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Dokument øeí otázky,
proè e-Learning v mnoha projektech
nepøináí výsledky, které byly od zavedení oèekávány, a jaké jsou
faktory, které mohou návratnost investicí a oèekávané výsledky
významnì kladnì ovlivnit.
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Úvod
Svìt kolem nás se za poslední dekádu významnì zmìnil a dále se mìní. Mnoství nových
informací se zvyuje nebývalou rychlostí a na jedince jsou kladeny poadavky, aby si udrel
a neustále zlepoval své znalosti a dovednosti. Pro dosaení úspìchu je poadováno neustálé
zvyování výkonnosti, zvládání nových situací a vykonávání øady nových èinností.
V tu samou dobu se jedincùm èasto nedostává základních znalostí. Na základì výzkumu
Americké Manaerské Asociace, 38% uchazeèù o práci nemá dostateèné dovednosti v oblasti
ètení, psaní a základní matematiky pro vykonávání nabízené práce. Dle Pricewaterhouse
Coopers 70% firem z Fortune 1000 uvádí nedostateènì vykolené pracovníky jako primární
pøekáku trvalého rùstu.
Uèení je proto nyní více ne kdy jindy klíèem k úspìchu. Mnoho firem i institucí proto hledá
øeení v e-Learning, které by mìlo teoreticky pøinést zvyování efektivity za mez, kterou je
schopno dosáhnout klasické vzdìlávání s pouhým pouitím lektorù . V porovnání s klasickým
lektorem vedeným vzdìláváním umoòuje e-Learning zasáhnout vìtí mnoství studentù
v kratí dobì a s niími náklady. IDC proto pøedpovídá nárùst trhu e-Learning z 1 miliardy $
v roce 1999 na 11 miliard v roce 2003 a pøedpokládá, e na rozdíl od roku 1999, kdy eLearning tvoøilo 20% korporátního tréningu, stoupne tento pomìr v roce 2003 na 40%.
Existují e-Learning projekty, které pøináejí vynikající výsledky. Na druhé stranì vak znaèné
mnoství souèasných e-Learning iniciativ nepøinesla a takové výsledky, jaké byly
oèekávány a jaké jsou uvádìné v pøedchozím odstavci. Tento dokument shrnuje, proè
nìkterá e-Learning øeení nepøináejí firmám èi institucím výsledky, které by mohly pøinést.

Problémy spojené s 

  

 e-Learning

Lze nalézt øadu pøíèin, proè nìkteré e-Learning projekty nepøináí oèekávané výsledky. Mezi
základní pøíèiny patøí:
'Nízká míra zapamatování výuky jak pro klasickou tak e-Learning výuku

'
Dlouhé kurzy
'
Standardní kurzy navrené pro distribuci pro velký poèet uivatelù a proto
neøeící specifické potøeby jednotlivce

'
Nedostatek interakcí s ostatními studenty
'
 



'Limitované nasazení e-Learning
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Nízká míra zapamatování výuky
A ji v klasickém, èi e-Learning vzdìlávání, studenti typicky opoutí kurz s novými
znalostmi èi dovednostmi, avak v prùbìhu èasu tyto znalosti a dovednosti mizí, pokud nejsou
efektivnì obnovovány. Studie (Jack E. Bowsler, Revolutionizing Workforce Performance: A Systém
Approach to Mastery, 1998)) øíkají, e 58% tématu je zapamatováno do 33 minut po absolvování
kurzu, 33% po dnu a pouze 15% za 3 týdny.
U elerning je èastou pøíèinou tohoto jevu, e øada e-Learning kurzù je pouhým obraceèem
stránek, kdy se student pouze pohybuje v lekci a ète obsah (podpoøený maximálnì grafikou
èi ukázkami typu nasnímání kamerou). Dle výzkumù Ministerstva obrany US studenti
si zachovají jen velmi krátce informaci kterou pouze slyí, uchovají si 40% informace kterou
slyí a vidí, a uchovají si 75 % informace, kterou slyí, vidí a souèasnì si mohou vyzkouet
(ovìøí si vlastní aktivitou). Proto studenti, kteøí se pouze pohybují kurzem a ètou a vidí
informaci si vìtinou mnoho obsahu nezapamatují. Rovnì pouhé støídání podávání
informace s blokem otázek k zamylení se postupnì stává stereotypem a nepøínáí kýený
efekt. Velký význam pro zapamatování má toti rovnì poutavé zpracování obsahu  musí
zde být výrazná pøidaná hodnota oproti monostem titìného zpracování, které se za
souèasných technických podmínek ète lépe ne jeho obdoba na poèítaèi. Velký význam tedy
mají v obsahu rùzné simulace, pøíbìhy, hry, vhodná kombinace zvuku, obrazu a
interaktivního zapojení studenta do kurzu.

Dlouhé kurzy
e-Learning kurzy jsou èasto dlouhé, od nìkolika hodin po nìkolik dnù. To je dlouhý èas pro
studenta k strávení pøed poèítaèem a nepøináí to mnoho efektivity. I kdy kurzy vìtinou
umoòují návrat do bodu pøeruení, reálnì student musí kurz pøeruit, dìlat nesouvisející
èinnosti, a poté se vrátit, vzpomínat co se uèil a pokraèovat. Student napø. mùe strávit
nìkolik dnù uèením MS Excel. To je enormní mnoství informací a student si toho mnoho
nezapamatuje, projde li ve najednou. Ta samá informace bude mnohem lépe zapamatována,
pokud bude kurz separován do malých, samostatných èástí, obsahujících vdy relevantní
informace k urèitému tématu a pøedstavující ucelený modul. Tyto informace pak pùjde
nejlépe studovat vdy ve chvíli, kdy je student aktuálnì potøebuje, èi se k nim jednodue
vracet ve chvílích, kdy student potøebuje provést urèitou aktivitu ve svém pracovním procesu
(napø. udìlat kontingenèní tabulku), a postup ji pozapomnìl.

Standardní kurzy
Tradiènì, e-Learning kurzy jsou standardizovány, aby vyhovìly co nejvìtímu poètu
studentù. Jsou navreny, aby jak nejzdatnìjí tak nejménì zdatný student si z kurzu nìco
nauèil. To vak na druhé stranì dává zbyteènì mnoho informací jednìm studentùm
a nedostatek jiným. Rovnì obsah mùe být pro jedny moc sloitý a pro jiné pøíli
jednoduchý. Výsledkem jsou kurzy, které nemusí být vysoce efektivní pro konkrétní studenty,
protoe nemohou naplnit jejich specifické potøeby ve vzdìlávání.

Kontis, s.r.o.

3/3

e-Learning

Nedostatek interakcí
Kontakt s ostatními studenty ve tøídì je klíèový element efektivního uèení. Schopnost druit
se s ostatními, sdílet zkuenosti a debatovat o tématu je významný prvek úspìného uèení se.
Potí e-Learningu bývá nìkdy nedostatek monosti tìchto interakcí s ostatními. CD-ROM
uèení eliminuje monost kontaktu s ostatními v dobì uèení, a i øada øeení zaloených na
webu nemá dostatek nástrojù pro tyto interakce. Jako výsledek se potom øada studentù cítí
nespokojena s tímto zpùsobem uèení a uèení je ménì efektivní. Odosobnìné uèení, kdy
student je pouze sám se svým kurzem, lektor nemá monost studenta sledovat a student nemá
monost zpìtné vazby jak na lektora tak na ostatní studenty, vìtinou vede k jevu
diskutovaném v dalím odstavci.

 



Velmi èasto poèet zbìhù od e-Learningového zpùsobu výuky bývá pomìrnì vysoký, uvádí
se a 75%. Dùvodù je mnoho, vèetnì øady pøedele citovaných  dlouhé kurzy, nedostateèné
vtaení studenta do výuky, obsah nesplòuje studentovi poadavky, nedostatek kontaktu
s ostatními a obsah není poutavý. Tento vysoký poèet zbìhù poté znamená, e vysoké
investice do e-Learning se nemohou navrátit. Rovnì dochází k jevu, e studenti, kteøí
se na poprvé setkali s e-Learning v podobì takto nesprávnì navrených kurzù a pøístupù,
získávají k celému pøístupu elektronického vzdìlávání negativní vztah a bývá pomìrnì
obtíné je v budoucnu k e-Learning pøivést, i kdy ji bude koncipováno bez zmínìných chyb
(negativní zkuenost). E-learning toti od studenta vyaduje pøece jen aktivnìjí pøístup ne
pøi klasické výuce a pokud student pøistupuje od poèátku negativnì, velmi tìko se proces
startuje.

Limitované nasazení
Mnoho souèasných nasazení e-Learning je nìjak limitováno. Døíve se uèení ve firmì obvykle
objevovalo ve schématu: 70% se pracovník nauèil prací, 20% pomocí rad ostatních pøi
pracovním procesu a pouze 10% na organizovaných kurzech s jasnì danou strukturou
a obsahem. Klasický e-Learning byl poté de-fakto limitován na onìch 10% v organizovaných
kurzech a nebyl schopen zasáhnout do oblasti, kde nebyly znalosti jasnì zpracované a
vzdìlávací proces byl zaloen na vzájemném sdìlování zkueností a uèení se metodou pokusomyl.
Nové technologie umoòují e-Learning pouít i v oblastech uèení se prací a rad od
spolupracovníkù, dokonce tyto procesy formalizovat, co teprve umoòuje dosahovat pomocí
e-Learning výsledkù, které byly oèekávány.
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  -Learning
Skuteènì efektivní pøístup k e-Learning zahrnuje mnoství rozdílných pøístupù, jejich pouití
eliminuje mnoho z výe zmínìných problémù. Mezi 4 klíèové body patøí:
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Kontinuální, mixov  
Tato metoda umoòuje na rozdíl od jednoho dlouhého kurzu rozdìlit výuku do segmentù.
Obsah je zpracováván za pouití uèebních objektù, co jsou definované segmenty výuky,
které kromì obsahu obsahují i samopopisné informace. Dnení technologie ji umoòují tyto
uèební objekty vytváøet a postupnì jsou zavádìny i do terminologie norem.
Uèební objekty pøináí øadu výhod. Kurzy mohou být rozdìleny na malé segmenty, z nich
kadý mùe být urèen pro konkrétní studenty. Tyto segmenty mohou být sdruovány
nesèetnými zpùsoby tak, aby podpoøily individuální potøeby studenta, lze mezi nimi
vyhledávat a lze je libovolnì kombinovat a skládat do vyích celkù s obdobnými vlastnostmi
jako jeden segment. Takovéto mení, segmentované kurzy, mohou studenti pak pouívat vdy
v pøípadì potøeby, co je úèinnìjí, ne uèení se ve formálnì vypsaných kurzech.
Napøíklad zamìstnanec pracuje na projektu, který souvisí se slubami zákazníkùm. Ve chvíli,
kdy to potøebuje, mùe pøistoupit k uèebním objektùm se související látkou, kterou potøebuje
k realizaci projektu. To je mnohem úèinnìjí, ne kdyby absolvoval v minulosti celý kurz
Sluby zákazníkùm, èi ho musel absolvovat nyní, aby mohl úspìnì dokonèit projekt.
Uèební objekty mohou být rovnì znovupouity v oblasti øízení vìdomostí, èi v oblasti
nástrojù podporujících výkonnost. To podporuje uèení jako neustálý proces, co je lepí ne
rozdìlení výuky do izolovaných kurzù, které se vypisují v pøedem daných termínech.
Studenti mohou uvedené nástroje kontinuálnì pouívat v pracovním procesu, co dle studií
(D. Peoples, Presentations Plus, 1992, Training Magazine, 1998) zvyuje zapamatování o 25-60%
na rozdíl od klasického vzdìlávání organizovaného v separátních kurzech.
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Kontinuální, mixovaný pøístup zajiuje, e uèení je integrální èástí pracovní èinnosti,
a ne separátní, oddìlená aktivita. Jako výsledek se významnì zvyuje výkonnost studenta.
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Adresné uèení je dalím klíèem ke zvýení efektivity výuky. Nové technologie umoòují, aby
uèení bylo pøizpùsobeno kadému jednotlivému studentovi. Studenti mohou být napø.
smìrováni na uèební objekty, které øeí jejich potøeby dle profilu studenta, absolvovaných
testù, pøedchozí výuky, osobních uèebních cílù, preferencí a chování.
Studenti mohou pouívat nástroje jako jsou záloky pro indikování oblastí zájmù, poznámky
v kurzech umoòují studentùm zdùraznit pro nì dùleité vìdomosti. Studenti mají k dispozici
propojení na jiné zdroje okomentované v kurzech.
To ve dìlá uèení mnohem poutavìjí a cílenìjí, co samozøejmì zvyuje míru
zapamatovatelnosti a sniuje mnoství zbìhù. Studie (WR Hambrecht, Corporate eLearning:Exploring a New Frontier, March 2000) ukazují, e adresné uèení je o 60% rychlejí
proces v porovnání s klasickou instruktorem vedenou výukou, pøináí vyí úèinnost
a umoòuje trvalý rùst výkonnosti jak studentùm, tak organizacím.
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Spolupráce mùe významnì zvýit efektivitu uèení. Nové technologie umoòují synchronní
spolupráci studentù bìhem uèení jak mezi sebou, tak s lektorem, rádci a dalími
participujícími nezávisle na geografickém rozmístìní. Studenti se mohou ve chvíli
absolvování kurzu spojovat s poradcem èi kolegou a debatovat nastalé situace. Zakládání
diskusních skupin vázaných na konkrétní problémy v kurzu umoòují zachytávat zkuenosti
a rovnì mìní uèení v kontinuální proces, kdy absolvování kurzu neznamená ukonèení výuky,
ale student se mùe stále vracet pro noví vìdomosti a souèasnì obnovovat staré.
Studie (Jerald G. Shuttle, Virtual Teaching in Higher Education: The New Intellectual Superhighway or Jus
Another Traffic Jam, California State University, 1996) ukazují, e on-line spolupráce zvyuje
výkonnost studenta o 20% na rozdíl od tradièních lektorem vedených kurzù. Uèení je jetì
úspìnìjí, pokud spolupráce s rádci, kolegy a lektory probíhá v trvalých periodách.
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Hranice mezi e-Learning a øízením vìdomostí (konowledge management) se stírá. Jak
technologie umoòují nabízet e-Learning v malých segmentech, které jsou dostupné ve chvíli
potøeby, mohou být tyto segmenty také sledovány, ukládány, vyhledávány a íøeny. Pøi
spolupráci studentù, kolegù, rádcù a lektorù nad studiem tìchto uèebních objektù vznikají
nové informace a objevují se nevyøèená fakta, které mohou být zachyceny a sdíleny
s ostatními. Napø. student mùe poloit bìhem kurzu otázku lektorovi. Lektorova vìdomost
a zkuenost, která nebyla do této doby vyslovena, je zformulována, kdy odpoví. Tato
informace mùe být ihned integrována do kurzu a pouita v jeho budoucím absolvování,
navíc ji lze pouít i v jiných kurzech.
Kontis, s.r.o.
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Tímto zpùsobem lze postupnì zaznamenat vìdomosti a zkuenosti, které dosud znala pouze
hrstka lidí, èi byly pouze v hlavách vybraných jedincù, a tyto informace zveøejnit mnohem
irí mnoinì lidí. Nový obsah kurzu mùe pak být vytvoøen v krátkém období bez potøeby
procesu vývoje.

$
Pøínos e-Learning mùe být vysoký, pokud je zvolen správný pøístup. Nové pokroèilé
technologie kombinované se spolehlivými klasickými strategiemi umoòují, aby uèení bylo
adresný, individuelní, interaktivní a poutavý proces, který je integrován do kadodenního
ivota studenta. Tato integrace pak umoòuje skuteèné zvyování efektivity uèení.
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