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Abstrakt: 
Bakalárska práca prezentuje návrh konceptu elektronických simulácií pre spoločnosť 

Prvá stavebná spo ie zamestnancov 

zrýchliť proces výuky práce s čnosti a uľahčiť 

zamestnancom interné vzdelávan é základné princípy a štandardy 

ektronického vzdelávania a jeho porovnanie s klasickým štýlom výuky.  Realizácia 

vychádza z modern ulácie účelne, 

dnoducho a prispôsobovať ich potrebám spoločnosti. Práca opisuje postup vytvorenia 

ého 

Abstr
Bachelor thesis presents a proposal of the ulations for the Prvá stavebná 

sporiteľňa a.s. whoose role is nd accelerate the process of 

learn he 

asic

teaching is explained in t d on modern simulation 

ethods that allow a meaningful form of simulation, and easily adapt to their needs. 

is describes how to create a simulation using Captivate and the possibility of 

thermore, there is a description of the 

 in a company, supported by case 
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ých simulačných metód, ktoré umožňujú tvoriť sim

je

simulácie s využitím programu Captivate a možnosť jej následnej implementácie 

spoločnosťou. Ďalej sú v nej opísané možnosti ďalšieho rozvoja elektronick

vzdelávania v spoločnosti podporené prípadovými štúdiami. 
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Úvod 

V časnom svete, keď informácia je hybnou silou obchodu, už asi nikto nepochybuje o sú

nu ti s

Sú né 

sa

Efek vyu

fir

Tech cký

Kl ý 

inf ačn

inf áci

ur poč

jeho avi

Po

Ni y 

ne

pr

ktorí

elekt ého

- poč očí

to kedyko

študenti učia. 

Často však nejde len o teoretické znalosti. V situáciách, keď je nutné osvojiť si 

praktické znalosti, je potrebné zvládnuť počítačový systém, prichádza na rad 

elektronická simulácia. Bežne ju môžeme zaradiť do elektronického vzdelávacieho 

tnos ústavného vzdelávania. 

stav školenie zamestnancov i sebavzdelávanie formou školení, seminárov či 

mo m štúdio je bežnou súčasťou života každej progresívnej firmy i jednotlivca. 

tívne žívanie intelektuálneho kapitálu firmy má priamy vplyv na výsledok 

my.  

nologi  rozvoj počítačových systémov a hlavne internetu umožňuje 

sp osoločn tiam ešte viac zvýšiť kvalitu ale hlavne charakter vzdelávacieho procesu. 

asick model, keď školiteľ stojí pred plénom a prednáša, už nestačí. V čase 

orm ej presýtenosti ľudia chcú konkrétnejšie, presnejšie a komplexnejšie 

orm e ako tie, ktoré je školiteľ schopný ponúknuť. Jeden dokáže „obslúžiť“ iba 

čitý et poslucháčov, preto nie je schopný každému zvlášť látku opakovať podľa 

požiad ek.  

sluc i na klasických školeniach nemôžu vždy vstrebávať látku svojim tempom. háč

eked potrebujú viac času na zvládnutie určitého problému, inokedy „čakajú“ na 

ostatných. Rozsah rýchlosť a kvalita štúdia býva nastavená určitým spôsobom, ktorý 

musí vyhovovať všetkým. Ďalšími skupinami ľudí, ktoré potrebujú individuálny 

ístup  napríklad zdravotne hendikepovaní ľudia, alebo ľudia zo vzdialených miest, , sú

 majú zložitý prístup k štúdiu. Tomuto vychádza v ústrety myšlienka 

ronick  vzdelávania. Súčasný model možno čiastočne nahradiť vzťahom študent 

ítač. P tač (server) dokáže obsluhovať veľké množstvo poslucháčov zároveň, a 

ľvek oni chcú. Každý získava vlastný prístup k „prostriedku, ktorý ho učí“. 

Takouto pomôckou je elektronický kurz prevádzaný  na počítači. Ideálnym stavom je, 

keď je účastník elektronickým kurzom sprevádzaný ľudským sprievodcom (tutor). Platí 

pravidlo čím lepší pedagóg a študijné materiály, tým lepšie výsledky študentov. 

Analógia v elektronickom vzdelávaní je, čím lepší elektronický kurz, tým lepšie sa 
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kurzu. Pro

s rovnakým

stredníctvom nej môžeme modelovať reálne prostredie absolútne vierohodne, 

i funkciami ale s  jednou obrovskou výhodou, všetko sa dá vrátiť späť. 

 ňou netreba žiaden špeciálny softvér ani zručnosti. Je 

 neštandardné situácie. Simulácie je možné uschovávať pre potreby spoločnosti 

Účastníkom elektronického kurzu sa dá poskytnúť rovnakou formou ako klasické 

skriptá. Na jej spustenie a prácu s

prispôsobiteľná aktuálnym potrebám spoločnosti a je jednoduché ju modifikovať. 

Navyše je prostredie plne interaktívne a chová sa podľa daných pravidiel, ktorými je 

možné výuku usmerňovať požadovaným smerom, sústrediť sa na pracovné riziká alebo 

nacvičiť

aj naďalej a kedykoľvek sa k poznatkom prostredníctvom internetu alebo lokálnej siete 

vrátiť.  Poslucháč dostáva informácie v takej podobe, o ktorú žiada, opakovane a 

nezávisle na ostatných.  
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1 Cieľ práce 

Cieľom tejto práce je oboznámiť čitateľa s oblasťou elektronického vzdelávania 

takzvaným E-learningom, potlačiť všeobecnú predstavu o E-learningu ako skriptoch v 

elektronickej podobe, ukázať možnosť jeho reálneho uplatnenia a určitú krásu tohto 

javu, vysvetliť bežne používané pojmy, sústrediť sa na podmienky, ktoré predchádzajú 

jeho zavedenie, predstaviť E-learning ako prepracovaný systém štúdia a ďalej ho 

predstaviť z rôznych uhlov pohľadu.  

Ďalším cieľom práce je načrtnúť možnú variantu využitia systému elektronických 

simulácií ako súčasti E-learningu a zároveň nástroja schopného modelovať presnú 

 interaktívnu realitu. V nadväznosti na to využiť skúsenosti a zdroje a navrhnúť systém 

využitia simulácií pre potreby školení a vzdelávacích kurzov v Prvej stavebnej 

sporiteľni a.s. A ďalej navrhnúť postup ako simulácie vytvárať aby boli čo 

najideálnejšie pre potreby spoločnosti, ale zároveň s čo možno najnižšími finančnými 

a technickými prostriedkami. 

 

a
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2 Analýza súčasnej situácie 

nd Beteiligungsges.m.b.H. Vďaka nim sa do 

.2 Podnikové vzdelávanie 

Podnikové vzdelávanie je súborom určitých aktivít, ktoré zohrávajú  kľúčovú úlohu v 

procese celoživotného vzdelávania a významne zvyšuje predpoklady pre  prispôsobenie 

pracovnej sily k zmenám na trhu práce. Podnikové vzdelávanie samozrejme nemožno  

presne definovať pre všetky organizácie rovnakým spôsobom, pretože závisí na 

mnohých faktoroch,  a preto sa bude podnik od podniku líšiť.  Intenzita vzdelávania a 

systémovosť prístupu k jeho realizácii sa môže líšiť napríklad podľa  technologickej, 

kvalifikačnej a inovačnej náročnosti ekonomických aktivít, prítomnosti  zahraničného 

vlastníka, veľkosti podniku a v neposlednom rade aj podľa už dosiahnutej úrovne 

vzdelávanie zamestnancov.  

2.3 Cieľ podnikového vzdelávania  

Základným cieľom podnikového vzdelávania je rozvoj v zmysle osvojovania si nových 

vedomostí a zručností ako odborná spôsobilosť alebo kvalifikácia a najmä dosiahnutie 

2.1 Základné informácie o organizácií 

Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s. založili tri renomované európske bankové domy: 

Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. - v súčasnosti pôsobí pod názvom Slovenská 

sporiteľňa, a. s.  nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen 

Bausparkassen Managementservice u

strednej a východnej Európy dostalo stavebné sporenie, ktoré sa tu zakrátko 

udomácnilo. Dokázalo tak, že je jedným z najefektívnejších nástrojov financovania 

bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách. 

Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. vykonávať 

svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a.s. bola prvou 

špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. 

2
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zmien v myslení a správaní pracovníkov, ktoré sú nenahraditeľné pre ďalší rozvoj firmy 

Nové vedomosti, zručnosti a pracovné návyky sú podmienkou úspechu zavádzania 

: 

• Ochoty k vynaloženiu určitého úsilia.   

Nie však iba prístup a možnosť osvojenia si nových informácií musí znamenať úspech 

 zabudnúť na nutnú podmienku, ktorou je 

é pracovné miesto alebo povýšených, teda ide o 

zabezpečenie toho, aby sa títo zamestnanci stali plne schopnými vykonávať 

admi, ako je to len možné. [8] 

 

určite aj historickým vývojom. Nie vždy bolo tému vzdelávania zamestnancov na 

a udržanie jej konkurenčnej schopnosti.  

organizačných zmien. Ide teda o vzájomnej prepojenie

o Jedná sa o pohľad zo strany pracovníka, ktorý musí vynaložiť úsilie na 

získanie nových vedomostí a zručností. 

o Pracovník musí predovšetkým „chcieť sa učiť“.  

• Schopnosti osvojovania si nových pracovných postupov   

o Môže ísť o pracovné postupy v rámci organizačného usporiadania, 

nových výrobkov, využívanie nových technológií atď. 

o Pracovník sa musí „vedieť učiť“.  

• Možnosti zúčastňovať sa podnikového vzdelávania 

o Pracovník musí dostať príležitosť „môcť sa učiť“.  

 

podnikového vzdelávania. Nesmie sa

schopnosť využiť získané poznatky v praxi správne a efektívne.  

 

Konkrétnymi cieľmi vzdelávania môžu byť:  

• rozvinúť schopnosti zamestnancov a zlepšiť ich výkon 

• pomôcť zamestnancom, aby vo firme rástli a rozvíjali sa  

• znížiť množstvo času potrebného na praktikantov a adaptáciu zamestnancov 

začínajúcich   

• pracovať na novo vytvorených pracovných miestach či zamestnancov 

prevádzaných na in

novú prácu tak rýchlo a s tak nízkymi nákl

Dnes už si takmer každá organizácia kladie ako jeden z významnejších 

celopodnikových cieľov práve vzdelávanie svojich zamestnancov. Je to spôsobené 
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prioritných priečkach firiem, pretože prevažovala domnienka, že človek si vystačí s 

vedomosťami, ktoré získal počas svojej prípravy na povolanie. Našťastie nezmyselný 

2.4 Inte

V súvislosti so vzdelávaním nty. Po prvé, zmyslom 

vzdelávania je napom čnosti. Pracovníci 

potrebujú istú úrove

organizáciu a uspie

Druhým význam ľ. Ak 

chce byt organizácia úspešná, vzdelávanie musí vyústiť do zmeny v správaní, ako 

napríklad k využitiu nových vedom

musí byt naviazané na zm alým 

 pre organizáciu. Podstatou vzdelávania je snaha zlepšiť vedomosti, zručnosti 

zdy, či povýšenie. Prostredníctvom vzdelávania je možné dať 

ť príležitosti pre kariérny rast. Vo 

všeo e valitu ľudských zdrojov, 

ktor m ôže byt vzdelávanie 

vní n

2.4.1 

Interne

poskytn

komple  pokiaľ 

 ich má zúčastniť vysoký počet pracovníkov, a zabezpečiť rovnaké školenie externe 

mýtus, že podnikové vzdelávanie je stratou času a neefektívny investíciou už dávno 

vymizol. 

rné a externé spôsoby vzdelávania 

 je treba vyzdvihnúť dva mome

ôcť pracovníkom naučiť sa a rozvíjať zru

ň vzdelania, ak majú naplniť očakávania, podporiť svoju 

ť. Všetky tieto zložky vedú k spokojnosti s pracovnou pozíciou. 

ným momentom je skutočnosť, že vzdelávanie je nástroj, nie cie

ostí a zručností na pracovisku. Navyše, vzdelávanie 

enu výkonu. V opačnom prípade je to len akcia s m

prínosom

a postoje. Vzdelávanie tiež môže zvýšiť dôveru pracovníkov, ich motiváciu a 

subjektívnu spokojnosť so zamestnaním. Prostredníctvom vzdelávania môže byt 

zamestnancom poskytnuté uznanie, príležitosť pre rozšírenie zodpovednosti a priestor 

pre zvýšenie m

pracovníkovi pocit osobného úspechu a rozšíri

b cnosti je možné konštatovať, že vzdelávanie zvyšuje k

é á organizácia k dispozícii. Práve z týchto dôvodov m

ma é ako kľúčový článok pri zvyšovaní výkonu organizácie. 

Interné vzdelávacie programy 

 realizované tréningové programy sú zvyčajne najefektívnejším spôsobom, ako 

úť školenie, pokiaľ vybavenie potrebné na realizáciu tréningu je veľké, drahé a 

xné, ale nehrozí riziko poškodenia. Interné školenia sú tiež preferované,

sa

by bolo z viacerých dôvodov (napr. cestovné náklady) finančne náročnejšie. Aj keď je 

počet pracovníkov, ktorí sa školenia majú zúčastniť, malý, menšie podniky si dokážu 

zabezpečiť väčšinu svojich vzdelávacích potrieb samostatne, ak sú splnené ostatné 
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podmienky. Interné školenia sú efektívne, ak pracovná úroveň (z anglického 

„occupational level“) účastníkov je relatívne nízka, vo význame zručností a vedomostí. 

Tento popis sa hodí na väčšinu jednoduchých operatívnych pracovných pozícií a na 

aktivity na nižšom stupni v malopredaji (ako napr. plnenie regálov, práca v pokladni) a 

v obchode (ako napr. rutinná úradnícka práca). 

ýkonu potrebné sú pre danú 

pozíciu alebo odvetvie veľmi charakteristické, interné školenie dokáže byt veľmi 

ak slúžia viacerým 

ké odvetvia, ako napr. rafinácia ropy, 

produkcia elektrickej energie alebo chemická produkcia. Pokiaľ je technológia nová a 

é 

Ak práca nie je jednoduchá, ani rutinná, ale zručnosti k jej v

efektívne. Príkladmi takýchto pozícií môžu byt neopakujúce sa práce obsluhy a kontroly 

v textilnej a tabakovej výrobe, alebo údržbové práce v strojníctve a výstavbe. V prípade, 

že cieľom tréningu je zlepšenie výkonu existujúcich pracovníkov na manažérskych 

pozíciách, alebo rozvoj zručností potrebných pre postup, takéto školenia sú takmer vždy 

realizované najefektívnejšie samotnou organizáciou – v rámci tímu a spoločenskej 

atmosféry, v ktorej účastníci zvyčajne pracujú. Medzi príklady takýchto školení patrí 

určite „Action Learning“ (z anglického jazyka voľne preložené ako učenie sa 

prostredníctvom konania), kedy je stredný manažment školený prostredníctvom 

modelovania situácií z bežnej praxe. 

2.4.2 Externé vzdelávacie programy 

Externe zabezpečované školenia sú vhodnejšie, pokiaľ je vybavenie nákladné a riziko 

škôd je vysoké, technológia je nová, počet účastníkov je primerane nízky, pracovná 

úroveň je vysoká a hlavným cieľom je skôr nadobudnutie vedomostí, než aplikácia 

zručností. Pokiaľ sú pre riziko poškodenia zariadení alebo zranenia pracovníkov 

vhodnejšie špeciálne tréningové zariadenia, než štandardné zariadenia organizácie, tieto 

zariadenia môžu byt zvyčajne poskytnuté efektívnejšie, 

organizáciám. Medzi príklady je možno radiť ta

počet technických špecialistov, ktorí jej rozumejú, je relatívne nízky, dôvod na extern

zabezpečenie školení je značný. Pretože externé školenia sú zvyčajne nákladné, aplikujú 

sa len vo vybraných prípadoch. Dobrým dôvodom pre ich využitie je situácia, ak počet 

účastníkov má byt nízky, čas vyčlenený na školenie je krátky a pracovná úroveň 

účastníkov je vysoká. Takýto tréning môže mat následný multiplikačný efekt vo vnútri 

organizácie, kedy účastník po návrate zo školenia zdieľa novo nadobudnuté poznatky s 
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kolegami. Takýto úžitok je však zvyčajne vnímaný silnejšie, než je jeho skutočné 

pôsobenie. Samozrejme, multiplikačný efekt môže byt reálny, pokiaľ sú súčasťou 

externého školenia aj inštrukčné techniky, ako získané vedomosti komunikovať s 

ďalším pracovníkom. 

Externe zabezpečované školenia dokážu tiež zabezpečiť vyššiu kvalitu technických 

 len PSS), využíva klasický systém vzdelávania 

zamestnancov, postavený na hromadných školeniach, pod vedením lektora, alebo 

ním nadriadeného pracovníka. 

vedomostí. Pokiaľ je cieľom školenia položiť silné základy technických vedomostí, 

externé školenia poskytujú značné výhody, nakoľko sú vedené v súlade s 

odsúhlasenými sylabami a účastníci dosahujú vysoký výkon pod vedením 

kvalifikovaných inštruktorov. Tento argument zdôvodňuje, prečo sa externých školení 

zúčastňujú remeselní učni, aj keď neexistujú žiadne iné dôvody pre použitie externých 

školení. [3] 

2.5 Systém vzdelávacích kurzov v Prvej stavebnej sporiteľni 

a.s. 

Prvá stavebná sporiteľňa a.s. (ďalej

individuálnych produktových školeniach pod vede

 Systém vzdelávania  reaguje na aktuálne potreby obchodu a prevádzky banky, tak aj na 

dlhodobé ciele strategického rozvoja banky. Zároveň však rešpektuje potreby 

individuálneho rozvoja zamestnancov i manažérov v rámci ich plánu rozvoja. Všetky 

vzdelávacie aktivity tvoria ucelený koncept vzdelávania pre nových aj súčasných 

zamestnancov.  

Vzdelávacie aktivity prebiehajú formou interných aj externých akcií v podobe 

štandardizovaných kurzov alebo kurzov prispôsobených aktuálnemu požiadavku 

jednotlivých profesijných skupín zamestnancov. Z najnovších produktov sú to napríklad 

soft skills pre manažérov, asistentky alebo špecialistov v ústredí. Okrem produktových a 

odborných vzdelávacích akcií pre obchodníkov, manažérov alebo špecialistov 

prebiehajú jazykové kurzy alebo kurzy PC zručností.  

Okrem čiastkových vzdelávacích kurzov tu máme niekoľko rozvojových alebo 

adaptačných programov, ktoré pomáhajú hladko zvládnuť a zapracovať sa napríklad v 

pracovných pozíciách klientskych resp. terénnych pracovníkov.  
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Spúšťacím mechanizmom pre kariérne plánovanie konkrétnych zamestnancov sú ročné 

hodnotiace rozhovory. Manažér sa svojim podriadeným zhrňujú úroveň plnenia 

stanovených cieľov, požiadaviek na vedomosti a spôsobilosti vyplývajúce z danej 

pracovnej pozície a plánujú do budúcnosti optimálne možnosti kariérneho aj 

om ktorého sa pripája na online interný bankový systém, kde prevádza 

požadované úkony. S prácou so systémom sa zoznamuje na školení, ktoré je hromadné 

u ne 

mesač periodicitou, samozrejme ak je dostatok účastníkov. Na ňom sa 

prostredníctvom prednášky dozvie o možnostiach systému, zaužívaných postupoch a 

adané 

edaja. Tieto kurzy nie sú pravidelné, rozhoduje o nich manažment, 

estnanci tu získavajú kolektívne 

om pracujú zároveň 

profesionálneho a osobného rastu. Tieto závery sú podkladom pre prehľad 

nominovaných talentov k budúcemu využitiu na pozíciách s vysokou mierou 

zodpovednosti. V rámci vývoja dôjde potom na zmapovanie potenciálu nominovaných 

zamestnancov, určenie optimálneho profilu (manažér, obchodník, expert) a stanovenie 

rozvojového plánu.  

Každý zamestnanec má dnes k dispozícii notebook s operačným systémom Linux, 

prostredníctv

a je rčené pre nových pracovníkov. Tieto školenia sú organizované s približ

nou 

technikách. Tieto informácie sú mu podané spolu s teoretickými znalosťami 

o predávanom produkte a komunikačnými procesmi. Na školení má k dispozícii 

základnú offline verziu systému, kde môže podľa inštruktora vyskúšať z

jednoduché kroky.  Potom nastupuje do praxe, kde sa ho ujme jeho nadriadený na 

pobočke sporiteľne a postupne ho školí a pripravuje na samostatnú prácu. Tento postup 

je aplikovaný na všetkých nováčikov. Okrem toho sú organizované ďalšie typy školení, 

ktoré oboznamujú účastníkov s produktovými zmenami, komunikačné tréningy 

a psychológia pr

hlavne pri väčších zmenách, poprípade pri prijímaní novej obchodnej stratégie.  

Celkovo môžme vzdelávacie kurzy rozdeliť do dvoch skupín: 

2.5.1 Hromadné kurzy 

Pri hromadných kurzoch organizovaných PSS sa jedná o jednodenné alebo dvojdenné 

kurzy pod vedením lektorov a manažérov. Nový zam

informácie o poskytovanom produkte, predajných technikách a komunikácii s 

klientelou. Medzi pomôcky používané pri tomto druhu školení patrí projekcia, väčšinou 

s prezentáciou. Zamestnanci pri zoznamovaní sa so systém

14 



s inštruktorom, každý na osobnom počítači. Inštruktorov obraz pracovnej plochy je 

prenášaný projektorom na plátno a každý účastník sa snaží kroky napodobňovať. Pri 

iných druhoch školení, je zachovaný približne rovnaký princíp ako na univerzitných 

prednáškach. Formou prezentácie školiteľ odovzdáva informácie, komunikuje s plénom 

a na príkladoch vysvetľuje požadované techniky. Je zrejmé, že psychologické alebo 

prezentačné znalosti predaja je takmer nemožné podať len prostredníctvom počítača, 

jeho využiteľnosť by som však na takýchto prednáškach videl minimálne ako 

prostriedok otestovania každého účastníka. Rovnako je možné mu ponúknuť všetok 

premietaný materiál v elektronickej forme. Hlavné nevýhody tohto systému vidím vo 

, ktorý 

a mu. Má síce potrebné 

teoretické znalosti produktu, avšak svoj čas by mohol oveľa efektívnejšie využiť 

vou podporou a testami. Krok po kroku by tak 

veľmi slabom individuálnom prístupe. Každému zamestnancovi vyhovuje iná rýchlosť 

výkladu. Každý ma zaužívaný svoj systém ako si čo najlepšie veci zapamätá 

a v neposlednom rade každý je rôzne počítačovo zručný. Pri tomto druhu školení nie je 

možnosť vrátiť sa k naučenému. Absentuje tu spätná väzba v podobe testu alebo aspoň 

otázok, nakoľko bola preberaná téma pochopená a prijatá zamestnancami. V tomto 

prípade sa spolieha na prax a na neustály profesionálny vývoj, ktorý núti každého 

individuálne sa vysporiadať s prípadnými problémami alebo nedostatkami. 

2.5.2 Individuálne vzdelávanie 

Po úvodnom zaškolení prichádza zamestnanec do praxe pod vedením svojho 

nadriadeného. Prvý krát sa stretáva s reálnymi situáciami, vidí na ostro prácu s interným 

informačným systémom a spoznáva celý chod pobočky. Učí sa viac-menej 

pozorovaním, pretože prácu vykonáva jeho nadriadený. Nováčik spočiatku nemá 

možnosť zasahovať do systému a procesov. Až postupom času začína riešiť 

jednoduchšie úlohy a požiadavky, stále pod vedením nadriadeného zamestnanca

ho musí popri svojej zadanej práci zaškoľovať a venovať s

samostatným štúdiom s počítačo

samostatne ovládol väčšinu úkonov. Svoj postup by si mohol overiť pomocou dotazníku 

ktorý by nasledoval po každej lekcii. Nedostatky v tomto prístupe vidím v slabej 

vizualizácii, absencii offline verzie interného systému na pobočkách a veľkej náročnosti 

na školiaceho zamestnanca, ktorý nie je pre takéto školenia trénovaný. Zároveň, časť 

svojho pracovného času musí neustále venovať školenému pracovníkovi. Ten nemá 
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k dispozícii žiaden nástroj na trénovanie práce v systéme, čo môže počítačovo menej 

nadaným ľuďom spôsobovať nemalé problémy.  

E-learning by však mohol slúžiť celej zamestnaneckej štruktúre. Individuálne by sa 

mohli zlepšovať v kancelárskych aplikáciách, jazyku alebo internetových zručnostiach. 

Dôležité je aby mal možnosť sa k vzdelávaniu dostať, a nemusel pri tom opúšťať 

bydlisko, poprípade pracovisko. E-learning by mu dal jednoducho možnosť 

zdokonaľovať sa kedykoľvek by to uznal za vhodné a zároveň pomocou rôznych 

nástrojov sledovať svoj postup, overovať si naučené pomocou „feedback“ testov 

a poprípade sa vrátiť v kurze späť.   
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3 Teoretické východiská práce 

3.1 Čo je to e-learning? 

Povedané stručne a veľmi jednoducho, e-learning nie je nič iné ako efektívne 

využívanie Informačných Technológií (ďalej IT) v procese vzdelávania. 

Ak sa pozrieme na e-learning touto optikou, asi málokto povie, že nechce IT vo 

vzdelávaní efektívne používať. Zostáva teda otázka efektívnej miery využitia IT vo 

vzdelávaní u konkrétnej spoločnosti či jednotlivca, inými slovami, čo ešte je efektívne a 

čo už nie. Týmto nie je vylúčené, že pre konkrétnu situáciu môže byť najefektívnejšie 

IT vôbec nepoužiť. Pri dnešnej technologickej situácií dôjdeme však k tomu záveru 

veľmi zriedka. Hlavne s nástupom technológií Internetu/intranetu rozvojom 

telekomunikačného trhu a za súčasných možností a cien pracovných staníc, nachádzame 

takmer vždy riešenie, keď nám IT nejakým spôsobom vzdelávanie zlacní, zrýchli alebo 

zlepší. O tom, že je možné e-learning veľmi efektívne využiť nielen u spoločností s 

dobrou technologickou základňou, ale aj u spoločností s horším vybavením a s ľuďmi 

bez počiatočných skúseností s počítačmi, svedčia mnohé prípadové štúdie. 

3.2 História e-learningu 

V druhej polovici šesťdesiatych rokov sa začalo experimentovať so strojmi na učenie. 

Začalo sa im hovoriť vyučovacie automaty. I u nás bol jeden vyvinutý. Volal sa 

Unitutor a niektorí dokonca hovoria, že bol jedným z najlepších.  

Vykladaná látka bola v Unitutore rozdelená na jednotlivé stránky, na konci stránky sa 

nachádzala kontrolná otázka s výberom z niekoľkých možných odpovedí. Podľa 

uskutočnenej voľby bolo možné program ďalej vetviť a pokračovať na ľubovoľnej 

ďalšie stránke. Informácia o správnom či chybnom riešení predstavovala okamžitú 

spätnú väzbu. U nás je toto obdobie späté s menom Prof. Miloša Lánského, ktorý 

podobne ako mnoho iných špičkových odborníkov odišiel do emigrácie, kde strávil 

veľkú časť svojho života. Vyučovacie automaty však boli príliš zložité a nie príliš 

efektívne. Preto sa príliš neujali.  
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V prvej polovici osemdesiatych rokov sa začínajú r

S tým súvisí „elektronické“ školstvo. Táto vlna, k

ozširovať osembitové mikropočítače. 

torej cieľom bolo poskytnúť deťom 

počítačovú gramotnosť, k nám prišla začiatkom roka 1985. Začalo sa s výrobou 

čov IQ 151. I cez značné nedostatky, bol o ne medzi 

é počítače, trh 

ntegrovať aj 

úplne nezávislé programy. Tempo i obsah výučby bol individualizovaný. Dosiahnuté 

 analyzovali. Tým sa automaticky rozhodovalo o 

ďalšom postupe. Úloha učiteľa sa obmedzila na kontrolu a obsluhu.  

ečnému zhodnoteniu. 

počas práce dostať. Princíp umelej inteligencie u 

špeciálnych školských mikropočíta

učiteľmi pomerne veľký záujem.  

V druhej polovici osemdesiatych rokov sa objavujú prvé šestnásťbitov

ovládajú osobné počítače PC. Zároveň s tým môžeme sledovať obrovský rozmach 

kancelárskych aplikácií. Počítače sa konečne začínajú objavovať aj v domácnostiach. V 

školstve dochádza v súlade s celosvetovým vývojom kybernetiky a umelej inteligencie 

k pokusu o zlepšenie vyučovacích automatov. Počítač sa začína používať ako 

vzdelávajúcej a skúšajúci stroj. Za pomoci počítača sa začínajú preverovať teórie, ktoré 

tvrdia, že počítač by mal učiteľa čiastočne nahradiť.  

Vo svete niekoľko (prevažne univerzitných) vedeckých tímov začína vyvíjať 

inteligentné výukové systémy (Intelligent Tutoring Systems). Cieľom týchto 

vzdelávacích systémov bolo vytvárať aplikácie s dlhodobou kontrolou nad výukovým 

procesom. Systémy v sebe vhodne spájali výklad učiva, precvičovanie prebratej látky a 

testy. Dokázali využívať grafiku, animácie, zvuk a boli schopné v sebe i

výsledky študujúceho sa ukladali a

Až s týmto príchodom osobných počítačov došlo k značnému rozvoju programov 

nadväzujúcich na Unitutor. Spočiatku to boli jednoduché testy s výberom odpovedí. Za 

každú otázku sa prideľovali body, ich súčet slúžil k záver

Výsledky sa archivovali pre potreby učiteľov.  

Využitie počítača len na testovanie samozrejme nevyhovovalo a stalo sa predmetom 

kritiky. Podstata programového učenia vo vyučovacích aplikáciách tak začala byť 

doplňovaná o prvky umelej inteligencie. K testu sa pridával výklad látky a 

precvičovanie. Z týchto prvkov boli zostavené jednotlivé lekcie až z nich potom celé 

kurzy. Postup študentov bol individualizovaný a riadil sa ich výsledkami. To ale 

znamenalo, že počítač musel predvídať všetky možné reakcie študenta a situácie, do 

ktorých sa mohol študujúcich 
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výučbových programov spočíva vo vytvorení určitého modelu umelého študenta, na 

ktorom je funkcia programu založená.  

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa objavuje e-mail ako veľmi rýchly a perspektívny 

prostriedok komunikácie na diaľku. Bol to prevratný krok. Zrazu sa dá písomná 

komunikácia takmer ľubovoľnej dĺžky uskutočňovať takmer kedykoľvek. Súčasne s e-

ch. Fakulty aj jednotliví študenti 

 už e-learningové 

ohli študovať na vysokej škole svojim 

pre svojich zamestnancov / študentov optimálne vzdelávanie. Cieľom je integrovať 

výučbu do každodenného pracovného života zamestnanca / študenta. Používanie 

mailom sa veľmi rýchlo začal rozširovať celosvetový web. Ďalšími dôležitými pokrok 

na poli technológie boli CD-ROMy, vďaka ktorým bolo možné ukladať veľké objemy 

dát na relatívne malé a zároveň prenosné disky. Telefónne konferencie, hlasová pošta a 

satelitné spojenie zmenili tradičné spôsoby komunikácie.  

Medzi prvými to boli vysoké školy, kto začal objavovať výhody týchto nových 

technológií. Do polovice deväťdesiatych rokov sa stali vysokoškolské e-mailové 

systémy bežnou normou po celých Spojených štáto

začali používať web ako zdroj informácií a zábavy. Predovšetkým mladší študenti 

vytvárali diskusné skupiny a on-line miestnosti pre chat, kde mohli komunikovať v 

reálnom čase o všetkom od módy cez politiku po hľadanie nových priateľov.  

Vývoj na univerzitách pokračoval rýchlo vpred. Sylabus, knižné zdroje, obsahy 

prednášok začali byť premiestňovať z klasických učební na multimediálne zdroje a na 

miestne siete. Súkromné spoločnosti začali hľadať možnosti potencionálneho e-

learningu. Na www vznikli virtuálne univerzity, ktoré ponúkali všetky svoje kurzy a 

získanie certifikátov cez internet. Koncom deväťdesiatych rokov

nástroje umožňovali skúšanie on- line v reálnom čase, hry v reálnom čase, pomocou 

nástrojov bolo možné okamžite identifikovať slabosti a silné stránky jednotlivých 

študentov. Študent tak mohol získať univerzitný titul bez toho, aby bol niekedy fyzicky 

prítomný v triede. Plne zamestnaní dospelí m

vlastným tempom bez toho, aby museli riešiť problémy spojené so svojou fyzickou 

prítomnosťou v škole. [2] 

3.3 Blended Learning 

E-learning sa väčšinou používa v konjunkcii s ďalšími typmi výučby ako je napr. 

inštruktorom vedení tréning. Organizácia typicky spojuje množstvo metód, aby zaistila 
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viacerých metód dodávania výučby pre dosiahnutie cieľového efektu sa nazýva 

„blended learning“. [5] 

E-learning ponúka bohatú sadu rôznych kombinácií metód výučby, to však ešte 

nezaručuje úspech. Rovnako ako napr. nepremyslené používanie veľkého množstva 

typov a veľkostí fontov, farieb a formátovacích štýlov v dokumente MS Word 

neprispeje k zrozumiteľnosti dokumentu, aj v e-learningu môžeme nepremyslenou 

kombináciou rôznych metód dodávanej výučby spôsobiť skôr zmätok. Aby sme dosiahli 

požadovaného efektu, musíme premyslene voliť, koordinovať a implementovať 

jednotlivé metódy dodávanej výučby. Rovnako ako v chémii, i blended learning 

 miest, či 

ing ako na efektívne využívanie informačných technológií vo 

vzdelávaní, potom sa vlastne jedná o nové možnosti, ktoré môžeme vo vzdelávaní 

d vedením lektorov existuje už do počiatku histórie a 

pre určité oblasti bude pravdepodobne nezastupiteľné i v budúcnosti. Vzdelávanie iba 

dosahuje požadovaného výsledku kombináciou správnych elementov v ten správny čas. 

Rozlišujeme dva základne typy výučby, ktorých metódy pri Blended Learningu 

kombinujeme – Asynchrónna a Synchrónna výučba. 

Synchrónna výučba prebieha v reálnom čase, v ktorom všetci účastníci súčasne 

prijímajú predávané skúsenosti a môžu navzájom reagovať. Patrí sem napríklad výučba 

v učebni, keď všetci účastníci vrátane lektora sú v rovnakom čase na rovnakom

virtuálna trieda, kde sa môžu účastníci v jednom čase pomocou synchrónnych 

technológii stretať a reagovať, i keď sú na rôznych miestach a reagovať, aj keď sú 

v rôznych lokalitách. 

Asynchrónna výučba môže byť aplikovaná v rôznych časoch na jednotlivých 

študentoch, ktorí si môžu voliť tempo a spôsob prijímania informácií, avšak nemôžu 

navzájom reagovať v reálnom čase. Patria sem napríklad tlačené manuály a knihy, 

Audio/Video, či elektronické výučbové kurzy. [6] 

3.4 Vzťah e-learningu a klasickej výučby 

Ak sa pozeráme na e-learn

využiť. Klasické vzdelávanie po

pomocou lektorov má však i množstvo nedostatkov. E-learning sa snaží eliminovať tieto 

nedostatky a je tak optimálnym riešením pre komplexné vzdelávanie. Iba vhodným 

zlúčením klasických prístupov a e-learningu je možné zo vzdelávania urobiť pútavý, 

adresný, individuálny a interaktívny proces integrovaný do každodenného života. I pre 
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oblasti, kde je osobný kontakt s lektorom považovaný za nezastupiteľný, je možné 

napríklad elektronicky „predškoliť“ študentov. Tí potom na školenie s lektorom 

opakovania tej samej látky na 

tie metód e-learningu 

rozdiel od klasických informačných 

systémov, ktoré sa zaoberajú hlavne zdieľaním informácií a možnosťou vyhľadať 

 vysoký dôraz i na spôsob 

predávania informácie. V dnešnej dobe nestačí iba získať správnu informáciu v ten 

prichádzajú už s množstvom informácií a otázok, lektor sa potom môže venovať iba 

zaujímavým či obtiažným častiam výučby a tak významne skrátiť dobu školenia. 

Lektor nie je vôbec vylúčený z procesu e-learningu, ako by sa niekomu mohlo zdať. E-

learning prináša množstvo komunikačných nástrojov od e-mailov až po 

videokonferencie, ktoré umožňujú lektorom individuálne sa venovať jednotlivým 

študentom. Na základe spätných informácií z kurzu má lektor presné informácie, ako si 

študent viedol v jednotlivých lekciách, kde a koľko dosiahol bodov a koľko času strávil 

v jednotlivých oblastiach výučby. Vďaka množstvu komunikačných kanálov potom 

môže so študentom komunikovať intenzívnejšie, ako tomu bolo pri vyhranených 

hodinách klasickej výučby. Namiesto neustáleho 

učebniach sa môže lektor intenzívne venovať príprave novej látky či zdokonaľovaniu a 

aktualizácii stávajúcej. E-learning dodáva lektorom výkonné nástroje pre ľahký a rýchly 

prevod vlastných znalostí, skúseností a zručností do formy, ktorá tieto aktíva okamžite 

sprístupni všetkým, ktorí ich potrebujú.  

3.5 Širšie využi

E-learning je riešenie určené pre vzdelávanie, avšak pre vzdelávanie pojaté v celom 

kontexte. Neobmedzuje sa preto iba na výučbu študentov, ale je v širšom pojatí 

metódou zdieľania a predávania informácií. Na 

potrebné informácie v správny čas, e-learning kladie

správny okamžik, ale je tiež potrebné túto informáciu plne pochopiť a dať si ju do 

súvislosti. Práve tieto schopnosti Vám prináša e-learning. 

Odbor e-learning v súčasnosti čím ďalej viacej konverguje s odborom „knowledge-

management“. Špičkové e-learningové systémy sú schopné nielen zbierať, organizovať 

a predávať formálne špecifikované vedomosti vo forme elektronických manuálov, 

dokumentov či kurzov, ale zachytávajú a šíria i nešpecifikované vedomosti, ktorých 

nositeľmi sú ľudia v organizácií, ich znalosti, zručnosti alebo skúsenosti. [4] 
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3.6 Čo e-learning prináša? 

E-learning prináša do vzdelávacieho procesu novú mieru adresnosti, personalizácie a 

spolupráce, ktorá bez tejto technológie nebola možná. Technológie ako sú dynamický 

ých systémov či kurzov. 

Existujú desiatky štandardov popisujúcich celú radu oblastí od HW, cez komunikačné 

nosti si veľmi dobre vystačíte s 

. LMS spúšťa na požiadavku 

obsah, učebné objekty, alebo virtuálne triedy prinášajú do vzdelávania novú dimenziu a 

nútia všetky organizácie meniť prístup ku vzdelávaniu. Riadiace systémy a nástroje pre 

tímovú tvorbu obsahu výrazne zefektívňujú proces riadenia a tvorby vzdelávania. 

Uvedené technológie kombinované so spoľahlivými klasickými stratégiami umožňujú, 

aby učenie bol adresný, individuálny, interaktívny a pútavý proces, ktorý je integrovaný 

do každodenného života študenta. 

3.7 Štandardy e-learningu 

Problematika štandardov e-learningu je podrobne popísaná vždy na webe iniciatívy, 

ktorá daný štandard definuje a spravuje, viď napr. http://www.aicc.org pre AICC či 

http://www.adlnet.org pre SCORM. Tu je uvedených len niekoľko užitočných 

informácií pre používateľa LMS, vývojov

rozhranie až po didaktiku a meta-data. V súčas

povedomím o štandardoch AICC a SCORM. AICC je významný najmä z historického 

hľadiska, v minulosti patril medzi široko podporovaný štandard a doposiaľ existuje 

veľké množstvo hotového obsahu podľa tohto štandardu. Súčasným trendom je štandard 

SCORM, ktorý prináša oproti AICC významné výhody z hľadiska adaptability, 

zdieľania, prehľadávania a znovu využívania obsahu. 

Z používateľského hľadiska štandardy zaručujú, aby mohol byť vložený ľubovoľný 

obsah do ľubovoľného LMS. To znamená, že LMS musí „rozumieť“ štruktúre obsahu a 

obsah s LMS musí byť schopný vzájomne komunikovať

používateľa obsah a predáva mu štandardom definované informácie ako napr. kto a 

kedy obsah spúšťa, dáta ktoré si obsah do LMS v predchádzajúcom spustení uložil. 

Obsah naopak predáva LMS informácie napr. o dobe štúdia, študentom dosiahnutých 

výsledkoch, študentom prevedených aktivitách nad obsahom (zvolené voľby v 

testovacích otázkach, navigácia po stránkach…). 
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Štandardy nezaručujú, že obsah vyrobený v jednom vývojovom systéme bude možné 

upravovať v inom vývojovom systéme. Pokiaľ odoberáte obsah s ídeou, že si ho budete 

re letecký priemysel a postupne sa rozšíril na jeden z 

najpoužívanejších štandardov v e-learningu. Dnešný význam je skôr historický. Pretože 

tového obsahu a aj vývojových nástrojov, ktoré 

nits“, v LMS sa tiež 

ďalej modifikovať a rozvíjať, je treba väčšinou vlastniť aj vývojový systém, v ktorom 

bol obsah vytvorený, a od dodávateľa si vyžiadať zdroje obsahu. Pokiaľ sa rozhodujete 

zaobstarať si vývojový systém pre vlastnú tvorbu obsahu, je treba voliť zodpovedne, 

pretože budúci prechod na iný vývojový systém môže byť z hľadiska už vyvinutého 

obsahu „bolestivý“. [6] 

3.7.1 AICC 

Štandard AICC vznikol pôvodne p

stále existuje veľké množstvo LMS, ho

štandard podporujú, je pri zaobstarávaní si LMS či vývojového systému stále vhodné 

vyžadovať aj podporu AICC. Pri kúpe hotového obsahu sa odporúča vyžadovať 

SCORM, ktoré prináša významné výhody pre používateľa obsahu.  

Podľa AICC sa obsah delí na spustiteľné jednotky = „assignable u

často nazývajú lekcie. Je to jednotka z hľadiska LMS ďalej nedeliteľná. Tieto 

spustiteľné jednotky obsahujú väčšinou ucelený výklad pozostávajúci zo stránok, 

kapitol a pod. Okrem vlastného obsahu je v nich integrované ovládanie pre navigáciu v 

lekcii. Spustiteľné jednotky možno skladať do kurzov, kurz je možné naviac voliteľne 

členiť na bloky, ktoré môžu byť vnorené vo viacerých úrovniach. Medzi lekciami a 

blokmi v kurze je možné definovať logické podmienky prechodu na základe výsledkov 

študenta v lekciách.  

Pre uľahčenie vkladania AICC kurzov do LMS by mal kurz obsahovať (LMS by mal 

byť schopný importovať) súbory popisujúce štruktúru kurzu, parametre lekcií a 

podmienky prechodu. Jedná sa o súbory *.au,*.crs,*.cmp,*.cst,*.des a *.pre. 

Existujú rôzne úrovne podpory štandardu AICC. Kvalitný LMS a obsah by si mali 

vzájomne vymieňať nielen dáta o spustení lekcie ako ich kto spustil, čas spustenia, dobu 

štúdia, dosiahnuté skóre, bod pokračovania, ale aj interakcie používateľa v lekcii, tzn. 

hodnoty odpovedí na testovacie otázky v lekcii, doby pobytu na jednotlivých 

testovacích objektoch v lekcii apod. [6] 
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U AICC možno získať certifikáciu, že produkt (LMS, obsah) vyhovuje AICC štandardu. 

Certifikačný proces je pomerne nákladný a vzhľadom k historickej povahe štandardu ho 

veľa súčasných výrobcov nemá. Ak si chcete overiť, či zaobstarávaný produkt vyhovuje 

štandardu AICC, je možné od AICC po podpísaní zmluvy získať AICC/CMI TEST 

SUITE, čo je inštalovateľný program, ktorý testy prevedie. AICC/CMI TEST SUITE je 

však podľa zmluvy určený k pre-testom, skôr ako pošlete do AICC produkt k 

certifikácii. Jednoduchšie je preto si od výrobcu vyžiadať potvrdenie, akú úroveň normy 

podporuje vrátane detailného popisu podporovaných parametrov a funkcií. V prípade 

 možno nechať overiť u nezávislých odborníkov či vlastnými 

andard a súčasne si 

učbového obsahu a z popisných dát (meta-dát), ktoré výučbový 

ieľania a znovu využívania obsahu.  

problému si potom

vývojármi. 

3.7.2  SCORM  

Štandard SCORM je v súčasnosti najpoužívanejším štandardom e-learningu. Prináša 

významne nový pohľad na štruktúru obsahu oproti štandardu AICC. Pri zaobstarávaní 

LMS, vývojového systému či obsahu je vhodné vyžadovať tento št

overiť, či je skutočne podporovaný – viď nižšie. Niekoľko stručných informácií, ktoré 

sú užitočné z používateľského hľadiska:  

Podľa SCORM sa obsah skladá z výučbových objektov = SCO (Shareable Content 

Object). Výučbový objekt je jednotka ľubovoľnej veľkosti, ktorá obsahuje výučbovú 

informáciu. Výučbový objekt sa môže skladať z iných výučbových objektov. Výučbový 

objekt môže byť jedna veta, obrázok, animácia, video, komplexná štruktúra 

pozostávajúca z textov a multimediálnych prvkov, a aj celý kurz. Každý výučbový 

objekt sa skladá z vý

objekt bližšie špecifikujú (účel objektu, poznámky, popis, autor, výučbový cieľ atď.) a 

popisujú jeho vnútornú štruktúru (skladbu z iných výučbových objektov). Kurz 

neobsahuje navigáciu medzi výučbovými objektmi  

z ktorých sa skladá, tu sprostredkováva SCORM kompatibilný LMS, ktorý musí mať 

prehrávač SCORM kurzov zvaný SCORM RTE. „Rozobrateľnosť“ obsahu na 

ľubovoľne veľké časti, existencia popisných dát každej tejto časti v predpísanej 

štruktúre a separácia obsahu a ovládania prináša používateľom významné zlepšenie v 

oblasti prispôsobenia, prehľadávania, zd
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Pre vloženie SCORM kurzu do LMS musí kurz obsahovať súbor imsmanifest.xml, 

ktorý popisuje kurz vrátane vnútornej štruktúry, LMS by mal byť schopný tento súbor 

importovať. 

„SCORM pohľad“ na štruktúru kurzu je výrazne odlišný ako napr. “AICC pohľad“, a 

preto prerobiť už hotový AICC kurz na SCORM väčšinou znamená celý kurz 

redesignovať a významne technicky prerobiť. Veľa výrobcov kurzov a vývojových 

nástrojov si to uľahčuje tak, že označí celý kurz ako jeden výučbový objekt, ktorý už nie 

je vo vnútri ďalej delený na výučbové objekty. To síce neodporuje štandardu SCORM, 

ktorý nič nehovorí o veľkosti výučbových objektov, ale odporuje to základnej 

myšlienke delenia obsahu na také časti, aby bolo možné uplatňovať výhody 

adaptability, prehľadávania a zdieľania. Takto vyrobené kurzy väčšinou nepracujú z 

te ka úplne korektne  

a pre skladanie vlastných jednotiek z 

• Dopad školení na fungovanie útvaru, keď mnohí zamestnanci opustia pracovisko 

a presunú sa na školenie 

používa ľovho hľadis

v prehliadači LMS (SCORM RTE), pretože funkcionality, ktoré ponúka prehliadač 

(navigácia v kurze, zobrazenie obsahu, poznámky…) sú duplicitne integrované priamo 

v obsahu. U LMS sa odporúča skontrolovať, že umožňuje importovať imsmanifest.xml, 

po importe zobrazí štruktúru kurzu vrátane všetkých SCO, sprostredkováva funkcie pre 

prehľadávanie popisných dát SCO 

naimportovaných SCO. Ďalej by mal mať LMS kvalitný prehliadač SCORM obsahu 

(SCORM RTE) ponúkajúci používateľsky príjemnú navigáciu medzi SCO, nadstavbové 

funkcie ako záložky, poznámky atď.. 

Ak si chcete overiť, či zaobstarávaný produkt (LMS, obsah, vývojový systém) vyhovuje 

štandardu SCORM, je možné si bezplatne stiahnuť SCORM Conformance Test Suit a 

uskutočniť otestovanie vlastnými silami. [6] 

3.8 Počítačové vzdelávanie 

Kontroverznou témou na poli vzdelávania je vzdelávanie pomocou počítačov, 

označované ako „electronic learning“ (skrátene e-learning), „Computer Based 

Leaderning“ (skrátene CBL) alebo Computer Assisted Instruction (CAI). 

Školenie založené na využívaní počítača bolo iniciované ako reakcia na mnohé 

nedostatky živých školení. Medzi tieto patria najmä: 
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• Živé školenie nezohľadňuje rozdielnu rýchlosť učenia sa účastníkov 

• Jazykové bariéry (pokiaľ školenie neprebieha v materskom jazyku účastníkov) 

• Náklady súvisiace s účasťou každého jedného pracovníka 

ľko si účastník zo školenia odniesol. 

kážky. Takto zostavené interaktívne video disky 

čtu klienta. Počítače môžu byt tiež použité 

na telekonferenciu, takže pracovník môže komunikovať so svojím lektorom, aj keď ten 

 zemegule. Medzi najvýznamnejšie nevýhody 

. Web-Based 

akákoľvek aplikácia postavená na 

tech l

WBT p ch podobách: synchrónne a asynchrónne. 

• Nedostatky v oblasti spravodlivosti a užitočnosti záverečných testov. 

 

Táto forma školenia je používaná už po dlhý čas. Tradične je využívaný model, kde 

inštruktor s istými skúsenosťami a odbornými znalosťami školí účastníkov konkrétnu 

oblasť. Slabé stránky takéhoto modelu sú najmä: 

• Posolstvo školení môže byt vždy iné. 

• Vo väčších skupinách sa len málo účastníkov pýta otázky 

• Často testy nie sú zostavené spôsobom, aby mohlo byt zistiteľné, aká bola 

úroveň znalostí pred školením a ko

• Čas vyhradený pre školenie nemusí vyhovovať viacerým účastníkom 

• Inštruktor môže byt nudný. 

 

Prirodzene, e-learning je vhodný najmä pre pracovné pozície, kde zamestnanec 

prirodzene pracuje s počítacom. Napriek tomu je však dnes vďaka pokročilej 

technológii možné realizovať e-learning na prakticky akúkoľvek tému. Do 

prezentačných materiálov môžu byť zakomponované audio alebo videosekvencie, ktoré 

môžu inštruktáž doplniť o názorné u

umožňujú trénovanému pracovníkovi počuť a vidieť veci a udalosti, ktoré by inak 

(našťastie) nikdy sami nezažili, ako napríklad haváriu lietadla, zmiešanie nebezpečných 

chemikálií alebo v našom prípade zmazanie ú

sa fyzicky nachádza na opačnej strane

takýchto metód e-learningu patria výdaje na vývoj tréningu a vybavenie 

technologickými zariadeniami, aby mohla byt táto forma školení použitá. 

Pôsobením fenoménu Internet na CBL vnikol tzv. Web-Based Training

Training, skrátene WBT, je možné voľne preložiť ako vzdelávanie prostredníctvom 

siete, Internetu. Podľa autora Wiens (2004) je WBT 

no ógii webu (internetu), vytvorená za účelom vzdelávania iných ľudí. Školenia 

oznáme v dvoch základný
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Asy h a do väčšej 

mie  s .  

Syn r vanie web aplikácie 

inšt eografická 

zdialenosť účastníka a lektora nehrá úlohu. [10] 

čovaná ako vedecká metóda, 

prostredníctvom čitého systému a prevádzať 

exp m ov a omylov, rovnako 

aj simu

model odelu je 

sim nerovanie 

mo c

 zamestnanci 

 už náklady 

nc rónne WBT školenia sú také, ktoré umožňujú účastníkovi vzdelávať s

ry amostatne. Miera participácie lektora je v tomto prípade buď malá, alebo žiadna

ch ónna podoba školení WBT naopak predpokladá obsluho

ruktorom v rovnakom čase, ako ju obsluhuje účastník. Vzájomná g

v

3.9 Počítačová simulácia a jej metódy 

Počítačová simulácia je v matematike a kybernetike ozna

 ktorej môžeme skúmať vlastnosti ur

eri enty. Hlavnou výhodou modelu je využitie metódy pokus

lácia presných stavov skúmaného systému. Na rozdiel od iných metód simulačný 

musí byť presne konštruovaný pre každú problémovú situáciu. Jadrom m

ulácia, ktorá zabezpečuje kombináciu hodnôt vstupných premenných na ge

žný h výsledkov.  

3.10  Výhody elektronického vzdelávania 

E-learning prináša lacnejšie, rýchlejšie, lepšie a efektívnejšie vzdelávanie. V tejto 

podkapitole zhrniem základné rozdiely a porovnám e-learningový vzdelávací systém 

s klasickou výučbou. 

Lacnejšie 

Klasický prístup 

Klasické vzdelávanie nesie so sebou množstvo nákladov neznižujúcich sa po celý 

vzdelávací proces. Ide napríklad o cenu za lektorov, prenájom školiacich priestorov a 

prostriedkov, výrobu školiacich materiálov, dopravu na školenie, stravné a množstvo 

ďalších. Medzi významné skryté náklady potom patrí tá skutočnosť, že

bývajú po dobu školenia i dlhšiu dobu mimo pracovný proces a neplnia si tak svoje 

pracovné úlohy.  

E-learning 

E-learning prináša počiatočné náklady napríklad na výrobu kurzu, implementáciu 

riadiaceho systému, či investovanie do výpočtovej techniky. Potom však sú
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na prevádzku minimálne. Lektori sú využívaní efektívne pre aktívnu tvorbu obsahu o 

riadení výučby a nie pre neustále opakovanie výkladu v učebniach, prenájom školiacich 

priestorov a prostriedkov väčšinou odpadá, vyrobené školenie sa veľmi jednoducho 

aktualizuje, rozširuje a integrujú sa do neho nové poznatky získané pri výučbe. Doprava 

zamestnancov odpadá, čím zamestnanci môžu absolvovať školenie vo vhodných 

okamžikoch v priebehu pracovného procesu, takže nie sú z neho vyradený. U väčšiny 

u a majú správne kalkulované 

celkové priame a nepriame vzdelávacie náklady, sa dá spočítať, že zavedením e-

študenti školenie v potrebnej chvíli, ale v dobe, kedy sa ich 

nazbiera dostatočné množstvo, je k dispozícií lektor, školiace priestory a potreby. Nový 

ľ sa zmení školený predmet, 

E-learning umožňuje študentom dostať školenie skutočne vo chvíli, kedy ho potrebujú. 

úť počítač a začať. Noví zamestnanci sú preškolení v okamžiku príchodu, 

 sa môže kedykoľvek a k akejkoľvek časti školenia vrátiť. Pri zmene 

ota študenta.  

spoločností, ktoré už vzdelávajú klasickou metódo

learningu (i s počiatočnými nákladmi) sa tieto významne znížia už v prvom či druhom 

roku. 

Rýchlejšie 

Klasický prístup 

E-learning prináša lacnejšie, rýchlejšie a lepšie vzdelávanie. Pri klasickom vzdelávaní 

nedostávajú väčšinou 

zamestnanci často dlho čakajú na preškolenie. Pokia

opätovne trvá dlhšiu dobu, než sú všetci preškolení. Študenti si nemôžu jednoducho 

sami túto látku zopakovať, alebo sa vrátiť k časti školenej látky.  

E-learning 

Stačí len zapn

každý zamestnanec

pravidiel, predpisov a pod. sa táto zmena dostáva ku všetkým zamestnancom ihneď po 

jej zapracovaní do školiaceho programu, čo obyčajne bývajú hodiny až dni. Pokiaľ je 

výukový kurz správne koncipovaný z jednotlivých elementov (učebných objektov), 

môžu zamestnanci tieto elementy ďalej používať v každodennom pracovnom procese v 

nástrojoch pre knowledge management. Vzdelávanie je tak integrované do 

každodenného živ
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Lepšie 

Klasický prístup 

Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v učebni vnímajú rovnako rýchlo, 

všetkým vyhovuje rozprávaný výklad lektora a všetci chcú v danej chvíli látku 

študovať. Prax je však značne odlišná.  

E-learning 

E-learning tieto všetky nedostatky odstraňuje. Študent prechádza výukovým kurzom 

svojím vlastným tempom, sám si určuje spôsob prechodu, návrat k niektorým témam, 

vyberá si z viacerých variant výkladu. Rovnako si kurzy spúšťa vo chvíli kedy 

potrebuje, to znamená, že chce študovať a bude sa teda výkladu venovať . Pomocou 

ok, simulácií a testov je aktívne vťahovaný do výučby, čo významne 

ie si výučby. 

hodnotiť až do chvíle, 

enti absolvujú, takže sa zistí až potom, že tento kurz nechceli, alebo bol o 

vých kurzov a tým identifikuje kurzy, ktoré je treba 

repracovať. 

E-learning súčasne prináša nové formy komunikácie a spolupráce ako medzi študentmi, 

tak medzi študentmi a lektormi, ktoré by bez použitia IT neboli mysliteľné. E-learning 

množstva otáz

zvyšuje zapamätan

Efektívnejšie 

Klasický prístup 

U klasického vzdelávania sa veľmi ťažko meria, aké informácie si študent uchoval z 

kurzu a ako sa menili (väčšinou mizli) s odstupom času. Kvalita kurzu je vysoko závislá 

na kvalite lektora a býva v čase premenlivá. Často sa kurz nedá z

kým ho štud

niečom inom.  

E-learning 

E-learning pomocou testovacích objektov a riadiaceho systému efektívne meria každý 

kurz. Umožňuje objektívne nastaviť požadované ciele. (napr. študent musí po 

absolvovaní kurzu správne odpovedať na 95 zo 100 otázok týkajúcich sa učiva) a tie 

potom jednoducho zmerať. E-learning dodáva okamžité informácie o jednotlivých 

študentoch, ktorý kde a koľko dosiahol bodov, koľko času strávil v jednotlivých 

častiach kurzu, ako dlho odpovedal na otázky. E-learning taktiež jednoducho štatisticky 

vyhodnocuje úspešnosť jednotli

p
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robí z učenia adresný, individuálny, interaktívny a pútavý proces, ktorý je integrovaný 

enného života študenta. do každod
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4 Návrh riešenia 

V tejto kapitole by som sa chcel venovať možnosťami vytvorenia a implementácie 

simulácií pre potreby výuky zamestnancov PSS a.s. Mojim cieľom je vytvoriť návrh e-

learnigového kurzu spolu s podporou simulácie. Zároveň je mojim cieľom ozrejmiť 

základy práce s nástrojom Adobe Captivate, previesť čitateľa metódami tvorenia 

simulácií a porovnať tento produkt s konkurenčnými nástrojmi, momentálne 

dostupnými na trhu.   

4.1 Adobe Captivate 

Nástroj na rýchle vytváranie profesionálneho e-learningového obsahu s pokročilou 

interaktivitou. Vhodný pre tvorbu interaktívnych multimediálnych výučbových kurzov 

vrátane testovania a napojenie na systémy riadenia výučby LMS (Learning 

Management System). Tvorba simulácií, ovládanie rôznych softvérových produktov 

výrazne rozširujú možnosti tohto produktu v oblasti IT výučby. 

4.1.1 Ako pracovať s Captivate 

Tri jednoduché kroky stačia k tomu, aby ste pomocou captivate vytvorili efektné 

inštruktážne prezentácie alebo simuláciu práce vo vybranom programe. Captivate 

automaticky ukladá všetky akcie, ktoré v nahrávacom režime na obrazovke urobíte. V 

editačnom režime potom môžete nahratú inštruktáž alebo simuláciu ďalej upravovať 

a dopĺňať o ďalšie prvky:   

• Textové opisy, grafiku, hovorené komentáre a hudbu  

• Flash animácie a video  

• Interaktívne prvky (tlačidlá, odkazy, kontextovú nápovedu)  

• Testy vedomostí a ich vyhodnocovanie  

 
Výsledok môžete uložiť do formátu Flash (swf) a poslať ho mailom, nahrať na FTP 

server alebo uplatňovať v rámci webovej stránky. 
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Obr. č.1: Práca v Adobe Captivate 

 

edia.cz/produkty/adobe/captivate/popis.aspx 

Captivate dokáže automaticky zaznamenať všetky akcie, ktoré urobíte vo vybranom 

a. K dispozícii sú dva nahrávacie režimy - ukážkové a 

simulačné. V prvom prípade sa zaznamenáva dianie na obrazovke vo forme 

e). Vďaka tejto funkcii 

ulovať správanie vybraného počítačového 

programu bez toho, aby ho používateľ mal nainštalovaný na svojom počítači. V oboch 

ť (pridávať textové opisy, zvuky, video, grafiku), presúvať 

aleb ôžete upraviť pomocou 

vstavaného zvukového editora. Captivate vie publikovať výsledné aplikácie na internete 

aleb a OS alebo LINUX. 

Pou i ie na internete umožňuje užívateľom 

prezerať aplikácie z captivate v štandardnom webovom prehliadači a zároveň 

ľkosť zobrazenia, 

vzhľad ovládacieho panelu pre kontrolu nad prehrávaním alebo zabezpečiť celú 

aplikáciu heslom. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prameň: http://www.digitalm
 

programe na obrazovke počítač

inštruktážna prezentácie. Výsledkom nahrávky v demonštračnom režime je prezentácia, 

v ktorej sa zaznamenaný obsah prehrá, bez toho, aby do neho používateľ mohol nejako 

aktívne zasiahnuť. Pri nahrávaní v simulačnom režime sa do výslednej aplikácie 

automaticky vkladajú aktívne prvky so schopnosťou reagovať na najrôznejšie akcie 

vykonávané užívateľom (napríklad kliknutie na menu a podobn

môžete vytvoriť aplikáciu, ktorá bude sim

nahrávacích režimoch môže captivate automaticky generovať napríklad textové alebo 

grafické pokyny, popisujúce situáciu na obrazovke. 

Po ukončení nahrávania sa v editore programu captivate objaví prehľadný zoznam 

všetkých vytvorených snímok v podobe názorného grafického scenára. Každú snímku je 

možné ľubovoľne upravova

o zmazať. Hovorené komentáre a vložené zvuky m

o ko samospustitelné súbory pre platformy Windows, Mac 

žit e formáte Flash (SWF) pre publikovan

zabezpečuje chovanie za vysokej kvality výstupu pri extrémne nízkej veľkosti súborov. 

Pred publikovaním môžete navyše upraviť napríklad výslednú ve
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4.2 Proces vytvoren

ko som už zmienil v analýze vzdelávania zamestnancov PSS a.s., momentálne nie je 

ostupná žiadna pomôcka pre naučenie sa práce s interným systémom. V tejto kapitole 

hcem navrhnúť jednoduchý proces vytvorenia simulačného mechanizmu, ktorý by mal 

ýrazne uľahčiť proces adaptácie nového zamestnanca do pracovných podmienok. 

.2.1 Požiadavky pre vytvorenie simulácie 

krem dinou 

ia simulácie pre PSS a.s. 

A

d

c

v

4

O  samotného programu ktorý nám umožní simuláciu vytvoriť, je je

podmienkou mať nainštalovaný Adobe Flash Player. Na samotný vytvorenie a úpravu 

netreba žiadne programátorské znalosti. Určitý prehľad v informačných technológiách 

je však potrebný, kvôli správnej konfigurácií. Nedá sa tvrdiť, že prácu zvládne 

absolútny nováčik bez problémov, avšak technik, ktorý zabezpečuje chod interného 

bankového systému by nemal mať s prácou väčšie problémy. 

4.2.2 Tvorba simulácie 

V nasledujúcej kapitole popíšem spôsob tvorby simulácie prostredníctvom Adobe 

Captivate 3. Existuje viacero spôsobov akými sa dajú simulácie tvoriť. V mojej práci 

zvolím tú najzákladnejšiu formu. Výsledkom bude návrh kurzu spolu s vizuálnou 

podporou simulácie, ktorá by mala slúžiť ako vzdelávací prostriedok nováčikom 

v rámci individuálneho vzdelávania. 

1. Po spustení programu zvolíme možnosť vytvorenia nového projektu. Pre 

demonštráciu práce nám bude postačovať tento základný režim. 

Obr. č.2: Spustenie programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Zvolíme veľkosť a tvar okna, v ktorom má byť zachytená interakcia užívateľa. To 

Obr. č.3: Zvolenie veľkosti okna interakcie 

 

3. gramu a aplikácia 

začne nahrávať všetk bí. Prevedieme požadované 

kroky, zobrazujúce postup práce, ktorý chceme poslucháčovi demonštrovať. 

V týchto okamihoch program nahráva všetky pohyby myši a klávesové vstupy, 

ktoré vykonáme vo zvolenom interakčnom okne. Po skončení práce klikneme 

na lište na ikonu programu Captivate, ktorý nám ponúkne možnosť uložiť alebo 

editovať urobené kroky.  

 

 

 

docielime roztiahnutím červeného rámca programu do požadovanej veľkosti. 

V prípade potreby je možné zachytiť celé okno aplikácie, poprípade celú 

obrazovku počítača. V zložitejšom postupe je možné obrázky s krokmi postupne 

nafotiť a vložiť ich ručne do programu a následne editovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po stlačení nahrávacieho tlačidla, zmizne rámec a okno pro

y operácie, ktoré užívateľ uro
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Obr. č.4: Uloženie projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Po uložení sa zobrazia všetky nafotené kroky v podobe malých obrázkov 

v editačnom okne programu. Tu dostáva priestor fantázia, ktorej sa naozaj 

medze nekladú. Je možné obrázky upravovať, mazať, nastaviť rýchlosť celej 

simulácie alebo editovať jednotlivé kroky. Rovnako je tu možnosť pridať 

pomocné alebo doplňujúce texty, návod alebo nahrať zvukovú nápovedu 

k jednotlivým krokom simulácie. V pokročilejších nastaveniach môžeme samy 

 

 

definovať oblasť na kliknutie alebo vypísanie údajov študentom, chybové 

hlásenia a počty opakovaní jednotlivých krokov. Vo výsledku dostaneme 

simuláciu prispôsobenú našim potrebám. Je teda už len na autorovi kurzu, či 

študentovi ponúkne možnosť zasahovať do simulácie a interaktívne ho naučiť 

zvolený postup, alebo bude simulácia použitá len ako vizuálny prostriedok, 

v podstate ako film, kde bude môcť študent vidieť ako sa aplikácia za daných 

okolností správa. 

 



5. Po ukončení editácie ho tlačidla publikujeme do 

zvoleného formátu. Najjednoduchšou metódou je využiť prevedenie do formátu 

htm. Potom je možné simuláciu spustiť v ľubovoľnom internetovom 

prehliadači. Žiadne programátorské znalosti naozaj nie sú potrebné. Celú 

operáciu zvláda program automaticky sám. Po publikovaní sa do zvoleného 

adresára naimportujú všetky potrebné súbory. V tejto chvíli je možné simuláciu 

naplno využívať. Stačí spustiť z adresára súbor s príponou .html a v prehliadači 

sa simulácia automaticky spustí. Všetky doplňujúce komentáre a texty sa 

zobrazujú podľa vopred definovaného scenára, teda nie je nutné žiadne 

informácie dohľadávať. Študent okrem písaného textu s postupom vidí aj to, čo 

sa v aplikácii deje a sceľuje to jeho predstavu a schopnosť porozumieť.  

.2.3  Implementácia simulácie do elektronického kurzu 

o úspešnom vytvorení simulácie nasleduje jej implementácia do konkrétneho kurzu. 

 mojom prípade by malo ísť o kurz základov práce s informačným systémom 

očn

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

 

I. 

II. usia byť uvedené predpoklady pre úspešné zvládnutie danej 

lekcie. Napríklad úroveň znalostí systému, predchádzajúce absolvované lekcie, 

alebo úroveň práce s počítačom respektíve konkrétnou aplikáciou. 

 simuláciu pomocou jedné

 

4

P

V

spol osti. Obsahovo by sa mal skladať z: 

Popisu kurzu 

Osnovy a základných predpokladov 

Popisu vedomostí, ktoré študent po absolvovaní kurzu získa 

Simulácie s výukovou podporou, ktorú tvoria učebné alebo doplňujúce texty, 

komentáre a praktické ukážky 

Záverečného zhrnutia 

Dotazníku, alebo samostatnej práce, slúžiacej ako spätná väzba pre študenta 

Popis kurzu obsahuje zhrnutie informácii o jeho obsahu. Študent sa z krátkeho 

popisu dozvie základné informácie o tom, čo kurz poskytuje a aká látka sa 

v ňom preberá. Umožňuje to jednoduchú orientáciu a zvyšuje prehľadnosť. 

V druhom bode m

36 



III. Zhrnutie základných bodov typu :“ Po absolvovaní tohto kurzu by ste mali 

vedieť...“ Slúži zároveň ako pomôcka a jednoduchá osnova bodov celej kapitoly 

spolu s informáciou, čo vám tento konkrétny kurz prinesie. 

Ďalším bodom je konkrétna simulácia, ktorá verne odráža obraz vyučovaného 

systému spolu s postupnými krokmi, komentármi a textami. Študent postupne 

prechádza zadané kroky, a spolu s prečítaným textom mu simulácia vizualizuje 

presný odraz postupu v danej aplikácii. V prípade použitia interaktívnej 

simulácie, sú priložené texty návodom ako urobiť daný krok. Študent priamo 

v simulácii krok prevedie a v prípade úspechu sa posunie vpred. Ako pomôcka 

môžu slúžiť okrem textu a komentárov aj šípky alebo zvýraznená oblasť kde je 

potrebná užívateľova interakcia. Všetko to závisí na tvorcovi kurzu a pod

IV. 

ľa jeho 

uváženia, čo je pre študenta skutočne dôležité a nápovedné, je schopný 

simuláciu upraviť. 

N opracoval po 

merané na správne pochopenie prebranej 

anie samostatnej práce kde by študent vypracoval podľa zadania 

prezentovaná v kurze. V tomto prípade je 

dnotiť a poskytnúť 

-mailu, alebo priamo mať túto možnosť 

áli s kurzami.     

.2.4 Zavedenie elektronických simulácií v spoločnosti 

Spo

na pod

prípado ížení 

nák

je patrn

V. a záver študent vidí výsledok celej lekcie, teda to k čomu sa d

úspešnom absolvovaní všetkých krokov.  

VI. Posledným bodom by mala byť sekcia obsahujúca buď dotazník, kde by mali 

byť konkrétne vytvorené otázky za

lekcie, alebo zad

samostatne obdobnú prácu aká bola 

však nutná prítomnosť lektora, ktorý by vedel prácu oho

študentovi spätnú väzbu. Iným riešením je možnosť zaslať hotovú prácu 

lektorovi prostredníctvom e

implementovanú v port

4

ločnosť momentálne nevyužíva žiadne formy elektronického vzdelávania, simulácie 

poru výuky interného systému by teda mohli byť prvým krokom. Rada 

vých štúdií, ktorých výsledky uvádzam v prílohe v tabuľke č.3, svedčí o zn

ladov spojených so vzdelávaním zamestnancov, po zavedení e-learningu. Rovnako 

ý aj nárast efektivity a záujmu zamestnancov o interné vzdelávanie. 
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H

• 

•  zamestnanca, bude 

• 

• 

• 

Úskalia

3

4

5

 

Najvyššiu položku tvoria vstupné náklady, ktoré zahrňujú nákup softvéru a licencie. 

Ha

nevznik tektúra klient – server je v spoločnosti 

in

a posky

úvahy 

a zabez

zvládať

simulác

spoločn

pridani redstavujúce počet simulácií vysoké. 

očtom krokov 

30, čo by malo plne postačovať na efektívne prevedenie úkonu a zároveň zapamätanie si 

skúšať si na 

nečisto prácu v systéme. Postupne by tak mohol prechádzať rôznymi tématami a učiť sa 

lavné výhody zavedenia simulácií: 

Zamestnanci sa školia doma alebo vo svojom pracovnom prostredí 

Vedúci pracovník, ktorý zabezpečoval adaptáciu nového

slúžiť len ako dozor, nie ako lektor(interné školenie) 

Zvýšenie interaktivity a vizualizácie výukového procesu 

Zníženie nákladov na školenie(doprava, ubytovanie, strava, náhrada mzdy) 

Zrýchlenie a zefektívnenie výukového procesu 

 zavedenia simulácií: 

. Vysoké počiatočné náklady(softvér, licencia, tým) 

. Návratnosť prostriedkov 

. Motivácia zamestnancov 

rdvérové vybavenie je už v spoločnosti na vysokej úrovni, preto v tomto smere 

ajú žiadne ďalšie náklady. Rovnako archi

tegrovaná. Simulácie je teda možné bez problémov umiestniť na interný server 

tnúť ich zamestnancom kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom internetu. Do 

treba vziať mzdu pracovníka alebo týmu, ktorý bude simulácie vytvárať 

pečovať systémovú podporu a aktualizácie. Tieto operácie by však mohol 

 systémový technik vo svojej pracovnej dobe. Najväčší nápor na vytváranie 

ií bude určite na začiatku pri zavádzaní celého systému. V prípade, že by sa 

osť rozhodla tvoriť ich podľa témata intranetovej práce(vytvorenie zmluvy, 

e klienta, úprava úveru...) je číslo p

Predpokladaný čas strávený prácou na jednej simulácii s odhadovaným p

postupu, je pre pokročilého pracovníka približne hodina. V tom prípade aj pri počte 100 

počiatočných simulácii to predstavuje 12 dní práce jedného technika. Ak berieme do 

úvahy pokrytie značnej, ak nie celej, štruktúry intranetových operácii za dva týždne 

jedným človekom, výsledné náklady spojené zo zavedením sú veľmi prijateľné. Pre 

zamestnanca by to znamenalo stiahnuť si z interného servera simuláciu a vy
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stále hlbšie procesy v systéme. Po prechode do aktívnej práce by mal byť vďaka 

sim ho postupu.  

4.3 P

Náz za 
jednu 

licenciu 

uláciám pripravený prevádzať všetky úkony presne podľa nadefinované

orovnanie e-learningových nástrojov 

Tab. č. 1: Porovnanie e-learningových nástrojov 

ov Výrobca Platforma Export SCORM AICC Cena 

Camtasia TechSmith 
Studio
2.1 

AVI, Flash, EXE, 
1.2 Nie 6 000 Kč  System Corporation 

(USA) 
Windows WMV, MOV, 

 

Adobe
Captiv

Flash, spustiteľný 
(Win. Lin, Mac), 
DOC, Pocket PC 

1.2 Áno 19 997 Kč  Macromedia, Windows ate Inc. (USA) 

Enlight x.help 
Desi ner 

Enlight AB 
(Swe) Windows HTML 1.2 Áno 8 000 Kč g

RapidBuilder 
v3.1 Deluxe 
 

XStream 
Software, Inc. 
(Can) 

Windows Flash, Doc, Exe 1.2 Nie 14 400 Kč 

SoftSim 
 

OutStart, Inc. 
(USA) Windows HTML, Doc 1.2 Áno 9 900 Kč 

 
 

Z tabuľky 1. je zrejmé, že mnou zvolený softvér patrí medzi najnákladnejšie. Captivate 

však určite je špičkou medzi simulačnými nástrojmi, má vynikajúcu podporu zo strany 

Adobe a zároveň je veľmi jednoduchý a efektívny. Oproti ostatným ponúka prehľadné 

prostredie a intuitívne ovládanie, ktoré ocenia hlavne začiatočníci. Simulácie sa tvoria 

veľmi jednoducho, program však má obrovské množstvo nastavení, ktorými je možné 

prispôsobiť simulácie presne podľa potrieb. Zároveň s kvantom možností 

a integrovaných ovládacích prvkov medzi ktorými by som vyzdvihol nástroje na 

nahrávanie a editáciu zvuku a videa, vyniká nad zvyšnými produktmi porovnania. Spĺňa 

oba e-learningové štandardy SCORM a AICC a je ako jediný kompatibilný 

s platformou Linux, ktorá je v PSS a.s. využívaná všetkými jej zamestnancami v oblasti 

predaja. Hlavne kvôli poslednému charakteristickému bodu ho považujem za 

najideálnejší nástroj pre potreby spoločnosti.  
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4.4 Možnosti ďalšieho vývoja 

Navrhnuté riešenie zohľadňuje potreby zamestnancov pri vzdelávaní sa na jednotlivývh 

a hromadné školenia, kde 

počet poslucháčov prevyšuje 100. Keďže je každý vybavený osobným notebookom nie 

je problém si preze  každý samostatne 

vlas tempom ľad ncie ktor iv  

komentovať a doplňovať vlastným výkladom. 

nd kého an lo sť by la  

vedení kom jších elektronických  ponúkaného produktu je pre 

zamestnanca sektoru predaja kľú da revies etk

ro oleni ronickej formy? E-learning by poskytol výuku 

u k odľa jeho času a možností. Spolu s testovacími modulmi by sa 

over ozn výstupných dát analyzovať nedostatky vlastnej 

o vše za c z poho  prác bo  

rostredníctvom počítača a internetu. Moderné metódy vzdelávania sú prispôsobiteľné 

re širokú škálu zamestnancov.  

Všeobecne známe výhody (zníženie nákladov na vzdelávanie, možnosť 

okamžite začať študovať, keď je potreba, ľahké zdieľanie informácií v 

podnikovej sieti) 

 

pobočkách spoločnosti. Je samozrejme aplikovateľné aj n

ntované simulácie stiahnuť a školením prechádzať

tným  za doh u a asiste lektora, ý môže jednotl é kroky

Ak by sa tre

o za

 elektronic

plexne

 vzdeláv ia osvedčil, spo čno  moh uvažovať

 kurzov. Znalosť

čová. Prečo tekaždého  nep ť vš y tlačené 

materiály a p duktové šk a do elekt

šitú na mier

ali ľahko 

aždému p

iť naučené pd atky a z 

práce. T tko by mal mestnane prístupné dlia e ale  domova

p

p

 

Príležitosti pre spoločnosť: 

• Príležitosť dodať relatívne veľké množstvo vzdelávacích obsahov čo najširšej 

skupine zamestnancov, a tak podporiť zvyšovanie úrovne intelektuálneho 

kapitálu vo firme  

• Výrazne šetrí čas manažérov a zamestnancov firiem, ktorý by strávili účasťou na 

klasických školeniach (predovšetkým ide o úsporu stratových časov typu 

doprava)  

• Umožňuje veľmi pružne reagovať na požiadavky a zmeny vo firme a 

distribuovať potrebné informácie medzi veľkú skupinu zamestnancov vo veľmi 

krátkom čase  

• 
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Ďalší rozvoj a smery vývoja: 

Rozšírenie portfólia kurzov  

• Zvýšenie efektívnosti výučby  

• Modulárne kurzy s jasne definovaným účelom a cieľmi 

• Rozšírenie interaktívnych prvkov  

• Lektorovanie prostredníctvom rôznych médií (telefón, e-mail, ...)  

• Využívanie simulácií, rozhodovacích stromov 

• Motivačný a komunikačné prvky  

• Širšie možnosti pre overovanie znalostí  

• Prehľadnosť a logická členenia obsahu 
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Zá
 
Hla ý  navrhnúť systém simulácií pre spoločnosť 

a an y  Z analýzy prípadových 

štúd i  k zavedeniu e-learningu vyplýva významné 

zníž i vity a záujmu 

o v l elektronické vzdelávanie ponúka, 

bud ločnosť.  

V p i  koncept priniesol, rovnako je popísaná 

zák n nalyzované dostupné simulačné nástroje. 

itateľovi ponúkam aj prehľad vývoja e-learningu a definície jeho štandardov. 

Z porovnania klasickej a e-learnigovej výuky jasne vyplývajú rôznorodé faktory, 

v ktorých elektronická forma dominuje. Domnievam sa, že po zavedení môjho návrhu 

sa odstráni viacero nedostatkov vyplývajúcich z analýzy vzdelávania vo firme. Okrem 

nárastu efektivity a urýchlenia vzdelávania, budú mať zamestnanci možnosť prispôsobiť 

si štúdium podľa svojich predstáv a časových možností. Pri hromadných školeniach 

majú možnosť ísť vlastným tempom a v prípade potreby sa vrátiť k naučeným 

postupom, kedykoľvek to bude nutné. V prípade, že sa e-learning osvedčí ako 

spoľahlivý nástroj, firma by mohla uvažovať o reštrukturalizácií interného vzdelávania 

a transformáciu doterajších postupov podľa moderných metód. Tým sa odstráni nutnosť 

cestovať za vzdelaním a zamestnanci budú mať možnosť rozvíjať svoje schopnosti 

priamo v domácom prostredí, resp. na pracovisku. Zároveň prostredníctvom samo 

vyhodnocovacích testov by mohli samy analyzovať úroveň svojho postupu 

a nadobudnutých vedomostí. Počiatočné investície na zavedenie kurzov by mali byť 

rentabilné a v budúcnosti nie sú prekážky pre úspešné rozvinutie firemného vzdelávania 

plne ovládaného centrálnym systémom.  

Moja práca otvára priestor pre ďalšie riešenie problematiky zavedenia e-learnigu 

v spoločnosti, od produktových kurzov až po cudzojazyčné vzdelávanie. V dnešnej 

turbulentnej dobe bez digitálnych hraníc sa možnostiam medze nekladú. 

ver 

vn m cieľom mojej práce bolo

al zovať ich dopad a príležitosti, ktoré sa firme otvárajú.

ií ných spoločností, ktoré sa rozhodli

en e nákladov na vzdelávanie zamestnancov. Spolu s nárastom efekti

zde ávanie môžem konštatovať, že nástroje, ktoré 

ú vhodné aj pre mnou analyzovanú spo

rác  som uviedol výhody, ktoré by simulačný

lad á metóda tvorenia simulácií a sú v nej a

Č
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Slovník pojmov  
 

E-  

E-mail

IK

Interne ľahlá počítačová sieť, umožňujúca komunikáciu a prenos 

Intran užívajúca pre svoju prevádzku technológie 

Kn

distribúcia 

So

p  zamestnancov najmä v oblasti medziľudských vztahov, 

p

Fl

FTP – File Transfer Protocol - protokol aplikačnej vrstvy, ktorý je určený k prenosu 

Adobe

learning - alebo e-vzdelávanie – vzdelávanie s podporou IKT, alebo vzdelávanie

podávané prostriedkami IKT, iný pojem pre dištančné vzdelávanie 

 - elektronická pošta 

T - informačno komunikačné technológie 

t - globálna roz

informácií prakticky po celom svete 

et - lokálna počítačová sieť vy

Internetu 

owledge-management  - cieľavedomé riadenie, tvorba a získavanie znalostí a ich 

ft skills - predstavujú interaktívnu formu vzdelávania, ktorá je zameraná na 

osilnenie kompetencií

riadenia, sebariadenia a komunikácie tak, aby boli schopní plne využívať svoj 

otenciál v pracovnom kontexte 

ash – grafický vektorový program 

súborov medzi počítačmi  

 flash player  - prehrávač flash aplikácií 
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Prílohy 
Príloha č.1: Tabuľka nákladov spojených s využitím e-learningu 

 

 

Tab. č. 2: Náklady spojené s využitím e-learningu

Kategórie nákladov Náklady 

Obsah  

Kurzy 

Nákup dostupných kurzov 

Úprava kurzov 

Vývoj špecifických kurzov 

Aktualizácia obsahu kurzov 

Testovanie 

Náklady na testovanie 

Náklady na certifikáciu 

Distribúcia 

Nosič, médium 

 

Náklady na zaistenie procesu distribúcie 

Technológie  

Software 

Nástroje pre tvorbu 

Klient/Server 

Riadiaci systém 

Intranetové technológie 

Hardware 

Servery 

Multimediálne zariadenia 

Siete 

 

Investície do potrebného pripojenia 
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Ľudské zdroje  

Vývoj 

Analýzu a návrh kurzov 

Vlastná tvorba – programovanie, dizajn 

Prevod existujúcich materiálov do požadovanej podoby 

Realizácia 

On-line lektori 

Konzultanti a podpora 

 

IT špecialisti 

Služby  

 Tvorbu e-learning stratégie a rozhodovania 

 Riadenie a organizácia e-learning projektov 

 Konzultácie externej firmy 

Outsourcing  

 Zaistenie outsourcingu 

 Outsourcinový chod 

 Pripojenie 

 Kurz 

 Testovanie a certifikácia 

 Informácie pre riadenie(štatistiky) 

 Podpora užívateľov 

 

Zdroj: Ing. Dianiš E., Kritéria posuzovaná p ní e-learningu ve firmě, in sborník 
E-learning v praxi firemního vzdělávání, Praha 2001 

ři zavádě
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Príloha č.2: Prínosy e-learningu, špecifikované organizáciami 
v

 

Tab. č. 3 Prínosy e-learningu, špecifikované organizáciami v ČR 

 

Zdroj: PEJŠA, J., E-learning - trendy, měření efektivity, ROI, případové studie, 2004 

[online] dostupné na http://www.e-learn.cz/soubory/e-learning_trends_ROI.pdf 

 ČR 

Zákazník Zníženie nákladov LMS + obsah Zvýšení príjmov + ďalšie 
výhody 

Česká poisťovňa 

- el ministrácie spojené 
s organizáciou a prevádzkou 
kurzov 

- značné 
úspory a to aj so zarátaním 
počiato v 
spojených so zavedením e-
learningu 

 

- podstatné skrátenie doby na 
vyškolenie pracovníkov v 
nových produktoch  

- konkurenčná výhoda na trhu  

- image progresívneho inovátora 

iminácia ad

 

finančné aj časové 

čných náklado

Č - m
dochádzanie na školenie 

- zvýšenie počítačovej 
gramotnosti zamestnancov  

- zvýšenie sebavedomia a 
schopnosti prijímať zmeny 

eské dráhy inimalizácia potreby 

Český telecom 

- úspora  prostriedkov 
(až 60%

- možnos
projekty
hodnoto

- pozitívny vplyv na výkon 
spoločnosti vďaka rýchlym 
reakciám na vzdelávacie potreby 

- zmena firemnej kultúry smerom 
k učiacej sa organizácii  

lnenie image ako 
ného hráča na poli 

zamestnávateľov 

finančných
)  

ť transferu financií na 
 s vysokou pridanou 
u - posi

význam

McDonald´s 
vzdelávacích materiálov 

- atraktivita výučby  

h 

- rýchlejšie pochopenie preberanej 
látky 

- vyriešenie problému 
každodenného starnutia 

- možnosť sledovania študijnýc
výsledkov  
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