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Abstrakt: Súčasná postmoderná informačná spoločnosť prináša výzvy, ktoré je možné 

v konkurenčnom prostredí zvládnuť iba celoživotným učením a celoživotným vzdelávaním. 

Technologickému pokroku je nevyhnutné prispôsobiť ciele, obsahy, formy a metódy edukácie, 

ale súčasne moderné technológie implementovať tak, aby získané digitálne kompetencie  

facilitovali rozvoj osobnosti rešpektujúc poznatky o osobnosti učiaceho sa a limity biologickej 

evolúcie. 
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Abstract: The current postmodern information society brings challenges that can only be 

managed in a competitive environment by lifelong learning and lifelong education. The goals, 

contents, forms and methods of education is necessary to adapt to technological progress, but at 

the same time, modern technologies should be implemented in such a way that the acquired 

digital competencies facilitate the development of personality, respecting the knowledge of the 

personality of the learner and the limits of biological evolution. 
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Život v tzv. digitálnom veku a priori vylučuje segmenty spoločnosti, ktoré nepodľahli 

vplyvu informačných technológií a zmien s nimi súvisiacimi. Európska komisia odhaduje, že 

viac ako 90 % povolaní bude využívať v rôznej  miere digitálne zručnosti. Občania budú 

v budúcnosti musieť zvládnuť  digitálne a informačné výzvy 21. storočia, aby Slovensko 

nezaostávalo v implementácii informačných a komunikačných technológií v porovnaní  

s obyvateľstvom krajín s pokročilou informatizáciou, ktoré môže mať významnú výhodu vďaka 

spontánnemu nadobúdaniu relevantných zručností v dôsledku každodenných podnetov 

plynúcich z pokročilej informatizácie krajiny (Učiace sa Slovensko). Uvedené vyžaduje 
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modifikáciu  pregraduálnej prípravy profesionálov v oblasti zvyšovania digitálnej kompetencie. 

Aktuálne trendy v vzdelávaní kladú v zrýchľujúcom sa tempe doby a technológií stále novšie  

a novšie požiadavky na finančnú efektívnosť a dostupnosť vzdelávacích obsahov v ucelených 

vzdelávacích systémoch, dostupných kedykoľvek, kdekoľvek a odkiaľkoľvek. Andragogika 

nevynímajúc musí okrem vlastného vedného vývoja reflektovať taktiež nové výzvy, možnosti 

a meniace sa podmienky v spoločnosti, takže aj edukácia implementuje informačno-

komunikačné technológie, ktoré pramenia v postupnom prechode spoločnosti z industriálnej, cez 

informačnú, až do súčasného nástupu tzv. digitálnej éry alebo digitálneho veku. Turbulentnosť 

zmien a globalizácia, ktoré vyžadujú efektívny prenos informácií a know-how spolu s rozvojom 

informačno-komunikačných technológií sa prepájajú v oblasti vzdelávania. Vzniká tak 

trojuholník, ktorého tri vrcholy tvoria podľa Druckera (2002) globalizácia, technologický rozvoj 

a vzdelávanie. Odmietanie globalizácie alebo technického pokroku by posunulo vývoj 

spoločnosti späť rovnako ako nereflektovanie a neadaptovanie sa edukačného procesu na tieto 

zmeny. Práve edukácia umožňuje pokrok tým, že vzdeláva jedincov vo využívaní moderných 

technológií. Práca s informačno-komunikačnými prostriedkami pomáha jedincom absorbovať 

poznatky rôznych odborov. Výchovno-vzdelávací proces s vhodne zvolenými obsahmi, 

metódami, formami a s využitím adekvátnych didaktických prostriedkov facilituje učiacemu sa 

s určitými predispozíciami pochopiť technologické zmeny a pokrok, ktorý sa deje geometrickým 

radom, kým vývoj človeka a jeho osobnosti postupuje oveľa pomalším tempom. Bez poznania 

psychológie osobnosti a adaptácie aktivizujúcich  motivujúcich nových obsahov, metód a foriem 

zákonitostiam ľudskej psychiky nie je možná aplikácia moderných technológií vo vzdelávaní tak, 

aby jedinci nadobudli adekvátne kompetencie.  Informačno-komunikačné technológie (počítače, 

tablety, internet), s ktorými máme skúsenosť z rôznych sfér pracovného a súkromného života, 

neustále zvyšujú svoj podiel vo výchovno-vzdelávacom procese. Kalaš (2006, s.1) uvádza, že 

„slovom technológie označujeme technické prostriedky, postupy a zručnosti, ktoré sa používajú  

s určitým cieľom, a ktoré prinášajú praktické výsledky. Spojením informačné a komunikačné 

technológie označujeme výpočtové a komunikačné prostriedky, ktoré rôznymi spôsobmi 

podporujú výučbu, štúdium a ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania. Sú to technológie, ktoré 

súvisia so zberom, zaznamenávaním a výmenou informácií.“  Pri vzdelávaní sa okrem vyššie 

uvedených informačno-komunikačných technológií teda využívajú aj rôzne prídavné zariadenia 

napr. tlačiareň, skener, klávesnica, rôzne edukačné softwarové programy. Medzi digitálne 

technológie môžeme zaradiť aj power-pointové prezentácie, ale aj interaktívnu tabuľu, digitálny 

fotoaparát, smartfón ai. Niektorí autori ako Kalaš (2006), Dostál (2007), Kostrub (2011) sa 

domnievajú, že je potrebné diferencovať pojmy informačno-komunikačné technológie 
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a digitálne technológie. Informačno-komunikačné technológie sú podľa nich skôr späté 

s klasickým školským prostredím, pričom slúžia ako didaktické pomôcky. Digitálne technológie 

prestupujú aj do iných prostredí, a preto majú bližší vzťah so vzdelávaním dospelých. S ich 

pomocou získavame nové vedomosti, poznatky a rozvíjame viaceré zručnosti, ale aj rozličné 

kompetencie, ktoré súvisia s ich ovládaním, akou je digitálna kompetencia. Získaná digitálna 

a informačná gramotnosť sa považuje za nevyhnutnú a dostáva sa na úroveň čitateľskej 

matematickej, jazykovej gramotnosti (viď Ľapinová 2016, Štefková 2016).  

V súvislosti s informačno-komunikačnými technológiami a celkovou komputerizáciou je 

nevyhnutné rozvíjať digitálnu gramotnosť a digitálne kompetencie. Pospíšil a Špatenková (2016, 

s. 64 - 66) vymedzujú počítačovú gramotnosť ako „súbor vedomostí, schopností a zručností 

zameraných na ovládanie počítača.“ V súčasnosti uvedená definícia už dostatočne nevystihuje 

neustále rozširujúce sa spektrum informačno-komunikačných technológií, a preto sa objavuje 

nový pojem „informačno-komunikačná gramotnosť“ t.j. súbor kompetencií potrebných na 

rozhodnutie ako, kedy a prečo použiť  informačno-komunikačné technológie a následne ich 

účelné využitie pri riešení rôznych situácii v živote. V nadväznosti „informačná gramotnosť“ je  

schopnosť rozoznať potrebu informácií, vyhľadať ich, vyhodnotiť a efektívne využiť, ktorá 

vychádza z „funkčnej gramotnosti“ zahrňujúcej literárnu, dokumentovú, numerickú, 

cudzojazyčnú gramotnosť. 

Weiszerová (2014, s. 12) dopĺňa  a charakterizuje digitálnu gramotnosť ako schopnosť 

„porozumieť informáciám, používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú 

prezentované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.“ Pričom súvisiacu 

informačnú gramotnosť špecifikuje ako „schopnosť alebo zručnosť lokalizovať rôzne zdroje 

(počítačové), ktoré obsahujú potrebné informácie, hľadať v týchto zdrojoch potrebné informácie, 

vedieť tieto informácie kriticky zhodnotiť, riešiť problémy pomocou získaných informácií, 

sprostredkovať informácie iným v rôznych podobách slovne, písomne, graficky,  

a to v priamom styku alebo prostredníctvom technológií.“ 

Sumarizujúc, na základe špecifikácie digitálnej a informačnej gramotnosti je možné 

uviesť, že sa jedná o získavanie, spracovávanie, uchovávanie  informácií, poznatkov, znalostí, 

skutočností o digitálnych technológiách primárne prostredníctvom digitálnych technológií. 

V rámci uchovávania informácií je to aj vkladanie rôznych obsahov do týchto rôznorodých 

digitálnych technológií. 

Základným a nosným výstupom digitálnej gramotnosti je, tzv. digitálna kompetencia, 

ktorá je v modernej informačnej spoločnosti nevyhnutnou kompetenciou. Predstavuje zručnosti, 

schopnosti, znalosti a spôsobilosti  nadväzujúce na všetky digitálne technológie od ovládania 
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osobného počítača, cez prácu so vstupnými a výstupnými zariadeniami tohto počítača, 

pochopenie funkcií internetu s objektívnym náhľadom na jeho pozitíva a negatíva. Na jednej 

strane  ide o sebaisté využívanie týchto digitálnych technológií a na strane druhej  

o kritické využívanie digitálnych technológií, tzn., že digitálne gramotný človek dokáže 

posudzovať relevantnosť získaných informácií, teda vie zhodnocovať, čo je správne a nesprávne, 

vhodné a nevhodné. Kriticky vyhodnocuje získavané informácie, rozlišuje informácie a znalosti 

a vyberá iba znalosti a skutočnosti, ktoré potrebuje. Základom digitálnej kompetencie je 

ovládanie a  rozvíjanie kľúčových digitálnych, informačných, komunikačných zručností. 

Digitálne gramotný človek disponuje zručnosťami a vedomosťami, na základe ktorých vie 

informácie získavať, obnovovať, zhromažďovať, spracovávať, produkovať, prezentovať získané 

informácie, zabezpečovať výmenu týchto informácií a zároveň pochopiť aj zložitejším 

súvislostiam, ktoré sa dozvedá z virtuálneho prostredia. Radíme sem aj používanie služieb, ktoré 

poskytuje internet ako e-mail, sociálne siete, skype a mnohé ďalšie. Významnou zručnosťou 

získanou prostredníctvom digitálnych technológií je kreativita, rozvoj kritického myslenia či 

podporovanie inovačných riešení (Odporúčanie európskeho parlamentu a rady, 2006). 

V pregraduálnej príprave profesionálov v oblasti vzdelávania je žiaduce, aby sa 

vzdelávatelia s uvedenými kompetenciami oboznámili a následne nimi na adekvátnej úrovni  

vo vzťahu k vzdelávaniu disponovali za účelom zefektívnenia a skvalitnenia edukačného 

procesu. Z hľadiska efektívnosti a naplnenia stanovených cieľov výchovno-vzdelávacieho 

procesu je vyššie uvedené kľúčové, pretože je to predpoklad adekvátneho nadobúdania 

digitálnych kompetencií učiacich sa, čím sa facilituje ich edukácia pri aktuálnom vedecko-

technologickom pokroku a rozvíja sa ich osobnosť. 

Základnými predpokladmi kompetentného výkonu sú podľa Kubeša (2004): 

- vybavenosť vlastnosťami, schopnosťami, vedomosťami, zručnosťami a skúsenosťami; 

- motivácia (teda motívy, postoje, hodnoty, presvedčenia, životná filozofia); 

- možnosť realizovať výkon (vonkajšie podmienky). 

Nadväzujúc na kategorizáciu Kubeša (2004) z  psychologického poňatia osobnosti 

vyplýva, že  je kľúčová pre výkon samotný, pretože je štruktúrou vlastností a dispozícií a pre 

pedagogiku je nosným rozvoj osobnosti prostredníctvom intencionálnej edukácie, teda vonkajšie 

podmienky vznikajúce v procese edukácie. Motiváciu učiacich sa môže aktivizovať vzdelávateľ 

prostredníctvom vhodných obsahov a použitím adekvátnych metód. 

Proces vzdelávania determinujú sociálno-psychologické  špecifiká  učiaceho sa (životné  

skúsenosti,  vzdelanie,  profesia, sociálne okolnosti  a podmienky) a po druhé osobnostné  

špecifiká  (individuálny  psychický  potenciál  osobnosti). Na úspešnú realizáciu v pracovnom 



165 

 

živote nám nepostačia naše predpoklady a poznatky, ktoré sme získali počas prípravy  

na povolanie, ale je potrebné sa neustále rozvíjať, čo jednoznačne podtrhujú vývinové úlohy 

dospelého človeka tak, ako ich vníma napr. Machalová (2006).  

Atkinsonová, et al. (1995) uvádza, že  osobnosť je charakterizovaná ako „charakteristické 

vzorce  myslenia, emócií a správania, ktoré definujú osobnostný štýl jedinca a ovplyvňujú jeho 

interakcie s prostredím. Okrem duševných schopností osobnosť zahrňuje premenné ako 

sociabilita, emočná stabilita, impulzivita, svedomitosť a mnoho ďalších.“  Autorka ďalej 

poukazuje na kontinuitu osobnostných premenných v čase. Pričom najvýraznejšia je kontinuita 

inteligencie a intelektuálnych záujmov. Premenlivejšie v čase sú postoje, hodnoty aj osobnosť 

ako celok. Ako sme uviedli, výkon determinujú schopnosti  

a motivácia. Pričom schopnosti môžeme vnímať ako potencialitu človeka, psychofyzickú 

dispozíciu k výkonu, ktorá sa môže rozvíjať na základe vlôh organizmu a motivácie  

k precvičovaniu a zdokonaľovaniu sa. Říčan (2007) uvádza, že rozdiely medzi ľuďmi sú veľké 

nielen v tom, čo vedia a čo dokážu, ale taktiež v tom čo sú schopní naučiť sa. Má tým na mysli 

osobný strop výkonu, teda úroveň výkonu, ktorú dosiahne za optimálnych podmienok, ak bude 

motivovaný a vytrvalý. Tento strop je daný vo vrodenej výbave. Na základe toho je potrebné si 

uvedomiť, že v edukačnom procese by vzdelávateľ mal rešpektovať osobný strop účastníka 

vzdelávania a nespôsobovať mu psychickú ujmu jeho preťažovaním. Motivácia je rovnako 

kľúčovým prvkom vzdelávania. Motivácia je podľa Scheidera a Schmalta, ako uvádza Džuka 

(2003, s. 44) „aktuálny stav, ktorý pozostáva z emocionálnych a kognitívnych procesov, ktoré 

podnecujú (energetizujú) a riadia správanie (dávajú mu smer). K tomuto stavu patria aj vôľové 

procesy, predsavzatia a rozhodnutia, ktoré sú osobou uvedomované“. Motívy spustia 

emocionálne a kognitívne procesy. Vendel (2005) považuje motiváciu za jeden  

z  najdôležitejších predpokladov učenia. „Vnútorná motivácia spočíva vo faktoroch ako záujmy 

a zvedavosť, potešenie z činnosti, radosť z dosiahnutia cieľa a pod.“ (Vendel 2005, s. 175). 

Vonkajšia motivácia je skôr o získaní odmeny a vyhnutí sa trestu. Čáp a Mareš (2001, s. 254) 

konštatujú, že „podporovanie vonkajšej motivácie tlmí rozvinutie hodnotnejšej vnútornej 

motivácie, v ktorej pôsobí zvedavosť, radosť z činnosti a osvojenia spôsobilosti, zvládnutie 

prekážok a dosiahnutie cieľa“. V edukačnom procese je potrebné rešpektovať zásady spojenia 

teórie s praxou, pretože to zvyšuje motiváciu. Vzdelávateľ by mal byť senzitívny k motivácii 

učiaceho sa, zvyšovať ju a pracovať na nej, aby bol učiaci sa ochotný spolupracovať. Ďalším 

dvom aspektom v štruktúre osobnosti nevenujeme veľkú pozornosť, pretože nie sú nosné v 

oblasti edukácie a rovnako nie sú ani v toto kontexte veľmi skúmané a popisované. Temperament 

je označenie pre prevažne vrodenú skupinu vlastností, predovšetkým ide o citové ladenie 
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osobnosti, ktoré vedie k určitému prežívaniu a správaniu (Říčan 2007). Teóriám temperamentu 

sa venujú rôzni autori, ako E. Kretschmer, W. H. Sheldon, H. J. Eysenck už od Hippokrata 

(bližšie analyzujú napr. Hall a Lindzey 1997; Říčan 2007). V žiadnej z prác nie je presne 

špecifikované, aké konkrétne temperamentové vlastnosti by mal mať účastník vzdelávania. 

Domnievame sa, že dôležité sú vytrvalosť, stabilita, rozvážnosť, vyrovnanosť  

a optimizmus. Charakter je prevažne získaná vlastnosť, ktorá ovplyvňuje prežívanie a správanie 

človeka (Hartl, Hartlová 2010). Čo sa týka charakteru, ľudia nad 25 rokov sú schopní uvažovať 

o hodnotách a princípoch  bez ohľadu na autoritu a aktuálne normy v spoločnosti. Relativizácia 

vzťahu k normám je dôsledkom postformálneho spôsobu myslenia (Končeková 2005, 2014). 

Obava z náročnosti požiadaviek sa môže stať bariérou vzdelávania (Machalová 2006). V rámci 

vývinu sebauvedomenia dochádza dospievaním k zvýšeniu sebaistoty, sebadôvery,  

k uvedomeniu si vlastných síl a kompetencií, ktoré sú predpokladom sebestačnosti, a ktoré 

prejavia sa aj väčšou osobnou vyrovnanosťou (Končeková 2005). Znížené sebavedomie môže 

byť pre učiaceho sa taktiež psychologickou bariérou  edukácie (Armstrong 2005). Osobnosť 

učiaceho sa je premennou, s ktorou vstupuje do edukácie každý jeho účastník, pričom 

vzdelávateľ by mal zohľadňovať individualitu učiacich sa. Potreba schopnosti sebariadeného 

učenia sa v dospelosti prirodzene vyvíja. Dospelý sa v procese psychologického rastu stáva 

nezávislou, racionálnou a koherentnou osobnosťou (Tennant 2006). Motivácia, vedomosti  

a naučené stratégie uvažovania sú nápomocné pri učení, teda získavaní nových kompetencií 

a vedomostí (Končeková 2005). 

Dnešná moderná a hlavne informačná doba vyžaduje kvalitné vzdelávanie, čo je možné 

docieliť prostredníctvom implementácie rôznych digitálnych technológii. Inovatívnym trendom 

v modernizácii vzdelávania je aj interaktívna tabuľa. Predstavuje aktivizujúci didaktický 

prostriedok, ktorý umožňuje vytváranie asociácií pre rôzne typy inteligencie a učebné štýly. 

Interaktívna tabuľa je elektronické periférne zariadenie počítača, kombinujúce výhody dotykovej 

obrazovky a videoprojekcie, umožňujúce interaktívne pracovať  

s počítačovým softvérom priamo z prostredia tabule. Možnosť dotýkať sa povrchu dosky a teda 

priamo zobrazeného objektu slúži k zlepšeniu vnímania a učenia sa, napomáha uplatňovaniu 

zásady názornosti. Implementácia interaktívnej tabule do edukačného procesu, pri adekvátnom 

použití aktivizujúcich metód a organizačných foriem, podporuje aktívne učenie, sociálnu 

participáciu a umožňuje vykonávať zmysluplné činnosti za využitia multisenzorického prístupu 

(zrak, sluch, hmat), čo zefektívňuje a skvalitňuje výučbu. 

Jednou z alternatív vzdelávania využívajúcou informačné a komunikačné technológie je 

e-learning. Ide o vzdelávací proces, ktorý sa používa na distribúciu učebných materiálov, 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dotykov%C3%A1_obrazovka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dotykov%C3%A1_obrazovka
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Videoprojekcia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Softv%C3%A9r
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1zornos%C5%A5
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k riadeniu štúdia a tiež ako prostriedok komunikácie medzi vzdelávateľom a učiacim sa. 

Kopecký (2006, s. 6-7)  chápe e-learning ako „multimediálnu podporu vzdelávacieho procesu s 

použitím moderných informačných a komunikačných technológií, ktorý je spravidla realizovaný 

prostredníctvom počítačových sietí. Jeho základnou úlohou je v čase i priestore slobodný a 

neobmedzený prístup k vzdelávaniu“. V rámci dištančného vzdelávania vnímajú e-learning Hriň, 

Babulík a Velič (2016, s. 5) ako „využitie počítačových a internetových technológií za účelom 

umožnenia a zlepšenia vzdelávacieho procesu, za pomoci multimediálnych prezentácií, videa, 

animácií, zvuku alebo textu. E-learning je vhodný najmä  

v situáciách: ak je dispozícii veľké množstvo obsahu, ak pochádzajú z geograficky rozložených 

miest, ak majú obmedzený čas venovať sa učeniu alebo majú obmedzenú mobilitu.“ Zvyšuje 

motiváciu, umožňuje flexibilitu času a rýchlejší prístup k informáciám, rozvíja digitálne 

kompetencie a digitálnu gramotnosť.  

Nadväzujúc na tvrdenie Hrabčáka (2008, s. 24), že „Logaritmický nárast výkonu 

osobných počítačov, ktorý v posledných troch desaťročiach zaznamenal hádam každý, otvára 

nové možnosti pre tvorbu a použitie multimédií. Všestrannosť a pružnosť multimédií ako takých, 

dnes jasne hovorí pre ich použitie v akejkoľvek cieľavedomej činnosti človeka. Ich praktické 

nasadenie v dnešnej IT dobe nemá takmer žiadne obmedzenia.“, zdôrazňujeme, že technologický 

pokrok nepostačuje k zefektívneniu edukácie sám o sebe. Vzdelávateľ musí brať na zreteľ 

osobnosť učiaceho sa, jeho limity a kompetenciu využívať informačno-komunikačné 

technológie. Kým technologické novinky prichádzajú každodenne, osobnostné zmeny majú 

oveľa pomalší nástup. 

Všeobecné výhody online technológií vo výučbe: 

- sú nositeľom výučbového obsahu, ktorý môžu vkladať vzdelávatelia aj učiaci sa. Obsah môže 

byť vo forme textu, zvuku, videa, animácie, obrazu alebo hypertextu. Umožňujú  prípravu na 

výučbu, vytváranie obsah, archiváciu obsahu, bezproblémovú aktualizáciu obsahu a i.; 

- sú nástrojom efektívnej komunikácie a kooperácie medzi vzdelávateľom a učiacim sa i medzi 

učiacimi sa navzájom a pod.; 

- sú takmer neobmedzeným zdrojom informácií, ktoré podporujú výučbu; 

- sú kreatívnym nástrojom pre učiacich sa, ktorí môžu vytvárať a prezentovať online obsahy; 

- podporujú samostatné učenie, kreativitu, tvorivosť, prezentačné schopnosti a majú inovatívny 

charakter (Zounek 2009; Zounek, Šeďová 2009). 

Moderným technológiám sa veľmi aktívne venujú najmä mladí ľudia. Starší s cieľom 

saturovať svoje potreby a záujmy v oblasti informačno-komunikačných technológií museli 

prelomiť tzv. „znalostnú priepasť“. Súčasná informačná spoločnosť, predikujúca nástup post-
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informačnej spoločnosti, ako aj aktívna účasť učiaceho sa v nej,  si vyžaduje aktívny prístup 

prostredníctvom vzdelávania (celoživotného vzdelávania), tzn. neustále nadobúdať a rozširovať 

si potrebné kompetencie. Ak už disponuje učiaci sa digitálnou gramotnosťou je pre neho 

diapazón možností moderného vzdelávania prostredníctvom informačno-komunikačných 

technológií bez limitov.  

 

Literatúra: 

ARMSTRONG, M, 2005. Řízení lidských zdrojů. Havlíčkův Brod: Grada Publishing. ISBN 80-

247-0469-2. 

ATKINSONOVÁ, R. L. et al., 1995. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, a. s. ISBN 80-

85605-35-X. 

ČÁP, J. a J. MAREŠ, 2001. Psychologie pro učitele. Praha: Portál. ISBN 80-7178-463-X. 

DŽUKA, J., 2003. Pedagogická psychológia. Prešov: FF PU. ISBN 80-8068-170-8. 

DOSTÁL, J., 2007. Informační a počítačová gramotnosť – klíčové pojmy informační výchovy. 

In: Infotech 2007. Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávaní. Olomouc: 

Votobia, s. 60-65. ISBN 978-80-7220-301-7.  

DRUCKER, P. F., 2002. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management 

Press. ISBN 80-7261-066-X. 

HALL, C. S. a G. LINDZEY, 1997. Psychológia osobnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo. ISBN 80-08-00994-2. 

HARTL, P. a H. HARTLOVÁ, 2010. Veľký psychologický slovník. Praha: Portál. ISBN 978-80-

7367-686-5.   

HRABČÁK, M., 2008. Multimédiá na PC podpora multimediálneho vzdelávania študentov 

umeleckých smerov. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove. ISBN 978-80-8068-777-9. 

HRÍŇ, R., M. VELIČ a V. BABULÍK, 2016. Štandardy e-learningu pre vzdelávacie programy 

ďalšieho vzdelávania (návrh formy a metód poskytovania e-learningu). 1.1. Rozvoj systému 

ďalšieho vzdelávania. Et. 1.1.1 Zadefinovanie požiadaviek a vytvorenie vzdelávacích 

programov pre lektorov, manažérov, členov a predsedov skúšobných komisií a osôb, 

vypracovanie štandardov kvality inštitúcií ďalšieho vzdelávania. Bratislava: Národný ústav 

celoživotného vzdelávania. 

KALAŠ, I., 2006. Čo ponúkajú informačné a komunikačné technológie iným predmetom. 

[online]. 2006. [cit. 2018-06-27]. Dostupné na internete: 

http://www.infovek.sk/archivwebu/konferencia/ 2000/prispevky/ikt.html 

KONČEKOVÁ, Ľ., 2005. Vývinová psychológia. Prešov: Lana. ISBN 80-969053-6-8. 

http://www.infovek.sk/archivwebu/konferencia/%202000/prispevky/ikt.html


169 

 

KONČEKOVÁ, Ľ., 2014. Vývinová psychológia. Prešov: vyd. M. Vašku. ISBN 978-80-7165-

945-7. 

KOPECKÝ, K., 2006. E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc: Hanex. ISBN 80-85783-50-

9. 

KOSTRUB, D., 2011. Tri perspektívy nazerania na didaktické využitie počítača (a IKT) vo 

výučbe v školách. [online]. 2011. [cit. 2018-06-28]. Dostupné na internete: http://www.spv-

zv.sk/products/tri-perspektivy-nazerania-na-didakticke-vyuzitie-pocitaca-a-ikt-vo-vyucbe-

v skolach-dusan-kostrub/ 

KUBEŠ, M. a kol., 2004. Manažerské kompetence. Praha: Grada Publishing. ISBN 8024706989. 

ĽAPINOVÁ, E., 2016. Informačná a digitálna gramotnosť – dva navzájom prepojené 

predpoklady rozvoja vzdelávania na vysokých školách v 21. storočí. Information and 

digitalliteracy – two linked requirements for the development of education at universities in 

the 21st century. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie – UNINFOS 2016 

(Univerzitné informačné systémy). Konferencia konaná v B. Bystrici v dňoch 9.11. – 11.11. 

2016. [online]. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici a EUNIS Slovensko. ISBN 978-80-557-1199-7. [cit. 2018-19-06-29]. Dostupné na 

internete: http://uninfos2016.umb.sk/zbornik/PDF/Lapinova.pdf   

MACHALOVÁ, M., 2006.  Psychológia vo vzdelávaní dospelých. Bratislava: Gerlach Print. 

ISBN 80-89142-07-9. 

Odporúčanie európskeho parlamentu a rady, 2006. Odporúčanie európskeho parlamentu a rady 

z 28. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 

(2006/962/ES). [online]. Úradný vestník Európskej únie, 2006.[cit. 2018-06-29]. Dostupné 

na internete: http://alkp.sk/odporucanie-europskeho-parlamentu-a-rady-z-28-decembra- 

2006-o-klucovych-kompetenciach-pre-celozivotne-vzdelavanie/ 

ŘÍČAN, P., 2007. Psychologie osobnosti; Obor v pohybu. Havlíčkův Brod: Grada Publishing.  

ISBN 978-80-247-1174-4. 

POSPÍŠIL, J. a N. ŠPATENKOVÁ, 2016. Čeští senioři a ICT: výsledky empirického šetření. In: 

TOMCZYK, L., C. HATÁR a N. ŠPATENKOVÁ, eds. Edukácia a gramotnosť seniorov: 

časť VI. Kraków-Nitra-Olomouc: Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, Katedra 

pedagogiki spolecznej i andragogiki. s. 63 – 96. ISBN 978-83-941568-6-2. 

ŠTEFKOVÁ, J., 2016. Postoj pedagógov k elektronickému vzdelávaniu na Technickej univerzite 

vo Zvolene. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie – UNINFOS 2016 

(Univerzitné informačné systémy). Konferencia konaná v B. Bystrici v dňoch 9.11.  – 11.11. 

2016. [online]. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8085783509
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8085783509
http://www.spv-zv.sk/products/tri-perspektivy-nazerania-na-didakticke-vyuzitie-pocitaca-a-ikt-vo-vyucbe-v%20skolach-dusan-kostrub/
http://www.spv-zv.sk/products/tri-perspektivy-nazerania-na-didakticke-vyuzitie-pocitaca-a-ikt-vo-vyucbe-v%20skolach-dusan-kostrub/
http://www.spv-zv.sk/products/tri-perspektivy-nazerania-na-didakticke-vyuzitie-pocitaca-a-ikt-vo-vyucbe-v%20skolach-dusan-kostrub/
http://uninfos2016.umb.sk/zbornik/PDF/Lapinova.pdf%20%20ISBN%20978-80-557-1199-7


170 

 

Bystrici a EUNIS Slovensko. ISBN 978-80-557-1199-7. [cit. 2018-06-29]. Dostupné na 

internete: http://uninfos2016.umb.sk/zbornik/PDF/Stefkova.pdf   

TENNANT, M., 2006. Psychology and Adult Learning. 3nd. ed. London & New York: 

Routledge. ISBN 0415005604. 

Učiace sa Slovensko, 2018. [online]. [cit. 2018-06-21]. Dostupné na internete  

https://www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf 

VENDEL, Š. , 2005. Pedagogická psychológia. Prešov: FF PU. ISBN 80-8068-334-4. 

WEISZEROVÁ, M., 2014. Implementácia informačno-komunikačných technológií do 

vyučovania odborných predmetov. Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe. 

[online]. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 35 s. [cit. 2018-06-27]. Dostupné na 

internete: http://mpcedu.sk/shared/Web/OPSOSO% 20VII.% 20kolo% 20vyzvy% 20na% 

20poziciu% 20Odborny% 20poradca%           20vo%20vzdelavani/7_OSO_Weiszerova% 

20Maria% 20% 20Implementacia% 20IKT% 20do% 20vyucovania% 20odbornych% 

20predmetov.pdf 

ZOUNEK, J., 2009. E-learning: jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova 

univerzita. ISBN 978-80-210-5123-2. 

ZOUNEK, J. a K. ŠEĎOVÁ, 2009. Učitele a technologie: Medzi tradičním a moderním pojetím. 

Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-187-4. 

 

Identifikačné údaje: 

PhDr. Katarína Mayer, PhD. 

Fakulta humanitných a prírodných vied 

Katedra andragogiky  

Ul. 17. novembra 1, 080-01 Prešov 

E-mail: katarina.mayer@unipo.sk 

http://uninfos2016.umb.sk/zbornik/PDF/Stefkova.pdf
mailto:katarina.mayer@unipo.sk

