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Abstrakt  

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove začala do svojich vzdelávacích 
procesov implementovať dištančnú metódu s e-learningovou podporou už v roku 2005. 
Vzhľadom na časový odstup a chýbajúce evaluačné mechanizmy sme sa rozhodli, 
prostredníctvom dotazníkového prieskumu uskutočneného v novembri 2011 na vzorke 36 
učiteľov a učiteliek fakulty, zmonitorovať aktuálny stav využívania LMS Moodle. 
V príspevku sa budeme venovať len niektorým výsledkom prieskumu, najmä z pohľadu 
počítačových zručností učiteľov a učiteliek ,z dôvodov využívania LMS Moodle, používania 
jednotlivých nástrojov LMS Moodle, názorov na existujúcu, rovnako ako aj očakávanú 
podporu pri využívaní LMS Moodle. Na základe výsledkov prieskumu, načrtávame v závere 
príspevku odporúčania, ktorým by, v kontexte zvýšenia kvality e-learningového vzdelávania 
na Pedagogickej fakulte PU, bolo vhodné v budúcnosti venovať pozornosť. 

 

Abstract 

Faculty of Education of University of Prešov started to implement distant teaching 
method based on e-learning into its teaching processes in 2005. With regard to the lapse of 
time and missing evaluation mechanisms we decided to monitor the current use of LMS 
Moodle using the questionnaire survey carried out in November 2011 on the survey group of 
36 teachers of the Faculty. This contribution deals with selected survey results, especially the 
ones regarding teachers’ computer skills, reasons for using LMS Moodle, use of respective 
LMS Moodle tools and opinions on existing as well as anticipated support in LMS Moodle 
use. In the conclusion we outline the recommendations based on survey results that would 
need to be followed in order to increase the quality of e-learning at the Faculty of Education. 

 

1 Úvod  

Koncom 20. storočia sme sa stali svedkami masívnej integrácie IKT do vzdelávania, 
vychádzajúc z európskych strategických dokumentov, s cieľom zabezpečiť efektivitu 
európskych vzdelávacích systémov a konkurencieschopnosť európskej ekonomiky.  

Aj vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu, boli vzdelávacím inštitúciám 
vytvorené podmienky na vybudovanie technickej infraštruktúry a rozvoj ľudských zdrojov, za 
účelom implementácie nových foriem vzdelávania a vytvárania konkurencieschopných 
vzdelávacích produktov. 

Jedným z nástrojov skvalitnenia a zefektívnenia vzdelávania sa stal e-learning, ktorý je 
definovaný v akčnom pláne Európskej komisie The eLearning Action Plan, Designing 
tomorrow’s education, ako „…použitie nových multimediálnych technológií a Internetu na 
zlepšenie kvality učenia sa, zjednodušením prístupu ku zdrojom a službám, ako aj diaľkovým 
výmenám a spolupráci…“.  
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Priekopníkom v zavádzaní dištančnej metódy vzdelávania s elektronickou podporou 
v prostredí LMS Moodle, v rámci Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej PU), bola 
Pedagogická fakulta, ktorá v roku 2005 začala realizovať projekt Dištančné štúdium 
v kontexte celoživotného vzdelávania, podporeného z prostriedkov ESF. V rámci projektu 
bolo zavedené štúdium dištančnou metódou, s e-learningovou podporou v externej forme 
štúdia, v troch študijných programoch.   

Vzhľadom na časový odstup šiestich rokov od zavedenia prvých e-learningových podpor 
vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a absencii evaluačných 
mechanizmov zameraných na už existujúce e-learningové obsahy, sme sa rozhodli pre 
realizáciu dotazníkového prieskumu, zameraného na vybrané aspekty využívania LMS 
Moodle, s ambíciou skvalitniť v budúcnosti technickú a metodickú podporu učiteľov 
a učiteliek, pre efektívnejšie využívanie vzdelávacieho potenciálu, ktorý LMS Moodle 
ponúka.  

    

2 Dotazníkový prieskum 

2.1 Ciele dotazníkového prieskumu 

Dotazníkový prieskum bol realizovaný v novembri 2011 a jeho hlavným cieľom bolo 
zmonitorovať aktuálny stav využívania LMS Moodle implementovaného na Pedagogickej 
fakulte PU jej učiteľmi a učiteľkami. V rámci príspevku sa budeme venovať len niektorým 
výsledkom prieskumu: počítačovej zručnosti učiteľov a učiteliek, dôvodom využívania LMS 
Moodle, používaniu jednotlivých nástrojov LMS Moodle, názorom na existujúcu, rovnako 
ako aj očakávanú, podporu v kontexte práce s LMS Moodle.  

 

2.2 Administrovanie, návratnosť dotazníka a prieskumná vzorka 

Dotazníkový prieskum bol realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka, 
vytvoreného na webovom portály Google, za pomoci nástroja Dokumenty a zaslaný 49 
učiteľom pôsobiacim na PF PU. Návratnosť dotazníka bola 73,47%. V tomto kontexte je 
potrebné podotknúť, že mail so žiadosťou o vyplnenie dotazníka bol zasielaný dekankou 
fakulty, čo mohlo mať vplyv na vysokú návratnosť dotazníka. Online dotazníkový formulár 
mohol taktiež prispieť k vyššej miere návratnosti, nakoľko skrátil respondentom 
a respondentkám čas potrebný pre jeho vyplnenie.  Prieskumnú vzorku tvorilo 36 učiteľov 
Pedagogickej fakulty PU, 26 žien a 10 mužov, prevažne vo veku 25-39 rokov (44%) a 40-54 
rokov (36%). Z tohto súboru bolo 75% používateľmi LMS Moodle a ďalší dvaja respondenti 
a respondentky uviedli, že LMS Moodle používajú, avšak v ňom nemajú vytvorený  
e-learningový kurz. Títo respondenti odpovedali len na niektoré otázky, a nie sú súčasťou 
analýzy otázok, ktoré sa týkajú hodnotenia práce s LMS Moodle a otázok týkajúcich sa  
e-learningových kurzov.  

 

2.3. Štruktúra dotazníka 

Na realizáciu prieskumu bol použitý nami zostavený dotazník, ktorý obsahoval celkovo 
24 položiek, pričom 21 položiek bolo zatvorených a 3 položky boli polouzavreté. V závere 
dotazníka bol priestor na voľný komentár respondentov a respondentiek.  
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2.4. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 

Jednou z oblastí, ktoré sme v rámci dotazníka skúmali, boli počítačové kompetencie 
učiteľov ako predpoklad pre prácu s LMS Moodle a tvorbu e-learningových kurzov. Na 
získanie prehľadu o všeobecných počítačových zručnostiach učiteľov sme využili otázku č. 1: 
„Ako by ste charakterizovali svoje počítačové zručnosti?“. Frekvenciu jednotlivých odpovedí 
na danú otázku ukazuje graf č. 1. 

 

Graf 1 Počítačové zručnosti učiteľov a učiteliek Pedagogickej fakulty PU 

Ako ukazujú výsledky, väčšina respondentov a respondentiek disponuje dostatočnými 
počítačovými zručnosťami na to, aby mohli využívať nástroje LMS Moodle určené na správu, 
tvorbu a realizáciu e-learningových kurzov. Mierna väčšina účastníkov a účastníčok 
prieskumu (53%) zároveň absolvovala školenie používania LMS Moodle, avšak podľa 
slovných výpovedí o aké školenie išlo, uvádzali školenie organizované pri zavádzaní LMS 
Moodle, pred šiestimi rokmi. Domnievame sa, že by bolo v budúcnosti vhodné zrealizovať 
ďalšie vzdelávanie pre učiteľov, zamerané na prácu s LMS Moodle a tvorbu e-learningových 
kurzov. V prospech ďalšieho vzdelávania nasvedčuje aj fakt, že z tých respondentov a 
respondentiek, ktorí v minulosti absolvovali školenie LMS Moodle, iba dvaja (10,5%) LMS 
Moodle nevyužívajú. V skupine tých, ktorí školenie neabsolvovali, je sedem (41,2%) takých, 
ktorí LMS Moodle nevyužívajú. Tento rozdiel sa ukázal ako štatisticky významný3.  

Najčastejšou odpoveďou na otázku- prečo respondenti používajú LMS Moodle- bol 
názor, že LMS Moodle je vhodná technológia pre manažovanie výučby. Frekvenciu ostatných 
odpovedí prináša tabuľka č. 1.  

Tabuľka 1 Dôvody využívania LMS Moodle učiteľmi a učiteľkami Pedagogickej fakulty PU.  

  Počet % 

Chcem si udržať prehľad o možnostiach využívania 
nových technológií vo vzdelávaní. 

6 16,7 

Je to požiadavka vedenia fakulty/katedry . 4 11,1 

LMS Moodle považujem za vhodnú technológiu 
pre manažovanie výučby . 

13 36,1 

Študenti prejavujú záujem o túto podporu 
vzdelávania. 

4 11,1 

Nepoužíva LMS Moodle. 9 25,0 

Spolu 36 100,0 

                                                 
3 Na určenie štatistickej významnosti sme použili χ2 – test pre štvorpoľnú tabuľku. Rozdiel je významný na 
hladine významnosti α = 0,05. 
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V rámci využívania LMS Moodle nás zaujímalo, ktoré nástroje na správu a riadenie 
kurzov sú zo strany učiteľov najvyužívanejšie. Učitelia mohli označiť viacero nástrojov. 
Tabuľka č. 2 prináša počty respondentov a respondentiek využívajúcich uvedené nástroje. 

Tabuľka 2 Využívanie nástrojov na správu a riadenie e-learningového kurzu v LMS Moodle. 

Odpovede 

  

Počet 
% 
odpovedí 

%  

respond. 

Ľudia- nástroj umožňujúci získať informácie 
o prihlásených účastníkoch/čkach kurzu. 

10 14,7% 40,0% 

Prehľad fóra- nástroj umožňujúci nájdenie 
požadovaného diskusného fóra, prípadne 
konkrétny výraz vo fórach.  

4 5,9% 16,0% 

Najnovšie správy- nástroj umožňujúci 
uverejňovanie najaktuálnejších noviniek. 

6 8,8% 24,0% 

Nadchádzajúce udalosti- nástroj umožňujúci 
avizovať najbližšie udalosti. 

4 5,9% 16,0% 

Aktuálna činnosť- nástroj umožňujúci 
sledovanie štatistiky aktivít a činností 
študentov/tiek kurzu. 

5 7,4% 20,0% 

Moje kurzy- nástroj zobrazujúci všetky 
kurzy, na ktorých učiteľ, resp. učiteľka 
participuje. 

25 36,8% 100,0% 

Bloky- nástroj umožňujúci pridať ďalšie 
nástroje na správu a riadenie kurzu. 

6 8,8% 24,0% 

Administratíva- nástroj na správu kurzu 
s ďalšími funkciami. 

8 11,8% 32,0% 

Spolu 68 100,0%   

Najvyužívanejším nástrojom, ktorý využívajú všetci užívatelia a užívateľky LMS Moodle 
je nástroj Moje kurzy. Nasleduje nástroj Ľudia a nástroj Administratíva.  

LMS Moodle ponúka zároveň rôzne modely aktivít, ktoré je možné využiť pri realizácii 
e-learningových kurzov. Zaujímalo nás, do akej miery sú tieto nástroje učiteľmi využívané. 
V tejto otázke mohli učitelia opäť vyznačiť viacero možností. V tabuľke č. 3 sú uvedené 
počty respondentov využívajúcich uvedené nástroje. 

Odpovede 

  

Počet 
% 
odpovedí 

% 
respond. 

Chat- nástroj umožňujúci učiteľovi alebo 
učiteľke, študentom a študentkám synchrónnu 
komunikáciu (v reálnom čase). 

2 4,5% 8,0% 
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Diskusné fórum- umožňujúce asynchrónnu 
komunikáciu medzi učiteľom alebo učiteľkou 
a študentmi a študentkami. 

8 18,2% 32,0% 

Prednáška- ponúkajúca zaujímavú formu 
študijných materiálov v podobe kariet. 

9 20,5% 36,0% 

Prieskum- umožňujúci získavanie názorov 
študentov a študentiek. 

2 4,5% 8,0% 

Písomná práca- záznamy a poznámky 
študentov a študentiek, prostredníctvom 
ktorých môže učiteľ, alebo učiteľka hodnotiť 
študentov a študentky . 

1 2,3% 4,0% 

Slovník- umožňujúci vytváranie encyklopédie 
pojmov. 

2 4,5% 8,0% 

Test- umožňujúci študentom a študentkám 
testovať samých seba, ich testovanie učiteľom 
alebo učiteľkou . 

7 15,9% 28,0% 

Tvorivá dielňa- umožňujúca hodnotenie 
výslednej práce študenta, študentky ostatými 
študentmi a študentkami, ale aj sebahodnotenie 
študentov a študentiek. 

4 9,1% 16,0% 

Zadanie- umožňujúce tvorbu zadaní pre 
študentov a študentky, ktoré môžu 
vypracovávať na svojom počítači a naspäť 
nahrať do prostredia kurzu. 

9 20,5% 36,0% 

Spolu 44 100,0%   

Tabuľka 3 Využívanie nástrojov na realizáciu e-learningového kurzu v LMS Moodle. 

Najčastejšie využívaným nástrojom je Prednáška, po nej nasleduje Zadanie a Diskusné 
fórum. Vôbec nie je využívaný nástroj Anketa. Prekvapujúci je fakt, že aj tie najvyužívanejšie 
nástroje sú využívané iba 36% užívateľov LMS Moodle, čo je iba niečo viac ako tretina. 
Domnievame sa, že potenciál LMS Moodle zďaleka nie je využitý. 

Samozrejme sme sa pýtali aj na dôvody, prečo užívatelia niektoré z nástrojov 
nevyužívajú. Najčastejšie uvádzaným dôvodom bolo, že užívatelia nepoznajú funkcie 
nástrojov (44%) a 12% užívateľov a užívateliek nevedelo o existencii týchto nástrojov. Obe 
kategórie odpovedí spolu tvoria viac než polovicu užívateľov a užívateliek, ktorí napriek 
tomu, že viacerí/é z nich absolvovali školenia, mnohé funkcie LMS Moodle nepoznajú. Na 
druhej strane až približne polovica užívateľov LMS Moodle nepoužívala niektoré nástroje 
preto, že sa im nezdali opodstatnené pri správe, riadení a realizácii e-learningových kurzov 
(32%), alebo sa im v minulosti neosvedčili (20%).  

V prípade úvah vedenia fakulty o modifikácii, resp. zmene vzdelávacieho prostredia, 
považujeme za potrebné brať tieto informácie do úvahy a presnejšie zistiť, ktoré nástroje sú 
z hľadiska používania najproblematickejšie. 

Ďalšou oblasťou, na ktorú sme sa v dotazníkovom prieskume zamerali, bola podpora 
učiteľom pre ich prácu s LMS Moodle. V prípade otázky, či považujú štruktúru LMS Moodle 
za užívateľsky prehľadnú, bola hodnota odpovedí respondentov a respondentiek na škále od 
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jedna do štyri 1,69 (skôr áno). V prípade užívateľského návodu k práci s LMS Moodle, sme 
v prípade otázky, či považujú obrázkový návod za dostatočne zrozumiteľný, aby im umožnil 
efektívne pracovať s LMS Moodle, získali pri rovnakej škále hodnotu 1,68 (skôr áno). 
Napriek tomu by až 39% respondentov a respondentiek uvítalo spracovanie novej 
užívateľskej príručky pre prácu s LMS Moodle. Užívatelia LMS Moodle by ako podporu pre 
jeho efektívnejšie využívanie uvítali vypracovanie kvalitatívnych kritérií pre tvorbu  
e-learningových kurzov (56%) a vypracovanie metodiky pre tvorbu e-learningových 
materiálov (53%).  

Pri otázke, či by učitelia uvítali zriadenie centrálnej koordinačnej jednotky, ktorá by 
slúžila ako podpora e-learningového vzdelávania na pôde PF PU, sme, na už spomínanej 
škále od jedna do štyri, získali hodnotu 1,68 (skôr áno). V súvislosti s centrálnou 
koordinačnou jednotkou sme sa respondentov a respondentiek zároveň pýtali, pomoc ktorého 
z expertov a expertiek by uvítali pri príprave e-learningových kurzov. Najčastejšie bola 
uvádzaná pomoc programátora, resp. programátorky pri správe e-learningového kurzu 
a umiestnení materiálov, nasledovala pomoc recenzenta, resp. recenzentky pri kontrole 
formálnych a logických chýb. 

Ako najčastejší problém užívania LMS Moodle uvádzali respondenti technické problémy 
(technický výpadok, pomalosť systému). 

 

3 Záver  

Výsledky dotazníkového prieskumu naznačujú, že na Pedagogickej fakulte PU existuje 
dobrý základ pre realizáciu e-learningového vzdelávanie v prostredí LMS Moodle, vzhľadom 
na počítačové zručnosti, skúsenosti učiteľov a učiteliek, či doposiaľ existujúcu technickú 
a organizačnú podporu pre prácu s LMS Moodle. 

Avšak vzhľadom na jeden zo strategických cieľov v oblasti vzdelávania, ktorý je 
v dokumente Dlhodobý zámer rozvoja Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 
definovaný ako „...systematicky pracovať na skvalitňovaní dištančnej metódy štúdia na 
fakulte...“, a na interpretované výsledky dotazníkového prieskumu, by bolo vhodné prijať 
niektoré opatrenia, smerujúce ku zvýšeniu kvality vzdelávania s e-learningovou podporou. 
V tomto kontexte navrhujeme nasledovné odporúčania:  

- zrealizovať doplňujúce vzdelávanie pre učiteľov PF PU zamerané na prácu s LMS 
Moodle a na tvorbu, realizáciu i vyhodnocovanie e-learningových kurzov, 

- skvalitniť technickú infraštruktúru e-learningovej podpory vzdelávania, odstránením 
nedostatkov v existujúcom LMS Moodle, prípadne zakúpením nového vzdelávacieho 
systému, 

- zaviesť systém merania kvality e-learningového vzdelávania vypracovaním kritérií pre 
hodnotenie e-lerningových programov, 

- pravidelne evaluovať e-learningové vzdelávanie z pohľadu učiteľov a učiteliek, 
študentov a študentiek, rovnako ako z pohľadu inštitucionálnych benefitov. 

Čiastočne by mohli byť niektoré z uvedených opatrení naplnené v rámci ďalšieho 
projektu zo štrukturálnych fondov, so začiatkom realizácie v januári 2012, ktorého cieľom je 
zvýšenie kvality a inovácia vzdelávacieho procesu na Pedagogickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove.  
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