nástroja vo vyučovaní. Absenciu predchádzajúceho špecializovaného 

vzdelávania je možné nahradiť ďalším vzdelávaním a seba rozvojom. Avšak vysokoškolskí 

pedagógovia zostávajú v tieni stredoškolských učiteľov a učiteľov na ZŠ,  čo sa týka 

metodických školení organizovanými predovšetkým ŠPÚ, alebo Pedagogicko-metodickými 

centrami.  Osobné vzdelávanie môže byť potom uskutočnené len individuálne  a je založené na 

vonkajšej alebo vnútornej motivácii učiteľa. Vo  vzťahu   k   motivácii   učiteľa   je   preto   

dôležitá   schopnosť   reflexie, založenej  na  konfrontovaní  sa  s  vlastnou  zmenou  v  procese  

profesijného  rastu (Kasáčová, 2006 s. 23).  

Možným riešením by bola kvalitnejšia pregraduálna príprava učiteľov zameraná viac na 

sociálno - psychologický aspekt elektronického vzdelávania. Tento efekt by sa prejavil v praxi 

až v dopade 5-10 rokov.  Zároveň sa otvára otázka prípravy a kompetencie budúcich učiteľov 

v súvislosti s počítačovou gramotnosťou, príp. „počítačovým vodičákom“ (preukazom ECDL) 

(Turčáni, Poulová, 2005)  a ich adekvátnym využitím vo pedagogickom procese. Napriek tomu, 

že problematika e-learningu je v pedagogickej praxi formálne aj ekonomicky podporovaná už 

dlhší čas, je až udivujúce, že zotrvačnosť vzdelávacieho systému je taká veľká, a do budúcej 

prípravy učiteľov ešte využitie IKT nie je štandardne zahrnuté.  

 

PRIESKUM V RADOCH PEDAGÓGOV 

Od roku 2014 je Ústav cudzích jazykov (ďalej ÚCJ) riešiteľom projektu KEGA č. 013TU Z-

4/2014 - Zavedenie elektronického vzdelávania cudzích jazykov na základe multimediálnych 

výučbových materiálov na Technickej univerzite vo Zvolene. Cieľom projektu je okrem iného 

vytvorenie multimediálnych materiálov a implementácia elektronického testovania a 

vzdelávania do bežnej výučby v rámci skvalitňovania vyučovania a pedagogickej práce vôbec. 

Sledovali sme zvýšenie počítačovej gramotnosti pracovníkov ÚCJ. V rámci projektu sme 

dosiahli navrhnuté ciele a uskutočnili sme aj niekoľko podujatí, ktoré smerovali k všetkým 

pracovníkom univerzity. Jednou z nich bol aj dotazník zameraný na využívanie Univerzitného 

informačného systému (ďalej UIS), predovšetkým jeho dvoch funkcionalít – testovania 

a tvorby elektronických podpôr.  Dotazník bol rozposlaný všetkým pedagogickým 

zamestnancom. Dotazník vyplnilo 49 respondentov v priemernom veku 47,4 rokov. Pod počet 

respondentov sa podpísalo zrejme aj dovolenkové obdobie. Priemerný vek respondentov 

naznačuje, že pedagogickí pracovníci patria do skupiny takzvaných počítačových imigrantov. 

Veková hranica medzi „digitálnymi imigrantami“ a „digitálnymi domorodcami“ je  podľa 

literatúry ohraničená rokom narodenia 1982. Osoby narodené po tomto roku patria medzi 

digitálnych domorodcov, o ktorých možno povedať, že s počítačovou technikou vyrastali a 

majú k nej vzťah podobný ako k materinskému jazyku na rozdiel od digitálnych imigrantov, 
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ktorí sa môžu veľa učiť, ale nikdy nedosiahnu pohodu a úroveň tzv. užívateľa materinského 

jazyka.  

Prieskum bol realizovaný formou dotazníku s 10 otázkami, ktoré sa týkali testovania, tvorby 

elektronických podpôr a celkového využitia UISu v pedagogickej práci a bol poslaný 

pedagogickým pracovníkom na TU. Na dotazník odpovedalo 50 respondentov, čo je realtívne 

nízky počet, a preto jeho závery nemôžeme zovšeobecňovať.  Napriek tomu nám dávajú 

predstavu o postojoch pedagógov k využitiu existujúceho elektronického softéru 

s možnosťami, ktoré systém má. Pedagogickí zamestnanci (hoci nemôžeme zovšeobecniť) na 

Technickej univerzite využívajú UIS na administráciu známok na 90,06 %, druhé miesto 

v poradí dosiahla komunikácia so študentami (3,2%) a elektronická podpora a testovanie  sa 

umiestnili iba s 2,3 a 1,7%. Rozdiel je priepastný. Natíska sa nám otázka, na čo má UIS toľko 

funkcionalít, keď ich využíva extrémne nízke percento možných užívateľov. 

Na základe odpovedí na otázky týkajúce sa testovania môžeme povedať, že náš 

charakteristický respondent priemerne využíva UIS na testovanie v rozsahu 8%. Vzhľadom na 

nepriaznivý pomer využívania testovacej funkcionality uvádzame ich výhody, tak, ako ich 

vidia tí, ktorí ich používajú. (Tab. 1) Spomedzi záporných dôvodov vyberáme tie najčastejšie 

sa opakujúce. Medzi objektívne námietky, ktoré spomínajú fakt, že formát testovania nie je 

vhodný na testovanie grafických zadaní, alebo zadaní, kde sa hodnotí aj postup, ďalej že 

príprava testu a elektronických opôr je komplikovaná a zo začiatku časovo náročná, alebo že 

UIS ma zastaraný formát, vzhľad a ovládacie prostredie. Niekoľko odpovedí vyjadrilo absenciu 

informácii alebo školení. Subjektívne dôvody reprezentujú námietky typu „nechcem byť 

otrokom počítača“, „výučba má spočívať v priamej interakcii študenta s učiteľom. Inak nás 

môžu zrušiť a študentov nech učia počítače,“ „tvorba testu v elektronickej podobe enormne 

zaťažuje tvorcov dlhou  prípravou “, či „uprednostňujem skúšanie zoči voči.“ Ako 

prekvapujúci dojem z dotazníku sa javí to, že pedagógovia vidia v počítači konkurenciu a nie 

výpomoc s rutinnými prácami. Na základe reakcií respondentov, vidíme absenciu osoby, ktorá 

by bola zodpovedná za riešenie praktických problémov pri používaní UISu a za motiváciu 

pracovníkov systém začať využívať. 

 

Tabuľka 1: Podiely odpovedí k otázke o výhodách testovania cez UIS 

K otázkam týkajúcich sa využívania funkcionality na tvorbu e-podpôr sa vyjadrili 4 

respondenti, ktorí ich využívajú. Napriek nízkemu počtu by sme uviedli ich hlavné 

pripomienky.  Ako hlavné ťažkosti respondenti uviedli komplikované zadávanie e-podpory pre 

šetrí čas pri opravovaní 24     24.2%

ponúka široké spektrum otázok 6     6.1%

prepojenie s UIS na celkové hodnotenie 4 4%

prepojenie s UIS ohľadne miestností, termínov, skupín študentov4 4%

šetrí čas pri tvorbe testu 5     5.1%

umožňuje tlač viacerých variant testu 6     6.1%

vytváranie databáz testovacích otázok 13     13.1%

rôzne varianty testu pri testovaní 12     12.1%

možnosť pre študentov písať test z domu 3 3%

možnosť upravovať skóre jednotlivých testov 4 4%

možnosť pripojiť obrazový alebo zvukový záznam 1 1%

Vyberte 3 hlavné výhody testovania cez UIS.
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študentov, časovo náročná tvorba podpory, čo pravdepodobne súvisí s komplikovaným 

vkladaním obrázkov a pdf súborov.  

Zaujímavý je postoj všetkých respondentov, ktorí sa vyjadrovali k existencii tejto funkcionality. 

Z nášho pohľadu je pozitívne, že tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac, je takmer jedna štvrtina 

(22,4%), a že máme aspoň 8,2% respondentov, ktorí túto možnosť využívajú. Zarážajúce je 

zistenie, že máme 47% respondentov, ktorý funkcionalitu poznajú, ale nevyužívajú.  

Na záver by sme radi uviedli odpovede na záverečnú otázku, ktorá mala všeobecný charakter 

a zisťovala názori respondentov na e-learning. V súčasnej technologicky príznačnej dobe, 

kde spoločnosť podporuje a zdôrazňuje využívanie elektronických médií vo vzdelávaní nás 

udilivila distribúcia názorov na túto otázku. Najvyššie percento patrilo označeniu zručnosť, 

ktorú sa msím doučiť, z čoho vyplýva, že záujem o vzdelávanie by pedagógovia mali. 

Zamestnávateľ by týmto záujemcom mal zabezpečeť náležité vzdelávanie v záujme zvyšovania 

kvality pedagogickej práce. Pre takmer rovnaké percento je  e-learning nástroj, ako ponúknuť 

študentom viac, alebo poskytnúť im modernejší atraktívnejší spôsob práce, ktorý je bližší ich 

každodennej realite. Je zaujímavé, že nikto nevidí e-learning ako výhodu oproti kolegom. Je 

možné, že sa tu prejavuje vysokoškolský systém vyučovania, kde jednotliví pedagógovcia 

nepredstavujeú vzájomnú konkurenciu. Pri diskutovaní o výsledkoch prieskumu je zuajímavá 

ďalšia položka -  „moderný, ale prázdny termín“, ktorá poukazuje na sprofanovanosť termínu. 

Termín e-learniongu je zrejme vnímaný ako dosť neefektívny a neadresný, keď si ho takmer 

jedna tretina respondentov priradila k takejto možnosti.    

 

 

 

 

 

 

Graf č.1 : Koláčový graf zobrazujúci odpovede respondentov ohľadne e-learningu 
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Túto časť by sme ukončili tromi citátmi od respondentov, ktoré poukazujú na hlavné oblasti, 

ktoré  pedagógovia vnímajú ako hlavné bariéry. 

„Neviem pripraviť študijné materiály cez UIS, potreboval by som aspoň základné pokyny 

(pomoc). Rád by som to potom skúsil.“ 

„Tvorba publikačnej činnosti je priorita a nutnosť. Na tvorbu nových študijných elektronických 

materiálov je minimum času až vôbec.“ 

„Zabehnuté mám iné metódy testovania a poskytovania študijných materiálov. Do budúcnosti 

však o uvedené možnosti budem mať záujem.“ 

 

ZÁVER 

Multimediálne technológie majú  a budú mať vo výučbe svoje pevné miesto. Učitelia na 

vysokých školách by sa mali zamerať na rozvíjanie svojich počítačových zručností. 

Zamestnávatelia, teda vysoké školy, by mali odpovedať na volanie o pomoc, čo sa týka školení 

o elektronickom vzdelávaní  a elektronickom testovaní  pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať, čo 

môže predstavovať až tretinu pedagogického personálu. V rámci existujúcich softvérov, pre 

Technickú univerzitu vo Zvolene  je to UIS,  je potrebné venovať pozornosť vzdelávaniu sa zo 

strany organizácie, ktorá by skupine „starších“ (narodených pred 1982) pedagógov pomohli 

prekonať bariéru vo využívaní elektronických zdrojov vo vyučovacom procese, a tak skvalitniť 

vzdelávanie, ktoré poskytujú.  Keďže percento využitia UISu je veľmi nízke, pre vysokú školu 

by malo byť zaujímavé využiť zakúpený systém plnohodnotne a začleniť propagáciu a systém 

školení do balíčka štandardizovaných služieb pre pedagogických zamestnancov v rámci 

licencie s autorskou firmou informačného systému.  
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