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E-LEARNINGOVÝ KURZ V REFLEXII OTÁZOK ÚSPEŠNÉHO U ČENIA SA 

 

 

BEISETZER Peter –SUSLO Tomáš, SR 

 

Abstrakt 

Jednou zo stratégií tvorby e-learningového kurzu je vytvorenie efektívneho systému 
učenia sa. Súčasťou tejto aktivity je overenie účinnosti navrhnutého riešenia. Táto 
problematika je v rámci príspevku analyzovaná z hľadiska kritérií tvorby virtuálneho 
výučbového prostredia. Príspevok vznikol v rámci grantového projektu KEGA 033PU-4/2011 
„Rozvoj kompetencií vytvárať virtuálne výučbové prostredie“. 

 

Abstract  

One of the strategies of e-learning course creation is the effective system of learning 
creation. Verification of the proposed solution efficiency is a part of this activity. The paper 
deals with the analysis of the above problem from the point of view of virtual study 
environment creation criteria. The paper was elaborated within KEGA 033PU-4/2011 grant 
project “Development of competencies to create virtual study environment”. 

 

1 Úvod 

Jedným zo súčasných strategických rozhodnutí, ako zefektívniť edukáciu, je podporiť 
prezenčnú formu výučby e-learningom. V tomto prípade ide o neúplný e-learningový kurz, 
ktorého hlavným cieľom je byť súčasťou edukačného systému, resp. systému samoštúdia.  
E-learning ako taký je možné chápať ako virtuálne výučbové prostredie, ktoré má mať, 
v rámci poznávacieho procesu rovnaké postavenie ako prezenčná forma výučby. Tomu tak 
bude len v prípade, že e-learningový kurz bude spĺňať určité kritériá. V rámci analýzy 
problémov tvorby e-learningových kurzov nás zaujalo kritérium, ktoré rieši otázku „učiť ako 
sa učiť“. Reagujeme tak na poznámku o určitom stupni izolovanosti učiaceho sa od osobného 
kontaktu s edukačným procesom, ktorý je príznačný pre prezenčnú formu výučby. Prínos 
z takto realizovanej podpory výučby vidíme vo vyššom podiele aktívneho prístupu učiacich 
sa. Je logické, že realizovať takýto typ výučby bude vyžadovať od ich tvorcov kompetencie 
vytvárať virtuálne výučbové prostredie, resp. už existujúce didakticky zhodnotiť pre výučbu 
danej témy. Z uvedeného vyplýva, že od autora - realizátora e-learningového kurzu sa 
vyžaduje rad schopností, ktoré znesú označenie „špecifické pedagogické majstrovstvo 
v tvorbe učebných pomôcok“. Nami vyjadrené stanovisko k problematike učenia sa učiť 
prostredníctvom virtuálneho výučbového prostredia má oporu najmä v splnení týchto 
požiadaviek na virtuálne výučbové prostredie: 

a) bude interaktívne, aktivizujúce, motivujúce, primerané požiadavkám sledovaných 
kompetencií s efektívnou spätnou väzbou, 

b) technické riešenie je prispôsobené užívateľovi tak, že jeho obsluha nebude pre 
učiaceho sa primárnou záležitosťou, t .j. nebude na seba viazať pozornosť do tej 
miery, že následne učiaceho odradí od samotnej realizácie primárneho poznávacieho 
procesu, 
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c) tvorba a samotná aplikácia sú založené na analýze: 

- teoretických a praktických východísk rozvoja sledovaných kompetencií, 

- vhodnosti alebo nevhodnosti navrhnutého riešenia, ktoré je posudzované 
z hľadiska kritérií technológie vzdelávania, 

- spätnej väzby odrážajúcej názory učiacich sa (vhodné je realizovať výskum 
zameraný na účinnosť kurzu). 

Nami analyzovaný súbor aktivít prípravy virtuálneho výučbového prostredia má za 
cieľ indikovať charakteristiky kompetencií pre ich tvorbu s tým, že jeho tvorca dosiahne 
úroveň aktívneho prvku edukácie. 

 

2 Učenie sa podporené virtuálnym výučbovým prostredím 

Problematika učenia sa učiť je o štýloch učenia a učenia sa. Tie sú v prezenčnej forme 
výučby navzájom konfrontované tým, že poznávací proces učiaceho sa prebieha pod priamou 
asistenciou učiteľa. Táto skutočnosť v e-learningovom kurze odpadá, t. j. učiaci je bez 
osobného kontaktu s učiteľom. Tento, pre učiaceho sa nevyhovujúci stav je potrebné 
eliminovať virtuálnou realitou simulujúcu asistenciu učiteľa. Z uvedeného vyplýva, že  
e-learningový kurz nebude len zdrojom informácií týkajúcich sa organizačných pokynov 
s možnosťou kontroly, ale aj návodom ako sa učiť. Návod ako sa učiť je možné identifikovať 
v činnostiach, ktoré sú zamerané na analyzovanie chýb a to z hľadiska ich pôvodu 
a následného odstránenia (učiaci má možnosť opravy). Takýto prístup si vyžaduje objektívne 
posúdiť súvislosti medzi pedagogicko-psychologickými javmi a didakticko-technologickými 
črtami virtuálnej výučby. V tejto súvislosti sa pri tvorbe e-learningového kurzu do centra 
pozornosti dostávajú aktivity rešpektujúce nasledovné princípy: 

� digitalizácia študijných materiálov na úrovni základných požiadaviek kladených pre 
samostatnú prácu učiaceho sa s počítačom,  

� využívanie internetu v rámci LMS (Learning Management System) prispôsobiť 
požiadavkám riadeného štúdia (napr. aplikáciou hypertextov využívať elektronické 
materiály umiestnené na internete po tom, čo tieto sú didakticky zhodnotené pre 
dosiahnutie vzdelávacieho cieľa),  

� metodikou tvorby e-learningových kurzov vymedziť strategické usmernenia pre 
efektívnu samostatnú prácu vo virtuálnom výučbovom prostredí s cieľom posilniť 
sebariadenie a sebahodnotenie,  

� pre poznávací proces vypracovať systém učenia sa učiť a to na princípe odhaľovania 
kľúčových znalostí s možnosťou ich konfrontácie pri chybných rozhodnutiach, 

� distribúciu študijného obsahu podporiť komunikáciou medzi učiacimi sa a učiteľom- 
tútorom na princípe samostatnej riadenej práce študentov, 

� e-learningovú podporu prezenčnej formy aplikovať ako systémový a koncepčný prvok 
edukačného systému, t. j. e-learningový kurz nenaruší stabilitu poznávacieho procesu, 
bude mať konkrétnu väzbu na kľúčové témy vyučovaného predmetu, prezenčnú formu 
výučby zdynamizuje v oblasti vývoja edukačných výsledkov, 

� virtuálnym výučbovým prostredím vytvoriť možnosti pre učiacich sa v zmysle 
angažovania sa na rozvoji sledovaných kompetencií, 
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� poznávací proces realizovaný vo virtuálnom edukačnom prostredí zabezpečiť 
multimediálnosťou, prezentáciou zdrojov informácií, diskusným fórom s cieľom 
vytvoriť komunikáciu medzi učiteľom a učiacim sa a učiacimi navzájom, 

� úvod e-learningového kurzu informuje o: 

- názve kurzu (nemusí byť totožný s názvom predmetu – napr. Zobrazovanie), 

- názve predmetu (Technické kreslenie), 

- študijnom odbore, pre ktorý je tento kurz určený, 

- autorovi kurzu s možnosťou ho kontaktovať, 

� užívatelia kurzu sú informovaní o jeho funkcii, edukačných cieľoch a kritériách, na 
základe ktorých bude hodnotená úroveň ich kompetencií (každý z cieľov je 
indikátorom príslušného informačného elementu, ktorý je stotožnený s danou 
kapitolou kurzu - ciele sú štruktúrované v systéme, čím dávajú prehľad o väzbách 
jednotlivých informačných elementoch), 

� učiaci sa má k dispozícii obsah základných pojmov, zoznam bibliografických 
odkazov, atď., 

� kurz je štruktúrovaný pomocou lekcií a tie sú nositeľkou viacerých informačných 
elementov, ktorých hlavnou funkciou je: 

- učiť učiacich sa, 

- informovať o význame rozvíjajúcich sa kompetencií pre profesijné profilovanie 
sa, 

- plánovanej časovej dotácie, ktorá učiaceho informuje o rýchlosti zvládnutia danej 
problematiky (kvantitatívny normatív výkonu), 

� informačný element je súčasťou systému, ktorý umožňuje sebariadenie, sebakontrolu 
a sebahodnotenie, 

� charakter informačného elementu určuje čiastkový cieľ (toto dáva možnosť vytvárať 
samostatné výučbové jednotky využiteľné pre aplikáciu vo viacnásobných 
súvislostiach), t. j. obsah informačného elementu je tvorený tak, aby ten mohol byť 
použitý v rôznych iných súvislostiach s iným informačným elementom (princíp 
znovupoužiteľnosti), 

� výučbový element je možné vytvoriť s cieľom informovať o: 

- zásadách správneho prístupu k riešeniu nastolených problémov,  

- príkladoch, ktoré poukazujú na integráciu teórie s praxou, 

- metodike riešenia úloh, resp. prostredníctvom indícií pomôcť učiacemu sa 
identifikovať problém, ktorý je potrebné v určitej súvislosti s danou témou riešiť, 
t. j. učiacemu je vysvetlené, popísané ako sa dá dosiahnuť cieľ, pričom počet 
hlavných cieľov je limitovaný (odporúčaný je pre jednu lekciu minimálne päť 
a maximálne deväť),náročnosť jednotlivých lekcií nemusí byť odrazom 
prideleného rozsahu časovej dotácie, 

� konkrétne smerovanie poznávacieho procesu je konkretizované čiastkovými 
cieľmi (kvôli obmedzenému rozsahu kurzu sa odporúča na jeden hlavný cieľ viazať 
maximálne tri čiastkové ciele). 
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3 Virtuálne výučbové prostredie akceptujúce princíp učenia ako sa učiť 

Podporou prezenčnej formy výučby e-learningom vznikajú nové didaktické súvislosti. 
Ide o vzťahy s určitou usporiadanosťou, pravidelnosťou, individuálnosťou a subjektívnosťou. 
Tieto vzťahy vyjadrujú stratégiu organizovania a riadenia činnosti, ktoré súvisia so 
samostatnou prácou učiacich sa. Mieru úspešnosti takto nastaveného samoštúdia bude 
v značnej miere ovplyvňovať schopnosť učiť sa učiť. V tejto súvislosti je namieste položiť 
otázku, či e-learningový kurz v dostatočnej miere rieši problém učenia sa učiť. Zdanlivo sa 
môže zdať, že toto je problém, ktorý sa tvorcu e-learningového kurzu „až tak netýka“, že to je 
výsostný problém učiaceho sa, konkrétne jeho štýlu učenia sa a jeho úlohou je hlavne 
pripraviť kurz po stránke obsahovej, informovať o: - edukačných cieľoch, požiadavkách, 
kritériách, úrovni nadobudnutých kompetencií a pod. V prípade, že v takto nastavenom kurze 
ostane učiaci sa s problémom učenia sa učiť sám, je veľmi pravdepodobné, že podpora  
e-learningom nesplní svoj cieľ a spôsobí preťaženie. Riešením je stav, keď e-learningový kurz 
vykazuje interaktívnosť, ktorá učiaceho sa riadi tak, že v rámci poznávacieho procesu u neho 
dôjde k porozumeniu. 

Najjednoduchšie a najvhodnejšie zobrazenie objektov v technickej praxi je výsledkom 
abstrakcie, ktorá vznikla z procesu videnia. Hovoríme o zručnosti zobrazovať objekty 
metódou pravouhlého premietania vyžadujúce od jeho aktéra určitý stupeň priestorovej 
predstavivosti, t. j. vizualizáciu, chápanie priestorových a formových vzťahov. Porozumenie 
daných procesov sa prejaví v zhotovení dvojrozmerných obrazov získaných pravouhlým 
premietaním, systematicky umiestnených vo vzájomnom vzťahu, resp. v zložení 
trojrozmerného predmetu na základe dvojrozmerných obrazov. Ako sa učiť týmto 
schopnostiam a zručnostiam je predmetom nášho záujmu pri tvorbe e-learningového kurzu. 
Naša aktivita vychádza zo skutočnosti, že požadovaná úroveň sledovaných schopností 
a zručností je podmienená počtom riešených úloh. Aj keď u každého učiaceho sa bude 
minimálny počet týchto úloh individuálny v každom prípade prevyšuje časovú dotáciu, ktorá 
je daná prezenčnou formou výučby. E-learningom chceme riešiť tento problém tak, že 
ponúkneme ľubovoľný počet úloh, možnosť ich opakovaného riešenia s viacnásobným 
testovaním sa. Úlohy sú svojou náročnosťou odstupňované s vedomím, že stupeň rozvoja 
psychických procesov formuje predstavy učiacich sa v ich jasnosti a konkrétnosti. Čím vyšší 
stupeň predstavivosti, tým sú vyjadrenia učiacich sa o objekte realistickejšie a vernejšie. 
V prípade, že pomocou predstavivosti sú informácie o objekte reálne, tlmí sa u učiacich sa 
bujná fantázia stojaca mimo zákonov logiky, resp. logiky konštruktérskeho riešenia. 
Dosiahnuť požadovaný stupeň predstavivosti znamená, že učiaci sa bude častejšie tvoriť 
obrazy zodpovedajúce skutočnosti, čo prispieva k vyššej tvorivosti. Následne tvorivá 
predstavivosť umocňuje vytváranie nových konštrukčných riešení, originálnych dizajnérskych 
riešení, nových tvarov už existujúcich objektov a pod.. Nami zvýšená pozornosť tejto téme 
má oporu v skutočnosti, že obraz zobrazovaného predmetu je základným prvkom obsahu 
technického výkresu. 

Učenie sa učiť je v našom prípade interpretované ako činnosť analyzujúca obrysy – 
tvarové podrobnosti zobrazených objektov v rozlíšení „viditeľné a neviditeľné“. Porozumenie 
prebieha na základe rozvoja schopností transformovať priestorové videnie (3D) na plošné 
(2D) a naopak. Výsledok sa prejaví ako „predstavivosť“ - schopnosť identifikovať obrysové 
hrany s následným stotožnením ich polohy a tvaru v jednotlivých priemetoch. Úroveň 
dosiahnutých výsledkov je podmienená schopnosťou spájať pri grafickom prejave myšlienky 
a zobrazovanú situáciu s predstavou príslušnej reality.  

Nasledujúcimi ukážkami chceme priblížiť vytvorený systém učenia sa učiť pomocou 
virtuálneho výučbového prostredia. Obrázok č. 1 je ukážkou činností učiaceho sa. Cieľom 
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učenia sa je dosiahnuť sledovanú úroveň priestorovej predstavivosti a schopnosti zobrazovať 
na technickom výkrese, ako ich aj vedieť čítať.  

 

 

 

 

 

                           a) 

 

                                    b)                                                                         c) 

Obr. č. 1: Doplnenie chýbajúceho pohľadu 

Prezentovaný systém učenia sa učiť je nastavený tak, aby ním vynútené činnosti 
(interaktivita) čo najviac vystihli reálne situácie súvisiace s danou problematikou. 
Interaktivita spojená s úlohami typu: „doplňte chýbajúci pohľad“ je realizovaná nasledovne: 

a) Pre učiaceho sa je definovaný problém „vytvoriť správne riešenie“, t. j. zobraziť daný 
objekt pre určený „pohľad“. K dispozícií má objekt zobrazený v 3D, dva pohľady (2D) 
a tri alternatívy chýbajúceho pohľadu. Na základe analyzovania metódy premietania 
a tvarových podrobnosti objektu urobí rozhodnutie v podobe výberu z alternatív (výber 
realizuje kliknutím kurzora, ktorý je nastavený na príslušný výber). Správne riešenie sa 
potvrdí (obr. č. 1c) – učiaci pokračuje v riešení ďalšej úlohy (nevylučuje sa možnosť vrátiť 
sa späť k tej istej úlohe). V prípade nesprávneho riešenia je mu k dispozícia „indícia“ ako 
„presnejšie“ analyzovať (obr. č. 1b). Takýto prístup dáva možnosť učiacemu sa zamyslieť 
nad správnosťou svojho rozhodnutia a uvedomiť si, na základe čoho bolo toto rozhodnutie 
vyslovené, či boli správne zvolené indikátory.  

 

 

 

 

 

 

a)                                                      b)  

Obr. č. 2: Určenie tvarovej zhody 1 

b) Iný prístup k analyticko-syntetickej činnosti umožňuje definovanie problému „vyber 
tvarovo identický objekt“ (obr. č. 2a). Na základe analyzovania tvarových podrobností 
objektu a ich následnom konfrontovaní v zobrazení 2D a 3D, určí učiaci sa jednu 
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z alternatív ako „zhodu“. Tak, ako to je uvedené v predchádzajúcom prípade, ním určenú 
zhodu „odklikne“. Riešenie, vyhodnotené ako nesprávne, je následne podrobené 
„konfrontácií“ (obr. č. 2b) s cieľom pomocou ponúknutých indícií prehodnotiť 
rozhodnutie. Správne riešenie následne vygeneruje ďalšiu úlohu. 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

           b) 

Obr. č. 3: Určenie tvarovej zhody 2 

c) Obmenou úlohy interpretovanej na obrázku č. 2 je úloha, kde učiaci sa má určiť zhodu 
z ponuky alternatív zobrazenia v 2D (obr. č. 3a). Pri chybnom riešení je učiacemu sa aj 
v tomto prípade ponúknutá indícia pre správne riešenie (diskutabilný pohľad je odlíšený 
farebne – obr. č. 3b).  

d) Ďalšia obmena prístupu k analyticko-syntetickej činnosti pozostáva zo zoskupenia 
pohľadov na základe identifikovaných súvislostí. Na základe tvarových podrobností 
objektu zobrazeného v 3D identifikuje učiaci sa zhodu vo výbere alternatív. Aj v tomto 
prípade je technológia interaktívnosti riešená „kliknutím na obrázok“. Na nesprávne 
riešenie je učiaci upozornený a pokynom vyzvaný prehodnotiť svoje riešenie. V prípade 
správneho riešenia sa miesta určenia jednotlivých priemetov vyplnia – pokračovanie 
ďalšou úlohou.   

 

                                           

 

 

 

                                                             b)                                                  c) 

Obr. č. 3 Dopĺňanie pohľadov 
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4 Záver 

Virtuálnym výučbovým prostredím podporená prezenčná forma výučby prináša so sebou 
nové didaktické súvislosti. Jednou z nich je presunutie učiteľom vydávaných pokynov, 
usmernení a pod. pre učiacich sa, bežne sa vyskytujúcich v prezenčnej forme výučby, do 
virtuálneho výučbového prostredia. Stratégia nenechať učiaceho sa osamoteného v rodiacich 
sa návykoch učiť sa učiť je jedným z kritérií tvorby e-learningových kurzov. Ide o vzťah 
učiaceho sa s virtuálnym výučbovým prostredím, ktorého kvalita je podmienená existenciou 
interaktívnosti s vhodným didakticko-technologickým riešením. 
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