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VYTVÁRANIE SOCIÁLNEJ KLÍMY VO VIRTUÁLNOM VZDELÁVACOM 

PROSTREDÍ 
CIMERMANOVÁ IVANA 
 
 
Abstrakt 
E-learning sa stal súčasťou vzdelávania nielen v neformálnom, ale i vo formálnom vzdelávaní. 
Príprava elektronických kurzov si v porovnaní s tradičnými prezenčnými kurzami vyžaduje i cielené 
a plánované budovanie sociálnej klímy. V týchto podmienkach musí tútor (učiteľ) pristupovať 
k účastníkom kurzu (študentom) empaticky a postupne vytvárať vzťahy a interakcie v skupine. 
Autorka prezentuje možnosti budovania týchto vzťahov a dokladuje ich konkrétnymi ukážkami 
a spätnou väzbou účastníkov kurzov ako i svojimi vlastnými reflexiami. 
Kľúčové slová: virtuálne vzdelávacie prostredie, interakcia, tútor, materiál 
 
 
Úvod 
 

V súčasnosti sa veľa diskutuje aj o MOOC (massive open online courses) 
a možnosti ich vytvárania i slovenskými univerzitami. Ide o elektronické vzdelávacie 
kurzy, ktorých autormi sú univerzity, vzdelávacie inštitúcie, firmy, ale i jednotlivci. 
Jedným z pôvodných cieľov týchto kurzov boli i "marketingové aktivity" vzdelávacích 
inštitúcií s cieľom upútať pozornosť perspektívnych uchádzačov o štúdium. (Prvé 
MOOC vznikli v r. 2008 a rok 2012 bol označený ako rok MOOC). V súčasnosti majú 
širokospektrálne využitie. Medzi najznámejšie portály patria COURSERA, UDACITY, 
EduKart. Na AcademicEarth a Edx1 publikujú svoje kurzy napríklad i UC Berkeley, 
UCLA, University of Michigan, Oxford University, Harvard, MIT.  

Stretli sme sa so zaujímavou skúsenosťou, keď na zahraničnej univerzite 
vedenie rozhodlo, že každý učiteľ musí semestrálne zdokladovať absolvovanie 
minimálne jedného MOOC ako súčasť ich odborného rastu a každý študent dva 
MOOC kurzy. Týmto krokom chceli docieliť, aby učitelia (okrem odborného rastu) 
získali skúsenosti z práce v dištančnom kurze v role študenta a následne ich vedeli 
v prípade potreby pretransformovať do tvorby svojich vlastných e-kurzov. 

Nie je to zriedkavým javom, že kurzy, ktoré sú prezentované ako e-learning, 
sú elektronickou verziou tlačenej učebnice rozdelenej do kapitol. Limniou a Smith 
(2010) publikovali výsledky svojho výskumu, ktorý bol zameraný na virtuálne 
vzdelávacie prostredie (virtual learning environment VLE) využívané na University of 
Manchester, a konštatovali, že väčšina učiteľov/tútorov využíva VLE na doručenie 
vzdelávacieho materiálu, publikovanie oznamov a hodnotenia študentov. Toto 
prostredie využívajú i na zdieľanie dokumentov a chápu ho i ako nástroj na 
prekonanie časových prekážok vo vzdelávaní. 

Prensky (2010) konštatuje, že dnešní študenti nebudú žiť vo svete, kde sa 
všetko mení pomaly, ale práve naopak, súčasná doba prináša extrémne rýchle 
zmeny, ktoré prichádzajú denne a exponenciálne. Zároveň upozorňuje, že to 
znamená, že učitelia, bez ohľadu na to, aký predmet učia, musia mať tento fakt na 
zreteli.  

Berúc na zreteľ, že žijeme v digitálnej dobe, že technológie sú všadeprítomné 
a že internet sa stáva priestorom na socializáciu, mali by sme využiť jeho silné 

                                                 
1
 COURSERA (https://www.coursera.org/), UDACITY (http://www.udacity.com), EduKart 

(http://www.edukart.com/), AcademicEarth (http://academicearth.org/), Edx (https://www.edx.org/)  
 

https://www.coursera.org/
http://www.udacity.com/
http://www.edukart.com/
http://academicearth.org/
https://www.edx.org/
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stránky a snažiť sa zaujať žiaka, aktivizovať ho a viesť ho ku sebavzdelávaniu. 
Zároveň je tu priestor na využitie možnosti budovania spolupráce a kolaboratívneho 
učenia sa. V tomto príspevku prezentujeme vybrané možnosti budovania prítomnosti 
(tútora a frekventantov) v elektronickom vzdelávaní ako i možnosti budovania 
sociálnej interakcie v e-kurze. 

 
 

Virtuálne vzdelávacie prostredie 
 
VLE môže využívať rôzne technické platformy (môžu mať formu od webu až 

po 3D svet, napr. Second Life), avšak ako uvádza Dillenbourg (In: Barkand, Kush, 
2009) malo by poskytovať nástroje na sociálnu interakciu. Ak hovoríme 
o e-learningovom systéme, hovoríme i o vzdelávacom manažérskom systéme 
(learning management system – LMS), ktorý umožňuje virtuálne administrovať 
a riadiť triedu. 

Termíny virtuálne vzdelávacie prostredie a vzdelávací manažérsky systém sú 
mnohokrát chápané synonymicky. Pinner (2011, s. 6) poukazuje na rozdiely 
a uvádza, že LMS je vytvorené a implementované najmä za účelom tréningu 
a ďalšieho vzdelávania vlastného personálu. VLE je podľa neho možné 
charakterizovať konštruktivistickými pedagogickými princípmi a je využívané ako 
priestor na diskusiu a spoluprácu; nielen na hosťovanie trackovateľných 
(sledovateľných) vzdelávacích objektov. Dobozy a  Reynolds (2010, s. 98) sa venujú 
terminológii týkajúcej sa LMS, LAMS a VLE a možným problémom v odborných 
debatách zapríčinených nesprávnym definovaním, resp. vymedzením týchto 
problémov. LMS vnímajú ako platformu, ktorá je využívaná prevažne vyučujúcimi ako 
úložisko dokumentov, resp. súborov, alebo ako priestor na odovzdanie 
a vyzdvihnutie zadaní. Pri definovaní VLE vychádzajú z Wellera, ktorý VLE označuje 
ako systém, ktorý zahŕňa súbor nástrojov, ktoré sa používajú na systematické 
doručovanie obsahu on-line a vytvára podmienky na učenie (sa) tohto obsahu 
(Weller, 2007, s. 5). 

 
 

VLE a vytváranie spoluúčasti (prítomnosti účastníkov) 
 
Stephen Downes (2012) podobne ako predchádzajúci autori vníma LMS 

primárne ako úložisko a dáva ho do kontrastu s tzv. osobným vzdelávacím 
prostredím (personal learning environment (PLE)) a zdôrazňuje, že v prípade PLE 
nie je v centre pozornosti miesto, ale študent/frekventant a ten vstupuje do LMS, má 
prístup ku elektronickým knihám, dokumentom (napr. v googledocs), čím je možné 
vnímať PLE ako decentralizovaný priestor. Vo formálnom prostredí sú využívané 
VLE (využívajúc i ďalšie externé nástroje), pričom sa kladie dôraz na význam 
a možnosti kolaboratívneho učenia sa, vytvorenie pocitu patričnosti ku skupine VLE. 
Taktiež sa vytvára priestor na to, aby učiaci sa mohol nájsť odpovede na svoje 
otázky a riešenie svojich problémov vo svojej skupine, vo svojom prostredí. 
Vytvorenie vhodnej pozitívnej pracovnej a sociálnej klímy je však potrebné plánovať 
pred samotnou realizáciou kurzu. Elektronické prostredie je v mnohom odlišné (aj 
keď v mnohom podobné) od prezenčnej formy vzdelávania. Zatiaľ čo ciele ostávajú 
rovnaké, formy, metódy a nástroje sú odlišné, a to je potrebné zohľadniť už 
v samotnom plánovaní výučby.  
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Jedným z dôležitých krokov pri tvorbe efektívneho kurzu je vytvorenie on-line 
komunity. A jedným z najdôležitejších faktorov vplývajúcich na tvorbu komunity sú 
samotní frekventanti kurzu, učiaci sa. Conrad a Donaldson (2004) kategorizujú fázy 
zapojenia študenta (jeho aktivity) a vyčleňujú 4 fázy, v ktorých sa roly učiteľa 
a učiaceho sa menia. V prvej fáze, v ktorej je žiak „nováčikom“, učiteľ zvyčajne 
realizuje socializačné aktivity, aby pomohol žiakom navzájom sa spoznať 
a zorientovať sa vo VLE systéme ako i v samotnom kurze (aktivity zamerané na 
socializáciu, (reťazové) diskusie o komunite a jej členoch a pod.). Palloff a Pratt 
(2007, In: Lehman, Conceição, 2010, s. 8) pokladajú sociálnu prítomnosť za kľúčový 
bod v budovaní on-line komunity. Upozorňujú, že vo virtuálnom priestore je vysoké 
riziko, že sa účastníci kurzu budú cítiť osamelí, budú pociťovať stratu kontaktu 
a vzťahu s ostatnými. Sociálny kontext (prítomnosť účastníkov) dáva učiacemu sa 
pocit naplnenia sociálnych potrieb – spojenia so skupinou a spolupatričnosť k nej. 

Keď sa učiaci sa cíti istejšie a bezpečnejšie v prostredí (z pohľadu využívania 
technológií a spolupatričnosti k skupine), jeho rola sa posúva do pozície kooperátora. 
V tejto fáze učiteľ môže realizovať aktivity zamerané na kritické myslenie, 
vyjadrovanie vlastných názorov, reflexií a pod. V tretej fáze nastáva výrazný posun 
v role učiteľa. Zatiaľ čo v prvej fáze je učiteľ v role manažéra a sociálneho 
negociátora, v tretej fáze ustupuje z dominantnej, ústrednej pozície a stáva sa 
facilitátorom. Mnohokrát sú využívané aktivity zameraná na riešenie problémov 
v malých skupinách. V poslednej fáze sa učiaci sa stáva partnerom a iniciátorom 
napr. diskusií a je to práve študent, kto je najaktívnejší a kto vyvoláva ďalšie diskusie.  

Watts (2010) definuje tri hlavné typy interakcií v e-kurzoch: 

 študent – obsah, 

 študent – študent,  

 študent – tútor. 
Chickering a Gamson (1987) zdôrazňujú význam interakcií vo vzdelávacom 

procese a postulujú sedem princípov pre tvorbu kvalitných kurzov a päť z nich sa 
priamo viaže na interakcie:  

 podpora vzťahu študent – tútor (interakcia študent – tútor), 

 podpora kooperácie (interakcie študent – študent, študent – tútor), 

 podpora aktívneho učenia sa, 

 okamžitá spätná väzba (interakcia študent – obsah/materiál), 

 čas na realizáciu úlohy (interakcia študent – obsah/materiál), 

 vysoké očakávania (interakcie študent – tútor, študent – študent), 

 rešpektovanie rôznych typov inteligencie a spôsobov učenia sa. 
 
Už sme spomínali (reťazové) diskusie (v literatúre sa stretáme i s termínom 

tematické fórum) ako nástroj, ktorý môže byť použitý na spoznávanie účastníkov 
kurzu. Istým spôsobom študenti pracujú samostatne, ale na druhej strane môžu 
reagovať na seba navzájom. Ich účasť v diskusii je dobrovoľná, aj keď sa učiteľ  
snaží zapojiť maximum účastníkov. Učiteľ zvyčajne nielen monitoruje diskusiu, ale ju 
i manažuje, riadi, naviguje, aby sa uistil, že diskusia splní svoj cieľ. Účastníci kurzu 
majú priestor na dôkladné premyslenie si svojich príspevkov, keďže ide 
o asynchrónny nástroj. Svoje príspevky môžu editovať a môžu reagovať na 
konkrétne príspevky, čím sa vytvára tematické členenie diskusie/fóra (pozri obr. 1). 
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Obrázok 1. Ukážka z diskusie v LMS Moodle. 

 
Ako ďalší asynchrónny nástroj môžeme uviesť wiki, ktorý je často využívaný 

v e-kurzoch. V porovnaní s reťazovými diskusiami si vyžaduje vyššiu mieru 
kooperácie a výsledok sa zakladá na spoločnej práci. Wiki je nástroj na kolaboratívne 
písanie a môže napomôcť študentom v budovaní pocitu spolupatričnosti. Ide 
o zdieľaný priestor (jednoducho povedaný dokument), kde všetci členovia komunity 
(alebo navolenej skupiny) môžu súbežne prispievať a editovať príspevky ostatných  
a tak vytvoriť jeden spoločný dokument. Niektoré LMSs majú zabudované wiki (napr. 
Moodle), ale wiki nástroj je voľne dostupný i na webe a môže byť použitý ako externý 
zdroj, resp. externá služba. West a West (2009) sa venujú definovaniu kritérií výberu 
wiki služby a uvádzajú napr. počet užívateľov, možnosť vytvárať samostatné skupiny, 
ochranu webstránok a údajov, objem administratívneho riadenia; jednoduchosť 
ovládania – zručnosti, ktoré sa vyžadujú od študentov; cena – objem reklám na 
webe; technická podpora, server apod. 

Obr. 2 zobrazuje štatistiku príspevkov vo wiki. Wiki je jeden dokument, ako 
sme už vyššie uviedli, na tvorbe ktorého participuje skupina účastníkov kurzu. Ich 
príspevky a modifikáciu dokumentu je možné sledovať v každom bode aj práve 
vďaka štatistike, ktorá je vyobrazená na obrázku. Po kliknutí na príspevok je možné 
si prezrieť príspevok v danom čase, ako i príspevok konkrétneho prispievateľa. 

 



21 

 

 
 

Obrázok 2. Ukážka štatistiky vo wiki v LMS Moodle. 

 
Aj keď jednou z najväčších výhod e-learningu je, že poskytuje model 

asynchrónneho vzdelávania a účastníci vzdelávania nemusia byť prítomní na tom 
istom mieste v tom istom čase (využívame asynchrónne nástroje), VLE zvyčajne 
poskytuje i nástroje na synchrónnu komunikáciu (on-line chat i diskusia). Práca 
v dvojiciach či skupinách sú interakčnými schémami, ktoré si vyžadujú spoluprácu 
študentov, a tí často intuitívne využívajú nástroje synchrónnej komunikácie (napr. 
využívajú skype – skupinový hovor, či chat, prípadne hangouts google a pod.). 
Bender (2010, s. 130) navrhuje viaceré typy synchrónnych aktivít, ktoré môžu byť 
využívane napr. i v jazykovom vzdelávaní, napr. role role-playing in synchronous 
time, virtuálne konzultačné hodiny, online prednáška/workshop hosťujúceho 
odborníka, a pod. Vzhľadom na to, že v on-line konverzácii chýbajú vizuálne stimuly, 
je potrebné nastaviť pravidlá komunikácie, ktoré si musia účastníci osvojiť. Obzvlášť 
sa to týka napr. zapojenia sa do diskusie, spôsobov reakcie na konkrétne prehovory, 
spôsobov vyjadrenia emócií (či už sú to emotikony alebo vyjadrenie pocitov 
v zátvorkách). 

 
 
 



22 

 

 
 

Obrázok 3. Ukážka chatu v LMS Moodle. 

 
Priebežné poskytovanie spätnej väzby je dôležitou súčasťou vytvárania 

„prítomnosti“ ako tútora, tak účastníkov kurzov. Študenti si vyžadujú spätnú väzbu, 
sú radi, ak ich práca je monitorovaná a hodnotená. Túto skúsenosť reportujú 
i Ferenčík a Krajňáková (2013) a uvádzajú, že „osobný kontakt klasického 
vyučovacieho prostredia študenti stále požadujú, či už na rozanalyzovanie 
problematických „on-line“ cvičení, ale najmä... na skvalitnenie kurzu v kombinovanej 
výuke blended-learning.“. 
 
 
Záver  
 

V tomto príspevku sú prezentované najmä nástroje, ktoré je možné využiť na 
vytvorenie spoluúčasti, resp. prítomnosti účastníkov (ako tútora, tak 
študentov) v e-kurzoch. Je však potrebná vysoká miera empatie zo strany učiteľa, 
ako i jeho schopnosť meniť svoju rolu v kurze a schopnosť viesť učiacich sa ku 
autonómnosti.  

Študenti dnešnej doby, ktorí sú označovaní ako digital natives (narodení 
v digitálnej dobe), vedia mnohokrát efektívnejšie (resp. rýchlejšie) fungovať 
v e-kurzoch. Technológie sú pre nich prirodzenou súčasťou života, vysoký počet 
priateľov na sociálnych sieťach je pre nich prirodzený, čo nie je vždy pravdou o ich 
učiteľoch, ktorí sú označovaní ako digital immigrants (imigranti digitálnej éry). Preto 
súhlasíme s tým, že je vhodné viesť učiteľov k tomu, aby získali skúsenosť v role e-
študentov, kým vystavajú a odpilotujú svoj prvý e-kurz. 

V závere by sme ešte raz chceli zdôrazniť, že interakcie sú dôležité nielen pre 
zvyšovanie komunikácie, rozvoj osobnosti, ale i motivácie, či kritického myslenia. 

Interakcie by mali viesť k intenzívnejšej zapojenosti študenta do učebného 
procesu a zároveň by mali prispieť k budovaniu pocitu bezpečia a istoty, pocitu 
patričnosti k skupine, ako i akceptácii, uznania komunitou, čím sa napĺňajú základné 
úrovne Maslowovej hierarchie hodnôt a vytvára sa dobrý základ pre možnosti 
sebarealizácie študenta.  
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CREATING SOCIAL PRESENCE IN VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 
 
Abstract 
E-learning has become present not only in non-formal but also in formal education. E-course 
preparation requires not only stating traditional aims but also planning building social climate and 
presence. These are the conditions when tutor empathetically approaches to students and gradually 
creates relations and interactions among the students within a group.  
The author presents the possibilities of building the relationships and illustrates the ideas by her own 
reflections and students’ feedback.  
Key words: virtual learning environment, interaction, tutor, material 
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