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E-LEARNING AKO PODPORA ŠTUDENTA A VZDELÁVACIEHO PROCESU 
STRAKOVÁ ZUZANA 
 

 
Abstrakt 
E-learning sa v dnešnej dobe už považuje za regulárnu súčasť vzdelávania na ktoromkoľvek stupni. 
Akademické prostredie vysokej školy však ponúka najlepšie podmienky na jeho zaradenie do 
vzdelávacieho procesu, vzhľadom na to, že študenti terciárneho stupňa disponujú schopnosťami 
sebaregulovaného učenia sa vo vyššej miere, ako je tomu na stredných alebo základných školách. 
Autorka sa vo svojom príspevku venuje práve tým aspektom využitia e-learningu, ktoré podporujú 
autonómny prístup, rozvíjajú metakognitívne stratégie a umožňujú otvoriť priestor pre ich uplatňovanie 
u vysokoškolských študentov. Prezentuje skúsenosti z využívania e-learningu prostredníctvom 
prípadovej štúdie. 
Kľúčové slová: e-learning, vysokoškolské vzdelávanie, Moodle, učebné stratégie 
 
 
Úvod 

 
E-learning sa na Slovensku v posledných rokoch udomácnil na všetkých 

úrovniach vzdelávacieho procesu. Najmä posledných 10 rokov znamenalo veľký 
posun v chápaní významu e-learningu pre tradičné vzdelávacie prostredie, akým 
slovenské školy boli. Kým počiatočné štádium využívania e-learningového prostredia 
predstavovalo najmä statické digitalizované texty, na ktoré študenti po preštudovaní 
reagovali alebo na seminároch alebo elektronickou formou, súčasné kurzy e-
learningu už dynamicky využívajú nové komunikačné prvky a študent v takomto 
prostredí už komunikuje viacerými smermi – s vyučujúcim, ktorý mu poskytuje spätnú 
väzbu, s učebným textom, ktorý študentovi ponúka interakciu v učebnom procese, 
ale aj s ostatnými študentmi, ktorí na seba preberajú väčšiu mieru zodpovednosti za 
vyjadrenie názoru, hodnotenie činnosti ostatných študentov a pod. 

Využitie e-learningu vo vysokoškolskom prostredí ponúka niekoľko možností 
rozšírenia horizontov vzdelávacieho procesu nad rámec priestoru bežne 
alokovaného pre jednotlivé vyučovacie predmety. Ide jednak o využitie e-learningu 
ako podpory študentov v bežnom kurze, kde sa niektoré aktivity môžu uskutočňovať 
paralelne s prezenčnou formou kurzu alebo sa im e-learning môže ponúknuť ako 
alternatíva k prezenčnej forme štúdia. Inou možnosťou je využitie e-learningu pre 
kurzy, kde prezenčná forma nie je, a teda všetky vzdelávacie aktivity sú 
uskutočňované výlučne v dištančnej forme. Rozhodnutie, akú formu podpory si 
vyučujúci zvolí a ako úspešný daný kurz bude, je závislé aj od porozumenia 
špecifikám učebného procesu vyučujúcim oproti učebnému procesu v tradičnom 
prostredí a od toho, ako dokáže vnímať úlohu a prístup študenta, ktorý v takomto 
prostredí pracuje. 
 
 
Špecifiká učebného procesu v e-learningu 

 
Učebný proces v e-learningu má svoje špecifiká a odlišnosti v porovnaní s 

učebným procesom, ktorý by sme mohli nazvať tradičným. Pod pojmom tradičné 
vyučovanie rozumieme taký učebný proces, ktorý prebieha v určitom, presne 
stanovenom čase, v určitom, presne vymedzenom priestore – najčastejšie v triede, 
v rámci určitej vzdelávajúcej sa skupiny, ktorá má spoločne zadefinované ciele 
a dosahuje ich pod vedením učiteľa. Učebný proces v e-learningu preto bude 
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vytvárať aj odlišné podmienky pre učiaceho sa a vyžadovať odlišné zručnosti 
a schopnosti od študenta, ktorý sa doňho zapojí. Brundage, Keane a Mackneson 
(1993) pomenúvajú základné predpoklady pre úspech v dištančnom vzdelávaní 
alebo e-learningu. V prvom rade by mal študent cítiť vysokú mieru zodpovednosti za 
to, akým smerom sa jeho učebný proces uberá a ako úspešne si v ňom počína. Títo 
študenti si musia byť vedomí toho, čo chcú dosiahnuť, aké sú ich ciele, aké možnosti 
a prostriedky majú k dispozícii na ich dosiahnutie. To, samozrejme, zahŕňa aj 
poznanie vlastných silných a slabých stránok, aby ich študenti mohli efektívne 
využívať pri dosahovaní svojich cieľov. Zároveň je potrebné, aby mali dostatočnú 
sebadôveru a nevzdávali sa pri prvých neúspechoch. V tom im môže pomôcť aj 
učiteľ a ostatní členovia učebnej skupiny pri pravidelných reflexiách a analýzach 
silných miest a identifikovaní priestoru, kde je nutné zlepšiť súčasný výkon. 
Vzhľadom na to, že vzdelávací proces neprebieha tak, ako v tradičnej triede, kde sú 
študenti v každodennom kontakte, je potrebné zabezpečiť, aby ich vzájomná 
komunikácia mohla prebiehať tak často, ako je možné v podmienkach elektronickej, 
virtuálnej triedy. Reflexia na učebný proces je jeho nevyhnutnou súčasťou, ak 
chceme podporovať zodpovedný prístup študentov k tomu, ako v tomto procese 
napredujú. Sami študenti si musia uvedomovať, čo už zvládli a na akej úrovni to 
zvládli. 

Študenti zapojení do e-learningu vykazujú vyššiu mieru vnútornej motivácie, 
ktorá sa neriadi vonkajšími stimulmi do takej miery, ako je to v klasickom učebnom 
procese. Pri porovnaní potrieb v rámci Maslowovej pyramídy je zrejmé, že na každej 
úrovni nájdeme rozdiely medzi tradičným (T) a e-learningovým (E) vzdelávacím 
procesom:  

1. fyziologické potreby  
T: študent sa musí prispôsobiť vyučovaciemu programu a nemusí byť vždy 

v najlepšej fyzickej dispozícii, avšak nemá na výber, pretože vyučovací proces sa 
realizuje v pevne stanovenom rozvrhu. 

E: študent začína učebný proces vo chvíli, keď sú podmienky na učenie 
optimálne – cíti sa oddýchnutý, sýty, spokojný a vo vhodnej fyzickej dispozícii. 

2. potreba bezpečia  
T: študent má určité očakávania, ako má vyučovací proces vyzerať, a pocit 

bezpečia nadobúda aj určitým stereotypom vyučovania. 
E: študent môže mať pocit ohrozenia v iniciálnom štádiu, keď učebný proces 

nezodpovedá jeho zažitým stereotypom a očakávaniam. Postupne, ako študent vniká 
do systému práce, nadobúda väčší pocit istoty.  

3. potreba uznania  
T: študent potrebuje cítiť, že jeho práca je rešpektovaná inými študentmi 

v skupine, čo však môže byť ovplyvnené a skreslené vzájomnými vzťahmi v triede; 
študenti o sebe vedie pomerene dosť – pôvod, rodina, vonkajší vzhľad, správanie – 
a to môže mať vplyv na to, ako prijímajú výsledky práce iných študentov. 

E: vzhľadom na určitú izolovanosť študentov vyššie uvedené faktory majú 
menší (ak vôbec nejaký) význam a vplyv na hodnotenie výsledkov práce jednotlivými 
študentmi; študenti majú dlhší čas na reagovanie a sústredia sa len na produkciu 
iného študenta, pretože ho v podstate nemusia vôbec poznať. 

4. seba-ocenenie  
T: študent je v triede vedený učiteľom, ktorý riadi aj hodnotiaci proces a je 

hlavným sprostredkovateľom aj spätnej väzby, ktorú žiak dostáva. Táto má zásadný 
vplyv na to, ako sa študent sám vníma. Väčšinou pasívne akceptuje posúdenie 
učiteľa, či danú úlohu zvládol alebo nie.  
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E: študent má možnosť riadiť vlastný proces sebahodnotenia, je k tomu často 
povzbudzovaný a tým, že sebahodnotenie je súčasťou vyučovacieho procesu, má 
väčšiu možnosť vnímať kvalitu svojej práce a v súlade s kritériami kvality 
objektivizovať pocit spokojnosti samého so sebou. 

5. sebarealizácia  
T: samostatná produkcia a aktívna recepcia cudzieho jazyka je často 

limitovaná mnohými faktormi, ktoré v triede študenta ovplyvňujú, ako i momentálnou 
vnútornou dispozíciu jedinca. 

E: podmienky na vlastnú receptívnu i produktívnu realizáciu sú ovplyvnené 
tým, že študent pracuje vtedy, keď sa sám rozhodne, keď cíti, že je na takúto činnosť 
disponovaný, a teda šanca na seabrealizáciu má podstatne vyššiu mieru ako pri 
tradičnom vyučovaní. 

Z takéhoto pohľadu e-learning poskytuje študentovi možnosť rozhodnúť sa, 
kedy sú podmienky na začatie vzdelávania vhodné, čím mu umožňuje vyššiu mieru 
efektivity tohto procesu. Jeho prístup k tomuto procesu vykazuje znaky blízke 
autonómnemu učeniu, v ktorom učiaci sa organizuje vlastný učebný proces a riadi ho 
tak, aby dosiahol vytýčené ciele. Breen a Mann (1997, s.134) uvádzajú, že medzi 
základné charakteristiky autonómneho učiaceho sa patria napríklad: 

 dostatočná dôvera vo vlastné schopnosti a schopnosť vyrovnať sa aj 
s negatívnym ohlasom na svoj postup v učení, 

 uplatnenie metakognitívnych stratégií, ako napr. reflexia dosiahnutých 
výsledkov, rozhodovanie o ďalších postupoch a pod., 

 pripravenosť na zmenu a jej akceptácia v prípade potreby, 

 schopnosť vzdelávať sa aj nezávisle od školy, 

 využitie každej možnosti na získanie novej vedomosti a skúsenosti. 
Vzdelávanie v e-learningu jednoznačne ponúka priestor na rozvíjanie týchto 

charakteristík za predpokladu, že nimi učiaci sa disponuje. Tradičné vzdelávanie totiž 
nemá prioritne stanovené ich rozvíjanie a je postavené na odlišných hodnotových 
princípoch. Pri aplikácii e-learningu je preto potrebné brať do úvahy aj možnosť, že 
študent môže mať problémy v úvodných fázach jeho zapojenia, a to jednak kvôli 
systémovej odlišnosti e-learningu a tradičného vzdelávania, ale aj kvôli už 
spomenutej nedostatočnej osobnostnej výbave pre fungovanie v tomto systéme.  

 
 

Učebné stratégie a e-learning 
 

Významným faktorom úspechu študenta je aj využívanie učebných stratégií za 
účelom zefektívnenia učebného procesu. Učebné stratégie v oblasti jazykového 
vzdelávania sa stali predmetom záujmu pedagogického výskumu už v šesťdesiatych 
rokoch 20.storočia, keď sa výskumníci snažili získať poznatky o učebnom procese 
v rámci osvojovania cudzích jazykov a o možnostiach jeho zefektívnenia.  

V odbornej literatúre sa stratégiami učenia zaoberajú viacerí autori (napr. 
Rubin, 1975, O´Malley, Chamot, 1990, Mareš, 1998 a i.), avšak pre potreby ich 
využitia v cudzom jazyku ich najpresnejšie rozpracovala Rebecca Oxford (1990). 
Vychádza z definície, že učebné stratégie sú kroky, ktorými učiaci sa vedome 
podporuje a ovplyvňuje svoj učebný proces s cieľom dosiahnuť vytýčené ciele.  

Oxford rozlišuje učebné stratégie priame a nepriame. Priame učebné stratégie 
(alebo tiež primárne), študenti využívajú pri spracúvaní učebného materiálu, ako 
napríklad pri zapamätaní nových slov, definícií a princípov (pamäťové stratégie), pri 
precvičovaní učiva, spracovávaní textov, ich analýze a pri zdôvodňovaní (kognitívne 
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stratégie) a tiež v situáciách, v ktorých dôjde k zablokovaniu porozumenia alebo 
produkcie jazyka (stratégie kompenzačné).  

Okrem týchto stratégií študenti využívajú stratégie nepriame (niekedy 
nazývané sekundárne), ktoré podporujú učenie bez toho, aby priamo zapájali 
používanie cudzieho jazyka. Patria sem metakognitívne stratégie, ktoré sú dôležité 
práve pre štúdium v e-learningu, ako je vytýčenie cieľa, plánovanie učenia a jeho 
organizácia, hodnotenie vlastného progresu, identifikovanie priestoru pre zmenu 
a pod. Do tejto skupiny patria aj afektívne stratégie (znižovanie nervozity a stresu, 
podporovanie samého seba, zisťovanie, ktoré situácie ovplyvňujú učiaceho sa 
pozitívne a ktoré negatívne) a sociálne stratégie (formulovanie otázok, spolupráca 
s ostatnými študentmi, rozvíjanie empatie).  

Prostredie e-learningu predstavuje veľkú výzvu pre študenta práve pri 
využívaní nepriamych učebných stratégií. Vysokoškolské prostredie vychádza 
z premisy, že študent v terciárnom vzdelávaní už dokáže regulovať svoj učebný 
proces bez potreby zásahu zvonku. Študent je väčšinou konfrontovaný už len so 
zadaním úlohy a s termínmi, ktoré sú pre jej doručenie dôležité. Očakávania 
vyučujúcich však nemusia nevyhnutne zodpovedať úrovni, na akej sú študenti 
vysokej školy schopní zadané úlohy plniť, čo môže byť dôsledok ich 
predchádzajúcich učebných návykov, očakávaní a vnútorných presvedčení. 

Manažment vlastného štúdia sa teda javí ako kľúčová otázka úspechu či 
neúspechu študenta v e-learningovom vzdelávaní. Tento zahŕňa jednak: 

 rozhodovací proces – v ktorom študent musí urobiť všetky rozhodnutia týkajúce 
sa jeho štúdia: čo a prečo bude študovať, kedy a ako sa bude učiť, aké zdroje 
bude používať, do akej miery bude spolupracovať s inými účastníkmi štúdia, ako 
bude vyzerať časové rozvrhnutie jeho práce a pod., 

 monitorovací proces – v ktorom študent priebežne sleduje vlastné výkony, 
reaguje na podnety inštruktora alebo iných účastníkov vzdelávacieho procesu, 
konfrontuje vytýčené ciele s ich skutočným napĺňaním a hľadá možnosti na 
zlepšenie počas učebného procesu, 

 hodnotiaci proces  – v ktorom študent vyhodnocuje výsledky svojej práce, 
zamýšľa sa nad tým, do akej miery sa priblížil požadovaným kritériám 
a identifikuje tie miesta, ktoré vyžadujú zmenu učebných návykov alebo postupov 
a stratégií vzhľadom na to, že jeho výsledky vykazujú nízku mieru zhody so 
stanovenými kritériami kvality. 

 
 

Prípadová štúdia – úroveň dis/komfortu v e-kurze na VŠ  
 

Prípadová štúdia z prostredia terciárneho vzdelávania si stanovila za cieľ zistiť 
úroveň dis/komfortu pociťovanú študentmi počas učebného procesu 
v e-learningovom prostredí a porovnať ich vnímanie učebného procesu v tradičnom 
a e-learningovom prostredí. Počas troch semestrov boli prostredníctvom 
kvalitatívnych výskumných metód ako obsahová analýza dokumentov, štruktúrovaný 
rozhovor a pozorovanie aktivít študentov v prostredí LMS Moodle, ale aj 
prostredníctvom krátkeho evalvačného dotazníka zbierané dáta, ktoré mali priniesť 
otázky na definované výskumné otázky: 

 Dokážu študenti samostatne manažovať vlastný učebný proces? 

 Je štúdium v e-kurze vnímané ako komfortné, teda bezproblémové, alebo 
naopak, existujú určité bariéry, ktoré musia pri zmene prekonávať? 

 Aké bariéry vnímajú pri prechode z prezenčnej formy do e-learningu? 
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 Sú študenti schopní vyhodnocovať svoj učebný proces a identifikovať priestor 
pre zlepšenie? Sú schopní a ochotní podieľať sa tzv. peer-evaluation, teda 
hodnotení výkonov svojich spolužiakov? 

 Kurz, ktorý bol vybraný na zber dát, obsahoval vo svojej základnej štruktúre 
rôznorodé typy aktivít, ktoré je možné v e-learningovom prostredí realizovať. Zároveň 
išlo o kurz, ktorý nebol doplnený prezenčnou formou, takže študenti sa s vyučujúcim 
stretli iba na začiatku, kde získali základné informácie o kurze, a na záver, kde svoje 
skúsenosti vyhodnotili. Všetky ostatné kontakty medzi vyučujúcim a študentmi boli 
realizované prostredníctvom LMS Moodle. 

Typy aktivít, v rámci ktorých bola monitorovaná činnosť študentov, zahŕňali 
diskusné fórum, chat, glosár, vypracovanie zadania, wiki a kvíz. Variabilita týchto 
aktivít umožňovala sledovať rôznorodosť reakcií študentov, ich kvalitu, ako aj ich 
početnosť. 

Závery, ku ktorým sme prostredníctvom získaných dát dospeli, by sa dali 
zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

1. Študenti považujú za komfortné štúdium oslobodené od pevných časových 
väzieb, teda účasti na prednáškach a seminároch v rámci zadaného rozvrhu. 
Vnímajú to pozitívne najmä z toho dôvodu, že ako uvádzajú v spätnej väzbe „je 
lepšie učiť sa vo chvíli, keď sa na to cítite pripravený“ alebo v súvislosti s prostredím 
vyzdvihujú možnosť „komfortne sedieť na sedačke namiesto v posluchárni“.  

2. Študenti sú motivovaní vstupovať do e-learningového kurzu kvôli 
inovatívnosti vzdelávacieho procesu. Najmä úvodné týždne považujú za zaujímavé, 
keďže ich v stupnici od 0 – 10 označili najvyššie. Rovnaké hodnoty je možné vidieť 
ešte v závere, kedy boli ich očakávania spojené najmä s vyhodnocovaním aktivít. 
Najnižšie hodnoty pri motivácii sú všetky v hornej bodovej časti (viac ako 5 bodov), 
čo znamená, že celkovo práca v e-learningu bola pre študentov príťažlivá počas 
celého semestra. 

 

 
 
 
3. Diskomfort učebného procesu v prostredí e-kurzu sa viaže na niekoľko 

aspektov vzdelávacieho procesu. Ide jednak o pocit „stratenosti“ – študenti sú 
navyknutí okamžite konfrontovať spolužiakov, prípadne vyučujúceho, ak dôjde 
k neporozumeniu učiva. V e-learningu im chýbal pocit blízkosti spolužiakov, a ako 
uviedli, radšej si vykomunikovali nejasnosti prostredníctvom sociálnych sietí, ako 
prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré boli k dispozícii priamo v kurze.  

Ďalším aspektom bola neistota pri práci v e-prostredí. Kvôli nedostatku 
skúseností študenti uvádzali, že si neboli istí, či ich zadania boli odoslané 
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vyučujúcemu. Z toho dôvodu radšej zaslali zadanie vyučujúcemu mailom a negatívne 
vnímali, ak im vyučujúci dal pokyn zaslať zadanie do kurzu kvôli hodnotiacemu 
procesu.  

Medzi aspekty diskomfortu, ktoré študenti prezentovali, bola potreba 
nepomerne viac komunikovať písomne, ako je to pri prezenčnej hodine. Keďže išlo 
o komunikáciu v cudzom jazyku, začali si uvedomovať, že musia oveľa viac korigovať 
a editovať svoj prejav, ako by tomu bolo v ústnej forme. Z toho dôvodu to označili za 
viac vyčerpávajúce, ako by to bolo pri realizácii kurzu v prezenčnej forme. V tejto 
súvislosti študenti považovali za diskomfort aj skutočnosť, že na každej „hodine“ 
museli byť oveľa aktívnejší, ako by tomu bolo v prezenčnej forme, na ktorej, ako 
uvádzali, sa niekedy stačí „len zúčastniť“. 

4. Študenti sú navyknutí na komunikáciu učiteľ – žiak, čo sa prejavilo aj v tých 
typoch aktivít, v ktorých študenti zohrávali úlohu partnera svojim spolužiakom. Pri 
aktivite Fórum, v ktorom mali komentovať reakcie svojich kolegov, ponúkať riešenia 
problémov, ktoré ich spolužiaci nastoľovali, boli zjavné, že si nie sú istí, ako majú 
reagovať, a čakajú na reakciu vyučujúceho, aby sa zorientovali. Avšak postupom 
času študenti nadobúdali viac skúseností a odvahy prezentovať svoje názory. Ako sa 
vyjadrili v závere, ich počiatočné obavy boli založené na skutočnosti, že napísaný 
text bol trvalejšieho charakteru oproti názoru prezentovanému ústne na seminári 
a z tohto dôvodu mu prikladali väčšiu váhu. 

5. Aktivita študentov bola nepomerne vyššia, ako v prezenčnom kurze, keďže 
v e-kurze musel reagovať každý študent na zadané podnety a teda na každej hodine 
prispel svojim názorom, postrehom alebo vedomosťou k riešeniu zadaných úloh. 
V prezenčnej forme sa môže stať, že je aktívnych niekoľko študentov a niekto 
nemusí reagovať vôbec. Výkonová krivka počas e-kurzu však kolísala a kopírovala 
motivačnú krivku – pri vyššej motivácii bolo zaregistrovaných viac reakcií a vo vyššej 
kvalite. 

Tieto závery poukazujú na skutočnosti, ktoré musíme predvídať v súvislosti 
s vytváraním kurzov e-learningového štúdia. Je potrebné vytvárať dostatočnú 
podporu učiaceho sa, aby sa mohol do štúdia nielen zapojiť, ale cítiť počas štúdia 
potrebný komfort, aby v ňom mohol uspieť. Rovnako je potrebné predvídať štýlovú 
variabilitu podobne ako v tradičnom vyučovacom procese a pri zostavovaní zadaní 
myslieť na rôzne typy učiacich sa. Úlohou vyučujúcich je predkladať také materiály, 
ktoré berú do úvahy variabilitu učebných štýlov (pozri napr. Mareš, 1998; Petlák, 
2004) a rešpektujú heterogénnu povahu učebnej skupiny, čím umožňujú študentom 
postupovať v učebnom procese tak, ako im to najviac vyhovuje, prípadne voliť si 
organizačné formy, v rámci ktorých dokážu úspešne fungovať. V e-kurzoch je 
potrebné premietnuť štýlovú variabilitu do spôsobu prezentácie učiva v oveľa väčšej 
miere, ako je to u klasických učebných materiálov pre prezenčnú formu, keďže v tej 
je prítomný učiteľ a prípadné nedostatky vie vykompenzovať. Vzhľadom na 
skutočnosť, že určité učebné štýly vykazujú nižšiu mieru samostatnosti, je potrebné 
zohľadniť tento fakt pri tvorbe učebných materiálov a v úvodných častiach e-kurzu 
poskytnúť študentom s touto preferenciou väčšiu podporu, ktorá sa postupne môže 
znižovať podľa toho, ako budú študenti nadobúdať určité učebné návyky a zručnosti. 
Vyučujúci môže študentov podporiť aj pravidelnou spätnou väzbou, v ktorej reaguje 
jednak na obsahovú relevantnosť príspevku, ale zároveň aj na postup študenta 
a navrhuje prípadné korekcie. Je však veľmi dôležité podporovať aj pozitívne 
vnímanie vlastného učebného procesu študentom identifikáciou silných miest, ktoré 
sa prejavili počas riešenia problémových úloh.  
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Záver  
 

V závere je nutné skonštatovať, že e-learning prináša množstvo výhod najmä 
tým študentom, ktorí disponujú kapacitou na samostatné vzdelávanie. Avšak úspech 
v takomto type vzdelávania môžu dosiahnuť aj tí študenti, ktorí síce touto kapacitou 
prirodzene nedisponujú, ale vlastným úsilím a v spolupráci s vyučujúcim a ostatnými 
účastníkmi učebného procesu získajú spôsobilosti na to, aby sa zaradili medzi 
úspešných e-študentov. Veľká zodpovednosť však leží aj na tvorcoch programov 
e-kurzov, ktorí musia zvážiť jednak variabilitu učebných štýlov potenciálnych 
študentov, ale aj spôsob prezentácie úloh, ktoré by mali sledovať prirodzenú 
postupnosť od jednoduchších k zložitejším a od tých, pri ktorých vyučujúci poskytuje 
viac podpory k takým úlohám, pri ktorých môžu študenti postupovať úplne nezávisle 
od učiteľa. 

Možnosti na podporovanie učebného procesu v dištančnom vzdelávaní sú 
rôzne. Jednak môže ísť o konzultačnú podporu realizovanú prostredníctvom 
pravidelných stretnutí, či už individuálnych alebo v rámci určitej skupiny, ďalej je 
možné využiť e–mailovú komunikáciu medzi inštruktorom a študentom alebo celou 
skupinou, kde si môžu navzájom radiť, prípadne upozorniť na určité problémy 
a možnosti ich riešenia. Takéto vzájomné prepojenie inštruktora a členov učebnej 
skupiny napomáha nielen samotnému učebnému procesu, ale zároveň podpore 
jednotlivých členov skupiny, ktorým pomôže zorientovať sa v dištančnom vzdelávaní 
ako takom a v nachádzaní optimálnych postupov pri riešení zadaných úloh.  
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E-LEARNING AS A SUPPORT OF THE THE LEARNER AND THE LEARNING PROCESS 
 
Abstract  
E-learning is nowadays considered a legitimate part of education at any level. A certain degree of 
autonomous decision making process makes it much harder to employ this approach at primary or 
secondary level. Academic level, however, seems to be especially appropriate for application of this 
approach due to the mental readiness of learners at this level. 
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The author focuses on her experience with online courses and she presents a case study where the 
focus was on the level of dis/comfort while transforming from classroom-based learning to e-learning. 
Key words: e-learning, academic education, Moodle, learning strategies 
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