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Abstrakt 
 

Profesia učiteľa okrem bohatej histórie, tradície a nenahraditeľnosti medzi inými 
profesiami obsahuje viacero paradoxných pólov. Jedným z nich je učiteľova schopnosť 
získavať a odovzdávať informácie spôsobom reflektujúcim aktuálne spoločenské požiadavky 
a trendy. V dobe elektronického vzdelávania by malo byť samozrejmosťou integrácia 
a aktívne, efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) 
v pedagogickej praxi. Realita odhaľuje mnohé nedostatky práve v tejto časti pedagogickej 
práce. Cieľom predkladaného článku je pedagogicko - psychologická deskripcia bariér 
z pohľadu učiteľa identifikovaných pri integrácii IKT do edukačného procesu. 
 
Kľúčové slová: pedagogicko - psychologická bariéra elektronického vzdelávania, 
elektronické vzdelávanie ako sociálno – psychologický jav 
 
Abstract   
 

The teaching profession contains many paradoxical positions except for rich history, 
the tradition and the irretrievability among others professions. One of the paradoxical 
positions is the teacher ability to gain and hand in the informations by the reflecting way of 
the actuall society`s demands and trends. The integration and the active, effective utilization 
the information – communicative technology (ICT) in the pedagogical practise might be 
a obviosity in the electronical education time. The reality shows a lot of absences in this part 
of the pedagogical practise. The aim the submitted article is the pedagogic – psychological 
description of the obstruction from the teacher `s point of view identified from the integration 
of the ICT to the education. 
 
Key words: the pedagogic – psychological obstruction of the electronic education, the 
electronic education as the social – psychological phenomenon 
 

1. ÚVOD 
 
Učitelia, podobne ako mnohé iné profesie pracujúce s informáciami, flexibilne reagujú 

na meniace sa podmienky danej spoločnosti. Okrem informácií, ktoré sú dlhodobo nemenné, 
vystupujúce ako fakty a zákony, je nevyhnutnosťou disponovať aktuálnymi informáciami. 
Školstvo je jedným zo základných kameňov každej vzdelanej spoločnosti. Preto potrebuje 
odborníkov – teoretikov a odborníkov v praxi, ktorí sú  nielen dispozične vybavení pre 
vychovávanie, ale sú predovšetkým kvalifikovaní. Súčasná doba elektronického vzdelávania 
je faktom, ktorý nemožno popierať, ani ho dlhodobo obchádzať. Netreba ho stigmatizovať 
a tabuizovať, ale skôr k nemu pristupovať ako k prirodzenému výsledku napredovania 
spoločnosti. Rýchle tempo globálneho vývinu je podmienené adekvátnym vzdelaním. Učitelia 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
170 

 

preto aj po ukončení svojej pregraduálnej prípravy dopĺňajú vzdelanie, vysporiadavajú sa 
s novými výzvami akou elektronické vzdelávanie bezpochyby pre mnohých z nich je.  
Pre zachovanie jednoznačnosti predkladaného článku, elektronické vzdelávanie a jeho 
jednotlivé prvky, pokladáme za jeden z rôznych druhov informačno – komunikačných 
technológií. Zároveň ho vnímame ako sociálno – psychologický jav, meniaci nielen priebeh 
vyučovacieho procesu, ale dotýkajúci sa predovšetkým samotnej interakcie učiteľ – študenti. 
Proces integrácie elektronického vzdelávania vnímame minimálne v dvoch fázach :  

1. fáza zahŕňajúca okolnosti technického charakteru 
2. fáza obsahujúca sociálny aspekt, t.j. samotný vzťah učiteľa 

 
2. PROBLÉMOVÉ OBLASTI 

 
Elektronické vzdelávanie a jeho jednotlivé prvky integrované do edukačného procesu 

spôsobujú zmenu v mnohých detailoch pri realizácii samotnej výučby. Proces integrácie má 
komplexný charakter a mnohé podmieňujúce faktory majú výrazný psychologický aspekt 
(Fandelová, 1999, s. 51). Za najslabší článok tejto integrácie je z pedagogicko – 
psychologického pohľadu odbornou verejnosťou považovaná interakcia učiteľ – študenti ( 
napr. Kanuka, 2008, Motah 2007, Cooper 2003 a i.). V nasledujúcich častiach sa zameriame 
na deskripciu jednotlivých oblastí, ktoré priebeh vzájomnej interakcie podmieňujú a kreujú. 
 

2.1  Transformovaná rola učiteľa  
 
Zmena spôsobu odovzdávania informácii úzko súvisí aj so zmenou postavenia učiteľa 

k študentom. Staršie generácie študentov si ako prvé asociácie pri podnetovom slove učiteľ 
vybavia adjektíva sýtené direktívnym prístupom učiteľa k študentom. Tento prístup však nie 
je v zhode so súčasnými, všeobecne platnými výchovnými cieľmi. A zároveň nezodpovedá 
ani základnému princípu, na ktorom je elektronické vzdelávanie založené. Elektronické 
vzdelávanie vychádza z modulácie dlhodobého, hierarchicky postaveného vzťahu učiteľ- 
študenti na vzťah partnerský (Pišút, 2003). Práve táto zmena môže byť subjektívnou 
prekážkou učiteľov pre integráciu elektronického vzdelávania. Pravdepodobne najvýraznejšia 
bude táto zmena vnímaná ako prekážka u učiteľov, ktorí majú niekoľko ročnú prax v školstve 
a v čase ich pregraduálnej prípravy nebol trend humanizácie vzťahu učiteľ – študent  natoľko 
výrazný, ako je tomu teraz. Princíp symetrickosti tohto vzťahu je položený na základnej 
podmienke – dôvere učiteľa vo svojich študentov (Sollárová, 2005, s. 147). Úlohou učiteľa 
viac nie je rozhodnúť o vzdelávaní študenta, ale vytvoriť také podmienky, ktoré dovolia 
študentom cítiť slobodu v učení a raste. Z rovnakej základnej tézy vychádza aj elektronické 
vzdelávanie – opätovne získaná kontrola študenta nad vlastným vzdelávaním 
(Frydenberg, 2002). Z učiteľa sa teda stáva viac facilitátor. V prípade akceptácie 
transformácie role učiteľa na facilitátora je nevyhnutné zdôrazniť, že facilitátor v zmysle 
koncepcie Rogersa, „zahŕňa celú jeho osobnosť“ (Sollárová, 2005, s.147). Jeho základom je 
teda vnútorné presvedčenie a nastavenie osobnosti učiteľa. 

V konečnom dôsledku, práve osobnostná podmienenosť transformácie vzťahu učiteľ- 
študent, ako sme v texte vyššie ukázali, môže byť hlavnou subjektívnou prekážkou učiteľa pri 
integrácii elektronického vzdelávania a jeho prvkov, ktorý tento druh vzťahu v sebe zahŕňa. 
Vzhľadom na to fakt, že charakter vzťahu učiteľ - študent sa dotýka priamo učiteľových 
osobnostných charakteristík, jeho ovplyvniteľnosť je otázna. 
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2.2  Spôsob interakcie a komunikácie 
 

Samotná transformácia vzťahu mení aj spôsob vzájomnej komunikácie a celkovej 
interakcie. Zmena v tejto oblasti je obzvlášť markantná, ak došlo aj integrácii elektronického 
vzdelávania. Komunikácia a interakcia má v edukačnom procese svoje nevyhnutné miesto. Je 
nielen zdrojom informácií vzdelávacieho charakteru, ale zároveň má nemej významný 
sociálny aspekt. Tento aspekt zahŕňa kvality vzájomného vzťahu učiteľ- študenti, spôsob 
vzájomnej komunikácie, ale aj vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých subjektov prebiehajúcej 
interakcie. Sociálny aspekt interakcie po integrovaní elektronického vzdelávania sa ukazuje  
kritickým a obávaným momentom, ktorý odrádza viacerých pedagógov. Interakcia a teda aj 
komunikácia nadobúda virtuálny charakter. Mnohí odborníci a pedagógovia sa stavajú do 
extrémnych pólov a hlásajú stratu ľudského kontaktu študenta s učiteľom (Mareš, 2007, 
Kanuka, 2008).  Vzájomná interakcia je udržiavacím a rozvíjajúcim prvkom nielen tradičného 
aj elektronického vzdelávania. Vhodnou formou integrácie elektronického vzdelávanie sa 
ukázal model zmiešaného vzdelávania, kedy je interakcia prítomná nielen vo virtuálnej, ale 
aj fyzickej forme (Heinze a Procter 2005, Gilmore a Halcomb 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. 
Virtuálna interakcia a komunikácia v sebe nesie potenciálne riziko straty sociálneho aspektu, 
len do takej miery, v akej miere sú podľa nášho názoru určené jej vzájomné pravidlá 
a subjektívne vnímané bariéry. Ako ukázali výsledky viacerých výskumov napr. Šimúth, 
Sarmány-Schuller, 2008, Cooper 2003, Vrasidas a McIsaac 1999 a i., prirodzenosť zapojenia 
sa do virtuálnej interakcie je priamo závislá od predchádzajúcich skúseností jej účastníkov 
s takouto formou vzdelávania. Preto usudzujeme, že aj v prípade učiteľov bude 
s narastajúcimi skúsenosťami s touto formou vzdelávania a interakcie so svojimi študentmi, 
priamo úmerne klesať subjektívne vnímané riziko straty ľudského kontaktu v prípade 
integrácie elektronického vzdelávania.  
 

2.3  Riešenie problémov 
  
Aspekty vzájomného vzťahu ako aj spôsob interakcie a komunikácie určujú spôsob 

riešenia problémov a úloh vznikajúcich počas vyučovania ako aj mimo neho. Od charakteru 
vzťahu závisí aj miera zodpovednosti jednotlivých účastníkov edukačného procesu za 
vzdelávanie ako aj riešenie problémov. Jednou zo spomínaných základných charakteristík 
elektronického vzdelávania je kontrola študenta nad vlastným vzdelávaním (Frydenberg, 
2002). Získanie kontroly korešponduje s vlastnou zodpovednosťou nad dosiahnutým 
vzdelávaním a teda aj usporiadaním vzťahu učiteľ – študenti. Cyklicky sa teda opätovne 
vraciame k nášmu východiskovému bodu – transformácia vzťahu. Ako ukázala štúdia 
Pišútovej (2003), problémy študentov elektronického vzdelávania vychádzali predovšetkým 
z dlhodobého asymetrického vzťahu učiteľ - študenti a autoritatívneho spôsobu vedenia 
učiteľa. Identifikované boli  dve hlavné problémové oblasti :  

1. štýl vyučovania a spôsob učiteľovho prístupu k problémom  
2. otázka nezávislosti a zodpovednosti a koncept vzájomnej spolupráce študentov 

 
Tieto dve oblasti ukazujú na dlhodobo zaužívaný spôsob vzdelávania na všetkých 

stupňoch škôl. Študenti neboli vedení k samostatnému mysleniu, riešenia zväčša ponúkali 
učitelia a teda primárnou úlohou študentov bolo memorovať fakty potrebné k zvládnutiu 
previerky vedomostí. Preto náhly posun hierarchického vzťahu na symetrický a zmenu  
tradičného vymedzenia rolí viedol pri elektronickej forme vzdelávania často len k zverejneniu 
prednášok alebo úloh na internete. Študenti neboli a stále nie sú dostatočne schopní prijať 
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náhlu zodpovednosť za svoje vzdelávania a pre učiteľov nie je natoľko prirodzené prijať 
úlohu facilitátora. 

Odpoveďou na otázku ako riešiť tento cyklicky sa opakujúci problém môžu byť aj 
výsledky štúdie Motaha (2007). Školstvo na Mauríciu prešlo procesom transformácie a taktiež 
v súlade s globalizačným trendom integrovalo elektronické vzdelávanie do edukačného 
procesu. Integráciu vnímalo ako komplexný proces pre obe strany účastníkov – študentov aj 
učiteľov. Motah (2007) príčinu problémov, ktoré so sebou tento systém vzdelávania priniesol 
nachádza v nepripravenosti na komplex zmien. Výsledky výskumu ukázali, že viac ako 
polovica skúmaných učiteľov bola skeptická k pozitívnemu vplyvu elektronického 
vzdelávania na študijné výsledky študentov. Zároveň pripustili možnosť, že ak by bolo 
elektronické vzdelávanie súčasťou ich pregraduálnej prípravy, vnímanie jeho vplyvu na 
študijné výsledky ich študentov by bolo pozitívnejšie.  

Subjektívne vnímané bariéry z pohľadu učiteľov pri integrácii elektronického 
vzdelávania do edukačného procesu pokladáme vo veľkej miere za odstrániteľné. Možným 
riešením a teda aj predchádzaním ich ďalšieho vzniku by bola kvalitnejšia pregraduálna 
príprava zameraná viac na sociálno -  psychologický aspekt elektronického vzdelávania. 
Zároveň sa otvára otázka psychologickej prípravy a kompetencie budúcich učiteľov.  Pretože 
učiteľ už dávno nie je len zdroj informácii, ale nadobúda viacero rolí, ktoré prenáša aj do 
interakcie so študentmi. Ng et al.( 2006) vymedzila nasledovné role, ktoré učiteľ nadobúda: 

 pedagogická 
 sociálna 
 manažérska 
 technologická 

Za najdôležitejšiu rolu pre interakciu učiteľa so študentmi, spomedzi všetkých 
uvádzaných rolí, považujú viacerí autori sociálnu rolu. Dôraz na napĺňanie práve tejto role sa 
zvyšuje obzvlášť pri integrácii prvkov akými sú elektronické vzdelávanie alebo jeho 
jednotlivé prvky. V zhode s celospoločenskou diskusiou sa prikláňame k apelu 
zdôrazňujúcemu potrebu zvýšenej pozornosti venovanej rozvíjaniu sociálno – 
psychologickým zručnostiam budúcich pedagógov pri ich pregraduálnej príprave.  
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