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E-learning aneb Učíme se elektronicky

Vanda Vaníčková

E-mail známe jako dopis, který posíláme v internetovém světě. E-podpis je zase soubor dat, jenž v elektronickém 

prostředí nahrazuje náš klasický podpis. Co je ale e-learning? K uvedeným příkladům lze analogicky, 

zjednodušeně říci, že se jedná o učení, vzdělávání (anglicky learning) s využitím informačních a komunikačních 

technologií.

Současné, 21. století lze považovat za epochu znalostí, informací, ale i techniky. E-learning je forma vzdělávání 

kombinující všechny tyto faktory. Výuka probíhá ve virtuální realitě počítačových sítí, nejčastěji na internetu. 

Klíčovým pojmem je LMS (Learning Management System), do češtiny překládaný jako řízený proces vzdělávání. 

Řídit proces vzdělávání může v rámci e-learningu jedinec (učitel, lektor), instituce (škola, nezisková organizace, 

knihovna), firma. Dle záměrů autora a cílů vzdělávání se můžeme učit v kurzech otevřených (například jazykové či 

počítačové kurzy) nebo uzavřených (studenti jedné univerzity, zaměstnanci firmy). Konkrétní prostředí a nástroje 

používané v e-learningové výuce lze libovolně kombinovat. Byť dochází v této oblasti k neustálému vývoji, mezi 

nejčastěji používané didaktické prostředky patří texty, prezentace, obrázky a videa, které lektor zprostředkuje 

účastníkům kurzu. Z metod pak převládá práce s textem a diskuze (nejčastěji formou příspěvků na 

e-learningovém portálu).

Pro uživatele přináší forma e-learningu kladné i záporné stránky. Výhodou učení v elektronické formě je možnost 

pracovat z libovolného místa a individuálním tempem. V případě zdravotního znevýhodnění výuka v domácím 

prostředí usnadňuje handicapovaným používání kompenzačních pomůcek (lupy, dekodéry zvuku aj.). Z pozice 

běžného studenta spatřuji výhodu e-learningových nástrojů (například prostředí Moodle) v kumulaci materiálů od 

vyučujících na jednom místě v elektronické podobě. Poznámky, texty a další potřebné věci už není tak snadné 

někde založit. J První nevýhoda, která se v prostředí e-learningu nabízí, je nutnost připojení na internet. Vzhledem 

k poskytování internetu zdarma například v knihovnách je toto negativum zčásti vyřešeno. Hlavní problém proto 

spatřuji jinde: práce s e-learningovým prostředím vyžaduje určitou úroveň ICT gramotnosti, schopnost pracovat na 

počítači, a to nejen ze strany účastníka kurzu, nýbrž i lektora.

Nejen e-learning, ale i rozmach internetu obecně s sebou přináší nové otázky etického rázu – dodržování 

autorských práv, licencí a pravidel elektronické komunikace. Ve spojení s e-learningem vyvstává i problematika 

elektronického podvádění (nejen) při testech. Na druhou stranu podvádění vychází z lidské povahy, a chce-li 

někdo jednat nečestně, nebude mu záležet na tom, zda pracuje na počítači nebo s papírem a tužkou v ruce.
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