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E-LEARNING AKO CESTA K PROFESIONALITE Z HĽADISKA 

VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCEHO VYSOKOŠKOLSKÉHO PEDAGÓGA: 
INŠPIRÁCIE Z FRANCÚZSKA 
VIŠŇOVSKÁ  ANNA  
 
 
Abstrakt  
Autorka článku, začínajúca pedagogička, tuší, že schopnosť vyučovať na vysokej škole nie je pre 
žiadneho učiteľa samozrejmosťou. Mala by byť výsledkom neustáleho vzdelávania sa, a to nielen 
v oblasti didaktiky daného odboru. Moderné komunikačné a informačné technológie ako e-learning 
ponúkajú čoraz rýchlejšie a efektívnejšie stratégie pre sprostredkovanie vedomostí, ktoré sa učiteľ 
musí najskôr naučiť ovládať a pochopiť ich možnosti, aby ich dokázal vhodne využiť. Vo Francúzsku 
sa preto prihliada na nové výzvy v univerzitnom vzdelávaní už v rámci doktorandského štúdia.  
Kľúčové slová: doktorandské štúdium, pedagogická príprava, transdiciplinarita, moderné 
technológie, e-learning 

 
 
Úvod  
 

V príspevku priblížim svoju skúsenosť so štúdiom vo Francúzsku, kde vidím 
viacero aspektov pre inšpiráciu na obohatenie programu doktorandského štúdia 
u nás. Poukážem na spôsob, akým sa francúzsky systém univerzitného vzdelávania 
vyrovnáva s potrebou zvyšovania pedagogickej kompetencie začínajúcich vedeckých 
pracovníkov, a to s ohľadom na narastajúce nároky v oblasti zručností učiteľov pri 
práci s počítačom a s najmodernejšími digitálnymi technológiami. Stále dokonalejšie 
e-learningové platformy a elektronicky vytvárané on-line šírené vzdelávacie materiály 
môžu značne posilniť efektivitu vyučovacieho procesu. Preto je potrebné 
vysokoškolských učiteľov v práci s novými médiami a s modernými technológiami 
dlhodobo a koncepčne vzdelávať a tiež rozvíjať u nich „informačnú gramotnosť“ 
a „mediálnu kreativitu“ – „schopnosť médiám porozumieť“, ale zároveň aj „schopnosť 
aktívne sa podieľať na ich vzniku“ (Šušol – Hrdináková – Rankov, 2005, s. 118 a s. 
92).  

Vďaka Prešovskej univerzite, svojej alma mater, pod vedením profesorky 
Zuzany Malinovskej, som sa stala doktorandkou v programe „co-tutelle“ (tzv. 
„doktorandské štúdium, prebiehajúce na dvoch univerzitách súbežne, ktorého cieľom 
je získanie dvoch doktorátov“)9. V mojom prípade išlo o štúdium na Prešovskej 
univerzite a na francúzskej Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II. Treba tiež 
napísať, že moje štúdium by sa nemohlo uskutočniť bez podpory francúzskej vlády, 
ktorá mi počas študijných pobytov poskytla štipendium (dokopy na osemnásť 
mesiacov) a hradila tiež všetky náklady spojené s administráciou štúdia a so 
zdravotným poistením vo Francúzsku. Zásadným facilitátorom môjho vzdelávacieho 
procesu bol aj otvorený, komplexný a fungujúci systém prijímania zahraničných 
študentov hosťovskej École Doctorale LSHS (Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales),10 tzv. Doktorskej školy literárnych, sociálnych a humanitných vied pri 
univerzite Blaise Pascal.  

                                                 
9
 Štúdium co-tutelle si netreba zamieňať s doktorátom pod tzv. dvojitým vedením, kde doktoranda 

vedú dvaja školitelia, ktorí môžu byť aj kolegovia z toho istého pracoviska.  
10

 Vo Francúzsku zastrešujú doktorandské štúdium interné orgány verejných vysokých škôl 
a univerzít, tzv. Doktorské školy.  
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Moje štúdium vo Francúzsku zahŕňalo okrem výskumu v oblasti dizertačnej 
práce aj povinnú – kreditmi hodnotenú – účasť na odborných seminároch 
a medziodborových školeniach, ktorých spoločným menovateľom je uplatnenie 
budúceho držiteľa doktorátu v praxi mimo akademickej obce, ale predovšetkým v nej. 
V programe týchto seminárov bolo najmä zvyšovanie komunikačno-technologickej 
kompetencie mladých výskumníkov, čo je v súlade s vývojom nových trendov 
v oblasti univerzitného vzdelávania, za aký považujem aj postupujúcu integráciu e-
learningu do výučby na vysokých školách. Toto povinné doplňujúce vzdelávanie 
organizuje Doktorská škola v spolupráci s Collège des Écoles Doctorales.11  

Všetky ponúkané kurzy prebiehajú prezenčne spravidla počas celého 
akademického roka vo viacerých termínoch s časovou dotáciou od dvanásť hodín až 
do päť dní. To je výhodou pre študentov študujúcich v režime co-tutelle, ktorých 
pobyt vo Francúzsku je časovo i finančne obmedzený a môžu si tak účasť na 
povinnej výučbe vopred naplánovať (zhustiť) podľa potreby. Doktorand – denný, 
externý aj v „co-tutelle“ – musí získať za obdobie celého doktorandského štúdia 
predpísaný počet kreditov udeľovaných za aktívnu účasť na týchto seminároch, 
pričom si semináre volí sám podľa potreby. Semináre sa konajú v malých skupinách, 
kde sa môže každý účastník prejaviť a aktívne zapájať do diskusií. Koncepčne je 
vzdelávanie francúzskych doktorandov založené na tzv. princípe transdisciplinarity, 
ktorý pomenúva jednak presah bádania v rámci jedného odboru do problematík iných 
– i nepríbuzných – odborov a jednak využitie vedeckých prístupov a metód vlastných 
iným vedeckým oblastiam v rámci inej disciplíny vždy za účelom získania čo 
najkomplexnejšieho a najaktuálnejšieho pohľadu na danú problematiku. Obsahovo 
sú semináre orientované predovšetkým prakticky: vyučuje sa metodika, rozvíjajú sa 
komunikatívne schopnosti a kritické myslenie. Doktorská škola pri Université Blaise 
Pascal ponúka doktorandom tri domény transdiciplinárneho vzdelávania: 
špecializačné jazykové kurzy, metodológiu vyučovania a výskumu a kurzy zamerané 
na tvorbu a šírenie vedeckého diskurzu. Špecializačné jazykové kurzy (anglický 
a španielsky) si doktorand volí podľa odborného zamerania: to znamená, že študuje 
angličtinu so zameraním na psychológiu, didaktiku a pedagogické disciplíny alebo 
angličtinu užitočnú pre geografiu, históriu a literatúru či španielčinu pre historikov, 
literátov a lingvistov. Cieľom týchto kurzov je, aby bol doktorand schopný predstaviť 
svoj výskum v cudzom jazyku jednak v hovorenej – to je v zjednodušenej 
a terminologicky nenáročnej  –  forme a jednak vo forme písomnej v podobe článku, 
ktorý spĺňa všetky náležitosti odbornej komunikácie.  

V rámci metodológie v oblasti vyučovania a výskumu sa organizujú praktické 
kurzy zamerané na spracovanie, triedenie a hierarchizáciu informácií. Takým bol 
kurz „Efektívne a rýchle čítanie“ organizovaný s cieľom naučiť doktoranda techniky 
rýchleho zorientovania sa v skúmanej problematike a dešifrovať podstatné informácie 
v množstve literatúry či „digitálnej zmesi“ internetu. Dôležité je poznamenať, že kurz 
mal predovšetkým významný reflexívny rozmer. V rámci diskusie sme sa totiž snažili 
pomenovať spôsob, ako sme pri abstrahovaní informácie postupovali, a tiež sme 
hľadali optimálne spôsoby, ako získanú informáciu sprostredkovať rýchlo a efektívne 
ďalej – vždy s ohľadom na cielené publikum. Inak budeme predsa prednášať 
napríklad o globálnom otepľovaní deťom a inak kolegom vedcom z nášho odboru. 
Novú informáciu treba tiež štruktúrovať iným spôsobom ako vedomosť, s ktorou už 
študent disponuje, a inak budeme podávať študentom fakt, iným spôsobom  
pracovnú inštrukciu či koncept alebo princíp, ktorý opisuje medzi konceptmi vzťah.  

                                                 
11

 Kolégium doktorských škôl, ktoré zastrešuje všetky doktorské školy, fungujúce na oboch 
univerzitách v Clermont-Ferrand (týchto škôl je v Clermonte päť). 
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Zo širšieho komunikačného hľadiska sa pri opise spôsobu spracovania informácie 
zvlášť oceňovala stručnosť, jednoznačnosť a zrozumiteľnosť: verbalizovali sme totiž 
metódy, ktoré sa dajú využiť aj pedagogicky. Tieto cvičenia boli teda veľmi užitočné 
aj z hľadiska prípadnej tvorby e-learningových materiálov, kde sa musia poznatky 
vzhľadom na ich náročnosť analyzovať a roztriediť tak, aby sa študentovi proces 
učenia čo najviac uľahčil.  

Spracovaním a efektívnym podaním informácie sa zaoberal aj seminár 
s témou vystupovania na verejnosti, kde lektori viedli účastníkov k osvojeniu si zásad 
verejného rečového prejavu a techník zvládania stresových situácií. V náplni tohto 
skôr workshopu ako školenia (keďže v popredí boli praktické aktivity) bolo 
precvičovanie techník, ktoré používajú pri svojej práci herci: práca s hlasom, s 
intonáciou, artikulačné cvičenia a podobne. Tieto vedomosti sa dajú využiť pri 
zdokonaľovaní rečového prejavu, keďže e-learning umožňuje využívať 
videokonferencie či nahrávky pedagogického výkonu. Učili sme sa udržiavať očný 
kontakt s publikom, pozerať sa do kamery, hovoriť do mikrofónu – zručnosti, ktoré 
môžu náš verejný prejav zlepšiť a tým aj jeho podanie študentom formou 
videoprednášky či prostredníctvom aplikácie Skype on-line a naživo.  

Pre budúcnosť kariéry na akademickej pôde boli obzvlášť podnetné semináre, 
ktorých obsahom boli základy  informačných a komunikačných technológií. 
Doktorandi boli zoznámení s praktickými aplikáciami použiteľnými nielen pri tvorbe 
prezentácií, ale aj pri tvorbe učebných materiálov. Napríklad na seminári nazvanom 
„Vedecká komunikácia a jej multimediálna ilustrácia“ sme sa učili základné spôsoby 
tvorby PowerPoint prezentácií a ich mnohostranné využitie s cieľom oživiť vystúpenia 
na konferenciách alebo na prednáškach. V praktických cvičeniach nás lektor zvlášť 
upozorňoval na zásady tvorby správnej prezentácie v súlade s jej témou a tiež na 
chyby, ktorých sa treba vyvarovať: napríklad vyhnúť sa obrázkom, ktoré nedopĺňajú 
informáciu a majú len dekoratívnu funkciu, či ku každému grafu nezabudnúť pripojiť 
dostatočne popisný text. Veľkú pozornosť sme venovali metódam, ktorými môžeme 
upriamiť pozornosť prijímateľa na danú informáciu pomocou zvýraznenia či animácie. 
Lektor nás tiež nezabudol upozorniť na to, že vhodne zvolený obrázok či animácia 
môžu význame prispieť k zapamätaniu si novej informácie, nielen napomôcť 
študentovi k lepšej predstave prezentovanej skutočnosti. Tí pokročilejší s cieľom 
prehĺbiť informáciu vkladali do prezentácií hyperlinky, tvorili vlastnú grafiku a pokúšali 
sa vytvárať aj prepracované interaktívne prezentácie. Tu lektor poukázal na prípady, 
keď animácia nemá pedagogickú funkciu, či pôsobí dokonca rušivo. Z estetického 
hľadiska sa hodnotila miera kreativity vytvorených materiálov, lebo cieľom bolo 
vytvoriť nielen funkčnú, ale aj peknú prezentáciu, ktorá aj v prostredí e-learningu 
proces učenia významne podporí. Pozornosť lektora sa preto upriamovala na celkový 
obsah a kompozíciu snímok, ktoré sme spoločne analyzovali. Uvažovali sme 
napríklad nad rozdelením farieb a vzťahmi medzi nimi s ohľadom na tému 
prezentácie. Pracovali sme s obrazovými prvkami, zvukovými záznamami, klipmi, 
animáciami, pričom sme sa učili audiovizuálny materiál nielen vyhľadávať na 
internete vo voľne prístupných a osvedčených doménach, ale aj spracovať ho podľa 
potreby svojej prezentácie, ktorá býva limitovaná časom. Zamýšľali sme sa nad tým, 
aké sú výhody a nevýhody vkladania internetových videí či dynamickej prezentácie, 
ako správne ozvučiť snímku, alebo naopak, kedy so zvukom vôbec 
neexperimentovať. 

Komplementárnym k tejto výučbe bol seminár zameraný na pokročilú prácu 
s textovým procesorom Microsoft Word a s operačným systémom Macintosh, ktorý 
sa vzhľadom na prvky svojej inovatívnosti teší vo Francúzsku veľkej obľube. Pod 
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vedením lektora kurzu sme napríklad generovali viacúrovňové zoznamy kľúčových 
pojmov či menoslovy autorov, vytvárali sme nové textové štýly a skratky pre 
vkladanie netextových prvkov do dokumentu, používali sme štýly pri navigovaní 
v štruktúre dokumentu, programovali sme funkcie automatických opráv a podobne. 
Veľká časť kurzu bola venovaná tvoreniu poznámok pod čiarou a práci s citátmi. 
Výhodou bolo, že sme po celý čas mali možnosť pracovať s textom vlastnej 
dizertačnej práce a pokročilým doktorandom sa tak ponúkla vynikajúca príležitosť 
editovať svoj text v súlade s formálnymi náležitosťami francúzskej dizertácie priamo 
pod odborným okom lektora. Podnetným v tomto zmysle mohol byť aj kurz zameraný 
na oboznámenie sa s modernými digitálnymi podpornými nástrojmi pre multimediálne 
prezentácie, ako sú sozi, inkscape, prézi, Mybrainshark či freeplane, alebo kurz 
používania aplikácie R, určenej na štatistickú analýzu dát, ktorých som sa, žiaľ, 
nemohla zúčastniť kvôli svojim doktorandským povinnostiam na Slovensku. 
V kontexte seminárov orientovaných na prácu s internetom a s digitálnymi 
technológiami – teda s potenciálnym obsahom materiálov e-learningového 
vzdelávania – bol tiež obohacujúci seminár s témou autorských práv. Bez poznania 
tejto problematiky sa vo vedeckej práci a v zmysle dodržiavania zásad akademickej 
etiky totiž nezaobídeme.  

V rámci transdisciplinárneho vzdelávania sa významná pozornosť venovala aj 
možnostiam šírenia a komunikovania výsledkov vedeckej práce k širokej škále 
percipientov, pričom sa kládol dôraz aj na ich sprístupnenie laickej, t. j. neodbornej 
verejnosti. Zúčastnila som sa kurzu s názvom „Komunikácia o vede s médiami“. 
Lektorka nás oboznámila so zásadami žurnalistického písania a so špecifikami 
jazyka médií. Písali sme napríklad komuniké či tlačovú správu, robili sme cvičné 
interview s novinármi, kde sme prezentovali problematiku svojho výskumu 
„vulgarizovanou“ formou –  teda v čo najväčšej miere zrozumiteľnosti. Mnohí z nás si 
takto uvedomili svoju prílišnú uzavretosť v úzkej problematike výskumu a ťažkosti 
s jednoznačným verbalizovaním jeho hlavných cieľov a línií. Trénovali sme si tiež 
vstup do rozhlasového vysielania, či pripravovali sa na vystúpenie v televízii. Inými 
slovami, lektorka nás učila, ako hovoriť o vede k ľudom tak, aby sme ich nielen 
presvedčili o svojej odbornosti, ale aj zaujali, zabavili, ba možno pre vedu i nadchli. 
V tejto súvislosti mi napadá spomenúť aj súťaž doktorandov „Moja dizertačná práca 
za 180 sekúnd“ („Ma thèse en 180 secondes“), ktorú organizujú francúzske 
univerzity. Ide o súťaž v predstavení témy svojho výskumu vo francúzskom jazyku 
a jednoduchým spôsobom pred neodborným a heterogénnym publikom, ktorá 
prebieha nielen na univerzitnej, ale aj na národnej úrovni. Každý súťažiaci si musí 
pripraviť trojminútové jasne formulované, koncízne a presvedčivé vystúpenie 
o svojom vedeckom projekte a môže pri tom využiť iba jednu jedinú – očakáva sa, že 
dostatočne „čítavú“ a vhodne vybranú – digitálnu snímku.    

Z hľadiska verifikácie metód a techník, s ktorými som sa oboznámila počas 
seminárov, bola mimoriadne podnetná skúsenosť získaná na kurze „Vyučovanie na 
vysokej škole“, kde som mohla zúročiť, čo som sa na ostatných seminároch naučila. 
Tento kurz mi poskytol odborné poradenstvo (lektor bol odborník v oblasti didaktiky 
a pedagogických vied) na zvládanie vedenia vyučovacej hodiny a tiež priestor na 
sebareflexiu na základe feed-backu ostatných členov pracovnej skupiny, ktorí sa 
vcítili do role mojich študentov. Úlohou všetkých zúčastnených bolo pripraviť si a 
predviesť dvadsaťpäťminútovú simuláciu výučby, ktorú pravidelne zabezpečujú alebo 
ktorú by mali zabezpečovať v budúcnosti. Museli sme si pripraviť hand-outy, ktoré 
sme rozdali medzi študentov, a museli sme pri výklade učiva použiť multimediálne 
prezentácie vytvorené v aplikácii PowerPoint. Diskusia, ktorá nasledovala po každom 
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vystúpení, odhalila silné i slabé miesta nášho prejavu a poukázalo sa na výhody či 
nevýhody použitej pedagogickej metódy. Doktorandi, ktorí hrali našich študentov, 
nám dávali otázky, alebo žiadali doplňujúce vysvetlenia k téme prednášky. Na konci 
hodiny sme im zadali domácu úlohu s úvahou, že na jej vypracovanie majú len jeden 
deň. Ukázalo sa, že neskúsený pedagóg nedokáže vždy správne odhadnúť, koľko 
času môže študent vypracovaniu zadanej úlohy venovať. Tento aspekt sa môže 
výrazne prejaviť aj v tvorbe e-learningového kurzu, kde je veľká pravdepodobnosť, že 
študent zlaďuje svoje štúdium s inými aktivitami, teda čas, ktorý môže venovať 
učeniu, je značne obmedzený. Prínosom kurzu bola tiež podrobná skupinová 
analýza oxeroxovaných materiálov, ktoré si doktorand zvolil vhodne, alebo ktoré, 
naopak, podcenil, a to na úkor plynulosti vyučovacieho procesu: študenti ich buď 
nevedeli dešifrovať kvôli nekvalitnej tlači, alebo ich bolo príliš veľa. Zvláštna 
pozornosť zo strany lektora bola venovaná aj zhodnoteniu tzv. „zmluvy pedagóg –
študent“, ktorú predstavuje sylabus (Brauer, 2011, s. 35). Ten by mal v prvom rade 
obsahovať dôsledne vyselektovanú povinnú bibliografiu, prípadne zoznam 
elektronických prameňov – pedagóg sa zaväzuje vždy overiť či zabezpečiť ich 
dostupnosť pre študentov – a tiež jednoznačné pokyny k vypracovaniu zápočtových 
prác aj s  vymedzením kritérií záverečného hodnotenia. Cieľom bolo doktorandov 
motivovať k tomu, aby sa vzdali roly odovzdávateľov poznatkov, ale viac sa 
angažovali vo vyučovacom procese ako facilitátori – tí, ktorí svojich študentov na 
ceste za poznaním predovšetkým sprevádzajú, vedúc ich ku kritickému mysleniu, 
a ktorí ich dokážu pri spracovaní poznatkov vždy primerane metodologicky usmerniť. 
Kvalitou vysokoškolského pedagóga je predsa viesť študentov k samostatnosti, no 
tiež im túto individuálnu prácu uľahčiť systematickým sledovaním spätnej väzby. 
Priestor pre ňu sa vytvára na seminároch a prednáškach, ale najmä v rámci rôznych 
dostupných foriem osobných konzultácií – mám tu na mysli konzultácie cez mail či 
Skype. Osobitý prípad predstavujú skupinové diskusie, ktoré študenti sami vedú na 
Facebooku či Twitteri. Éra rozvíjajúceho sa e-learningu totiž motivuje študentov, ako 
správne poznamenali vo svojej štúdii Djamdian a Agostinelli, najmä k „spontánnej 
spolupráci“ a k internetovému „vytváraniu komunít“ na sociálnych sieťach, ktoré 
presahujú rámec bežných väzieb a interakcií medzi spolužiakmi v tradičnom 
vzdelávaní (Djamdian, Agostinelli, 2013). Učitelia sa môžu podieľať aj na iniciatíve 
takúto komunitu vytvoriť, čím získajú možnosť sledovať študentov v komunikácii, na 
ktorú v minulosti nemali dosah ani priestor na vyučovaní, hoci mohla byť veľmi 
podnetná a inšpiratívna z hľadiska prípravy obsahu ďalších stretnutí. Výsledkom 
kurzu bolo, že nás lektor postupne priviedol k rozpoznávaniu didaktických návykov 
(zlozvykov), ktoré si sami neuvedomujeme, lebo sme si ich mnohí vypestovali 
spontánnou praxou – t. j. bez odbornej prípravy. Po skupinovej analýze prejavu 
dostal preto každý účastník priestor na reakciu a sebareflexiu. Mohol tak spontánne 
vyhodnotiť dojem, ktorý na svojich poslucháčoch v rade študentov pravdepodobne 
zanecháva. Práve poznanie tohto dojmu, sebareflexia a následné pracovanie na 
pedagogickom výkone, jeho neustále vylepšovanie, predstavujú kardinálny impulz 
pre úspech učiteľa v rámci vzdelávacieho procesu, na konci ktorého je spokojný 
študent.  

V slovenskom kontexte odborná didaktická príprava vysokoškolských učiteľov, 
teda i doktorandov v posledných rokov absentuje, na čo upozorňujú viacerí teoretici 
(por. Turek, 1999, 2001). Nástup multimediálnych technológií, podporujúcich aktívne 
a najmä názorné učenie, tento nedostatok koncepčnej prípravy budúcich pedagógov 
na profesionálnu dráhu iba prehlbuje. Výstižne na to vo svojej reflexii o súčasnom 
univerzitnom vzdelávaní poukázala Beata Kosová. Podľa nej sa za posledných 
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dvadsať rokov na kurzy tzv. vysokoškolskej pedagogiky ako na „ďalšie vzdelávanie 
seba samých ako univerzitných učiteľov“ značne rezignovalo. Vysokoškolskí učitelia 
by sa mali podľa nej „učiť odbornej reflexii a sebareflexii nielen z pohľadu svojho 
odboru a z aspektu didaktického, ale aj filozoficko-výchovného (napr. 
antropologického, etického, axiologického)“ (Kosová, 2010, s. 270). Zručností v práci 
s informačno-komunikačnými technológiami a projektmi, ktoré dnes na úkor iného 
vzdelávania pedagógov podľa Kosovej prevažujú, budú však u jednotlivých učiteľov 
samozrejmosťou až o niekoľko rokov.  Realita sa má skôr tak, ako píše vo svojom 
blogu Olivier Ertzscheid, docent na Katedre informácií a komunikácie na univerzite 
v Nantes: „Posaďte profesora, sršiaceho entuziazmom a zlučiteľného so svetom 
digitálnych technológii pred niečo, čo sa volá  Moodle a výsledkom toho pokusu bude 
v najlepšom prípade profesor, ktorý bude vďačný naveky vynálezcovi 
xeroxu.“  (Ertzscheid, 2011). Počas seminárov pre francúzskych doktorandov som 
však už dospela k istému optimizmu. Bola som totiž stále viac vedená k poznaniu, že 
moderné informačno-komunikačné technológie nepredstavujú bariéry ani 
komplikácie, ktoré mi budú do konca života pripomínať, že som mala študovať 
informatiku a nie humanitné vedy, ale, naopak, sú to užitočné pomôcky pre moju 
prácu a zručnosť v práci s nimi mi môže uľahčiť život, ba i ušetriť čas potrebný pre 
vedeckú činnosť.  

Zaujímalo ma, či sa moji kamaráti doktorandi z Francúzska, dnes začínajúci 
pedagógovia ako ja, s formou e-vzdelávania už stretli, resp. či sa nestali sami jej 
iniciátormi. Prekvapilo ma zistenie, že najmä tých počítačovo najzdatnejších metóda 
e-learningu zlákala akosi intuitívne a minimálne sprístupňujú svoje učebné texty 
v elektronickej podobe na internete. Viacerých však k e-learningu doviedli ich 
domovské pracoviská, kde sa s platformami ako napríklad Moodle či Claroline (vo 
Francúzsku) začalo vo veľkom experimentovať. Jeden môj známy vysokoškolský 
učiteľ, zabezpečujúci výučbu anglického a francúzskeho jazyka cez internet pre 
externých študentov, ostáva však skôr skeptický. Podľa neho cez internet nie je 
možné so študentmi pracovať na ústnom prejave, čím nedokáže objektívne zhodnotiť 
skutočnú úroveň komunikácie v cudzom jazyku tak, ako to umožňuje spontánna 
ústna komunikácia. Vyučovanie cez internet a e-learningové platformy navyše nie sú 
otvorené emóciám a nečakaným podnetom, ktoré vyžadujú od účastníkov 
komunikácie flexibilitu, a pritom aj emócie sú dôležité prvky v kontexte kognície 
a podporujú fixáciu vedomostí. Navyše, komunikácia na diaľku vytvára v porovnaní 
s priamou komunikáciou priestor pre oveľa väčšie nedorozumenia.  
 

 
Záver  
 

Skúsenosť z Francúzska ponúka mnohé otázky. Medzi vzdelávacími 
inštitúciami vznikajú siete rôznych medzinárodných výskumných  projektov a foriem 
spolupráce, ktoré podporujú mobility učiteľov, vedcov a študentov (čo bol aj môj 
prípad) a prispievajú tak k rozvoju výmeny informácií a skúseností medzi ľuďmi po 
celom svete. Mení sa tým aj pohľad na absolventa vysokej školy. Za kvalitné 
univerzitné vzdelanie sa nepovažuje už len rýchla, účinná a rentabilná uplatniteľnosť 
absolventa vysokej školy v spoločenskej praxi, ale významne sa začína valorizovať aj 
medzinárodná dimenzia vysokoškolského vzdelania či jeho prepojenie s praktickou 
skúsenosťou v danom odbore. Aj preto sa často stáva, že vysokoškoláci v záujme 
prehlbovania svojej kvalifikácie a jedinečnosti odchádzajú na stáže, či študujú viac 
odborov súčasne nielen na rôznych univerzitách, ale aj v rôznych krajinách, pričom 
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kombinujú prezenčné a dištančné formy štúdia. Iní sa zas rozhodnú svoje štúdium na 
čas prerušiť s cieľom vycestovať na študijný pobyt do zahraničia. Ak tam nezostanú, 
čo sa dnes stáva často, tak sa vrátia doštudovať domov, a to veľakrát za cenu 
frustrujúcich administratívnych peripetií. V praxi to pocítia ako napríklad problém 
s uznávaním kreditov, v horšom prípade diplomov. Mnohým študentom, a to na 
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, by možno uľahčil život práve 
rozvinutý e-learning, predstavujúci, zjednodušene povedané, metódu, ale aj praktickú 
podporu vzdelávania nielen na diaľku, umožneného prostredníctvom moderných 
informačno-komunikačných technológií. Trend masívneho zavádzania e-learningu do 
vyučovacieho procesu – z ekonomických či inovatívnych dôvodov – sa nepochybne 
odrazí aj v rovine odbornej prípravy budúcich vysokoškolských pedagógov, dnešných 
doktorandov. Niektorí z nich sa totiž v budúcnosti, popri svojej vedeckej a tvorivej 
činnosti, stanú aktérmi vzdelávacieho systému na univerzitách. Práve ich schopnosť 
vytvoriť a efektívne zaradiť e-learning do študijných programov univerzít môže zvýšiť 
kvalitu prezenčného štúdia (e-learning ako elektronická platforma pre doplňujúce 
samoštúdium) i dištančného vzdelávania (e-learning ako komplexné on-line 
vzdelávanie), ktoré sa možno čoskoro stane nevyhnutnosťou, hoci klasický spôsob 
univerzitného štúdia pravdepodobne tak skoro nenahradí (por. Chomienne – Badaoui 
– Gonzales – Zene – Gentil, 2014). E-learning ako plnohodnotná fungujúca súčasť 
vzdelávacieho procesu zasiahne predstavu o odbornej spôsobilosti pedagógov 
a poukáže na potrebu vytvorenia či (znovu oživenia) ich systematického 
koncepčného, a najmä transdisplinárneho vzdelávania.  
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E-LEARNING AS A WAY TO PROFESSIONALISM IN REGARD TO THE EDUCATION OF 

BEGINNING UNIVERSITY TEACHERS: INSPIRATIONS FROM FRANCE 

 
Abstract  
The ability to teach at the university is not given to whoever wants to become a teacher. This 
competence should be a result of a long-term continual education, and this not only in the didactic of a 
concerned research field. Modern information and communication technologies such as e-learning 
offer to us strategies to spread knowledge in the most effective way we've ever known. Teachers have 
to learn to use these technologies and before all to understand their possibilities so as to integrate 
them appropriately in their way of teaching. Therefore, in France, new challenges of university 
teaching are already included in university´s doctoral programs. 
Key words: doctoral studies, pedagogical training, transdiciplinarity, modern technologies, e-learning 
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