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Abstract: 

The pedagogue in the 21st century faces many challenges. It is not sufficient to focus 
his undergraduate preparation and lifelong education for erudition in the issue itself, it is 
essential that orientates on enhancing digital competencies, while taking into account 
the characteristics of learners, which limit the capacity of receiving, processing and 
application of knowledge. Technological progress can facilitate education if it respects 
the biological evolution, it means there will be a synergy between the need for 
education, the didactic aspect of education and the personality of the learner. It should 
be remembered that what is a challenge for a teacher is at the same time a challenge 
for the learner. Optimally chosen modern technologies and adequate method of 
presentation of educational content can play a key role in making education more 
effective. 
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Úvod 

Kontinuálne a celoživotné vzdelávanie je základným predpokladom rozvíjania 
profesijných a osobnostných kompetencií pedagógov, ktorí by mali počas pedagogickej 
praxe neustále získavať nové poznatky a informácie najmä z oblasti moderných 
technológií, identifikácie vzdelávacích potrieb, diagnostiky účastníkov vzdelávania, 
didaktiky a osobnosti účastníkov vzdelávania. Bez analýzy vzdelávacích potrieb a 
rešpektovania faktorov, ktoré determinujú proces vzdelávania na strane účastníka, a to 
sociálno-psychologické  špecifiká  (životné  skúsenosti,  vzdelanie,  profesia, sociálne 
okolnosti  a podmienky) a osobnostné  špecifiká  (individuálny  psychický  potenciál  
osobnosti) nie je možné ani s využitím najmodernejších digitálnych technológií 
dosiahnuť optimálny efekt. Pod analýzou vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávania 
rozumieme v súlade s Prusákovou (2010, s.7) „proces získavania a rozboru informácií, 
ktoré sú nevyhnutné pre určenie parametrov vzdelávania.“. Diagnostické metódy 
a nástroje diagnostikujúce účastníkov vzdelávania prezentuje napr. Pirohová (2008). 
Osobnosť účastníka vzdelávania je premennou, s ktorou vstupuje do vzdelávania 
každý jeho účastník, pričom pedagóg by mal zohľadňovať individualitu účastníkov 
vzdelávania, pretože pomalšia biologická evolúcia v konečnom dôsledku limituje 
technologický pokrok. Pedagóg by sa mal zamerať na zdroje potenciálnych účastníkov 
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vzdelávania a nie na ich deficity, pričom cieľom by malo byť získanie a rozvoj 
kompetencií potrebných pre ich uplatnenie sa na trhu práce (podobne ohľadom 
kompetencií napr. Plamínek, 2010). Gradácia disponibility kompetencií pedagógov je 
nevyhnutnou pre efektivitu a kvalitu edukačného procesu. Kompetentný pedagóg 
disponuje schopnosťou vytvoriť adekvátne podmienky pre efektívne vzdelávanie s 
cieľom facilitovať proces rastu účastníkov vzdelávania, s čím súvisia jeho úlohy vo 
vzťahu k nim: 

- motivácia učiť sa a aktivizovanie; 

- stanovenie noriem výkonu; 

- adekvátne vedenie účastníkov vzdelávania; 

- používanie vhodných metód vzdelávania (ich obmieňanie a rozmanitosť); 

- poskytovanie primeraného času; 

- uznanie existencie rôznych úrovní učenia sa, ktoré vyžadujú rôzne metódy a 

zaberajú rôzny čas (bližšie o efektívnom vzdelávaní napr. Armstrong, 2005). 

Akceptácia a implementácia uvedených úloh umožňuje pedagógom formovať 

nezávislú, racionálnu a koherentnú osobnosť učiaceho sa (Tennant, 2006). 

Súčasná informačná spoločnosť, predikujúca nástup post-informačnej spoločnosti, si 
vyžaduje aktívny prístup občanov prostredníctvom celoživotného vzdelávania, tzn. 
neustále nadobúdanie a rozširovanie  potrebných kompetencií. Globalizácia 
a technologický pokrok vyžadujú efektívny prenos informácií a know-how a spolu 
s rozvojom informačno-komunikačných technológií sa prepájajú v oblasti vzdelávania. 
Súčasné trendy v edukácii kladú vyššie požiadavky na finančnú efektívnosť a 
dostupnosť kvalitných interaktívnych a multimediálnych vzdelávacích obsahov 
dostupných kedykoľvek, kdekoľvek a odkiaľkoľvek. Od najjednoduchších, a na strane 
účastníka relatívne pasívne prijímaných digitálnych jednotiek, ako sú videoprednášky, 
rôzne druhy výkladov (prezentácie, rozhovory, príbehy a pod.), až po simulačné alebo 
logické riešenia vo forme ucelených vzdelávacích aplikácií, kurzov, elektronických 
testov, vzdelávacích hier a podobne. 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 spoločenský pokrok tým, že vzdeláva jedincov vo využívaní 
moderných technológií. Práca s informačno-komunikačnými prostriedkami pomáha 
jedincom absorbovať poznatky rôznych odborov. Edukačný 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, adaptácie 
aktivizujúcich a motivujúcich obsahov, metód a foriem vzdelávania zohľadňujúcich 
zákonitosti ľudskej psychiky nie je možná aplikácia moderných technológií vo 
vzdelávaní tak, aby jedinci nadobúdali adekvátne kompetencie.  
V súčasnosti stojí pedagóg pred kľúčovou výzvou etablovať digitálne technológie do 
edukačného procesu tak, aby rešpektoval komplexný prístup k  osobnosti účastníka 
vzdelávania. Cieľom vedeckej štúdie je poukázať na nevyhnutnosť zvyšovania 
kompetencií pedagógov v oblasti osobnosti účastníkov vzdelávania a digitálnych 
technológií, a to prostredníctvom ich definovania a popísania ich vzájomnej interakcie. 

Komplexný prístup k osobnosti účastníka vzdelávania 

Vedecká obec sa venuje zväčša charakteristikám učiacich sa parciálne (vlastnosti, 
motivácia, temperament, charakter, záujmy, hodnoty,..), pozornosť je však potrebné 
upriamiť na nájdenie, resp. aplikovanie účinného nástroja, ktorý by ponúkol komplexný 
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pohľad na danú problematiku. Inšpiráciou nám môže byť MBTI (Myers-Briggs Type 
Indicator), ktorý vyvinuli na základe Jungovej teórie psychologických typov Isabel 
Briggs Myers a Katharine Briggs (USA). Jeho validitu a reliabilitu potvrdili stovky štúdií 
počas 40 rokov. Ako uvádzajú Miková a Stang (2010) tento nástroj z preferencií 
testovaného identifikuje a popisuje 16 rovnocenných typov osobnosti vyplývajúcich 
z dichotomických dimenzií:  

- Orientácia energie – extraverzia (E)/introverzia (I); 

- Proces prijímania informácií – zmysly (S)/intuícia (N); 

- Proces rozhodovania – myslenie (T)/cítenie (F); 

- Orientácia k vonkajšiemu svetu – usudzovanie(J)/vnímanie(P). 

Prehľad 16-tich osobnostných typov a ich charakteristiky uvádzame v tabuľke 1. 

 

Tab. 1: 16 osobnostných typov podľa MBTI 

Typ Charakteristika 

ISTJ systematický, výkonný, realistický, konzervatívny, logický, vecný, kritický, 
analytický, pragmatický, zodpovedný, spoľahlivý, konkrétny, rozhodný, 
vyrovnaný, tichý, vážny, uprednostňujúci usporiadanie, cení si tradície a 
lojalitu (správca, vojak, kontrolór) 

ISTP logický, analytický, praktický, dobrodružný, adaptabilný, nezávislý, izolujúci a 
riešiaci problémy, zvedavý, pozorovateľ, pokojný, tolerantný, flexibilný, 
kauzálny, orientovaný na hodnoty (remeselník, ostreľovač) 

ISFJ srdečný, stabilný, praktický, detailista, systematický, konzervatívny, výkonný, 
závislý, starostlivý, súcitný, dôsledný, svedomitý, pokojný, priateľský, 
empatický, zodpovedný, dôsledný, verný, pozorný, pamätá si špecifiká o 
ľuďoch, uprednostňuje harmonické prostredie (ochranca, typická sekretárka) 

ISFP láskavý, adaptabilný, starostlivý, spontánny, skromný, lojálny, pozorovateľ, 
idealista, nápomocný, aktívny, súcitný, realistický, trpezlivý, pokojný, 
priateľský, citlivý, milý, oddaný hodnotám a ľuďom, odmieta konflikty 
a nespravodlivosť, pri práci vyžaduje vlastný priestor a čas (skladateľ) 

INFJ orientovaný na víziu a význam, svedomitý, oddaný hodnotám, dôveryhodný, 
zmysel vidí v myšlienkach, vzťahoch a materiálnych veciach, empatický, 
skúmavý (umelec) 

INFP adaptabilný, flexibilný, akceptujúci, idealista, verný hodnotám a ľuďom, 
vyžaduje kongruenciu, aktívny, katalyzátor realizácie myšlienok, empatický,  
nápomocný, napĺňa potenciál iných (rojko, kouč) 

INTJ organizátor, deleguje, kompetentný, výkonný, skeptický, nezávislý, 
implementátor myšlienok, realizátor, disponuje nadhľadom, analytický, 
plánovač (analytik, stratég) 

INTP logický, teoretik, s abstraktným myslením, skeptický, kritický, analytický, 
flexibilný, prispôsobivý, tichý, hĺbavý, neinteraktívny (vedec, fotograf); 

ESTP flexibilný, tolerantný, energický, žijúci tu a teraz, uprednostňuje pohodlie, 
spontánny, aktívny, riešiteľ, učí sa na základe skúsenosti,  pragmatik 
zameraný na okamžité výsledky (dobyvateľ) 

ESTJ praktický, realistický, vecný, rozhodný, systematik, logický, akčný, rýchlo 
implementuje rozhodnutie, náročný, potrebuje systém, zameraný na cieľ 
(sudca, riaditeľ); 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISTJ&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISTP&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISFJ&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISFP&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=INFJ&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=INFP&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/INTP_%28MBTI%29
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ESTP&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ESTJ&action=edit&redlink=1
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ESFP priateľský, akceptujúci, flexibilný, prispôsobivý, spontánny, experimentátor, 
učí sa skúsenosťou, milovník života, ľudí a materiálneho pohodlia, potrebuje 
motiváciu (zabávač, čašník) 

ESFJ ochotný, svedomitý, družný, spoločenský, spolupracujúci, lojálny, motivuje 
ho ocenenie, usiluje o harmóniu vo svojom prostredí, má rád systém, 
presnosť (opatrovateľ, zdravotná sestra) 

ENFP srdečný, nadšený, spontánny, flexibilný, ťažiaci z improvizácie a slovnej 
plynulosti, nápaditý, motivuje ho ocenenie a podpora, priateľský, ťažiaci 
z možností, systematik (politik, reportér) 

ENFJ srdečný, empatický, citlivý, vnímavý, nápomocný, lojálny, inšpirátor, 
spoločenský, facilitátor, zodpovedný, kongruentný, katalyzátor rastu druhých, 
hľadá a napĺňa potenciál iných, posúva ho spätná väzba (učiteľ, lektor) 

ENTJ rozhodný, vodca, informovaný, korektný, čitateľný, rozširuje svoje vedomosti, 
odovzdáva ich, plánovač, vizionár, riešiteľ, rozvíja a implementuje 
komplexné systémy (personalista, vyšší manažment) 

ENTP rýchly, dômyselný, povzbudzujúci, otvorený, vynaliezavý, riešiteľ náročných 
problémov, má rád zmenu, spoločenský, analyzátor, tvorca koncepcií, 
stratég, sociálne inteligentný (podnikateľ, advokát, vizionár) 

(Zdroj: spracované podľa www.myersbriggs.org) 

 

V rámci diagnostického procesu je úlohou pedagóga zistiť príslušnosť účastníkov 
vzdelávania k uvedeným osobnostným typom. Podľa Mayer (2017) poznanie 
preferovaného typu, čo sa týka orientácie energie, vyhľadávania informácií, 
rozhodovania a prístupu k svetu u účastníkov vzdelávania ponúka pedagógovi možnosť 
aplikovať adekvátne didaktické prístupy. Je samozrejme, že v určitej skupine nebudú 
všetci účastníci patriť k jednému osobnostnému typu, ale na základe poznania 
prevažujúceho typu a neopomínajúc potreby ostatných účastníkov môže pedagóg 
prispôsobiť štýl výučby, tzn. metódy a formy vzdelávania tak, aby motivoval účastníkov, 
sprostredkoval im informácie, aktivizoval ich činnosť a rozvíjal ich potenciál za účelom 
naplnenia vzdelávacieho cieľa. Na základe poznatkov z danej problematiky navrhujeme 
usmernenia pre pedagógov viď. tabuľka 2. 

 

Tab. 2: Usmernenia k 16-tim osobnostným typom 

Dimenzie Typ  Usmernenia 

Orientácia energie Introvert odporúčaná metóda: prednáška (tlak na 
komunikáciu/aktivitu vnímajú negatívne; 
inklinácia k prijímaniu informácii namiesto 
praxe); 

neprerušovanie ich prejavu/činnosti; 

zadávanie samostatnej aktivity; 

rešpektovanie zásad psychohygieny; 

Extrovert odporúčaná metóda: diskusia; 

realizovanie skupinových aktivít a 
praktického nácviku; 

vymedzenie priestoru pre spätnú väzbu 
(majú potrebu vyjadriť reakcie, pocity, 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ESFP&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ESFJ&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ENFP&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ENFJ&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ENTJ&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ENTP&action=edit&redlink=1
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myšlienky); 

Proces prijímania 
informácií  

zmyslový typ zameranie sa na fakty; 

jasné formulovanie požiadaviek a 
informácií; 

uvádzanie príkladov – názornosť a prax; 

nie sú producenti návrhov a inovácií; 

intuitívny typ fokusovanie sa na teórie, myšlienky a 
fantáziu; 

sú inovatívni a problémové úlohy riešia 
komplexne; 

skúmajú javy a procesy; 

opakovanie zadania; 

Proces rozhodovania prevaha 
myslenia 

charakteristické analytické, logické a 
kritické myslenie; 

problémy riešia prostredníctvom čísel, 
faktov a logiky; 

diskutujú; 

prevaha cítenia efektívnejšie sa učia, keď sa úlohy 
vzťahujú k potrebám ľudí a ich životným 
situáciám; 

potrebujú pozitívnu spätnú väzbu; 

sú empatickí; 

Orientácia 
k vonkajšiemu svetu 

prevaha 
usudzovania 

inklinujú k postupným riešeniam a snažia 
veci sa rýchlo dokončiť;  

radi si plánujú, pripravujú sa na situácie; 

nevyhovujú im nejasné očakávania a 
požiadavky; 

uprednostňujú jasné termíny; 

prevaha 
vnímania 

majú radi zmeny, ale nie veľa požiadaviek; 

nechávajú si otvorené možnosti; 

najlepšie sa im darí pod tlakom, v časovej 
tiesni; 

potrebujú mať veci rozhodnuté. 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Akceptovanie uvedených skutočností a ich aplikácia v andragogickom kontexte 
individualizuje vzdelávanie, zvyšuje efektívnosť edukačného procesu a facilituje 
získavanie spätnej väzby. Uvedený nástroj začínajú v školskom systéme 
aplikovať v Českej republike. Jeho využívanie je viazané na absolvovanie 
certifikačného programu. 
V kontexte edukácie je najvhodnejším osobnostným typom pre pedagóga ENFJ 
(extrovert, intuícia, cítenie, usudzovanie). Uvedený osobnostný typ má predpoklady 
prostredníctvom gradácie vlastných kompetencií, aktuálne najmä z oblasti digitálnych 
technológií, saturovať potreby učiacich sa, zvyšovať ich kompetencie, a tým 
skvalitňovať ich život. 
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Digitálne technológie 

Učiace sa Slovensko (2018) uvádza, že 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. Spontánne nadobúdanie relevantných zručností v dôsledku 
každodenných podnetov plynúcich z pokročilej informatizácie krajiny prináša jej 
obyvateľom významnú výhodu, pretože Európska komisia odhaduje, že viac ako 90% 
povolaní bude využívať v rôznej miere digitálne zručnosti. Uvedené vyžaduje 
modifikáciu  pregraduálnej prípravy  a kontinuálneho vzdelávania pedagógov v oblasti 
zvyšovania digitálnej kompetencie. Okrem vlastného vedného vývoja je nevyhnutné 
reflektovať taktiež nové výzvy, možnosti a meniace sa podmienky v spoločnosti, takže 
aj edukácia musí implementovať informačno-komunikačné technológie.  Podľa Kalaša 
(2006, s. 1) „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 počítačov, tabletov, 
internetu využívajú aj rôzne prídavné zariadenia, napr. tlačiareň, skener, klávesnica, 
rôzne edukačné softwarové programy. Medzi digitálne technológie sa môžu zaradiť aj 
power-pointové prezentácie, ale aj interaktívna tabuľa, digitálny fotoaparát, smartfón ai. 
Kalaš (2006), Dostál (2007), Kostrub (2011) sa domnievajú, že je potrebné 
diferencovať pojmy informačno-komunikačné technológie 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 
sa získavajú nové vedomosti, poznatky a rozvíjajú 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 a jazykovej gramotnosti (viď Ľapinová 2016; Štefková 2016). 
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 ako ich následne ich účelne 
využívať pri riešení rôznych situácií 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. Digitálna gramotnosť je schopnosť „porozumieť 
informáciám, používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú 
prezentované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.“ 
(Weiszerová, 2014, s. 12). 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.“ Výstupom digitálnej gramotnosti je, 
tzv. digitálna kompetencia, ktorá je v modernej informačnej spoločnosti nevyhnutnou. 
Predstavuje zručnosti, schopnosti, znalosti a spôsobilosti  nadväzujúce na všetky 
digitálne technológie od ovládania osobného počítača, cez prácu so vstupnými 
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a výstupnými zariadeniami tohto počítača, pochopenie funkcií internetu s objektívnym 
náhľadom na jeho pozitíva a negatíva. 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,  
zabezpečovať ich výmenu a zároveň pochopiť aj zložitejšie súvislosti, ktoré sa dozvedá 
z virtuálneho prostredia. Patrí sem aj používanie služieb, ktoré poskytuje internet, ako 
e-mail, sociálne siete, skype a mnohé ďalšie. Významnými zručnosťami získanými 
prostredníctvom digitálnych technológií sú kreativita, rozvoj kritického myslenia,  
podporovanie inovačných riešení (Odporúčanie európskeho parlamentu a rady, 2006). 
Uvedené zručnosti sú nevyhnutným know-how moderného pedagóga. 

Úlohy pedagóga v digitálnej dobe 

Edukačná prax prináša pre pedagóga nové výzvy vyplývajúce z prechodu od tradičných 
metód, foriem a prostriedkov k neformálnym, individuálnym dištančným aktivitám, 
ktorých predpokladom je využívanie digitálnych technológií. Niektoré zahraničné 
univerzity dokonca už naplno realizujú oficiálne akreditované externé vzdelávacie 
programy formou e-learningu, pričom účastníci navštevujú vzdelávaciu inštitúciu len pre 
potreby realizácie praktických projektov, konzultácií, tímových aktivít a hodnotení. Je to 
viditeľný odklon od vzdelávania centristicky zameraného na učiteľa k vzdelávaniu 
zameranému na študenta. Ide o vzdelávací proces, ktorý sa používa na distribúciu 
učebných materiálov, riadenie štúdia, a tiež ako prostriedok komunikácie medzi 
pedagógom a učiacim sa. Kopecký (2006, s. 6-7)  chápe e-learning ako „multimediálnu 
podporu vzdelávacieho procesu s použitím moderných informačných a komunikačných 
technológií, spravidla je 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 Hríň, Velič a Babulík (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 učiaci sa pochádzajú z geograficky rozložených miest, ak 
majú obmedzený čas venovať sa učeniu alebo majú obmedzenú mobilitu.“ Pričom sa 
rozlišuje synchrónna a asynchrónna forma e-learningu. Pri synchrónnom štúdiu sa 
jedná o online kurzy naživo v reálnom čase - pedagóg vysvetľuje učivo v ,,živej“ 
prednáške a učiaci sa sleduje dianie na obrazovke cez funkcie technologického 
zdieľania obrazoviek (Barešová, 2011). Účastníci majú možnosť klásť priebežne 
otázky, čo prináša vysokú mieru interaktivity a spätnej väzby. Účastníci sa však 
organizačne musia plne podriadiť živej vzdelávacej aktivite. Medzi najčastejšie formy 
synchrónnych digitálnych aktivít patrí online prednáška, webinár, simulácia, ukážka, 
nácvik, konzultácia, diskusia a pod. Pri asynchrónnom, teda samostatnom e-štúdiu, 
účastníci vzdelávania nie sú podriadení priamej lineárnej výuke v reálnom čase a za 
presných podmienok aktivity. Vzdelávací obsah je dostupný vo forme digitálnych 
jednotiek uložených v systéme LMS (Learning management system). Účastníci 
vzdelávania disponujú prístupovými údajmi a môžu postupovať pri štúdiu vlastným 
tempom. Vzdelávací systém zaznamenáva ich aktivitu, sumarizuje a vyhodnocuje 
zvládnutie učiva a distribuuje výsledkové správy pedagógovi. Vzdelávacie obsahy 
zväčša predstavujú multimediálne súbory s hovoreným výkladom doplnené o text 
a vizuálne prvky v podobe obrázkov, ilustrácií prípadne pohyblivej grafiky – teda 
animácií a videí (Barešová, 2011). Medzi najčastejšie formy asynchrónnych digitálnych 
aktivít patrí online prednáška a prezentácia, edukačné video, simulácia, interaktívny 
tréning, gamifikačná hra, opakovací alebo hodnotiaci test a ďalšie. 
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Pedagógovia teda okrem samotných profesijných kompetencií stoja aj pred úlohou 
získať nové technologické zručnosti a didaktické vedomosti k pochopeniu špecifík 
elektronického vzdelávania, k didakticky správnej príprave a k vývoju digitálnych 
vzdelávacích obsahov, a taktiež k správe riadenia výučby, napr. prostredníctvom 
vzdelávacích systémov LMS. LMS je digitálna vzdelávacia platforma,  ktorá dokáže 
integrovať a uchovávať vzdelávací obsah, monitoruje činnosť učiacich sa a umožňuje 
spravovať a riadiť jednotlivé činnosti spojené s realizáciou e-learningových aktivít. 
Jedná sa o softvérový balík určený na tvorbu, distribúciu a administráciu elektronických 
vzdelávacích materiálov a kurzov. Väčšina LMS systémov je založená na webových 
technológiách umožňujúcich prístup k študijným materiálom spôsobom „anytime and 
anywhere“ (Švejda a kol., 2006, s. 17). Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie systémy 
riadenia štúdia patria napr. iTutor, eDoceo, Moodle, Oracle iLearning, Lotus IBM, 
Blackboard a i. (Barešová, 2011). Pedagóg musí mať minimálne prehlaď o tvorbe 
digitálnych vzdelávacích obsahov, aby dokázal pripraviť podklady pre edukáciu. Teórii 
digitálnych vzdelávacích objektov sa venuje e-learning design. V zásade existujú tri 
kategórie týchto objektov – aktivity zamerané na príjem nových informácií, aktivity typu 
tréning zručností, aktivity typu riešenie projektov. Taktiež je potrebné chápať ako sa 
účastníci vzdelávania učia z multimédií. Colvin Clark a Mayer (2012) popisujú proces 
učenia sa z multimédií v troch základných krokoch selekcia-organizácia-integrácia. Pre 
efektívne učenie sa je nevyhnutné informácie selektovať. V praxi to znamená, že 
vzdelávací kurz má pozostávať z jasných a výstižných informácií. Na doplňujúce 
informácie je možné externe odkazovať prostredníctvom hyperlinkov. Pri organizácii sa 
odporúča použiť delenie informácií do kratších celkov, odkazovať na významovo 
súvisiace informácie a podobne. Cieľom integrácie je napomôcť k zapamätaniu a 
uloženiu nových informácií. Je možné zdôrazniť dôležité informácie, zobrazovať na 
snímku kľúčové slová audio výkladu, ako aj doplniť informačný obsah o grafické prvky s 
doplňujúcou informačnou hodnotou. Kľúčom k efektívnemu vzdelávaniu, ktoré 
implicitne odráža úspešnosť pedagóga, je pochopenie, implementácia a rozvoj 
uvedených technológií. 

Záver 

Hrabčák (2008, s. 24) uvádza, 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.“ Technologický pokrok 
nepostačuje k zefektívneniu edukácie sám o sebe. Pedagóg 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. Výzvou pre pedagóga je i vlastný technologický pokrok, 
nárast jeho digitálnej kompetencie. Túto potrebu reflektujú i vzdelávacie inštitúcie napr. 
Metodicko-pedagogické centrum zameriavajúce sa na rozvoj učiteľov základných 
a stredných škôl, Prešovská univerzita prostredníctvom Centra celoživotného 
a kompetenčného vzdelávania, najmä v rámci Ústavu digitálnych kompetencií a pod. 
Pedagóg sa viac než učiteľom s priamym vplyvom, stáva mentorom, tútorom, 
konzultantom a poradcom vzdelávajúcich sa. Na základe vyššie uvedeného 
odporúčame pedagógom zvyšovať ich digitálnu kompetenciu, aplikovať digitálne 
technológie do svojej každodennej praxe, motivovať účastníkov vzdelávania k ich 
využívaniu nielen v rámci edukačného procesu, ale aj mimo neho. Súčasne 
navrhujeme, aby si pedagógovia kontinuálne prehlbovali vedomosti z psychológie 
osobnosti, konkrétne, aby sa zameriavali na moderné komplexné prístupy, ktoré 
ponúkajú široký diapazón usmernení a odporúčaní zefektívňujúcich edukačný proces. 
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Cieľom je, aby erudovaný pedagóg nevnímal a neuplatňoval poznatky týkajúce sa 
digitálnych technológií a psychológie osobnosti nezávisle, ale aby ich synchronizoval, 
a tým dospel k synergickému efektu. Taktiež odporúčame podporiť a podložiť tieto 
teoretické koncepty výskumnými zisteniami. 
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