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ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA PROSTREDNÍCTVOM TECH NOLÓGIÍ 
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Abstrakt  

Otázkami kvality vysokoškolskej výučby, resp. kvality vzdelávania v celom komplexe 
poskytovaných služieb sa zaoberá tento príspevok. Poskytované e-vzdelávanie 
s alternatívnym zmyslom musí obzvlášť spĺňať kritériá kvality, najlepšie štandardizované 
kritériá kvality. Je úlohou implementátorov a realizátorov kvalitu definovať a strážiť. Aj 
o tom pojednáva predložený príspevok, ktorý vznikol v rámci projektu KEGA 033PU-4/2011. 

 

Abstract 

The paper deals with the questions of university education quality in the complexity of 
the services provided. In particular, e-education provided with an alternative meaning, has to 
meet quality criteria – standardised quality criteria, if possible. To define and maintain quality 
is the role of the ones who implement and realise it. The submitted paper elaborated within 
KEGA 033PU-4/2011 project deals with it too. 

 

1 Úvod 

Jednou z možných ciest ako zvyšovať, merať kvalitu je aj existencia dynamických foriem 
výučby, ktoré využívajú moderné IKT prostriedky so špeciálnou softvérovou základňou. 
Počítačom podporovaná výučba je bežnou požiadavkou súčasných trendov vzdelávania. 
Dištančná platforma vzdelávania v kontexte e-learningu môže byť jednou z možností 
skvalitnenia procesu vzdelávania, individualizácie vzdelávania, ekonomizácie vzdelávania 
a najmä širšieho sprístupnenia vzdelávania rôznym skupinám záujemcom o vzdelávanie – či 
už z geografického, socioekonomického, zdravotného alebo iného hľadiska. Úlohou  
e-learningu je okrem iného: 

• potreba zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu ako hlavného nástroja pre lepšie 
uplatnenie absolventov na trhu práce, 

• potreba sprístupnenia systému vysokoškolského vzdelávania širšej skupine 
potenciálnych študentov,  

• snaha zaviesť a prezentovať vzorový model kontinuálneho zvyšovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania.  

Realizovať tento proces znamená disponovať kompetenciami používať prostriedky IKT, 
disponovať vedomosťami o elektronickej podpore vzdelávania, vedieť o alternatívach výučby 
vo virtuálnych výučbových prostrediach.  

Orientácia na zvyšovanie kvality vzdelávania na vzdelávacích inštitúciách je podmienkou 
kvalitného fungovania procesov odohrávajúcich sa vo vysokoškolskom štúdiu. Strategické 
dokumenty univerzít smerujú k požiadavkám zvyšujúcej sa kvality a stanovujú rámec pre 
vymedzenie postupov k ceste za kvalitou. Aj PU v svojom strategickom dokumente 
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Dlhodobom zámere na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2015 stanovuje pre oblasť 
vzdelávania a sociálnej podpory študentov okrem iných nasledovné ciele: 

- zamerať sa na zvyšovanie a hodnotenie kvality vzdelávania, 

- vzdelávaciu činnosť univerzity realizovať spôsobom, ktorý bude zárukou udržania 
statusu univerzity, 

- vytvárať kvalitné podmienky na štúdium, 

- v kontexte celoživotného vzdelávania mapovať potreby trhu práce a v spolupráci 
s externým prostredím ponúkať študijné programy na rozširovanie vzdelania, resp. 
doplnenie vzdelania.  

Pre oblasť hodnotenia kvality činnosti: 

- zvyšovať kvalitu činností univerzity vo všetkých oblastiach (vzdelávanie, výskum, 
podnikateľská činnosť), 

- vytvoriť metodiku hodnotenia výkonnosti a kvality práce zamestnancov univerzity 
v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. 

Prirodzene nesmieme zabudnúť na kvalitu interného systému vzdelávania, na kvalitu 
prvkov tvoriacich tento systém. V nasledujúcom si podľa stanovených štandardov budeme 
popisovať prvky tvoriace e-learningový systém. 

 

2 Kvalita vzdelávania a e-learning 

Za základné východisko budeme považovať model TQM (Total Quality Management), 
ktorý možno považovať za štandard v definovaní kvality a za základ v ceste za 
výnimočnosťou EFQM (European Foundation for Quality Management). Ak aplikujeme 
štandardizované modely kvality na školstvo, podrobujeme analýzam a banchmarkingu najmä 
procesy prebiehajúce na školách. Je nespochybniteľné, že vzdelávací proces v celom svojom 
rozsahu je základným procesom, ktorý má spĺňať kritériá kvality, resp. konvergovať k nim 
v čo najvyššej možnej miere. Ako uvádza Turek (2009) pre kvalitu vyučovacieho procesu 
z pohľadu už spomínaného TQM sú rozhodujúce nasledovné prvky: 

- orientácia na spokojnosť zákazníkov (študenti, učitelia, verejnosť), 

- orientácia na vyučovací proces, 

- kontinuálne, nepretržité zlepšovanie, zdokonaľovanie vyučovacieho procesu, 

- vytvorenie priaznivej klímy (kultúry) vo vyučovacom procese. 

Orientácia na spokojnosť zúčastnených znamená realizovať e-learning k spokojnosti 
všetkých zainteresovaných - štátu, manažmentu školy, ekonomickým ukazovateľom tohto 
procesu, k spokojnosti študentov, učiteľov. 

Orientáciou na vyučovací proces chápeme potrebu disponovať najnovšími poznatkami 
(učitelia), poznať trendy v oblasti inovácií, v psychológií, v pedagogike, v odborových 
didaktikách. To prirodzene nejde bez kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Bez kompetencií 
práce s IKT, bez kompetemcií tvorby a metodiky e-learningovývh kurzov. Je dôležité, aby 
všetci aktéri e-learningu pochopili, že ide o proces vyučovania a učenia v celom jeho rozsahu 
a so všetkými atribútmi - prednášok, zadaní, diskusií, testov a následných hodnotení. Smerom 
k študentom je potrebné realizovať formatívne hodnotenie, aby študent vedel, čo robí správne, 
či sa správne učí s cieľom spätne reagovať. Na okamžitú spätnú väzbu je e-learningový 
systém nenahraditeľný s absolútnou objektivitou hodnotenia. 
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Kontinuálne, nepretržité zlepšovanie, zdokonaľovanie vyučovacieho procesu vyžaduje 
najmä od učiteľov neustále analyzovanie svojej práce, zamýšľanie sa nad tým, či ju robíme 
dobre, či existuje súlad medzi tým, čo dávame, čo študent potrebuje, čo ciele predmetov 
vymedzujú. Motivovať, ako aktivovať, ako zvyšovať záujem sú aspekty, bez ktorých  
e-vzdelávanie nemá šancu na úspech. 

Vytvorenie priaznivej klímy (kultúry) vo vyučovacom procese hovorí samo za seba. 
Študent sa má cítiť príjemne, učiteľ rovnako, má existovať vzájomná komunikácia, ktorá 
zvlášť v e-learningu je nosnou, no v reále často absentuje najmä pre jej náročnosť. E-learning 
priaznivú klímu vyplývajúcu z jeho podstaty vytvára - štúdium vlastným tempom, vo 
vlastnom režime a čase, možnosť opakovania, dostupnosť relevantných zdrojov, vizualizácia 
procesov a udalostí apod. 

Je potrebné zdôrazniť, že e-learning chápeme ako vzdelávací proces realizujúci sa 
v špeciálnych integrovaných výučbových prostrediach doplnených o možnosti virtuálnych 
prostredí. Preto aj vyššie spomenuté prvky vymedzujúce kvalitu vzdelávacieho procesu 
budeme analyzovať v kontexte e-learningu, aj ako alternatíve tradičného vzdelávacieho 
procesu. Za ideálne vstupy pre realizáciu e-learningu považujeme: 

- softvér pre inovatívne formy vzdelávania a vykonávanie meraní výstupov 
elektronickou formou,  

- odborných pracovníkov - učiteľov, tútorov vytvárajúcich obsahovú náplň 
predmetov,  

- odborných pracovníkov - učiteľov, tútorov pre spracovanie metodiky,  

- odborných konzultantov (aj z radov IT, metodikov),  

- odborné služby súvisiace s nastavovaním prostredia a navrhovaním systému 
priameho merania kvality,  

- podporné manuály, resp. školenia. 

Realizácia zvyšovania kvality e-learningu je založená na výkone viacerých, na seba 
nadväzujúcich činností: 

1. Vybudovanie infraštruktúry pre zavedenie e-learningovej podpory vzdelávania ako 
nástroja pre zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a nástroja pre získavanie 
údajov pre systém priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

2. Vytvorenie pilotných vzdelávacích kombinovaných programov.  

3. Návrh systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. Tento systém by 
mohol zahŕňať nasledujúce stupne vyhodnotenia:  

- reakcia: Ako študenti reagujú na výučbu? – dotazník spokojnosti študenta 
s prezentovaným obsahom a jeho formou, metódami vzdelávania, vyučujúcim, 
podporou zo strany vyučujúceho, organizácie i študijnej skupiny, 

- vyučovanie: Koľko sa študenti naučili?  – meranie prírastku vedomostí realizáciou 
elektronických testov zameraných na vzdelávacie ciele na začiatku a po skončení 
výučby.  

- správanie: Ako sa zmenilo správanie študentov? – zmena správania študenta 
vplyvom inovatívneho vyučovania, pozorovanie spôsobu práce študenta, 
zaznamenanie jednotlivých krokov pri plnení zadanej úlohy, dotazník analyzujúci 
problémy pri riešení úlohy, 
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- výsledky: Aký efekt malo vzdelávanie pre organizáciu? – uplatnenie študentov 
v praxi odmerané formou praktickej skúšky, pričom je treba sledovať najmä 
presnosť vypracovania úlohy a čas na jej vypracovanie. Dostupnosť, rýchlosť 
aplikácie, presnosť merania a vyhodnotenia údajov, ich archivácia by mala byť 
zabezpečená pohodlnejšou a pružnejšou elektronickou formou. 

4. Overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Zvyšovanie kvality e-learningu je možné realizovať so zreteľom na: 

- Vzdelávací materiál – výber, vytvorenie a prispôsobenie obsahu vzdelávania má zásadný 
význam pre jeho kvalitu. Vytvoriť digitálny materiál vyžaduje disponovať kompetenciami 
(uvádzame v iných príspevkoch), internet ponúka množstvo zdrojov a inšpirácií, je 
dôležité dodržiavať najmä autorské práva a správne uvádzať citácie a zdroje. 

- Štruktúru - virtuálne prostredie  - virtuálne prostredie je jednou z najdynamickejších 
a rýchlo sa meniacich vlastností e-learningového vzdelávania, preto výber virtuálneho 
prostredia je dôležitý aspekt s ohľadom na možnosti vzdelávacej inštitúcie. 

- Komunikácia, spolupráca a interaktivita - koncept virtuálnej univerzity a digitálneho 
obsahu podporuje komunikáciu, spoluprácu a interaktivitu novými spôsobmi.  

- Hodnotenie študenta – metódy hodnotenia by mali podporovať tvorivosť, kritické 
myslenie a znalosti v danej oblasti. e-learning na jednej strane poskytuje flexibilitu v čase 
a mieste hodnotenia študentov, no zároveň spôsobuje komplikácie z pohľadu bezpečnosti 
a overovania. Preto by mali byť vytvorené a implementované postupy a predpisy, ktoré 
zaručia dostupnosť hodnotiacich nástrojov, identitu a pravosť informácií. 

- Pružnosť a prispôsobivosť - medzi vlastnosti pružnosti a prispôsobivosti dizajnu 
vzdelávania patrí: umiestnenie (kde študovať), čas (kedy študovať), trvanie (dĺžka 
študijného obdobia), študijné tempo, prispôsobenie metód osobám so zdravotným 
postihnutím, veľkosť študijnej skupiny, individuálne, skupinové štúdium.  

- Podpora (študentov a zamestnancov) - podpora študentov a pedagógov musí zahŕňať viac 
než technické otázky. V rámci e-learningového vzdelávania je sociálna podpora 
považovaná za minimálne rovnako dôležitú ako technická podpora. Pre učiteľov by v tejto 
súvislosti mala byť zabezpečovaná podpora od expertov a administrátorov. 

- Kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov – kvalifikácia pracovníkov a ich skúsenosti  
s e-learningom sú kľúčové faktory úspechu.  

- Vízia – dôležité pri e-learningu je budovať stratégie a poskytnúť všetkým 
zainteresovaným víziu rozvoja.  

- Alokácia zdrojov - v e-learningu musia byť zdroje presunuté z fyzických objektov 
(posluchárne, knižnice, kancelárie) do technickej infraštruktúry, oddelení podpory 
a rozvoja zamestnancov. Je zrejme, že vývoj interaktívneho obsahu a online materiálov si 
vyžaduje osobitné nároky, ideálne odmenené finančnými prostriedkami. 

Ak vychádzame z princípu, že e-learning má oblasť infraštruktúrnu, organizačnú 
a hodnotovú môžeme z analýz, pozorovaní a zo skúsenosti s realizáciou e-learningového 
vzdelávania konštatovať, že najväčšie rezervy, resp. príčiny menšej úspešnosti e-learningu sú 
spojené s hodnotovou infraštruktúrou. Technická platforma ponúka možnosti pre všetkých, 
ktorí chcú. E-learning v zmysle moderného vyučovania a učenia sa možno realizovať aj 
v prostrediach open source a dokonca veľmi úspešne. Aj organizačné hľadisko vyplývajúce 
z implementácie e-learningu je pomerne dobre zvládnuteľnou oblasťou, avšak je nutné 
poznamenať, že záleží na iniciátoroch, máme skúsenosti, že je ďaleko úspešnejšie začať 
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a realizovať e-learning, ak iniciátormi je organizácia, resp. jej vedúci pracovníci. Ale to len, 
pokiaľ hovoríme o organizačnej, resp. technickej infraštruktúre. Takže vraciame sa 
k tvrdeniu, že najproblematickejšou oblasťou je oblasť hodnotová - vnútorná motivácia 
vyučujúcich, ich kompetencie, pochopenie výhod takto realizovaného vzdelávania. V tejto 
súvislosti si pripomeňme argumenty "za e-elarning" (Turčáni, 2006): 

� inovácia a modernizácia súčasného vzdelávania, 

� snaha otvoriť vzdelávanie aj pre ľudí, ktorí z rozličných dôvodov nemajú možnosť 
navštevovať denné štúdium, denné štúdium podporiť inovatívnou formou, 

� potreba odstránenia prekážky dostupnosti a distribúcie študijných materiálov, 

� využitie flexibilnosti e-learningovej podpory, 

� zapojenie lektorov z iných inštitúcií alebo z iných krajín sveta,  

� obmedzené priestorové kapacity univerzít a vysokých škôl (možnosť vzdelávať sa 
väčšiemu počtu záujemcov), 

� snaha univerzít a vysokých škôl zredikovať náklady na prevádzku, 

� organizácia štúdia, ktorá môže byť prispôsobená aj pre menší počet účastníkov súbežne.  

Doplnené pozitívami, ku ktorým pripisujeme: 

���� zohľadnenie individuality študujúceho v tempe a náročnosti učiva, 

���� odstánenie bariér študentov so zdravotným postihnutím, s rozdielným sociaálnym 
statusom, 

���� nižšie náklady na vzdelávanie a distribúciu materiálov, 

���� jednoduchá aktualizácia dokumentov, 

���� vyššia miera interaktivity za pomoci multimediálnych elementov, simulácie reality ai. 

Je teda zrejmé, že hnacím motorom, prečo presadzovať e-learning je snaha vzdelávanie 
inovovať, modernizovať technológiami. Z dotazníkových prieskumov, napr. z prieskumu, 
ktorý sa konal na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2006 je 
nespochybniteľné, že študenti e-learning vítajú. Tvrdíme, že aj pre menej počítačovo 
gramotných (najmä staršie ročníky externých študentov) nie je prekážkou, naopak 
motiváciou. V čom teda vidíme najväčšie prekážky úspechu? Je ňou absencia spomínanej 
snahy inovovať, modernizovať a meniť zabehané, odskúšané postupy, spojená so zvýšeným 
úsilím naučiť sa ovládať nové softvérové prostredie, vytvárať elektronické materiály (často 
bez technického suportu), venovať aj osobné voľno vzhľadom na časové špecifiká štúdia, 
vytvárať hodnotiace nástroje a budovať dôveru v takto realizované vzdelávanie. E-learning je 
v našich podmienkach prácou najviac - najmä pre učiteľa, tútora. A bohužial prácou 
nehonorovanou. Motiváciou môže byť vytvorenie databázy študijných materiálov v celom 
rozsahu, ktorá poskytuje vyučovanie na vyššej úrovni so zachovaním požiadavok na 
vzdelávanie. Pri zachovaní požiadaviek na publikačné výstupy, aj elektronické materiály 
evidovať na tejto úrovni. 

Všetko je v e-learningu iné...Učiteľ, študent, prostredie, forma, metóda, prostriedky, len 
obsah by mal byť totožný s klasickou metódou. Ako tento systém nastaviť tak, aby fungoval 
každý jeho prvok a zároveň bol funkčný ako celok? Nároky na študujúceho sú podstatne 
odlišné než pri prezenčnom štúdiu. Študujúci si musí dobre plánovať čas, rozvrhnúť štúdium 
a ostatné aktivity tak, aby dodržal termíny skúšok, odovzdávanie zadaní, termíny testov.  
V e-learningu nie je nič, čo by ho nútilo učiť sa. Jedine silná motivácia ho môže „nútiť“ 
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štúdium dokončiť. V prezenčnom štúdiu sú motivujúcimi faktormi napr. spolužiaci. Pri  
e-learningu musí byť študent celkovo viac aktívny a zodpovedný. Nevyhnutnosťou je 
schopnosť samostatného štúdia, zodpovednosť, schopnosť organizácie a rozplánovania 
vlastného času, počítačová gramotnosť na určitom stupni a dostupnosť technológií. Študent 
v e-learningu nesmie byť na problémy sám - on-line kurzy umožňujú interakciu nielen medzi 
tútorom a študujúcimi, ale i medzi študentmi navzájom. Izolovanosť sa dá prekonať 
technickými on-line prostriedkami, prenosom zvuku, videa, chatu. Je potrebné dať 
študujúcemu možnosť prispievať svojimi inováciami, nápadmi, názormi k predmetu, ktorý 
študuje. Študujúci si musí uvedomiť, že v e-learningu tútor nie je jediným zdrojom 
informácií, študujúci sa môže mnoho naučiť od svojich kolegov. Dôležitá je aj možnosť 
porovnania úrovne získaných znalostí s ostatnými študujúcimi. Rola učiteľa sa mení vo 
všeobecnosti, nielen v e-learningu, aj keď v ňom zvlášť. Učiteľ je konzultant, školiteľ, 
poradca a pomocník študujúceho, moderátor diskusií, overovateľ vedomosti, hodnotiteľ. 
Učiteľ úspešný v prezenčnej výučbe, nemusí mať schopnosti úspešného tútora on-line 
výučby.  

 

3 Záver 

Kvalita vzdelávania jednoznačne závisí od nástrojov použitých v celom jeho kontexte. 
Inovatívne nástroje môžu byť prínosom s efektom zvýšenia kvality pri zachovaní pravidiel 
spomenutých v predloženom príspevku. Nie je možné zrazu nájsť návod ako kvalitu 
dosiahnúť, ale je nutné o nej hovoriť a konkretizovať do detailných procesov, pri ktorých je 
ďaleko ľahšie kvalitu špecifikovať a definovať. E-learning je inovatívnou formou učenia 
spojenou s využitím dostupných technológií umožňujúcich nevídané možnosti. Bolo by škoda 
tieto možnosti nevyužiť práve na ceste k zvyšovaniu kvality vzdelávania. 
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