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E-learning je nová a čím dál oblíbenější forma vzdělávání (vzdělávací proces), která využívá 
informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu 
komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. E-learning má své východy i 
nevýhody, se kterými má zkušenosti Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. v rámci 
projektu Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů 
podpořeného z Evropské unie.  
 
„Již téměř rok využíváme při vzdělávání cílových skupin projektu e-learning, který byl dle 
našich požadavků zpracován specializovanou firmou. Při přípravě a následně i užívání této 
formy spatřujeme řadu pozitiv, ale i negativ, které sebou e-learning přináší,“ uvedla Barbora 
Vlková, manažerka projektu. 
 
Mezi výhody pro studenty by bylo možné zařadit především individuální volbu času a také 
místa studia, jednotný systém informací a testování načerpaných znalostí, snížení nákladů na 
vzdělání, možnost konzultace s lektorem a ostatními studenty, využívání více smyslů při 
studiu – lépe se pamatuje a absence stresu z momentálního neúspěchu – průběžně testy je 
možné skládat opakovaně). 
 
Systém má výhody i pro realizátora, jako například kontrola průběhů a výsledků studentů, 
vyškolení velkého množství studentů v krátkém čase a stejné náklady při zvýšení počtu 
studentů, rychlý přenos informací. 
 
Nevýhody jsou spojeny především s neexistencí motivujícího okolního prostředí, nutnost 
motivování ke studiu jinými způsoby, vysoké počáteční náklady na vznik e-learningového 
prostředí, zaškolení administrátora a lektorů, stejné náklady při snížení počtu studentů, 
náklady na výpočetní techniku, nutnost připojení k internetu aj. 
 
„Výhody této formy v našem projektu převažují nad nevýhodami, i když zpočátku jsme řešili 
problémy s přizpůsobením e-learningu našim specifickým potřebám,“ shrnula Barbora Vlková 
a dodala: „zpětně hodnotíme jako zásadní přesné a detailní stanovení podmínek na funkčnost 
e-learningu.“  

 


