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Abstrakt  

Súčasná spoločnosť kladie na človeka stále zvyšujúce sa nároky. V príspevku prezentujeme 

inovatívny prístup odovzdávania a prijímania informácií, poznatkov prostredníctvom 

informačných technológií. Poukazujeme na pozitíva tejto formy edukácie v predmete 

pedagogická komunikácia. Zamýšľame sa a prezentujeme i riziká a úskalia,  spojené 

s inovatívnym prístupom. Predstavujeme konkrétne výstupy –  e-learningovú učebnicu, ktorá 

vznikla v rámci projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov 

v Dubnickom technologickom inštitúte“. Dubnický technologický inštitút realizoval projekt 

podporený z ESF v rámci operačného programu Vzdelávanie a opatrenia 1.2 Vysoké školy 

a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Učebnica je aktuálne 

implementovaná do procesu vzdelávania v študijnom odbore  1.1.2 učiteľstvo profesijných 

predmetov a praktickej prípravy. V širších súvislostiach poukazujeme na význam 

komunikácie nielen z pohľadu edukačného, ale aj celospoločenského. 

Kľúčové slová: komunikácia, e-learning, elektronická učebnica, inovácia, pedagogická 

komunikácia. 

 

Abstract  

The contemporary society is more and more demanding concerning receiving and transferring 

information. In this article we present the innovative approach in receiving and giving 

information knowledge by means of information technologies. We introduce the concrete 

issue – e-learning student book, which was created in the framework of the project 

„Improving the education quality and human resources development at Dubnica Institute of 

Technology“, supported by EU funds within the operation programme „Education“ and the 

proceeding 1.2 „Universities and research and development as motors of development of 

knowledge society“. The created student book has been implemented in the education process 

at Dubnica Institute of Technology within the field of study 1.1.2 Teacher training in 

professional subjects and practical preparation. We mention the advantages of this education 

form in the subject Pedagogical communication and at the same time we present the risks and 

weaknesses connected to this innovative approach. In wider connections we point to the 

importance of communication for education and for the whole society as well. 

Key words: communication, e-learning, electronic student book, innovation, pedagogical 

communication.  
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ÚVOD 

Rýchlo napredujúci trend smerom k inovácii je v súčasnosti determinovaný 

spoločenskými, ekonomickými a hlavne technologickými potrebami, ktoré si vytvára človek 

z dôvodu predstáv a očakávaní po lepšom, dokonalejšom, šťastnejšom svete. 

Inovácie vnímame ako nádej na dosiahnutie vysokých prínosov, zároveň ako možné 

riziko neúspechu. Ide o odklon od tradičného, zabehnutého, osvedčeného modelu, ktorý 

vykazuje pre človeka už len priemerne hodnotový efekt. Ide o krok takpovediac do neznáma. 

Pozitívny prístup k inováciám vyžaduje finančné zdroje, znalosti, stratégiu, spoluprácu 

a schopnosť prekononávať bariéry. 

Problematika inovácií je multidisciplinárna i multivedná. Najviac skloňovaná je 

v spoločenskom povedomí z pohľadu technológií, ekonomiky či manažmentu. Toto odvetvie 

je však veľmi úzko prepojené s ďalšími odvetviami, ku ktorým nepochybne patrí školstvo 

v globále ako vzdelávanie. 

 

1 O PROJEKTE 

Na základe uvedených súvzťažností prezentujeme praktické výstupy inovácií vo 

vzdelávaní na Dubnickom technologickom inštitúte. Projekt s názvom „Zvyšovanie kvality 

vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v Dubnickom technologickom inštitúte“ sa začal 

realizovať na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom 1.1.2012. Projekt 

bol podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

prioritnej osi 1 a opatrenia 1.2 operačného programu Vzdelávanie. Všetky aktivity, 

realizované v rámci projektu, smerujú k plneniu rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania 

a skvalitneniu poskytovaných študijných programov (http://elearning.dti.sk/projekt.php).  

Ciele projektu smerujú: 

 k navrhnutiu a overeniu systému merania kvality vysokoškolského vzdelávania 

postaveného na báze Kirkpatrickovho modelu merania efektivity vzdelávania (cieľ 

aktivity č. 1), 

 k navrhnutiu a overeniu opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania 

v študijnom programe učiteľstvo profesijných predmetov (cieľ aktivity č. 2), 

 k vytvoreniu a inštalácii nástroja schopného efektívne odstrániť informačnú nerovnosť 

vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania (cieľ 

aktivity č. 3), 

 k overeniu hodnotenia výsledkov opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania založených 

na systéme priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania (cieľ aktivity č. 

4). 

V rámci aktivity 1.1 Návrh a overenie systému priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe pedagogická komunikácia bola 

vytvorená elektronická učebnica. V prepojení na inovácie chceme priblížiť rozdiely 

tradičných foriem vo vzdelávaní a pozitíva, rezervy, s akými sa táto inovatívna forma v praxi 

stretáva. 

Podľa príkladu Mikóka (2010) vychádzame pri definovaní základného pojmu 

„inovácie“ zo zákona o inováciách (www. rokovaniania.sk – dokumenty z rokovania Vlády 

SR). Pod inováciou aplikovanou do procesu vzdelávania ponúkame a implementujeme v praxi 

nový produkt (v podobe učebnej pomôcky), postup, činnosť, aktivitu (v podobe vyučovacej 

metódy), uvedenú do procesu vzdelávania, ktorý je založený na výsledkoch výskumu 



Súčasné aspekty pedagogickej profesie 

                                                                  136                                                             
 

a vývoja edukačnej, informačnej a technologickej činnosti. Ide o zavedenie nového, výrazne 

lepšieho postupu, metódy, vrátane podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru.  

Blízke naším myšlienkam je vyjadrenie Druckera (1993), ktorý uvádza, že inovácie sú 

definované ako proces zabezpečovania sa novými lepšími schopnosťami alebo zvýšenou 

užitočnosťou. V tomto poňatí nie sú vnímané len ako veda či technológia, ale ako hodnota, 

ktorá môže byť meraná dopadom na okolie. Vo vzdelávaní sú študenti, rovnako ako 

v ekonomike zákazník, hnacím motorom inovačného napredovania.  

 

2 CHARAKTERISTIKA „PRODUKTU“ ELEKTRONICKEJ UČEBNICE 

V PREDMETE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKÁCIA 

Inováciou bola už samotná tvorba, písanie elektronickej učebnice. Zostavovanie  

obsahu súviselo  s celkovou štruktúrou, ktorá  sledovala cieľ nielen podať informácie smerom 

k študentom, ale  aj ich získané  rozvinuté nové poznanie, vedomosti získať naspäť. Ako sme 

spomenuli v úvode, tvorba cieľov sa prepájala s hlavnou myšlienkou i zámerom overenia 

systému merania kvality vysokoškolského vzdelávania postaveného na báze Kirkpatrickovho 

modelu merania efektivity vzdelávania. Elektronickú učebnicu celkovo tvorilo 13 základných 

cieľov (kapitol) rozčlenených do podcieľov (podkapitol). 

Súčasťou elektronickej učebnice, tak ako i klasickej, bol úvod, záver, kontrolné 

testové otázky po každej kapitole, použitá literatúra. Jedinečnosť a inovácia oproti tradičnému 

prístupu vzdelávania však vychádza z možnosti prepojiť viaceré informačno-komunikačné 

kanály, smerujúce k rozvoju nového poznania v prepojení a aktivizácii viacerých zmyslov. 

Hlavným zámerom nie je zistiť počet bodov, úspešnosť študenta v teste, ale umožniť 

a sprístupniť mu poznatky pomocou informačných technológií a získať tak odpovede na tieto 

základné otázky: 

 na koľko sú študenti v predmete zorientovaní, 

 dozvedeli sa niečo viac, čo nevedeli, 

 ako vnímajú túto novú možnosť sprístupňovania poznatkov, 

 ako by sa mohla táto forma vzdelávania vylepšiť zdokonaliť, rozvinúť. 

 

3 OD INOVÁCII KU KOMUNIKÁCII A SPÄŤ 

Všeobecne je možné povedať, že komunikácia má vždy nejaký účel, nejaké 

presvedčenie, zámer, očakávanie. V rámci komplexnejšieho cieľa zameraného na zvyšovanie 

kvality vzdelávania na Dubnickom technologickom inštitúte smeruje táto forma vzdelávania 

k dvom rozhodujúcim subjektom. Objektom hodnotenia a kladenia otázok je nová forma 

edukácie – elektronická učebnica. 

Subjekt študent dáva odpovede na otázky Čo som očakával? Čo som získal? Obohatilo to 

moje prvotné poznanie? Viem tieto poznatky využiť v praxi? 

Subjekt pedagóg: Čo som touto formou edukácie odovzdal? Je táto cesta pozitívne vnímaná? 

Aké dáva výstupy, prínos pre prax? Čo jej chýba? 

Cieľom elektronickej učebnice Pedagogická komunikácia bolo prehľadne, výstižne a pútavo, 

inovatívne priblížiť informácie a poznatky (v podobe definícií, delení, príkladov z praxe) zo 

sociálnej i pedagogickej komunikácie v kontexte požiadaviek kladených pre daný učebný 

odbor. 
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3.1 Výhody a nevýhody 

Obr. 1 Grafická hypertextová väzba 

 

Zdroj: elearning.dti.sk 

Grafická hypertextová väzba v obrázku umožňuje preklikom jednotlivých druhov 

komunikácie získať ich výstižnú charakteristiku, zároveň je tu možnosť prepojenia na slovník, 

bližšie vysvetľujúce pojmy. Prepojenia učebnice sú vizuálne, obrázkové, audivizuálne 

(zobrazí video, prípadne graf). 

Hlavnými výhodami pri využívaní elektronickej učebnice v edukácii študentov 

v predmete Pedagogická komunikácia sú tieto: 

učebnica kopíruje presný vzhľad a použitie klasickej učebnice, avšak v digitálnej forme, 

je v nej dostupná interaktivita a multimédiá, ktoré výrazne obohacujú možnosti elektronickej 

učebnice o videá, animácie, fotogalérie, interaktívne okná, formuláre, linky, čo spolu s 

efektným listovaním a pohodlným navigačným menu užívateľovi umožňuje bohatý 

vzdelávací zážitok. 

Rezervy elektronickej učebnice sa spájajú hlavne s procesom interakcie medzi 

pedagógom a študentom. Komunikácia je dôsledne obojsmerný proces, je to spoločná aktivita 

komunikujúcich, prenos správy z jednej mysle do druhej. 

Kvalita každej inovácie závisí od jej správnej interpretácie. Ako sme už naznačili, 

elektronická učebnica plní predovšetkým poznávaciu funkciu. Ku každej kapitole je učivo, 

informácie, poznatky spracované zrozumiteľne s využitím prvkov grafickej, obrazovej 

a auditívnej technológie. Pedagogická komunikácia v podobe elektronického kurzu je 

zameraná na sprístupnenie nových poznatkov, na základe toho sú aj otázky v testoch po 

každej kapitole orientované na nižšie kognitívne procesy (zapamätať si, porozumieť, 

aplikovať, analyzovať, hodnotiť, tvoriť). Cieľovou požiadavkou predmetu sú prioritne 

komunikačné zručnosti. Tieto možnosti rozvíja samostatná časť vzdelávania – aktívna 

prednáška, semináre, ktoré nadväzujú na sprístupnené a osvojené poznatky vďaka 

elektronickej učebnici. 

 

ZÁVER 

Kvalitné vzdelávanie budúcich učiteľov sa netýka len ich pregraduálnej prípravy, ale 

tiež uvedomenia vo vzťahu k poslaniu učiteľskej profesie, motivácie, celoživotného 

vzdelávania. V intenciách celosvetových trendov treba v čo najkratšom časovom úseku 

dosiahnuť maximálnu aktívnu informačnú gramotnosť nielen pedagógov v praxi, ale 

i budúcich pedagógov, pripravujúcich sa na toto povolanie. Komunikácia ako prostriedok 

učenia v širšom kontexte nám umožňuje prijímať a aplikovať inovácie, poznávať vnútorný 

i vonkajší svet, ale tiež ponechať si vlastný názor vo vzťahu k svetu k moderným 

technológiám.  
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Návrhy pre inovácie realizácie projektu do praxe 

V predmete Pedagogická komunikácia vnímať priebežné testovanie pomocou kurzu 

len ako doplňujúcu informáciu v podobe sebareflexie pre študenta (nakoľko som 

porozumel?). 

Hodnotenie realizovať priamou interakciou vo vzťahu ku komunikačným zručnostiam, 

ktoré študent bude osobne a zároveň skupinovo prezentovať na konkrétnom, ním vytvorenom 

modelovom prípade z praxe.  

Kurz ponímať ako vzor pre vlastnú prípravu, reč, prezentáciu na ľubovoľnú tému 

v odbornom vzdelávaní pedagóga, kde zapracuje všetky jednotlivé časti kurzu vo vzťahu 

k vytýčeným cieľom. 

Vlastné tvorené prezentácie sprístupniť všetkým študentom i vyučujúcim.  
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