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Abstrakt  
 

Nasledujúci článok sa zameriava na evaluáciu a porovnanie didaktiky technických 
predmetov  vyučovaných tzv. metódou blended learning a e-learning v akademickom 
prostredí na Slovensku.  Na základe evaluačných dotazníkov vyplnených študentmi,  článok 
analyzuje výhody a nevýhody jednotlivých didaktických fáz (motivačnú, expozičnú, fixačnú, 
diagnostickú) metód blended learning ako aj e-learning.  Článok takisto poukazuje na 
technickú nepripravenosť ako aj pasivitu v e-learningovom procese výučby skúmanej vzorky 
študentov.  
 
Kľúčové slová: e-learning, blended learning, learning management system, manažment 
kurzov, face-to-face vyučovanie 
 
Abstract  
 

The following article focuses on the evaluation and comparison of the didactics of 
technical subjects taught by blended learning method and e-learning method in the academic 
setting in Slovakia. Based on the evaluation questionnaires completed by students, article 
analyzes the advantages and disadvantages of the various didactic phases of teaching 
(motivation, exposure, fixation, diagnostic) of both teaching methods. Article also refers to 
technical unpreparedness and passiveness of the sampled students in e-learning. 
 
Key words: e-learning, blended learning, learning management system, management 
courses, face-to-face teaching 
 
 

1. ÚVOD 
 

Nové formy  vo vyučovacom procese formou online vzdelávania sú na väčšine 
vysokých škôl nemalou výnimkou; podobne trend rozširovania využívania online vzdelávania 
je prítomný i na Slovensku. Ide totiž o novú formu vedomostnej spoločnosti, v ktorej sa 
generujú tak teoretické ako aj experimentálne vedomosti nadobudnuté na vyučovaní 
prostredíctvom online vyučovania poskytnutým systémom e-learning. Tieto formy 
prispievajú a otvárajú nové oblasti priameho použitia vedomostí a tak sa čoraz väčšmi stávajú 
obľúbenou formou nielen pre študentov, učiteľov ale aj odbornú verejnosť. S implementáciou 
týchto nových foriem sa mohli stretnúť i študenti prvého ročníka bakalárskeho programu 
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aplikovaná ekonómia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, Univerzity Komenského 
v Bratislave na predmetoch Techniky akademického písania a Informatika. Predmet Techniky 
akademického písania bol vyučovaný prostredníctvom metódy blended learning a  
Informatika formou metódy e-learningu. V nasledujúcom článku si preto priblížime tieto dva 
termíny a povieme si, akým úskaliam musia čeliť tieto dve metódy v rámci slovenského 
akademického prostredia. 

 
2. E-LEARNINGOVÉ PROSTREDIE 

 
Pojem e-learning (electronic learning alebo elektronické vzdelávanie) alebo aj 

learning management system je pojem prebratý z angličtiny a predstavuje učebný process, 
ktorý je realizovaný v takzvaných multimediálnych scenároch. V nich sú integrované 
multimediálne a (tele)komunikačné technológie, pomocou ktorých je možná nielen 
komunikácia vo virtuálnej platforme, ale aj nahrávanie rôznych súborov a materiálov, či 
vykonávanie rôznych testov, online konferencií, atď. Ide totiž o typ (online) softvéru, ktorý je 
založený na webovej aplikácii. V rámci tohto učebno-vzdelávacieho prostredia je tak svojím 
používateľom poskytnutá maximálna miestna, časová, personálna a inštrumentálna sloboda. 
Rieša sa totiž rôzne konkrétne situácie, v ktorých sú vložené procesy výučby, učenia sa 
a vzdelávania do online prostredia. Sú to rôzne zdroje vo forme zadaní ako napríklad učebné 
materiály a úlohy, alebo ide o aktivity ako napríklad slovníky, testy, prieskumy, prednášky, 
atď., ktoré sú stvárnené v multi-mediálnej podobe. Tieto zdroje, či aktivity sú potom tak 
didaktcky i metodicky úpravené pomocou informačnej technológie, aby vytvárali patričný 
dizajn, v ktorom je možné riešiť dané zadania. Správny dizajn tak prispieva k zvyšovaniu 
výkonnosti použitých technických prostriedkov avšak by mal byť podporený i personálnymi 
službami ako je napríklad tútorstvo skúsenejšími kolegami.  

Okrem toho predstavujú e-learningové portály aj formu vedeckého a vedomostného 
manažmentu, pretože obsahujú strategické a operatívne činnosti. V rámci e-learningu sú 
potom kombinované a integrované rôzne funkcie pre štruktúrovaný a kontextualizovaný styk 
s explicitnými a implicitnými vedomosťami.  Typickým znakmi sú hlavne úkony ako 
napríklad rôzne iné vedecké zdroje, ktoré sú prepojené pomocou tzv. links alebo môže ísť aj o 
vedecké databázy, v ktorých sú uložené vedomosti. E-learning je v tomto prípade potom iba 
sprostredkovateľom týchto vedomostí. 

Využitie e-learningu pre účely samostatného vzdelávania je  tak všestranné, že mnohé 
inštitúcie ho preto využívajú i v rámci svojich interných sedení. Okrem toho Organizácia pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD, 2001) úvádza vo svojej brožúrke „e-Learning, the 
partnership challenge“ dva dôvôdy využitia e-learningu. Prvým dôvodom je využitie e-
learningu pri vzdelávacích záležitostiach, ktoré sa nedajú zvládnuť bez použitia technológie 
(t.j. dematerilizácia učenia sa z hľadiska časového a miestneho –podľa motta  „anytime“ a 
„anywhere“, interaktívny prístup každého ku zdrojom, kto sa chce vzdelávať i formou 
diaľkovej výučby, atď.). Druhým dôvodom sú vzťahy v oblasti vzdelávania, ktoré môžu byť 
vylepšené na základe použitia informačnej technológie (t.j. možnosť vybrať si spôsob 
vlastného pracovného štýlu,  a štýlu učenia sa, ako aj možnosť vlastnej kontroly 
a monitorovania svojho vlastného procesu učenia sa, atď.). Z tohto hľadiska je e-learning 
novou víziou pre vzdelávaciu politiku, ktorá sa snaží prejsť zo starobylého spôsobu 
sprostredkovania vedomostí k novému – modernému – spôsobu   interaktívneho učenia 
a vzdelávania sa. V ďaľšom výklade si preto povieme niečo o manažmente kurzov pomocou 
dvoch metód, ktoré prispievajú práve k tejto inovačnej vízii.  
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3. FORMA MANAŽMENTU KURZOV POMOCOU METÓDY E-
LEARNINGU A METÓDY BLENDED LEARNING 

 
Ako sme si v predchádzajúcom výklade povedali, e-learning predstavuje formu 

transparentného spravovania učebných materiálov. Dokonca je prostredníctvom e-learningu 
možné už nahradiť aj proces klasického vyučovania v triede (tzv. face-to-face vyučovanie), na 
ktorý sme boli do teraz zvyknutí. Takúto formu (online alebo offline) vyučovania nazývame 
potom virtuálne vzdelávanie. Na rozdiel od klasického face-to-face vzdelávania, je táto forma 
vyučovania a učenia sa podporovaná iba e-learningom. V rámci tejto virtuálnej formy 
vyučovania vyučujúci poskytuje svojím študentom všetky dokumenty, spätné väzby, 
vedomosti, atď. v elektronickom formáte, ktorý je prispôsobený na e-learningové potreby. 
Dokonca vie učiteľ prostredníctvom e-learningu zadeliť študentov do rôznych pracovných 
skupín (tzv. working groups), zapisovať im známky, nastaviť čas odovzdávania prác a iných 
materiálov, spustiť online konferenciu, atď.  

Jednou z ďalších možností, resp. foriem vyučovania je tzv. kombinovaná 
(integrovaná) forma vyučovania a učenia sa, v ktorej sa kombinuje (integruje) klasická forma 
vyučovania (face-to-face) a forma online vzdelávnia, v ktorej vyučujúci dáva spätné väzby 
svojím študentom tak v triede ako i v e-learningovom portáli. Takúto formu vyučovania 
potom nazývame ako „blended learning”. Blended Learning je potom po metododickej, 
mediálno-didaktickej a mediálno-pedagogickej stránke nielen sprostredkovateľom informácií 
ale aj vedomostí a hovoríme o tzv. integrovanej forme spracovania a sprostredkovania 
vedomostí.  
 

4. VÝHODY E-LEARNINGU A BLENDED-LEARNING PRE 
DIDAKTIKU 

 
Používanie nových médií sa postupne stáva súčasným trendom v rámci vyučovania na 

vysokých školách aj na Slovensku. Prečo je tomu tak? Hlavným dôvodom využívania 
elektronického vyučovania je ich nekonvenčné používanie 24 hodín, 7 dní v týždni nepretržite 
počas celého roka. Zlepšená kvalita individuálnej konzultácie online učebných materiálov, 
jednoduchosť používania funkcií, rýchly prístup k novým informáciám v rámci praktických 
cvičení a flexibilná organizácia vo vlastných vypracovaných materiáloch patria tiež k ďalším 
výhodám elektronického vzdelávania. Okrem toho majú študenti možnosť neviazaného 
prístupu na materiály, ktoré im poskytol vyučujúci, bez toho, aby boli viazaní na nejaké 
miesto. Táto eventualita im poskytuje hlavne určiť si vlastné tempo pri učení. 
Z taxonimického hľadiska možno podľa Baugmantera (2006, s. 53) vytvoriť 8 didaktických 
funkcií, ktoré umožňujú rozmanitosť použitia e-learningu ako vhodného prostriedku pre 
vyučovacie účely. Medzi tieto funkcie patrí integračná (e-learning sa integruje do 
vyučovacieho procesu), orientačná (e-learning poskytuje lepšiu orientáciu v rámci preberanej 
látky predmetu), informačná (e-learning sprostredkováva nové informácie), inovačná (e-
learning je novou formou vzdelávania sa), heuristická (e-learning umožňuje riešenie 
komplexných problémov), teoretická (e-learning rieši reálne prípady) a funkciu, ktorá vedie 
k znižovaniu nákladov (e-learning je z hľadiska využitia komunikačnej a informačnej 
technológie lacnejší ako obvyklé obstarávanie materiálov).  V ďalšom popise si preto 
priblížime alternatívy e-learningu pre študentov a ich učiteľov, a povieme si, prečo je tomu 
tak. 

‐ Existencia učebných online materiálov poskytuje pre ich konečných užívateľov 
šetrenie času na obstaranie si potrebnej literatúry, nakoľko je táto zavesená online. 
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‐ Prehľadná architektúra, organizácia materiálov a štruktúry predmetu poskytuje 
modernú interaktívnu formu výučby. Programy a funkcie e-learningu sú tak zostavené, 
aby každý užívateľ vedel čo najrýchlejšie s nimi pracovať a sú prispôsobené tak aby 
vyhovovali pre potrebny flexibilného vzdelávania. Okrem toho je zaručená 
jednoduchá administrácia materiálov a obsahov bez špeciálnej znalosti 
programátorských funkcií. Ďalej je v rámci architektúry predmetu možné vytvárať tzv. 
vedomostné siete, ktoré spájajú externé vedomosti pomocou tzv. liniek, medzi ktorými 
si študenti môžu vyberať jednotlivé témy, a to im pomáha rýchlejšie spoznať sieťovú 
štruktúru.  
 

‐ Neobmedzený prístup  znamená možnosť prístupu zo všetkých svetadielov, tam kde 
je dostupný počítač a internet. Nie je pre študentov nekonvenčné vzdelávanie sa na 
dovolenke pri mori či na lyžovačke v Tatrách? 
 

‐ Miesto pre virtuálnu výučbu prispieva k redukcii až eliminácii klasického face-to-
face vyučovania v triede. Takáto dynamická forma vyučovania umožňuje súhrn 
potrebných elementov učenia sa do tzv. virtuálnej triedy. 
 

‐ Časová flexibilita a individuálne tempo v procese učenia sa je umožnená hlavne pre 
online prístup k materiálom. Okrem toho táto vlastnosť podporuje rast individuality a 
prechod z nestabilnej formy klasického vyučovania k stabilite učenia sa. Študenti 
nemajú možnosť vyhovoriť sa, že na vyučovaní chýbali.  
 

‐ Úspora nákladov (napr. na papier, na manažment údajov, atď.) a zvýšenie efektivity 
učenia sa je docielená na základe online prístupu k rozmanitým materiálom 
poskytnutých vyučujúcim.    
 

‐ Posilnenie vlastnej zodpovednosti za poskytnuté multimediálne obsahy je možno 
docieliť využitím rôznych foriem učenia sa. Možno totiž využiť formu spracovania 
výsledkov práce pomocou písomného, zvukového, obrázkového, a obrazového video 
formátu. Vďaka týmto médiám sa stáva proces vzdelávania záživnejším a predchádza 
sa monotónnosti vo vyučovacom procese. 
 

‐ Pracovaním s rôznymi formami elektronických médií sa zvyšuje schopnosť 
interaktívnej komunikácie používateľa s týmito médiami. Využívaním napríklad 
mailovej komunikácie sa znižujú logistické cesty ako aj transkakčné náklady. 
Komunikácia je lacnejšia a rýchlejšia. 
 

‐ Priama online komunikácia a priama spätná väzba od vyučujúceho resp. cez 
(automatické) nastavenia v e-learnigovom prostredí tak umožňuje lepšiu kontrolu 
výsledkov práce študentov.  
 

‐ Štatistické vyhodnotenie a evaluácia kurzu online poskytuje spätnú väzbu nielen 
pre študentov o ich výsledkoch vykonanej práce, ale aj pre učiteľa, ktorý vie následne 
zlepšiť poskytnuté online obsahy pre svoje budúce vyučovanie. 
 
Okrem toho sa otvárajú nové možnosti využívania e-learningu nielen vo 

vysokoškolskom prostredí, ale aj pre odbornú prax. E-learning je totiž tak dobre vyvinutá 
forma vzdelávania sa,  že podporuje a zvyšuje možnosti osvojenia si odborných znalostí, ako 
aj sociálnych kompetencií a schopnoť systematickej a kritickej analýzy rôznych procesov 
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(napr. komunikačných) zahrnujúc schopnosti k samostatnej a tímovej práci ako aj 
cieľavedomému a dlhodobému spracovaniu problémov týkajúcich sa daného predmetu 
výučby. E-learning tak prispieva k sprostredkovaniu exemplárneho priblíženiu sa k aktuálnym 
spoločenských perspektívam využívaných vo vede aj v praxi. Integratívna forma vzdelávania 
sa totiž prispieva k vytvoreniu a osvojeniu si potrebných kompetencií, ktoré sú v dnešnej dobe 
vyžadované na presadenie sa na vysoko konkurenčnom trhu práce.  

 
5. METODOLÓGIA 

 
Študenti prvého ročníka bakalárskeho programu (dennej aj externej formy štúdia) 

aplikovaná ekonómia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, Univerzity Komenského 
v Bratislave anonymne vyplnili na povinných predmetoch Techniky akademického písania a 
Informatika  evaluačné hárky, ktoré im boli distribuované na konci semestra.  Evaluačný 
hárok pozostával z 30 otázok zameraných na kvalitu a náročnosť predmetu ako takého, 
spokojnosť študentov s vyučujúcim ako aj na blok  otázok zameraných na efektívnosť, 
náročnosť a celkovú spokojnosť s e-learningovou metódou výučby.1  V príspevku sa 
zameriavame práve na blok otázok ohľadne e-learningovej metódy výučby. Študenti 
odpovedali na jednotlivé otázky v škále 1-6 s tým, že 1 reprezentovala nesúhlas s tvrdením 
a 6 reprezentovala úplný súhlas s tvrdením.  

Na základe vyhodnotení evaluačných hárkov distribuovaných na obidvoch skúmaných 
predmetoch porovnáme efektívnosť a skutočnosť či je pre študentov postačujúca iba e-
learningová forma výučby pre technické predmety.  Zároveň porovnávame výsledky 
evaluačných hárkov medzi predmetom Informatiky, ktorá celá prebiehala cez e-learning 
s výsledkami predmetu Techniky akademického písania, kde výučba prebiehala cez blended-
learning, t.j.kombináciou klasickej výučby (face-to-face) s cieľom ohodnotiť, ktorá forma 
výučby je podľa študentov viac vyhovujúca. Výsledky dotazníkov na obidvoch predmetoch 
môžeme porovnávať vo všetkých smeroch v závislosti od formy výučby (blended learning 
metóda verzus e-learning), keďže obidva predmety absolvovali tí istí študenti. 
 

6. ZISTENIA 
 
Informatika 

Všetci študenti (68) Informatiky sa stretli s e-learningovou metódou výučby po prvý 
raz.  Zo 68 vyplnených dotazníkov boli odpovede na otázku „E-learningová ponuka 
materiálov online bola pre mňa k úspešnému zvládnutiu predmetu postačujúca“ distribuované 
relatívne normálne  s tým, že ani jeden študent nesúhlasil s tvrdením, že by e-learningová 
výučba bola nepostačujúca. Treba však brať takisto do úvahy, že až 23 percent respondentov 
z radu študentov“ odpovedalo, že mierne súhlasia s tým, že e-learningová ponuka materiálov 
online nebola postačujúca na úspešné zvládnutie predmetu. Keďže materiály použité pri 
výučbe Informatiky boli vybraté na základe konzultácie s Americkým profesorom  na 
Univerzite v Arkansase, Little Rock, Informačných technológií Jamesom Parrishom s tým, že 
sú už niekoľko rokov používané na online výučbu Informatiky na Univerzite v Arkansase 
v meste Little Rock, môžeme vylúčiť, že by samotné materiály naozaj boli nepostačujúce na 
úspešné zvládnutie predmetu Informatiky. Podľa takmer polovice študentov Informatiky (46 
percent), e-learningová ponuka materiálov bola  postačujúca iba do istej miery. Na danú 
otázku neboli štatisticky významné rozdiely medzi študentmi dennej a externej formy štúdia. 

                                                            
1 E-learning prebiehal na obidvoch skúmaných predmetoch cez Moodle, voľne dostupný e-learningový CMS 
(Computer management system) vyvinutý v Austrálii začiatkom 2000. 
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Priemerný čas strávený dennými študentmi na týždennú prípravu k predmetu ( t. j. 
naštudovanie si materiálov na danú prednášku, ktoré boli nahraté na Moodle v PDF-formáte 
ako aj vypracovanie jednotlivých týždenných cvičení a projektov bol 4,5 hod za týždeň. Keď 
však vezmeme do úvahy, že predmet Informatika je 6-kreditová povinná hodina a ak by 
výučba prebiehala klasickou face-to –face metódou  len samotná prednáška trvá v priemere 3 
hodiny týždenne, priemer ktorý vyšiel z odpovedí študentov - 4,5 hodiny týždenne- nie je 
postačujúci k naštudovaniu samotných prednášok a k vypracovaniu cvičení. Externí študenti 
prekvapivo strávili na týždennú prípravu predmetu v priemere 4 hodiny, čo keď porovnáme s 
klasickou formou externej  formy výučby, kde majú študenti dve 4-hodinové prednášky za 
semester výraznejšie viacej stráveného času, čo môžeme vnímať ako pozitívum. 

Otázka „E-learningová prostredie (napr. funkcie na nahrávanie dokumentov) boli pre 
mňa postačujúce“, v skutočnosti zachytávala technickú zdatnosť študentov operovať s e-
learningovým softvérom Moodle. Až 45 percent študentov Informatiky odpovedalo, že do 
určitej miery e-learningové prostredie nebolo pre nich postačujúce. 

Na otázku „vyrovná sa e-learningová hodina normálnej  (face-to face) hodine až 61 
percent denných študentov odpovedalo, že e-learningový hodina sa nevyrovná normálnej 
hodine. Za povšimnutie však stojí skutočnosť, že až podľa 73 percent študentov externej 
formy štúdia sa e-learningová hodina sa vyrovná normálnej hodine.  

Jednou z nevýhod e-learningovej metódy je aj priestor, ktorý sa študentom otvára na 
podvádzanie a kopírovanie jednotlivých úloh, ktoré majú byť následne odovzdané, v našom 
prípade na Moodle. Aj keď v sylaboch predmetu ako aj na prvej úvodnej hodine bolo 
študentom viacnásobne prízvukované, že plagiarizovanie jednotlivých úloh vyústi 
k automatickému „FX“ z predmetu, počas semestra až 17 percent študentov bolo 
prichytených pri kopírovaní cvičení od svojich spolužiakov a ich následnom odovzdaní na 
Moodle pod svojím menom.   
Techniky akademického písania 

Všetci študenti predmetu Techniky akademického písania sa stretli s formou výučby e-
learningu po prvýkrát. V priemere bola e-learningová ponuka pre študentov postačujúca 
(priemer sa pohyboval v hodnote 4,26). Na základe priemernej hodnoty sme zistili, že iba pre 
17 percent respondentov (u ktorých s priemerná hodnota pohybovala menej ako 4) považovali 
e-learningovú ponuku za menej postačujúcu formu. Podobné priemerné hodnoty dosahovala 
aj otázky, ktorá sa týkala materiálov na absolvovanie predmetu, ktoré boli študentom 
poskytnuté na e-learningovej platforme MOODLE (v priemere 4,26). 70 percent 
respondentov sa približovalo k priemernej hodnote spokojnosti s poskytnutými materiálmi na 
MOODLE na pozitívne absolvovanie predmetu. Priemerná hodnota miery spokojnosti e-
learningového prostredia (resp. Architektúry systému) sa pohybovala pri hodnote 4,34. Na 
základe tejto hodnoty sme určili, že iba 21,7 percent respondentov nebolo spokojných s e-
learningovou architektúrou a funkciami, ktoré im MOODLE poskytoval (pretože sa u nich 
pohyboval priemer 4 až menej). 70 percent respondentov si okrem toho myslí, že sa e-
learningová ponuka vyrovná normálnej hodine, napriek tomu, že priemer miery spokojnosti 
bol 3,56. A takisto 70 percent respondentov si myslí, že e-learning je efektívna forma 
vyučovania, napriek tomu, že u 34 percent opýtaných sa naskytla situácia, kedy neboli 
schopní vykonať zadané úlohy (napr. quiz) pre technické nezrovnalosti e-learningovej 
platformy.  

 
7. ZHRNUTIE A ZÁVER 

 
Z výsledkov anonymných evaluačných hárkov ako aj z celkového vyhodnotenia 

predmetu Informatika môžeme vyvodiť záver, že čisto e-learningová metóda nie je 
v súčasnosti študentom denného štúdia postačujúca a sami študenti tvrdia, že sa e-learningová 
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hodina nevyrovná normálnej (face-to- face) hodine. Jedným z dôvodov, ktoré prispeli 
k tomuto záveru je fakt, že študenti  podľa ich odpovedí trávili prípravou na predmet menej 
času ako bolo odporúčané (4,5 hodín u oboch predmetov namiesto 8-10 hodín2).  
V skutočnosti, priemer keď bol študent prihlásený na modle a pozeral si či už materiály na 
jednotlivé prednášky, prípadne pozeral zadania na jednotlivé cvičenia/projekty je podľa 
štatistiky, ktorá je prístupná pedagógom na Moodli, iba 3,75 hod. Na druhej strane, čisto e-
learningová forma výučby má v súčasnosti potenciál širšieho využitia pre externých 
študentov, ktorí v prípade e-learningovej formy výučby trávia prípravou na predmet viac času 
čoho výsledkom je viac systematická ako pri  tradičnej formy výučby, keď externí študenti 
majú dve 4-hodinové prednášky za semester.  
  Výsledky evaluačných hárkov takisto poukazujú na priestor pre častejšie používanie 
blended-learning metódy vo výučbe technických predmetov, keď iba 17 percent študentov 
vyučovaných blended-learning metódou považovali e-learningovú ponuku za menej 
postačujúcu formu výučby (oproti až 61 percentom študentov vyučovaných iba e-
learningovou metódou). 
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