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Jiří Zounek, Petr Sudický 

E-LEARNING. UČENÍ (SE) S ONLINE TECHNOLOGIEMI 

Posouzení textu 

Předmětem posudku je monografie autorské dvojice: Jiřího Zounka a 
Petra Sudického E-learning. Učení (se) s online technologiemi. Po 
formální stránce dílo představuje 196 stran textu, ve kterém jsou také 
zahrnuty rozsáhlé bibliografické zdroje. Již jejich inventář vede k závěru, 
že autoři čerpali především z primárních zdrojů (zahraničních a 
současných) a že se problematice edukace s elektronickou oporou 
věnují delší čas a vycházeli z validní bibliografie.  

Celková koncepce textu  

Ve zjednodušeném pohledu můžeme uvažovat o tom, že lidské vědění, 
výchova a vzdělávání jsou respektované a času nepodléhající lidské 
hodnoty, jejichž význam je jaksi mimo jakoukoliv diskusi. Také tyto hodnoty se 
ale ve světle měnících se společenských podmínek a nových požadavků 
aktualizují a přenášejí na školství nová zadání a úkoly. Ukazuje se, že ne vždy je 
systém edukace schopen uskutečňovat autentické společenské potřeby; 
jinak řečeno: vzdělávací systém ve stávající podobě se svými možnostmi 
v určitých ohledech vyčerpává a přestává uspokojivě plnit společenská 
zadání. Proto se téměř průběžně setkáváme s tím, že pedagogická teorie i 
praxe se snaží hledat nové pohledy na nejrůznějších úrovních; od 
předefinování vzdělávacích paradigmat, přes kurikulární inovace, redefinice 
role vzdělavatele, až k „jinému nastavení“ procesů (učitelova) vyučování na 
základě změny (žákova) učení.  

Především v didaktických aplikacích je nejen podle našeho mínění skryta 
potencionalita, jež může dávat částečné nebo soustavnější odpovědi na 
otázku: Jaké vzdělávání pro současnou společnost?  

Poněkud obšírnější úvod byl potřebný pro zasazení recenze zmiňovaného díla 
do širších společensko-vzdělávacích souvislostí. Právě publikace Jiřího Zounka 
a Petra Sudického je hmatatelným důkazem, že pedagogické myšlení je 
„online“ s měnícími se požadavky na vzdělávání (ve smyslu průběhu i 
výsledků).  

Jakou edukačním inovaci autoři nabízejí? Symbolicky je vyjádřena v názvu 
díla i v jeho zpřesnění. Publikace pojednává o jedné z podob učení v moderní 
společnosti, a to s podporou edukačních technologií ve tvaru, který je znám 
jako e-learning. Významnou inovací je však poskytování informací „online“, 
které podporuje procesy učení a posiluje především složky přístupu 
k informacím, regulace učení a jeho výsledků.      

Přiznejme, že fenomén „e-learningu“ je v pedagogické veřejnosti chápán 
mnohoznačně a vyvolává i některé i protichůdné postoje; na jedné straně 
nadšeně vítající vzdělávací inovaci a na druhé straně zpochybňující její efekty 
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a kritizující za značnou orientaci na techniku a technologie. Bylo by dobré, 
kdyby i ti, kteří jsou kritičtí k e-learnigovým aplikacím, mohli prolistovat 
hodnoceným dílem a posoudit autorskou filozofii přístupu k tomuto fenoménu. 
Podle našeho mínění spočívá na čtyřech pilířích: 

� Pluralita edukace. Autoři na mnoha místech vyjadřují přesvědčení, že 
elektronická opora v „jejich“ edukačním pojetí je jednou z alternativ 
modelů současného vzdělávání. Nevytváří tedy stav nadřazenosti 
nebo větší akceptace vůči jiným edukačním přístupům. 

� Nekontroveznost přístupu. Celkovým pojetím je hodnocená 
monografie náchylná k vnitřnímu dialogu s jinými postoji a spíše se 
vymezuje k jiným strategiím na základě charakteristiky možností, ale 
také mezí přístupů na bázi elektronické opory. Postoj, že moderní 
technologie lidskému učení principiálně vážněji nepomohou, vypadá 
jako sebedestrukční stanovisko tvůrců. Svou podstatou však 
přesvědčuje, že autoři nemají tendenci nestranně zveličovat přínos 
informačních technologií a naopak zůstávají zdravě kritičtí 
k možnostem, které se nově otevírají.  

� Vědecká a výzkumná argumentace. Monografie si zachovává 
stylistickou i myšlenkovou dostupnost, při zachování odborné a 
vědecké náročnosti. Zvláště výzkumné příklady jsou velmi vhodnými 
ukázkami, kam až pedagogické myšlení došlo a jak se snaží poznat 
indikátory efektivity učení s elektronickou oporou.   

� E-learning jako didaktický systém. Sympaticky působí autorské 
představení e-learnigových aplikací, podporujících procesy učení jako 
didaktický systém; to znamená začlenění do cílových záměrů výuky, 
ve vztahu ke kurikulu, vyučovacích metodách a organizačním 
formám. Autorům se podařilo vymanit se z úzkých technokratických 
představ a naopak představují čtenářům moderní technologie 
v přímých vzdělávacích souvislostech.  

Obsahová logika recenzovaného textu 

Věnujme pozornost dílčím kapitolám textu, které vytvářejí myšlenkový 
celek. Dopředu konstatujeme, že považujeme obsahovou i formální 
návaznost dílčích kapitol a podkapitol za účelnou, logickou a pro 
čtenáře srozumitelnou. Další okolnost chceme ocenit hned na tomto 
místě; autoři zachovali podobnou strukturu pro téměř všechny kapitoly 
textu, vymezují očekávání, seznamují se zestručněným obsahem, který 
návazně detailizují, popisují výzkumné počiny (vztahující se 
popisovanému teoretickému obsahu), následuje shrnutí podstatných 
informací a v závěru kapitoly je uveden literární seznam použité 
bibliografie. Tomuto konceptu nelze než přičíst přívlastek „dobrý 
didaktický tvar“. 

Prolog – základní informace o knize  

Úvodní pasáž je o motivaci, která vedla autory ke vzniku díla a především o 
cílovém zaměření díla, představě o čtenářích a také o tom, jak s knihou 
pracovat. Již tady se dozvídáme, že publikace je úzce spojena s online 
podporou na serveru „domovské“ univerzity. Jakoukoliv část z prologu 
považujeme nejen za užitečnou, ale také potřebnou pro porozumění práci 
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s textem. Proto překvapí, že úvodní kapitola není součástí celé monografie – 
soudě alespoň podle toho, že není číslována. Stejný osud potkal i Závěrečné 
poznámky, které po formální stránce nejsou součástí „legitimní“ struktury 
hodnoceného díla. 

1. kapitola: Učení v životě člověka  

Pojem „učení (se)“ patří k člověku ontogeneticky i fylogeneticky. Oba 
pohledy autoři spojují v první kapitole monografie; odkazují na studijní potřeby 
člověka v 21. století a uvádějí do souvislostí s výzvami, které pedagogiku 
čekají zvláště v těch edukačních podobách, jakými je celoživotní vzdělávání 
etc. Očekávaně nabízejí strategii e-learningu, které těží z technického 
progresu a přidává vzdělávání nový rozměr. Za podstatné považujeme mimo 
jiné objasnění pojmu blended learning, který integruje klasické i elektronické 
informační zdroje do funkčního celku.  

2. kapitola: E-learning a jeho aktéři  

Kapitola představuje uživatele i producenta e-learningových aplikací. 
Seznamujeme se specifickou skupinou studentů, kteří vyrůstají v „e-době“ a 
jejich životní styl i hodnoty jsou s touto dobou spojené (výstižný název „digitální 
domorodci“). Výborně jsou charakterizovány odlišnosti v procesech učení této 
generace a také možnosti, které jim v oblasti regulace učení a sebekontroly 
média poskytují. Z mého pohledu jsou neméně důležité poznatky o redefinici 
role učitele, který pracuje se zmiňovanými technologiemi. Konstatování, že 
vyučující „nestihají“ měnit pedagogický styl v synchronizaci s měnícími se 
technologiemi, je podstatné a vyzývající ke změně. V této kapitole však 
postrádám strukturované (a gradované) pojednání o nárocích, které užívání 
e-technologií přinášejí – od relativně pasivního (reprodukčního) užívání ve 
výuce až po (svépomocnou) tvorbu obsahu, neboť  i to mnohé učitele čeká a 
nikoliv bez problémů.      

3. kapitola: Teorie učení (vzdělávání) a e-learning  

Posláním třetí kapitoly je seznámit čtenáře s některými současnými 
vzdělávacími teoriemi a odpovědět na otázku, zda a jak mohou (ko)existovat 
s e-learningem – kupř. ve smyslu zvyšování efektivity lidského učení (podmínek, 
průběhu, výsledků). Zřejmě s tím nejpodstatnějším se v textu setkáváme, ať již 
se hovoří o neobehaviorálních, konstruktivistických či kolektivistických 
konceptech. I když jde podstatou o myšlenkově náročný text, je třeba 
pochválit autory za srozumitelnost v prezentaci informací, jejich utříděnost (viz 
tabulky charakterizující jednotlivé směry) a také za snahu po objektivním 
posouzení vzdělávacích konceptů – i s ohledem na možnosti, dané e-
learningem. Za zásadní (z našeho pohledu) považuje shrnutí v kapitole 3.5 (s. 
53-55) a uvedený názor, že nelze preferovat jednu teorii učení před druhou – 
rozhodující jsou záměry edukace v konkrétním vzdělávacím prostředí, 
uskutečňované danou individualitou.       

4. kapitola: Online technologie ve vzdělávání 

Pokud by monografie končila předchozí kapitolou, mohli bychom ji považovat 
za ucelenou reflexi dosavadních poznatků. Nicméně od 4. kapitoly se text 
objevuje v nových souvislostech a snese označení „původní“. Dozvídáme se o 
online technologiích a základními popisnými znaky nejsou technické či 
technologické aspekty. Naopak jsou popsány pedagogickým jazykem. 
Chceme upozornit na jedinečnou typologii online technologií, kterou autoři 
definovali, a tím významně přispěli k propracování tzv. integrativních 
vzdělávacích technologií. Tato kapitola je nejrozsáhlejší, ať již myšlenkově, tak 
svým rozsahem. Seznamuje s konkrétními online programy, charakterizuje jejich 
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potenciál, uvažuje o výukových či administračních možnostech a přiznává jim 
možnosti i polemická místa. Z pohledu recenzenta mne zaujaly dvě oblasti. 
První je zužitkovanost informací, které produkuje portál Wikipedie a neustálé 
polemiky ohledně validity jeho informací. Druhou byly poznatky o vytváření e-
portfolia coby prezentace studentů a nástroje rozumění jejich (profesnímu) 
vývoji. Obě svědčí o tom, že autoři pracují se současnými poznatky a že jsou 
ochotni zveřejnit i témata, která mají lehce kontroverzní nádech.  

Jediné čtenářské riziko 4. kapitoly vidím v množství relativně nové terminologie, 
která tematiku doprovází. A to v širokém oblouku od „webináře přes virtuální 
vzdělávací prostředí, až po mobilní technologie“. Možná by v závěru této 
hutné kapitoly nebylo od věci uvést tabulku s frekventovanými pojmy, zařazení 
do typu integrativních vzdělávacích technologií – pochopitelně spolu 
s objasněním daného termínu. 

5. kapitola: Být či nebýt online: Výhody a nevýhody online vzdělávání  

Tuto kapitolu považuji za v podstatě velmi etickou. Autoři se snaží objektivně 
představit online vzdělávací aplikace pohledem jejích uživatelů i instituce, 
která podporu poskytuje. Jako klíčové (ale také očekávatelné) se považuje 
individuální zvážení záměrů, podmínek pro výuku, charakter disciplíny, tématu 
… úroveň všech poskytovatelů e-learningu jako celku. Opět je třeba 
vyzdvihnout snahu tvůrců o strukturované srovnání kladů a záporů, vyjádřené 
ve shodných tabulkách a shrnutích. Shodujeme se s názorem, že mezi klíčové 
okolnosti patří funkční a autentická motivace, ať již na straně učících se  
„subjektů“, tak těch, kteří jim vzdělávací službu poskytují. 

6. kapitola: Didaktické otázky přípravy kurzu s podporou online  

Autoři obsah šesté kapitoly dobře parafrázují jako „úvod do didaktiky e-
learningu“. Chtějí dát návodné inspirace pro ty, kteří se chtějí touto vzdělávací 
trajektorií ubírat. A opět (a s oceněním) se setkáváme s pohledy jednotlivých 
aktérů, kteří se edukace účastní. Etapy jsou zřejmé: přípravná, tvůrčí (s 
popsanými fázemi podle modelu AADIE), realizační a reflexivní. Jedinečné jsou 
úvahy o parametrech spoluúčasti na řízení procesu výuky – co a kdy náleží 
vyučujícímu a co a kdy je možné svěřit studentům a technologiím. Chci také 
upozornit na významný prvek kapitoly, která se v závěru věnuje hodnocení 
efektivity vyučování. Setkáváme se s konkrétními nástroji evaluace a jejich 
možnostmi. Nicméně jsou většinově popsány prostředky vědomostní 
(kognitivní = kvantitativní) zpětné vazby. Bylo by vhodné uvažovat také o 
nástrojích kvalitativní metodologie, která by „sledovala“ vztahy a proměny na 
základě měnícího se studentského postoje – nejlépe v longitudinálním 
pohledu. 

7. kapitola: Online technologie v reálném čase  

Závěrečná kapitola je věnována konkrétním ukázkám pojetí výuky předmětů 
na vysoké škole, ve kterých autoři používají online technologie. Uzavírá se tak 
celá výstavba textu a je dobré, že závěrečné stránky jsou právě o konkrétních 
příkladech e-learnigových aplikací. Jmenujme známý Moodle, edukační 
potence známých prostředí, jakými je Google, Wikipedie atd. Nicméně se 
setkáváme i s méně známými prostředími (Mahara) a ty jsou přinejmenším 
inspirací pro ty, kteří se vážněji chtějí online aplikacemi zabývat. 

Poněkolikáté se na autorský tým snáší recenzentská pochvala za představení 
ukázek v systematickém didaktickém tvaru. Připomínku mám jedinou: na rozdíl 
od předchozích kapitol chybí závěrečné shrnutí a použité literární zdroje.   
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Poznámky na závěr 

U klasických textů jsou poslední stránky monografie obvykle věnovány 
rekapitulaci celého díla a rozvaze, zda se predikované cíle podařilo naplnit a 
do jaké míry. Z tohoto pohledu je část Poznámek na závěr očekávatelná a 
tradiční. Co však je specifické a jiné? Autoři se s čtenáři „neloučí“, a to proto, 
že publikace představuje neukončený projekt, který paralelně probíhá 
s neukončenou online oporou.         

Komunikační, grafická a vizuální úroveň textu 

Naprosto převládajícím názorem je, že hodnocené dílo je vyvážené po 
stránce jazykové komunikace, terminologické čistoty a potřebné odbornosti. 
Mentálně je dílo náročné na porozumění, avšak autoři ho vybavili 
vyobrazeními, tabulkami a schématy, která vizualizují poznatky na těch 
místech, kde je to třeba. Jedinou připomínku mám k objemu pojmů a termínů, 
které jsou poměrně hojně v monografii zastoupeny. Řešením by mohl být 
terminologický slovník, ať již uvedený jako součást textu, nebo jako 
„online“doplněk.  

Ve tvaru, ve kterém jsem text oponoval, nebyla uvedena titulní stránka, ani 
tiráž s nakladatelskými a bibliografickými údaji. Nicméně jde pro recenzi o 
nepodstatné informace.  

Závěry posudku 

Nepřehlédnutelný význam monografie 

Hledání významu publikace bývá opakujícím se znakem recenzí textů, které se 
nově objevují, a to nejen v pedagogicky zaměřené monografii. V čem je text 
autorů J. Zounka a P. Sudického významný, nový, obohacující současné 
poznání? Za mnohá pozitiva uvedeme alespoň tři podstatné znaky:  

� Je tematicky koncentrovaný (přináší utříděné a systematizované 
informace, a to nikoliv jako poznatkový kompilát!).  

� Má prokazatelné konvergentní tendence (sbližuje na mnoha úrovních 
technologie s edukací, historické poznatky s dnešními přístupy, teoretické 
poznání s aplikační vzdělávací praxí, přístupy obvyklé v zahraničí s oněmi 
domácími atd.).  

� Nelze přehlédnout jeho inovativnost (spočívající především v přítomné 
online podpoře).     

Bylo mi potěšením recenzovat dílo, jehož „žánr“ je v našich 
pedagogických končinách ojedinělý. Mé hodnocení je jednoznačně 
pozitivní a lze ho shrnout do závěru: 

S ohledem na průběžně uváděná pozitiva a zřejmý přínos díla 
současné pedagogické teorii a praxi doporučuji text publikovat a 
autory ohodnotit odpovídajícím způsobem. 

                                                                                             
……………………………….. 

V Hradci Králové 22. května 2012         Doc. PhDr. T. Svatoš, Ph.D. 


