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ÚvodÚvod

uu InformaInformační a komunikační ční a komunikační 
technologie (ICT)technologie (ICT)
•• rozšířenérozšířené
•• dostupnédostupné

uu ee--LearningLearning
•• elektronické vzděláváníelektronické vzdělávání
•• multimediální podpora vzdělávánímultimediální podpora vzdělávání
•• vzdělávání s využitím ICTvzdělávání s využitím ICT
•• distanční vzdělávánídistanční vzdělávání



Formy eFormy e--learningulearningu
uu OfflineOffline

•• bez připojení, využití přenosných médiíbez připojení, využití přenosných médií
uu OnlineOnline

•• distribuce obsahu, distribuce obsahu, 
komunikacekomunikace
po sítipo síti

•• synchronnísynchronní
uu trvalé připojenítrvalé připojení
uu komunikace komunikace 

v reálném časev reálném čase
•• asynchronníasynchronní

uu zasílání zprávzasílání zpráv
uu časová flexibilitačasová flexibilita

Elektronické vzdělávání 

Offline výuka Online výuka 

Synchronní Asynchronní 



Vývoj eVývoj e--learningulearningu

uu Rozhlas, televize?Rozhlas, televize?
uu RozvojRozvoj v 80. v 80. letechletech
uu CBT CBT –– Computer Based TrainingComputer Based Training

•• offlineoffline

uu WBT WBT –– Web Based TrainingWeb Based Training
•• onlineonline

uu LMS LMS –– Learning Management SystemLearning Management System
•• kompletnkompletní prostředíí prostředí



LMS LMS WebCTWebCT



Výhody eVýhody e--learningulearningu

uu Pro institucePro instituce
•• nižší náklady, snazší organizacenižší náklady, snazší organizace
•• zrychlení studia, vyšší efektivita, zrychlení studia, vyšší efektivita, 

pronikání znalostí do praxepronikání znalostí do praxe

uu Pro studentyPro studenty
•• dostupnost kdykoliv, kdekolivdostupnost kdykoliv, kdekoliv
•• individuální tempo, osnovaindividuální tempo, osnova
•• interaktivitainteraktivita, aktivizace, aktivizace



Současné trendySoučasné trendy
uu BlendedBlended LLearningearning

•• symbióza esymbióza e--learningulearningu a klasických forem a klasických forem 
vzdělávánívzdělávání

uu LearningLearning OObjectsbjects
•• znovu použitelné, znovu použitelné, vyhledatelnévyhledatelné

uu OpenOpen CContentontent
•• OpenOpen University (GB, Holandsko,…)University (GB, Holandsko,…)

uu StandardizaceStandardizace
•• přenositelnost, přenositelnost, znovupoužitelnostznovupoužitelnost
•• stále nedostatečná, málo nástrojůstále nedostatečná, málo nástrojů
•• IMS IMS LearningLearning DesignDesign



ZZávěrávěr

uu S dostupností výpočetní techniky S dostupností výpočetní techniky 
masové nasazení emasové nasazení e--learningulearningu reálnéreálné

uu Ekonomické faktory jednoznačně pro Ekonomické faktory jednoznačně pro 
ee--learninglearning

uu Důraz na LMS a online eDůraz na LMS a online e--learninglearning
uu Potřeba standardizacePotřeba standardizace
uu Nezbytná podpora standardů v Nezbytná podpora standardů v 

nástrojích a metodikáchnástrojích a metodikách


