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Preface Predslov 

This manual is the outcome of an EADTU coordinated project, under the EU e-

Learning Programme, on Quality Assurance in e-learning. It represents a quality 

benchmarking assessment instrument that covers the pedagogical, organisational 

and technical frameworks of e-learning provision, with special attention on 

accessibility, fl exibility and interactiveness of higher education programmes and 

courses. The initiative was taken on behalf of the EADTU members that indicated 

to strongly miss the e-learning specific criteria in the current QA-systems. This is 

seen as a shortcoming for showing the institutions specific expertise in this field as 

well as being unable to fi nd directions in further improving their e-learning 

performance. The E-xcellence instrument supplements existing QA systems with 

e-learning specific issues and addresses directly the higher and adult education 

sector as well as the assessment and accreditation bodies. From the start, the 

approach was taken in creating an instrument that would not interfere with the 

current systems, but supplement these as an optional building block for e-learning 

providing institutions. E-xcellence therefore works within existing QA frameworks 

rather than re-inventing them. This helped the introduction of the E-xcellence 

instrument European wide as a valuable asset to the internal and external quality 

assurance systems for higher education. In a combined partnership of EADTU 

network members, the Dutch Flemish Accreditation Body (NVAO) and the 

European University Association (EUA) we have worked out an instrument that 

consists of 3 main elements.  

 – Manual on QA in e-learning, covering:  
 the 33 benchmarks on e-learning  
 the indicators related to these benchmarks  
 guidance for improvement  
 references to excellence level performance  
 –  Assessors Notes, to provide a more detailed account of the 
issues and the approaches  
 – Tools (Weblink)  
  Quick Scan  
  Full- Assessment  
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Tento manuál je výsledkom projektu, ktorý koordinovala Európska asociácia 

univerzít dištančného vzdelávania (EADTU). Projekt bol realizovaný v rámci 

programu EÚ e-Learning a bol zameraný na problematiku zabezpečenia kvality 

v e-vzdelávaní. Manuál je nástrojom na hodnotenie kvality na základe 

benčmarkov. Zahrnuje pedagogický, organizačný a technický rámec poskytovania 

e-vzdelávania, pričom osobitná pozornosť sa venuje dostupnosti, pružnosti 

a interaktívnosti programov a kurzov vo vysokoškolskom vzdelávaní. 

Iniciatíva vzišla od členov EADTU, ktorí uvádzali, že v súčasných systémoch na 

zabezpečenie kvality im veľmi chýbajú kritériá, ktoré by boli špecificky zamerané 

na e-vzdelávanie. To sa považuje za nedostatok pri preukazovaní konkrétnej 

odbornosti inštitúcií v tejto oblasti, a tiež za neschopnosť nájsť smer ďalšieho 

zlepšovania v realizácii e-vzdelávania.  

Nástroj E-xcelentnosť (E-xcellence) dopĺňa existujúce systémy o špecifické otázky 

e-vzdelávania a zaoberá sa priamo oblasťou vysokoškolského vzdelávania a tiež 

vzdelávaním dospelých a hodnotiacimi a akreditačnými orgánmi. Pri tvorbe 

nástroja bol od začiatku zvolený taký prístup, ktorý by nenarúšal existujúce 

systémy, ale by ich dopĺňal ako nepovinný prvok pre inštitúcie poskytujúce e-

vzdelávanie. Nástroj E-xcelentnosť preto pracuje skôr v existujúcich rámcoch na 

zabezpečenie kvality, než by ich mal znovu vytvárať. Tento prístup pomohol 

k tomu, že nástroj E-xcelentnosť bol uvedený na celoeurópskej úrovni ako dobrý 

príspevok k interným a externým systémom zabezpečenia kvality vo 

vysokoškolskom vzdelávaní. V spoločnom partnerstve členov siete EADTU, 

Holandsko-flámskeho akreditačného orgánu (NVAO) a Európskej asociácie 

univerzít (EUA - European University Association) sme vypracovali nástroj, ktorý 

obsahuje tieto 3 základné prvky: 

 

 - Manuál na zabezpečenie kvality v e-vzdelávaní, ktorý zahrňuje: 
 33 benčmarkov súvisiacich s e-vzdelávaním 
 ukazovatele, ktoré sa vzťahujú k týmto benčmarkom 
 návod na zlepšenie 
 príklady na výkony na excelentnej úrovni  
  
 – Poznámky pre hodnotiteľov, v ktorých sú otázky a prístupy vysvetlené 
podrobnejšie 
  
 - Nástroje (Weblink) 
 Rýchle skenovanie 
 Úplné hodnotenie 
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Next to the partnership, stakeholders and policymakers were involved from the 

start to ensure a well-supported approach. This work being so valuable and 

appreciated in the higher education community is for the greater part owing to the 

commitment and expertise the various partners brought into this work. The EUA-

evaluation report on the E-xcellence instrument, January 2007, highlighted the 

following: "By modelling the E-xcellence tool on the needs and interests of 

institutions and giving them a choice of modes with different degrees of intensity, 

the tool incorporates what has been endorsed on the European level as good 

practice in external quality assurance processes. Moreover, by developing a set of 

benchmarks for the European level to build its tool on, the E-xcellence project has 

contributed toward building a European dimension for the specifi c fi eld of e-

learning". Since the first on-line publication (www.eadtu.nl/e-xcellenceqs) we 

started to further mainstream E-xcellence European wide under E-xcellence+ 

(www.eadtu.nl/e-xcellenceplus). This publication is a fi rst edition and will be 

updated in the coming years. This is of importance as quality assurance in e-

learning is of growing interest. Not only has e-learning grown to a mainstream 

provision of education in Open universities as well as traditional universities, but is 

also becoming the main instrument of internationalisation in education. Quality 

assurance in higher education is a fundamental aspect of continued 

internationalisation.  

Heerlen, January 2009 George Ubachs    Managing Director EADTU  
 

Okrem partnerstva boli do práce od začiatku zapojení aktéri a tvorcovia politiky, 

čím sa mala zabezpečiť dostatočná podpora.  

Táto hodnotná práca, ktorá je tak vysoko cenená v rámci vysokoškolskej 

komunity, vďačí z veľkej časti angažovanosti a odbornosti, ktorú do nej priniesli 

rôzni partneri.  

V evaluačnej správe EUA o nástroji E-xcelentnosť z januára 2007 sa zdôrazňuje, 

že „tvorbou nástroja E-xcelentnosť pre potreby a záujmy inštitúcií a možnosťou 

voľby foriem s intenzitou rôzneho stupňa tento nástroj integruje to, čo sa na 

európskej úrovni označuje ako príklad dobrej praxe v externých postupoch 

zabezpečenia kvality. Navyše, vypracovaním súboru benčmarkov na vybudovanie 
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nástroja na európskej úrovni, projekt E-xcelentnosť prispel k budovaniu európskej 

dimenzie v špecifickej oblasti e-vzdelávania“.  

Od prvej on-line publikácie (www.eadtu.nl/e-xcellenceqs) sme začali ďalej 

presadzovať E-xcelentnosť na celoeurópskej úrovni pod názvom E-excellence+ 

(www.eadtu.nl/e-xcellenceplus). Toto je prvé vydanie publikácie, ktoré sa bude 

nasledujúcich rokoch aktualizovať. Je to dôležité, pretože záujem o zabezpečenie 

kvality v e-vzdelávaní narastá.  E-vzdelávanie sa nielenže rozšírilo tak, že sa stalo 

väčšinovou formou vzdelávania v otvorených i tradičných univerzitách, ale stáva 

sa aj hlavným nástrojom internacionalizácie vo vzdelávaní. Zabezpečenie kvality 

vo vysokoškolskom vzdelávaní je základným prvkom pokračujúcej 

internacionalizácie.  

 

Heerlen, Január 2009    George Ubachs 

Výkonný riaditeľ EADTU 

 

 

 

 
 

 

1. Introduction Úvod 

The European Association of Distance Teaching Universities - EADTU 

is Europe’s leading association for Lifelong Open and Flexible (LOF) 

learning in distance Higher Education (HE). (www.eadtu.nl). As well as 

e-learning, the model of LOF learning embraces the characteristics of 

open learning, distance learning, online learning, open accessibility, 

http://www.eadtu.nl/e-xcellenceqs
http://www.eadtu.nl/e-xcellenceplus
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multimedia support, virtual mobility, learning communities, dual mode 

(earn & learn) approaches, and the like. The focus of this manual is 

Quality Assurance for e-learning in Higher Education. It is the main 

product of a two-year project entitled E-xcellence, undertaken under the 

auspices of EADTU and involving a pool of experts from 12 European 

institutions with a stake in e-learning developments (see below). Quality 

Assurance in HE has received much attention at the institutional, 

national and European level through validation centres, universities 

(and their umbrella organisations), quality agencies, national ministries 

of education and the like. These have established systems to cover the 

full organisational and content-related quality assurance of HE 

institutions and their programmes. However, few of these systems have 

so far developed a focus on the parameters of quality assurance 

governing e- learning. This has therefore been the objective of the E-

xcellence project. It has not been the intention of the project to interfere 

in any way with existing systems of quality assurance, and this manual 

is not a comprehensive guide to QA procedures even in the context of 

"pure" e-learning provision. It is assumed that institutions and regulatory 

bodies will have a defined set of processes which provide for the 

development, monitoring, evaluation and enhancement of HE provision. 

This manual offers a supplementary tool which may be used with these 

QA processes to allow the consideration of e-learning developments as 

a specific feature. An important aspect of the E-xcellence project is that 

it offers a European-wide standard, independent of particular 

institutional or national systems, and with guidance to educational 

improvement.  
Európska asociácia univerzít dištančného vzdelávania (European 

Association of Distance Teaching Universities – EADTU) je vedúcou 

asociáciou v Európe pre celoživotné otvorené a pružné (CŽOP) 

vzdelávanie vo vysokoškolskom vzdelávaní. (www.eadtu.nl). Rovnako 

ako e-vzdelávanie, aj model CŽOP vzdelávania sa obsahuje 

charakteristiky otvoreného vzdelávania, dištančného vzdelávania, 

vzdelávania sa online, otvorený prístup, multimediálnu podporu, 

virtuálnu mobilitu, učiace sa komunity, duálny prístup (zarábať 

a vzdelávať sa) a pod.  

Manuál je zameraný na zabezpečenie kvality e-vzdelávania vo 

vysokoškolskom vzdelávaní. Je hlavným produktom dvojročného 

projektu s názvom E-xcelentnosť, ktorý bol realizovaný pod záštitou 

EADTU skupinou expertov z 12 európskych inštitúcií so záujmom 

o rozvoj e-vzdelávania (pozri ďalej).  

http://www.eadtu.nl/
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Zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní získalo veľkú 

pozornosť na inštitucionálnej, národnej a európskej úrovni 

prostredníctvom validačných stredísk, univerzít (a ich zastrešujúcich 

organizácií), agentúr pre kvalitu, národných ministerstiev školstva 

a pod. Tieto vytvorili systémy na zabezpečenie kvality, ktoré obsahujú 

všetky stránky týkajúce sa organizácie a obsahu vysokých škôl a ich 

programov. Zatiaľ sa však len málo z týchto systémov zameralo na 

parametre zabezpečenia kvality pre e-vzdelávanie. Projekt E-

xcelentnosť sa preto zameral na tento cieľ.  

Projekt nemal za cieľ narušiť existujúce systémy zabezpečenia kvality 

a tento manuál nie je komplexným návodom na postup pri 

zabezpečovaní kvality dokonca ani v kontexte „čistého“ e-vzdelávania. 

Predpokladá sa, že inštitúcia a riadiace orgány budú mať stanovené 

postupy na zabezpečenie tvorby, sledovania, evaluácie a zlepšenia 

kvality poskytovania vysokoškolského vzdelávania. Tento manuál 

ponúka doplňujúci nástroj, ktorý sa môže pri týchto postupoch využiť 

tak, aby sa mohol zohľadniť rozvoj e-vzdelávania ako niečoho 

špecifického. Dôležitým aspektom projektu E-xcelentnosť je to, že 

poskytuje celoeurópsky štandard, ktorý je nezávislý od jednotlivých 

inštitucionálnych systémov a obsahuje návod na zlepšenie vzdelávania.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Purpose of the manual Cieľ manuálu 

The primary purpose of the manual is to provide a set of benchmarks, 

quality criteria and notes for guidance against which e-learning 

programmes and their support systems may be judged. The manual 
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should therefore be seen primarily as a reference tool for the 

assessment or review of e-learning programmes and the systems which 

support them. However, the manual should also prove to be useful to 

staff in institutions concerned with the design, development, teaching, 

assessment and support of e-learning programmes. In providing a set 

of benchmarks, quality criteria and notes of guidance it is hoped that 

course developers, teachers and other stakeholders will see the manual 

as a useful development and/or improvement tool for incorporation in 

their own institutional systems of monitoring, evaluation and 

enhancement.  

Hlavným cieľom manuálu je poskytnúť súbor benčmarkov, kritériá 

kvality a poznámky pre usmernenie, podľa ktorých sa môžu hodnotiť e-

learnigové programy a ich podporné systémy. Manuál by sa preto mal 

primárne chápať ako referenčný nástroj na hodnotenie a posúdenie 

programov e-vzdelávania a systémov, ktoré ich podporujú.  

Manuál by však mal byť užitočný aj pre zamestnancov inštitúcií, ktorí sa 

zaujímajú o tvorbu, výučbu, hodnotenie a podporu programov e-

vzdelávania. Dúfajme, že tvorcovia kurzov, učitelia a ostatní aktéri budú 

chápať manuál, ktorý im poskytuje súbor benčmarkov, kritériá kvality 

a poznámky pre usmernenie, ako užitočný nástroj na tvorbu 

a zlepšovanie, ktorý zaradia do svojich vlastných inštitucionálnych 

systémov na sledovanie, evaluáciu a zvyšovanie kvality.  
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1.2 Context Kontext  

It is intended that the manual will be relevant to a wide range of e-

learning contexts, including blended as well as pure provision. Where e-

learning is offered alongside other forms of learning as part of an 

integrated or blended learning programme it is important that the 

evaluation of these components takes place alongside those delivered 

by other means so that the relative merits of different teaching/learning 

approaches and the role of e-learning in overall provision can be 

determined. A set of performance indicators, both qualitative and 

quantitative, chosen to reflect the effectiveness of the programme as a 

whole, need to be employed. One of the characteristics of an e-learning 

environment is the sheer amount of monitoring information which may 

be made available relative to more traditional methods of learning. Most 

e-learning platforms provide for an extensive level of monitoring and 

feedback, and student learning behaviour is usually more easily tracked 
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and recorded in an e-learning context than in a traditional classroom. 

Also, external reviewers are able to gain access to the full range of 

course materials and to sample the delivery of the programme directly. 

This has obvious advantages for evaluation but also certain potential 

disadvantages associated with the sheer volume of data and opinion 

available. It is hoped that by focussing on specifi c benchmarks and 

criteria, institutions will be able to develop performance indicators which 

are fi t for purpose in their own context.  

Cieľom je, aby sa manuál týkal širokej škály kontextov e-vzdelávania, 

vrátane kombinovej aj čistej realizácie. Tam, kde sa e-vzdelávanie 

poskytuje popri ďalších formách vzdelávania sa ako súčasť 

integrovaného alebo kombinovaného vzdelávacieho programu, dôležité 

je, aby sa evaluácia týchto zložiek uskutočňovala spolu s tými, ktoré sa 

realizujú inými prostriedkami, a to tak, aby sa mohla určiť relatívna 

hodnota rozličných prístupov k výučbe, resp. vzdelávaniu sa, a úloha e-

vzdelávania v celkovej realizácii vzdelávania. Treba pritom použiť súbor 

výkonových  ukazovateľov, kvalitatívnych aj kvantitatívnych, ktoré sú 

zvolené tak, aby odrážali efektívnosť programu ako celku.  

Jednou z charakteristík prostredia e-vzdelávania je to, že v porovnaní 

s tradičnejšími metódami vzdelávania môžu byť k dispozícii kompletné 

informácie na sledovanie jeho realizácie. Väčšina platforiem e-

vzdelávania poskytuje rozsiahlu úroveň sledovania a spätnej väzby 

a správanie študenta pri vzdelávaní sa v kontexte e-vzdelávania sa 

sleduje a zaznamenáva ľahšie ako v tradičnej triede. Rovnako môžu aj 

externí posudzovatelia získať prístup k celej škále kurzových materiálov 

a môžu priamo testovať kvalitu realizácie programu. Toto má pre 

evaluáciu zrejmé výhody, ale aj určité potenciálne nevýhody, ktoré sú 

spojené s celkovým objemom údajov a názorov, ktoré sú k dispozícii. 

Dúfajme, že keď sa inštitúcie budú zameriavať na konkrétne benčmarky 

a kritériá, budú schopné vypracovať také výkonové ukazovatele, ktoré 

budú zodpovedať danému účelu v ich vlastnom kontexte.  

 
1.3 Feedback Spätná väzba 
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EADTU is committed to supporting the continuous improvement of e-

learning programmes and intends to produce a web-based supplement 

to the quality manual giving examples of good practice identified by 

contributing organisations. EADTU therefore welcomes feedback from 

any organisation which may be able to contribute to the good practice 

guide.  

EADTU sa zaviazala, že bude podporovať neustále zlepšovanie e-

vzdelávania, a jej zámerom je vytvoriť doplnok k manuálu kvality na 

webe, ktorý poskytne príklady dobrej praxe, ktoré identifikovali 

prispievajúce organizácie. EADTU preto víta reakciu každej 

organizácie, ktorá môže prispieť do sprievodcu dobrou praxou. 

 

 

1.4 Organisation Organizácia 

The manual is organised into six sections covering strategic 

management, Curriculum design, Course design, Course delivery, Staff 

support and Student support. Each section follows a similar format setting 

out benchmarks, critical factors, performance indicators, and assessor’s 

notes. The benchmarks provide a set of general quality statements 

covering a wide range of contexts in which programme designers and 

others work. It is intended that the benchmarks will be relevant to virtually 

all e-learning situations. These benchmarks might usefully form the basis 

for institutions' quality self assessment where the full range of criteria and 

performance indicators are not judged relevant to the institutional context 

(e.g. in situations where e-learning developments are confined to a 

minority of courses or to specialist areas of the institution's work). The 

critical factors and performance indicators which follow then focus on 

particular topics relevant to the benchmark statements. Not all the critical 

factors will be relevant in all situations and several will be seen to cut 

across more than one benchmark statement. Thus there is not a one-to-

one relationship between the benchmarks and the critical factors since 

they are pitched at different levels of analysis. Performance indicators 

relating to the critical factors have been developed at both general and 

excellence levels. The Assessors notes provide a more detailed account 

of the issues and the approaches which might be taken to meet 

requirements in each situation.  
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Manuál je usporiadaný do šiestich častí, ktoré zahrnujú strategický 

manažment, tvorbu kurikula, tvorbu kurzu, realizáciu kurzu, podporu pre 

zamestnancov a študijnú podporu. Jednotlivé časti majú podobný formát, 

v ktorom sú stanovené benčmarky, kritické faktory, výkonové ukazovatele 

a poznámky pre hodnotiteľov.  

Benčmarky poskytujú súbor všeobecných výrokov o kvalite, ktoré 

zahrnujú širokú škálu kontextov, v ktorých pracujú tvorcovia programov 

a ostatní pracovníci. Zámerom je, aby sa benčmarky vzťahovali prakticky 

na všetky situácie v e-vzdelávaní. Tieto benčmarky by mohli byť 

prospešné pri vytváraní základov pre sebahodnotenie kvality inštitúcií 

tam, kde sa vo vzťahu k inštitucionálnemu kontextu neposudzuje celá 

škála kritérií a výkonových ukazovateľov (napr. v situáciách, kde sa 

rozvoj e-vzdelávania obmedzuje na menšiu časť kurzov alebo na 

špecializované oblasti práce inštitúcie).  

Potom nasledujú kritické faktory a výkonové ukazovatele, ktoré sa 

zameriavajú na osobitné témy súvisiace s benčmarkami. Nie všetky 

faktory budú platiť pre všetky situácie. Niektoré budú vnímané tak, že sa 

netýkajú len jedného, ale viacerých benčmarkov. Medzi benčmarkami 

a kritickými faktormi teda neexistuje jednoduchý vzťah, pretože 

vychádzajú z rôznych úrovní analýzy. Výkonové ukazovatele, ktoré sa 

vzťahujú ku kritickým faktorom, boli vypracované na všeobecnej aj 

excelentnej úrovni. Poznámky pre hodnotiteľov poskytujú podrobnejší 

opis otázok a prístupov, ktoré by sa mohli uplatniť, aby boli splnené 

požiadavky v každej situácii. 

 

 

 

2. Strategic Management Strategický 
manažment  
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 Benchmarks Benčmarky 

1 The institution should have e-learning policies and a strategy for 
development of e-learning that are widely understood and integrated into the 
overall strategies for institutional development and quality improvement. Policies 
should include both infrastructure and staff development. Inštitúcia by mala mať 
taký spôsob e-vzdelávania a stratégiu rozvoja e-vzdelávania, ktoré sú dobre 
zrozumiteľnéa sú integrované do celkových stratégií rozvoja inštitúcie 
a zlepšovania kvality. Táto stratégia zahŕňa ako rozvoj infraštruktúry, tak aj rozvoj 
zamestnancov.  
2 The resourcing of developments in e-learning curricula should take into 
account any special requirements over and above the normal requirements for 
(non-e) curricula. These will include items such as equipment purchase, software 
implementation, recruitment of staff, training and research needs, and technology 
developments. Pri poskytovaní zdrojov pre rozvoj kurikula e-vzdelávania by sa 
mali brať do úvahy všetky špeciálne požiadavky, ktoré sú nad rámec bežných 
požiadaviek pre (neelektronické) kurikulum. Medzi požiadavkami sú napr. také 
položky, ako nákup vybavenia, zavedenie softvéru, nábor zamestnancov, potreby 
na vzdelávanie a výskum a rozvoj technológií. 
3 The institution should have a management information system which is 
reliable, secure and effective for the operation of the e-learning systems adopted. 
Inštitúcia by mala mať manažérsky informačný systém, ktorý spoľahlivo, bezpečne 
a efektívne zabezpečí fungovanie zavedených systémov e-vzdelávania 
4 When e-learning involves collaborative provision the roles and 
responsibilities of each partner should be clearly defi ned through operational 
agreements and these responsibilities should be communicated to all participants.  
Keď sa e-vzdelávanie poskytuje v partnerskej spolupráci, úlohy a povinnosti 

každého partnera sú zadefinované v dohodách o spolupráci  a všetci zúčastnení 

sú o týchto povinnostiach informovaní. 

 

 

2.1 Policies and Plans Politiky a plány 

The institution should have defined policies and management processes 

that are used to establish strategic institutional objectives, including those 

for the development of e-learning. An institutional strategic plan will be 

the uppermost tier in a planning hierarchy and will shape the plans of 

academic, administrative and operational units of the institution. The 

strategic plan will be regularly monitored, evaluated and revised in line 

with experience and developing requirements. The strategic plan should 

encompass a vision for the use and development of e-learning within the 

institution and provide a timescale for the achievement of strategic goals. 



 19 

Inštitúcia by mala mať zadefinované politiky a postupy riadenia, ktoré sa 

využívajú pri stanovovaní strategických cieľov inštitúcie, vrátane tých, 

ktoré sa týkajú rozvoja e-vzdelávania. Na najvyššej úrovni v hierarchii 

plánovania je strategický plán inštitúcie, ktorý určuje formu plánov 

akademických, administratívnych a prevádzkových jednotiek inštitúcie. 

Strategický plán sa pravidelne sleduje, hodnotí a reviduje v súlade so 

skúsenosťami a požiadavkami na rozvoj. 

Strategický plán by mal obsahovať víziu využívania a rozvoja e-

vzdelávania v rámci inštitúcie a malo by v ňom byť stanovené časové 

obdobie na dosiahnutie strategických cieľov.       

 

 

The strategic plan should address the provision of the human, technical 

and financial resources necessary for implementation. Due account 

should be taken of key strategic issues such as relationships with other 

institutions, funding and regulatory bodies. Strategický plán by sa mal 

zaoberať zabezpečením ľudských, technických a finančných zdrojov 

potrebných pre implementáciu. Dostatočne by sa mali zohľadniť hlavné 

strategické otázky, napr. vzťahy s inými inštitúciami, financovane 

a regulačné orgány. 

 

 

 
 Indicators Ukazovatele 

The institution has an identified group of key staff responsible for 

formulating, evaluating and developing institutional policies and plans 

relating to e-learning. These policies and plans are set out clearly for the 

benefi t of all participants and stakeholders. V inštitúcii je určená skupina 

kľúčových zamestnancov, ktorí sú zodpovední za formulovanie, evaluáciu 

a rozvoj inštitúcionálnych politík a plánov, ktoré sa týkajú e-vzdelávania. 

Tieto politiky a plány sú jasne sformulované v prospech všetkých 

účastníkov a aktérov.  



 20 
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At excellence level  Na excelentnej úrovni 

Understanding of the role of e-learning is widespread within the institution 

and there is an institution-wide engagement with the development of 

policies and plans for its achievement and enhancement. Úloha e-

vzdelávania sa vo všeobecnosti chápe v celej inštitúcii a celá inštitúcia sa 

podieľa na tvorbe politík a plánov pre jeho dosiahnutie a zlepšenie 

kvality.  

 

2.2 The role of e-learning in academic strategy Úloha e-
vzdelávania v akademickej stratégií 

 
The institutional strategic plan should identify the roles that e- learning 

will play in the overall development of the institution and set the context 

for production of the plans of academic departments, administrative and 

operational divisions. The institutional plan should outline options for the 

use of e- learning in teaching that may define a spectrum of "blends" of 

e-learning and more established pedagogic mechanisms. Faculty and 

departmental plans should aim to best match the student requirements 

of their particular market sector (national/international focus) in 

presenting e-learning/blended learning options. The institutional 

strategic plan should ensure that plans of academic departments are 

consistent with each other. Student mobility between departments 

should not be restricted by major differences in policy or implementation 

with respect to e-learning. 

Strategický plán inštitúcie by mal identifikovať úlohy e-vzdelávania 

v celkovom rozvoji inštitúcie a stanoviť kontext pre tvorbu plánov 

akademických oddelení, administratívnych a  prevádzkových pracovísk.  

Plán inštitúcie by mal načrtnúť možnosti využitia e-vzdelávania vo 

výučbe, ktoré môžu zadefinovať možnosti kombinácie e-vzdelávania 

so zaužívanejšími didaktickými postupmi.  



 22 

Plány fakúlt a oddelení by sa mali zameriavať na to, aby uvádzané 

možnosti e-vzdelávania, resp. kombinovaného vzdelávania, čo najviac 

zodpovedali požiadavkám študentov v ich konkrétnom trhovom odvetví 

(národné, resp. medzinárodné zameranie).  

Strategický plán inštitúcie by mal zabezpečiť konzistentnosť plánov 

akademických oddelení. Väčšie rozdiely v politike alebo implementácii 

e-vzdelávania by nemali obmedzovať mobilitu študentov medzi 

oddeleniami.   

 

 

 
Indicators Ukazovatele 

The e-learning strategy is part of the general educational strategy of the 

institution and there is consistency between the approaches to e-

learning taken by individual departments and faculties in line with 

institutional plans. Stratégia e-vzdelávania je súčasťou všeobecnej 

vzdelávacej stratégie inštitúcie a prístupy jednotlivých oddelení a fakúlt 

k e-vzdelávaniu sú konzistentné a v súlade s inštitucionálnymi plánmi.  

 

 

 

At excellence level Na excelentnej úrovni 

There is a widespread understanding of and engagement with the 

implementation of e-learning policies across the institution.      

Implementácia politík e-vzdelávania sa chápe vo všebecnosti v celej 

inštitúcii a zapojená je do nej celá inštitúcia.  



 23 

 

 
 

2.3 Policy on infrastructure Politika infraštruktúry  

 
Institutions developing and delivering e-learning programmes should 

have a comprehensive set of policies that relate to the provision of an 

effective infrastructure for delivery of teaching materials and student 

support services.  

The policies should address issues of:  
  Financial, physical and technical resources  
   Staffi ng and staff development  
  Management, responsibility and accountability.  
 

Inštitúcie, ktoré sa zaoberajú tvorbou a poskytovaním programov e-

vzdelávania, by mali mať komplexný súbor politík na zabezpečenie 

efektívnej infraštruktúry sprostredkovania učebných materiálov 

a služieb študijnej podpory. 

Politiky by sa mali zaoberať týmito otázkami: 

• Finančné, fyzické a technické zdroje 

• Personálne zabezpečenie a rozvoj zamestnancov 

• Manažment, povinnosti a zodpovednosť  

Implementation of e-learning may require an institution to review and 

revise its policies on the deployment of resources to ensure that it has 

in place an adequate technical and physical infrastructure. The 

administrative aspects of e-learning programmes may require 

significant changes in administrative systems to enable students to 

access information regarding their status, progress, etc on-line. Equally 

the "system" must have the capability to distribute appropriate materials 

to students. To meet these needs the institution must ensure that its 

management information system is capable of operation to appropriate 

standards of reliability, security and effectiveness. 
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Pri implementácii e-vzdelávania môže byť potrebné, aby inštitúcia 

preskúmala a zrevidovala svoje politiky rozdeľovania zdrojov na 

zabezpečenie adekvátnej technickej a fyzickej infraštruktúry. 

Pri administrácii programov e-vzdelávania sa možno budú musieť urobiť 

podstatné zmeny v administratívnych systémoch, ktoré umožnia, aby 

študenti mali prístup k informáciám online o ich stave, napredovaní atď. 

„Systém“ musí byť zároveň schopný distribuovať študentom príslušné 

materiály. Na uspokojenie týchto potrieb musí inštitúcia zabezpečiť, aby 

jej manažérsky informačný systém bol schopný fungovať podľa 

príslušných štandardov spoľahlivosti, bezpečnosti a efektívnosti.  

 
 Indicators Ukazovatele 

Departmental and faculty plans address issues of resourcing, staffing 

and staff development for those involved in delivery and support 

functions.Appropriate operating and security standards for all aspects of 

the provision of on-line services are defi ned.  
Plány oddelení a fakúlt sa zaoberajú otázkami zabezpečenia zdrojov, 

personálneho zabezpečenia a rozvoja zamestnancov, ktoré sa týkajú 

pracovníkov zapojených do realizácie a podpory. Zadefinované sú 

zodpovedajúce prevádzkové a bezpečnostné štandardy pre všetky 

aspekty poskytovania on-line služieb. 
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At excellence level Na excelentnej úrovni 

Institutional plans make provision for the resources necessary to 

install and maintain the physical and technical infrastructure needed 

and allocate responsibility for the delivery of services to specific 

departments.   

Plány inštitúcie zabezpečujú zdroje, ktoré sú potrebné na inštaláciu 

a udržiavanie potrebnej materiálnej a technickej infraštruktúry 

a určujú jednotlivým oddeleniam povinnosti pri sprostredkovaní 

služieb.  

 
Resourcing plans embrace both initial investment in equipment, 

software, etc and also set appropriate targets for cycles of updating, 

renewal and replacement.   

Plány tvorby zdrojov zahrnujú počiatočnú investíciu do vybavenia, 

softvéru atď.,  ako aj zodpovedajúce ciele pre cykly aktualizácie, 

obnovy a nahradzovania. 

 
2.4 Policy on virtual mobility Politika virtuálnej mobility  

E-learning provides opportunities for presenting programmes that offer 

considerable flexibility in terms of place and time of study and equally 

provides opportunities for students and staff to participate in virtual 

communities. Programmes encouraging the physical mobility of 

students are commonplace and receive considerable support from 

agencies such as the EU.   

E-vzdelávanie poskytuje možnosti na uvedenie programov, ktoré 

ponúkajú značnú voľnosť pri voľbe miesta a času na štúdium. Rovnako 

poskytuje študentom a zamestnancom možnosti, aby sa mohli 

zúčastňovať na virtuálnych komunitách. Programy, ktoré stimulujú 

fyzickú mobilitu študentov sú bežné a získavajú značnú podporu 

agentúr, napr. z EÚ.    
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The development of policies that facilitate virtual mobility is desirable for 

institutions operating e-learning programmes. Policies for virtual mobility 

should be designed to provide students with opportunities to study 

programmes from institutions geographically remote from the student's 

home base and accross national boundaries. Institutions participating in 

virtual mobility programmes should develop policies that embrace 

academic, professional and social aspects of student mobility.  

Pre inštitúcie, ktoré realizujú programy e-vzdelávania, je žiaduce, aby 

mali politiky, ktoré uľahčujú virtuálnu mobilitu. Politiky virtuálnej mobility 

by mali byť vypracované tak, aby poskytovali študentom možnosti pre 

študijné programy v inštitúciách, ktoré sú geograficky vzdialené od 

študentovej domovskej základne, a v zahraničných inštitúciách. 

Inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na virtuálnych mobilitných programoch, 

by si mali vypracovať politiky, ktoré zahrnujú akademické, profesijné 

a sociálne aspekty študentskej mobility,    

Institutions participating in virtual mobility programmes should ensure 

that assessment of student outcomes is consistent, well documented 

and interchangeable between institutions. Wherever possible, student 

performance on a virtual mobility programme should be recognised for 

the purposes of an award of the home institution in the same way as for 

other programmes.  

Inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na virtuálnych mobilitných programoch, 

by mali zabezpečiť, aby hodnotenie výsledkov študentov bolo dôsledné, 

dobre zdokumentované a aby sa dalo medzi inštitúciami vzájomne 

vymieňať. Výkon študentov vo virtuálnych mobilitných programoch by 

sa mal podľa možnosti uznať, aby im domovská inštitúcia mohla vydať 

doklad o vzdelaní rovnako, ako pri iných programoch.    

 

 

 Indicators Ukazovatele 

The institution recognises the benefits of e-learning for virtual 

mobility, has assessed the problems, and has an explicit policy on 

virtual mobility.  Inštitúcia uznáva prínos e-vzdelávania pre virtuálnu 

mobilitu, zhodnotila problémy a má explicitnú politiku virtuálnej 

mobility.  
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At excellence level Na excelentnej úrovni 

There are exchange agreements with other educational institutions 

providing e-learning programmes and inter-operabilities have been 

agreed and set out with these providers. The institution evaluates the 

virtual mobility policy and its results regularly. Existujú dohody 

o výmenách s inými vzdelávacími inštitúciami, ktoré poskytujú programy 

e-vzdelávania, a bola dohodnutá a sformulovaná interoperabilita 

s týmito poskytovateľmi. Inštitúcia pravidelne hodnotí politiky virtuálnej 

mobility a jej výsledky.  

2.5 Collaborative ventures Spoločné podniky 

The infrastructure and developmental costs of e-learning may create 

circumstances in which collaboration with other institutions provides an 

attractive route for the development and delivery of e- learning. Náklady 

na infraštruktúru a rozvoj e-vzdelávania môžu vytvárať situácie, pri 

ktorých sa atraktívna cesta pre rozvoj a realizáciu e-vzdelávania môže 

poskytnúť v rámci spolupráce s inými inštitúciami.  

The development of collaborative ventures, whether initiated through 

top-down or bottom-up processes should be formally agreed and ratifi 

ed prior to the course design stage. Vytvorenie spoločných podnikov 

iniciovaných „zhora“ alebo „zdola“ by sa malo formálne dohodnúť 

a ratifikovať pred etapou tvorby kurzu.  

Contractual arrangements between the collaborating partners should 

defi ne the scope of the collaboration, the responsibilities of partners, 

financial arrangements and the relationships with third parties 

particularly students and teachers.  Zmluvné mechanizmy medzi  

spolupracujúcimi partnermi by mali definovať rozsah spolupráce, 

povinnosti partnerov, finančné záležitosti a vzťahy s tretími stranami, 

obzvlášť so študentami a učiteľmi.  

All collaborative ventures should be subject to stringent risk analysis 

and appropriate contingency planning should be in place in the event  of 

the collaboration breaking down. Pri všetkých spoločných podnikoch by 

sa mala uskutočniť dôsledná analýza rizík a mal by existovať 
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zodpovedajúci núdzový plán pre prípad zlyhania spolupráce. 

 

 

 Indicators Ukazovatele 

All collaborative ventures are formalised through contractual 

relationships. Service level agreements are in place for all collaborative 

arrangements.Clear reporting lines exist for all those employed in 

collaborative ventures.Contingency plans to protect student and 

institutional interests are in place for each collaborative arrangement. 

Všetky spoločné podniky sú formalizované prostredníctvom zmluvných 

vzťahov. Zmluvy o úrovni poskytovania služieb existujú pre všetky 

mechanizmy spolupráce. Pre všetkých, ktorí pracujú v spoločných 

podnikoch, je jasne stanovené, kto komu podlieha. Pri všetkých 

mechanizmoch spolupráce existujú núdzové plány na ochranu 

študentov a záujmov inštitúcie.     

At excellence level Na excelentnej úrovni 

A risk analysis is conducted on each potential collaboration.  Pri každej 

potenciálnej spolupráci sa vykonáva analýza rizík. 

2.6 Research and innovation in e-learning  Výskum a inovácie v e-
vzdelávaní 

Policies on research and innovation in e-learning need to cover both 

technical and pedagogical aspects. Politiky výskumu a inovácií v e-

vzdelávaní musia obsahovať technické aj didaktické aspekty.  
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While not all institutions with e-learning programmes will be in a position 

to conduct fundamental research into these areas, institutional 

management needs to ensure that there is a clear policy framework 

through which new developments and emerging techniques may be 

identifi ed, evaluated and adopted. Keďže základný výskum v týchto 

oblastiach nebudú schopné realizovať všetky inštitúcie, ktoré poskytujú 

programamy e-vzdelávania, manažment inštitúcie musí zabezpečiť 

jasný rámec politiky, prostredníctvom ktorého sa môže identifikovať, 

hodnotiť a prevziať nový vývoj a nové postupy.  

 Indicators Ukazovatele 

There is a policy framework and an agreed set of planned activities 

directed towards the improvement of e-learning programmes 

through more effective use of technology, improved pedagogical 

approaches, etc.  Existuje rámec politiky a dohodnutý súbor 

plánovaných aktivít, ktoré sa orientujú na zlepšenie programov e-

vzdelávania prostredníctvom efektívnejšieho využívania techniky, 

lepších didaktických prístupov atď.  

 

Activities will be linked in with the institution's processes for continuous 

improvement based on monitoring, feedback and self-evaluation but will 

also take account of developments elsewhere given the rapid pace of 

progress in e-learning and its applications. Aktivity sú prepojené 

s postupmi inštitúcie zameranými na neustále zlepšovanie, ktoré 

vychádzajú zo sledovania, spätnej väzby a sebaevaluácie. Do úvahy sa 

ale berie aj vývoj na iných miestach, pretože pokrok v e-vzdelávaní 

a jeho aplikáciách napreduje veľmi rýchle.    

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution has a research and innovation policy which supports the 

development and/or evaluation of new technical/pedagogical approaches 

to e-learning, and a planned programme of activities in support of the 
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policy. These activities may be determined by the needs of the 

institution's own e-learning programmes but will usually be of relevance to 

e-learning programmes at other institutions and the results published 

accordingly.  Inštitúcia má výskumnú a inovačnú politiku, ktorá podporuje 

rozvoj a (alebo) evaluáciu nových technických, resp. didaktických 

prístupov k e-vzdelávaniu, a má naplánovaný program aktivít na podporu 

tejto politiky. Tieto aktivity môžu vychádzať z potrieb vlastných programov 

e-vzdelávania inštitúcie, ale obvykle budú súvisieť s programami e-

vzdelávania v iných inštitúciách a podľa toho publikovaných výsledkov.  

 

3. Curriculum Design Tvorba kurikula 

An important aspect of the quality of e-learning concerns the design of 

the curriculum. E-learning curricula offer considerable opportunities but 

are accompanied by risk. It is assumed that curriculum design is 

broadly constrained by European and national expectations on the 

knowledge, skills and professional outcomes-based curriculum 

elements. This section addresses the particular challenges of 

curriculum design presented by e-learning. Key factors concern: fl 

exibility in time and pace of study, programme modularity, building the 

academic community, and integration of knowledge and skills 

development.  

Doležitým aspektom kvality e-vzdelávania je tvorba kurilula. Kurikulá e-

vzdelávania ponúkajú značné možnosti, ale je s nimi spojené riziko. 

Predpokladá sa, že tvorbu kurikula vo veľkej miere obmedzujú 

očakávania na európskej a národnej úrovni, ktoré sa týkajú vedomostí, 

zručností, a  odborných prvkov kurikula, založeného na výsledkoch. 

Táto časť sa zaoberá špecifickými úlohami tvorby kurikula 

poskytovaného prostredníctvom e-vzdelávania. Hlavné faktory sa týkajú 

možnosti voľby času a tempa štúdia, modularizácie programu, 

budovania akademickej komunity a integrácie vedomostí a rozvoja 
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zručností.      

 

 

 

The challenge that institutions face is that of designing curricula that combine the 

flexibility in time and place of study offered by e-learning without compromising 

standards of knowledge and skills development or the sense of academic 

community associated with campus based provision that will continue to be 

regarded as the benchmark against which other provision is measured. Curriculum 

design should address the needs of the target audience for e-learning 

programmes that, in the context of growing emphasis on lifelong learning, may 

differ significantly in prior experience, interest and motivation from the traditional 

young adult entrant to conventional universities. Inštitúcie majú pred sebou úlohu 

vytvoriť kurikulum, ktoré bude spájať možnosť voľby času a miesta štúdia, ktorú 
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ponúka e-vzdelávanie, a to bez toho, aby sa ustúpilo od štandardov vedomostí 

a rozvoja zručností alebo zmyslu pre akademickú komunitu, ktoré sú spojené so 

vzdelávaním v škole. Toto sa bude naďalej považovať za benčmark, s ktorým sa 

bude porovnávať ostatné vzdelávanie. Pri tvorbe kurikula je potrebné venovať 

pozornosť potrebám cieľových poslucháčov programov e-vzdelávania, ktorí môžu 

mať v kontexte rastúceho dôrazu na e-vzdelávanie veľmi odlišné predchádzajúce 

skúsenosti, záujem a motiváciu v porovnaní s tradičnými mladými dospelými, ktorí 

nastupujú na klasické univerzity.       

 Benchmarks Benčmarky 

1 E-learning curricula should conform to qualification frameworks, codes of 
practice, subject benchmarks and other institutional or national quality 
requirements in the same way as non-e curricula.  Kurikulá e-vzdelávania by mali 
byť v súlade s kvalifikačnými požiadavkami, súbormi zásad (codes of practice), 
predmetovými benčmarkami a ostatnými inštitucionálnymi a národnými 
požiadavkami na kvalitu rovnako, ako neelektronické kurikulá. 
2 Curricula should be designed in such a way as to allow maximum 
flexibility for the learner with respect to time, place and pace of learning, consistent 
with the satisfactory achievement of learning outcomes and integration with other 
(non-e) learning activities. Use of formative and summative assessment needs to 
be appropriate to the curriculum design. Kurikulá by mali byť vypracované tak, aby 
umožnili študujúcemu maximálnu pružnosť z hľadiska času, miesta a tempa 
vzdelávania sa, v súlade s uspokojivým dosahovaním výsledkov vzdelávania sa, a 
aby umožnili integráciu s inými (neelektronickými) vzdelávacími aktivitami. Využitie 
formatívneho a sumatívne hodnotenia musí zodpovedať kurikulu.   
3 Curriculum design should ensure that appropriate provision is made for 
the acquisition of general educational objectives and the integration of knowledge 
and skills across the programme of study. When blended learning is used, the 
contribution of e-learning components to the development of educational 
objectives needs to be made clear. Pri tvorbe kurikula by sa mala venovať 
dostatočná pozornosť dosahovaniu všeobecných vzdelávacích cieľov a integrácii 
vedomostí a zručností v rámci študijného programu. Tam, kde sa využíva 
kombinované vzdelávanie, je potrebné vysvetliť, ako prvky e-vzdelávania 
prispievajú k tvorbe vzdelávacích cieľov.     
4 Curricula should be designed in such a way as to require broad 
participation in an on-line academic community. As well as student-student and 
student-tutor interactions this should include, where appropriate, interaction with 
external professionals and/or involvement in research and professional activities. 
Kurikulá by mali byť vypracované tak, vyžadujú širokú účasť na on-line 
akademickej komunite. Malo by to zahŕňať vzájomnú interakciu medzi študentami, 
interakciu medzi študentami a tútormi a podľa potreby aj interakciu s externými 
odborníkmi a (alebo) zapojenie sa do výskumných a odborných aktivít.    
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3.1 Flexibility Pružnosť 

E-learning offers the opportunity to provide flexibility in the time, place 

and pace of learning. The presentation of content can be more flexible 

and the didactic approach more open. A key consideration may be the 

integration of e-learning with other study modes and providers need to 

demonstrate that they allow students to extract the maximum benefi t 

from the fl exibility offered. E-vzdelávanie ponúka možnosť poskytnúť 

voľbu času, miesta a tempa vzdelávania sa. Prezentácia obsahu môže 

byť pružnejšia a didaktický prístup môže byť otvorenejší. 

Najdôležitejším hľadiskom može byť integrácia e-vzdelávania s inými 

formami štúdia a poskytovatelia musia preukázať, že študentom 

umožňujú maximálne vyťažiť ponúkanú pružnosť.  Institutions need to 

have clear policies and practices for scheduling programmes and 

courses that take due account of student requirements for flexibility in 

time and place of study. The impact of these policies and procedures on 

course and programme completion, skills development and the 

development of student communities should be assessed. Institutions 

should identify and analyse patterns of usage and use these to inform 

policies on fl exibility. Inštitúcie musia mať jasné politiky a postupy 

zamerané na rozvrhnutie programov a kurzov, ktoré dostatočne 

zohľadňujú požiadavky študentov na pružnosť času a miesta štúdia. 

Hodnotiť by sa mal vplyv týchto politík a postupov na ukončovanie 

kurzov a programov, na rozvoj zručností a rozvoj študentských komunít. 

Inštitúcie by mali identifikovať a analyzovať modely využívania a tieto 

použiť ako informáciu pre politiky, ktoré sa týkajú pružnosti. 

3.1.1 Time and Pace Čas a tempo 

The 24 x 7 access to computer network systems commonplace in the 

commercial world is a feature that facilitates fl exibility and is considered 

in the student support section. Flexibility at the macro and micro levels 

must be addressed in programme design. Funkciou, ktorá uľahčuje 

pružnosť, je prístup k systémom počítačových sietí 24 hodín denne, 
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ktorý je bežný v komerčnom svete. Zaoberáme sa ňou v časti 

venovanej študijnej podpore. Pri tvorbe programu sa musí venovať 

pozornosť pružnosti na makroúrovni a mikroúrovni.    At the macro level 

students may have the flexibility to start and complete courses and 

programmes to schedules of their own choosing. At the micro level e-

learning offers the possibility for students to work to flexible timetables 

of their own choosing within a cohort of students progressing through 

the course or programme to overall schedules established by the 

institution. Na makroúrovni môžu mať študenti pružnosť na začiatku 

a pri ukončovaní kurzov a programov podľa harmonogramu, ktorý si 

sami zvolia. Na mikroúrovni ponúka e-vzdelávanie študentom možnosť 

pracovať podľa svojich vlastných pružných rozvrhov v rámci skupiny 

študentov a napredovať v kurze alebo programe v rámci celkových 

harmonogramov určených inštitúciou.   

In curriculum design the focus is usually on the macro level with the 

presumption that the detail relating to course materials design and 

delivery system availability will be implemented to maximise micro level 

fl exibility. While conventional annual or semester-based cycles of 

course provision may not be appropriate for students on e-learning 

programmes, the scheduling of courses with no fixed start or finish 

times is not necessarily educationally effective or desirable. Tvorba 

kurikula sa obyčajne zameriava na makroúroveň, pričom sa 

predpokladá, že detaily, ktoré sa týkajú tvorby kurzových materiálov 

a dostupnosti systému, sú implementované tak, aby bola 

maximalizovaná pružnosť na mikroúrovni. Hoci klasické ročné alebo 

semestrálne cykly sa pri poskytovaní kurzov nemusia hodiť pre 

študentov v programoch e-vzdelávania, rozvrhnutie kurzov bez pevne 

stanoveného začiatku alebo konca nemusí byť zo vzdelávacieho 

hľadiska nevyhnutne efektívne alebo žiaduce. Fixed start and fi nish 

dates for course modules constrain student fl exibility but facilitate the 

management of student cohorts and allow for participation in group 

activity. Fixed times for submission of assignments provide target dates 

for task completion and provide a structure analogous to the lecture or 

seminar schedule of a face-to- face programme but may place 

significant restrictions on the flexibility required by students facing 

pressures from family or employment obligations. Pevne stanovený 

termín začiatku a konca modulov v kurze obmedzuje študenta pri voľbe, 

ale uľahčuje riadenie skupiny študentov a umožňuje účasť na 
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skupinových aktivitách. Pevne stanovený čas na odovzdanie zadaní 

určuje konečný termín na dokončenie úloh a poskytuje analogickú 

štruktúru, ako pri časovom harmonograme prednášok a seminárov v 

prezenčných programoch. Môže však významne obmedziť pružnosť, 

ktorú si vyžadujú študenti, ktorí sú pod tlakom rodiny alebo povinností 

v zamestnaní.    

 

 

 Indicators Ukazovatele 

There is an institutional policy for course scheduling which 

curriculum designers adhere to.  Inštitúcia má politiku pre časový 

harmonogram kurzov, ktorej sa tvorcovia kurikula pridržiavajú.    

At excellence level Na excelentnej úrovni 

This policy provides curriculum designers with a range of options for the 

scheduling of course presentations. The selection of particular options 

is influenced by market research amongst potential students. There is 

consistency in the scheduling patterns adopted such that student 

movement across related courses or programmes is facilitated. Táto 

politika poskytuje tvorcom kurikula rad možností pre určenie časového 

harmonogramu na realizáciu kurzov. Na výber konkrétnych možností 

má vplyv prieskum trhu medzi potenciálnymi študentami. Schválené 

rozvrhy sú konzistentné v tom, že študentom uľahčujú pohyb medzi 

kurzami alebo programami, ktoré navzájom súvisia.   

3.1.2 Place Miesto  

E-learning programmes should offer learners considerable fl exibility in 

the place of study with the optimum being the full provision of learning 

facilities via any internet access point. If the institution operates a 
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network of study centres that provide elements of e-learning on an 

intranet basis (e.g. for reasons of software licensing or specialist video 

conference services) the requirement for attendance at such centres 

should be clearly recognised as placing a restriction on student fl 

exibility. Programy e-vzdelávania by mali ponúkať študujúcim značnú 

možnosť voľby miesta štúdia, pričom optimálne by sa celé poskytovanie 

vzdelávacích služieb malo realizovať cez akékoľvek miesto s prístupom 

na internet. Ak inštitúcia prevádzkuje sieť študijných stredísk, ktoré 

poskytujú prvky e-vzdelávania na intranete (napr. kvôli softvérovým 

licenciám alebo špecializovaným službám pre videokonferencie), 

požiadavka na účasť v týchto strediskách by sa mala jednoznačne 

považovať za obmedzovanie pružnosti pre študentov.  

 

Provision of aspects of the curriculum that require access to specialist 

facilities such as laboratories, and direct face to face human contact 

may detract from institutions offering programmes fully on line. In these 

circumstances blended provision is the only practicable mechanism. A 

major issue for curriculum designers is the temporal distribution of 

activities that are restricted in place. Poskytovanie častí kurikula, pri 

ktorých je potrebný prístup k špecializovaným zariadeniam, napr. 

laboratóriám, a priamy osobný kontakt, môžu znížiť záujem v 

inštitúciách, ktoré poskytujú programy iba on-line. Za týchto podmienok 

je jediným použiteľným mechanizmom kombinovaná výučba. Dôležitou 

otázkou pre tvorcov kurikula je dočasná distribúcia aktivít, ktoré sú 

obmedzené z hľadiska miesta. Designers may chose to aggregate face-

to-face activities in a small number of modules within a programme with 

the result that these modules require similar levels of attendance to 

conventional provision. Alternatively curriculum designers may 

distribute the activities so that the majority of modules have a limited 

requirement for attendance. It is envisaged that institutions will address 

issues of eligibility for study by virtue of place of residence at national, 

European Education Area and broader international presentation and 

will have adequate policies relating to rights issues, fee levels, 

examination arrangements etc.  Tvorcovia si môžu zvoliť zoskupenie 

aktivít prezenčného vzdelávania do malého počtu modulov v rámci 
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programu s tým, že v týchto moduloch sa bude vyžadovať podobná 

účasť, ako pri klasickej výučbe. Alternatívne tvorcovia kurikula môžu 

rozložiť aktivity tak, aby vo väčšine modulov boli limitované požiadavky 

na účasť.  Predpokladá sa, že inštitúcie sa budú zaoberať otázkami 

spôsobilosti na štúdium podľa miesta bydliska na národnej úrovni, 

v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru a v širšom medzinárodnom 

kontexte a budú mať adekvátne politiky, ktoré sa  týkajú sa práv, výšky 

poplatkov, organizácie skúšok atď. 

Indicators Ukazovatele 

Institutional policies provide a consistent approach to defi ning the 

circumstances under which students should be required to attend a 

particular location. These will be (i) for pedagogical reasons or  

(ii) for reasons associated with identity verifi cation.Programme 

information clearly indicates the pattern of any attendance requirements 

and the eligibility for study by place of residence. Politiky inštitúcie 

poskytujú konzistentný prístup k definovaniu podmienok, za ktorých sa 

bude od študentov vyžadovať účasť na konkrétnych miestach. Bude to 

po prvé z didaktických dôvodov alebo po druhé z dôvodov spojených 

s overovaním totožnosti. V informáciách o programe sú jasne uvedené 

požiadavky na účasť a spôsobilosť pre štúdium podľa miesta bydliska.   

 
3.1.3 Blended Learning Kombinované vzdelávanie  

Most e-learning is likely to take place in conjunction with other forms of 

learning either face-to-face or using more "traditional" distance 

methods. As in other aspects of flexibility there are macro and micro 

dimensions. At macro level combining e-learning and face-to-face 

modules provides a coarse grained blend, at micro level a single 

module may integrate e-learning and face-to-face teaching. Väčšina e-

vzdelávania sa uskutočňuje pradepodobne v spojení s inými formami 

vzdelávania sa, a to buď s prezenčnou formou, alebo takou formou, 

ktorá využíva „tradičnejšie“ metódy dištančného vzdelávania. Ako pri 

iných aspektoch pružnosti, aj tu existuje rozmer na makroúrovni 

a mikroúrovni. Na makroúrovni ide o „hrubú“ kombináciu e-vzdelávania 
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a prezenčných modulov, na mikroúrovni môže byť e-vzdelávanie 

spojené a prezenčnou výučbou v rámci jedného modulu. 

 

Curriculum designers must consider what is the optimum mixture of 

online and traditional approaches in particular contexts. The mixture 

should depend on several factors, such as actual distance (time and 

place) between student and teacher, the nature of the learning 

outcomes, skills acquisition, modes of assessment, etc. The institution 

may offer students the opportunity to blend their learning by offering 

equivalent course modules through different modes of delivery. 

Tvorcovia kurikula musia brať do úvahy optimálnu kombináciu on-line 

prístupov a tradičných prístupov v konkrétnych kontextoch. Kombinácia 

by mala závisieť od niekoľkých faktorov, napr. od skutočnej vzdielenosti 

(čas a miesto) medzi študentami a učiteľom, od charakteru výstupov 

vzdelávania sa, získavania zručností, metód hodnotenia atď. Inštitúcia 

môže ponúkať študentom možnosť kombinácie vzdelávania sa tak, že 

bude realizovať ekvivalentné moduly kurzov rôznymi formami.   For 

example a student may choose to study the preliminary parts of a 

programme through e-learning but choose to attend campus based 

courses for the remainder. Consistency in module size, clearly stated 

learning and skills development outcomes will assist students in the 

selection of programmes and study modes that best suit their 

requirements. Blended learning within a module may be achieved 

through provision of conventional teaching sessions supporting e-

learning materials. Whether face-to-face contact is provided directly or 

delivered through synchronous technologies such as video 

conferencing may be dependent on student distribution and technology 

infrastructure. Študent si napríklad môže na štúdium úvodných častí 

programu zvoliť formu e-vzdelávania, ale pre zvyšok programu si môže 

zvoliť účasť v kurzoch, ktoré sa uskutočňujú v škole. Konzistentnosť v 

rozsahu modulov, jasne stanovené výsledky vzdelávania sa a rozvoja 

zručností pomôžu študentom pri výbere programov a foriem štúdia tak, 

aby čo najlepšie vyhovovali ich požiadavkám. Kombinované 

vzdelávanie v rámci jedného modulu sa môže dosiahnuť tak, že sa 

poskytnú časti s klasickou výučbou, ktoré budú slúžiť ako podpora k 

elektronickým učebným materiálom. Poskytovanie osobného kontaktu 

priamo alebo prostredníctvom synchrónnych technológií, akými sú napr. 

videokonferencie, môže závisieť od rozdelenia študentov a technickej 
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infraštruktúry.  

 Indicators Ukazovatele 

Where blended learning is employed, the curriculum provides a balanced mixture 

of online and traditional approaches to learning, including assessment.Curriculum 

designers have assigned clear pedagogic functions to the components of the 

programmes and these match well with the delivery mode envisaged. Tam, kde sa 

využíva kombinované vzdelávanie, kurikulum poskytuje vyváženú kombináciu on-

line prístupov a tradičných prístupov k vzdelávaniu sa, vrátane hodnotenia. 

Tvorcovia kurikula priradili jednotlivým zložkám programov jasné didaktické 

funkcie, ktoré zodpovedajú predpokladaným formám vzdelávania.   

At excellence level Na excelentnej úrovni 

There are opportunities to complete programmes by integrating e-learning and 

face to face courses within a single programme. Existujú možnosti 

absolvovania programov spojením kurzov e-vzdelávania a prezenčných kurzov 

do jedného programu.   

 

3.1.4 Modularity Modularizácia  

Appropriately designed and implemented modular programmes enable 

institutions to offer their students a broad curriculum and optimise 

utilisation of resources. The costs of e-learning development dictate that 

many institutions will seek to work in institutional consortia for 

curriculum development. Príslušne vytvorené a implementované 

modulové programy dávajú inštitúciám možnosť ponúkať svojim 

študentom široko poňaté kurikulum a optimalizovať využitie zdrojov. 

Náklady na rozvoj e-vzdelávania si budú od inštitúcií vyžadovať, aby sa 

snažili pracovať v konzorciách inštitúcií zameraných na tvorbu kurikula.  

Under these circumstances agreement over modular structures at 
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programme and course levels is imperative. The institution should adopt 

a structure for programme and course sizes that is consistent with 

national and European norms and aligns with systems for credit 

accumulation and transfer. These should be based on student 

workloads (expressed in notional study time) and the conversion rate 

into credit points should be widely understood. Students should be 

presented wherever possible with short and fl exible elements or 

courses from which to build a programme which meets their needs. Za 

týchto podmienok je nevyhnutné dohodnúť sa na modulárnej štruktúre 

na úrovni programov a kurzov. Inštitúcia by mala schváliť štruktúru pre 

rozsah programov a kurzov, ktorá bude konzistentná s národnými 

a európskymi normami a bude v súlade so systémami pre 

zhromažďovnie a prenos kreditov. Tieto by mali vychádzať zo študijnej 

záťaže (vyjadrenej v teoreticky potrebnom čase na štúdium) a všetci by 

mali rozumieť tomu, ako sa postupuje pri prepočítavaní na kreditové 

body. Študentom by sa mali podľa možnosti poskytovať krátke a pružné 

prvky alebo kurzy, z ktorých si zostavia program, ktorý uspokojí ich 

potreby.      

Indicators Ukazovatele 

The institution has a clear and consistent policy in respect of 

modular programme design.  Inštitúcia má jasnú a konzistentnú 

politiku, ktorá sa týka tvorby modulových programov.  

3.1.5 Credit Transfer Prenos kreditov 

Credit transfer between programmes within an institution and more 

broadly between institutions and across national boundaries contributes 

to the fl exibility offered to e-learning students. Policies on credit 

transfer and the technical features of credit systems should be applied 

to e-learning programmes in the same way as for other modes of 

provision. These need to be aligned to national and European systems 

for credit recognition and transfer. Prenos kreditov medzi programami 

v rámci inštitúcie a širšie medzi inštitúciami a v zahraničí prispieva 

k pružnosti poskytovanej študentom v rámci e-vzdelávaní. Politiky 

prenosu kreditov a technických špecifikácií kreditových systémov by sa 

mali uplatňovať v programoch e-vzdelávania rovnako ako pri ostatných 



 41 

formách vzdelávania. Musia byť v súlade s národnými a európskymi 

systémami na uznávanie a prenos kreditov.      Curriculum designers 

need to be clear about definitions of credit and credit value, workload 

measures, credit levels, qualifi cation requirements, learning outcomes, 

generic skills development, assessment criteria, etc. Each of these 

factors will impact on the policy for credit transfer into and out of the 

programme. Tvorcovia kurikula musia mať jasnú predstavu o tom, čo je 

to kredit a hodnota kreditu, meranie pracovnej záťaže, požiadavky na 

kvalifikáciu, výsledky vzdelávania sa, rozvoj všeobecných zručností, 

kritériá hodnotenia atď. Každý z týchto faktorov bude ovplyvňovať 

politiku prenosu kreditov smerom von a dovnútra programu. 

 

 Indicators Ukazovatele 

The institution has a credit transfer policy that is widely applied. The 

credit transfer system is aligned with national and European 

systems of credit transfer and operates bi-directionally. Inštitúcia má 

politiku prenosu kreditov, ktorá sa vo veľkej miere uplatňuje.  

Systém prenosu kreditov je v súlade s národnými a európskymi 

systémami prenosu kreditov a funguje obojstranne.  

3.2 Academic Community Development Rozvoj akademickej 
komunity 

Participation in a scholarly community that values the exchange of 

knowledge and ideas is an essential component of higher education. 

Institutions presenting e-learning programmes should design their 

curricula to foster broad participation in an on-line academic community. 

Účasť vo vedeckej komunite, ktorá si cení výmenu vedomostí 

a myšlienok, je základným prvkom vysokoškolského vzdelávania. 

Inštitúcie, ktoré poskytujú programy e-vzdelávania, by mali vytvárať 

svoje kurikulá tak, aby sa podporovala široká účasť na on-line 

akademickej komunite.   In some instances participation is explicit 

through student (and staff) contributions to group activities designed as 

components of the curriculum. In other instances it is implicit through 
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scholarly social interaction in a campus based environment. To provide 

parity of experience between traditional forms of higher education and 

provision primarily delivered through e-learning, institutions should 

specifically address the issue of formal and informal community building 

across its academic community. V niektorých prípadoch ide o explicitnú 

účasť, kde študenti (zamestnanci) prispievajú do skupinových aktivít, 

ktoré sú navrhnuté ako súčasť kurikula. V iných prípadoch sa to 

uskutočňuje implicitne prostredníctvom vedeckej sociálnej interakcie 

v prostredí školy. Aby inštitúcie zabezpečili rovnováhu 

medzi skúsenosťami s tradičnými formami vysokoškolského 

vzdelávania a vzdelávaním sa poskytovaným primárne prostredníctvom 

e-vzdelávania, mali by sa špeciálne zaoberať otázkami budovania 

formálnej a neformálnej komunity v rámci svojej akademickej komunity.   

Policies for curriculum design should specifi cally address the 

knowledge and skills acquisition required by national and European 

award structures, identify those elements in which collaborative activity 

is required and provide broad direction as to how students following e-

learning programmes should participate in the broader academic 

community Three aspects of community development may be identifi ed 

to which curriculum design needs to be sensitive. Politiky tvorby kurilula 

by mali venovať špeciálnu pozornosť nadobúdaniu vedomostí 

a zručností, ktoré si vyžadujú národné a európske inštitúcie vydávajúce 

doklady o vzdelaní, identifikovať tie prvky, pri ktorých sa vyžadujú 

aktivity na báze spolupráce, a poskytovať široko poňaté usmernenie, 

napr. ako by sa študenti programov e-vzdelávania mali zúčastňovať 

na širšej akademickej komunite. Tvorba kurikula musí byť citlivá na tieto 

tri aspekty rozvoja komunity.    Firstly, a general academic community is 

required by all departments and divisions of the institution to provide a 

framework for student-teacher and student-student interactions. 

Secondly, communities may need to be established to fulfil a specifi c 

academic objective, such as participation in research activity. Thirdly, 

communities may need to be established to link students in with 

broader professional communities. Po prvé, potrebná je všeobecná 

akademická komunita pre všetky oddelenia a útvary inštitúcie, ktorá 

poskytne rámec pre interakcie medzi študentami a učiteľmi a medzi 

študentami navzájom. Po druhé, možno bude potrebné zriadiť komunitu 

na plnenie špecifického akademického cieľa, napr. kvôli účasti na 

výskumnej činnosti. Po tretie, možno bude potrebné zriadiť komunitu na 

vytvorenie väzieb študentov so širšou odbornou komunitou.    
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3.2.1 Student-student, student-teacher  Študent-študent, študent-učiteľ  

E-learning offers modern ways of building communities between 

teachers and students, and between students and their peers. Time, 

place and pace of study may be flexible, content may be presented 

remotely, however personal interaction between student and teacher 

(tutor) is a key component of e-learning in a higher education context. 

As there is no direct contact in the delivery of learning content, it should 

be a principle of curriculum design that alternative prompts are used to 

initiate contact between the participants in the teaching-learning 

process. E-vzdelávanie ponúka moderné spôsoby na vytvorenie 

komunít medzi učiteľmi a študentami a medzi študentami a ich 

spolužiakmi. Študenti môžu mať možnosť zvoliť si čas, miesto a tempo 

štúdia a obsah môže byť prezentovaný na diaľku, ale základnou 

zložkou e-vzdelávania v kontexte vysokoškolského vzdelávania je 

osobná interakcia medzi študentom a učiteľom (tútorom). Keďže pri e-

vzdelávaní neexistuje priamy kontakt pri sprostredkovaní obsahu 

vzdelávania sa, zásadou pri tvorbe kurikula musí byť využitie 

alternatívnych výziev (prompts) na vyvolanie kontaktu medzi účastníkmi 

procesu výučby-vzdelávania sa. If student-student interaction is 

required for a specifi c pedagogic function (e.g. to provide for the 

development of effective team working skills) curriculum designers 

should establish the requirement in programme pecifications and 

ensure that the responsibility for teaching and assessing these skills is 

allocated appropriately between courses in the programme. Ak sa 

vyžaduje interakcia medzi študentami v súvislosti s konkrétnou 

didaktickou funkciou (napr. na zabezpečenie rozvoja zručností 

efektívnej tímovej práce), tvorcovia kurikula by mali v špecifikáciách 

programu stanoviť požiadavku a zaistiť, aby sa povinnosti pri výučbe 

zameranej na osvojenie týchto zručností a hodnotenie týchto zručností 

primerane rozdelili do jednotlivých kurzov programu.   Students should 

be informed of those peer interactions that are essential to successful 

completion of a programme, and measures should be in place to ensure 

that such interactions are appropriately monitored and assessed. 
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Structuring remote student-student contact for discussion presents 

significant challenges but the institution should be supportive of the 

formation of on-line discussion groups. Študenti by mali byť informovaní 

o tom, ktoré interakcie medzi spolužiakmi sú podstatné pre úspešné 

absolvovanie programu, a mali byť existovať opatrenia, ktorými sa 

zabezpečí zodpovedajúce sledovanie a hodnotenie týchto interakcií. 

Štruktúrovanie kontaktu študentov na diaľku, ktoré umožňuje ich 

vzájomnú diskusiu, predstavuje náročnú úlohu, ale inštitúcia by mala 

vytváranie on-line diskusných skupín podporovať. The institution may 

work with student groups and associations in fostering on-line student 

groups that operate independently of programme structures. These 

groups may have a subject, professional or predominantly social focus. 

Assessment policy may provide a structure for one to one contact 

between teacher and individual students. Inštitúcia môže pri podpore 

on-line študentských skupín pracovať so študentskými skupinami 

a združeniami, ktoré fungujú nezávisle od štruktúry programu. Tieto 

skupiny môžu mať predmetové, odborné profesijné, ale najmä sociálne 

zameranie. Politika hodnotenia môže poskytnúť štruktúru pre kontakt na 

osobnej úrovni medzi učiteľom a jednotlivými študentami. The role of 

the teacher as the leader of a student group provides the teacher with a 

rationale to act as a focal point for student discussion. Teachers may be 

allocated the role of moderating student discussion areas to stimulate 

discussion and ensure that appropriate levels of netiquette prevail. 

Electronic forums for interchange of experience amongst teaching staff 

provide important mechanisms for staff development through exchange 

of good practice.  Rola učiteľa ako vedúceho študentskej skupiny 

poskytuje učiteľovi základ na to, aby pôsobil ako ústredný bod v diskusii 

študentov. Učitelia môžu mať v diskusiách študentov rolu moderátorov, 

ktorí stimulujú diskusiu a zabezpečujú, že bude prevládať 

zodpovedajúca úroveň netikety, teda slušného správania na internete. 

Elektronické fóra pre vzájomnú výmenu skúseností medzi 

pedagogickými zamestnancami poskytujú dôležité mechamizmy pre 

rozvoj pracovníkov prostredníctvom výmeny dobrých praktických 

príkladov. 

 

 Indicators Ukazovatele 
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There are institutional policies relating to the development of on-line 

communities allowing student-student and student-teacher interactions. 

Criteria for the assessment of student-student interactions exist and are 

applied consistently across programmes and courses. Inštitúcia má 

politiky, ktoré sa týkajúce rozvoja on-line komunít, ktoré umožňujú 

interakciu medzi študentami a medzi študentami a učiteľmi. Existujú 

kritériá pre hodnotenie interakcie medzi študentami, ktoré sa 

konzistentne používajú v programoch a kurzoch.  

At excellence level Na excelentnej úrovni 

Curriculum designers specify clearly the pedagogic role that 

student-student interaction plays in their programmes. Teaching 

staff are supported by formal and informal staff development activity 

in the use of on-line tools for community building.  Tvorcovia kurikula 

presne stanovujú didaktickú úlohu, ktorú hrá interakcia medzi 

študentami v ich programoch. Pedagogickí zamestnancí sú pri 

využívaní on-line nástrojov na budovanie komunít podporovaní 

prostredníctvom formálnych a neformálnych aktivít rozvoja 

zamestnancov.  

3.2.2 Connectivity with non-campus professionals and professions Spojenie s  

odborníkmi a profesiami mimo školy 

Programmes that are professional or vocational in nature may 

traditionally require students to spend some part of their study on 

placement activities in a professional organisation of some sort. 

Designers of e-learning programmes should explore how they might 

manage these situations particularly taking account of the fact that e-

learning courses may have greatest appeal to students who are already 

in employment. Programy, ktoré sú svojím charakterom spojené s 

určitou profesiou alebo odbornosťou, si môžu tradične vyžadovať, aby 

študenti strávili určitý čas svojho štúdia aktivitami na pracovisku 

v určitom type profesijnej organizácie. Tvorcovia programov e-

vzdelávania by mali preskúmať, ako by mohli riešiť tieto situácie, 

osobitne s ohľadom na skutočnosť, že kurzy e-vzdelávania môžu byť 
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najatraktívnejšie práve pre študentov, ktorí už pracujú.    Institutions 

may adhere to conventional policies requiring students to be embedded 

in an organisation selected by the institution or alternatively they may 

develop modes of work-based assessment that relate to their students' 

current employment and allow for negotiation with their employers. 

There are signifi cant potential difficulties for workplace-based 

professional practice for institutions intending to operate across a broad 

geographic territory or national boundaries in the negotiation and 

management of placement arrangements. Inštitúcie sa môžu pridržiavať 

klasických politík, podľa ktorých musia byť študenti zaradení do 

organizácie, ktorú im vyberie inštitúcia, alebo môžu vyvinúť také metódy 

hodnotenia, ktoré vychádzajú z výkonu práce súvisiacej so súčasným 

zamestaním študentov a umožňujú pri tom rokovať s ich 

zamestnávateľmi. Inštitúcie, ktoré chcú pôsobiť na väčšom území alebo 

celoštátne, môžu mať veľké ťažkosti s odbornou praxou na pracovisku 

pri rokovaniach a organizovaní umiestňovania študentov.   

 

Less formal community building with the professional sector may be 

achieved through structured links to professional body websites, jointly 

developed on-line events, etc.  Budovane menej formálnej komunity s  

profesijným sektorom sa môže dosiahnuť prostredníctvom 

štruktúrovaných liniek na webové stránky profesijných organizácií, 

prostredníctvom spoločne pripravených on-line akcií atď.    

 Indicators Ukazovatele  

The institution offers mechanisms for students to participate in 

active communities of research and professional practice where this 

is an integral part of the programme.  Inštitúcia ponúka študentom 

mechanizmy na účasť v aktívnych komunitách zameraných na 

výskumnú a odbornú prax, keď ide o neoddeliteľnú súčasť 

programu. 
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At excellence level Na excelentnej úrovni 

The curriculum offers opportunities for (distance) contacts between 

fellow students and with teachers, researchers, professionals, etc to 

stimulate and develop a critical attitude. Kurikulum ponúka možnosti 

pre kontakty (na diaľku) medzi spolužiakmi a s učiteľmi, 

výskumníkmi, odborníkmi atď., ktoré stimulujú a rozvíjajú kritický 

postoj.  

The institution works closely with professional bodies in the 

development of on-line professional communities. Inštitúcia úzko 

spolupracuje s profesijnými organizáciami na rozvoji on-line 

odborných komunít. 

3.2.3 Research involvement Účasť na výskume 

Development of research skills and participation in individual or group 

research activity is a requirement of national and European qualifi 

cation structures at degree level. Institutions offering programmes 

delivered through e-learning must be able to demonstrate that these 

skills can be delivered and assessed using on-line technologies. Access 

to library facilities now seldom presents problems for students studying 

remotely and web-based research forms the backbone of many 

conventional research projects. Požiadavka na rozvoj výskumných 

zručností a účasť v individuálnych a skupinových výskumných aktivitách 

je uvedená v národných a európskych systémoch kvalifikácií pre 

vysokoškolské stupne. Inštitúcie, ktoré ponúkajú programy poskytované 

prostredníctvom e-vzdelávania, musia byť schopné preukázať, že tieto 

zručnosti vedia poskytovať a hodnotiť využívaním on-line technológií. 

Problémy s prístupom študentov študujúcich na diaľku k zariadeniam 

knižnice sa v súčasnosti vyskytujú len zriedkavo a výskum využívajúci 

web tvorí základ mnohých klasických výskumných projektov.  On-line 

students may contribute to the work of campus-based research groups 

possibly participating in meetings using desktop video and audio 

conferencing methods. Access to laboratory facilities poses greater 

problems but it should be recognised that many students choosing to 

study remotely by e-learning may be studying for professional reasons 

and be in a position to undertake research activity related to their full-
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time employment. Študenti študujúci on-line môžu prispievať k práci 

výskumných skupín v škole tým, že sa môžu zúčastňovať na 

stretnutiach, pri ktorých sa využívajú desktop metódy video 

a audiokonferencií.  Prístup k laboratórnym zariadeniam predstavuje 

väčší problém, ale treba uznať, že mnohí študenti, ktorí si zvolia 

štúdium na diaľku prostredníctvom e-vzdelávania, môžu študovať 

z profesionálnych dôvodov a sú schopní realizovať výskum, ktorý súvisí 

s ich stálym zamestnaním. Curriculum frameworks should facilitate a 

broad interpretation of how research skills may be developed and not 

restrict the defi nition to focus solely on "traditional" campus-based 

research activity. Curriculum design should address the placement of 

research modules in programmes taking due account of the skills and 

independence that will be demanded of students in conducting research 

remote from day to day contact with supervisors.  Rámce kurikula by 

mali umožniť širokú interpretáciu toho, ako možno rozvíjať výskumné 

zručností, a nemali by sa pri tom obmedzovať len na „tradičné“ 

výskumné aktivity realizované v škole. Pri tvorbe kurikula by sa mala 

venovať pozornosť zaradeniu výskumných modulov do programov, 

pričom by sa mali dostatočne zohľadňovať zručnosti a nezávislosť, 

ktoré sa budú vyžadovať od študentov pri realizácii výskumu, pri ktorom 

nebudú v každodennom kontakte so supervízormi výskumu. Research 

supervisors may require new skills to transfer their supervisory 

experience to an on-line context; staff development programmes should 

be available to support this transition. Institutional policies regarding the 

publication and attribution of the outcomes of research should be 

reviewed to ensure that they adequately address issues associated with 

the contribution of e-learning students. On-line publication is a natural 

dissemination and publication route for students undertaking e-learning. 

Publication within a closed on-line community associated with a 

programme or subject area will facilitate the development of a 

community of researchers and encourage a culture of supportive 

critique and review. Od supervízorov výskumu sa môžu vyžadovať nové 

zručnosti, ktoré potrebujú na prenos svojich skúseností do on-line 

kontextu: na podporu tejto zmeny by mali byť k dispozícii programy 

rozvoja zamestnancov. Politiky inštitúcie, ktoré sa týkajú publikovania 

a určovania autorstva výsledkov výskumu, by sa mali prehodnotiť tak, 

aby venovali adekvátnu pozornosť otázkam spojeným s príspevkom 

študentov e-vzdelávania. Prirodzenou cestou na disemináciu 

a publikovanie pre študenov e-vzdelávania je on-line publikácia. 

Publikovanie v rámci uzavretej on-line komunity, spojenej s programom 
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alebo oblasťou štúdia, pomôže pri rozvoji komunity výskumníkov a  

podnieti kultúru podporujúcej kritiky a hodnotenia. 

 

 Indicators Ukazovatele 

The curriculum offers students the opportunity to undertake or be 

involved in research in order for them to develop appropriate 

research, critical evaluation and communication skills. A progressive 

development of research skills is an integral component of 

programme design. Kurikulum ponúka študentom možnosť 

realizovať výskum alebo sa zapojiť do výskumu, aby si rozvíjali 

príslušné výskumné a komunikačné zručnosti a zručnosti kritickej 

evaluácie. Postupný rozvoj výskumných zručností je neoddeliteľnou 

súčasťou tvorby programu.  

At excellence level Na excelentnej úrovni  

The institution has policies regarding the involvement of e-learning 

students in the activities of campus-based research groups. 

Inštitúcia má politiky, ktoré sa týkajú zapojenia študentov e-

vzdelávania do aktivít výskumných skupín v škole.  

 

Opportunities are provided for on-line publication and peer review in 

a supportive environment. Poskytované sú možnosti pre on-line 

publikovanie a hodnotenie nezávislými externými odborníkmi (peer 

review) v podporujúcom prostredí.  



 50 

3.3 Knowledge and Skills Vedomosti a zručnosti 

Curriculum design should ensure that the curriculum covers those 

aspects of knowledge and skills required of graduates in the domain 

under consideration. Issues specific to e-learning are those of whether 

skills can be developed uniformly across all courses in a programme or 

whether there is a need to adjust programme structure as the mode of 

delivery demands some partitioning of skills and knowledge acquisition. 

There remain issues of whether delivery of some aspects of skills 

acquisition can be achieved using e-learning technologies. In this 

domain institutions have a responsibility to demonstrate to their 

students and to regulatory bodies and employers that the delivery of 

skills and their assessment are valid and effective. Pri tvorbe kurikula je 

potrebné zaistiť, aby kurikulum obsahovalo tie vedomosti a zručnosti, 

ktoré sa vyžadujú od absolventa v danej oblasti. Špecifickou otázkou e-

vzdelávania je to, či sa zručnosti dajú rozvíjať rovnomerne vo všetkých 

kurzoch programu, alebo je potrebné štruktúru programu upraviť, 

pretože forma vzdelávania si vyžaduje, aby sa nadobúdanie zručností 

a poznatkov určitým spôsobom štruktúrovalo. Zostávajú otázky, či sa 

poskytovanie určitých aspektov nadobúdania zručností môže dosiahnuť 

využitím technológií e-vzdelávania. V tejto oblasti je inštitúcia povinná 

preukázať svojim študentom a regulačným orgánom 

a zamestnávateľom, že sprostredkovanie zručností a ich hodnotenie sú 

validné a efektívne.        

3.3.1 Transferable skills Prenositeľné zručnosti  

The development of a suite of core transferable skills that relate to 

literacy, numeracy, critical analysis, presentation and communication 

together provide an essential aspect of higher education programmes. 

These skills are highly valued by employers who may regard them as of 

equal if not greater importance than the subject knowledge that 

graduates take with them to the world of employment. Institutions 

offering e-learning programmes have a responsibility to provide these 

skills for their students and to demonstrate their provision and effective 

assessment to potential employers.  Základným spoločným prvkom 

vysokoškolských programov je rozvoj kľúčových prenositeľných 

zručností, ktoré sa týkajú gramotnosti, počtov, kritickej analýzy, 

prezentácie a komunikácie. Tieto zručnosti si veľmi cenia 

zamestnávatelia, ktorí ich môžu považovať za rovnako alebo viac 
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dôležité, ako vedomosti z predmetov, ktoré si absolventi berú zo sebou 

do sveta práce. Inštitúcie, ktoré ponúkajú programy e-vzdelávania, 

musia poskytovať tieto zručnosti svojim študentom a preukázať 

potenciálnym zamestnávateľom, že ich poskytujú a efektívne hodnotia.      

A key element in curriculum and programme design is the clear 

definition of learning outcomes and skills to be acquired at various 

stages. Curriculum designers should identify a logical progression of 

skills development and allo cate responsibility for delivery and 

assessment of skills to courses in a programme. Skills prerequisites 

may be as important as knowledge prerequisites in determining 

progression between courses in a programme. Základným prvkom pri 

tvorbe kurikula a programu je jasné definovanie výsledkov vzdelávania 

sa a zručností, ktoré je potrebné nadobudnúť na rôznych stupňoch.  

Tvorcovia kurikula by mali identifikovať logickú postupnosť v rozvoji 

zručností a rozdeliť zodpovednosť pri ich sprostredkovaní a hodnotení 

do kurzov programu. Pri určovaní postupnosti kurzov v programe môžu 

byť vstupné požiadavky na zručnosti rovnako dôležité, ako požiadavky 

na vedomosti.   

 

The institution may need to develop specific assessment methods to 

verify skills acquisition.The institution may support students in recording 

evidence of skills acquisition via an e-portfolio system. Je možné, že 

inštitúcia bude musieť vyvinúť špeciálne metódy hodnotenia na 

overovanie nadobudnutých zručností. Inštitúcia môže podporovať 

študentov pri zaznamenávaní faktov o nadobudnutých zručnostiach 

prostredníctvom systému elektronického portfólia.    

 Indicators Ukazovatele 

The institution has a clear policy regarding the acquisition and 

assessment of core transferable skills which apply to all 

programmes including those delivered by e-learning. The institution 

has a common framework for the assessment of skills acquisition. 

Inštitúcia má jasnú politiku, ktorá sa týka nadobúdania a hodnotenia 

základných prenositeľných zručností, ktorú uplatňuje pri všetkých 

programoch, vrátane tých, ktoré poskytuje prostredníctvom e-

vzdelávania. Inštitúcia má spoločný rámec pre hodnotenie 
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nadobudnutých zručností.   

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution actively researches pedagogical techniques for the 

development of generic skills and findings are widely disseminated to 

those involved in curriculum design via publications, workshops etc. 

The institution offers an e-porfolio service to assist students in recording 

their generic and transferable skills.  Inštitúcia aktívne skúma didaktické 

postupy pre rozvoj všeobecných zručností. Výsledky sa vo 

všeobecnosti rozširujú medzi tých, ktorí sú zapojení do tvorby kurikula, 

prostredníctvom publikácií, workshopov atď. Inštitúcia ponúka 

študentom službu elektronického portfólia, pomocou ktorej si 

zaznamenávajú svoje všeobecné a prenositeľné zručností.  

3.3.2 Professional and vocational Odborné 

The curriculum should offer students the opportunity to build 

relationships between different areas of content and between contents 

and skills used by professionals (including researchers) in their 

occupation. The development of professional and vocational skills 

should align with the expectations of professional bodies and 

employers. Many students pursuing e-learning programmes may 

already be in employment, and institutions should make positive efforts 

to provide recognition for the professional skills and knowledge already  

held by their students. Kurikulum by malo ponúkať študentom možnosť 

vytvárať vzťahy medzi rozličnými oblasťami obsahu a medzi obsahom 

a zručnosťami, ktoré využívajú odborníci (vrátane výskumníkov) vo 

svojom povolaní. Rozvoj odborných zručností a zručností súviciacich s 

povolaním by mal byť v súlade s očakávaniami profesijných organizácií 

a zamestnávateľov. Mnohí študenti, ktorí sa zúčastňujú na programoch 

e-vzdelávania, môžu byť už zamestnaní, a inštitúcie by sa mali snažiť 

uznávať odborné zručnosti a vedomosti, ktoré ich študenti už majú. 
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Professional bodies may adopt a conservative approach to the potential 

of e-learning for provision of professional skills, and institutions may 

need to pay particular attention to ensure that their curricula develop 

and assess these skills, and that this is apparent to all. Profesijné 

organizácie sa môžu konzervatívne stavať k potenciálu e-vzdelávania 

pri poskytovaní odborných zručností a je možné, že inštitúcie budú 

musieť venovať osobitnú pozornosť tomu, aby zabezpečili, že ich 

kurikulá rozvíjajú a hodnotia tieto zručnosti a že je to všetkým jasné. 

Curriculum design may allocate responsibility for development of 

professional skills to specifi c modules that address their development 

in a blended learning format or even require attendance for the full 

duration of the module. Pri tvorbe kurikula sa môže zodpovednosť za 

rozvoj odborných zručností rozdeliť do konkrétnych modulov, v ktorých 

sa ich rozvoj zabezpečuje formou kombinovaného vzdelávania, alebo si 

dokonca vyžaduje osobnú účasť počas celého modulu.   

 Indicators Ukazovatele 

Curriculum design ensures that students are able to build relationships 

between areas of content and with identifi ed professional skills. The 

responsibility for delivery and assessment of outcomes related to 

professional knowledge and skills is clearly assigned to particular 

components of the programme. Tvorba kurikula zabezpečuje, že 

študenti sú schopní vytvárať vzťahy medzi oblasťami obsahu 

a s identifikovanými odbornými zručnosťami. Zodpovednosť za 

sprostredkovanie a hodnotenie výsledkov, ktoré sa týkajú odborných 

vedomostí a zručností, je jasne určená v jednotlivých zložkách 

programu.    

At excellence level Na excelentnej úrovni  

Communications with professional and employer associations 

regarding their needs and the effectiveness of e-learning in 

developing and assessing professional skills have been undertaken 

at the curriculum design stage. V etape tvorby kurikula prebiehala 

komunikácia s profesijnými a zamestnávateľskými združeniami o ich 

potrebách a o efektívenosti e-vzdelávania pri tvorbe a hodnotení 
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odborných zručností.  

3.4 Assessment procedures Postupy hodnotenia 

It should be the goal of all institutions engaged in e-learning to develop 

and implement assessment systems that are recognised as at least 

being equivalent to those used in conventional systems regarding their 

effectiveness and integrity. Assessment should include both formative 

and summative elements. Individual items of assessment may fulfil 

either or both functions,  provision of feedback on performance being 

essential to meet formative functions. Cieľom všetkých inštitúcií by malo 

byť zapojenie e-vzdelávania do tvorby a implementácie systémov 

hodnotenia, ktoré sa vzhľadom na ich efektívnosť a celistvosť uznávajú 

prinajmenšom ako rovnocenné s tými, ktoré sa využívajú v klasických 

systémoch. Hodnotenie by malo zahrnovať formatívne aj sumatívne 

prvky. Jednotlivé položky hodnotenia môžu spĺňať jednu alebo druhú 

funkciu, resp. obidve funkcie, pričom základom pre splnenie 

formatívnych funkcií je poskytovanie spätnej väzby o výkonoch.  

 

Curriculum designers should address all the intended learning 

outcomes for a programme and ensure that there is an overall strategy 

for their assessment that reflects the diversity of the modes of 

knowledge and skills acquisition.  Tvorcovia kurikula by sa mali 

zaoberať všetkými plánovanými výsledkami vzdelávania sa v programe 

a mali by zaistiť celkovú stratégiu pre hodnotenie týchto výsledkov, 

ktorá bude odrážať rozmanitosť foriem nadobúdania vedomostí 

a zručností.   

3.4.1 Formative assessment Formatívne hodnotenie 

Formative assessment can take a variety of forms ranging from 

voluntary self-assessment tests with built-in feedback to more formal 

items of assessment, which may well have a summative assessment 

role, but which also demand individualised feedback from a tutor or 

examiner and through which a student can judge their progress and refl 
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ect on their further learning. Formatívne hodnotenie môže mať 

rozmanité formy od dobrovoľných testov sebahodnotenia so vstavanou 

spätnou väzbou po formálnejšie položky hodnotenia, ktoré môže mať aj 

úlohu sumatívneho hodnotenia, ale vyžaduje si tiež individualizovanú 

spätnú väzbu od tútora alebo skúšajúceho a študenti prostredníctvom 

neho môžu posúdiť svoje napredovanie a môžu uvažovať o svojom 

ďalšom vzdelávaní sa.  The role of formative assessment in e-learning 

curricula is a crucial one in overcoming the limitations imposed by self-

study, and curriculum designers need to exploit the opportunities 

offered by e-learning platforms to provide feedback to students and to 

allow assessment of progress at regular intervals. Formatívne 

hodnotenie v e-vzdelávaní má kľúčovú úlohu pri prekonávaní 

obmedzení, ktoré kladie samoštúdium. Je potrebné, aby tvorcovia 

kurikula vyťažili možnosti platforiem e-vzdelávania a v pravidelných 

intervaloch poskytovali spätnú väzbu pre študentov a umožnili 

hodnotenie ich napredovania.   

3.4.2 Summative assessment Sumatívne hodnotenie 

Procedures for summative assessment need to be: Postupy 

sumatívneho hodnotenia musia byť: 
  explicit (i.e. the requirements for successful completion of the 
assessment item and the criteria by which marks are allocated should be clear to 
students and examiners alike) explicitné (t.j. požiadavky na úspešné ukončenie 
hodnotiacej položky a kritériá známkovania by mali byť jasné študentom a takisto 
aj učiteľom) 
  fair (i.e. the nature of the assessment should not favour or disfavour any 
particular student or group of students) spravodlivé (t.j. charakter hodnotenia by 
nemal zvýhodňovať alebo znevýhodňovať žiadneho študenta alebo skupinu 
študentov) 
  valid (i.e. the assessment should be an effective test of the achievement 
of the particular learning or skills outcome(s) under consideration) validné (t.j. 
hodnotenie by malo účinne otestovať dosiahnutie konkrétnych výsledkov, ktoré sa 
týkajú vzdelávania sa alebo zručností v posudzovanej oblasti)  
  reliable (i.e. the procedures for assessing performance and allocating 
marks should be consistent with respect to time, place, and the participants 
involved) spoľahlivé (t.j. postupy na hodnotenie výkonu a pridelenie známok by 
mali byť jednotné s ohľadom na čas, miesto a účastníkov)  
  plural (i.e. not over-reliant on one particular form of assessment) 
pozostávajúce z viacerých foriem (t.j. hodnotenie sa nespolieha príliš na jednu 
konkrétnu formu) 
 

Assessment judgements need to be exercised collectively, as far as 
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possible. Where e-learning programmes involve the participation of 

examiners at widely dispersed geographical locations, measures need 

to be put in place to ensure that agreed marking criteria are being 

adopted consistently. Hodnotenie sa musí uskutočňovať, pokiaľ je to 

možné, kolektívne. Tam, kde sú do programov e-vzdelávania zapojení 

skúšajúci z rôznych geograficky vzdialených miest, sa musia zaviesť 

opatrenia na zabezpečenie jednotného uplatňovania dohodnutých 

kritérií známkovania. This may involve workshops (physical or virtual) 

for training and dissemination of good practice, and will involve some 

form of second-marking between examiners. External moderation of 

summative assessments and their outcomes is regarded as good 

practice, and e-learning curricula generally lend themselves well to 

external moderation. Toto môže zahrnovať workshopy (fyzické alebo 

virtuálne) zamerané na školenie a disemináciu dobrej praxe a bude to 

obsahovať niektorú formu druhého známkovania (second-marking) 

inými skúšajúcimi. Za dobrú prax sa považuje externé posúdenie kvality  

(moderation) sumatívnych hodnotení a ich výsledkov. Kurikulá e-

vzdelávania sú vo všobecnosti vhodné na takéto externé posúdenie.  

Particular care needs to be exercised in on-line summative 

assessments to ensure that the work submitted for assessment is that 

of the registered candidate for the award. Chating can take the form of 

impersonation for a written examination or plagiarism of another's work 

in essays or assignments. Osobitnú starostlivosť je potrebné venovať 

on-line sumatívnemu hodnoteniu, pri ktorom treba zabezpečiť, aby 

práca predložená na hodnotenie bola prácou zapísaného kandidáta na 

získanie dokladu o vzdelaní. Podvádzanie sa môže uskutočňovať takou 

formou, že pri písomnej skúške sa iná osoba vydáva za kandidáta, 

alebo ide o plagiátorstvo práce niekoho iného pri vypracovaní esejí 

alebo zadaní. Computer software is now routinely used to check for 

possible plagiarism. Preventing impersonation online is more difficult, 

and for this reason many e- learning programmes require candidates to 

attend a registered examination centre to undertake written 

examinations. It is good practice to identify and analyse cases of signifi 

cant discrepancy between individual students performance on different 

forms of assessment. Na kontrolu možného plagiátorstva sa dnes 

bežne používa počítačový softvér. Ťažšie je zabrániť vydávaniu sa za 

inú osobu on-line. Z tohto dôvodu sa v mnohých programoch e-

vzdelávania od kandidátov vyžaduje vykonanie písomných skúšok 

v registrovaných skúšobných strediskách. Dobré skúsenosti sú s 

identifikáciou a analýzou prípadov, kde bol významný rozdiel medzi 
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výkonmi jednotlivých študentov pri rozličných formách hodnotenia.    

 

 Indicators Ukazovatele 

The institution's processes for curriculum design take proper account of the 

particular requirements for effective formative and summative assessment on-line. 

Assessment processes are well documented and all those involved in marking are 

trained in their role, work to common marking schemes and are subject to effective 

monitoring. All involved in assessment are aware of the particular problems of the 

identification of the work of individual students and appropriate security 

arrangements are applied to summative components of continuous assessment 

and examinations. Postupy inštitúcie pri tvorbe kurikula berú náležite do úvahy 

osobitné požiadavky na účinné on-line formatívne a sumatívne hodnotenie. 

Postupy hodnotenia sú dobre zdokumentované a všetci známkujúci sú pre svoju 

úlohu vyškolení, pracujú podľa spoločných stupníc známkovania a sú efektívne 

sledovaní. Všetci známkujúci si uvedomujú osobitné problémy identifikácie práce 

jednotlivých študentov. Pri sumatívnych prvkoch priebežného hodnotenia a pri 

skúškach sa využívajú príslušné bezpečnostné mechanizmy.      

 

4. Course Design Tvorba kurzu 

 Benchmarks Benčmarky 

1 Each course should include a clear statement of learning outcomes in 
respect of both knowledge and skills. Outcomes should be of such a nature as to 
be attainable through e- learning, augmented as and when necessary by face-to- 
face provision. In a blended-learning context there should be an explicit rationale 
for the use of each component in the blend.  Každý kurz by mal obsahovať jasnú 
formuláciu výsledkov vzdelávania vzhľadom k požadovaným vedomostiam a 
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zručnostiam. Výsledky by mali mať taký charakter, ktorý umožňuje  ich 
dosažiteľnosť  prostredníctvom e-vzdelávania, v prípade potreby, s podporou 
prezenčného vzdelávania. Pri kombinovanom vzdelávaní by sa malo explicitne 
zdôvodniť využitie každej zložky. 
2 Learning outcomes, not the availability of technology, should determine 
the means used to deliver course content and there needs to be reasoned 
coherence between learning outcomes, the strategy for use of e-learning, the 
scope of the learning materials and the assessment methods used.  Voľbu 
prostriedkov, ktoré sa využívajú pri sprostredkovaní obsahu kurzu, by nemala 
určovať dostupnosť techniky, ale výsledky vzdelávania. Medzi výsledkami 
vzdelávania, stratégiou pre využitie e-vzdelávania, rozsahom učebných materiálov 
a použitými metódami hodnotenia musí byť logická súvislosť. 
3 Learning outcomes should be comparable with those of courses 
delivered by other means. Výsledky vzdelávania sa musia byť porovnateľné 
s výsledkami vzdelávania sa v kurzoch, ktoré sú poskytované inými prostriedkami.  
  4.  Courses should be designed in such a way as to: Kurzy by mali 
byť vypracované tak, aby 
  a. foster active learning podporovali aktívne vzdelávanie  
  b.  facilitate individual study and the development of study skills 
podporovali individuálne štúdium a rozvoj študijných zručností  
  c.  support the development and interaction of learning 
communities podporovali rozvoj a interakciu v učiacich sa komunitách   
  d.  place the learner in control of time, place and pace of learning 
wherever possible študujúci mali, podľa možnosti, pod kontrolou čas, miesto 
a tempo vzdelávania 
  e.  recognise the diversity of learners and build on their strengths 
and backgrounds sa uznávalo, že existujú rozdiely medzi študujúcimi, a aby sa 
stavalo na ich silných stránkach a ich predošlom vzdelaní a skúsenostiach  
  f.  make appropriate provision for persons with disabilities sa 
zabezpečilo príslušné poskytovanie vzdelávania pre osoby s zdravotným 
postihnutím  
  g.  be sensitive in their use of materials to the cultural diversity 
present amongst learners boli pri využívaní materiálov citlivé ku kultúrnej 
rozmanitosti študujúcich   
  h.  require learners to reflect on, evaluate and provide feedback on 
course contents and requirements vyžadovali od študujúcich, aby reflektovali 
a hodnotili obsah a požiadavky kurzu a aby poskytovali o nich spätnú väzbu 
  5.  Interactions between students and with tutors (both synchronous 
and asynchronous) should be facilitated by a variety of means including e-mail, 
telephone, group forums etc to allow both individual and group interactions. 
Access to tutors should be designed to be on a regular and suffi cient basis known 
to both tutors and learners. At the minimum level of engagement tutors should 
provide learners with timely expert advice on course issues or materials and 
individual feedback on assignments. Interakcia by sa mala podporovať rôznymi 
prostriedkami, vrátane e-mailu, telefónu, skupinových fór atď., a umožňuje 
individuálne aj skupinové interakcie. Vytvorený je pravidelný a dostatočný prístup 
k tútorom, o ktorom vedia tútori aj študujúci. Na minimálnej úrovni angažovanosti 
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by mali tútori poskytovať študujúcim načas odborné poradenstvo v otázkach kurzu 
alebo jeho materiálov a individuálmu spätnú väzbu k zadaniam.  
4 Course design, development and evaluation should involve individuals or 
teams with expertise in both academic and technical aspects. Integral to the 
course design process should be mechanisms for trialling materials and 
incorporating feedback into the fi nal product. Do tvorby a evaluácie kurzu by mali 
byť zapojení jednotlivci alebo tímy s odbornosťou, ktorá sa týka akademických 
a technických aspektov. Neoddeliteľnou súčasťou procesu tvorby kurzu by mali 
byť mechanizmy na odskúšanie materiálov a zaradenie spätnej väzby do finálneho 
produktu.     
5 Learning materials should be designed with a suffi cient level of 
interactivity to enable active student engagement and to enable them to test their 
knowledge, understanding and skills at regular intervals. Where self-study 
materials are meant to be free-standing, they should be designed in such a way as 
to allow learners on-going feedback on their progress through self-assessment 
tests.  Učebné materiály by mali byť vypracované tak, aby v nich bola 
zabezpečená dostatočná úroveň interaktivity, ktorá umožní študentom aktívnu 
účasť a umožní im otestovať si svoje vedomosti, chápanie a zručnosti 
v pravidelných intervaloch. Študijné materiály, ktoré sa majú poskytovať 
samostatne mimo kurzov so študijnou podporou, musia byť navrhnuté tak, aby 
umožnili študujúcim získať stálu spätnú väzbu o napredovaní prostredníctvom 
sebahodnotiacich testov.      
6 Course materials should conform to explicit guidelines concerning layout 
and presentation and be as consistent as possible across a programme.  Kurzové 
materiály by mali podliehať explicitným pokynom na úpravu a prezentáciu v  čo 
najkonzistentnejšej forme v rámci celého programu.. 
7 Course materials including the intended learning outcomes, should be 
regularly reviewed, up-dated and improved using feedback from stakeholders as 
appropriate. Kurzové materiály, vrátane plánovaných výsledkov vzdelávania sa, by 
sa mali pravidelne hodnotiť, aktualizovať a zlepšovať a podľa možností by sa pri 
tom mala využívať spätná väzba od aktérov.    
8 Courses should provide both formative and summative assessment 
components. Summative assessment needs to be explicit, fair, valid and reliable 
(see section 2.5.2). Appropriate measures need to be in place to prevent 
impersonation and/or plagiarism, especially where assessments are conducted 
online. Kurzy by mali poskytovať zložky formatívneho aj sumatívneho hodnotenia. 
Sumatívne hodnotenie musí byť explicitné, spravodlivé, validné a spoľahlivé (pozri 
časť 2.5.2). Musia existovať zodpovedajúce metódy na zabránenie plagiátorstva 
alebo toho, aby sa niekto vydával za inú osobu, najmä tam, kde sa hodnotenie 
uskutočňuje on-line.      
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4.1 Pedagogic Design Didaktické spracovanie 

Decisions about the use of e-learning in particular contexts should be 

made on the basis of providing the most effective means of achieving 

the prescribed learning outcomes, not on the basis of availability of the 

 technology. E-learning provides tools to support a range of 

pedagogic modes: highly efficient text and interactive media distribution 

to serve didactic approaches, resource rich environments for problem 

based learning and collaborative working environments for dialogue 

centred learning processes. Rozhodutia o využívaní e-vzdelávania 

v osobitných kontextoch by sa mali robiť na základe to, že ide o 

poskytnutie čo najúčinnejších prostriedkov na dosiahnutie predpísaných 

výsledkov vzdelávania sa, a nie na základe toho, že je dostupná 

technika. E-vzdelávanie poskytuje nástroje na podporu celej škály 

didaktických metód: efektívnu distribúciu textov a  interaktívnych médií, 

ktoré majú slúžiť didaktickým prístupom, prostredia bohaté na zdroje 

pre problémové vzdelávanie sa a kooperatívne pracovné prostredia pre 

vzdelávacie procesy zamerané na dialóg.   It is expected that 

Pedagogic Design choices will vary with the subject and level of 

courses, an e-learning institution should provide for diversity of 

pedagogic approaches in its offering. There should be a clear rationale 

for the use of e-learning and the level of support provided. Pedagogic 

designers must resolve the tension between the ease of access offered 

by the anywhere, anytime availability of on-line e-learning delivery and 

the flexibility of pedagogic interaction offered by direct face-to-face 

contact with teachers inherent in the best of classroom based teaching. 

Predpokladá sa, že didaktické spracovanie sa bude v jednotlivých 

predmetných oblastiach a stupňoch kurzu líšiť. Inštitúcia by mala 

pri poskytovaní e-vzdelávania zabezpečiť rozmanitosť didaktických 

prístupov. Využitie e-vzdelávania a stupeň poskytnutej podpory sa 

musia jasne zdôvodniť. Pri didaktickom spracovaní musia tvorcovia 

vyriešiť napätie medzi ľahkosťou prístupu, ktorú ponúka e-vzdelávanie 

tým, že sa realizuje on-line a je k dispozícii na ľubovoľnom mieste 

v ľubovoľnom čase, a pružnosťou pedagogickej interakcie, ktorú 

ponúka priamy osobný kontakt s učiteľmi a použitie najlepších postupov 

prezenčného vyučovania.   
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4.1.1 Pedagogic Strategy Didaktická stratégia  

Establishing a pedagogic strategy is a key stage in course design. 

Those undertaking this task should address how the e- learning 

methodologies available to them can best be used to assemble a 

pedagogic model appropriate to the level and subject domain of the 

course. Stanovenie didaktickej stratégie je kľúčovou etapou v tvorbe 

kurikula. Tvorcovia by sa pri tom mali zaoberať čo najlepším využitím 

dostupných metodík na zostavenie didaktického modelu, ktorý bude 

zodpovedať danému stupňu a predmetnej oblasti kurzu.   Three broad 

pedagogic approaches make differing demands on the capabilities of e-

learning systems: Didactic learning: Efficient delivery of structured 

teaching materials, embedded testing and remediation can be achieved 

on-line allowing for flexible pace of study by independent learners 
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working to self determined schedules Existujú tri široko koncipované 

didaktické prístupy, ktoré kladú rozdielne požiadavky na kapacity 

systémov e-vzdelávania. Didaktické (inštruktážne) vzdelávanie:  

Efektívne sprostredkovanie štruktúrovaných učebných materiálov, 

vnorené testovanie a možnosť opravy sa môžu dosiahnuť on-line 

a umožňujú pružné tempo štúdia jednotlivých študujúcich, ktorí pracujú 

podľa harmonogramov, ktoré si sami určili.  Problem based learning: 

On-line learning can provide access to information resources that are 

on a par with campus based access but learner support and 

assessment require human intervention Collaborative Learning: Tools 

for on-line collaborative working are widely available. Their use however 

places constraints on fl exibility in place and time of study and 

appropriate academic oversight. The majority of courses will utilise 

several pedagogic approaches to secure their learning outcomes. The 

use of different types of e- learning and levels of support needs to be fi t 

for purpose.  Problémové vzdelávanie: Pri on-line vzdelávaní môže byť 

prístup k zdrojom informácií rovnaký, ako prístup priamo v škole, ale 

študijná podpora a hodnotenie si vyžadujú osobnú intervenciu.  

Kooperatívne vzdelávanie:  Nástroje na spoluprácu sú všeobecne 

dostupné. Ich využitie však kladie obmedzenia na možnosť voľby 

miesta a času štúdia a na zodpovedajúci akademický dohľad. Vo 

väčšine kurzov sa bude na zabezpečenie výsledkov vzdelávania sa 

využívať viacero didaktických prístupov. Jednotlivé typy e-vzdelávania 

a úrovne podpory musia zodpovedať účelu, na ktorý sa budú využívať.  

Indicators Ukazovatele 

Staff understands the advantages and disadvantages of using e-

learning for knowledge and skills acquisition in particular course 

contexts.  Zamestnanci chápu výhody a nevýhody využívania e-

vzdelávania pri nadobúdaní vedomostí a zručností v kontextoch 

jednotlivých kurzov.  

At excellence level  Na excelentnej úrovni 

Understanding of the relationship between pedagogical design and 

e- learning component methodologies is widespread and evidence- 
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based. Chápanie vzťahu medzi didaktickým spracovaním 

a metodikami jednotlivých zložiek e-vzdelávania je rozšírené a je 

založené na faktoch.  

 

4.1.2 Blended learning models Modely kombinovaného vzdelávania  

The pedagogic approach currently referred to as blended learning 

advocates the use of a number of media for curriculum delivery and 

student support. For example, students may study e-learning materials 

but attend occasional face to face seminars to facilitate academic 

community building and practice of interpersonal skills. Rationale for the 

blend should be clearly communicated to students in course 

documentation.  Didaktický prístup, ktorý sa v súčasnosti označuje ako 

kombinované vzdelávanie, podporuje využívanie viacerých médií pri 

sprostredkovaní kurikula a pri študijnej podpore. Študenti napríklad 

môžu študovať z elektronických učebných materiálov, ale príležitostne 

navštevujú prezenčné semináre, ktoré prispievajú k budovaniu 

akademickej komunity a precvičovaniu interpersonálnych zručností. 

Využitie kombinovaného vzdelávania by sa malo študentom jasne 

zdôvodniť v dokumentácii kurzu.  

 Indicators Ukazovatele 

Fitness for purpose should drive decisions on the selection of 

pedagogic components. The blending should be such that different 

methods and media are well chosen within and between courses, 

both in distribution over time and extent of use. O výbere 

didaktických prvkov by sa malo rozhodovať podľa toho, na aký účel 

sú vhodné. Mali by sa zvoliť tak, aby sa vhodne kombinovali rôzne 

metódy a médiá v rámci kurzov a medzi kurzami z hľadiska 

časového rozvrhnutia aj rozsahu využitia. 

At excellence level  Na excelentnej úrovni 

There is extensive institutional experience of using blended learning 



 64 

and this experience is widely shared through the organisation. Well 

informed decisions on the use of pedagogic components are made 

routinely and reflect institutional policies regarding the development of 

learner knowledge and skills. Inštitúcia má veľké skúsenosti 

s využívaním kombinovaného vzdelávania a tieto skúsenosti si 

pracovníci v organizácii vo veľkej miere vymieňajú. Rozhodnutia o 

využívaní didaktických prvkov na základe dostatočných informácií sa 

robia bežne a reflektujú politiky inštitúcie, ktoré sa týkajú rozvoja 

vedomostí a zručností študujúcich.   

4.1.3 Roles of Tutors and Mentors in e-learning Rola tútorov a mentorov v e-

vzdelávaní 

In online delivery instructors/tutors/mentors undertake a vital teaching 

role that differs somewhat from that of a conventional traditional 

classroom teacher. It is frequently asserted that the use of tutors is a 

key factor in achieving high student satisfaction and low drop-out rates. 

At the pedagogic design phase course designers must defi ne the roles 

that will be undertaken by those responsible for provision of on-line 

support.  Pri realizácii vzdelávania on-line majú inštruktori, resp. tútori 

alebo mentori, rozhodujúcu rolu, ktorá sa trochu líši od roly klasického, 

tradičného učiteľa vyučujúceho v triede. Často sa vyhlasuje, že 

využívanie tútorov je hlavným faktorom pre dosiahnutie veľkej 

spokojnosti študentov a nízkej miery vypadávania zo štúdia. Vo fáze 

didaktického spracovania musia tvorcovia kurzu definovať roly, ktoré 

budú zastávať tí, ktorí budú zodpovední za poskytovanie on-line 

podpory.   

 

In a mature e-learning institution these roles will be well defi ned and 

course designers will have a number of options, suited to differing levels 

and subject domains, available to them. A number of communication 

routes may be used to ensure appropriate mechanisms for the provision 

of support and feedback to students and there will be recognised 

mechanisms to initiate contact between mentor and student. 
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Communication routes may be both synchronous and asynchronous. V 

inštitúcii s rozvinutým e-vzdelávaním budú tieto roly dobre definované 

a tvorcovia kurzu budú mať k dispozícii viacero možností, ktoré budú 

vyhovovať rozličným stupňom a predmetným oblastiam. Na 

zabezpečenie zodpovedajúcich mechanizmov na poskytovanie podpory 

a spätnej väzby pre študentov sa môže využiť množstvo 

komunikačných ciest a budú sa pripúšťať mechanizmy na iniciovanie 

kontaktu medzi mentorom a študentom. Komunikačné cesty môžu byť 

synchrónne aj asynchrónne.  

 Indicators Ukazovatele 

Access to tutors is designed to be on a regular and suffi cient basis 

known to both tutors and learners. At the minimum level of engagement 

tutors provide learners with timely expert advice on course issues or 

materials and individual feedback on assignments. Tutors are able to 

use a variety of means (e-mail, telephone, forums etc.) to interact with 

learners both individually and in groups. The course design requires 

tutors to monitor learners' progress on a regular and on- going basis 

and to contact learners whenever required to discuss progress. 

Vytvorený je pravidelný a dostatočný prístup k tútorom, o ktorom vedia 

tútori aj študujúci. Na minimálnej úrovni angažovanosti tútori poskytujú 

študujúcim načas odborné poradenstvo o kurze alebo materiáloch 

a poskytujú im spätnú väzbu k zadaniam. Tútori vedia využívať rôzne 

prostriedky (e-mail, telefón, fóra atď.) na individuálnu aj skupinovú 

interakciu so študujúcimi. Je potrebné, aby tútori v kurze pravidelne 

a nepretržite sledovali, ako študenti napredujú, a aby sa s nimi 

skontaktovali vždy, keď treba ich napredovanie prediskutovať.     

At excellence level Na excelentnej úrovni 

Tutor-learner and learner- learner interaction is integral to the 

pedagogic design.Where a VLE is deployed this fully supports the 

range of interactions needed, including individual and group 

interactions, disclosed and undisclosed. Interakcia medzi tútorom 

a študujúcimi a medzi študujúcimi navzájom je neoddeliteľnou súčasťou 

didaktického spracovania kurzu. Tam, kde je zavedené virtuálne 



 66 

vzdelávacie prostredie, to plne podporuje potrebné interakcie, vrátane 

individuálnych a skupinových interakcií, zverejnených a 

nezverejnených.    

4.1.4 Self-Study Materials Materiály na samoštúdium 

The use of learning materials designed for independent student study 

offers learners signifi cant fl exibility in time and place of study. 

Využívanie učebných materiálov vytvorených na samostatné štúdium 

študentov ponúka študujúcim veľkú voľnosť pri voľbe času a miesta 

štúdia.   

 

Self-study materials may provide part of the main course material but may also 

offer a valuable mechanism to provide additional support in topics that may be 

desirable, rather than essential prerequisite knowledge for a course. Self-study 

materials may be designed to serve the needs of several courses or programmes 

thus each package should be self contained, have clear learning objectives and 

measurable outcomes. When delivered by e-learning the materials should be 

designed to maximise the use of interactive techniques to provide opportunity for 

student self assessment of progress towards learning outcomes. The predicted 

expansion of the availability of readily accessible repositories of learning objects 

may enable institutions to augment their own inventory of self study materials and 

provide their students with a wider range of self study materials than current 

practice allows. Course designers should establish the extent to which they will 

exploit the availability of self study materials. Materiály na samoštúdium môžu byť 

súčasťou hlavného kurzového materiálu, ale tiež cenným prostriedkom na 

poskytnutie dodatočnej podpory v témach, ktoré sú skôr želanými ako základnými 

požiadavkami v kurze. Materiály pre samoštúdium môžu byť vytvorené tak, aby 

slúžili pre potreby niekoľkých kurzov alebo programov. Z tohto dôvodu by mal byť 

každý balík samostatný, mal by mať určené jasné vzdelávacie ciele a merateľné 

výsledky. Ak sú materiály poskytované prostredníctvom e-vzdelávania, mali by byť 

vytvorené tak, aby maximalizovali využívanie interaktívnych postupov, ktoré 

poskytujú študentom možnosť sebahodnotenia pri dosahovaní výsledkov 

vzdelávania sa. Očakáva sa, že dostupnosť ľahko prístupných úložísk 

(repositories) vzdelávacích objektov sa zvýši, čo by malo umožniť inštitúciám 

rozširovať vlastný inventár materiálov na samoštúdium a poskytovať študentom 
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viac materiálov na samoštúdium, než to umožňuje súčasná prax. Tvorcovia kurzu 

by mali určiť, do akej miery využijú dostupnosť materiálov na samoštúdium.          

Indicators Ukazovatele  

The availability, function and purpose of self-study materials is clearly defi ned and 

communicated to students.Self-paced materials incorporate extensive embedded 

testing of learning objectives.Materials have specified embedded learner support 

and self assessment elements. Dostupnosť, funkcia a účel materiálov na 

samoštúdium sú jasne definované a študenti sú s nimi oboznámení.  Materiály, 

ktoré umožňujú vlastné tempo, obsahujú rozsiahle vnorené testovanie 

vzdelávacích cieľov. Materiály majú špecifikovanú vnorenú študijnú podporu 

a prvky sebahodnotenia. 

At excellence level Na excelentnej úrovni 

Materials demonstrate high levels of student activity providing a rich learning 

experience.Self assessment elements provide remedial teaching in response to 

student performance.The institution has a policy for use of self learning materials 

from a number of quality assured sources. Materiály vykazujú vysoký stupeň 

aktivity študentov, ktoré poskytujú bohaté študijné skúsenosti. Prvky 

sebahodnotenia umožňujú opravu alebo doplnenie vedomostí podľa výkonov 

študentov. Inštitúcia má politiku využívania materiálov na samoštúdium 

z viacerých zdrojov so zabezpečenou kvalitou.  

 

4.2 Course design Tvorba kurzu 

The course design process should demonstrate a rational progression 

from establishing the need for the course within the overall curriculum, 

through the design of a conceptual framework to the detailed 

development and production of course materials. V procese tvorby 
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kurzu by mal prejaviť racionálny postup od určenia potreby kurzu 

v rámci celého kurikula, cez tvorbu konceptuálneho rámca až po 

detailnú prípravu a produkciu kurzových materiálov.     Each course 

should include a clear statement of the learning outcomes to be 

achieved on successful completion. These outcomes will be specified in 

terms of knowledge, skills, vocational/professional competencies, 

personal development, etc. and will usually be a combination of these. 

Každý kurz by mal zahrnovať jasnú formuláciu výsledkov vzdelávania 

sa, ktoré je potrebné dosiahnuť po jeho úšpešnom ukončení. Tieto 

výsledky sú špecifikované v zmysle požadovaných vedomostí, 

zručností, odborných spôsobilostí, osobného rozvoja atď. a obyčajne 

budú ich kombináciou. The development of each course should provide 

a clear documented course specification which sets out the relationship 

between learning outcomes and their assessment. Tvorba každého 

kurzu by mala obsahovať jasne zdokumentovanú špecifikáciu kurzu, v 

ktorej sa určí vzťah medzi výsledkami vzdelávania sa a ich hodnotením. 

Though aspects of detailed development and implementation of the e- 

learning course might be subcontracted to an outside agency  

(e.g. a consortium partner, a commercial e-learning developer) the 

delegation of such tasks should be conducted under full oversight of the 

parent institution. Where the design of the e-learning course has been 

contracted out, the responsibility for its performance remains with the 

awarding institution. Under these circumstances, arrangements for its 

evaluation, modification and enhancement are important aspects of the 

programme plan.  Hoci by sa prvky detailnej tvorby a implementácie 

kurzu e-vzdelávania mohli zabezpečiť subdodávateľsky na základe 

zmluvy s externou agentúrou (môže to byť napr. partner v konzorciu 

alebo komerčný výrobca e-vzdelávania), delegovanie takýchto úloh by 

sa malo uskutočňovať pod plným dohľadom inštitúcie, ktorá vydáva 

doklady o vzdelaní. Tam, kde sa kurz vypracováva na základe externej 

zmluvy, zodpovednosť za jeho fungovanie má naďalej vzdelávacia 

inštitúcia. Za týchto podmienok sú dôležitými prvkami v pláne programu 

mechanizmy evaluácie, modifikácie a zvyšovnia kvality.     

4.2.1 Relationship with Curriculum Vzťah s kurikulom  

The course should be designed to fulfil a clear role in the institution's 

curriculum and the learner's overall programme with clear statements of 

its objectives in terms of knowledge acquisition and skills development. 

If the course fulfils a role in more than one programme the 



 69 

dependencies that may affect student knowledge and skills in all these 

programmes should be clearly identifi ed. An institutional curriculum 

map may provide information on the role of each course offered by the 

institution. Kurz by mal byť vytvorený tak, aby plnil jasnú úlohu 

v kurikule inštitúcie a v celkovom študijnom programe študujúceho 

a mal by obsahovať jasne formulované ciele v zmysle nadobúdania 

vedomostí a rozvoja zručností. Ak kurz plní úlohu vo viacerých 

programoch, mali by byť jasne indentifikované vzájomné súvislosti, 

ktoré môžu ovplyvniť vedomosti a zručnosti študentov vo všetkých 

programoch. V prehľade kurikula (curriculum map) inštitúcie môžu byť 

uvedené informácie o úlohe každého kurzu, ktoré inštitúcia ponúka.     

 

 Indicators Ukazovatele  

Course planning and approval takes place within a structured 

curriculum framework. The objectives and learning outcomes for the 

course and its methods of assessment are compatible with those of 

courses delivered by other means. Rationale for use of e- learning and 

the level of support provided is clear to staff and learners alike.  

Plánovanie a schvaľovanie kurzov sa uskutočňuje v rámci 

štruktúrovaného rámca kurikula. Ciele a výsledky vzdelávania sa v 

kurze a metódy hodnotenia sú kompatibilné s tými, ktoré sa používajú 

v kurzoch poskytovaných inými prostriedkami.  Dôvody pre využívanie 

e-vzdelávania a úroveň podpory sú jasné zamestnancom a rovnako aj 

študujúcim.  

At excellence level Na excelentnej úrovni  

Course learning outcomes and skills acquisition are mapped to an 

institutional framework.The role of the e-learning course in the 

programme as a whole is set out clearly and comprehensively in 

student handbooks/guides. Výsledky vzdelávania sa a nadobúdanie 

zručností v kurze sú zaznamenané do rámca inštitúcie. Úloha kurzu e-

vzdelávania v rámci celého programu je jasne a komplexne 

sformulovaná v príručkách, resp. sprievodcoch pre študentov. 
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4.2.2 Conceptual phase Koncepčná fáza  

During this phase, course designers will defi ne:  
  the coverage of the course  
  the key pedagogic techniques that will be used  
 • the likely methods required for assessment  
 and, regarding the human and other resources needed:  
  the subject expertise required  
  the professional skills required  

Počas tejto fázy tvorcovia kurzu definujú: 
Zameranie kurzu 
Hlavné didaktické postupy, ktoré sa budú používať 
. možné metódy hodnotenia  
a v súvislosti s potrebnými ľudskými a inými zdrojmi: 
požadavanú odbornosť z predmetu 
požadované odborné zručnosti  
 

 

The output from this phase of activity is an outline specifi cation of the 

course and it may represent a critical step in an institution's course 

approval and resource allocation process. Mechanisms for acquiring 

feedback from learners and other stakeholders also need to be planned 

at this stage.  Výstupom tejto fázy práce je náčrt špecifikácie kurzu, 

ktorý môže predstavovať kritický krok pre schválenie kurzu a  

vyčlenenie zdrojov. V tejto etape sa musia naplánovať aj mechanizmy 

na získavanie spätnej vazby od študujúcich a iných aktérov.  

 

 Indicators Ukazovatele 

Students' expected prior knowledge and competencies have been 

considered and requirements made explicit. Sources of expertise have 

been identifi ed.  Predpokladané predchádzajúce vedomosti 

a spôsobilosti študentov boli zohľadnené a jasne sa určili požiadavky na 

ne. Identifikované boli zdroje odborných znalostí.   
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At excellence level Na excelentnej úrovni 

Course design, development and evaluation is conducted by teams 

bringing expertise in subject domain, media use, instructional design, 

technical expertise, and evaluation. Integral to the course design 

process are mechanisms for trialling materials and incorporating 

feedback into the fi nal product. The importance of appropriate 

interaction (synchronous or asynchronous) between learners and with 

tutors is refl ected in the design of the course. Na tvorbe a hodnotení 

kurzu pracujú tímy, ktorí majú odborné kapacity v predmetnej oblasti, 

v oblasti využívania médií, vyučovania, technickej odbornosti 

a evaluácie. Neoddeliteľnou súčasťou procesu tvorby kurzu sú postupy 

na testovanie materiálov a zapracovanie spätnej väzby do finálneho 

produktu. Kurz odráža dôležitosť príslušnej interakcie (synchrónnej 

alebo asynchrónnej) s tútormi a medzi študujúcimi.    

4.2.3 Analysis Analýza 

This phase of course design further develops the course specifi cation, 

typically through undertaking a detailed analysis of learner and 

institutional contexts addressing key issues of e-learning such as 

access to ICT and networks. V tejto fáze tvorby kurzu sa ďalej rozvíja 

špecifikácia kurzu, obyčajne tak, že sa vypracuje detailná analýza 

situácie študujúcich a inštitúcie, v ktorej sa riešia hlavné otázky e-

vzdelávania, napr. prístup k IKT a sieťam. The outcome of this phase is 

a detailed specification of the course, its learning outcomes, skills 

development, detailed content, modes of delivery, assessment 

rationale, and the support that forms the framework for the remainder of 

the development process. Statements of knowledge and skills 

prerequisites are an important component of the specification 

particularly in institutions and consortia constructing modular 

programmes. Výsledkom tejto fázy je detailná špecifikácia kurzu, v 

ktorej sa uvedú výsledky vzdelávania sa, rozvoj zručností, detailný 

obsah, metódy a formy realizácie a logický základ pre hodnotenie 

a podporu, ktoré vytvoria rámec pre zvyšný proces tvorby kurzu. 

Dôležitou zložkou špecifikácie, osobitne v inštitúciách a konzorciách, 

ktoré zostavujú modulárne programy, je formulácia vstupných 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti.  Dependent on the scope and 
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size of the course, authoring roles will be allocated to specific authors. 

The authoring specifi cation will indicate the outcomes expected. 

Academic authors and media professionals are commissioned to 

develop course materials within the course specifi cation framework. 

Assessment instruments may be used to ascertain the specifi c learning 

styles of students, which then determine the type of course delivery. 

V závislosti od náplne a rozsahu kurzu budú pridelené autorské roly 

konkrétnym autorom. V špecifikácii autorov budú uvedené 

predpokladané výsledky. Autori z radov akademických pracovníkov 

a odborníci v oblasti médií dostanú za úlohu vypracovať kurzové 

materiály podľa špecifikácie kurzu. Využiť sa môžu hodnotiace nástroje 

na zisťovanie špecifických učebných štýlov študentov, ktoré potom 

určia typ realizácie kurzu.     

 

 Indicators Ukazovatele 

Key aspects of the course and learner context are researched and 

specifi ed.Detailed prerequisites and student learning outcomes (both 

knowledge and skills-based) are specifi ed. There are clear statements 

regarding the use of ICT within the course. Skúmajú a špecifikujú sa 

hlavné aspekty kontextu kurzu a študujúcich. Špecifikované sú vstupné 

požiadavky a výsledky vzdelávania sa študentov (založené na 

vedomostiach aj zručnostiach). Jasne je formulované využívanie IKT 

v rámci kurzu.  

 
At excellence level Na excelentnej úrovni  

Analysis of course and learner context is conducted within an 

institution-wide framework. Pre-requisites and student learning 

outcomes are developed within an institutional or national framework, 

facilitating student mobility between courses, departments and 

institutions. Each course defi nes its use of ICT within an institutional 

framework.  Analýza kontextu kurzu a študujúcich sa uskutočňuje na 
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úrovni celej inštitúcie. Požiadavky a výsledky vzdelávania sa študentov 

sú vypracované na inštitúcionálnej alebo celoštátnej úrovni. Pre každý 

kurz je definované využívanie IKT v rámci inštitúcie. 

4.2.4 Content Criteria Kritériá pre obsah  

Student interaction with course material is a key factor in e- learning. 

Design of course content should aim to deliver outcomes via a balanced 

use of e- learning media, on-line support facilities and (in the case of 

courses employing a blended learning approach) other teaching media.  

In particular, content should:  
  be relevant, appropriate and clearly presented  
  build on and reinforce prerequisite concepts and skills  
  introduce, assess and reinforce new concepts and skills  
  be logically structured and sequenced  
  be interactive  
 

Hlavným faktorom v e-vzdelávaní je interakcia študentov s 
kurzovými materiálmi. Tvorba obsahu kurzu by sa mala zameriavať na 
sprostredkovanie výsledkov prostredníctvom vyváženého používania 
prostriedkov e-vzdelávania, zariadení on-line podpory a (v prípade kurzov 
využívajúcich prístup kombinovaného vzdelávania) iných výučbových 
prostriedkov.  
 
Obsah by mal mať predovšetkým tieto charakteristiky: 
mal by byť relevantný, primeraný, a jasne prezentovaný 
mal by stavať na požadovaných pojmoch a zručnostiach a upevňovať ich 
mal by uvádzať, hodnotiť a upevňovať nové pojmy a zručnosti 
mal by mať logickú štruktúru a usporiadanie 
mal by byť interaktívny 
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Course designers will match their use of the media and delivery modes 

available to them to the course outcomes identifi ed in the analytical 

phase. Course designers will develop content that allows for pedagogic 

and subject updating. Tvorcovia kurzu by mali zosúladiť využitie 

dostupných medií a metód a foriem realizácie s výsledkami kurzu, ktoré 

boli identifikované v analytickej fáze. Tvorcovia kurzu vytvoria obsah 

tak, aby sa dal aktualizovať z didaktického a predmetného hľadiska.    

 
 
 

 Indicators Ukazovatele  

The specification of course content demonstrates appropriate 

matching of e-learning media with pedagogic objectives. The e-

learning content is well structured with clear relationships between 

components and signposting of study routes through the course 

materials. V špecifikácii obsahu kurzu je zodpovedajúci súlad medzi 

prostriedkami e-vzdelávania a didaktickými cieľmi. Obsah e-

vzdelávania má dobrú štruktúru s jasnými vzťahmi medzi 

jednotlivými zložkami a vyznačenými smermi študijných ciest 

v rámci kurzových materiálov.      

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution has effective mechanisms to share knowledge and 

experience in the design of course content and the consequent impact 

on student learning. E-learning content is designed to allow for updating 

and adaptation to new contexts.  Inštitúcia má účinné mechanizmy na 

výmenu vedomostí a skúseností pri tvorbe obsahu kurzu a následnom 

vplyve na vzdelávanie sa študentov. Obsah e-vzdelávania je 

vypracovaný tak, aby umožňoval aktualizáciu a prispôsobenie novým 

kontextom.   

4.3 Materials and production design Tvorba a produkcia materiálov 
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The processes employed in the design and production of course 

materials may have a major impact on their teaching effectiveness. 

Development of a course may be a significant media and software 

development project and demands the application of project 

management techniques that may be applied either from initial course 

design or, if there is a formal separation between the two, throughout 

the materials production phase. Postupy, ktoré sa uplatňujú pri tvorbe 

a produkcii kurzových materiálov, môžu mať veľký vplyv na efektívnosť 

výučby. Tvorba kurzu môže predstavovať významný projekt na vývoj 

médií a softvéru a vyžaduje si použitie postupov na riadenie projektov, 

ktoré sa môžu použiť buď od počiatočnej tvorby kurzu, alebo ak sú fázy 

tvorby formálne oddelené, počas fázy produkcie materiálov.    

 

It is presupposed that inputs from several professions are desirable for 

the development of high quality e-learning materials. Effective 

interaction between key professionals is an important performance 

indicator. Vopred sa predpokladá, že ak sa má zabezpečiť vysoká 

úroveň kvality elektronických učebných materiálov, je nevyhnutné, aby 

sa na jej tvorbe podieľali viaceré profesie. Dôležitým výkonovým 

ukazovateľom je efektívna interakcia medzi kľúčovými odborníkmi.   

4.3.1 Technical design Technické spracovanie 

The Institution should provide a framework of technical, accessibility 

and presentational standards that apply to e-learning materials and 

systems embracing the following factors: Ergonomics: Interfaces used 

in the technical design of courses should conform with up to date 

standards of ergonomic design and navigation through e-material. 

Inštitúcia by mala poskytnúť technické štandardy, štandardy 

dostupnosti a prezentačné štandardy uplatňované pri elektronických 

učebných materiáloch a systémoch e-vzdelávania, ktoré zahrnujú tieto 

faktory: Ergonómia: Rozhrania používané pri technickom spracovaní 

kurzov by mali byť v súlade s aktuálnymi štandardami ergonomického 

spracovania a navigácie cez elektronický materiál. Attractiveness: 

Interfaces and design of material, including e-material, should conform 

to broadly acceptable standards and be neutral as to sex, ethnicity, age 

and related issues. Atraktívnosť: Rozhrania a dizajn materiálu, vrátane 

elektronického materiálu, by mali byť v súlade so všeobecne 
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akceptovateľnými štandardami a mali by byť neutrálne, čo sa týka 

pohlavia, príslušnosti k etniku, veku a súvisiacimi otázkami.  Modernity: 

Software used in the courses should conform to recent standards of 

version and use, and be platform neutral or offer a choice in use. 

Modernosť: Softvér používaný v kurze by mal byť v súlade s aktuálnymi 

štandardami a bežne používanými verziami a mal by byť neutrálny, čo 

sa týka platformy, alebo ponúkať voľbu pri používaní. Downloads: 

Material to be downloaded should take into account reasonable 

standards of time to download, pace of download, and platforms of 

compression (if used). Sťahovanie: Materiály na stiahnutie by mali byť 

primerané, pokiaľ ide o čas potrebný na stiahnutie, rýchlosť sťahovania 

a metódy na kompresiu (ak sa používajú). Updating: Software used 

should be such that updates are easily implemented and readily 

accessible to users. Aktualizácia: Používať by sa mal taký softvér, pri 

ktorom sa aktualizácie zavádzajú ľahko a sú okamžite prístupné pre 

používateľov.  Consistency: Consistent style sheets and schemas 

should provide consistency of use for learners. Authors should be 

provided with consistent authoring tools and a supportive environment 

to enable them to make effective use of tools. Konzistentnosť: 

Konzistentné tabuľky štýlov a schémy by mali poskytovať 

konzistentnosť vo využívaní pre študujúcich. Autorom by sa mali 

poskytnúť konzistentné nástroje na tvorbu a podporné prostredie, aby 

mohli nástroje efektívne využívať.   

 Indicators Ukazovatele 

The course materials and other on-line services are designed to 

operate effectively on a clearly specifi ed equipment and connectivity 

platform. The technical aspects take appropriate account of the 

locations and circumstances in which students may access the learning 

materials. Kurzové materiály a iné on-line služby sú vytvorené tak, aby 

fungovanli efektívne na jasne špecifikovanom vybavení a platformách 

pripojiteľnosti. Technické aspekty primerane zohľadňujú miesto 

a podmienky, v ktorých môžu mať študenti prístup k učebným 

materiálom.   
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At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution provides course authors and course teams with 

extensive support on the technical aspects of course design. The 

institution has one or more groups of staff committed to the ongoing 

development and implementation of policies relating to use of 

software and other tools for course design. The institution has 

implemented a clear strategy for the technical requirements for 

student access to e- learning. Inštitúcia poskytuje autorom kurzu 

a tímom v kurze rozsiahlu podporu v technických aspektoch tvorby 

kurzu. Inštitúcia má jednu alebo viac skupín zamestnancov, ktorí sa 

podieľajú na sústavnej tvorbe a implementácii politík využívania 

softvéru a iných nástrojov pre tvorbu kurzov. Inštitúcia má zavedenú 

jasnú stratégiu, ktorá sa týka technických požiadaviek dostupnosti 

e-vzdelávania pre študentov.      

4.3.2 Interface Rozhranie 

The student user interface is the primary route through which students 

access learning materials. Poorly designed features of this interface 

may create irritating barriers to learning achievement.From a student 

perspective the interface should be fully supported by all involved in 

course design and delivery, and incorporate common features across 

all the institution's programmes. Používateľské rozhranie pre študentov 

je hlavnou cestou, cez ktorú sa dostanú k učebným materiálom. Zle 

vytvorené funkcie tohto rozhrania môžu byť prekážkou, ktorá bude 

znervózňovať študujúcich pri dosahovaní učebných výsledkov. 

Z pohľadu študenta by rozhranie mali plne podporovať všetci tí, ktorí sa 

podieľajú na tvorbe kurzu a jeho realizácii. Rozhranie by malo 

integrovať spoločné charakteristiky všetkých programov inštitúcie.   

Important features are:That the interface is consistent. Elements such 

as font, text, placement and presentation should be consistent. 

Feedback cues should be available, e.g. the link changes colour when 

clicked etc.Movement between levels and between services and 

functions should be intuitive and consistent. The interface should 

comply with usability requirements. It should allow outputs in different 

formats. Dôležité sú tieto funkcie: Rozhranie je konzistentné. 

Konzistentné by mali byť prvky, ako font, text, umiestnenie, prezentácia. 
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K dispozícii by mali byť signály spätnej väzby, napr. linka zmení farbu, 

keď sa na ňu klikne, atď. Pohyb medzi stupňami a medzi službami 

a funkciami by mal byť intuitívny a konzistentný. Rozhranie by malo 

spĺňať požiadavky na použiteľnosť. Malo by umožňovať výstupy 

v rozličných formátoch. 

Indicators Ukazovatele 

Students' engagement with the course materials is assisted by use of a 

consistent interface providing access to course components. The 

function of course components is identified by consistent use of styles, 

formats, buttons etc. All interfaces comply with applicable usability 

standards. Prácu študentov s kurzovými materiálmi napomáha 

využívanie konzistentného rozhrania, ktoré poskytuje prístup 

k jednotlivým zložkám kurzu. Funkcia zložiek kurzu sa dá identifikovať 

podľa jednotného používania štýlov, formátov, tlačidiel atď. Všetky 

rozhrania spĺňajú platné štandardy použiteľnosti.    

 

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution provides course authors and course teams with a range 

of standard interface tools that can be customised to course-specifi c 

needs. The institution offers course teams a choice of styles, formats 

etc that allow selection appropriate to course needs whilst providing 

operational efficiency and institutional identity. Inštitúcia poskytuje 

autorom a tímom v kurze rad štandardných nástrojov pre rozhranie, 

ktoré sa dajú prispôsobiť špecifickým potrebám kurzu. Inštitúcia ponúka 

tímom v kurze možnosť voľby štýlov, formátov atď., ktoré umožňujú 

výber zodpovedajúci potrebám kurzu a zároveň poskytujú prevádzkovú 

efektivitu a inštitucionálnu identitu.    

4.3.3 Content Criteria Kritériá pre obsah  

The development of high quality e-learning content is dependent on 
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close collaboration and good communication between academic course 

designers and those responsible for its realisation as teaching media. 

Engagement between academics and media professionals in the 

technical design contributes significantly to the effectiveness of course 

materials. Tvorba obsahu e-vzdelávania na vysokej úrovni kvality závisí 

od úzkej spolupráce a dobrej komunikácie medzi akademickými 

pracovníkmi, ktorí vytvárajú kurz, a pracovníkmi, ktorí sú zodpovední za 

jeho realizáciu ako výučbového média. Zapojenie akademických 

pracovníkov a odborníkov v oblasti médií do vypracovania technickej 

stránky významne prispieva k efektívnosti kurzových materiálov.  One 

key issue that impinges on working relationships is whether technical 

design inputs should be integrated with the academic and pedagogic 

design process or whether they should be applied to the outputs from 

this process. Management of the interface between academic and 

media/technical experts is a key issue in circumstances where technical 

realisation of the teaching materials is subcontracted to a separate 

organisation. At all times it remains the responsibility of academic 

leaders to rule on matters of pedagogy and content. Academics should 

be literate in the use of e-media and fully aware of technical 

opportunities and constraints. Jednou z hlavných otázok, ktoré 

ovplyvňujú pracovné vzťahy, je to, či technické spracovanie má byť 

integrované do procesu akademického a didaktického spracovania 

kurzu, alebo vychádzať z výstupov tohto procesu. Riadenie rozhrania 

medzi akademickými a technickými expertami, resp. expertami v oblasti 

médií, je hlavnou otázkou v situáciách, keď sa technická realizácia 

učebných materiálov zabezpečuje subdodávateľsky na základe zmluvy 

s inou organizáciou. Za rozhodovanie o didaktických otázkach a obsahu 

sú po celý čas zodpovední vedúci akademickí pracovníci. Akademickí 

pracovníci by mali byť gramotní vo využívaní elektronických médií 

a mali by si plne uvedomovať technické možnosti a obmedzenia.     

The materials content should:  
  conform to usability standards and guidelines  
  conform to metadata standards  
  be relevant, accurate, appropriate and clear  
  be designed for regular updating  
  be reviewed periodically to ensure it continues to meet program 
standards  
  be appropriately interactive  
  accord to legal requirements e.g. copyright issues be identifi ed and 
documented 
  Obsah materiálov by mal byť: 



 80 

 v súlade so štandardami a pokynmi na použiteľnosť 
 v súlade so štandardami metadát 
 relevantný, presný, primeraný, a jasný 
 vypracovaný tak, aby sa mohol pravidelne aktualizovať 
 pravidelne hodnotený, aby sa zabezpečilo, že stále spĺňa štandardy 

programu 
 primerane interaktívny 
 v zhode s právnymi požiadavkami, napr. sú idenfikované 

a zdokumentované otázky týkajúce sa copyrightu. 
 
  
  

   
 

 

 Indicators Ukazovatele 

The course materials are judged to be fit for purpose by students and 

external assessors.The course content provides a range of learning 

experiences for students and is adequately interactive. Študenti 

a externí hodnotitelia posudzujú kurzové materiály, aby zodpovedali 

danému účelu. Obsah kurzu poskytuje študentom rôzne študijné 

skúsenosti a je dostatočne interaktívny.   

At excellence level Na excelentnej úrovni   

The course materials are acknowledged to be of high standard by 

students, academic peers and media professionals. The course content 

offers diversity in the learning experiences provided and enables 

students to fulfil learning outcomes in a stimulating environment.The 

course content can be used fl exibly in contexts other than its initial 

application. Študenti, kolegovia z radov akademických pracovníkov 

a odborníci v oblasti médií potvrdzujú vysoký štandard kurzových 

materiálov. Obsah kurzu ponúka rozmanitosť v poskytovaní študijných 

skúseností a umožňuje študentom, aby dosiahli výsledky vzdelávania 
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sa v stimulujúcom prostredí. Obsah kurzu sa môže pružne využívať aj 

v iných kontextoch, než je jeho pôvodné využitie.   

4.3.4 Process management Procesný manažment 

The processes for producing course material should be well managed 

and allow for effective collaboration between the professional groups 

involved. It is anticipated that institutions will adopt and implement 

project management processes appropriate to their circumstances and 

that materials development projects will be progressed within agreed 

budgetary frameworks. In circumstances where a significant proportion 

of materials production activity is undertaken by external organisations 

or consortium partners, external partners should be appropriately 

integrated into the institution’s project management process.  

Particulars of the project management framework might include:  

Procesy produkcie kurzového materiálu by mali byť dobre riadené 

a mali by umožňovať efektívnu spoluprácu medzi zúčastnenými 

skupinami odborníkov. Predpokladá sa, že inštitúcie prijmú a zavedú 

také postupy na riadenie projektov, ktoré budú zodpovedať ich 

podmienkam, a projekty na tvorbu materiálov budú postupovať podľa 

schváleného rozpočtu. Tam, kde veľkú časť aktivít spojených s tvorbou 

materiálov realizujú externé organizácie alebo partneri v konzorciu, by 

externí partneri mali byť primerane začlenení do procesu riadenia 

projektov v inštitúcii. Riadenie projektov by sa mohlo zameriavať na 

tieto konkrétne aspekty:  

Documentation of production processes and roles of the actors in them. 

Dokumentáciu procesov produkcie a roly aktérov v týchto procesoch.   

 

Clear protocols for the transfer and handover of course materials 

between professional groups. Jasné protokoly na prenos 

a odovzdávanie kurzových materiálov medzi skupinami odborníkov.  

Involvement of and support for all categories of professional staff 

engaged in materials development and production. Zapojenie 

a podporu všetkých kategórií odborných zamestnancov zúčastnených 

na tvorbe a vypracovaní materiálov.  

Clearly established pathways for materials development allowing for 
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parallel and serial contributions by professional groups and other 

participants as necessary. Jasne stanovené reťazce na produkciu 

materiálov, ktoré skupinám odborníkov a iným zúčastneným 

pracovníkom umožnia prispievať súčasne aj postupne.  

Clear mapping of dependencies in the production pathways. 

Establishment and use of protocols for version control. Jasné 

zobrazenie závislostí v produkčných reťazcoch. Stanovenie a 

využívanie protokolov na sledovanie zmien v súboroch. 

Contractual templates for development activities sub-contracted to 

external agencies in compliance with industry best practice.  

Clearly defined relationships between contributors to consortium 

arrangements. Šablóny zmlúv na práce súvisiace s tvorbou materiálov, 

ktoré budú zadané externým agentúram v súlade s najlepšou praxou 

v danom odvetví. Jasne definované vzťahy medzi prispievateľmi 

konzorcia. 

Costing methodologies reflecting the direct and indirect costs of media 

selection on the lifetime costs of the course. Metódy oceňovania 

odrážajúce priame a nepriame náklady na výber médií v celkových 

nákladoch počas trvania kurzu.  

 

Indicators Ukazovatele 

The production of the course is progressed using an identifi able project 

management methodology. The roles of individuals within the project team is well 

defi ned and all recognise their professional interdependence. Those responsible 

for project management make timely and appropriate decisions. Pri produkcii 

kurzu sa využíva identifikovateľná metodika na riadenie projektov. Definované sú 

úlohy jednotlivcov v rámci projektového tímu a všetci vedia, ako ich práca odborne 

súvisí s inými. Pracovníci, ktorí sú zodpovední za riadenie projektov, sa rozhodujú 

načas a primerane.  

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution operates a production management system that provides all 

involved with course production access to tools and information essential to 

monitoring course materials production. Well established protocols and contracts 

facilitate project management of course components commissioned from party 
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individuals or organisations. The institution has extensive information on the costs 

of course materials production.  Inštitúcia využíva systém produkčného 

manažmentu, ktorý poskytuje všetkým, ktorí sa podieľajú na produkcii kurzu, 

prístup k základným nástrojom a informáciám na sledovanie produkcie kurzových 

materiálov. Zavedené protokoly a zmluvy podporujú projektové riadenie zložiek 

kurzu, ktoré boli zadané jednotlivcom alebo organizáciám tretích strán. Inštitúcia 

má rozsiahle informácie o nákladoch na tvorbu kurzových materiálov. 

 

4.4 Assessment and Evaluation Hodnotenie a evaluácia  

Design of the student assessment and evaluation components of an e-

learning course is an integral part of the design process and needs to 

be considered in both the curriculum design and course design phases 

(see also section 2.5). Tvorba prvkov hodnotenia a evaluácie študentov 

kurzu e-vzdelávania je neoddeliteľnou súčasťou procesu tvorby a musí 

sa brať do úvahy vo fáze tvorby kurikula aj vo fáze tvorby kurzu (pozri 

tiež časť 2.5).  

4.4.1 Student assessment Hodnotenie študentov 

Course designers should plan the process of student assessment as an 

integral component of a course addressing issues relating to scope and 

method of delivery. They should ensure that the assessment fits the 

method of delivery and that the total assessment burden is 

proportionate to the size of the course and its credit rating. Students 

should be fully informed on the nature and function of assessments, 

their contribution to summative assessment and their relationship to 

intended learning outcomes. Tvorcovia kurzu by mali plánovať proces 

hodnotenia študentov ako neoddeliteľnej súčasti kurzu, pričom by 

sa mali zaoberať otázkami, ktoré súvisia s rozsahom a metódou 

realizácie. Mali by zabezpečiť, aby hodnotenie vyhovovalo metóde 

realizácie a aby celková záťaž, ktorú bude klásť hodnotenie, 

zodpovedala rozsahu kurzu a počtu pridelených kreditov. Študenti by 

mali dostať všetky informácie o tom, aký majú jednotlivé hodnotenia 

charakter a funkciu, ako prispievajú k sumatívnemu hodnoteniu a aký 
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majú vzťah k plánovaným výsledkom vzdelávania sa.  In circumstances 

where marking responsibilities are devolved to tutors, or in consortium 

arrangements appropriate measures need to be in place to ensure that 

the criteria for allocation of marks for each individual piece of 

assessment are uniformally understood and consistently applied. E-

learning offers many opportunities for multiple embedded formative 

assessment and learning reinforcement loops.  V situáciách, kde je 

zodpovednosť za známkovanie prenesená na učiteľov, alebo v 

mechanizme konzorcia, musia existovať primerané opatrenia na 

zabezpečenie jednotného chápania a používaia kritérií známkovania 

pre každú jednotlivú časť hodnotenia. E-vzdelávanie ponúka veľa 

možností pre viacnásobné vnorené formatívne hodnotenie a sľučky na 

posilnenie vzdelávania sa. Course designers should exploit the 

interactivity of e-learning delivery to embed opportunities for self 

assessment. Feedback on assessments, whether provided 

electronically or through human intervention is an essential teaching 

tool. Tutors should be required to grade and return all assignments 

within a certain time period and provide qualitative feedback to enable 

improvement. Tvorcovia kurzu by mali využiť interaktívny charakter 

realizácie e-vzdelávania a mali by doň vnoriť možnosti na 

sebahodnotenie. Základným nástrojom výučby je spätná väzba pri 

hodnoteniach, ktorá sa poskytuje buď elektronicky alebo 

prostredníctvom osobnej intervencie. Od tútorov by sa malo vyžadovať, 

aby všetky zadania ohodnotili a vrátili v určitom čase a aby poskytovali 

kvalitatívnu spätnú väzbu, ktorá bude viesť k zlepšeniu.      

 Indicators Ukazovatele 

Student assessment is an integral component of course design 

providing both formative and summative elements. The course provides 

timely opportunities for students to verify their progress towards 

achieving learning objectives through both informal and formal means. 

Hodnotenie študentov je neoddeliteľnou súčasťou tvorby kurzu 

a poskytuje prvky formatívneho aj sumatívneho hodnotenia. Kurz 

poskytuje študentom možnosť overiť si prostredníctvom neformálnych 

aj formálnych prostriedkov, ako v danom čase napredujú pri 

dosahovaní cieľov vzdelávania sa. 
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Appropriate measures are in place to ensure fairness and 

consistency in marking, and timely feedback to students. This is 

monitored on a regular basis. Existujú primerné opatrenia, ktorými 

sa zabezpečí, aby známkovanie a spätná väzba, poskytovaná 

študentom načas, boli spravodlivé a konzistentné. Pravidelne sa to 

sleduje.   

At excellence level Na excelentnej úrovni  

Staff development programmes in student on-line assessment are 

provided. There is a demonstrable institutional commitment to 

improving assessment of courses delivered by e-learning through 

monitoring against appropriate performance measures and utilising 

feedback from students and tutors. Zamestnancom sú poskytované 

programy rozvoja zamerané na on-line hodnotenie študentov. Inštitúcia 

sa preukázateľne zaviazala, že bude zdokonaľovať hodnotenie kurzov 

e-vzdelávania sledovaním na základe zodpovedajúcich meradiel 

výkonnosti s využitím spätnej väzby od študentov a učiteľov. 

4.4.2 The examination process Proces skúšania 

Most e-learning courses will require one or more written examinations 

as a component of the summative assessment. Student performance 

standards on e-learning courses must be demonstrably equivalent to 

those on similar non-e courses. In designing written examinations, 

however, staff should take into account the students' primary mode of 

learning. Vo väčšine kurzov e-vzdelávania sa bude vyžadovať jedna 

alebo viac písomných skúšok, ktoré budú súčasťou sumatívneho 

hodnotenia. Výkonové štandardy v kurzoch e-vzdelávania musia byť 

preukázateľne ekvivalentné so štandardami podobných 

neelektronických kurzov. Pri vypracovaní písomných skúšok by však 

zamestnanci mali brať do úvahy hlavnú formu vzdelávania sa študenta.     

Examination processes should be part of the learning design process, 

optimised for the particular course concerned, and there should be briefi 

ng to introduce examiners (including external examiners) to the e-

learning methods deployed in the course. Procesy skúšania by mali byť 



 86 

súčasťou procesu tvorby vzdelávania sa, pričom by mali byť 

optimalizované pre konkrétny kurz, a malo by sa uskutočniť krátke 

stretnutie, na ktorom by sa skúšajúcim (vrátane externých skúšajúcich) 

predstavili metódy e-vzdelávania použité v kurze.   The use of e-

learning raises issues on verification of student identity, and appropriate 

measures need to be in place to ensure an absence of impersonation or 

plagiarism. Cross-referencing and correlation analysis between 

performance on written examinations and continuous assessment may 

be undertaken. Examination processes should verify attainment of 

learning objectives by a person who is identifi able as the person 

registered for the course. Examinations may need to be held at 

approved centres where identities can be checked. Využívanie e-

vzdelávania vyvoláva otázky, ktoré sa týkajú overovania totožnosti 

študentov. Musia existovať zodpovedajúce opatrenia, aby sa nevyskytlo 

plagiátorstvo, alebo aby sa niekto nevydával za inú osobu. Môžu sa 

použiť krížové referencie a korelačná analýza medzi výkonmi 

v písomných skúškach a priebežným hodnotením. Pri skúšaní by sa 

malo overiť, aké vzdelávacie ciele dosiahla osoba, ktorá bola 

identifikovaná ako osoba zapísaná v kurze. Je možné, že skúšky sa 

budú musieť vykonávať v schválených strediskách, v ktorých sa 

totožnosť bude môcť skontrolovať. 

 

Institutions offering programmes internationally should ensure that their 

mechanisms for verification of identity can be operated in all territories 

in which they register students. Inštitúcie, ktoré ponúkajú programy na 

medzinárodnej úrovni, by mali zabezpečiť, aby ich mechanizmy na 

overovanie totožnosti fungovali vo všetkých krajinách, v ktorých sa 

študenti do nich zapisujú.     

 Indicators Ukazovatele 

Examination procedures for e-learning courses comply with institutional 

examination procedures and do not disadvantage e- learning students. 

Adequate identity checks guarantee the integrity of the examination 
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process. Postupy skúšania v kurzoch e-vzdelávania sú v súlade 

s postupmi skúšania, ktoré uplatňuje inštitúcia, a neznevýhodňujú 

študentov e-vzdelávania. Integritu procesu skúšania garantuje 

adekvátna kontrola totožnosti.    

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution operates examination policies that have been specifically 

designed/adapted to cater for the needs of e-learning courses and their 

teaching methodologies. Development of fully on-line examination 

processes is a key objective for the institution. Inštitúcia uplatňuje 

politiky skúšania, ktoré boli vypracované, resp. prispôsobené tak, aby 

brali do úvahy potreby kurzov e-vzdelávania a ich metodík výučby. 

Hlavným cieľom inštitúcie je tvorba postupov skúšania, ktoré sú iba on-

line.  

4.4.3 Course evaluation and approval Evaluácia a schválenie kurzu 

Institutions developing e-learning programmes make signifi cant 

investment in the research, development and production of courses 

hence it is essential that they have in place appropriate structures for 

the approval and long term evaluation of courses. The development of 

learning materials and their subsequent improvement demands a 

greater formal commitment to external review, course testing and 

evaluation than would be the case in face to face presentation. 

Independent evaluation of course design and course materials may be 

carried out to ensure comparability with national or professional 

standards. In the case of e-learning courses the evaluation process 

should address subject content, modes of delivery and levels of 

interactivity. Inštitúcie, ktoré sa zoberajú tvorbou programov e-

vzdelávania, značne investujú do výskumu, tvorby a produkcie kurzov, 

a preto je dôležité, aby boli vytvorené zodpovedajúce štruktúry na 

schvaľovanie a dlhodobú evaluáciu kurzov. Tvorba učebných 

materiálov a ich následné zlepšovanie si vyžaduje vyššiu formálnu 

povinnosť externého posudzovania, testovania a evaluácie kurzu, než 

v prípade prezenčného vzdelávania. Aby sa zabezpečilo, že kurz 
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a kurzové materiály budú porovnateľné s národnými štandardami 

alebo profesijnými štandardami, môže sa vykonať ich nezávislá 

evaluácia. V prípade kurzov e-vzdelávania by sa proces evaluácie mal 

zaoberať obsahom predmetu, metódami a formami realizácie 

a stupňami interaktivity. For example: Napríklad: 

 

  External assessors should be engaged to review course design and 
provide developmental feedback. Do posudzovania kurzu by mali byť zapojení 
externí hodnotitelia, ktorí poskytnú spätnú väzbu pre jeho tvorbu.  
  The monitoring and evaluation process should provide documented 
feedback for improvement and redevelopment. Proces sledovania a evaluácie by 
mal poskytnúť zdokumentovanú spätnú väzbu na zlepšenie a prepracovanie 
kurzu.  
  Whilst in presentation data on patterns of student use may be gathered 
and analysed in addition to evaluation information from formal survey activity. 
Počas prezentácie kurzu sa okrem hodnotenia výsledkov formálneho prieskumu 
môžu zbierať a analyzovať údaje o modeloch ich využívania študentami.  
 

In an e-learning situation there is the potential for generation of very extensive 

data on student performance, etc for quality improvement and the course design 

team should devise a strategy for exploiting this. Irrespective of source of 

feedback course development and presentation schedules should provide 

appropriate allowance in time and resources for implementation of identifi ed 

improvements. Course materials and delivery technologies should be evaluated 

under realistic conditions of anticipated use that replicate both the equipment and 

connectivity used by students and the traffi c volumes anticipated at central portals 

and course servers. V podmienkach e-vzdelávania existujú možnosti na 

generovanie veľkého množstva údajov o výkonoch študentov a pod., ktoré môžu 

prispieť k zlepšeniu kvality, a tím tvorcov kurzu by mal vymyslieť stratégiu na ich 

využitie. Bez ohľadu na to, z akého zdroja je spätná väzba, v časových 

harmonogramoch na tvorbu a prezentáciu kurzu by mal byť vyčlenený 

zodpovedajúci čas a zdroje na zapracovanie identifikovaných zlepšení. Kurzové 

materiály a technológie využívané pri realizácii e-vzdelávania by mali byť 

hodnotené v reálnych podmienkach predpokladaného využívania, ktoré kopíruje 

vybavenie a pripojenie, ktoré využívajú študenti, a tiež predpokladaný objem 

návštevnosti centrálnych portálov a serverov s kurzami.  

 Indicators Ukazovatele 
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Course design and materials are subject to independent review and there is 

evidence that the course designers respond appropriately to reviewer comments. 

Course materials and delivery systems are technically tested under realistic 

conditions. There are appropriate feedback mechanisms in place for informing the 

improvement and development of the course. Kurz a kurzové materiály sú 

nezávisle hodnotené a je doložené, že tvorcovia kurzu primerane reagujú na 

pripomienky hodnotiteľov. Kurzové materiály a systémy na realizáciu e-

vzdelávania sa technicky testujú v reálnych podmienkach. Na informovanie 

a zlepšovanie kurzu existuje zodpovedajúci mechanizmus spätnej väzby. 

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution operates an independent review system whose results are used 

widely alongside its own feedback systems to inform and improve design of 

subsequent course projects. Inštitúcia používa nezávislý systém hodnotenia a 

jeho výsledky sa vo veľkej miere využívajú popri jej vlastnom systéme spätnej 

väzby na informovanie a zlepšovanie tvorby v nasledujúcich projektoch kurzov.    

 

Professional management of all courses ensures that all materials are developed 

and tested using industry standard procedures for quality management. 

Profesionálne riadenie vo všetkých kurzoch zabezpečuje, že pri tvorbe a testovaní 

všetkých materiálov sa využívajú štandardné postupy riadenia kvality v danom 

odvetví.  

 

5. Course Delivery Realizácia kurzu 

This section covers the technical aspects of course delivery, the 

interface through which students receive their course materials and 
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communicate with fellow learners and staff. Pedagogical aspects of 

course delivery are included in the Course Design and Student Support 

sections of the manual. Táto časť sa zameriava na technické aspekty 

realizácie kurzu, rozhranie, cez ktoré študenti dostávajú svoje kurzové 

materiály a komunikujú so svojimi spolužiakmi a zamestnancami. 

Didaktické aspekty realizácie kurzu sú obsiahnuté v častiach manuálu 

Tvorba kurzu a Študijná podpora.   The systems represent a very 

significant investment of fi nancial and human resource for acquisition 

and implementation and the selection of a particular system may 

influence teaching developments for many years. Effective course 

delivery requires collaboration between academic and operational 

divisions of the institution. Systémy predstavujú značnú investíciu 

finančných a ľudských zdrojov na ich obstaranie a implementáciu. 

Výber konkrétneho systému môže ovplyvniť rozvoj výučby na mnoho 

rokov. Efektívna realizácia kurzu si vyžaduje spoluprácu medzi 

akademickými a prevádzkovými pracovickami inštitúcie. Technical 

infrastructure should serve the requirements of the academic 

community, both students and staff. Policies on the implementation of a 

virtual learning environment to manage delivery processes should be 

driven by educational requirements and performance monitoring should 

embrace the impact on learning as well as the operational statistics. 

Technická infraštruktúra by mala slúžiť pre potreby akademickej 

komunity, študentov aj zamestnancov. Politiky implementácie 

virtuálneho vzdelávacieho prostredia na riadenie procesov realizácie by 

mali vychádzať z požiadaviek na vzdelávanie. Sledovanie výkonnosti by 

sa malo venovať vplyvu na vzdelávanie sa a tiež prevádzkovej 

štatistike. 

  Benchmarks Benčmarky  

1 The technical infrastructure maintaining the e-learning system should be 
fit for purpose and support both academic and administrative functions. Technical 
specifi cation should be based on a survey of stakeholder requirements and 
involve realistic estimates of system usage and development. Technická 
infraštruktúra na udržiavanie systému e-vzdelávania by mala zodpovedať danému 
účelu a mala by podporovať akademické aj administratívne funkcie. Technická 
špecifikácia by mala vychádzať z prieskumu požiadaviek aktérov a mala by 
zahŕňať reálny odhad využívania a rozvoja systému.    
2 The reliability and security of the delivery system should have been 
rigorously tested beforehand and appropriate measures should be in place for 
system recovery in the event of failure or breakdown. Vopred by mala dôkladne 
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preskúšať spoľahlivosť a bezpečnosť systému na realizáciu a mali by existovať 
zodpovedajúce opatrenia na obnovu systému v prípade jeho zlyhania alebo 
poruchy.  
3 Appropriate provision needs to be made for system maintenance, 
monitoring and review of performance against the standards set and against 
improvements as these become available.   Musí sa dostatočne zabezpečiť, aby 
systém údržby, sledovania a hodnotenia výkonnosti vyhovoval stanoveným 
štandardom a zlepšeniam, keď budú k dispozícií.  
4 The Virtual Learning Environment should be appropriate for the 
pedagogical model adopted and for the requirements of all users. It should be 
integrated with the institution's management information system as far as possible. 
Virtuálne vzdelávacie prostredie by malo zodpovedať prijatému didaktickému 
modelu a požiadavkám všetkých používateľov. Pokiaľ je to možné, malo by byť 
integrované do manažérskeho informačného systému inštitúcie.    
5 The VLE should provide information and services to all users in a logical, 
consistent and reliable way. All users should be confident that the VLE's systems 
for communication and provision of information are secure, reliable and, where 
appropriate, private.  VVP by malo poskytovať informácie a služby všetkým 
používateľom logicky, konzistentne a spoľahlivo. Všetci používatelia by mali mať 
istotu, že systémy VVP na komunikáciu a poskytovanie informácií sú bezpečné a 
spoľahlivé a podľa potreby osobné. 
6 Materials and information accessible through the VLE should be regularly 
monitored, reviewed and updated. The responsibility for this should be clearly 
defined and those responsible provided with appropriate and secure access to the 
system to enable revision and updating to occur. Materiály a informácie, ktoré sú 
prístupné cez VVP, by sa mali pravidelne sledovať, hodnotiť a aktualizovať. 
Zodpovednosť za tieto činnosti by mala byť jasne definovaná a zodpovední 
pracovníci by mali mať zabezpečený primeraný a bezpečný prístup k systému, aby 
mohli pracovať na revíziách a aktualizácii. 
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5.1 Technical Infrastructure Technická infraštruktúra 

Effective delivery of e-learning requires the institution to acquire, 

operate and maintain a computer network capable of registering 

students to courses and programmes, distributing of e-learning 

materials to students, maintaining and updating records of student 

performance, conducting aspects of e-business with respect to student 

fees etc, facilitating communication between the institution, its students, 

central staff and affi liate staff. Pre efektívnu realizáciu e-vzdelávania je 

potrebné, aby inštitúcia obstarala, prevádzkovala a udržiavala 

počítačovú sieť, ktorá je schopná robiť zápis študentov do kurzov 

a programov, distribuovať študentom elektronické učebné materiály, 

udržiavať a aktualizovať záznamy o výkonoch študentov, spravovať 

záležitosti e-obchodu týkajúce sa poplatkov študentov atď., napomáhať 
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komunikáciu medzi inštitúciou, jej študentami, kmeňovými 

zamestnancami a externými spolupracovníkmi.  The institution should 

have a strategic plan for technical infrastructure for e-learning, its 

management and development. The system must be capable of 

operation to standards commonly encountered in the commercial world 

in terms of availability and capacity to cope with anticipated business fl 

ows. This section does not purport to offer detailed defi nitions of the 

services offered or the technical specifi cations. Inštitúcia by mala mať 

strategický plán technickej infraštruktúry pre e-vzdelávanie, jeho 

riadenie a rozvoj. Čo sa týka dostupnosti, systém musí byť schopný 

fungovať podľa štandardov, s ktorými sa normálne stretávame 

v komerčnom svete, a musí mať kapacitu na zvládnutie 

predpokladaných tokov. Cieľom tejto časti nie je ponúknuť podrobné 

definície poskytovaných služieb, ani technické špecifikácie.  

5.1.1 System Design and architecture Tvorba a architektúra systému 

The design and architecture of the institution's technical infrastructure 

may be a key factor in successful delivery of e-learning programmes 

demanding significantly greater capacity and capability than the 

technical infrastructure required to support campus based students or 

research programmes.  Tvorba a architektúra technickej infraštruktúry 

inštitúcie môže byť hlavným faktorom úspešnej realizácie programov e-

vzdelávania, pretože si vyžaduje oveľa väčšiu kapacitu a spôsobilosť, 

než technická infraštruktúra na podporu študentov alebo výskumných 

projektov v škole. Institutional systems are one aspect of the delivery 

system, the other major factor being the facilities owned or accessed by 

its target student audience, hence institutional decisions may be infl 

uenced by projections on the nature and use of on-line services offered 

by other organisations with whom their students interface. 

Inštitúcionálne systémy sú jedným z prvkov systému na realizáciu e-

vzdelávania. Ďalším dôležitým faktorom sú zariadenia, ktoré vlastnia 

alebo ku ktorým majú prístup študenti, ktorí sú cieľovými poslucháčmi. 

Rozhodnutia, ktoré inštitúcia prijíma, môžu byť preto ovplyvnené 

predpokladaným charakterom a používaním on-line služieb, ktoré 

ponúkajú iné organizácie, s ktorými jej študenti komunikujú.  Hence 

socio-technical foresight activities should play a major role in informing 

institutional decision making. The institution may choose to work in 

consortial arrangements with other institutions or to outsource provision 

of its technical infrastructure. In either circumstance it should satisfy 
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itself that the arrangements will provide effective service for students 

and staff. The institution should endeavour to adopt a strategy that 

provides flexibility to allow for increases in demand and the emergence 

of new technologies and patterns of use. Sociálno-technické prognózy 

by preto mali hrať významnú úlohu pri informovanom rozhodovaní 

inštitúcie. Inštitúcia si môže zvoliť prácu v konzorciu s inými inštitúciami, 

alebo môže presunúť poskytovanie svojej technickej infraštruktúry na 

externý subjekt. V obidvoch prípadoch sa musí presvedčiť, či 

mechanizmy slúžia efektívne študentom a zamestnancov. Inštitúcia by 

sa mala snažiť prijať takú stratégiu, ktorá poskytuje pružnosť a berie do 

úvahy zvyšovanie dopytu a vznik nových technológií a modelov 

využívania. 

 

 Indicators Ukazovatele 

There are clear operating standards and management processes. 

Operating standards are implemented effectively. Contractual 

relationships with partners/outsourcers are in place and well defi ned. 

Existujú jasné prevádzkové štandardy a postupy riadenia. Prevádzkové 

štandardy sú implementované efektívne. Existujú vhodne definované 

zmluvné vzťahy s partnermi, resp. externými subdodávateľmi.  

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The strategic plan defines current and future needs of the institution. 

The institution will undertake regular technical foresight activity to inform 

decision making. V strategickom pláne sú definované súčasné 

a budúce potreby inštitúcie. Inštitúcia pravidelne vypracováva prognózy 

ako informáciu pre rozhodovanie.  
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5.1.2 Technical Infrastructure Technická infraštruktúra 

The technical infrastructure should be professionally designed, 

managed and maintained to ensure that it meets capacity and 

availability targets. Services and standards of performance should 

relate to those encountered in customer service organisations such as 

banks and insurance companies that offer their customers on-line 

services. Staff responsible for these functions may have performance 

targets and reward systems that may relate to those encountered in the 

service sector. There may be a clear separation of responsibilities for 

management of the e-learning infrastructure from other aspects of the 

institution’s infrastructure relating to research or administration. 

Vytvorenie, riadenie a udržiavanie technickej infraštruktúry by sa malo 

zabezpečiť profesionálne tak, aby spĺňala ciele pre kapacitu 

a dostupnosť. Služby a štandardy výkonnosti by mali súvisieť s tými, 

s ktorými sa stretávame v organizáciách služieb zákazníkom, napr. v 

bankách a poisťovniach, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom on-line 

služby. Zamestnanci zodpovední za tieto činnosti môžu mať také 

výkonové ciele a systém odmien, s akými sa stretávame v sektore 

služieb. Zodpovednosť za riadenie infraštruktúry e-vzdelávania môže 

byť zreteľne oddelená od iných prvkov infraštruktúry inštitúcie, ktoré sa 

týkajú výskumu a správy.  

 

 Indicators Ukazovatele 

There is suffi cient server capacity to handle the planned 

usage.Connectivity issues do not restrict or disrupt learning. The 

technical requirements of the system are monitored on a regular 

basis.E-learning requirements are integrated with the longer term IT 

infrastructure plans of the organisation.  Server má dostatočnú kapacitu 

na zvládnutie plánovaného používania. Problémy so spojením 

neobmedzujú ani nenarúšajú vzdelávanie sa. Technické požiadavky 

systému sú pravidelne sledované. Požiadavky e-vzdelávania sú 

dlhodobo integrované do plánov organizácie na infraštruktúru 

informačných technológií.    
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At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution sets standards for the operation of its technical 

infrastructure that are benchmarked against other major on-line 

customer service providers. The future planning of technical 

infrastructure for e-learning is the major determinant of organisational 

ICT planning.  Inštitúcia si stanovuje štandardy na prevádzku svojej 

technickej infraštruktúry, ktoré porovnáva s inými významnými 

poskytovateľmi on-line služieb zákazníkom. Plánovanie budúcej  

technickej infraštruktúry e-vzdelávania je významným určujúcim 

faktorom pri plánovaní IKT v organizácii.   

5.2 Virtual learning environment Virtuálne vzdelávacie prostredie 

The term Virtual Learning Environment is used to describe the 

collection of systems required to manage the on-line learning process. 

The systems allow for management of all processes from course 

authoring to delivery of the course materials to students and recording 

their performance. The system requires integration of many pre existing 

systems within an institution. e.g. its student registration system. Some 

institutions may choose to implement a VLE by an internal systems 

integration project. Increasingly institutions are purchasing commercial 

systems that may be modifi ed to suit institutional requirements. This 

section describes aspects of the functions carried out by the VLE. It is 

not checklist for VLE functionality. Termín virtuálne vzdelávacie 

prostredie sa používa na opis súboru systémov požadovaných na 

riadenie on-line procesu vzdelávania sa. Systémy umožňujú riadenie 

všetkých procesov od vytvorenia obsahu kurzu po sprostredkovanie 

kurzových materiálov študentom a zaznamenanie ich výkonov. Systém 

si vyžaduje integráciu mnohých systémov, ktoré existovali v rámci 

inštitúcie už skôr, napr. systému, ktorý inštitúcia využíva na zápis 

študentov. Niektoré inštitúcie si môžu zvoliť zavedenie VVP 

prostredníctvom projektu internej integrácie systémov. Inštitúcie čoraz 

viac kupujú komerčné systémy, ktoré môžu byť modifikové tak, aby 

vyhovovali ich požiadavkám. V tejto časti sú opísané prvky funkcií, 

ktoré sa realizujú vo VVP. Nejde o úplný zoznam funkčnosti VVP. 
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5.2.1 Learning Platforms and Management Systems Vzdelávacie  platformy a  

systémy riadenia  

The core of the virtual learning environment is the system that 

undertakes the delivery of e-learning materials to students. Its facilities 

influence the nature of teaching and student interactions that can be 

offered and impact on the work of course designers and students. 

Jadrom virtuálneho vzdelávacieho prostredia je systém, ktorý 

sprostredkováva študentom elektronické učebné materiály. Jeho 

zariadenia ovplyvňujú charakter výučby a interakcií študentov, ktoré 

možno poskytovať, a majú vplyv na prácu tvorcov kurzu a študentov.   

There are international bodies determining standards for these systems 

and it is inappropriate for this document to attempt to duplicate their 

work. However compliance with emerging systems of standards will be 

a key factor influencing the choice of system adopted by an institution. 

Hitherto many institutions operated "home grown" learning platforms, 

often with their origins in a single department. For most institutions the 

operation of such systems is no longer a feasible option. The choice 

that they face is that of: Štandardy pre tieto systémy stanovujú 

medzinárodné orgány a nebolo by vhodné, aby sa tento dokument 

snažil ich prácu kopírovať. Súlad so vznikajúcimi systémami štandardov 

bude ale hlavným faktorom, ktorý ovplyvní voľbu systému, ktorý 

inštitúcia príjme. Mnohé inštitúcie prevádzkovali doteraz „podomácky 

vyrobené“ vzdelávacie platformy, ktoré často vznikli na jednom 

oddelení. Pre väčšinu inštitúcií však už prevádzkovanie takýchto 

systémov nie je prijateľné. Majú pred sebou tieto možnosti:  
• buying a system from a commercial provider that is managed inhouse 
kúpia si systém od komerčného poskytovateľa, ktorý budú sami riadiť 
• buying a managed service from a commercial provider kúpia si 
riadené, subdodávateľsky zabezpečované služby od komerčného 
poskytovateľa  
• operating and managing an open source system (and contributing to 
the development community) budú prevádzkovať a riadiť voľne 
dostupný systém (a prispievať do komunity, ktorá ho vytvára) 
• joining a consortium that has itself opted for one of the above options 
vstúpia do konzorcia, ktoré sa rozhodlo pre jednu z uvedených 
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možností  
The linkage between the Learning Management System and the 
institution's administrative systems must operate effectively.  Prepojenie 
systému na riadenie vzdelávania (Learning Management System - 
LMS) s administratívnymi systémami inštitúcie musí fungovať efektívne. 

 

Indicators Ukazovatele  

The systems providing access to e- learning are appropriate for the type 

of learning and the requirements of learners. The system provides 

robust privacy, and this applies to the personal domain, support, advice 

or guidance etc in addition to security of academic and fi nancial 

transactions. The e-learning system and resources demonstrate ease of 

use for the full range of target users, including people with disabilities. 

Physical and virtual environments are selected to contribute to the effi 

ciency of learning and to refl ect the needs of target users. Provision of 

the e-learning platform is protected by robust contractual arrangements 

and contingency planning. Systémy, ktoré poskytujú prístup k e-

vzdelávaniu, musia zodpovedať typu vzdelávania sa a požiadavkám 

študujúcich. Systém poskytuje veľké súkromie, čo sa vzťahuje na 

bezpečnosť akademických a finančných transakcií, a okrem toho 

osobnú stránku, podporu, poradenstvo alebo orientáciu atď. Systém 

a zdroje e-vzdelávania sa vyznačujú jednoduchým používaním pre 

rôznych cieľových používateľov, vrátane ľudí so zdravotným 

postihnutím. Fyzické a virtuálne prostredie je vyberané tak, aby 

prispievalo k efektívnosti vzdelávania sa a aby reflektovalo potreby 

cieľových používateľov. Zabezpečenie platformy e-vzdelávania je 

chránené pevnými zmluvnými mechanizmami a núdzovými plánmi.  
 

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The e-learning system has the interface and technical facilities to meet 

current and planned needs and these aspects are under constant 

review in the light of technical and pedagogic developments. The 

institution contributes extensively to the development of e-learning 

systems. Systém e-vzdelávania má rozhranie a technické zariadenia, 

ktoré uspokojujú súčasné a plánované potreby, a tieto aspekty sú 

neustále hodnotené vo svetle rozvoja techniky a didaktiky. Inštitúcia 

značne prispieva k rozvoju systémov e-vzdelávania.  
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5.2.2 e-Learning Materials Elektronické učebné materiály 

E-Learning resources should be selected to meet the requirements of 

target users (learners and teachers) and the providing organisation. The 

e-learning system should address the needs of users for easy access 

and high quality interaction with the learning materials.  Zdroje pre e-

vzdelávanie by mali byť vyberané tak, aby spĺňali požiadavky cieľových 

používateľov (študujúcich a učiteľov) a organizácie, ktorá poskytuje e-

vzdelávanie. Systém e-vzdelávania by mal riešiť potreby používateľov, 

ktoré sa týkajú jednoduchého prístupu a vysokej kvality interakcie 

s učebnými materiálmi.   There is a number of standards relating to the 

description and indexing of e-learning materials, (prerequisites, content, 

learning outcomes, student learning styles etc), that are intended to 

facilitate the interoperability of learning materials across delivery 

platforms. Existuje viacero štandardov, ktoré sa týkajú opisu 

a indexovania elektronických učebných materiálov (vstupné 

požiadavky, obsah, výsledky vzdelávania sa, učebné štýly študentov 

atď.), ktorých cieľom je uľahčiť interoperabilitu učebných materiálov 

medzi platformami. Compliance with these standards may provide the 

precondition for exchange of learning materials between departments 

and institutions. The Virtual Learning Environment should enable 

students to interact with all features of the learning materials as 

intended by the course developers without degradation of intended 

functionality or interactivity. Súlad s týmito štandardami môže vytvoriť 

podmienky na výmenu učebných materiálov medzi oddelaniami 

a inštitúciami. VVP by malo umožniť interakciu študentov so všetkými 

funkciami učebných materiálov v súlade so zámermi tvorcov kurzu bez 

toho, aby sa zhoršila funkčnosť a interaktivita.  

In circumstances where students do not have routine access to good 

connectivity the institution may make use of hybrid systems in the 

delivery of materials e.g. materials that have dynamic graphics or video 

content may be distributed via DVD rather than streamed. Copyrights 

and licence arrangements should be protected and managed effectively 

and any limitations on the use of third party materials effectively 

implemented. The organisation’s approach and policy on interoperability 

of resources and adherence to technical standards should contribute to 

the effectiveness of the system. V podmienkach, kde študenti nemajú 

bežne prístup k dobrému pripojeniu, by inštitúcia mala na 

sprostredkovanie materiálov využívať hybridné systémy. Napr. 

materiály s dynamickou grafikou alebo obrazovým obsahom môžu byť 
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distribuované skôr na DVD nosičoch a nemusia byť prenášané. 

Autorské práva a licenčné opatrenia by mali byť účinne chránené 

a riadené a efektívne by sa mali využívať obmedzenia na využívanie 

materiálov tretích strán.  K účinnosti systému by mal prispievať prístup 

a politika organizácie, ktoré sa týkajú interoperability zdrojov 

a dodržiavania technických štandardov.         

 

 Indicators Ukazovatele 

The content is credible, accurate and up to date.Learning materials are 

designed/selected on the basis of identifi ed needs.The content is 

presented in a learner-oriented fashion.Policies for delivery of materials 

are consistent with the technical infrastructure available to students.The 

e-learning materials exploit the opportunities for interactivity inherent in 

e-learning systems.E-learning materials are delivered via the VLE 

without loss of interactivity or other features.There is a structured 

system for securing and recording the rights necessary for use of third 

party materials in teaching materials. Obsah je vierohodný, presný 

a aktuálny. Učebné materiály sú vypracované, resp. vybrané, na 

základe indentifikovaných potrieb. Štýl prezentácie obsahu sa orientuje 

na študujúceho. Politiky na sprostredkovanie materiálov sú 

konzistenstné s technickou infraštruktúrou, ktorú majú študenti 

k dispozícii. Elektronické učebné materiály využívajú možnosti pre 

interaktivitu, ktorá je vlastná systémom e-vzdelávania. Elektronické 

učebné materiály sú poskytované cez VVP bez straty interaktivity alebo 

iných funkcií. Existuje štruktúrovaný systém na zabezpečenie 

a zaznamenávanie práv potrebných pri využívaní materiálov tretích 

strán v učebných materiáloch.    

At excellence level Na excelentnej úrovni 

E-learning materials are consistently compliant with IMS, SCORM or 
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other international interoperability standards. The institution has in place 

policies for internal reuse of materials and is active in the import and 

export of materials between institutions. Elektronické učebné materiály 

dôsledne vyhovujú systémom IMS, SCORM alebo iným 

medzinárodným štandardom interoperability. Inštitúcia má politiky na 

opätovné interné využívanie materiálov a je aktívna pri importe 

a exporte materiálov medzi inštitúciami.   

5.2.3 Information Requirements Požiadavky na informácie 

There should be clear information available to students and other 

interested parties on the main aspects of the course: its size and level, 

subject content, relationship with other courses, mechanisms for 

dissemination of course materials, assignments, assessments and 

evaluation tests. Information may be extracted to suit the needs of 

differing audiences and modes of presentation. For example, 

information for prospective students, study calendars and course guides 

for enrolled students, authors of other courses who may wish to reuse 

materials, system managers and student support agents. Študentí a iné 

zainteresované strany by mali mať k dispozícii jasné informácie 

o hlavných aspektoch kurzu: o jeho rozsahu a stupni, obsahu predmetu, 

vzťahu k iným kurzom, mechanizmoch na disemináciu kurzových 

materiálov, zadaniach, hodnoteniach a evaluačných testoch. Informácie 

môžu byť vybrané tak, aby vyhovovali potrebám rôznych poslucháčov a 

rôznym formám prezentácie. Napríklad môže ísť o informácie pre 

budúcich študentov, študijné kalendáre a sprievodcov ku kurzom pre 

zapísaných študentov, autorov iných kurzov, ktorí by chceli materiály 

znovu využiť, manažérov systémov a poskytovateľov študijnej podpory.     

 

 Indicators Ukazovatele 

Students contemplating study by e-learning are adequately informed of 

the courses available to them and the requirements for study.Learners 

are provided with full information on sequence, timing, and options 

within their intended programme of study.Details of course delivery are 
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provided to learners and staff in a clear and accessible way. Študujúci, 

ktorí uvažujú o študiu prostredníctvom e-vzdelávania, majú dostatočné 

informácie o dostupných kurzoch a požiadavkách na štúdium. Študujúci 

sú plne informovaní o postupnosti, časovom rozvrhnutí a o možnostiach 

štúdia v rámci programu, o ktorom uvažujú. Podrobnosti a realizácii 

kurzu sú poskytované študujúcim a zamestnancom zrozumiteľne 

a prístupnou formou. Relationship between different actors (teachers, 

tutors, etc) involved is specified and clear to learners.The provision of 

information is managed consistently at programme level. Vzťahy medzi 

rôznymi aktérmi (učiteľmi, tútormi atď.) sú špecifikované a zrozumiteľné 

pre študujúcich. Poskytovanie informácií sa riadi konzistentne na úrovni 

programu. 

   

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution has a comprehensive policy for the provision of online 

information to prospective and current and former students. There are 

institutional templates for the presentation of information and these are 

adhered to by all programmes and courses. There is clear responsibility 

for overall management of information provision across all programmes. 

Inštitúcia má komplexnú politiku poskytovania on-line informácií pre 

budúcich, súčasných a bývalých študentov. Na prezentáciu informácií 

existujú inštitucionálne šablóny, ktoré sa dodržiavajú vo všetkých 

programoch a kurzoch. Jasne je stanovená zodpovednosť za celkové  

riadenie poskytovania informácií v rámci všetkých programov.   

5.2.4 Monitoring and updating the e-learning system Sledovanie a aktualizácia 

systému e-vzdelávania 

The e-learning provision should be monitored and managed on a 

continuous basis to ensure its effectiveness. It should be evaluated and 

updated on a planned and appropriate basis. Monitoring should cover 

both the detailed operational aspects of the system (performance, 

availability, capacity utilisation, user error reports etc) and also the 

performance of the human support systems. Student surveys 
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administered on-line, routinely as part of courses, by random selection 

should be augmented by consultation with the student body regarding 

the effectiveness of the system. This information should be used to 

inform future development.  Poskytovanie e-vzdelávania by sa malo 

priebežne sledovať a riadiť tak, aby sa zabezpečila jeho efektívnosť. 

Evaluácia a aktualizácia by mala byť plánovaná a na zodpovedajúcej 

úrovni. Sledovanie by malo zahrnovať podrobné aspekty prevádzky 

systému (výkonnosť, dostupnosť, využitie kapacít, hlásenia 

používateľov o chybách atď.) a tiež výkonnosť systémov osobnej 

podpory. Prieskumy študentov, realizované on-line ako bežná súčasť 

kurzov náhodným výberom, by mali byť doplnené o konzultácie 

o efektívnosti systému so študentským orgánom. Tieto informácie by sa 

mali využiť pri budúcej tvorbe.    

  

 Indicators Ukazovatele  

The performance of e-learning systems is monitored and opportunities 

for performance improvement identifi ed.Performance of human 

supporters and moderators is monitored regularly.Problems and issues 

are acted upon promptly. Longer term improvements are identifi ed. 

Výkonnosť systémov e-vzdelávania sa sleduje a identifikujú sa 

možnosti jej zlepšenia. Pravidelne sa sledujú výkony poskytovateľov 

osobnej podpory a moderátorov. Problémy a otázky sa riešia promptne. 

Identifikujú sa dlhodobejšie zlepšenia.  

At excellence level Na excelentnej úrovni 

Provision is evaluated and updated on a planned and appropriate basis. 

There is an institutional policy of performance analysis and survey that 

informs future developments. Evaluácia a aktualizácia poskytovania je 

plánovaná a na zodpovedajúcej úrovni. Inštitúcia má politiku analýzy a 
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prieskumu výkonnosti ako informáciu pre budúcu tvorbu. 

5.2.5 On-line assessment On-line hodnotenie 

Delivery of and response to on-line assessment is a primary function of 

on-line learning environments.Assessment may be tiered to provide 

online formative assessment and summative assessment.On-line 

systems are capable of delivering assessments in a range of styles and 

providing remedial teaching in response to student error. Realizácia on-

line hodnotenia a reakcia naň je primárnou funkciou on-line 

vzdelávacích prostredí. Hodnotenie môže byť viacúrovňové a môže 

poskytovať on-line formatívne hodnotenie a sumativne hodnotenie. On-

line systémy sú schopné realizovať rôzne štýly hodnotenia a naviesť  

na opravu ako reakciu na chybu študenta. The system should be 

designed to do this effectively and provide effective feedback speedily 

linking with other support mechanisms wherever possible.For 

assessments that are essentially conventional in format, e.g. essays,but 

submitted on-line, security in transit between student and marker, 

quality of the marking tools and detection of plagiarism are 

technicalaspects that should be professionally implemented and 

monitored. Systém by mal byť vytvorený tak, aby sa to robilo efektívne 

a aby bola podľa možnosti zabezpečená efektívna spätná väzba s 

rýchlym prepojením na iné podporné mechanizmy. Pri hodnoteniach, 

ktoré majú v zásade klasický formát, napr. eseje, ale sú odovzdávané 

on-line, by mali byť profesionálne zavedené a sledované technické 

prvky, ako bezpečnosť pri prechode medzi študentom a známkujúcim, 

kvalita nástrojov známkovania a zisťovanie plagiátorstva.    

 

Students should have access to their up-to-date assessment record at 

all times. Študenti by mali mať po celý čas prístup k aktuálnym 

záznamom o svojom hodnotení.  

 Indicators Ukazovatele  

Assessment methods are appropriate to the programme and 

Met opmaak: Markeren
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topic.Learners are informed about the conditions and outcomes of the 

assessment before and after completion.Appropriate arrangements are 

made for security of assessments.Data protection and privacy 

procedures are in place.Feedback is relevant, contains appropriate 

depth and is timely.Progress details are available to the individual 

involved. Metódy hodnotenia zodpovedajú programu a téme. Študujúci 

majú informácie o podmienkach a výsledkoch hodnotenia pred a po 

ukončení. Realizujú sa primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti 

hodnotenia. Zabezpečená je ochrana údajov a súkromia. Spätná väzba 

je relevantná, dostatočne dôkladná a načas. Účastníci majú k dispozícii 

podrobné údaje o svojom napredovaní.          

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution invests in the development of on-line assessment 

techniques.There is evidence of research and development of on-line 

assessment tools and the dissemination of these across the institution. 

Inštitúcia investuje do rozvoja on-line postupov hodnotenia. Doložený je 

výskum a vývoj on-line nástrojov hodnotenia a ich šírenie v rámci 

inštitúcie.    

5.2.6 Physical distribution Distribúcia fyzických materiálov 

Though it is envisaged that the majority of learning needs will be met by 

on-line materials there are circumstances in which students may be 

required to use physical materials. The institution may choose to the 

needs of students with access to different levels of technical 

infrastructure through the provision of some materials in a physical 

format, in doing so it should operate distribution systems that operate 

efficiently and do not further disadvantage these students. Hoci sa 

predpokladá, že väčšina on-line materiálov bude uspokojovať potreby 

vzdelávania sa, sú situácie, v ktorých sa možno bude od študentov 

vyžadovať, aby využili fyzické materiály. Inštitúcia sa môže rozhodnúť, 

či potreby študentov na prístup k rôznym úrovniam technickej 

infraštruktúry uspokojí tak, že im poskytne určité materiály vo fyzickom 

formáte. Mala by pri tom využívať distribučný systém, ktorý funguje 
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efektívne a ďalej neznevýhodňuje týchto študentov.    Use of physical 

materials may be designed into a course or may be implemented to 

cope with the needs of an individual student or to address an 

emergency situation affecting all students. Fyzické materiály sa môžu 

využiť ako súčasť kurzu alebo pri riešení potrieb jednotlivých študentov,  

alebo v naliehavých situáciách, ktoré sa týkajú všetkých študentov. 

 

 Indicators Ukazovatele 

Routine despatch and delivery of course materials meets student needs in terms 

of time and cost. There is a contingency plan for provision of physical materials to 

meet individual student emergency needs, e.g. illness, loss of connectivity etc. 

There is a contingency plan for provision of physical materials to course 

populations in the event of malfunction of on-line materials, for example provision 

of CD or DVD if media streaming does not operate as anticipated. Rutinné 

odosielanie a sprostredkovanie kurzových materiálov uspokojuje potreby 

študentov, ktoré sa týkajú času a nákladov. Pri poskytovaní fyzických materiálov 

existuje núdzový plán na uspokojenie naliehavých potrieb jednotlivých študentov, 

napr. pri chorobe, strate pripojenia atď., a núdzový plán pre všetkých študentov 

v kurze v prípade nefunkčnosti on-line materiálov, napr. poskytovanie CD alebo 

DVD nosičov, ak prúd medií nefunguje tak, ako sa predpokladalo.   

 

6. Staff Support Podpora pre zamestnancov 

E-Learning institutions should provide their staff with the necessary facilities and 

support for delivering academic teaching of high quality. The fact that this is 

carried out using digital media places extra responsibilities on the institution. In this 

category the most important criteria are brought together and address the needs of 

both full time and associate staff who may be employed in a number of teaching 

and administrative roles. The objective of all support services is to enable all 



 107 

members of academic and administrative staff to contribute fully to e-learning 

development and service delivery without demanding that they become ICT or 

media specialists in their own right. Inštitúcie, ktoré poskytujú e-vzdelávanie, by 

mali svojim zamestnancom zabezpečiť potrebné zariadenia a podporu na to, aby 

mohli  poskytovať akademickú výučbu na vysokej úrovni. Využívanie digitálnych 

médií pri výučbe kladie na inštitúciu ďalšie požiadavky. V tejto skupine sa spájajú 

najdôležitejšie kritériá, ktoré riešia potreby interných aj externých zamestnancov, 

ktorí môžu zastávať viacero pedagogických a administratívnych rolí. Cieľom 

všetkých podporných služieb je umožniť všetkým akademickým 

a administratívnym zamestnancom, aby mohli plne prispievať k rozvoju e-

vzdelávania a sprostredkovaniu služieb, pričom sami nemusia byť špecialistami na 

IKT alebo médiá.         
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 Benchmarks Benčmarky 

1 All staff with academic, media development and administrative roles need 
to be able to support the development and delivery of e-learning programmes 
without themselves being technical experts. The institution should ensure that 
appropriate training and support is provided for these staff and that this is training 
is enhanced in the light of system developments. Všetci zamestnanci, ktorí 
zastávajú akademické roly, roly pri tvorbe médií a administratívne roly, musia byť 
schopní podporovať tvorbu a realizáciu programov e-vzdelávania bez toho, aby 
boli sami expertami v oblasti techniky. Inštitúcia by mala zabezpečiť zodpovedajúci  
vzdelávanie a podporu pre týchto zamestnancov a mala by zabezpečiť, že toto 
vzdelávanie sa zdokonaľuje v súlade s  rozvojom systému.  
2 Pedagogic research and development should be regarded as high status 
activities within institutions with a commitment to high quality e-learning. There 
should be mechanisms within these institutions for the dissemination of good 
practice in support of e-learning (including good practice developed elsewhere 
and/or through consortia), and for the training or mentoring of new staff in such 
practice. Career development incentives need to refl ect an e-learning culture. 
V inštitúciách, ktoré sa zaviazali, že ich e-vzdelávanie bude na vysokej úrovni, by 
sa mal pedagogický výskum a vývoj považovať za aktivitu s vysokým statusom. 
V týchto inštitúciách by mali existovať mechanizmy na rozširovanie dobrej praxe 
na podporu e-vzdelávania (vrátate dobre praxe, ktorá vznikla inde alebo v rámci 
konzorcia) a na vzdelávanie alebo mentorovanie nových zamestnancov 
v súvislosti s touto praxou. Incentívy pre kariérový rozvoj musia odrážať kultúru e-
vzdelávania.   
3 The institution should ensure that issues of staff workload and any other 
implications of staffs' participation in e-learning programmes (such as intellectual 
property rights over programme materials) are taken proper account of in the 
management of courses or programmes. Inštitúcia by mala zabezpečiť, aby sa pri 
riadení kurzov a programov brali náležite do úvahy otázky súvisiace  s pracovnou 
záťažou zamestnancov a akékoľvek iné dôsledky vyplývajúce z účasti 
zamestnancov v programoch e-vzdelávania (napr. právo na duševné vlastníctvo 
materiálov programu).  
4 Institutions should ensure that adequate administrative support (including 
effective management information systems) is available to academic staff, 
particularly part-time tutors/mentors. Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby akademickí 
zamestnanci, osobitne tútori, resp. mentori, na čiastočný úväzok, mali k dispozícii 
primeranú administratívnu podporu (vrátane efektívnych manažérskych 
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informačných systémov). 
 

6.1 Technical Technická  

Staff working in an e-learning environment requires signifi cant technical 

support in the acquisition, operation and maintenance of ICT networks. 

Specialist technical staff should support academic and administrative 

staff in all technical aspects in order that they can maximise use of their 

expertise in an e-learning context. Zamestnanci, ktorí pracujú 

v elektronickom vzdelávacom prostredí, si vyžadujú značnú technickú 

podporu pri obstaraní, prevádzkovaní a udržiavaní sietí IKT. 

Špecializovaní technickí zamestnanci by mali podporovať 

akademických a administratívnych zamestnancov vo všetkých 

technických aspektoch, aby títo mohli pri e-vzdelávaní maximálne 

využiť svoju odbornosť.           
 

6.1.1 Technical support (ICT) Technická podpora (IKT) 

All staff should have access to technical support in the use of the e-

learning environment and the hardware and software used in teaching. 

For those working remote from the institution's physical base this 

technical support will be provided on-line and whilst the institution may 

not have responsibility for the physical equipment used by those 

employed in support roles it should endeavour to provide a 

comprehensive advisory service on all technical aspects that might 

impinge on the effectiveness of the institution's teaching. Within the 

institution technical support should be available to all staff and operate 

to clear performance levels that acknowledge the impact that technical 

problems might have on student learning. Všetci zamestnanci by mali 

mať pri využívaní elektronického vzdelávacieho prostredia prístup 

k technickej podpore, hardvéru a softvéru, ktorý sa využíva pri výučbe. 

Pre tých, ktorí pracujú na diaľku mimo miesta inštitúcie, sa bude táto 

podpora poskytovať on-line, a hoci inštitúcia nemusí byť zodpovedná za 

fyzické vybavenie pracovníkov zastávajúcich podporné roly, mala by sa 

snažiť poskytovať komplexné poradenské služby o všetkých aspektoch, 

ktoré by mohli ovplyvniť efektívnosť výučby v inštitúcii. Technická 

podpora by mala byť v rámci inštitúcie k dispozícii pre všetkých 

zamestnancov a mala by fungovať na jednoznačných výkonových 

úrovniach, ktoré budú vyjadrovať vplyv prípadných technických 



 110 

problémov na vzdelávanie sa študentov.  

 Indicators Ukazovatele  

Academic staff and departments have access to technical support 

services in selection, acquisition and maintenance of their ICT 

equipment and networks. Technical services operate to clear and 

agreed standards for provision of staff support. Media development and 

Administrative staff have access to technical support services in 

selection, acquisition and maintenance of their ICT equipment and 

networks. The infrastructure supports teachers at all times with online 

access to materials, administrative data and communication facilities. 

Akademickí zamestnanci a oddelenia majú prístup k technickým 

podporným službám pri výbere, obstaraní a udržiavaní svojich zariadení 

a sietí IKT. Technické služby fungujú pri poskytovaní služieb 

zamestnancom podľa jasných a schválených štandardov. Zamestnanci 

pre tvorbu médií a administratívni zamestnanci majú prístup k službám 

technickej podpory pri výbere, obstaraní a udržiavaní svojho vybavenia 

a sietí IKT. Infraštruktúra podporuje učiteľov tak, aby im umožňovala 

neustály on-line prístup k materiálom, administratívnym údajom 

a komunikačným zariadeniam.   

At excellence level Na excelentnej úrovni 

There is an institutional plan for the provision and future direction of the 

technical support function. Technical departments inform academic, 

media development and administrative staff of the potential of emerging 

technologies and systems. Inštitúcia má plán poskytovania a budúceho 

smerovania funkcie technickej podpory. Technické pracoviská informujú 

akademických zamestnancov, zamestnancov pre tvorbu médií 

a administratívnych zamestnancov o možnostiach nových technológií 

a systémov.  
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Technical departments collaborate with academic, media development 

and administrative staff in the development of strategies and plans for 

future use of ICT. A suite of on-line technical support services is 

available to staff working remote from the institution's physical base. 

Technické pracoviská spolupracujú s akademickými zamestnancami, 

zamestnancami pre tvorbu médií a administratívnymi zamestnancami 

pri tvorbe stratégií a plánov budúceho využitia IKT. Pre zamestnancov 

pracujúcich na diaľku mimo miesta inštitúcie sú k dispozícii služby on-

line technickej podpory.   

6.1.2 Training support Podpora vzdelávania 

Academic and administrative staff has access to a comprehensive suite 

of training opportunities that equip them with the capabilities to operate 

the software and hardware necessary for them to contribute effectively 

in an e-learning environment. Training may be provided by induction 

programmes on appointment, training programmes associated with the 

introduction of new systems, updating programmes, on-line training 

materials and helpdesk services. The needs of staff working remote 

from the institution's headquarters or campus should also be provided 

for via on-line network and telephone support services. Pre 

akademických a administratívnych zamestnancov je k dispozícii 

komplexný súbor vzdelávacích možností, v rámci ktorých nadobudnú 

spôsobilosť pracovať so softvérom a hardvérom, ktorú potrebujú na to, 

aby mohli efektívne prispievať do elektronického vzdelávacieho 

prostredia. Vzdelávanie sa môže poskytovať formou uvádzacích 

programov pri nástupe, školiacich programov spojených so zavádzaním  

nových systémov, aktualizačných programov, on-line učebných 

materiálov a služieb helpdesku. Cez on-line sieť a služby telefonickej 

podpory by sa mali zabezpečovať aj potreby zamestnancov pracujúcich 

na diaľku mimo ústredia alebo inštitúcie.  

 Indicators Ukazovatele  

Responsibility for the provision of training is clearly defi ned and 

adequate resources are allocated. Newly appointed staff is provided 

with induction in the use of software and systems. The introduction of 
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new systems or equipment is supported by adequate training for all 

users. Zodpovednosť za poskytovanie vzdelávania je jasne definovaná 

a vyčlenené sú adekvátne zdroje. Novým zamestnancov sa poskytuje 

uvádzací výcvik vo využívaní softvéru a systémov. Zavádzanie nových 

systémov alebo vybavenia je podporené adekvátnym vzdelávaním 

všetkých používateľov.     

At excellence level Na excelentnej úrovni 

There is an institutional plan for the provision of training in the 

technical aspects of e-learning. The intranet provides access to self 

help training materials augmented by help line services. Inštitúcia 

má plán poskytovania vzdelávania zameraného na technické 

aspekty e-vzdelávania. Intranet poskytuje prístup k svojpomocným 

učebným materiálom s podporou služieb linky pomoci. 

 

 

6.2 Pedagogic Pedagogická 

The provision of support for staff in the pedagogy of e-learning is 

essential if e-learning is to be implemented as an integral component of 

institutional activity. The majority of academic staff will not have 

experienced e-learning during their own education and may not have 

received training in the pedagogic possibilities of e- learning. Ak sa má 

e-vzdelávanie zaviesť ako neoddeliteľná súčasť činnosti inštitúcie, 

dôležitá je podpora zamestnancov v oblasti didaktiky e-vzdelávania. 

Väčšina akademických zamestnancov nebude mať skúsenosti s e-

vzdelávaním v rámci svojho predchádzajúceho vzdelávania a asi ani 

neabsolvovali výcvik o didaktických možnostiach využívania e-

vzdelávania.  The development of early generations of e-learning 

programmes has been driven by enthusiasts but future institutional 

development should be based on involvement by the majority of 
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academic staff. Institutions must foster an environment that encourages 

and supports the development of pedagogic skills and expertise 

amongst its staff. Recognition of these in its structures of reward and 

esteem is an important factor.  Tvorbu prvej generácie programov e-

vzdelávania viedli nadšenci, ale budúci inštitucionálny rozvoj by mal 

vychádzať z účasti väčšiny akademických zamestnancov. Inštitúcie 

musia podporovať také prostredie, ktoré povzbudzuje a podporuje 

rozvoj didaktických zručností a odborných znalostí svojich 

zamestnancov. Dôležité je, aby boli uznané v štruktúre odmien 

a ocenení v inštitúcii.       

6.2.1 Pedagogic support Pedagogická podpora  

Staff needs to be supported in the development of the pedagogical, 

technical skills and methods that accompany and are necessary for e-

learning. Dispersed expertise within an institution may be focused by 

the formation of a real or "virtual" department within the institution 

charged with the responsibility for pedagogic development and their 

expertise made available to others involved in e-learning delivery via, 

for example, internal consultancy, secondment to development teams, 

training courses, seminars (real and virtual) and good practice guides. 

Zamestnanci musia mať podporu pri rozvoji didaktických a technických  

zručností a metód, ktoré sú spojené s e-vzdelávaním a sú preň 

potrebné. Odborné kapacity, rozptýlené v rámci inštitúcie, môžu byť 

sústredené tak, že sa v rámci inštitúcie vytvorí skutočné alebo 

„virtuálne“ oddelenie, ktoré bude zodpovedné za profesijný rozvoj 

a jeho odborné kapacity budú k dispozícii pre ostatných pracovníkov, 

ktorí budú zapojení do realizácie e-vzdelávania, napr. prostredníctvom 

interných konzultácií, vysielania pracovníkov do vývojových tímov, 

poskytovaním vzdelávacích kurzov, seminárov (reálnych alebo 

virtuálnych) a príručiek dobrej praxe.     
  

 Indicators Ukazovatele 

The institution offers to its staff an information service on uses of e- 

learning via library and intranet. Training courses are available for staff 

engaged in e-learning activities. Staff is encouraged to provide mutual 
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support in cross-professional groups in the development of e-learning 

materials. Staff is supported in the pedagogic uses of digital 

technologies (including web oriented tools) in teaching. Staff employed 

as tutors and in other student support roles are appropriately briefed 

and supported in the pedagogic techniques incorporated in courses. 

Inštitúcia ponúka svojim zamestnancom informačné služby o využívaní 

e-vzdelávania prostredníctvom knižnice a cez intranet. Pre 

zamestnancov, ktorí sú zapojení do aktivít e-vzdelávania, sú k dispozícii 

vzdelávacie kurzy. Zamestnanci sú motivovaní, aby sa pri tvorbe 

elektronických učebných materiálov vzájomne podporovali v skupinách 

združujúcich rôzne profesie. Zamestnanci majú podporu pri didaktickom 

využívaní digitálnych technológií vo výučbe (vrátane nástrojov 

zameraných na web). Zamestnanci, ktorí zastávajú roly tútorov alebo 

iné roly v rámci študijnej podpory, dostávajú príslušné informácie 

a majú podporu pri využívaní didaktických postupov integrovaných do 

kurzu. 

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution has recognised structures for the dissemination of 

best practice in relevant pedagogic techniques. Inštitúcia má 

zavedené štruktúry na šírenie najlepšej praxe v relevantných 

didaktických postupoch.  

There is an institutional plan for the development of pedagogic 

support services. Inštitúcia má plán rozvoja služieb pedagogickej 

podpory. 

The institution has a "showcase" site on its intranet demonstrating 

best practice in on-line pedagogy. Inštitúcia má na svojom intranete 

„výstavnú“ stránku, na ktorej sú ukázané najlepšie príklady z praxe 

v on-line didaktike. 

6.2.2 Pedagogic development Profesijný rozvoj 

Pedagogic development should be seen as a key activity for academic 
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and student support staff within the institution and staff should enjoy an 

environment in which their efforts in this area are respected and 

acknowledged. Staff activity planning processes should acknowledge 

the time required to develop and practice new pedagogic skills. 

Profesijný rozvoj by sa mal v inštitúcii považovať za hlavnú aktivitu 

akademických zamestnancov a zamestnancov, ktorí poskytujú študijnú 

podporu. Zamestnanci by mali pracovať v prostredí, kde je ich úsilie 

v tejto oblasti rešpektované a uznávané. Plánovanie činnosti 

zamestnancov by malo zohľadniť čas potrebný na rozvoj 

a precvičovanie nových didaktických zručností.  

 

 Indicators Ukazovatele 

Tutorial and other support staff is encouraged to take part in pedagogic 

developments. Professional development seminars and symposia on 

pedagogic issues are organised (and well attended). Internal and 

external publication on pedagogic issues related to e-learning is 

encouraged. Internal secondments and cross-departmental working are 

used as mechanisms for sharing expertise in pedagogic techniques. 

The experience of tutorial and other support staff is valued by the 

institution. Student feedback is used extensively in review of pedagogic 

developments. Tútori a ostatní zamestnanci poskytujúci podporu sú 

motivovaní k tomu, aby sa zúčastňovali na profesijnom rozvoji. V rámci 

profesijného rozvoja sa organizujú semináre odborného rozvoja 

a sympóziá o didaktických otázkach (s dostatočnou účasťou). Stimuluje 

sa tvorba interných a externých publikácií o didaktických otázkach, 

ktoré sa týkajú e-vzdelávania. Na výmenu odborných znalostí v oblasti 

didaktických postupov sa využívajú mechanizmy interného vysielania 

pracovníkov a spolupráca medzi oddeleniami. Inštitúcia si cení 

skúsenosti tútorov a ostatných zamestnancov poskytujúcich podporu. 

Pri hodnotení profesijného rozvoja sa vo veľkej miere využíva spätná 

väzba od študentov.  

At excellence level Na excelentnej úrovni 
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Pedagogic development is widely respected throughout the institution 

and recognised through reward and career development structures. The 

Institution has a group of staff who are committed to the research and 

development of e-learning pedagogy. These staff may operate as a self 

contained unit or, perhaps more appropriately, as a distributed unit 

contributing to the activities of a "host department". The institution 

encourages and supports participation in interinstitutional collaboration 

and exchange programmes related to pedagogic development. 

Profesijný rozvoj sa vo všeobecnosti rešpektuje v rámci celej inštitúcie 

a uznáva prostredníctvom systémov odmeňovania a kariérového 

rozvoja. V inštitúcii je skupina zamestnancov, ktorí sa venujú výskumu 

a vývoju v oblasti didaktiky e-vzdelávania. Títo zamestnanci môžu 

fungovať ako „samostatná jednotka“ alebo, čo je asi primeranejšie, ako 

„decentralizovaná jednotka“, ktorá prispieva k činnosti „hostiteľského 

oddelenia“. Inštitúcia stimuluje a podporuje účasť na spolupráci s inými 

inštituciami a na výmenných programoch, ktoré sa týkajú profesijného 

rozvoja.   

6.3 Resources Zdroje 

Those involved in the development and delivery of e-learning courses 

and programmes should have access to the resources to enable them 

to undertake their activities effectively. The aspects identifi ed in this 

section include information resources, administration and support in 

their career development. Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na tvorbe 

a realizácii kurzov a programov e-vzdelávania, by mali mať prístup 

k zdrojom, aby mohli efektívne uskutočňovať svoje aktivity. V tejto časti 

sú identifikované zložky, ktoré zahrnujú zdroje informácií, administratívu 

a podporu pri ich kariérovom rozvoji.    

 

6.3.1 Information and Media support Podpora v oblasti informácií a médií 

Staff should have the access to support in the acquisition of information 
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and media materials necessary for them to fulfil their role in the 

development and delivery of e- learning programmes. Information on 

the performance of current and previous e-learning programmes is an 

important aspect of achieving improvement in programme design and 

delivery; hence staff should have access to institutional data and other 

information relevant to their sphere of activity. Zamestnanci by mali mať 

podporu pri získavaní informácií a mediálnych materiálov, ktoré 

potrebujú pri plnení svojej roly pri tvorbe a realizácii programov e-

vzdelávania. Dôležitou zložkou zlepšovania tvorby a realizácie 

programu sú informácie o výkonnosti súčasných a predchádzajúcich 

programov e-vzdelávania; zamestnanci by preto mali mať prístup 

k údajom o inštitúcii a iným údajom, ktoré sa týkajú ich oblasti činnosti. 

The indexing and archiving of e-learning materials demands different 

approaches to those required for traditional materials, and institutions 

risk losing hard-won experience if they are unable to easily identify and 

access exemplars of materials or software components. On-line 

resources should also be available to tutors for incorporation into their 

responses to students, or for posting on student community sites they 

may manage or moderate. Pri indexovaní a archivácii elektronických 

učebných materiálov sa vyžadujú iné prístupy ako pri tradičných 

materiáloch. Ak inštitúcie nevedia ľahko identifikovať a sprístupňovať 

ukážky materiálov a zložiek softvéru, riskujú stratu ťažko 

nadobudnutých skúseností. On-line zdroje by mali byť k dispozícii aj pre 

tútorov, ktorí ich môžu zahrnúť do svojich odpovedí študentom, alebo 

ich môžu dať na stránky študenských komunít, ktoré riadia alebo 

moderujú.  

 Indicators Ukazovatele 

The technical infrastructure supports teachers by providing online 

access to materials, administrative data and communication facilities. 

The library function within the institution is adapted to the provision and 

maintenance of on-line resources for staff and students. Support is 

available for course design staff in the research and evaluation of online 

resources for student use. The institution complies with appropriate 

emerging metadata standards for indexing e-learning materials. Tutors 

make active use of on-line resources in their feedback to students and 

other aspects of their on-line teaching. Technická infraštruktúra 

podporuje učiteľov tak, že im poskytuje on-line prístup k materiálom, 
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administratívnym údajom a komunikačným zariadeniam. Funkcia 

knižnice v rámci inštitúcie je upravená tak, aby poskytovala a udržiavala 

on-line zdroje pre zamestnancov a študentov. Zamestnanci, ktorí 

vytvárajú kurzy, majú podporu pri výskume a evaluácii on-line zdrojov 

pre študentov. Inštitúcia spĺňa príslušné nové štandardy metadát na 

indexovanie elektronických učebných materiálov. Tútori aktívne 

využívajú on-line zdroje pri spätnej väzbe, ktorú poskytujú študentom, 

a v iných aspektoch on-line výučby.      

 

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution has staff committed to the maintenance of historical 

records of course and student performance and their analysis to 

assist in programme development and delivery. The institution has 

processes for indexing and archiving its e-learning materials for 

evaluation and potential re use. Development teams are routinely 

able to access previously developed materials and consider their 

potential for re-use. There is evidence of re-use and re-purposing of 

e-learning materials in preference to ab initio development. Inštitúcia 

má zamestnancov, ktorí sa venujú udržiavaniu historických 

záznamov o kurze a výkonoch študentov a ich analýze, čím 

pomáhajú pri tvorbe a realizácii programu. V inštitúcii sa využívajú 

postupy na indexáciu a archiváciu elektronických učebných 

materiálov pre potreby evaluácie a potenciálneho opätovného 

využitia. Vývojové tímy majú bežne prístup k skôr vytvoreným 

materiálom a zvažujú ich potenciálne opätovné využitie. Doložené je 

opätovné využitie a preformátovanie elektronických učebných 

materiálov, ktoré sa uprednostňuje pred tvorbou ab initio.    

6.3.2 Administrative Support Administratívna podpora  

Effective administrative support should be provided to all staff involved 

in the development and delivery of e-learning courses and programmes. 

Primary design of the administrative services should aim to facilitate on-

line interaction with students. Všetkým zamestnancom zapojeným do 
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tvorby a realizácie kurzov a programov e-vzdelávania by sa mala 

poskytovať efektívna administratívna podpora. Tvorba 

administratívnych služieb by sa mala zamerať v prvom rade na 

uľahčenie on-line interakcie so študentami.  There is a parallel 

requirement that interactions requiring staff input are processed with 

speed and efficiency appropriate to a customer service organisation 

operating primarily via on-line interaction, e.g. full student information 

available to all staff handling phone or postal enquiries. Súčasne 

existuje požiadavka, aby rýchlosť a efektívnosť spracovania interakcií, 

ktoré si vyžadujú vstup zamestnancov, zodpovedali organizácii služieb 

zákazníkom, ktorá pracuje najmä prostredníctvom on-line interakcie, 

napr. všetci zamestnanci, ktorí vybavujú otázky prichádzajúce 

telefonicky alebo poštou, majú k dispozícii všetky informácie o 

študentoch.  The introduction of e-learning may create new 

requirements for administrative tasks over and above those 

encountered in previous modes of delivery (e.g. the administration and 

management of teaching activities devolved to tutors/mentors). The 

impact on staff should be assessed and appropriate arrangements 

made for additional staff or adjustment of workloads. Study centres 

should also provide their tutors and teachers with support for effective 

teaching (e.g... supply electronic teaching facilities independently of the 

central office). This includes administrative support, both at study centre  

as well as (on-line) via the central offi ce.  Zavedenie e-vzdelávania 

môže viesť k vytvoreniu nových požiadaviek na administratívne úlohy, 

ktoré sú nad rámec tých, ktoré boli pri predchádzajúcej forme 

vzdelávania (napr. administratíva a riadenie výučbových aktivit, ktoré 

boli prenesené na tútorov, resp. mentorov). Zhodnotiť by sa mal vplyv 

na zamestnancov a mali by sa urobiť zodpovedajúce opatrenia na 

zabezpečenie dodatočných zamestnancov alebo na úpravu pracovných 

úväzkov. Študijné strediská by mali poskytovať svojim tútorom a 

učiteľom aj podporu na zabezpečenie efektívnej výučby (napr. ... dodať 

elektronické výučbové prostriedky nezávisle od centrálnej kancelárie). 

Zahrnuje to administratívnu podporu v študijnom stredisku a tiež (on-

line) cez centrálnu kanceláriu. 
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 Indicators Ukazovatele 

The institution has assessed the administrative impact of e- learning 

and e- learning systems on the workloads of all staff groups. The 

institution has adjusted staffing levels and workloads to account for the 

requirements imposed by e- learning. Administrative support at study 

centres facilitates effectively the teaching function, meetings with 

students and other stakeholders.  Inštitúcia zhodnotila administratívny 

vplyv e-vzdelávania a systémov e-vzdelávania na pracovné úväzky 

všetkých skupín zamestnancov. Inštitúcia upravila stav zamestnancov 

a pracovné úväzky na základe požiadaviek, ktoré kladie e-vzdelávanie. 

Administratívna podpora v študijných strediskách poskytuje efektívnu 

pomoc pri výučbe, stretnutiach so študentmi a inými aktérmi.  

At excellence level Na excelentnej úrovni 

All staff using the administrative system report that it operates well. 

Všetci zamestnanci, ktorí využívajú administratívny systém, 

uvádzajú v svojich správach, že systém funguje dobre.  

6.3.3 Career development Kariérový rozvoj 

The involvement of staff in e-learning development needs to be properly 

recognised by their institution for promotion and career development 

opportunities. Zapojenie zamestnancov do rozvoja e-vzdelávania musí 

inštitúcia náležite uznať pri povýšení a kariérovom rozvoji.  

 Indicators Ukazovatele 

Staff acknowledges that their inputs to e-learning programmes are 

recognised in career progression structures. Zamestnanci 

potvrdzujú, že ich vklad do programov e-vzdelávania sa uznáva pri 

ich kariérovom postupe.  
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At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution has reviewed its careers progression structures to take account of 

new roles and functions associated with e-learning. Criteria for progression and 

promotion from existing roles are reviewed to ensure that e-learning contributions 

are appropriately refl ected. There is evidence that the criteria are actively 

implemented by decision makers in the career progression process. Inštitúcia 

prehodnotila svoje štruktúry kariérového postupu tak, aby brali do úvahy nové roly 

a funkcie spojené s e-vzdelávaním. Kritériá pre postup a povýšenie z existujúcich 

rolí sú prehodnotené tak, aby primerane odrážali príspevok k e-vzdelávaniu. Je 

doložené, že rozhodovacie orgány zavádzajú tieto kritériá do procesu kariérového 

postupu.  

 

7. Student support Študijná podpora 

Student support services are an essential component of e-learning 

provision. Their design should cover the pedagogic, resource and 

technical aspects that impact on the on-line learner. It is presupposed 

that on-line activity will form the core of the e- learner's experience 

hence support services should be designed to be accessed in the first 

instance via the student's homepage or other entry route to the 

institution's on-line learning system. Základným prvkom poskytovania e-

vzdelávania sú služby študijnej podpory. Ich tvorba by mala zahrnovať 

pedagogické aspekty, zdroje a technické aspekty, ktoré majú vplyv na 

študujúcich on-line. Je predpoklad, že jadrom skúseností pre 

študujúceho on-line budú on-line aktivity. Podporné služby by mali byť 

preto vytvorené tak, aby boli v prvom rade prístupné zo študentovej 

domácej stránky alebo cez inú vstupnú cestu k on-line vzdelávaciemu 

systému inštitúcie.  As students are likely to be working to flexible 
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schedules, support services should operate, wherever possible, in a 

way that acknowledges this. Technical support areas may be required 

to offer services on a 24x7 basis. In other domains 24x7 may be the 

target for automated services with human contact/follow up operating to 

stated performance targets. Students should have a service map and 

clear specifi cations of the services available at all levels. Keďže 

študenti budú pravdepodobne pracovať podľa pružných 

harmonogramov, podporné služby by mali fungovať tak, aby to podľa 

možnosti rešpektovali. Od technickej podpory sa môže vyžadovať, aby 

poskytovala služby 24 hodín denne. V iných oblastiach sa môžu na 

model 24x7 zameriavať automatizované služby osobného kontaktu, 

resp. ďalšieho sledovania, ktoré fungujú podľa stanovených výkonových 

cieľov. Študenti by mali mať k dispozícii prehľad služieb (service map) 

a jasnú špecifikáciu služieb na všetkých úrovniach. 

Benchmarks Benčmarky 

1 Prospective students should be provided with a clear picture of what will 
be involved in pursuing the e-learning programme and the expectations that will be 
placed on them. This should include information on technical (system and VLE) 
requirements, requirements concerning background knowledge and skills, the 
nature of the programme, the variety of learning methods to be used, the nature 
and extent of support provided, assessment requirements, fees, etc. Budúci 
študenti by mali získať jasný obraz o tom, čo bude obsahovať ich účasť na 
programe e-vzdelávania a čo sa bude od nich očakávať. Môžu dostať informácie, 
ktoré budú zahrnovať technické požiadavky (systém a VVP), požiadavky na 
predchádzajúce vedomosti a zručnosti, informácie o charaktere programu, 
učebných metódach, ktoré sa budú využívať, charaktere a rozsahu poskytovanej 
podpory, požiadavkách na hodnotenie, poplatkoch atď.     
2 E-learning students should be provided with the equivalent of a student 
handbook setting out their rights and responsibilities, those of their institution, a full 
description of their course or programme, and information on the ways in which 
they will be assessed. Študentom e-vzdelávania by sa mala poskytnúť obdoba 
študentskej príručky, v ktorej budú uvedené ich práva a povinnosti, práva 
a povinnosti inštitúcie, úplný opis kurzu alebo programu a informácie o spôsoboch, 
akými budú hodnotení.       
3. E-learning students should have access to learning resources and learner 
support systems which, although they may be provided through different means, 
are the equivalent of those available to campus-based students. These should 
include: Študenti e-vzdelávania by mali mať prístup k učebným zdrojom a  
podporným systémom pre študujúcich, ktoré sú ekvivalentné s tými, ktoré sú 
k dispozícii pre študentov v škole. Mali by zahŕňať:   
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4. access to library resources prístup ku knižničným zdrojom  
5. support for the development of key skills (including support for e-learning skills, 
collaborative working on-line and contributing to on-line communities which are 
key skills in an e-learning context) podporu pri rozvoji kľúčových zručností (vrátane 
podpory zručnosti pre e-vzdelávanie, spoluprácu on-line a prispievanie do on-line 
komunít v rámci e-vzdelávania) 
6. advice and counselling over choice of courses and progression 
through the programe poradenstvo a odborné poradenské služby o možnostiach 
voľby kurzov a o napredovaní v programe   
7. an identifi ed academic contact, tutor and/or mentor who will provide 
constructive feedback on academic performance and progression určenú 
kontaktnú osobu z akademických zamestnancov, tútora a (alebo) mentora, ktorí 
budú poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu o študijných výkonoch a napredovaní   
8. access to help desk, administrative support and advisory services prístup 
k helpdesku, administratívnej podpore a poradenským službám 
9. opportunities to provide and receive formal feedback on their experience on the 
course možnosti na poskytovanie a získavanie formálnej spätnej väzby o svojich 
skúsenostiach s kurzom  
10. procedures to handle and resolve any diffi culties or disputes which may arise. 
postupy na zvládnutie a riešenie ťažkostí alebo sporov, ktoré sa môžu objaviť. 
11. Students should be provided with clear and up-to-date information on the 
range of support services available and  how these may be accessed. Študentom 
by sa mali poskytovať zrozumiteľné a aktuálne informácie o dostupných 
podporných službách a prístupe k nim.   
12. The expectations on students for their participation in the online community of 
learners needs to be made clear both in general terms and in relation to specifi c 
parts of their course or programme. Jasne sa musia vysvetliť očakávania o účasti 
študentov v on-line študentskej komunite, a to všeobecne aj v súvislosti s 
konkrétnymi časťami kurzu alebo programu.    
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7.1 Technical Technická 

Effective operation of the institution's on-line learning environment is the 

key component of technical support that impacts on students. 

Continuous availability should be the target.  Základnou zložkou 

technickej podpory, ktorá má vplyv na študentov, je efektívna 

prevádzka on-line vzdelávacieho prostredia inštitúcie. Cieľom by mala 

byť jeho stála dostupnosť. 

Students should be provided with access to assistance via a technical 

help-desk service that is capable of addressing technical aspects of use 

of the system and of course-specifi c software.  Pre študentov by mala 

byť dostupná pomoc prostredníctvom službieb helpdesku, ktorý je 

schopný riešiť technické aspekty využívania systému a softéru v 

konkrétnom kurze.  

7.1.1 Online availability Dostupnosť on-line 

As e-learning students are likely to adopt flexible study patterns the 

technical infrastructure should operate to a 24x7 schedule. This has 

impact on the technical aspects of operation, (maintenance, upgrading, 

etc) and on the provision of help desk and other advisory services. 

Keďže študenti e-vzdelávania si pravdepodobne osvoja pružné modely 

štúdia, technická infraštruktúra by mala byť v prevádzke 24 hodín 

denne. Toto má vplyv na technické aspekty prevádzky (údržba, 

aplikácia vyššej verzie atď.) a na poskytovanie služieb helpdesku 

a iných poradenských služieb.  

 
 

 Indicators Ukazovatele 
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At excellence level Na excelentnej úrovni 

The online service is available and fully functioning 24 hours per 

day, seven days per week over the planned learning period. 

Maintenance and up-dating work temporarily preventing use of the 

online service should be performed at the time of lowest student 

demand and all users clearly notifi ed in advance.  On-line služby sú 

k dispozícii a fungujú nepretržite 24 hodín denne počas 

plánovaného vzdelávacieho obdobia. Práce na údržbe 

a aktualizácii, ktoré dočasne zabraňujú využívať on-line služby, by 

sa mali vykonávať v čase, keď sú najnižšie nároky zo strany 

študentov, a používatelia by mali byť o nich dopredu informovaní. 

7.1.2 Technical Support and Helpdesk Technická podpora a helpdesk 

Support services should cover both the technical aspects of the system 

and, wherever possible, problems that students might encounter with 

the use of course specific software. Students should be aware of the 

nature of services available and the means of accessing them. 

Podporné služby by mali zahrnovať technické aspekty systému a podľa 

možnosti aj problémy, s ktorými by sa študenti mohli stretnúť pri 

používaní softvéru v konkrétnom kurze. Študenti by mali mať prehľad 

o charaktere dostupných služieb a prostriedkoch, ako sa k nim môžu 

dostať.     

 

 Indicators Ukazovatele 

Users are clearly informed what kind and level of personal 

equipment they require, what technical support service is available, 

and when and from whom it can be obtained.  Používatelia majú 

jasné informácie o druhu a úrovni potrebného osobného vybavenia, 

o službe technickej podpory, ktorú majú k dispozícii, a o tom, kedy 

a od koho ju môžu získať. 
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7.2 Pedagogic Pedagogická  

The learning styles demanded by e-learning may require students to 

acquire new learning skills. Students should be supported in the 

development and application of these skills through a range of 

mechanisms and services. There are benefits associated with an 

institution-wide approach to pedagogic support. For example, as new 

software and communication systems become available experience in 

their use can be disseminated broadly across the institution. Students 

should be informed about the services available to them to adapt or 

acquire new learning skills, and how to access them. Učebné štýly, 

potrebné pri e-vzdelávaní, si môžu od študentov vyžadovať, aby 

nadobudli nové učebné zručnosti. Pri rozvoji a uplatňovaní týchto 

zručností by mali mať študenti k dispozícii celý rad podporných 

mechanizmov a služieb. Pedagogická podpora na úrovni celej inštitúcie 

má svoje výhody. Keď bude napríklad k dispozícii nový softvér 

a komunikačné systémy, skúsenosti s ich používaním sa môžu rozšíriť 

na úrovni celej inštitúcie. Študenti by mali byť informovaní o dostupných 

službách, aby si mohli prispôsobiť svoje učebné zručnosti alebo získať 

nové učebné zručností, a o tom, ako sa k nim môžu dostať.  

   

7.2.1 Analysis of support needs for different user groups Analýza potrieb podpory 

pre rôzne skupiny používateľov 

The institution should monitor the needs of their students in order to 

inform their planning of support services for e-learners. Different student 

groups may display differing experience of relevant technologies and 

learning methods. Inštitúcia by mala sledovať potreby svojich 

študentov, aby ich mohla informovať o plánovaných podporných 

službách pre študujúcich e-vzdelávania. Rôzne skupiny študentov môžu 

mať rôzne skúsenosti s príslušnými technológiami a učebnými 

metódami.  

Rapid developments in ICT and software lead to rapid changes in prior 

experience that may have significant impact on student needs in a 

period as short as one or two years.  Rýchly rozvoj IKT a softvéru vedie 

k rýchlym zmenám v doterajších skúsenostiach, čo môže významne 

ovplyvniť potreby študentov v priebehu krátkeho obdobia jedného alebo 
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dvoch rokov.   

 

 Indicators Ukazovatele 

Course or programme entry requirements have been confi rmed as 

matching with the prior skills and knowledge of the target students, or 

the acquisition of these is supported by appropriate preparatory course 

material. The support needs for the main learner groups have been 

analysed and addressed. Je overené, že vstupné požiadavky kurzu 

alebo programu zodpovedajú doterajším zručnostiach a vedomostiam 

cieľových študentov, alebo sa nadobúdanie potrebných zručností 

podporuje pomocou primeraných prípravných kurzových materiálov. 

Analyzujú a riešia sa potreby súvisiace s podporou hlavných skupín 

študujúcich.   

7.2.2 Pedagogic guidance Pedagogické poradenstvo 

Students should be aware of the range of pedagogical support services 

available to them and the routes through which they can gain access to 

these. Support may be provided through on-line resources, contact with 

tutors or mentors who have a specific responsibility to support a 

particular group of students, or through contact with advisory services 

that may be generic or course specifi c. Študenti by mali mať prehľad o 

dostupných službách pedagogickej podpory a cestách, ako sa k nim 

dostanú. Podpora sa môže poskytovať cez on-line zdroje, kontakt 

s tútormi alebo mentormi zodpovednými za poskytovanie podpory pre 

danú skupinu študentov, alebo prostredníctvom kontaktu 

s poradenskými službami, ktoré môžu byť všeobecné alebo zamerané 

na konkrétny kurz.       

 Indicators Ukazovatele 
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Students are informed through course information of the 

pedagogical skills they will be expected to use during their study. 

Preparatory materials for the acquisition of required learning skills 

are available to students in advance. Študenti dostanú v rámci 

informácií o kurze informácie o učebných zručnostiach, ktorých 

využívanie sa od nich bude počas štúdia očakávať. Študenti majú 

vopred k dispozícii prípravné materiály na získanie požadovaných 

učebných zručností.   

At excellence level Na výninmočnej úrovni 

The provision of relevant pedagogical advice and guidance is an 

integral part of the course or programme planning process. Students 

have access to learning skills advisors and other resources to 

augment or reinforce their learning skills. Poskytovanie relevantného 

pedagogického poradenstva a orientácie je neoddeliteľnou súčasťou 

procesu plánovania kurzu alebo programu. Študenti majú prístup 

k poradcom v oblasti učebných zručností a ostatným zdrojom na 

rozšírenie alebo upevnie učebných zručností.  

 

7.3 Resources Zdroje 

Many aspects of student support are provided via access to resource 

materials and services. The library service is one aspect of resource 

provision that is widely available to campus based students: extension 

of the service to on-line students is essential for effective delivery of 

many HE programmes. Veľa prvkov študijnej podpory sa poskytuje cez 

prístup k zdrojovým materiálom a službám. Jedným z prvkov 

poskytovania zdrojov je knižničná služba, ktorá je vo všeobecnosti 

k dispozícii pre študentov, ktorí študujú v škole: rozšírenie služieb na 

študentov študujúcich on-line je základom pre efektívnu realizáciu 

mnohých vysokoškolských programov.  

Resource provision is usually managed at an institutional level in order 

to deliver economies of scale and ensure a consistency of provision and 

dissemination of best practice. For example:  Poskytovanie zdrojov sa 



 129 

obyčajne riadi na inštitucionálnej úrovni, aby sa zabezpečila úspora 

z rozsahu (economies of scale) a konzistentnosť pri poskytovaní 

a diseminácii najlepších praktických skúseností. Napríklad: 
1 Resources and systems to facilitate the development of online learner 
communities.  Zdroje a systémy na pomoc pri rozvoji on-line študentských 
komunít. 
2 Resources to develop e-learning skills. These may be provided and 
maintained by the library or another specialist unit.  Zdroje na rozvoj zručností pre 
e-vzdelávanie. Tieto by mali poskytovať knižnice a iné špecializované jednotky. 
3 Maintenance of a network of study centres as means of regional or 
national outreach. The use of such centres should be designed to support e-
learners but there should be recognition that their use may place restrictions in 
time and place that may detract from the effectiveness of study for some groups of 
students. Udržiavanie siete študijných stredísk ako prostriedku pre regionálne 
a celoštátne aktivity pre širšiu verejnosť. Využívanie takýchto stredísk by malo byť 
navrhnuté tak, aby podporovalo študujúcich e-vzdelávania, ale malo by sa uznať, 
že využívanie týchto stredísk kladie obmedzenia na miesto a čas, ktoré môžu 
znižovať efektívnosť štúdia pri určitých skupinách študentov.   
 

7.3.1 Library and information sources Knižničné a informačné zdroje 

Institutions providing e-learning courses have a duty to ensure that all 

students are able to access the information sources necessary for 

successful completion of the course. While in an e-learning context 

much of this can be built in to specific course materials, students may 

require to access additional sources to provide complementary or 

contrasting materials. The provision of access (on-line or otherwise) to 

library resources for its e-learning students, and any required training in 

their use is an institutional responsibility, and institutions should strive to 

ensure an equivalence of service for on- line as for campus-based 

students.  Inštitúcie, ktoré poskytujú kurzy e-vzdelávania, musia 

zabezpečiť všetkým študentom prístup k informačným zdrojom 

potrebným pre úspešné ukončenie kurzu. Hoci v e-vzdelávaní sa môžu 

mnohé z nich zakomponovať do konkrétnych kurzových materiálov, 

študenti možno budú musieť mať prístup k dodatočným zdrojom s 

doplňujúcimi alebo protikladnými materiálmi. Úlohou inštitúcie je 

sprístupniť svojim študentom e-vzdelávania knižničné zdroje (on-line 

alebo inak) a inštitúcie by sa mali snažiť zabezpečiť on-line študentom 

rovnaké služby ako študentom, ktorý študujú v škole.  
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 Indicators Ukazovatele  

Sufficient library resources are available to all e-learning students either 

on-line, through an effective system for distribution of physical 

materials, or other means. Resources are available for delivering 

training to students in information literacy and the use of on-line 

materials. Library resources are accessible out of normal offi ce hours. 

Pre všetkých študentov e-vzdelávania je k dispozícii dostatok 

knižničných zdrojov, a to buď on-line, cez efektívny distribučný systém 

fyzických materiálov, alebo inými prostriedkami. K dispozícii sú zdroje 

na vzdelávanie študentov v informačnej gramotnosti a využívaní on-line 

materiálov. Knižničné zdroje sú dostupné mimo normálnych úradných 

hodín.   

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution is able to provide an equivalence of library service for 

its e-learning as for its campus-based students. Inštitúcia vie 

poskytnúť študentom e-vzdelávania rovnaké knižničné služby, ako 

študentom, ktorí študujú v škole. 

7.3.2 Learner communities Študentské komunity  

Creation of on-line communities of students is important as it reduces 

the isolation that may be experienced by many on-line learners. 

Institutions must identify those "community centred" activities that are 

essential to the achievement of course objectives and those activities 

that are essentially social in nature. The provision of mechanisms for 

students to give formal feedback on their experience of the course or 

programme and to receive staff responses to such feedback is an 

important function. Devolution of responsibility for the set up and 

monitoring of on-line communities is desirable but carries with it risks 

that require sensitive management.  Vytváranie on-line komunít 

študentov je dôležité, pretože zmenšuje izoláciu, ktorú môžu zažívať 

mnohí študujúci on-line. Inštitúcie musia identifikovať tie aktivity 

„zamerané na komunitu“, ktoré sú podstatné pre dosiahnutie cieľov 



 131 

kurzu, a tie, ktoré majú sociálny charakter. Dôležitou funkciou je 

poskytnúť študentom mechanizmy, ktoré im umožnia dať formálnu 

spätnú väzbu o svojich skúsenostiach v kurze alebo programe a dostať 

reakciu na túto spätnú väzbu od zamestnancov. Prenesenie 

zodpovednosti za vytvorenie a sledovanie on-line komunít je žiaduce, 

ale nesie so sebou riziká, ktoré si vyžadujú citlivé riadenie.        

 

 Indicators Ukazovatele 

The institution is committed to enabling the establishment and 

proper functioning of communities of e-learning students via its VLE 

or other online communication tool.  Inštitúcia sa zaviazala, že 

umožní vytváranie a riadne fungovanie komunít študentov e-

vzdelávania prostredníctvom svojho VVP alebo iného on-line 

komunikačného nástroja.  

At excellence level Na excelentnej úrovni  

This functioning supports: Toto fungovanie podporuje: 
1 learning interaction between individuals and groups učebné interakcie 
medzi jednotlivcami a skupinami 
2 social interaction between students sociálnu interakciu medzi študentami 
3 feedback on students' experiences of their programme. spätnú väzbu 
o skúsenostiach študentov s programom.    
 

This makes use of synchronous (face-to-face, telephone or video 

conference, whiteboard, etc) and asynchronous (discussion forum, 

e-mail, etc) interactions as required. Vďaka tomu sa synchrónna 

(priamy osobný kontakt, audio alebo videokonferencie, biela tabuľa 

atď.) a asynchrónna interakcia (diskusné fórum, e-mail atď.) môže 

využívať podľa potreby. 

7.3.3 Developing e-Learning skills Rozvoj zručností pre e-vzdelávanie 



 132 

Support in the development of e-learning skills may be an important 

contributor to student success. Potential students should have the 

opportunity to learn what will be expected of them and the services 

available to assist them in developing the necessary skills. 

Responsibility for this aspect may be managed at institutional level by a 

library or information services division. K dosiahnutiu úspechu 

študentov môže významne prispieť podpora rozvoja zručností pre e-

vzdelávanie. Potenciálni študenti by mali mať možnosť sa dozvedieť, čo 

sa bude od nich očakávať a aké služby budú mať k dispozícii pri rozvoji 

potrebných zručností. Za tento prvok môže byť na inštitucionálnej 

úrovni zodpovedná knižnica alebo oddelenie informačných služieb.    

 Indicators Ukazovatele  

Students are informed of the expectations on them in respect of e- 

learning skills prior to the start of their programme. Examples of 

study materials are available at this stage. Pred začiatkom 

programu dostávajú študenti informácíe o tom, aké zručnosti pre e-

vzdelávanie sa od nich očakávajú. V tejto etape sú pre nich 

k dispozícii príklady študijných materiálov.  

 

At excellence level Na excelentnej úrovni 

Opportunities are available for students to self-test their e-learning 

skills prior to the start and to undertake a preparatory course to refi 

ne these skills as necessary. Študenti majú pred začiatkom 

možnosť otestovať si svoje zručností pre e-vzdelávanie a ísť na 

prípravný kurz, v ktorom si môžu tieto zručnosti zlepšiť.     

7.3.4 Role of study centres Úloha študijných stredísk  
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The primary target for e-learning should be to allow students to interact 

with course materials, library materials, tutors/mentors and fellow 

students via PC irrespective of location. However, requirements for use 

of specialist equipment or learning materials, the nature of certain types 

of tutorial or seminar-type interactions, and the requirement for security 

of assessment practice may demand the attendance of students at a 

study centre. Prvoradým cieľom e-vzdelávania by malo byť umožniť 

študentom interakciu s kurzovými materiálmi, knižničnými materiálmi, 

tútormi, resp. mentormi, a spolužiakmi cez osobný počítač, bez ohľadu 

na miesto, kde sa nachádza. Požiadavky na využitie špecializovaného 

vybavenia alebo učebné materiály, charakter určitých typov interakcií, 

ktoré majú formu  inštruktáží alebo seminárov, a požiadavka na 

bezpečnostné a hodnotiace postupy si však môžu vyžadovať, aby 

študenti navštívili študijné stredisko.  The institution may operate a 

network of study centres at which the functions listed above can take 

place and students may access a variety of services. The role of pre-

existing study centres or outreach centres may require adaptation to 

meet the needs of e-learning students depending on the mode of 

delivery and anticipated student personal access to equipment and 

connectivity. Inštitúcia môže prevádzkovať sieť študijných stredísk, v 

ktorých sa realizujú vyššie vymenované funkcie a študenti v nich majú 

prístup k rôznym službám. Úloha existujúcich študijných stredísk alebo 

stredísk pre širšiu verejnosť sa možno bude musieť upraviť tak, aby sa 

uspokojovali potreby študentov e-vzdelávania v závislosti od formy 

vzdelávania a predpokladaného osobného prístupu študentov 

k vybaveniu alebo pripojeniu. The staff of study centres may be 

regarded by students as the public face of the university, induction and 

training programmes should equip them for this key relationship role in 

addition to their primary functions. The study centre may also provide a 

focus for student community development particularly in study centres 

whose existence pre-dates the introduction of e-learning programmes. 

Developing this aspect of their operation may supplement other 

mechanisms for community development for both students and staff. 

Študenti môžu považovať zamestnancov študijných stredísk za tvár, 

ktorú univerzita ukazuje verejnosti. Uvádzacie a školiace programy by 

ich preto mali okrem svojich primárnych funkcií vybaviť aj na túto 

významnú úlohu pri vytváraní vzťahov. Študijné strediská sa môžu 

zameriavať na rozvoj študentských komunít, osobitne v tých 

strediskách, ktoré existovali už pred zavedením programov e-

vzdelávania. Rozvoj tohto aspektu ich fungovania môže dopĺňať iné 
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mechanizmy na rozvoj komunity pre študentov aj zamestnancov.      

 

 Indicators Ukazovatele  

The institution has a clear policy regarding the role of study centres in 

its provision of e-learning and has plans for resourcing and 

management of the centres. Programme designers make appropriate 

decisions on the use of study centre resources in programme plans and 

communicate these clearly to students. Students are clear about the 

locations of study centres, the facilities and support which they offer, 

and the occasions during their programme at which they will have to 

attend a study centre. Staff at study centres understand the contribution 

that they are expected to make to student progress on registered 

courses and student community development. Inštitúcia má jasnú 

politiku úlohy študijných stredísk pri poskytovaní e-vzdelávania a má 

plán personálneho zabezpečenia a riadenia stredísk. Tvorcovia 

programov sa primerane rozhodujú o využívaní zdrojov študijných 

stredísk v plánoch programu a zrozumiteľne o tom informujú študentov. 

Študenti vedia, kde sa nachádzajú študijné strediská, aké zariadenia 

a podporu ponúkajú a kedy budú musieť počas programu študijné 

stredisko navštíviť. Zamestnanci študijných stredísk chápu, že sa od 

nich očakáva, že budú prispievať k napredovaniu študentov 

registrovaných kurzov a rozvoju študentskej komunity.  

7.3.5 Navigation Navigácia 

Modular programmes may be difficult for students to understand at the 

outset of their programme, hence the institution should make every 

effort to ensure that students are in a position to construct a programme 

that addresses their needs. Curriculum designers should provide guides 

to their programmes that indicate routes appropriate to students with 

commonly encountered profi les of prior education and experience. E-

learning students are likely to use on-line access to investigate 

programme availability, a curriculum map and advisory notes should be 

prepared by the curriculum design team and be available to potential 
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students from programme launch.  Študenti môžu mať na začiatku 

programu ťažkosti s porozumením modulových programov. Inštitúcia 

by sa preto mala čo najviac snažiť, aby študenti boli schopní zostaviť  

program, ktorý rieši ich potreby. Tvorcovia kurikula by mali poskytnúť 

návody k svojim programom, v ktorých uvedú príslušné cesty pre 

študentov s bežnými profilmi predchádzajúceho vzdelávania a 

skúseností. Študenti e-vzdelávania pravdepodobne využijú on-line 

prístup na preskúmanie dostupnosti programu, a preto by tím tvorcov 

kurikula mal od začiatku programu pripraviť mapu kurikula (curriculum 

map) a usmernenia, ktoré budú k dispozícii pre potenciálnych 

študentov.  

 Indicators Ukazovatele  

Navigation through possible course combinations is facilitated by 

on- line curriculum maps and advisory notes are available informing 

students of the consequences of particular choices. Navigáciu po 

možných kombináciách kurzov uľahčujú on-line mapy kurikula. 

K dispozícii sú usmernenia, ktoré poskytujú študentom informácie 

o dôsledkoch konkrétnej voľby.  

 

7.4 Staff Resources Personálne zdroje 

E-learning students may be provided with access to human support 

delivered on-line, via telephone or face to face dependent on the 

approach adopted by the institution. The support may be course specifi 

c and/or generic in nature. The requirements for particular types of 

human interaction and intervention should be part of the institution's 

planning process and incorporated within pedagogical and course 

design. Institutional policies should define the service standards to 

which staff will provide the human interventions for student support. 

Staff providing student support will have defi ned job descriptions and 

access to information sources that allow them to carry out their 

functions effectively.  Študentom e-vzdelávania sa môže poskytnúť 
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prístup k osobnej podpore, ktorá sa realizuje v závislosti od prístupu, 

ktorý prijme inštitúcia, on-line, cez telefón alebo priamym osobným 

kontaktom. Podpora môže byť zameraná na konkrétny kurz alebo môže 

ísť o všeobecnú podporu. Požiadavky na konkrétne typy osobnej 

interakcie a intervencie by mali byť súčasťou procesu plánovania 

inštitúcie a mali by byť začlenené do tvorby didaktického a celkového 

spracovania kurzu. Inštitucionálne politiky by mali definovať štandardy 

služieb, na základe ktorých budú zamestnanci poskytovať osobné 

intervencie v rámci študijnej podpory. Pre zamestnancov, ktorí 

poskytujú študijnú podporu, budú definované opisy ich pracovných 

pozícií a zamestnanci budú mať prístup k zdrojom, ktoré im umožnia 

vykonávať ich funkcie efektívne.     

7.4.1 Resource planning Plánovanie zdrojov  

E-learning students shouldby be provided with access to human 

support delivered on-line, via telephone or, on occasion, face to face, 

depending on the approach adopted by the institution. The expected 

level and frequency of student-tutor interaction during a course or 

programme should be made clear to students and staff. Planning at 

institutional, programme and course level should take account of the 

need for satisfactory provision of support services whether through 

course specific tutors and mentors or through more general services 

such as counselling, career guidance etc. Estimates of the demand for 

services should be developed and underpin planning activities and 

these should be revised in line with experience gained through 

operation of services. Študentom e-vzdelávania by sa mal poskytnúť 

prístup k osobnej podpore, ktorá sa realizuje v závislosti od prístupu, 

ktorý prijme inštitúcia, on-line, cez telefón alebo príležitostne priamym 

osobným kontaktom. Študentom a zamestnancov je potrebné vysvetliť 

predpokladanú úroveň a frekvenciu interakcie medzi študentami 

a tútorom počas kurzu alebo programu. Plánovanie na úrovni inštitúcie, 

programu alebo kurzu by malo brať do úvahy, že je potrebné 

poskytovať dostatočné podporné služby, či prostredníctvom tútorov 

a mentorov konkrétneho kurzu, alebo prostredníctvom všeobecnejších 

služieb, napr. služieb odborného poradenstva, kariérového poradenstva 

atď. Vypracovať by sa mal odhad dopytu po službách, o ktorý by 

opieralo plánovanie aktivít. Tieto by sa mali revidovať na základe 

skúseností získaných z fungovania služieb.     
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 Indicators Ukazovatele  

The institution's planning process includes a clear and informed 

analysis of the human support functions needed for successful 

operation of the e-learning programme.This covers requirements for 

mentoring, tutoring, coaching, counselling, assessment, management, 

advice and guidance, and covers academic, professional and other 

specialist staff inputs. Plánovací proces inštitúcie obsahuje jasnú a na 

základe informácií vypracovanú analýzu funkcií osobnej podpory, ktoré 

sú potrebné pre úspešné fungovanie programu e-vzdelávania. Zahrnuje 

požiadavky na mentorovanie, tútorovanie, kaučing, odborné 

poradenské služby, hodnotenie, riadenie, poradenstvo a orientáciu 

a vstupy akademických zamestnancov, odborníkov a ostatných 

špecialistov.    

 

There are mechanisms in place for the training and development of 

staff undertaking the above functions. Pre zamestnancov, ktorí 

vykonávajú uvedené funkcie, existujú mechanizmy na ich 

vzdelávanie a rozvoj. 

At excellence level Na excelentnej úrovni 

The institution works to staffing norms and levels of staff resource  

(e.g. staff-student ratios) which are informed by practice elsewhere 

and adjusted in the light of experience and feedback. Inštitúcia 

pracuje podľa noriem pre počet zamestnancov a úrovní ľudských 

zdrojov (napr. počet študentov na zamestnanca), ktoré vyplývajú 

z praxe iných inštitúcií a sú prispôsobené skúsenostiam a spätnej 

väzbe. 

7.4.2 Role Definitions Definovanie rolí  

The institution should have clear definitions of the student support 
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activities conducted by its various categories of staff in both academic 

and administrative divisions. Where there is a transition from either face 

to face or an earlier form of distance learning to e-learning the staff 

roles should be redefi ned to ensure that they adequately address the 

requirements for support of e-learners. Inštitúcia by mala jasne 

definovať aktivity študijnej podpory, ktoré vykonávajú rôzne kategórie 

zamestnancov akademických a administratívnych pracovísk. Tam, kde 

je zmena buď z prezenčného vzdelávania alebo z predchádzajúcej 

formy dištančného vzdelávania na e-vzdelávanie, roly zamestnancov by 

mali byť redefinované, aby sa zabezpečilo, že budú venovať adekvátnu 

pozornosť požiadavkám na podporu študentov e-vzdelávania. The 

support staff resources on which students may draw, the roles 

undertaken by different staff and the levels of support available should 

be made clear to students at the start of their course or programme. 

Arrangements for the organisation and management of student groups 

(e.g. for small group tutorials or for larger regional or national discussion 

groups) need to be clear to both staff and students. Tools should be 

available for the organisation and management of student groups and 

staff should have available models of the situations in which their 

support will be required. Na začiatku kurzu alebo programu je potrebné 

študentom vysvetliť, na ktorých podporných zamestnancov sa môžu 

obrátiť, aké roly majú jednotliví zamestnanci a aké úrovne podpory sú k 

dispozícii. Pre zamestnancov aj študentov musia byť jasné mechanizmy 

organizácie a riadenia študentských skupín (napr. pre vzdelávanie sa v 

malých skupinách a pre väčšie regionálne alebo celoštátne diskusné 

skupiny). K dispozícii by mali byť nástroje na organizáciu a riadenie 

študijných skupín a zamestnanci by mali mať k dispozícii modelové 

situácie, pri ktorých sa bude vyžadovať ich podpora.  

 Indicators Ukazovatele 

The job descriptions for all staff contain specific references to responsibilities for 

learner support. Charakteristiky pracovných pozícií všetkých zamestnancov 

obsahujú konkrétne položky, ktoré sa týkajú ich povinností pri študijnej podpore.  
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Student materials describe the roles undertaken by those staff categories engaged 

in student support activities. V materiáloch pre študentov sú charakterizované roly, 

ktoré zastávajú jednotlivé kategórie zamestnancov, ktorí sú zapojení do aktivít 

študijnej podpory.   

 

7.4.3 Administrative support Administratívna podpora 

It is envisaged that administrative systems are designed to ensure that the 

majority of administrative functions are fulfi lled on-line without the need for direct 

human intervention. Predpokladá sa, že administratívne systémy budú vytvorené 

tak, aby sa zabezpečilo, že väčšina administratívnych funkcií sa bude vykonávať 

on-line bez potreby priamej osobnej intervencie.  Online systems should cater for: 

registration on programmes and courses, payments, study timetables, access to 

student records, study centre schedules etc. All systems should operate at 

appropriate levels of security to ensure confi dentiality and fi nancial security. 

Online guides to administrative systems should provide students with a clear 

indication of the services available and how to access them. Students may require 

access to human intervention in aspects of administration when difficulties arise 

that are not catered for adequately by on-line systems. There should be 

mechanisms for appropriate levels of intervention from routine error correction in 

records to personal support for major diffi culties. Institutions should monitor the 

use made by students of access to their records and the occasions when human 

intervention is required. On-line systémy by mali brať do úvahy zápis do 

programov a kurzov, platby, študijné rozvrhy, prístup k záznamom študentov, 

rozvrhy študijných stredísk atď. Všetky systémy by mali fungovať na 

zodpovedajúcej úrovni bezpečnosti, aby sa zaistila dôvernosť a finančná 

bezpečnosť. Študenti by mali mať k dispozícii on-line návody týkajúce sa 

administratívnych systémov, v ktorých by bolo jasne uvedené, ktoré služby sú 

dostupné a ako sa k nim môžu dostať. V prípade, že vzniknú problémy, ktoré sa 

nedajú vybaviť primerane cez on-line systémy, že študenti možno budú musieť 

mať v administratívnych záležitostiach prístup k osobnej intervencii.  Existovať by 

mali mechanizmy na zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne intervencie, od 

bežných opráv v záznamoch po osobnú podporu pri väčších ťažkostiach. Inštitúcia 

by mala sledovať, ako študenti využívajú prístup k svojim záznamom, a mala by 

sledovať, v akých situáciách sa vyžaduje osobná intervencia. 
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Indicators Ukazovatele 

There is an online student guide to the institution’s student administration system. 

There is provision for human intervention in administrative processes and these 

interactions are appropriately initiated and delivered. Existuje on-line sprievodca k 

systému pre administráciu študentov inštitúcie. Do administratívnych postupov je 

možné osobne zasahovať; tieto interakcie sa spúšťajú a vykonávajú príslušným 

spôsobom.   

 

 

 

 GLOSSARY GLOSÁR 

Curriculum 

A broad term covering both academic and subject requirements and the processes 

for organising and managing the teaching and learning. 

Kurikulum  

Široko poňatý termín, ktorý zahrnuje akademické požiadavky aj požiadavky na 

predmet a postupy súvisiace s organizáciou a riadením výučby a vzdelávania sa.  

 

Feedback 

Advice and commentary given by a teacher on examinations, coursework, or 

classroom activity. Can be oral or written and helps learners to understand their 

progress.   

Spätná väzba 

Poradenstvo a komentáre, ktoré učiteľ poskytuje v súvislosti so skúšaním, prácou 

v kurze a aktivitami v triede. Môže byť ústna alebo písomná a pomáha študujúcim 

pochopiť svoje napredovanie.   

 

Flexibility 

Provision of study in such a way as to allow students to choose their own time, 

pace and place of learning. It also describes how programmes of study may allow 

students to choose courses or topics of particular interest to them. 

Pružnosť  

Poskytovanie štúdia takým spôsobom, ktorý umožňuje študentom zvoliť si čas, 
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tempo a miesto pre svoje vzdelávania sa. Charakterizuje tiež, ako môžu študijné 

programy umožniť študentom zvoliť si kurz alebo tému podľa svojho osobitného 

záujmu.  

 

Formative assessment 

Assessment aimed primarily at determining a person's strengths and weaknesses 

with the objective of improving them. Formative assessment demands feedback to 

the student in some form and may, but will not always, contribute to summative 

assessment. 

Formatívne hodnotenie 

Hodnotenie zamerané v prvom rade na zistenie silných a slabých stránok 

jednotlivca a na ich zlepšenie. Formatívne hodnotenie si vyžaduje určitú formu 

spätnej väzby pre študentov a môže, ale nemusí vždy prispieť k sumatívnemu 

hodnoteniu.   

 

 

General educational objectives 

Educational objectives of a programme of study which are not subject-or field-

specific but of a more general nature and which usually characterise the level of 

study involved. At degree level, for example, these will include developing powers 

of independent judgement and critical reflection. 

Všeobecné vzdelávacie ciele  

Vzdelávacie ciele študijného programu, ktoré nie sú zamerané na konkrétny 

predmet alebo oblasť, ale majú všeobecnejší charakter, a ktoré obyčajne 

charakterizujú daný stupeň štúdia. Napríklad pri stupňoch vysokoškolského štúdia 

ide o schopnosť nezávislého posúdenia a kritického uvažovania.  

      

Interactivity 

Methods of teaching and learning that include techniques in which learners 

communicate with each other and with the tutor. Interaction may be synchronous 

(e.g. telephone) or asynchronous (e.g. e-mail). It is also used to refer to the way in 

which learning materials themselves are structured to require the active 

participation of learners in moving from one stage to another. 

Interaktivita 

Metódy výučby a vzdelávania sa, ktoré zahrnujú postupy, v ktorých študujúci 

komunikujú navzájom alebo s tútorom. Interakcia môže byť synchrónna (napr. 

telefón) alebo asynchrónna (napr. mail). Používa sa tiež v súvislosti so spôsobom, 

akým sú štruktúrované samotné učebné materiály, aby sa vyžadovala aktívna 

účasť študujúcich pri prechode z jedného stupňa na druhý.   
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Key skills 

Those essential skills which people need in order to be effective members of a 

modern society and a flexible, adaptable and competitive workforce. Examples of 

key skills are communication and group working, literacy, numeracy, use of 

information technology and knowing how to learn. 

Kľúčové zručnosti 

Základné zručnosti, ktoré ľudia potrebujú na to, aby boli užitočnými členmi 

modernej spoločnosti a aby boli pružnou, adaptabilnou a konkurencieschopnou 

pracovnou silou. Príkladmi kľúčových zručností sú komunikácia a práca 

v skupinách, gramotnosť, počty, využívanie informačných technológií a vedieť, ako 

sa učiť.    

 

Learning outcomes 

Statements indicating what a learner should have acquired in respect of both 

knowledge and skills at the end of a given course or programme. 

Výsledky vzdelávania sa  

Vyjadrenia o tom, aké vedomosti a zručnosti by mal študujúci získať na konci 

daného kurzu alebo programu. 

 

Mentor 

A person who acts as an adviser to a learner. The term is especially used in work-

place learning environments to cover professional advice. The activity is called 

mentoring. 

Mentor  

Osoba, ktorá pôsobí ako poradca pre študujúcich. Termín sa používa najmä 

v učebnom prostredí na pracovisku a zahrnuje profesijné poradenstvo. Činnosť sa 

nazýva mentorovanie.    

 

Module 

A separate and coherent block of learning, usually over a term or semester. Part of 

a modular programme of studies where the programme is divided into a range of 

similar sized segments. 

Modul 

Samostatný súvislý blok vzdelávania sa, obyčajne v rámci jedného semestra. Časť 

modulového programu štúdia, pri ktorom je program rozdelený na niekoľko 

podobne veľkých častí.  
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Pedagogy 

The theory and process of teaching. 

Didaktika 

Teória a proces výučby. 

 

Plagiarism 

Using the ideas or writings of another as if they were one's own, (i.e. without 

acknowledging the true author). 

Plagiátorstvo 

Využívanie myšlienok alebo diel niekoho iného, akoby boli vlastné (napr. bez 

uvedenia pravého autora). 

 

Programme 

A sequenced set of courses or modules representing a student’s total study 

requirement and usually leading to an award on successful completion. 

Programe 

Usporiadaný súbor kurzov alebo modulov, ktorý predstavuje celkové požiadavky 

na štúdium študenta a obyčajne vedie k vydaniu dokladu o úspešnom ukončení.  

 

Stakeholder 

A broad term to include students, teachers, educational managers, employers, etc, 

any of whom will have a legitimate interest in aspects of the learning provision. 

Aktér  

Široko poňatý termín, ktorý zahrnuje študentov, učiteľov, manažérov vzdelávania, 

zamestnávateľov atď., z ktorých každý má legitímny záujem o aspekty 

poskytovania vzdelávania sa.   

 

 
 Summative assessment Sumatívne hodnotenie 

Assessment generally taking place at the end of a course or programme and 

leading to the attribution of a grade or a mark to the student. The results of 

summative assessment determine whether a student progresses to the next stage 

of the programme or, on completion, gains an award. Hodnotenie, ktoré sa vo 

všeobecnosti uskutočňuje na konci kurzu alebo programu a vedie k priradeniu 

klasifikačného stupňa alebo známky študentovi. Výsledky sumatívneho 

hodnotenia určujú, či študent postupuje do ďalšieho stupňa programu alebo 

v prípade ukončenia programu získava doklad o vzdelaní.  
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 Tutor Tútor 

A teacher who provides instruction, academic advice or counsel to one or more 

students. Učiteľ, ktorý poskytuje inštrukcie a akademické a odborné poradenstvo 

jednému alebo viacerým študentom. 

Virtual Learning Environment (VLE) Virtuálne vzdelávacie prostredie 

A set of computerised systems or tools which allow controlled access by students 

to course materials and the facilities needed to support learning. Typically, a VLE 

is accessed via the web and will contain tools for course/programme registration; 

content management including access to external resources; student-student and 

student-tutor discussion; tracking student activity; secure submission of 

assignments; assessment; access to course/programme information; access to 

student support systems; etc. Súbor automatizovaných systémov alebo nástrojov, 

ktoré umožňujú riadený prístup študentov ku kurzovým materiálom a zariadeniam 

potrebným na podporu vzdelávania sa. VVP je typicky prístupný cez web 

a obsahuje nástroje na zápis do kurzu, resp. programu, riadenie obsahu, vrátane 

prístupu k externým zdrojom, diskusiu medzi študentami a medzi študentami 

a tútorom, sledovanie činnosti študenta, zabezpečenie odovzdávania zadaní, 

hodnotenie, prístup k informáciám o kurze, resp. programe, prístup k systémom  

študijnej podpory atď.     

Virtual Mobility Virtuálna mobilita 

The use of information and communications technology as an alternative to 

physical mobility. Využívanie informačnej a komunikačnej technológie ako 

alternatívy k fyzickej mobilite.  

 Vocational courses Odborné kurzy 

Courses of study related to professional practice and labour market needs. Kurzy 

a štúdium, ktoré sa vzťahujú k odbornej praxi a potrebám trhu práce.  

 

 ASSESSORS NOTES 
POZNÁMKY PRE  
HODNOTITEĽOV 
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2. Assessors notes for strategic management Poznámky pre 
hodnotiteľov ku strategickému manažmentu 

Policies and plans Politiky a plány 

Delivery of e-learning is more dependent than conventional face to face 

teaching on collaborative working across departmental boundaries and 

on the provision of technical infrastructure. Though institutions may 

have embraced the use of information and communications 

technologies in the delivery of their conventional programmes, provision 

of e-learning will require the formulation of a strategic framework at 

institutional level. Realizácia e-vzdelávania je v porovnaní s klasickou 

prezenčnou výučbou viac závislá na spolupráci jednotlivých oddelení 

a technickej infraštruktúre. Hoci je možné, že inštitúcie využívajú 

informačné a komunikačné technológie pri realizácii klasických 

programov, pri poskytovaní e-vzdelávania je potrebné sformulovať 

strategický rámec na inštitucionálnej úrovni.  Several studies have 

revealed that in many institutions the development of e-learning has 

been driven by initiatives pursued at departmental or even individual 

level and not as a result of institutional policies. However, for effective 

growth such initiatives must be sensitively integrated within an overall 

strategic framework. Strategic policies must identify the role that e-

learning will play in the institutional mission: for example,  
  to address new student populations, to teach and develop skills 
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appropriate to new developments in the world of work,  

to improve the effectiveness and efficiency of teaching programmes. Vo 

viacerých štúdiách sa ukázalo, že rozvoj e-vzdelávania v mnohých 

inštitúciách vychádzal z iniciatívy oddelení alebo dokonca jednotlivcov 

a nebol výsledkom inštitucionálnej politiky. Pre zabezpečenie 

efektívneho rastu však musia byť takého iniciatívy citlivo integrované do 

celkového strategického rámca.   

V strategických politikách musí byť identifikovaná úloha, ktorú bude e-

vzdelávanie hrať v poslaní inštitúcie, napr. 
  venovať pozornosť novým populáciám študentov, učiť a rozvíjať 
zručnosti, ktoré zodpovedajú novému vývoju vo svete práce. 
  zlepšovať účinnosť a efektívnosť vzdelávacích programov.  
    
The flexibility in time and place of study offered by e-learning offers institutions the 
opportunity to address new student markets. For example, e-learning may be 
identified as a contributor to growth of part time student numbers or, as a 
mechanism to reach students beyond their current geographic reach, as a 
contributor to an institution’s international policies. E-vzdelávanie poskytuje 
možnosť voľby času a miesta štúdia, čo ponúka inštitúciám možnosť zaoberať sa 
novými trhmi študentov. Môže sa napríklad uviesť, že e-vzdelávanie prispieva 
k nárastu počtu externých študentov, predstavuje mechanizmus na dosiahnutie 
študentov, ktorí sa v súčasnosti nedajú geograficky dosiahnuť a prispieva 
k medzinárodným politikám inštitúcie.   The introduction of e-learning may be seen 
as a disruptive intervention to the status quo by some staff of the institution hence 
the processes of policy development should be inclusive. A narrative description or 
organisational timeline of e-learning development may provide evidence of 
precursor activity prior to the formulation of institutional policy. Zavedenie e-
vzdelávania môžu niektorí zamestnanci považovať za rušivý zásah do statusu 
quo, preto by procesy tvorby politiky mali byť inkluzívne. Slovný opis alebo 
organizačný časový harmonogram pre tvorbu e-vzdelávania môže byť dôkazom, 
že  formulovaniu politiky inštitúcie predchádzala určitá aktivita. Development of 
institutional policy should demonstrate that it incorporates the experience gained 
by internal pioneers within a broader analysis of sector-wide initiatives and models 
for e-learning delivery. The strategic plan should address academic, administrative 
and operational aspects of e-learning. It should communicate the interdependence 
between the various aspects and present mechanisms by which decisions will be 
taken and implemented on the allocation of resources to achieve changes in 
systems and procedures. Pri tvorbe inštitutionálnej politiky by sa malo vyžadovať, 
aby v nej boli obsiahnuté skúsenosti domácich priekopníkov, ktoré sa získali pri 
širšej analýzy iniciatív a modelov realizácie e-vzdelávania v celom sektore. 
Strategický plán by sa mal zaoberať akademickými, administratívnymi 
a prevádzkovými aspektami e-vzdelávania. Mal by uvádzať vzájomnú závislosť 
medzi rôznymi aspektami a spôsoby prijímania a vykonávania rozhodnutí, ktoré sa 
týkajú rozdelenia zdrojov na dosiahnutie zmien v systémoch a postupoch.    
Institutional policy may introduce working with a partner institution, a consortium of 
institutions or with commercial organisations as a component of its strategy. There 
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should be clear evidence of a communication strategy that informs staff of the 
rationale for the partnership arrangements and the processes established to 
secure effective working relationships between the staff of the institution and their 
counterparts within the partner organisations. Time is a key resource. Realistic 
time scales for implementation of policies may be a key factor to successful 
acceptance of and compliance with an institutional plan. Práca s partnerskou 
inštitúciou, konzorciom inštitúcií alebo komerčnými organizáciami môže byť 
uvedená v politike inštitúcie ako jedna zo zložiek statégie. Musí existovať jasná 
komunikačná stratégia, v ktorej sa zamestnancom zdôvodní uzavretie 
partnerských dohôd a postupy na zabezpečenie pracovných vzťahov medzi 
zamestnancami inštitúcie a ich partnermi v rámci partnerskej organizácie. 
Najdôležitejším zdrojom je čas. Reálny časový harmonogram môže byť hlavným 
faktorom pre úspešné prijatie inštitucionálneho plánu a súlad s ním. 

 

Role of e-learning in academic strategy Rola e-vzdelávania v akademickej stratégii 

The institution’s e-learning strategy provides the overall institutional rationale but 

academic departments will develop an interpretation of the policy for 

implementation particular to their academic domain and student market sector.  

They must act as intermediaries between institutional objectives and the specific 

realities of student aspirations and requirements. Academic decision makers will 

be presented with a range of pedagogic and technical options that variously 

emphasise the contribution that Information and Communications Technologies 

may make to the provision of teaching materials, academic resources and 

communication/collaboration between participants in a learning community. 

Stratégia inštitúcie pre e-vzdelávanie poskytuje zdôvodnenie, ktoré sa týka celej 

inštitúcie, ale akademické oddelenia budú politiku interpretovať tak, aby ju mohli 

zaviesť v svojej konkrétnej akademickej oblasti a svojom trhu študentov. Musia 

pôsobiť ako sprostredkovatelia medzi cieľmi inštitúcie a konkrétnymi ašpiráciami 

a požiadavkami študentov. Vedúcim akademickým predstaviteľov sa predložia 

didaktické a technické možností, v ktorých sa rôznymi spôsobmi zdôrazní, ako 

môžu informačné a komunikačné technológie prispieť k poskytovaniu výučbových 

materiálov, akademických zdrojov a komunikácii, resp. spolupráci, medzi 

účastníkmi a učiacou sa komunitou.    The reality is that the majority of 

programmes will exploit several aspects of e-learning within some form of blended 

provision that may also encompass some face to face provision. Whatever the 

mix, departments should be able to demonstrate how it provides the best fit with 

student requirements within the framework facilitated by institutional policy. In 

developing their strategy it is to be expected that academic departments will be 

informed by feedback from experimental activity within the department, within 

other departments in the institution and other national and international 
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developments. Departmental managers should use, with sensitivity, those involved 

in innovative projects to stimulate discussion and motivate their colleagues in the 

development of departmental strategy. V skutočnosti sa bude vo väčšine 

programov využívať viacero prvkov e-vzdelávania v určitej forme kombinovaného 

vzdelávania, ktoré môže zahrnovať aj určitú časť formou prezenčného 

vzdelávania. Akákoľvek bude táto kombinácia, oddelenia by mali byť schopné 

preukázať, ako bude najlepšie vyhovovať požiadavkám študentov v rámci 

stanovenom inštitucionálnou politikou. Pri vypracovávaní stratégie sa dá očakávať, 

že akademické oddelenia budú mať informácie o experimentálnej činnosti 

realizovanej na vlastnom oddelení, na ostatných oddelení v inštitúcii a o ostatnom 

vývoji na národnej a medzinárodnej úrovni.  Vedúci oddelení by mali citlivo 

využívať ľudí zapojených do inovatívnych projektov na stimulovanie diskusie 

a motiváciu svojich kolegov pri tvorbe stratégie oddelenia. In those departments 

that provide programmes related to professional recognition there should be 

evidence of consultation with professional bodies over the use of ICT for 

professional purposes that must be catered for in programme design. Similarly 

resolution of issues related to the acceptability of ICT based teaching to 

professional bodies should be addressed upfront to ensure that students may 

have confi dence in the marketability of their qualifi cations. Departments should 

address issues impacting on the relationship between their plans and those of 

other departments. V tých oddeleniach, ktoré poskytujú programy vedúce 

k uznaniu profesie, by mali byť preukázané konzultácie s profesijnými orgánmi 

o využívaní IKT na profesijné účely, ktoré je potrebné brať do úvahy pri tvorbe 

programu. Podobne by sa dopredu mali riešiť aj otázky, ktoré sa týkajú 

prijateľnosti výučby založenej na IKT pre profesijné orgány, aby sa zabezpečilo, že 

študenti budú môcť dôverovať tomu, že ich kvalifikácie sú uplatniteľné na trhu 

práce. Oddelenia by mali riešiť otázky, ktoré ovplyvňujú vzťah medzi ich plánmi 

a plánmi iných oddelení.         Content and coverage of courses and the 

introduction of e-based study skills are issues that might affect existing shared 

programmes or mutual recognition arrangements. Institutional strategy may 

advocate the development of programmes in partnership with another institution or 

as part of a consortium. For a range of reasons faculty or departmental staff may 

not be as receptive to the requirement for collaborative working as those guiding 

institutional policy.  Departmental managers may have diffi culties in gaining full 

acceptance of the need for, and the benefi ts of, collaborative development unless 

institutional leaders communicate the benefi ts of collaboration to all staff sectors. 

Otázky obsahu a zamerania kurzov a tiež zavedenia elektronických študijných 

zručností by mohli mať vplyv na existujúce spoločne využívané programy 

a mechanizmy vzájomného uznávania. Stratégia inštitúcie môže podporiť tvorbu 

programov v partnerskej spolupráci s inou inštitúciou alebo v rámci konzorcia. 
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Zamestnanci fakulty alebo oddelenia nemusia byť z mnohých dôvodov vnímaví 

na požiadavky na spoluprácu, tak ako tí, ktorí usmerňujú politiku inštitúcie. Ak 

vedúci predstavitelia inštitúcie nebudú informovať všetkých pracovníkov 

o výhodách spolupráce, je možné, že vedúci oddelení budú mať problémy pri 

získavaní súhlasu o potrebe a výhodách rozvoja formou spolupráce. E-learning 

may demand closer working relationships between academic units and the 

institution’s administrative and operational divisions. Faculty and departmental 

plans should indicate the demands that they will place on services provided by 

other departments. Discussions on variations that may be needed to standard 

institutional services should be identified in departmental planning, and plans 

should allow appropriate time scales for the resolution of diffi culties. It is unlikely 

that any institutional strategy will cater for the circumstances of all departments 

without challenge at departmental level or pleas for exception or variation. 

Assessors might wish to explore how the institution manages the tensions arising 

to ensure that institutional strategy secures efficiency without suppressing the 

inevitable pressure for innovation in a rapidly developing fi eld of activity.  Je 

možné, že pri e-vzdelávaní budú potrebné užšie pracovné vzťahy medzi 

akademickými jednotkami a administratívnymi a prevádzkovými pracoviskami 

inštitúcie. V plánoch fakúlt a oddelení by sa mali uvádzať požiadavky na služby 

poskytované inými oddeleniami. Pri plánovaní oddelení by sa mali zohľadniť 

diskusie o možných potrebných zmenách v štandardných službách inštitúcie 

a v plánoch by mal vymedziť zodpovedajúci čas na riešenie ťažkostí. Nie je 

pravdepodobné, že každá stratégia inštitúcie zohľadní situáciu na všetkých 

oddeleniach bez problémov na úrovni oddelení alebo potreby výnimiek alebo 

zmien. Hodnotitelia môžu chcieť preskúmať, ako inštitúcia zvláda napätie zo snahy 

inštitúcie zabezpečiť efektívnosť bez znižovania tlaku nevyhnutného na inováciu 

v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti činnosti.      

 

 

Policy on Infrastructure Politika infraštruktúry 

The introduction of an e-learning programme may impose new requirements for 

the institution to provide on-line administrative services and a technical 
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infrastructure designed to provide secure services accessed by users operating 

outside an institutional fi rewall. The institution should undertake a full analysis of 

its requirements and of the options available to meet the requirements. An 

extensive investment programme for the acquisition and implementation phase 

may be foreseen but the fi nancial planning associated with the implementation of 

e-learning should also cater for reinvestment to cover renewal and updating costs 

at realistic intervals. Zavedenie programu e-vzdelávania môže klásť na inštitúciu 

nové požiadavky na poskytovanie on-line administratívnych služieb a technickej 

infraštruktúry, ktorá bude navrhnutá tak, aby poskytovala bezpečné služby 

dostupné pre používateľov pracujúcich mimo inštitucionálnej brány firewall.  

Inštitúcia by mala vypracovať celkovú analýzu svojich požiadaviek a dostupných 

možností na splnenie požiadaviek. Predpokladať možno rozsiahle investície na 

obstaranie a implementačnú fázu, ale finančné plánovanie spojené so zavenením 

e-vzdelávania by malo brať do úvahy aj ďalšie investície na pokrytie nákladov na 

obnovu a aktualizáciu v reálnych časových intervaloch.  A full appraisal of all 

options for infrastructure provision should be undertaken so that options such as 

outsourcing are fully considered. Institutions may be able to secure support from 

national agencies in undertaking these tasks and thus be in a position to benefi t 

from the experience of other institutions and the support of dedicated professional 

staff. The provision of on-line services may require greater formalisation of 

procedures and interdepartmental relationships than required hitherto when 

communication between departments operated by traditional communication 

routes and informal networks. It is envisaged that policies on infrastructure 

provision are more readily driven in a top down manner that other aspects of 

programme design. Hence assessors might expect to find that policy development 

and project management of infrastructure aspects will be managed according to 

processes encountered in the commercial world. Celkové posúdenie možností 

poskytovania infraštruktúry by sa malo uskutočniť tak, že sa v plnej miere budú 

zohľadňovať napr. možnosti jej zabezpečenia externými subjektami. Inštitúcie si 

môžu pri realizácii týchto úloh zabezpečiť podporu národných agentúr, čím budú 

môcť profitovať zo skúsenosti iných inštitúcií a podpory zanietených odborných 

zamestnancov. Pri poskytovaní on-line služieb možno budú musieť uplatňovať 

formálnejšie postupy a vzťahy medzi oddeleniami, ako to bolo doteraz, keď 

komunikácia medzi oddeleniami fungovala prostredníctvom tradičných 

komunikačných ciest a neformálnych sietí. Predpokladá sa, že politiky 

infraštruktúry sa riadia „zhora nadol“ ľahšie, než iné aspekty tvorby programu. 

Hodnotitelia by preto mohli očakávať zistenie, že pri tvorbe politiky a projektovom 

riadení infraštruktúry sa využijú postupy, s ktorými sa stretávame v komerčnom 

svete.      
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Policy on Virtual Mobility Politika virtuálnej mobility 

Delivery of programmes via e-learning offers new opportunities for achieving the 

objectives of student mobility programmes through virtual mechanisms. Much of 

the professional and commercial world now routinely exploits the opportunities 

offered by information and communications technologies to undertake “virtual 

“business operations. Project teams work effectively with members distributed 

around the globe and many businesses conduct their business on a 24 hour basis 

by rolling responsibility from offi ce to offi ce with the turn of the globe.  Realizácia 

programov e-vzdelávania poskytuje nové príležitosti na dosiahnutie cieľov 

programov študentskej mobility prostredníctvom virtuálnych mechanizmov. Veľká 

časť profesionálneho a komerčného sveta v súčasnosti bežne využíva možnosti, 

ktoré ponúkajú informačné a komunikačné technológie na realizíciu „virtuálnych“ 

obchodných operácií. Projektové tímy efektívne pracujú so svojimi členmi na 

celom svete a veľa podnikov vykonáva svoju prácu 24 hodín denne tak, že 

posúvajú úlohy z kancelárie do kanceláriu podľa toho, ako sa otáča zemeguľa.      

Virtual mobility will increasingly be regarded as a key component of higher 

education programmes providing students with the opportunity to experience 

international course offerings and become part of international student 

communities. Key factors for consideration in the design of such programmes are 

more concerned with administrative and academic cultures than with factors 

associated with technical feasibility. Clear definition of course outcomes, credit 

transfer, (both import and export), and acceptability of courses as programme 

components will assist in establishing virtual mobility as an accepted component of 

e-learning programmes. Conventional student mobility programmes offer cultural 

interchange as a key justifying factor. Virtuálna mobilita sa bude čoraz viac 

považovať za hlavnú zložku vysokoškolských programov, ktoré študentom 

umožnia zúčastňovať sa v medzinárodných kurzoch a byť súčasťou 

medzinárodných študentských komunít. Hlavné faktory, ktoré sa musia brať do 

úvahy pri tvorbe takýchto programov, sa týkajú viac administratívnej 

a akademickej kultúry, ako faktorov, ktoré sú spojené s technickými možnosťami. 

Jasné definovanie výsledkov kurzu, prenosu kreditov (importu aj exportu) 

a prijateľnosti kurzov ako zložiek programu pomôže pri vytvorení virtuálnej mobility 

ako akceptovanej zložky programov e-vzdelávania. Hlavným dôvodom klasických 

programov študentskej mobility je kultúrna výmena.   The cultural interchange of 

the web differs in nature but is indisputably an environment for cultural interchange 

with a global dimension. Arguably experience of virtual mobility may be of more 

benefi t to those studying conventional programmes that those engaged in e-

learning who have greater experience of operating in a virtual world There is an 

element of novelty in virtual mobility which may challenge the norms and 



 152 

expectations of conservative professional bodies, nevertheless it is the 

responsibility of institutions engaged in e-learning to proselytise the benefi ts of 

virtual mobility.  Kultúrna výmena na webe má iný charakter, ale nepopierateľne je 

to prostredie umožňujúce kultúrnu výmenu, ktorá má globálny rozmer. Skúsenosť 

s virtuálou mobilitou môže byť nepochybne prospešnejšia pre študentov, ktorí 

študujú v klasických programoch, než pre študentov zapojených do e-vzdelávanía, 

ktorí majú väčšie skúsenosti s fungovaním vo virtuálnom svete. Virtuálna mobilita 

obsahuje nový prvok, ktorý môže spochybňovať normy a očakávania 

konzervatívnych profesijných orgánov, avšak úlohou inštitúcií zapojených do e-

vzdelávania je presvedčiť o výhodách virtuálnej mobility.       

Collaborative Ventures Spoločné podniky 

There are several strong reasons that motivate institutional involvement in 

collaborative ventures in the development and delivery of e-learning. Resource 

sharing, effective service provision and academic coverage are typical reasons. 

For institutions that have traditionally taught through face to face teaching the 

requirement for up-front content planning and development is a significant barrier 

to the introduction of e-learning programmes. This may be reduced signifi cantly 

through collaborative development with one or more other institutions. The 

challenge faced by the senior management of institutions contemplating this style 

of collaborative venture is that of achieving productive working relationships 

between the institutions at departmental level. Partnership between academic 

departments is traditionally driven by shared personal interests and ambitions and 

hence it may be difficult to implement a comprehensive shared development 

activity between two institutions. The challenge may be eased somewhat in 

consortium arrangements where the scope for “departmental matchmaking” is 

greater. Existuje niekoľko presvedčivých dôvodov, ktoré motivujú ištitúciu, aby sa 

zapojila do spoločných podnikov pri tvorbe a realizácii e-vzdelávania. Typickým 

dôvodom je spoločné využívanie zdrojov, efektívne poskytovanie služieb 

a akademické zameranie.  

Pre inštitúcie, ktoré poskytujú vzdelávanie tradične prostredníctvom prezenčnej 

výučby, je veľkou prekážkou pri uvádzaní programov e-vzdelávania požiadavka na 

plánovanie a tvorbu obsahu dopredu. Podstatne sa môže obmedziť, keď sa tvorba 

realizuje v spolupráci s jednou alebo viacerými ďalšími inštitúciami.  

Pred vedením inštitúcie, ktoré uvažuje o tomto type spoločných podnikov, stojí 

náročná úloha dosiahnuť produktívne pracovné vzťahy medzi inštitúciami na 

úrovni oddelení. Partnerstvo medzi akademickými oddeleniami tradične vychádza 

zo spoločných osobných záujmov a ambícií, a preto môže byť ťažké realizovať 

komplexné spoločné aktivity rozvoja v dvoch inštitúciách. 
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Náročnosť tejto úlohy môže do istej miery znížiť mechanizmus konzorcia, kde je 

väčší priestor pre vytváranie kontaktov medzi oddeleniami.  By whatever 

mechanism departments are brought together each element of the collaboration 

should be appropriately contracted, hence it should be anticipated that there will 

be an overarching contract providing the framework of agreement between 

institutions/ consortium members, the anticipated standards that the partnership/ 

consortium will endeavour to attain and the broad fi nancial arrangements. Project-

specific contracts will provide the details of each development project, define 

deliverables, allocate responsibilities, and define management processes and fi 

nancial parameters. The attribution of the rights of the institution and individual 

contributors will be addressed in contractual arrangements. Oddelenia môžu byť 

spojené rôznymi mechanizmami, ale každý prvok spolupráce by mal byť 

zabezpečený príslušnou zmluvou. Treba preto predpokladať, že bude existovať 

zastrešujúca zmluva, ktorá poskytuje rámec dohody medzi inštitúciami, resp. 

členmi konzorcia, predpokladané štandardy, ktoré sa partnerstvá, resp. 

konzorcium, budú snažiť dosiahnuť, a široko poňaté mechanizmy financovania. 

V zmluvách o konkrétnych projektoch sa uvedú podrobnosti o každom rozvojovom 

projekte, definujú sa výstupy, určí sa zodpovednosť a definujú sa postupy riadenia 

a finančné parametre. Zmluvnými mechanizmami sa bude riešiť prisúdenie práv 

inštitúcii a jednotlivým prispievateľom.  

The development of academic programmes is an extended process and in the 

majority of instances students are registered on programmes before development 

of all courses in the programme is completed. An institution offering a programme 

in which component courses are to be developed through collaborative ventures 

may be exposed to significant risk. However secure contractual arrangements may 

be, resolution of any problems arising from projects under development at another 

institution will absorb management time and may lead to launch delay or non 

completion. Institutions should be able to demonstrate that they have contingency 

plans in place to cover for non compliance with contract expectations. Tvorba  

akademických programov je pokračujúci proces a vo väčšine prípadov sa študenti 

zapisujú do programov ešte pred dokončením všetkých kurzov programu.  

Inštitúcia, ktorá ponúka program, v ktorom sa čiastkové kurzy majú vypracovať 

v rámci spoločných podnikov, sa môže vystaviť vážnemu riziku. Aj pri bezpečných 

zmluvných mechanizmoch pohltí čas manažmentu riešenie problémov, ktoré 

vzniknú pri tvorbe v inej inštitúcii. To môže viesť k oneskoreniu začiatku projektu 

alebo jeho neukončeniu. Inštitúcie by mali byť schopné preukázať, že majú 

núdzové plány pre prípad, že sa neplnia očakávania, ktoré vyplývajú zo zmluvy.    

The management issues surrounding collaborative ventures for the provision of 

infrastructure and technical services may not present the same problems. There is 

often a clear interface within institutions between the academic and administrative 
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divisions. Placing an additional interface may not significantly increase the 

complexity. It might be argued that the clear specification of service requirements 

in contractual relationships with a service provider might provide a clearer 

definition of responsibilities at the interface than might be the case in intra-

institutional arrangements. Pri riadení spoločných podnikov na poskytovanie 

infraštruktúry a technických služieb sa takéto problémy nemusia vyskytovať. 

Rozhranie medzi akademickými a administratívnymi pracoviskami inštitúcie je 

často jasné a doplnenie ďalšieho medzičlánku nemusí výrazne zvýšiť jeho 

zložitosť.  Mohlo by sa argumentovať tým, že jasne špecifikované požiadavky na 

služby v rámci zmluvných vzťahov s poskytovateľom služieb by jednoznačnejšie 

zadefinovali jednotlivé zodpovednosti na rozhraní, než v prípade mechanizmov 

uplatňovaných v rámci inštitúcie.  

The institution’s relationship with its students must be paramount in all 

collaborative provision of courses and services, and this should be reflected in all 

partnership contracts particularly those relating to collaborative ventures in the 

provision of services. Pri spoločnom poskytovaní kurzov a služieb musí byť vždy 

prvoradý vzťah inštitúcie so študentami. Toto by sa malo odrážať vo všetkých 

zmluvách o partnerstve, osobitne v tých, ktoré sa týkajú spoločných podnikov pri 

poskytovaní služieb.  

 

 

It should be anticipated that an institution playing a role in a  
consortium will take part in the management of that consortium and  
that terms of membership will have been discussed in appropriate  
management groups prior to formalising membership.  
Membership of a consortium may impose standards and service  
protocols on the institution. The existence of these standards, their  
rationale and the impact on their use within the institution should be  
widely communicated within the institution to ensure that they are  
fully understood and are not in conflict with locally applied informal  
standards and codes of practice. Treba predpokladať, že inštitúcia, 
ktorá hrá úlohu v konzorciu, sa bude zúčastňovať na riadení konzorcia, 
a  podmienky členstva sa budú diskutovať v príslušných manažérskych 
skupinách pred formálnym uzavretím členstva. Konzorcium môže pre 
inštitúciu zaviesť štandardy a protokoly o službách. O existencii týchto 
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štandardov, ich zdôvodnení a vplyve na používanie by sa malo v rámci 
inštitúcie komunikovať, aby sa zabezpečilo, že sa plne chápu a nie sú 
v konflikte s miestne používanými neformálnymi štandardami a súbormi 
zásad. 

   

3. Assessors notes for curriculum design Poznámky pre 
hodnotiteľov k tvorbe kurikula 

Institutions designing programmes to be delivered using e-learning face 

the challenge of ensuring that their programmes address the 

established national or international standards and norms appropriate to 

subject and level and, at the same time, exploit the unique features of 

delivery by e-learning. Inštitúcie vytvárajúce programy, ktoré sa majú 

realizovať prostredníctvom e-learningu, majú pred sebou náročnú úlohu 

zabezpečiť, aby ich programy zodpovedali zavedeným národným 

a medzinárodným štandardom a normám pre daný predmet a stupeň 

a aby zároveň využívali jedinečné vlastnosti e-vzdelávania. 

Those designing curricula to be delivered by conventional face-toface 

presentation are able to exploit the fl exibility inherent in face-to-face 

interaction between teacher and student whereas e-learning, in many 

instances, demands detailed advanced specifi cation of learning 

outcomes and the teaching interactions through which they are 

delivered. The challenges of curriculum design for e-learning are 

reduced if national curriculum standards are based on learning outcome 

frameworks that clearly define requirements for knowledge acquisition 

and skills development. Working within such a framework curriculum 

designers can allocate specific learning outcomes to programme 

sectors and deploy appropriate support mechanisms and technologies. 

Tvorcovia kurikúl, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom klasického 

prezenčného vzdelávania, môžu využívať prirodzenú pružnosť osobnej 

interakcie medzi učiteľom a študentom, zatiaľ čo pri e-vzdelávaní sú 

v mnohých prípadoch potrebné vopred detailne špecifikované výsledky 

vzdelávania sa a výučbové interakcie, prostredníctvom ktorých sa budú 

realizovať. Náročnosť tvorby kurikula pre e-vzdelávanie sa znižuje, keď 

sú národné štandardy kurikula založené na výsledkoch vzdelávania sa, 

v ktorých sú jasne definované požiadavky na nadobúdanie vedomosti 
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a rozvoj zručností. Ak tvorcovia kurikula pracujú s takýmto rámcom, 

môžu konkrétne výsledky vzdelávania sa rozdeliť do jednotlivých častí 

programu a môžu zaviesť zodpovedajúce podporné mechanizmy 

a technológie.   

Institutions developing e-learning programmes may use knowledge 

management processes to elicit and share experience between 

departments in the delivery of learning outcomes directed at developing 

an institution wide appreciation of the techniques available, their 

pedagogic effectiveness and student response to them. An institutional 

perspective on what is achievable through any particular mode of 

delivery should inform and help shape curriculum design. Inštitúcia, 

ktorá vytvára programy e-vzdelávania, môže postupy na manažment 

poznatkov využiť na získanie a výmenu skúseností medzi oddeleniami 

o poskytovaní výsledkov vzdelávania sa, aby si celá inštitúcia 

uvedomila dostupné techniky, ich didaktickú efektívnosť a ako na ne 

reagujú študenti. Predstava inštitúcie o tom, čo sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom jednotlivých foriem vzdelávania, by ako informácia 

mala pomôcť pri formovaní kurikula. 

The major challenges for those implementing e-learning lie in the 

delivery of learning outcomes requiring direct interaction between 

individuals or the acquisition of practical skills. Institutions may 

implement policies that require some professional and communications 

skills to be delivered by modes other than e-learning. Curriculum 

designers should ensure that the negative impact on students electing 

to use e-learning as their primary mode of study for reasons of its fl 

exibility is minimal.  Pri zavádzaní e-vzdelávania sú väčšie problémy 

spojené so sprostredkovaním výsledkov vzdelávania sa, ktoré si 

vyžadujú priamu interakciu medzi jednotlivcami, alebo s nadobúdaním 

praktických zručností. Inštitúcie môžu zaviesť také politiky, ktoré si 

vyžadujú poskytovanie určitých odborných a komunikačných zručností 

inou formou ako prostredníctvom e-vzdelávania. Tvorcovia kurikula by 

mali zabezpečiť, aby sa minimalizoval negatívny vplyv na študentov, 

ktorí si kvôli pružnosti zvolili e-vzdelávanie ako primárnu formu svojho 

štúdia.     

Assessors should endeavour to determine that curriculum designers 

adopt a realistic stance to the integration of courses or modules 

requiring physical attendance within programmes delivered primarily 
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through e-learning. Snahou hodnotiteľa by malo byť určiť, či tvorcovia 

zvolili realistický postoj k integrácii kurzov alebo modulov, ktoré si 

vyžadujú fyzickú prítomnosť v programoch, ktoré sa realizujú primárne 

prostredníctvom e-vzdelávania.     

 

Flexibility Pružnosť 

E-learning offers considerable flexibility in the time, place and, possibly, pace of 

study; however in most instances it is unrealistic to offer students programmes that 

offer both 24x7 availability and full student choice of start and fi nish dates. E-

vzdelávanie ponúka značnú možnosť voľby času, miesta a eventuálne tempa 

štúdia, avšak vo väčšine prípadov nie je reálne, aby sa študentom ponúkali 

programy, ktoré poskytujú nepretržitý prístup a zároveň umožňujú študentovi, aby 

si zvoliť termín pre začiatok a koniec programu.   

Programmes delivered by face to face mechanisms are essentially paced by the 

schedule of lectures or other face to face teaching activities (laboratory sessions, 

workshops etc) and these in turn determine the schedules for assessment and 

examination. In the absence of face to face events many students will use the 

assessment and examination schedules to determine their pattern of study. 

Programy, ktoré sa realizujú prestredníctvom prezenčného vzdelávania, postupujú 

v zásade podľa harmonogramu prednášok alebo iných prezenčných aktivít 

(laboratórne cvičenia, workshopy atď.) a tieto zase určujú harmonogram hodnotení 

a skúšok. Tam, kde absentujú prezenčné aktivity, si veľa študentov bude určovať 

svoj model štúdia podľa harmonogramu hodnotenia a skúšania.    

It is anticipated that the majority of curriculum designers will opt for provision that 

sets schedules for course completion at a macro level, (fixed schedules for 

assessment and examination etc) but allows signifi cant flexibility for students to 

adjust their study pattern at a micro level to suit their particular personal 

circumstances. Predpokladá sa, že väčšina tvorcov kurikúl sa rozhodne pre taký 

spôsob poskytovania vzdelávania, v ktorom budú stanovené termíny pre 

ukončenie kurzu na makroúrovni (pevne stanovené harmonogramy pre 

hodnotenie a skúšanie atď.), ale poskytne študentom značnú voľnosť, aby si mohli 
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prispôsobiť svoj model štúdia na mikroúrovni tak, aby vyhovoval ich konkrétnej 

osobnej situácii. 

The frequency of fixed assessment points may impact on the real flexibility 

available to students at the micro level. There are inevitably significant interactions 

between size of module and the fl exibility offered to students. A small module 

offered over a comparatively short study period may provide students with less 

opportunity to exercise flexibility in management of their study pattern than a larger 

volume of study offered over a longer period. Frekvencia pevne stanovených 

hodnotení može ovplyvniť reálne možnosti voľby, ktoré majú študenti na 

mikroúrovni. Medzi veľkosťou modulu a pružnosťou, ktorá sa ponúka študentom, 

je významný súvis. Malý modul, ktorý sa poskytuje počas relatívne krátkeho 

študijného obdobia, môže poskytnúť študentom menej príležitostí na uplatnenie 

pružnosti pri riadení vlastného modelu štúdia, než väčší objem štúdia, ktorý sa 

poskytuje počas dlhšieho obdobia.  In the latter case students may be able to 

compensate for periods of work or family pressure by committing more time to 

their study during other periods, whereas the former allows fewer options for 

workload management. Students electing to study modules in parallel may 

encounter particular difficulties in workload management if modules have similar 

assessment patterns and schedules; hence curriculum and programme designers 

might wherever possible seek to decouple the assessment schedules on those 

modules most likely to be studied in parallel. V druhom prípade si možu študenti 

kompenzovať obdobia práce alebo tlaku z rodiny tým, že budú študovať v inom 

čase, kým v prvom prípade je menej možností na riadenie vlastnej pracovnej 

záťaže. Študenti, ktorí sa rozhodnú pre súbežné štúdium modulov, môžu mať 

určité ťažkosti pri riadení pracovnej záťaže, ak moduly majú podobný model a 

harmonogram hodnotenia. Pri tých moduloch, kde je najväčšia pravdepodobnosť, 

že sa budú študovať súčasne, by sa preto tvorcovia kurikula a programu mali 

podľa možnosti snažiť oddeliť harmonogramy hodnotenia.  

Institutions may use both student survey and analysis of patterns of on-line system 

usage to determine the use made by students of the flexibility offered to them and 

to relate student study patterns to assessment and other course landmarks. The 

outcomes of survey activity should be widely disseminated to share best practice 

across departmental boundaries. Inštitúcie môžu využiť prieskumy medzi 

študentami a tiež analýzy o modeloch využívania on-line systému, aby zistili, ako 

študenti využívajú ponúkané možnosti voľby a aby určili vzťah medzi hodnoteným 

modelom štúdia študentov a ďalšími medzníkmi kurzu. Výsledky prieskumu by sa 

mali rozširovať, aby sa s informáciami o najlepších postupoch dalo podeliť za 

hranicami oddelení. 
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Limitations on place of study are increasingly difficult to justify as it is envisaged 

that the majority of e-learning is delivered via the web and thus available at any 

web access point. The need for identity checks for key assessment items and 

examinations may dictate that students attend a particular supervised location but 

curriculum designers should exert pressure to ensure that such assessments can 

be taken in as wide a range of locations as possible, rather than simply centres 

managed by the institution itself. Obmedzenia, ktoré sa týkajú miesta štúdia, sa 

dajú čoraz ťažšie ospravedlniť, pretože sa očakáva, že väčšina e-vzdelávania sa 

bude realizovať cez web a bude teda k dispozícii z ktoréhokoľvek prístupového 

miesta na webe. Pri rozhodujúcich položkách hodnotenia a skúškach je potrebná 

kontrola totožnosti, čo si môže vyžadovať od študentov návštevu osobitného 

miesta so zabezpečeným dohľadom, ale tvorcovia kurikula by mali vyvíjať tlak, aby 

sa toto hodnotenie mohlo môcť uskutočňovať v čo možno najväčšom počte miest 

a nielen v strediskách, ktoré riadi inštitúcia.     

Assessors should determine the steps taken to ensure that the institution and 

curriculum designers endeavour to explore all opportunities to reduce any 

limitations on location of study. Hodnotitelia by mali určiť kroky, ktoré inštitúcia 

a tvorcovia kurikula urobili v snahe využiť všetky možnosti na zníženie obmedzení 

na miesto štúdia. 

 

Academic community development Rozvoj akademickej komunity   

Curriculum designers should adopt a realistic approach to the level of student 

involvement that can be anticipated in informal online communities. On-line 

communities may be represented as an alternative to the face to face interactions 

enjoyed by campus based students but in reality on-line communities are 

frequently dependent on the inputs of a few proactive enthusiastic contributors to 

provide impetus to discussion. Tvorcovia kurikula by mali reálne pristupovať 

k predpokladanej úrovni zapojenia študentov do neformálnych on-line komunít.  

On-line komunity môžu byť alternatívou k priamym osobným interakciám 

študentov v škole, ale v skutočnosti často závisia od vstupov niekoľkých aktívnych 

zanietených prispievateľov, ktorí dávajú impulz pre diskusiu.  However, in contrast 

to the informal interactions of a campus-based institution, the contributions of the 

enthusiasts are available to all within the community rather than simply their close 

associates. Equally non-contributors to on-line discussion can be identified 

whereas in a conventional context lack of engagement by individuals in informal 
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discussion activity may go totally undetected. Assessors may be provided with 

access to typical discussion threads from informal discussions (subject to confi 

dentiality terms established for student discussion boards). Statistics on 

readership of messages as well as records of postings etc will provide a more 

complete picture of the dynamics of on-line community activity. Na rozdiel od 

neformálnych interakcií, ktoré prebiehajú na pôde inštitúcie, sú však príspevky 

nadšencov dostupné pre všetkých v komunite, nielen pre ich blízkych kolegov. 

Takisto sa dajú identifikovať aj tí, ktorí do on-line diskusie neprispievajú, zatiaľ čo 

v klasickom prostredí sa nedostatok angažovanosti jednotlivcov v neformálnych 

diskusných aktivitách nemusí vôbec odhaliť. Hodnotiteľom sa môže poskytnúť 

prístup k typickým diskusným témam neformálnych diskusií (ktoré závisia od 

podmienok dôvernosti ustanovených pre študentské diskusné kluby), ktoré 

obsahujú série príspevkov venovaných nejakej téme. Ucelenejší obraz o dynamike 

činnosti on-line komunity môže poskytnúť štatistika o čitateľoch správ 

a záznamoch o aktualizáciách správ.     

The role of academic staff in on-line activity may be separated into direct 

interactions with individual students and the motivation of on-line discussion in 

tutor mediated conferences. It is important that curriculum designers define the 

role that they expect their tutors to fulfil and that there is evidence that they are 

supported in acquiring the skills necessary to execute that role. Úloha 

akademických zamestnancov v on-line aktivitách sa môže rozdeliť na priame 

interakcie s jednotlivými študentami a stimuláciu on-line diskusie v konferenciách, 

kde je tútor v úlohe mediátora. Dôležité je, aby tvorcovia kurikula definovali rolu, 

ktorú by podľa ich očakávania mali tútori plniť, a aby títo mali doloženú podporu pri 

získavaní zručností, ktoré potrebujú na jej vykonávanie.   

Curriculum designers may opt to exploit on-line conferencing and group working 

tools to deliver learning outcomes related to group working. Those doing so should 

demonstrate that they have addressed both the pedagogic and technical issues 

associated with this mode of student collaboration.  Tvorcovia kurikula sa môžu 

rozhodnúť využiť on-line konferencie a skupinovú prácu na sprostedkovanie 

výsledkov vzdelávania sa, ktoré sa týkajú skupinovej práce. Mali by preukázať, že 

sa zaoberali didaktickými aj technickými otázkami, ktoré sú spojené s touto formou 

študentskej spolupráce.  

Management of group work presents challenges in a campus setting but the 

complexities are significantly greater in an on-line setting. On-line project teams 

are widely encountered within large organisations but participants operate in an 

environment constrained by organisational culture, performance management 
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systems and the financial incentives of their employment; identities, authorities 

and roles are interpreted and understood by participants against a corporate 

culture.  Riadenie skupinovej práce náročné v školskom prostredí, ale oveľa 

zložitejšie je v on-line prostredí. Vo veľkých organizáciách sa vyskytuje veľa on-

line projektových tímov, ale účastníci fungujú v prostredí, ktoré je obmedzené 

kultúrou organizácie, systémami na riadenie výkonnosti a finančnými stimulmi ich 

zamestnania; účastníci interpretujú a chápu totožnosť, právomoci a roly na 

základe firemnej kultúry.       

Curriculum designers planning to use online collaborative projects should 

demonstrate that they have created an environment in which students are clear on 

the expectations required of them and their fellow students, how contributions will 

be monitored and acknowledged, and that there are contingency mechanisms in 

place to manage and maintain group activity should it be compromised in any way 

by non contribution by one or more group members.  Tvorcovia kurikula, ktorí 

plánujú využívať on-line projekty spolupráce, by mali preukázať, že vytvorili 

prostredie, v ktorom študenti chápu, čo sa od nich a ich spolužiakov očakáva, ako 

sa bude sledovať a uznávať to, ako budú prispievať do činnosti skupiny, a že 

existujú núdzové opatrenia na riadenie a udržanie skupinovaj aktivity, ak by bola 

akýmkoľvek spôsobom ohrozená v prípade, že by jeden jeden alebo viacerí 

členovia k jej činnosti neprispievali.    

 

 Professional Networks  Odborné siete  

An institution offering professionally related programmes may have an obligation 

to enable its students to engage in monitored professional activity as an integral 

part of their study. Traditionally many institutions have mechanisms to place their 

students with an employer for a period of their study. In some circumstances it 

might be appropriate to continue with these relationships but institutions should 

endeavour to put in place more fl exible arrangements that cater for the 

circumstance of their e-learner students. Je možné, že inštitúcie, ktoré ponúkajú 

programy súvisiace s určitou profesiou, budú musieť svojim študentom umožniť 

účasť v monitorovanej odbornej činnosti, ktorá bude súčasťou ich štúdia. Veľa 

inštitúcií tradične umiestňuje svojich študentov na určité obdobie počas štúdia 
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u zamestnávateľa. V niektorých situáciách môže byť vhodné v týchto vzťahoch 

pokračovať, ale inštitúcia by sa mala snažiť zaviesť pružnejšie mechanizmy, ktoré 

budú brať do úvahy situáciu študentov e-vzdelávania.  

It should be recognised that Professional Bodies may be required to address both 

the impact of ICT on professional practice that may affect the knowledge and skills 

required for effective practice and the mechanisms through which students gain 

and demonstrate these skills. Treba uznať, že od profesijných orgánov sa môže 

vyžadovať, aby sa zaoberali vplyvom informačno-komunikačných technológií na 

odbornú prax, ktoré môže ovplyvniť vedomosti a zručnosti požadované na 

efektívne vykonávanie praktickej činnosti, a tiež mechanizmami, prostredníctvom 

ktorých študenti získavajú a preukazujú tieto zručnosti.    

In many organisations e-working is an everyday occurrence, attendance at a 

single workplace in order to access information or other project resources is no-

longer essential and many professionals conduct their working life operating from 

multiple locations with connection to resources being their prime requirement.  

V mnohých organizáciách je elektronická práca každodennou praxou. Prítomnosť  

na jednom pracovisku už nie je podstatná, aby sa pracovníci mohli dostať 

k informáciám a iným projektovým zdrojom. Mnohí odborníci si organizujú svoj 

pracovný život tak, že pôsobia z rôznych miest, pričom prvoradou požiadavkou je 

spojenie so zdrojmi.   

Many e-learning students may already be in professional employment and have 

opportunities other than the conventional placement models through which they 

can acquire and demonstrate acquisition and possession of professional skills. 

Mnohí študenti e-vzdelávania môžu byť už zamestnaní a môžu mať iné možnosti 

na nadobudnutie a preukázanie odborných zručností, ako sú klasické stáže. 

Assessment and verification of existing professional skills may signifi cantly reduce 

the “placement” requirement for many potential e-learning students. Hodnotenie 

a overovanie existujúcich odborných zručností môže u mnohých potenciálnych 

študentov e-vzdelávania podstatne znížiť požiadavku na „stáž“.  

Assessors should assure themselves that institutions offering programmes that 

would traditionally require a placement component are fully engaged with 

professional bodies in the identifi cation of alternative mechanisms that reflect the 

reality of current professional life and the requirements of their e-learning students. 

Hodnotitelia by sa mali uistiť, že inštitúcie ponúkajúce programy, ktoré by si 

tradične vyžadovali účasť na stáž, spolupracujú profesijnými orgánmi na 
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identifikácii alternatívnych mechanizmov, ktoré odzrkadľujú realitu súčasného 

profesijného života a požiadavky svojich študentov e-vzdelávania.   

Many professional bodies will now offer and manage on-line discussion forums on 

aspects of professional practice. HE institutions should work with professional 

bodies to secure appropriate access to these sites for their students and propose 

how they might work jointly to improve their use by students. Veľa profesijných 

orgánov teraz poskytuje a riadi diskusné fóra, ktoré sa venujú rozličným aspektom 

odbornej praxe. Vysokoškolské inštitúcie by mali spolu s profesijnými orgánmi 

zabezpečiť zodpovedajúci prístup študentov k týmto stránkam a mali by navrhnúť, 

ako by mohli spoločne pracovať na zlepšení ich využitia pre študentov.      

The international accessibility of e-learning programmes will present considerable 

challenges in the case of professionally related programmes. Should the HE 

institution focus only on the requirements of its “home” professional body or 

develop curricula that address international needs, should it seek recognition and 

accreditation from international bodies etc? Dostupnosť programov e-vzdelávania 

v medzinárodnom meradle bude klásť veľmi náročné úlohy v prípade profesijne 

orientovaných programov. Mala by sa vysokoškolská inštitúcia zamerať len na 

požiadavky svojho „domáceho“ profesijného orgánu, alebo by mala vytvárať 

kurikulá, ktoré sa zaoberajú medzinárodnými potrebami? Mala by snažiť o uznanie 

a získanie akreditácie medzinárodných orgánov? Atď. 

Conducting extended discussion with a number of professional bodies will tax the 

resources of most institutions; hence assessors should assure themselves that 

institutions are realistic in their objectives of serving international professional 

markets. Široká diskusia s viacerými profesijnými orgánmi je bremenom pre 

väčšinu inštitúcií, a preto by sa mali hodnotitelia uistiť, že inštitúcie majú reálne 

ciele pre prácu na medzinárodných profesijných trhoch.   

 

 

 Research Výskum 
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The development of research skills is a requirement of fi rst and higher degree 

programmes in many countries. In those jurisdictions in which programmes are 

defined in terms of learner outcomes research-related competences should be 

clearly expressed. In other contexts the anticipated outcomes from student 

participation in campus research activity may be less well defined and their 

translation into activities that can be delivered by e-learning a more challenging 

undertaking. In designing alternatives to traditional research activity curriculum 

designers must be explicit in their objectives, address how research activity may 

develop in the immediate future and should ensure that on-line learners can 

exploit the technologies available to them to the fullest extent in their participation 

in research activity. V mnohých krajinách sa v programoch prvého stupňa a na 

vyšších stupňoch požaduje rozvoj výskumných zručností. Tam, kde sú programy 

zadefinované v zmysle výsledkov vzdelávania sa, musia byť jasne vyjadrené 

spôsobilosti, ktoré sa týkajú výskumu. V iných kontextoch sa predpokladané 

výsledky účasti študentov na výskumných aktivitách v škole môžu definovať menej 

dôkladne a ich premietnutie do aktivít, ktoré sa môžu realizovať prostredníctvom e-

vzdelávania, môže byť odvážnejším záväzkom. Pri vypracovávaní alternatív 

k tradičnej výskumnej činnosti musia tvorcovania kurikula určovať exlicitné ciele, 

musia riešiť to, akým spôsobom sa môže výskumná činnosť rozvíjať v najbližšej 

budúcnosti, a mali by sa uistiť, že on-line študujúci môžu pri účasti na výskumnej 

aktivite v plnom rozsahu využívať dostupné technológie.         

On-line library access and search facilities place e-learning and campus based 

students almost on a par with respect to their access to information. Use of 

conferencing facilities should also allow online students to participate actively in 

discussion and seminar events hence in subject areas other than those 

traditionally requiring access to laboratory or clinical facilities there are few 

reasons that might suggest any justification for major disparities between the 

opportunities available to campus and on-line students.  On-line prístup ku  

knižnici a nástrojom na vyhľadávanie stavia študentov e-vzdelávania a študentov 

študujúcich v škole takmer na rovnakú úroveň, čo sa týka prístupu k informáciám. 

Aktívnu účasť on-line študentov na diskusiách a seminároch by malo umožniť aj 

využívanie nástrojov na konferencie. V predmetných oblastiach, ktoré si tradične 

nevyžadujú prístup k laboratóriám alebo klinickým zariadeniam, je preto málo 

dôvodov, ktoré by oprávňovali robiť väčšie rozdiely medzi možnosťami, ktoré majú 

študenti v škole a on-line študenti.    

Laboratory-based subjects place a greater challenge but analysis of the expected 

outcomes of traditional activities may indicate the extent of the activity that may be 

conducted on-line. Aspects of experimental design, data analysis etc may be 

replicated in on-line activity and in some instances it may be possible for 

manipulation of equipment to be conducted on-line. V predmetoch, v ktorých je 
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základom laboratórna práca, sa kladú väčšie nároky, ale pri analýze očakávných 

výsledkov tradičných aktivít sa môžu uviesť aktivity, ktoré sa môžu realizovať on-

line. Prvky experimentálnej tvorby, analýza údajov atď. sa môžu použiť aj pri on-

line aktivitách a v niektorých prípadoch sa bude môcť manipulovať s vybavením 

on-line.  

It is possible that many e-learners seeking qualifi cation in technical subjects may 

have extensive previous experience of their subjects in a practical context and this 

experience should not be discounted in the design of online programmes. 

Provision for recognition of such experiential learning might be embedded into 

curriculum design. It is impossible to be prescriptive on what alternatives to 

conventional laboratory experience might be offered but assessors should satisfy 

themselves that institutions address the challenges in an open and realistic 

fashion. Je možné, že veľa študentov e-vzdelávania, ktorí chcú ziskať kvalifikáciu 

v technických predmetoch, môže mať veľké praktické skúsenosti vo svojich 

predmetoch z predchádzúceho obdobia. Na tieto skúsenosti by sa pri tvorbe on-

line programov nemalo zabúdať. Súčasťou on-line programov by mohlo byť 

uznávanie takéhoto skúsenostného vzdelávania. Alternatívy ku klasickým 

laboratórnym prácam nemožno nariadiť, ale hodnotitelia by sa mali presvedčiť, či 

inštitúcie reagujú na tieto výzvy otvorene a realisticky. 

 

Knowledge and Skills Vedomosti a zručnosti 

The main issues that curriculum designers must address relate to the distribution 

of knowledge and skills within programmes because, for reasons of the 

methodologies employed in e-learning, a specifi c sequence of knowledge and 

skills development might be required. Hlavné otázky, ktorými sa tvorcovia kurikula 

musia zaoberať, sa týkajú rozloženia vedomostí a zručností v rámci programov, 

pretože vzhľadom na metodiku uplatňovanú v e-vzdelávaní môže byť potrebná 

určitá postupnosť pri rozvoji vedomostí a zručností.  

Face-to-face teachers are able to operate with signifi cant fl exibility tailoring their 

teaching to the needs of their student group and to some extent varying the 

content and sequence of delivery in response to students’ prior experience. They 

also have available the opportunity to engage in a range of activities within a 

single teaching session that might encompass knowledge transfer, group working, 

and one to one interactions with individual students. Those operating e-learning 

systems dependent on the use of structured learning materials have less flexibility 

available to them and are more reliant on tight specification of learning outcomes 
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as their mechanism for managing student progress.  Učitelia prezenčného 

vzdelávania sú schopní pracovať veľmi pružne tak, že prispôsobujú výučbu 

potrebám skupiny svojich študentov a do určitej miery menia obsah a postupnosť 

pri výučbe v závislosti od predchádzajúcich skúseností študentov. Majú tiež 

možnosť využiť viacero aktivít v rámci jednej výučbovej jednotky, ktoré môžu 

zahrnovať prenos vedomostí, skupinovú prácu a osobnú interakciu s jednotlivými 

študentami. Tí, ktorí pracujú so systémami e-vzdelávania závislými od využívania 

štruktúrovaných učebných materiálov, majú menšie možnosti ohľadom pružnosti 

a sú viac závislí na presnej špecifikácii výsledkov vzdelávania sa, ktorej sa 

pridržiavajú pri riadení napredovania študentov.       

The developers of e-curricula may adopt a classification of courses according to 

their broad pedagogic function, e.g.: Tvorcovia kurikula môžu zaviesť klasifikáciu 

kurzov na základe ich široko koncipovanej didaktickej funkcie, napr.  

Didactic, in which knowledge transfer is the primary function, Didaktická 

(inštruktážna), pri ktorej je primárnou funkciou prenos vedomostí 

Analytical and problem solving, in which application of knowledge and technique 

predominate, Analytická a problémová, pri ktorej prevláda aplikácia poznatkov a 

postupov 

Collaborative, in which intellectual interchange between students and staff is the 

primary activity.  Kooperatívna, pri ktorej je prvoradou aktivitou intelektuálna 

komunikácia medzi študentami a zamestnancami.   

Curriculum designers may allocate specific pedagogic functions to courses in a 

programme and determine the modes of delivery and resources to be allocated to 

them. In broad terms courses that require the development of extensive course 

materials should require less human intervention in their delivery; those courses 

structured around dialogic interchange demand more human support in delivery 

and less up-front investment.  Tvorcovia kurikula môžu rozdeliť konkrétne 

didaktické funkcie do kurzov v programe a určiť metódy a formy realizácie 

a zdroje, ktoré k nim majú byť priradené. Vo všeobecnosti by sa pri realizácii 

kurzov, ktoré si vyžadujú tvorbu rozsiahlych kurzových materiálov, malo vyžadovať 

menej osobných intervencíí; tie kurzy, ktoré sú postavené na komunikácii formou 

dialógu, si vyžadujú pri realizácii viac osobnej podpory a menej investícií na 

začiatku.  

Perhaps the most critical decisions for potential e-learners seeking flexible 
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programmes relate to the face-to-face or residential attendance requirements of a 

programme. Market research may be used to determine potential learner 

preferences on whether these components be aggregated into specific modules or 

be distributed across a programme. Najdôležitejšie rozhodnutia pre potenciálych 

študentov e-vzdelávania, ktorí vyhľadávajú pružné programy, sa týkajú asi 

požiadaviek na ich účasť v aktivitách, ktoré si vyžadujú priamy kontakt alebo 

ubytovanie. Využiť sa môže prieskum trhu, ktorým sa zistia preferencie 

potenciálnych študujúcich o tom, či sa tieto zložky majú zoskupiť do konkrétnych 

modulov alebo rozložiť v rámci celého programu.    

Assessors should satisfy themselves that curriculum designers adopt a logical and 

analytical approach to the process and construct programmes of courses with 

clearly defined learning outcomes and functions. Hodnotitelia by sa mali 

presvedčiť, či tvorcovia kurikula zvolili logický a analytický prístup k procesu 

a budujú programy z kurzov, ktoré majú jasne definované výstupy vzdelávania sa 

a funkcie.    

 

 Assessment Hodnotenie    

There are two major issues in assessment that will dominate discussion of e-

learning, those of provision of meaningful interaction and feedback, and issues of 

verifi cation of identity. Čo sa týka hodnotenia, v diskusiách o e-vzdelávaní 

dominujú dve dôležité otázky, prvou je poskytovanie zmysluplnej interakcie 

a spätnej väzby, druhou overovanie totožnosti.    

Conventional essay-based assessment techniques are applicable to e-learning 

with tutors providing written comment and feedback on student performance and 

these may well form the backbone of summative assessment schemes. Klasické 

postupy hodnotenia, pri ktorých sa hodnotia eseje študentov, sa dajú využiť v e-

vzdelávaní, kde tútori dávajú písomné komentáre a spätnú väzbu k výkonom 

študentov. Tieto môžu vytvoriť vhodný základ pre schémy sumatívneho 

hodnotenia.    However the interactive capabilities of ICT systems can be exploited 

to improve the provision of formative assessment exercises. The majority of e-

learning delivery systems will provide authors with a range of options for the 

presentation of multiple choice questions. The value to students of these systems 
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can be signifi cantly improved by careful design of the remedial teaching provided 

in the feedback responses to MCQs. Schopnosť systémov IKT pracovať 

interaktívne sa však môže využiť na zlepšenie formatívneho hodnotenia. Väčšina 

systémov na realizíciu e-vzdelávania poskytne autorom rad možností na 

uvádzanie otázok s možnosťou výberu odpovede (multiple choice questions). 

Tieto systémy majú pre študentov väčšiu hodnotu, keď sa pozornosť venuje 

výučbe umožňujúcej opravu, ktorá sa poskytuje pri spätnej väzbe k odpovediam 

na otázky s možnosťou výberu odpovede.      

Assessment design should be aligned to the style of course hence within a 

programme a diversity of assessment techniques will be encountered. Assessors 

should satisfy themselves that curriculum designers address the aggregation of 

the cumulative evidence on student performance gained through all modes of 

assessment.  Spôsob hodnotenia by mal byť previazaný so štýlom kurzu, a preto 

sa v programe vyskytujú rôzne postupy hodnotenia. Hodnotitelia by sa mali 

presvedčiť, či tvorcovia kurikula riešia problematiku zberu kumulatívnych dôkazov 

o výkonoch študentov, ktoré sa získali prostredníctvom rôznych metód 

hodnotenia.  

Curriculum designers must consider how best to address the sensitive issue of 

assuring the identity of students following e-learning programmes. They should be 

guided by institutional policy but must themselves have confidence in their 

systems and be in a position to defend them to academic and professional peers 

(also to assessment and accreditation panels). Tvorcovia kurikula musia uvažovať 

o tom, ako možno najlepšie riešiť citlivú otázku zabezpečenia totožnosti študentov 

v programoch e-vzdelávania. Mali by sa riadiť inštitucionálnou politikou, ale sami 

musia dôverovať svojim systémom a musi byť schopní ich obhájiť pred kolegami 

z radov akademických pracovníkov a odborníkov (a tiež pred hodnotiacou 

a akreditačnou komisiou).  

Examinations under controlled conditions are regarded as the benchmark for 

verification of candidate identity and performance. However, curriculum designers 

should be able to demonstrate that every effort is made to relate examination 

performance with the aggregate profile of student performance gained through 

other forms of summative assessment. Skúšanie, ktoré sa vykováva v 

kontrolovaných podmienkach, sa považuje za benčmark pre overovanie totožnosti 

a výkonu kandidáta. Tvorcovia kurikula by mali byť schopní preukázať, že 

vynaložili všetko úsilie na to, aby dali do súvisu výkon pri skúšaní so súhrnným 

profilom študentovho výkonu získaným prostredníctvom iných foriem sumatívneho 

hodnotenia.    
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4. Assessors notes for course design Poznámky pre hodnotiteľov 
k tvorbe kurzu 

Pedagogic Design Didaktické spracovanie 

Information and Communications Technologies have opened up a range of 

pedagogic possibilities that present challenges for teachers engaged in both 

campus based and distance learning sectors. The pedagogic uses of ICT can be 

grouped into three broad categories. Informačné a komunikačné technológie 

otvorili rad didaktických možností, ktoré kladú náročné úlohy na učiteľov 

zapojených do vzdelávania v škole, ako aj do dištančného vzdelávania. Didaktické 

využitie IKT sa môže zoskupiť do troch široko poňatých kategórií 
  Delivery of interactive teaching materials supporting a didactic approach 
Sprostredkovanie interaktívnych učebných materiálov podporujúcich didaktický 
(inštruktážny) prístup 
  Access to information sources supporting resource-based learning 
approaches Prístup k informačným zdrojom podporujúci vzdelávanie založené na 
informáciách 
  Collaborative learning activity in which electronic communication tools 
support group centred learning Kooperatívna vzdelávacia aktivita, pri ktorej 
nástroje elektronickej komunikácie podporujú skupinové vzdelávanie sa.  
An institution's ability to exploit these will be strongly dependent on its existing 
systems and approaches. Incremental introduction of e- learning techniques may 
have developed by offering ICT based pedagogic tools alongside their traditional 
counterparts. For example a distance learning presentation of a course may have 
its initial origins in experimentation with the distribution of lecture notes via a 
website, with later incremental developments enabling on-line access to tutorial 
support to the distance learning students etc.  Schopnosť inštitúcie toto využiť 
bude veľmi závislá na systémoch a prístupoch, ktoré už existujú v inštitúcii. 
Zavedenie metód e-vzdelávania sa možno zvýšilo tým, že popri tradičných 
nástrojoch sa poskytovali didaktické nástroje založené na IKT. Napríklad 
prezentácia kurzu formou dištančného vzdelávania má možno začiatok 
v experimentovaní s distribúciou záznamov prednášok na webovej stránke, 
s neskorším rastúcim vývojom, ktorý umožnil on-line prístup k podpore tútorov pre 
študentov dištančného vzdelávania atď.    
New e-learning programmes should regard e-learning methodologies as their 
prime pedagogic tools rather than parallel additions to other pedagogic 
components and institutions should display confi dence in their utilisation.  
Whilst highly structured e-learning software may be effective as a mechanism for 
procedural training in the commercial sector; at Higher Education level few 
programmes will achieve their goals through use of a single technique. The 
majority of programmes will deploy a number of e-learning applications with 
communications tools facilitating contact between learners and some human 
source of learner support. V nových programoch e-vzdelávania by sa metodiky e-
vzdelávania mali brať ako primárne didaktické nástroje a nie ako súčasné dodatky 
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k iným didaktickým prvkom a inštitúcie by mali ukázať, že dôverujú ich využívaniu. 
Hoci vysoko štruktúrovaný software e-vzdelávania môže efektívne fungovať pri 
procesnom vzdelávaní v komerčnom sektore, na vykokoškolskej úrovni je len málo 
programov, pri ktorých sa využíva len jeden postup na dosahnutie cieľov. Väčšina 
programov využíva viacero aplikácií e-vzdelávania s nástrojmi komunikácie, ktoré 
uľahčujú kontakt medzi študujúcimi a niektorým pracovníkom zabezpečujúcim 
študijnú podporu.  

 

Delivery of teaching materials Sprostredkovanie učebných materiálov 

The use of electronic means to deliver teaching materials has reduced the logistics 

barriers to entry into distance learning activity; however it is important to 

distinguish between issues of convenience and effectiveness. Využívanie 

elektronických prostriedkov na sprostredkovanie učebných materiálov zmenšilo 

logistické bariéry pre vstup do aktivít dištančného vzdelávania; dôležité je však 

rozlišovať medzi otázkami vhodnosti a efektívnosti. 

 

Electronic delivery may offer 24x7 access to teaching materials but the same can 

be said for paper based systems, so pedagogic justifi cation for the use of e-

learning should rest on the unique advantages of e- systems viz: interactivity, 

adaptive study routes, animation, embedded assessment etc. These are features 

that justify e-delivery rather than the convenience of delivering text material to be, 

in all probability, printed locally by students.  Elektronické sprostredkovanie môže 

poskytovať prístup k učebným materiálom 24 hodín denne, ale to isté sa dá 

povedať o systéme, ktorý je postavený na tlačených materiáloch. Odôvodnenosť 

využívania e-vzdelávania z hľadiska didaktiky by preto mala spočívať 

v jedinečných výhodách elektronických systémov, t.j. v interaktivite, 

prispôsobivých študijných cestách, animácii, vnorenom hodnotení atď. Skôr tieto 

charakteristiky sú dôvodom pre elektronické sprostredkovávanie, a nie pohodlie 

sprostredkovania textového materiálu, ktorý si majú študenti pravdepodobne 

vytlačiť na mieste.  

Course designers should be able to demonstrate that they have maximised the 

potential for interactivity in their materials, are aware of what is technically 

possible, the likely costs, financial and academic, of its development, and are 
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aware of the availability of external sources of on-line materials. Tvorcovia kurzu 

by mali byť schopní preukázať, že vo svojich materiáloch maximálne využili 

možnosti interaktivity, že si uvedomujú technické možnosti a pravdepodobné 

finančné aj akademické náklady na jeho tvorbu a že si uvedomujú dostupnosť 

externých zdrojov on-line materiálov. 

Access to information resources Prístup k zdrojom informácií 

The development of the internet as a readily available information source and the 

extensive use of on-line resources by university library services has opened up the 

possibility of students pursuing on-line or distance learning studies enjoying 

services virtually identical to those available to on campus students. Rozvoj 

internetu ako zdroja rýchlo dostupných informácií a rozsiahle využívanie on-line 

zdrojov knižničných služieb univerzity otvorili možnosti pre študentov, ktorí sa 

zúčastňujú na e-vzdelávaní a dištančnom vzdelávaní, na využívanie služieb, ktoré 

sú prakticky rovnaké, ako tie, ktoré majú k dispozícií študenti v škole.  Hence the 

pedagogic rationale for use of on-line information may, in most circumstances 

demand little justification. However there are issues associated with journal 

subscriptions and licences with regard to off campus and international students. 

Connectivity costs may be an issue for students. Vo väčšine situácií sa preto 

využívanie on-line informácií nebude musieť z didaktického hľadiska veľmi 

zdôvodňovať. Sú tu však otázky, ktoré sú spojené s prihlasovaním na odoberanie 

časopisov a licenčnými podmienkami, ktoré sa týkajú študentov študujúcich mimo 

školy a zahraničných študentov. Otázkou pre študentov môžu byť náklady na 

pripojenie. 

Collaborative working and communication tools Nástroje spolupráce 

a komunikácie 

The use of communications and collaborative working tools have enormous impact 

in providing support and academic community building for distributed student 

populations. Their effective use can be a make or break factor in the success of 

individual students hence course designers should devote considerable attention 

to their design and use.  Využívanie nástrojov komunikácie a spolupráce má 

obrovský vplyv na poskytovanie podpory a budovanie akademickej komunity pre 

rozptýlených študentov. Ich efektívne využívanie môže byť rozhodujúcim faktorom 

pre úspech jednotlivých študentov, a preto by tvorcovia kurzu mali venovať značnú 

pozornosť ich tvorbe a využívaniu.   

 Student support Študijná podpora 
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Provision of human on-line student support from a tutor/mentor/ advisor is 

identified as a key factor in improving student completion rates in electronically 

delivered programmes and is offered by the majority of institutions offering e-

learning programmes.  Course designers should have a clear view of the role of 

the support mechanisms they may adopt, for example balancing the advantages of 

continuity of support from a named individual with the implicit limitations of 

availability being restricted to particular times. Osobná on-line študijná podpora, 

ktorú poskytujú tútori, resp. mentori alebo poradcovia, sa označuje za hlavný 

faktor zlepšenia miery ukončenia štúdia v elektronicky realizovaných programoch. 

Tvorcovia kurzu by mali mať jasnú predstavu o úlohe podporných mechanizmov, 

ktoré môžu zaviesť, napríklad vyvážanie výhod, keď podporu poskytuje 

kontinuálne menovaná osoba, s implicitnými obmedzeniami dostupnosti podpory, 

ktorá sa poskytuje v určitom vymedzenom čase. 

Provision of learner support via written and occasional telephone contact from a 

named individual found in “traditional” distance teaching universities does not sit 

comfortably with the access to the 24x7 support services prevalent in the online 

commercial world. Študijná podpora, ktorú možno nájsť v tradičných univerzitách 

dištančného vzdelávania a ktorú poskytujú menovaní jednotlivci prostredníctvom 

písomného a príležitostného telefonického kontaktu, nevyhovuje veľmi pristupu 

k podporným službám poskytovaným 24 hodín denne, ktoré prevládajú 

v komerčnom svete.        

Designers must establish:  Tvorcovia musia zaviesť: 

those elements of support requiring personal continuity and those for which speed 

of response is paramount.  tie prvky podpory, pri ktorých je potrebná osobná 

kontinuita, a tie, pri ktorých je prvoradá rýchlosť odozvy. 

those support functions best fulfilled through synchronous and those through 

asynchronous mechanisms. tie funkcie podpory, ktoré sa najlepšie plnia 

prostredníctvom synchrónneho mechanizmu, a tie, ktoré prostredníctvom 

asynchónneho mechanizmu.   

Distinctions that are technologically based (e.g. telephone support = synchronous, 

on-line = asynchronous) may be challenged by changing Technologies. Rozdiely, 

ktoré sú podmienené technologicky (napr. telefonická podpora = synchrónna, on-

line = asynchrónna) možno spochybniť meniacimi sa technológiami. 
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 Collaborative activity Spolupráca 

Electronic communications tools have created new opportunities for collaborative 

activity and community building in distance learning programmes and done much 

to reduce the distinction between distance and on-campus programmes. The 

course design team should review course specific learning objectives and their 

role in achieving wider programme objectives that relate to collaborative working, 

project based activity and interpersonal skills in order to establish their use of 

collaborative tools. Nástroje elektronickej komunikácie vytvorili mové možnosti pre 

spoluprácu a budovanie komunity v programoch dištančného vzdelávania a veľmi 

prispeli k znižovaniu rozdielov medzi dištančnými programami a programami 

realizovanými v škole. Tím tvorcov kurzu by mal analyzovať ciele vzdelávania sa 

konkrétneho kurzu a ich úlohu pri dosahovaní širšie poňatých cieľov programu, 

ktoré sa týkajú spolupráce, projektových aktivít a interpersonálnych zručností, aby 

vedeli, ktoré nástroje spolupráce majú použiť. 

Collaborative tools that allow document sharing and provide synchronous and 

asynchronous communications may be essential for project based courses. 

Nástroje spolupráce, ktoré umožňujú zdieľanie dokumentov a poskytujú 

synchrónnu a asynchrónnu komunikáciu, môžu byť základom pre kurzy, ktoré sú 

založené na projektoch.  

Synchronous and asynchronous conferencing tools may provide the structure for 

enabling the development of an informal on-line student community (with 

intersecting and parallel staff communities).  Nástroje na synchrónne 

a asynchrónne konferencie môžu poskytnúť štruktúru, ktorá umožní rozvoj 

neformálnej on-line študentskej komunity (s prelínajúcimi a paralelnými 

zamestnaneckými komunitami).  

Course design teams should be well-informed on what is available to them and 

technically feasible and make reasoned decisions on activities that are essential, 

desirable and those of marginal importance to successful achievement of their 

learning outcomes. Tímy, ktoré sa zaoberajú tvorbou kurzov, by mali mať 

dostatočné informácie o tom, čo majú k dispozícii a čo sa dá technicky zrealizovať, 

a mali by robiť odôvodnené rozhodnutia o aktivitách, ktoré sú základné, žiaduce, a 

o tých, ktorých dôležitosť je pre úspešné dosiahnutie výsledkov vzdelávania sa 

okrajová.    
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Provision of tools for student community building may be an example of a service 

offering benefits at institutional rather than course level. Poskytovanie nástrojov 

pre budovanie študentskej komunity môže byť príkladom služby, ktorá ponúka 

výhody skôr na úrovni inštitúcie ako na úrovni kurzu. 

 

Balancing the blend Vyvážená kombinácia 

If it is not possible to deliver learning outcomes solely through e-learning then face 

to face techniques may be adopted, for example for development of practical 

skills, interpersonal group skills, group identity in collaborative projects, to 

introduce students to their on-line tutor and fellow group members, etc. Ak nie je 

možné spostredkovať výsledky vzdelávania sa výlučne prostredníctvom e-

vzdelávania, potom sa môžu zvoliť postupy prezenčného vzdelávania, napr. pri 

rozvoji praktických zručností, interpersonálnych zručností pre prácu v skupine, 

rozvoji skupinovej identity v kooperatívnych projektoch, kde sa študenti predstavia 

svojmu on-line tútorovi a kolegom v skupine atď.       

In general staff may well have greater experience of face to face techniques but 

there should be no assumption that familiarity drives decision making. Justification 

of face to face activity should have the same level of rigour as that of the e-

learning components. Vo všeobecnosti môžu mať zamestnanci väčšie skúsenosti 

v postupmi uplatňovanými v prezenčnom vzdelávaní. Pri rozhodovaní by sa však 

nemali uprednostňovať známe postupy. Prezenčné aktivíty by mali byť 

odôvodnené rovnako dôsledne, ako zložky e-vzdelávania. 

Assessment Hodnotenie  

Design of assessment is an integral component of the pedagogic design hence the 

design team should ensure that wherever possible the assessment strategy is a 

direct extension of its teaching strategy. The interactivity inherent in electronic 

materials and delivery methods provides scope for embedding formative 

assessment components within course materials.  Tvorba hodnotenia je 

neoddeliteľnou súčasťou didaktického spracovania, a preto by sa tím tvorcov mal 

uistiť, že stratégia hodnotenia je podľa možnosti priamym predĺžením stratégie 
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výučby. Interaktivita, ktoré je vlastná elektronickým materiálom a metódam ich 

sprostredkovania, umožňuje vnoriť do kurzových materiálov zložky formatívneho 

hodnotenia.  

If conservative institutional policies require assessment solely through traditional 

modes then course designers should ensure that their students are not 

disadvantaged by lack of experience or practice in the skills and techniques 

demanded by their examination and that the examination process fully addresses 

the learning outcomes deliverable by e-learning. Ak si konzervatívne politiky 

inštitúcie vyžadujú len tradičné metódy hodnotenia, potom by sa tvorcovia kurzu 

mali uistiť, že ich študenti nie sú znevýhodnení, pretože majú nedostatok 

skúseností alebo praxe so zručnosťami alebo postupmi, ktoré sa vyžadujú pri 

skúšaní, a že proces skúšania sa v plnej miere zameriava na výsledky 

vzdelávania sa, ktoré sa dajú sprostredkovať prostredníctvom e-vzdelávania.   

Staff skills and training Zručnosti a vzdelávanie zamestnancov 

Those involved in the course design process require experience of e- learning and 

its capabilities.  In a rapidly evolving field much of this experience is gained 

through project participation rather than formal qualification. Academic teams may 

seek injections of experience from media professionals particularly to inform them 

of the current capabilities of delivery systems. Well managed institutions will 

implement formal staff development activity focused on the use of e- learning 

systems.  There are well developed programmes introducing the techniques 

applicable to on-line student support and group management but much less 

coverage of topics in course and programme design. Tí, ktorí sú zapojení do 

procesu tvorby kurzu, by mali mať skúsenosti s e-vzdelávaním a jeho 

možnosťami. Mnohé z týchto skúsenosti v rapídne sa vyvíjajúcej oblasti sa 

získavajú skôr účasťou na projektoch, než prostredníctvom formálnej kvalifikácie. 

Akademické tímy sa môžu inšpirovať skúsenosťami u odborníkov v oblasti médií, 

najmä preto, aby získali informácie o súčasných možnostiach systémov na 

sprostredkovanie vzdelávania. V dobre riadených inštitúciách sa zavádzajú 

formálne aktivity rozvoja zamestnancov, ktoré sú zamerané na problematiku 

využívania systémov e-vzdelávania. Hoci existujú vhodné programy na 

predstavenie postupov, ktoré sa uplatňujú pri on-line študijnej podpore 

a skupinovom riadení, oveľa menej pozornosti sa venuje témam kurzu a tvorbe 

programu.       
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 Course Design Tvorba kurzu 

The course design process should demonstrate a rational progression from 

establishing the role of the course within the overall curriculum and its outline 

pedagogic strategy through the design of a conceptual framework to the detailed 

development and production of course materials. V procese tvorby kurzu by sa 

mala preukázať racionálna postupnosť, a to od určenia úlohy kurzu v rámci celého 

kurikula a náčrtu jeho didaktickej stratégie, cez tvorbu konceptuálneho rámca, po 

podrobnú tvorbu a produkciu kurzových materiálov.     

It is to be expected that the process will take place within an institutional 

framework for course approval.  Institutional processes designed for face to face 

provision may not necessarily fit well with decision points appropriate to e-learning 

course development. Assessors should seek evidence that the institution’s 

decision-making processes are, or are being, adapted to the particular 

requirements of e-learning. Dá sa očakávať, že tento proces sa uskutoční v rámci 

inštitucionálnej štruktúry, ktorá schvaľuje kurz. Postupy inštitúcie vytvorené pre 

prezenčné vzdelávanie sa nemusia nevyhnutne hodiť pre body pri rozhodovaní, 

ktoré zodpovedajú tvorbe kurzov e-vzdelávania. Hodnotitelia by mali hľadať dôkaz, 

že procesy rozhodovania v inštitúcii sú prispôsobené, alebo sa prispôsobujú, 

osobitným požiadavkám e-vzdelávania.      

 Conception Koncepcia  

The design process requires input from academic and media specialists to ensure 

that the full capabilities of e-learning are harnessed to support student learning.  

The task of the conceptual design team is to produce a specifi cation that may 

serve a number of functions. It may:  

Proces tvorby si vyžaduje zapojenie akademických špecialistov a špecialistov 

v oblasti médií, aby sa zabezpečilo, že všetky možnosti e-vzdelávania sú využité 

na podporu vzdelávania sa študentov. Úlohou tímu, ktorý vytvára koncepciu, je 

vypracovať špecifikáciu, ktorá môže slúžiť viacerým funkciám. Táto môže:  

Mark a significant decision point in institutional course approval and resource 

processes Určiť dôležitý bod rozhodnutia pri schvaľovaní kurzu a procesoch 

týkajúcich sa zdrojov v inštitúcii.   

Provide an outline specification for commissioning the development of the course 

by a team within the institution or under the auspices of a consortium agreement 
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Načrtnúť špecifikáciu pre zadanie tvorby kurzu, ktorou bude poverený tím v rámci 

inštitúcie, alebo na základe dohody o konzorciu.    

 
Provide an outline specification for the development of a course, or components of 

it, by an external agency. Načrtnúť špecifikáciu pre tvorbu kurzu a jeho zložky 

externou agentúrou.  

The conceptual specifi cation should provide information on:  Špecifikácia 

v koncepcii by mala poskytnúť informácie o týchto aspektoch: 

The role fi lled by the course within the curriculum Úloha, ktorú bude kurz plniť v  

kurikule  

The level and size of the course (expressed as credit points and student workload 

to assist interchange between credit systems) Úroveň a rozsah kurzu (vyjadrených 

v kreditových bodoch a študijnej záťaži, ktoré majú pomôcť pri vzájomnej výmene 

medzi kreditovými systémami)  

The knowledge and skills profi le of intended students Profil vedomostí a zručností 

budúcich študentov 

The knowledge and skills to be taught within the course expressed in terms of 

learning outcomes Vedomosti a zručnosti, ktoré sa majú učiť v kurze, vyjadrené 

v zmysle výsledkov vzdelávania sa  

The pedagogic techniques to be used in the course Didaktické postupy, ktoré sa 

majú použiť v kurze 

The planned use of media in the course, an allocation of student workload and 

development resources, human, technical and fi nancial. Plánované využitie médií 

v kurze, rozloženie študijnej záťaže a ľudských, technických a finančných zdrojov 

pre tvorbu   

An assessment strategy defining the role of formative and summative components 

Stratégia hodnotenia, ktorá definuje úlohu formatívnych a sumatívnych zložiek 

Identifi cation of the contributions expected from individual academic contributors. 

Identifikácia príspevkov, ktoré sa očakávajú od jednotlivých akademických 

prispievateľov.  
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If approved the conceptual plan will form the basis for further expansion and 

detailing by an expanded team during the analysis phase Ak sa koncepcia schváli, 

bude tvoriť základ pre ďalšie rozšírenie a podrobný opis, na ktorom bude pracovať 

rozšírený tím počas analytickej fázy.      

 

 Analysis Analýza 

This stage of development requires a detailed analysis and elaboration of the 

specifi cation developed and approved at the conclusion of the conception phase. 

V tejto etape tvorby sa vyžaduje podrobná analýza a rozpracovanie špecifikácie, 

ktorá bola vypracovaná a schválená v závere koncepčnej fázy. 

 It is envisaged that this task will be undertaken by the team constituted for the 

development and production of the course. Očakáva sa, že na túto úlohu sa 

podujme tím, ktorý bol určený na tvorbu a produkciu kurzu. 

The output should: Výstup by mal: 

Detail the academic content  Podprobne uviesť akademický obsah 

Provide detailed learning outcomes Poskytnúť podrobný opis výsledkov 

vzdelávania sa  

Provide a specifi cation of student activities throughout the course Poskytnúť 

špecifikáciu študijných aktivít v priebehu kurzu  

Allocate content components and media use on a section by section basis 

Rozložiť obsahové zložky a využívanie médií pre každú časť   

Breakdown anticipated student workload between components Rozdeliť 

predpokladanú študijnú záťaž medzi jednotlivé zložky  

Allocate course development budgets on a section by section basis Alokovať 

rozpočty na tvorbu kurzu pre každú jeho časť 
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Assign responsibility for the design of course content to academic authors and 

media designers Určiť zodpovednosť za tvorbu obsahu kurzu autorom z radov 

akademických pracovníkov a tvorcom médií 

This specification should be sufficiently detailed for a project manager, whether 

acting for the institution or a consortium, to put in place detailed project 

management and resource allocation plans.  Špecifikácia by mala byť 

vypracovaná dostatočne podrobne, aby umožnila projektovému manažérovi, ktorý 

pracuje pre inštitúciu alebo konzorcium, zaviesť podrobné riadenie projektov 

a plány na alokáciu zdrojov. 

The boundaries between conceptual and analytical phases will vary with 

institutional context but the following sections discuss some of the factors that will 

infl uence decision making on e-learning.  Hranice medzi koncepčnou 

a analytickou fázou sa menia v jednotlivých inštitucionálnych kontextoch, ale 

v nasledujúcich častiach preberieme niektoré fakty, ktoré ovplyvnia rozhodovanie 

o e-vzdelávaní.  

Role of the course Rola kurzu 

It is assumed that an overall programme design will allocate subject topics and 

skills development to courses within the programme that will influence and 

constrain course design. A strategy of progression towards independent learning 

through the programme may require courses designed for study early in the 

programme sequence to adopt a predominantly didactic approach with a transition 

to project centred learning in courses occurring later in the programme. 

Predpokladá sa, že pri celkovej tvorbe programu sa témy predmetov a rozvoj 

zručností rozložia do jednotlivých kurzov programu, čo ovplyvní a obmedzí tvorbu 

kurzu. Stratégia postupného smerovania k samostatnému vzdelávaniu sa 

v priebehu kurzu si môže vyžadovať, aby boli na začiatok programu zaradené 

kurzy zamerané predovšetkým na osvojenie didaktického prístupu s prechodom 

na projektovo orientované vzdelávanie sa v kurzoch, ktoré budú v programe 

nasledovať neskôr. 

 

Level and size of the course Stupeň a rozsah kurzu 

Course designers must assess whether they can realistically deliver their learning 
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objectives within the constraints of level, size of course and methods available to 

them. Estimation of student workloads is a complex task when the curriculum is 

delivered using innovative methods. Course teams should demonstrate that this 

factor is adequately researched and that they exploit information available within 

the institution and elsewhere. Tvorcovia kurzu musia zhodnotiť, či svoje 

vzdelávacie ciele vedia reálne sprostredkovať pri obmedzeniach určených 

stupňom a rozsahom kurzu a metódami, ktoré majú k dispozícii. V prípade, že sa 

v kurikule využívajú inovatívne metódy, zložitou úlohou je odhad študijnej záťaže. 

Tímy v kurze by mali preukázať, že tento faktor bol adekvátne preskúmaný a že 

využili informácie, ktoré sú k dispozícii v rámci inštitúcie a inde.  

Student prior knowledge and skills Predchádzajúce vedomosti a zručnosti 

študentov 

E-learning courses may be targeted at student audiences new to an institution. 

Decisions should be informed by research of the audience to establish prior 

subject knowledge and study skills. Kurzy e-vzdelávania sa môžu zameriavať na 

nových poslucháčov v inštitúcii. Na základe výskumu poslucháčov by sa mali určiť 

predchádzajúce vedomosti z predmetov a študijné zručnosti. 

Course designers may have to address the development of new learning skills in 

the early phases of a course. Learners may need to adapt to modes of 

independent study or resource based learning, and design teams should consider 

allocation of learning resources and study time to this. Je možné, že tvorcovia 

kurzu budú musieť v počiatočných fázach kurzu venovať pozornosť rozvoju 

nových učebných zručností. Je možné, že študujúci sa budú musieť adaptovať na 

formy samostatného štúdia alebo vzdelávania sa na základe výskumu a tímy 

tvorcov by mali zvážiť rozloženie učebných zdrojov a času na štúdium.    

 Learning Outcomes Výsledky vzdelávania sa 

Learning outcomes must be achievable using the teaching methodologies 

envisaged and should not be simply those outcomes inherited from a predecessor 

conventional face-to-face course. Teams must be clear as to whether 

demonstration of achievement of outcomes is dependent on ICT; this is 

particularly relevant to assessment and examination processes but is also relevant 

to students’ future careers.  Výsledky vzdelávania sa musia dať dosiahnuť 

využitím predpokladaných metodík vyučovania a nemalo by ísť len o výsledky, 

ktoré boli zdedené z predchádzajúceho tradičného prezenčného kurzu. Tímy 

musia mať jasno v tom, či preukazovanie dosiahnutia výsledkov bude závisieť od 
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IKT; toto sa týka osobitne postupov hodnotenia a skúšania, ale aj budúcej kariéry 

študentov. 

Analysis of learning outcomes to distinguish between knowledge and professional 

skills will assist in identification of those aspects of the course that are dependent 

on ICT for their acquisition e.g. use of a professional software based design tool 

and those in which the use of ICT is purely a medium for course delivery. Analýza 

výsledkov vzdelávania sa, na základe ktorej sa rozlíšia vedomosti a odborné 

zručnosti, pomôže identifikovať tie prvky kurzu, ktoré budú pri ich nadobúdaní 

závisieť od IKT, napr. využívanie nástroja tvorby založeného na využívaní 

profesionálneho softvéru, a tie, pri ktorých je využívanie IKT čisto prostriedkom na 

realizáciu kurzu.     

 

 

 Pedagogic Techniques Didaktické postupy  

The conceptual design should defi ne the broad use of the pedagogic 

opportunities which e-learning provides such as didactic, resource-based learning, 

collaborative learning, etc.  Pri tvorbe koncepcie by sa malo definovať široké 

využitie didaktických možností, ktoré poskytuje e-vzdelávanie, napr. didaktické 

(inštruktážne) vzdelávanie, vzdelávanie založené na informáciách, kooperatívne 

vzdelávanie atď.  

The majority of courses should be expected to display the use of a number of 

pedagogic techniques. Pri väčšine kurzov by sa malo predpokladať, že využívajú 

viacero didaktických postupov. 

 Media Selection Výber médií 

The design team should implement a clear policy for use of the media available to 

them. Inputs from media and pedagogic specialists should support academic 

subject specialists in this process and there should be evidence of the dialogue 

between groups. At the conceptual design stage an indicative allocation of media 

resource to teaching functions should be made and this should relate to estimates 
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of student workload.  Tímy tvorcov by mali zaviesť jasnú politiku využívania 

dostupných médií. Do tohto procesu by sa mali zapojiť špecialisti v oblasti médií 

a didaktiky, ktorí by mali podporiť špecialistov v daných odboroch a malo by sa 

preukázať, že medzi týmito skupinami prebiehal dialóg. V koncepčnej etape tvorby 

by sa mali indikatívne priradiť zdroje médií funkciám výučby a malo by to súvisieť 

s odhadom študijnej záťaže.        

Designers should be explicit at this stage as to whether their use of ICT is for 

distributive purposes, i.e. an activity can be conducted from text print out of the 

materials delivered electronically (an indicator would be extensive use of PDF 

files), or whether the material will provide high levels of interactivity, (an indicator 

might be materials designed in a web page format with many active links 

embedded in the teaching materials). V tejto etape by mali tvorcovia mať jasno 

v tom, či budú IKT využívať na distribúciu, t.j. aktivita sa môže realizovať na 

základe textu, ktorý sa vytlačí z  elektronicky doručených materiálov 

(ukazovateľom by bolo extenzívne využívanie súborov vo formáte PDF), alebo 

materiál bude poskytovať vysoký stupeň interaktivity (ukazovateľom by mohli byť 

materiály vytvorené vo formáte webovej stránky s množstvom aktívnych odkazov 

vnorených do učebných materiálov).      

Adopting a highly interactive computer based teaching approach requires a high 

investment in software design in order to provide extremely effective didactic 

teaching with extensive opportunities for students to explore and test their 

understanding.  Well designed software should provide remedial loops to address 

well known conceptual diffi culties. Keď sa zvolí prístup k výučbe založený na 

využívaní počítačov s vysokým stupeňom interaktivity, potrebné sú veľké 

investície do tvorby softvéru, ktorý umožní efektívnu didaktickú výučbu, pri ktorej 

majú študenti veľké možnosti na preskúmanie a otestovanie svojho porozumenia. 

Vhodne vytvorený softvér by mal poskytovať sľučky umožňujúce opravu na 

riešenie známych koncepčných ťažkostí.          

Use of audio and video resources presents the need to distinguish between 

distributive and pedagogic functions. Video or audio resources may primarily be 

designed to replace the lecture provision available to on-campus students, in 

which case they are fulfilling a predominantly distributive function. Alternatively 

they may provide an alternative to experiential learning activities such as 

laboratory classes or field trips in which case they fulfil a distinct pedagogic 

function. Využívanie audio a videozdrojov ukazuje na potrebu rozlíšenia medzi 

distribučnou a didaktickou funkciou. Video a audiozdroje môžu byť vytvorené 

v prvom rade preto, aby nahradili prednášky, ktoré majú k dispozícii študenti 
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študujúci v škole.  V tomto prípade plnia predovšetkým distribučnú funkciu. Môžu 

však poskytovať aj alternatívu k skúsenostným vzdelávacím aktivitám, napr. 

laboratórnym cvičeniam alebo exkurziám. V tomto prípade plnia jasnú didaktickú 

funkciu.  

Course designers should appreciate the logistic options for distribution of audio-

visual resources. For example streaming techniques may limit student choice of 

place and time of study, distribution on disk places increased logistics demands on 

the course provider, etc.  Tvorcovia kurzu by si mali uvedomovať logistické 

možnosti na distribúciu audio a videozdrojov. Napríklad postupy pre prúdenie 

zdrojov môžu obmedzovať študentov pri voľbe miesta a času štúdia, distribúcia na 

diskoch kladie na poskytovateľa kurzu zvýšené nároky na logistiku atď.    

 

Contributors Prispievatelia 

It is presumed that the majority of e-learning courses are produced through team 

processes rather than individual authorship. The conceptual plan should indicate 

the contributions expected of individuals to aspects of course development and, in 

circumstances where team members are drawn from more than one department or 

institution, should form the basis of subsequent agreements regarding staff 

contributions. Predpokladá sa, že produkciu väčšiny kurzov e-vzdelávania 

zabezpečujú tímy a nie individuálni autori. V koncepčnom pláne by sa malo určiť, 

čo sa očakáva od jednotlivcov, akým spôsobom prispejú k prvkom tvorby kurzu. 

V situáciách, kde sú členovia tímu vybraní z viacerých oddelení alebo inštitúcií, by 

sa tu mal vytvoriť základ pre nadväzujúce dohody o vklade jednotlivých 

zamestnancov.   

If the course is to be developed in a consortium arrangement the conceptual 

specification should be approved at consortium level; either the responsibility 

allocated to a single institution for ongoing management of development or 

alternatively, commitment of institutional contributions to a development project 

progressed by a team working under consortium management.  Ak sa bude tvorba 

kurzu realizovať v rámci konzorcia, koncepčná špecifikácia by mala byť schválená 

na úrovni konzorcia; buď bude za sústavné riadenie tvorby zodpovedná jedna 

inštitúcia, alebo budú inštitúcie prispievať do projektu tvorby formou tímovej práce 

pod vedením konzorcia. 
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The involvement of consultant subject experts demands careful role definition. Is 

the consultant to provide solely subject knowledge to be converted by pedagogic 

and media specialists or will the consultant work alongside the media 

professionals? Effective briefi ng of consultants on their role, the tools and support 

available and a clear understanding of what will happen to their work on 

completion of their contracted task is important. Zapojenie konzultantov, ktorí sú 

odborníkmi v danom odbore, si vyžaduje, aby bola starostlivo definovaná ich rola. 

Má konzultant poskytovať len poznatky z predmetu, ktoré budú odborníci v oblasti 

didaktiky a médií konvertovať, alebo bude pracovať spolu s odborníkmi v oblasti 

médií? Dôležité je, aby boli konzultanti efektívne a stručne oboznámení so svojou 

rolou, nástrojmi a dostupnou podporou a aby jasne vedeli, čo sa stane s ich 

prácou po dokončení ich zmluvnej úlohy.   

If course contributors are newcomers to the development of e-learning or to team 

development processes the provision of training and team development activity 

may be a feature of the course development project plan. Ak sú prispievatelia do 

kurzu noví v tvorbe e-vzdelávania alebo procesoch tímovej tvorby, jedným 

z prvkov projektového plánu tvorby kurzu môže byť výcvik a aktivity na rozvoj tímu.     

Assessment and Examination Hodnotenie a skúšanie 

The course design team must specify an assessment and examination plan that 

fulfils the requirements of the benchmark statements. The major issues to be 

addressed are: Tím tvorcov kurzu musí stanoviť plán hodnotenia a skúšania, ktorý 

spĺňa požiadavky benčmarkov. Pozornosť treba venovať týmto dôležitým otázkam:  

Exploitation of the interactive capabilities of ICT systems Využitie interaktívnych 

možností systémov IKT 

Separation of knowledge and skills components Oddelenie zložiek vedomostí a 

zručností  

Clarity on the formative and summative functions of continuous assessment Jasné 

určenie formatívnej a sumatívnej funkcie priebežného hodnotenia 

Clarity on the summative and security functions of any end of course examination 

Jasné určenie sumatívnej a bezpečnostnej funkcie každej záverečnej skúšky 

The development team should endeavour to exploit the interactivity inherent in ICT 

systems, particularly through formative assessment activity, to confirm and 
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reinforce student learning.  All are accustomed to the use of applications software 

which offers context specifi c help, spell and grammar checking in word processing 

packages etc yet many e-learning programmes provide only simple multiple choice 

question routines with extremely limited feedback as their core assessment 

methodology.  In institutions aspiring to excellence academic and systems staff 

should demonstrate a commitment to the development of high quality interactive 

assessment tools Tím tvorcov by sa mal snažiť využiť prirodzenú interaktivitu 

systémov IKT na utvrdenie a posilnenie vzdelávania sa študentov, a to osobitne 

prostredníctvom aktivít spojených s formatívnym hodnotením. Všetci sú zvyknutí 

používať aplikačný softvér, ktorý ponúka pomoc pre konkrétny kontext, kontrolu 

pravopisu a gramatiky v balíkoch na spracovanie textu atď. Veľa programov e-

vzdelávania však poskytuje ako základnú metodiku len jednoduché, bežné vzory 

otázok s možnosťou výberu odpovede s veľmi obmedzenou spätnou väzbou. 

Inštitúcie, ktoré sa snažia o to, aby mali excelentných akademických 

a systémových zamestnancov, by mali preukázať svoju angažovanosť v tvorbe 

kvalitných interaktívnych nástrojov hodnotenia.  

Formative assessment may be built into the design of structured teaching 

materials. It is possible to allow students to progress only when they have 

achieved acceptable levels of mastery of a topic. Such an approach might be 

regarded as inappropriate in the HE environment; - nevertheless development 

teams should determine how they will make use of the interactive mechanisms 

available to provide students with feedback or remedial teaching. Formatívne 

hodnotenie môže byť zabudované do štruktúrovaných učebných materiálov. 

Študenti môžu postúpiť ďalej len vtedy, keď zvládli tému na prijateľnej úrovni. 

Takýto prístup by sa mohol vo vysokoškolskom prostredí považovať za 

neprimeraný; tímy tvorcov by sa však mali rozhodnúť, ako využijú dostupné 

interaktívne mechanizmy na spätnú väzbu študentom a výučbu umožňujúcu 

opravu.   

VLE systems through which e-learning programmes are delivered have the ability 

to track those resources accessed by individual students hence it is possible for 

course designers to build detailed models of the patterns of use adopted by 

students and to tailor assessment to be adapted to student study path. For 

example if there are optional sections within a course, an adaptive system could 

ensure that tests covered the options actively studied by a particular student. 

Systémy VVP, cez ktoré sa sprostredkovávajú programy e-vzdelávania, sú 

schopné sledovať zdroje, ku ktorým majú jednotliví študenti prístup, a preto môžu 

tvorcovia kurzu budovať podrobné modely využívania, ktoré si študenti osvoja, 

a prispôsobiť hodnotenie študijnej dráhe študentov. Ak napríklad existujú v rámci 
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kurzu voliteľné časti, prispôsobivý systém by mohol zabezpečiť, že v testoch budú 

zahrnuté voliteľné prvky, ktoré konkrétny študent aktívne študoval.    

Balance between continuous assessment and examination should be given careful 

consideration.  Continuous assessment provides structure and pacing targets for 

students but may not provide the discrimination between students’ performance 

which fi xed time examinations achieve. Pozorne treba posúdiť vyváženie medzi 

priebežným hodnotením a skúšaním. Priebežné hodnotenie poskytuje štruktúru 

a jednotlivé ciele pre študentov, ale nemusí rozlišovať výkony študentov, čo 

umožňujú skúšky s pevne stanovaným časom. 

As verification of student identity is an ongoing concern for e-learning 

administrators, there should be evidence that design teams have addressed the 

issue thoroughly by identifying the opportunities and methods to establish and 

cross check identity. Course tutors and mentors may have a role in this. Keďže 

administrátori e-vzdelávania majú neustále obavy súvisiace s overovaním 

totožnosti študentov, malo by sa preukázať, že tímy tvorcov venovali tejto otázke 

dôkladnú pozornosť a identifikovali možnosti a metódy na preukazovanie a 

preverovanie totožnosti. Úlohu v tom môžu zohrávať tútori a mentori kurzu. 

Attendance at examination has been used by distance teaching organisations as a 

secure means of checking identity and institutions may view significant disparities 

in performance between continuous assessment and examination with concern. 

Ako bezpečný prostriedok na kontrolu totožnosti využívajú organizácie 

dištančného vzdelávania účasť na skúške a inštitúcie môžu mať obavy zo 

značných rozdielov vo výkonoch medzi priebežným hodnotením a skúškou. 

It has to be recognised that e-learning students are likely to have greater facility 

with the keyboard than with the pen, hence examination processes that adopt a 

traditional three hour written format may not fully test the skills used and acquired 

during study.  For example, writing at a keyboard allows outlining or Mindmapping 

tools to be used to structure an essay, an accomplished user of these tools may 

find the preparation of an essay in traditional exam conditions to be a more time 

consuming process. Musí sa uznať, že študenti e-vzdelávania sú pravdepodobne 

oveľa zručnejší v narábaní s klávesnicou ako s perom, a preto sa pri skúškach, 

kde sa tradične využíva trojhodinová písomná forma skúšania, nemusia úplne 

otestovať zručnosti, ktoré študenti využívali a nadobudli počas štúdia. Písanie na 

počítači napríklad umožňuje štruktúrovať esej pomocou nástrojov na tvorbu 

hierarchicky členeného textu (outlining) alebo tvorbu myšlienkových máp 

(mindmapping) a skúsenému používateľovi týchto nástrojov môže príprava eseje 
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pri tradičnej skúške zabrať viac času.  

The use of ICT tools has shifted the emphasis from the importance of acquiring 

and holding knowledge to the skills of accessing and manipulating information 

hence assessment and examination processes should recognise this. There is 

thus an inherent tension for institutions operating remote e-learning programmes 

between the importance of examination as an identity-checking process and the 

development of examinations that address appropriately the knowledge and skills 

developed in the course. Využívanie nástrojov IKT spôsobilo, že sa presunul dôraz 

z dôležitosti získavať a udržiavať vedomosti na zručnosti potrebné na získavanie 

informácií a narábanie s informáciami, čo by sa malo uznať pri postupoch 

hodnotenia a skúšania.  V inštitúciách, ktoré realizujú programy e-vzdelávania na 

diaľku, existuje preto prirodzené napätie medzi dôležitosťou skúšania ako 

procesu, pri ktorom sa overuje totožnosť, a tvorbou skúšok, ktoré venujú príslušnú 

pozornosť vedomostiam a zručnostiam nadobudnutým v kurze.   

 

 

 Content Criteria Kriériá pre obsah 

The design and presentation of course content is a major component of students’ 

learning experience.  The course development team must evolve a style of 

presentation that fulfils academic requirements whilst displaying standards 

expected by a student audience that has extensive experience of electronic media 

in other aspects of their lives. Tvorba a prezentácia obsahu kurzu predstavuje 

významnú zložku pre študijné skúsenosti študentov. Tím tvorcov kurzu musí 

vyvinúť taký štýl prezentácie, ktorý spĺňa akademické požiadavky, ale zároveň 

zodpovedá štandardom, ktoré očakávajú poslucháči, ktorí majú rozsiahle 

skúsenosti s elektronickými médiami z iných oblastí svojho života.  

It is assumed that the content of courses is developed by academic staff 

appropriately qualified for their academic role who is supported by media 

professionals who have the expertise to translate academic requirements into the 

teaching media with which students will interact. Successful management of the 
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interface between the two groups is dependent on mutual understanding of what, 

how and why information fl ows between them. Predpokladá sa, že obsah kurzu 

budú tvoriť akademickí zamestnanci, ktorí majú zodpovedajúcu kvalifikáciu na 

plnenie svojej akademickej roly a majú podporu odborníkov v oblasti médií, ktorí 

majú skúsenosti s prenášaním akademických požiadaviek do výučbových médií, 

ktoré zabezpečujú interakciu so študentami,   

 

The academics’ outputs may be: Výstupmi akademických pracovníkov môže byť:  
  Text for transformation into web formats Text, ktorý sa transformuje do 
webových formátov 
  Story boards and teaching schemes for transformation into computer 
based learning Série obrázkov s opisom (story boards) a výučbové schémy, ktoré 
sa transformujú do vzdelávania sa pomocou počítačov   
  Web references and links for transformation into resource based learning 
schemes. Webové odvolávky a odkazy, ktoré sa transformujú do vzdelávacích 
schém založených na zdrojoch. 
  Tasks and assessment parameters for collaborative learning activities. 
Úlohy a parametre hodnotenia pre aktivity kooperatívneho vzdelávania. 
 

The precision required for these documents is dependent on the nature of the 

working relationship between academic and media professionals in the 

subsequent phases of development.  Greatest precision is to be expected for work 

contracted to external design organisations. Precíznosť, ktorá sa vyžajuje pri 

týchto dokumentoch, závisí od pracovných vzťahov medzi akademickými 

odborníkmi a odborníkmi v oblasti médií v nadväzujúcich fázach tvorby. Najväčšia 

precíznosť sa očakáva od práce, ktorá sa realizuje na základe zmluvy s externými 

vývojovými organizáciami.  

 

The content of the course should meet the academic standards required for its 

level, volume of study etc.  Given the sequence and timescale of the development 

and production process, inputs may be required from external assessors even 

though materials are in an unfinished state. The assessors should be briefed on 

the nature of the development process and their responses should address the 

appropriateness of academic content, comment on the overall teaching scheme 

and provide pointers for improvement.  Obsah kurzu by mal spĺňať akademické 

štandardy požadované pre jeho stupeň, objem štúdia atď. Ak berieme do úvahy 

postupnosť a časový harmonogram procesu tvorby a produkcie, externí 
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hodnotitelia sa môžu zapojiť aj vtedy, ak materiály ešte nie sú dokončené. 

Hodnostitelia by mali byť stručne oboznámení s procesom tvorby a ich reakcie by 

sa mali zameriavať na primeranosť akademického obsahu, mali by poskytnúť 

komentár k celkovaj schéme výučby a ukazovatele na zlepšenie.  

 
It is reasonable for media professionals to expect the materials provided to them to 

be accurate in their academic content and not to be subject to change for 

academic reasons, although iterations to refi ne the presentational aspects are to 

be expected. Je opodstatnené, že odborníci v oblasti médií budú očakávať, že 

materiály, ktoré dostanú, sú z hľadiska akademického obsahu presné a nebudú sa 

po tejto stránke meniť, hoci sa môže očakávať, že prvky prezentácie sa budú 

vylepšovať.     

Collaboration between academic and media professionals should be evident 

through clear specification of the pedagogic uses of ICT and a set of tools and 

protocols for their implementation. Spolupráca medzi akademickými odborníkmi 

a odborníkmi v oblasti médií by mala byť zrejmá z jasnej špecifikácie didaktického 

využitia IKT a súboru nástrojov a protokolov na ich implementáciu. 

There are criteria that relate to the structure and design of the course and others 

that relate to the individual components or student tasks. All courses should have 

a Study Guide. Its design might be applied consistently across a programme or 

more widely across the institution providing students with a common introduction 

to each course.  Existujú kritériá, ktoré sa týkajú štruktúry a úpravy kurzu, 

a kritériá, ktoré sa týkajú jednotlivých zložiek alebo úloh študentov. Všetky kurzy 

by mali mať sprievodcu k študiu. Môže byť vypracovaný tak, že sa používa 

konzistentne v programe alebo všeobecnejšie v celej inštitúcii s tým, že poskytuje 

študentom spoločný úvod ku každému kurzu. 

The broad pedagogic approach and the tools used should be presented so that 

students may prepare and plan their study programme. For example it should be 

clear which components of the course require online interaction, which require 

synchronous on-line communication, which can be studied in either on-line or off-

line modes etc. Use of icons will assist in usability. Širšie poňatie v didaktickom 

prístupe a používané nástroje by mali byť prezentované tak, aby si študenti mohli 

pripraviť a naplánovať svoj študijný program. Malo by byť napríklad jasné, ktoré 

zložky kurzu si vyžadujú on-line interakciu, ktoré synchrónnu on-line komunikáciu, 

ktoré sa môžu študovať buď formou on-line alebo off-line atď. Pri použiteľnosti 

bude napomáhať využívanie ikon.  

 

At detailed level Na detailnej úrovni 
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Interactivity is a key distinction between paper-based and screen-based activity 

hence teaching materials should exploit this for teaching, self assessment and 

reinforcement wherever possible. Hlavný rozdiel medzi aktivitami založenými na 

„papieri“ alebo „obrazovke“ je v interaktivite. Učebné materiály by to podľa 

možnosti mali využívať pri výučbe, sebahodnotení a posilňovaní. 

Text components intended for onscreen reading should be appropriately 

structured and styled and designed around short concise sections. Zložky textu 

určené na čítanie z obrazovky by mali mať zodpovedajúcu štruktúru a mali by byť 

mať podobu krátkych stručných častí.     

Text components intended for extended reading should be provided in PDF 

formats to facilitate printing for off screen study. Zložky textu určené na rozšírené 

čítanie by sa mali poskytnúť vo formáte PDF. Takto sa budú mocť zložky textu 

ľahšie vytlačiť a použiť pre štúdium mimi „obrazovky“.    

Interactive exercises should provide facilities for students to enter and recover 

their responses on-line rather than requiring them to maintain an independent 

paper based record of their responses. Interaktívne cvičenia by mali poskytnúť 

študentom skôr možnosti na vkladanie a obnovu svojich reakcií on-line a nemali 

by od nich vyžadovať, aby si uchovávali svoje reakcie samostatne na papieri.    

The function and use of AV media should be clearly defi ned for students 

indicating whether they are for contextual illustration, provision of evidence, etc. 

Jasne by sa mala študentom zadefinovať funkcia a využívanie AV (audio a video) 

medií, pričom by sa malo stanoviť, či sú určené na ilustráciu, poskytnutie dôkazu 

atď.     

Courses that are reliant on external sources accessed through web links are 

vulnerable to changes in the content and location of external sites. Course authors 

and their professional colleagues should ensure that external references are 

updated consistently, that potentially volatile sites are cached in the format that the 

author makes reference to and that all issues concerning Intellectual Property 

rights are professionally cleared. Kurzy, ktoré závisia na externých zdrojoch 

prístupných cez webové linky, sú citlivé na zmeny obsahu a umiestnenia 

externých stránok. Autori kurzu a ich odborní kolegovia by mali zabezpečiť, aby sa 

odkazy na externé zdroje neustále aktualizovali, potenciálne nestále stránky boli 

umiestnené v rýchlej vyrovnávacej pamäti vo formáte, na ktorý autor odkazuje, a  

z odborného hľadiska boli vyjasnené všetky otázky, ktoré sa týkajú práv 

duševného vlastníctva.   
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If external assessment of the content is required prior to sign off for release it 

should be a requirement that the assessor conducts the review using an 

equipment set and connectivity of the minimum level that students are required to 

have access to, so that the review is a true refl ection of the experience provided 

to students. Ak sa externé hodnotenie obsahu vyžaduje pred záverečným 

schválením kurzu, malo by sa požadovať, aby hodnotiteľ posúdil používanie 

vybavenia a pripojiteľnosť na minimálnej úrovni, ku ktorej študenti majú mať 

prístup, aby posúdenie bolo pravdivým obrazom skúseností poskytovaných 

študentom. 

Materials and Production Design Tvorba a produkcia materiálov 

Technical and Interface Design Spracovanie technickej stránky a rozhrania 

These factors cover those aspects of course materials that relate to their 

appearance on the screen, the on-screen facilities for accessing course 

components, information resources and student support services. Tieto faktory 

zahrňujú aspekty kurzových materiálov, ktoré sa týkajú ich vzhľadu na obrazovke, 

prostriedkov na obrazovke, ktoré umožňujú prístup k zložkám kurzu, zdrojom 

informácií a službám študijnej podpory.    

 

Significant contribution from media professionals is to be expected in this sphere 

of activity to support the objective of developing materials that meet the standards 

and norms of on-line activity that learners encounter in other aspects of their lives. 

Od odborníkov v oblasti médií sa v tejto sfére činnosti očakáva, že významne 

prispejú k cieľu vytvoriť materiály, ktoré spĺňajú štandard a normy on-line aktivít, 

s ktorými sa študujúci stretávajú v iných oblastiach svojho života.  

  

 

It is expected that policies will be established at institutional level and guided by 

professionals who monitor evolving technical developments and standards. 

Očakáva sa, že na inštitúcionálnej úrovni sa zavedú politiky riadené odborníkmi, 

ktorí sledujú vývoj v technickej oblasti a štandardoch. 

Compliance with National and European legislation and codes of practice relating 

to accessibility is essential and should be addressed at institutional level providing 
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individual course development teams with clear direction and tools. Základom je 

súlad s legislatívou na národnej a európskej úrovni a so súbormi zásad pre 

dostupnosť. Na inštitucionálnej úrovni by sa mal tento súlad riešiť tak, že sa 

jednotlivým tímom tvorcov kurzov poskytnú jasné usmernenia a nástroje.  

Standard formats provide consistency for students who will probably study a range 

of courses as they progress to qualifi cation. Divergence from standard formats 

must be justified on functional requirements rather than as a matter of personal 

preference by course authors. Štandardné formáty poskytujú konzistentnosť pre 

študentov, ktorí budú pri svojom postupe ku kvalifikácii pravdepodobne študovať 

v rade kurzov. Odlišnosť od štandardných formátov sa musí zdôvodniť skôr 

funkčnými požiadavkami ako osobnými preferenciami autorov kurzu.   

The use of an institutional Virtual Learning Environment, or equivalent systems, 

should provide course teams with a choice of standard screen layouts and 

interface tools around which to design their course screens. Využívanie 

inštitucionálneho virtuálneho vzdelávacieho prostredia, resp. ekvivalentných 

systémov, by malo poskytnúť tímom v kurze možnosť voľby štandardnej grafickej 

úpravy obrazovky a nástrojov rozhrania, v rámci ktorých budú tvoriť obrazovky 

svojich kurzov.       

Fonts, standard buttons, colours and colour changes should be consistent within a 

course and a consistent visual “grammar” should be identifi able in all courses. 

Fonty, štandardné tlačidlá, farby a zmeny farieb by mali byť v kurze konzistentné 

a vo všetkých kurzoch by sa mala dať identifikovať konzistentná vizuálna 

„gramatika“.  

The systems should wherever possible be platform independent and allow for 

easy transfer of information between the e-learning systems and the general 

purpose software packages that students are likely to use for their social or work 

related activities. For example messaging systems should allow for forwarding to 

other e-mail systems, timetabling systems should link to organiser systems etc. 

Students may have invested considerable time and effort in mastery of their 

personal or working systems and use of an institution-specifi c tool that has similar 

functions may be an unnecessary irritation. Systémy by mali byť podľa možnosti 

nezávislé na platforme a mali by umožňovať ľahký prenos informácií medzi 

systémami e-vzdelávania a všeobecnými softvérovými balíkmi, ktoré študenti 

pravdepodobne využívajú pri svojich sociálnych alebo pracovných aktivitách. 

Napríklad systémy na posielane správ by mali umožňovať preposielanie do iných 

systémov elektronickej pošty, systémy s rozvrhmi by mali byť spojené so 
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systémami organizátora atď. Je možné, že študenti investovali veľa času a úsilia, 

aby vedeli ovládať systémy, ktoré využívajú osobne alebo v práci. Používanie 

špecifického nástroja inštitúcie s podobnými funkciami môže viesť k zbytočnému 

podráždeniu.   

The technical design of the course materials should take due account of student 

circumstances and not make undue demands on student time or finances by 

requiring long download periods, printing of large documents or time restrictions 

on the availability of on-line resources. Pri technickom spracovaní kurzových 

materiálov by sa mali dostatočne zohľadniť podmienky študentov a nemali by sa 

klásť prehnané nároky na čas a financie študentov tým, že by sa vyžadovala dlhá 

doba sťahovania, tlačenie veľkých dokumentov alebo by on-line zdroje dostupné 

boli len v obmedzenom čase.  

Regular surveys of students on their ownership and access to equipment and 

software will inform institutional decision making on technical aspects. Informácie 

pre rozhodovanie inštitúcie o technických aspektoch poskytujú pravidelné 

prieskumy o tom, aké vybavenie a softvér študenti vlastnia a k akému majú 

prístup.   

Similar technical factors relate to the tools available to tutors and others involved 

in student support activity.  Ideally a student assignment generated using desktop 

package A should be routinely transmittable through the institutional system for 

marking and annotation by a tutor using desktop package B and be returned fully 

readable via the same route.  Podobné technické faktory sa týkajú nástrojov, ktoré 

majú k dispozícii tútori a ostatní pracovníci zapojení do aktivít študijnej podpory. 

Ideálne by sa zadanie vypracované pomocou desktop balíka A malo dať preniesť 

cez inštitucionálny systém na oznámkovanie a komentovanie k tútorovi, ktorý 

používa desktop balík B, a vrátiť sa tou istou cestou späť bez straty čitateľnosti.       

Institutional managers should manage the creative tension between academic and 

technical contributors. From the academic side pedagogic challenge should be 

expected as a driver for system development and from the technical side a 

conservative concern for design and delivery of reliable systems.  Evidence of this 

might be expected in policy making fora and updates of the system to provide 

additional facilities. Manažéri inštitúcie by mali riadiť tvorivé napätie medzi 

prispievateľmi z radov akademických a technických pracovníkov. Z akademickej 

stránky by sa malo očakávať, že hnacím motorom pre tvorbu systému bude 

didaktická výzva. Z technickej stránky by to mala byť konzervatívna obava 

o tvorbu a poskytnutie spoľahlivých systémov. Dôkaz toho by sa mohol očakávať 
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na fórach na tvorbu politiky a aktualizácie systému na poskytnutie dodatočných 

zariadení.   

 

 Content Criteria Kritériá pre obsah 

In the design and production phase the academic content as designed by 

academic members of the team is transformed into the material that students 

engage with directly during their study. Vo fáze tvorby a produkcie sa akademický 

obsah, ktorý vypracovali členovia tímu z radov akademických pracovníkov, 

transformuje do materiálu, s ktorým sa študenti priamo zaoberajú počas svojho 

štúdia. 

The task of the media professionals is the enhancement of teaching through 

effective design without compromise to the academic integrity of the material 

presented to them by their academic colleagues. Úlohou odborníkov v oblasti 

médií je zlepšiť kvalitu výučby efektívnou úpravou bez toho, aby bola ohrozená 

akademická integrita materiálu, ktorý im dodali ich akademickí kolegovia.    

Technical standards are addressed through several international projects and it is 

to be expected that the institution will have policies in place with regard to 

compliance with such standards.  Adherence to standards should enable 

exchange of course materials between courses and, possibly, between 

institutions.  The development of repositories of reusable teaching objects has 

long been postulated as the key success factor for the widespread adoption of e-

learning. Currently their use is limited, possibly because standards have yet to 

consolidate. Institutions may specify that their content should wherever possible 

be designed with re use in mind.  Technickými štandardami za zaoberá niekoľko 

medzinárodných projektov a dá sa očakávať, že inštitúcie budú mať politiky, ktoré 

sú v súlade s týmito štandardami.  Dodržiavanie štandardov by malo umožniť 

výmenu kurzových materiálov medzi kurzami a eventuálne aj medzi inštitúciami. O 

tvorbe úložísk opätovne využiteľných vzdelávacích objektov sa dlho hovorí ako 

o hlavnom faktore úspechu pre rozsiahle zavedenie e-vzdelávania. V súčasnosti je 

ich využívanie obmedzené, možno preto, lebo štandardy sa ešte len majú 

zjednotiť. Inštitúcie si môžu stanoviť, že ich obsah by sa mal byť podľa možnosti 

vytvorený tak, aby sa mohol opätovne využiť.     

Operating within the general style and functionality guidelines outlined in the 
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technical design section designers will develop the teaching schemes prepared by 

academics into formats appropriate for fi nal delivery. Výučbové schémy 

pripravené akademickými pracovníkmi tvorcovia spracujú podľa všeobecných 

pokynov a pokynov na zabezpečenie funkčnosti, uvedených v časti o technickom 

spracovaní, do formátov vhodných na konečnú realizáciu. 

The quality of the outcomes can be assessed by examination of the resulting 

materials against the criteria presented in performance indicators, but is important 

that reviewers test functionality in addition to appearance of the materials and 

check for student feedback on the ease of use and effectiveness of the teaching 

materials. Kvalita výsledkov sa môže zhodnotiť tak, že sa výsledné materiály 

preskúmajú podľa kritérií uvedených v ukazovateľoch výkonnosti, ale dôležité je, 

aby posudzovatelia okrem vzhľadu materiálov otestovali aj funkčnosť a posúdili 

spätnú väzbu od študentov o jednoduchosti v používaní a efektívnosti učebných 

materiálov.   

Assessment of the value-added at this stage in the development process requires 

examination of the input sources and discussion with academic and media 

professionals involved on their contributions. Pri hodnotení pridanej hodnoty v tejto 

etape procesu tvorby je potrebné preskúmať vstupné zdroje a prediskutovať 

s akademickými odborníkmi a odborníkmi v oblasti médií, ako prispeli do procesu 

tvorby.  

 

 Process Management Procesný manažment  

This phase of activity will involve significant input from media professionals. The 

nature of the collaboration between academic staff and media professionals will 

vary dependent on organisational resources and policy. The extremes of the 

modes of collaboration are: V tejto fáze je potrebný významný vstup odborníkov 

v oblasti médií. Charakter spolupráce medzi akademickými zamestnancami 

a odborníkmi v oblasti médií sa mení v závislosti od zdrojov a politiky organizácie. 

Toto sú dve extrémne formy spolupráce: 

1) A linear sequential development with the following stages: 1) Lineárna postupná 

tvorba s týmito etapami: 
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a) Stage 1 Course designed and content drafted by academic staff a) Etapa 1 

Akademickí zamestnanci vytvoria kurz a navrhnú obsah  

b) Stage 2 Further developed by Instructional Designers who elaborate and 

refine the pedagogic structure and implement design of learning and 

assessment b) Etapa 2 Ďalšie rozpracovanie zabezpečujú didaktici, ktorí 

vypracujú a upravia didaktickú štruktúru a určia podobu vzdelávania sa 

a hodnotenia     

c) Stage 3 Web and media production specialists produce final materials for 

on-screen presentation c) Etapa 3 Špecialisti na produkciu webu a médiá 

vyrobia finálne materiály, ktoré budú prezentované na obrazovke.  

2) A fully integrated development team in which academics and media 

professionals are fully involved at all stages from initial course design to 

delivery of course materials. 2) Integrovaný tím tvorcov, v ktorom sa 

akademickí pracovníci a odborníci v oblasti médií zapájajú do všetkých etáp od 

začiatku tvorby kurzu po sprostredkovanie kurzových materiálov. 

However the most commonly encountered model is a parallel development model, 

the balance of workload transferring from academic to media professionals as the 

course design evolves. Najbežnejšie sa však vyskytuje model paralelnej tvorby, 

vyvážená pracovná záťaž, ktorá sa prenáša z akademických odborníkov na 

odborníkov v oblasti médií podľa toho, ako sa vyvíja tvorba.  

Management of the interface between the two groups is critical to effective 

management of the project:  Pre efektívne riadenie projektu je dôležité riadene 

komunikácie medzi oboma skupinami: 

Documentation for the various stages of course approval may mark the stages in 

the linear development of the course.  Pri lineárnej tvorbe kurzu môžu byť 

jednotlivé etapy označené v dokumentácii vypracovanej pre rôzne etapy 

schvaľovania kurzu.  

Interdepartmental service level agreements, internal institutional codes of practice 

should exist to define the transfer of responsibility for material development 

between professional groups. Existovať by mali zmluvy o úrovni poskytovania 

služieb medzi oddeleniami a interné inštitucionálne súbory zásad, v ktorých by sa 

definoval prenos zodpovednosti pri tvorbe materiálov medzi skupinami 

odborníkov.  

A disciplined approach to version control and clean handover between 

professional groups should be evident.  Mal by byť zrejmý disciplinovaný prístup 

ku sledovaniu zmien v súboroch  a bezchybné odovzdávanie medzi skupinami 
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odborníkov.  

Should development work be contracted out to agencies external to the institution, 

formal specification of requirements and clear contractual arrangements are 

essential.  Ak sa práce na tvorbe budú realizovať na základe zmluvy s externými 

agentúrami, dôležitá je špecifikácia požiadaviek a jasné zmluvné mechanizmy. 

The use of media professionals in a commissioning role is one mechanism for 

management of the interface between the academic staff of the HE institution and 

external media professionals.  Jedným z postupov, akým možno zabezpečiť 

riadenie komunikácie medzi akademickými zamestnancami a odborníkmi v oblasti 

médií, je využitie externých odborníkov v oblasti médií. 

External e-learning developers may be accustomed to working in an industrial 

training environment and may expect a tighter specifi cation of design parameters 

and outcomes than may be forthcoming from academic teams. Je možné, že 

externí tvorcovia e-vzdelávania sú zvyknutí na prácu vo vzdelávacom prostredí 

pre určité odvetvie a očakávajú presnejšiu špecifikáciu parametrov tvorby 

a výsledkov, než im poskytnú akademické tímy.  

Academics may be provided with training in storyboarding and other media specifi 

cation techniques. Akademickí pracovníci môžu byť vyškolení na tvorbu série 

obrázkov s opisom (story boards) a iné postupy špecifikácie pomocou médií.   

Formal project management techniques should be evident at all levels from course 

project upwards. Hence in an institution engaged extensively in e-learning 

development a course project will operate within a tiered management system. 

Tiered project management will provide improved management of contingency 

and risk at departmental, faculty and institutional levels.  Formálne postupy na 

riadenie projektov by mali byť zrejmé na všetkých stupňoch projektu na tvorbu 

kurzu zdola nahor. V organizácii, ktorá sa vo veľkej miere zapája do tvorby e-

vzdelávania, by sa mal preto v projekte tvorby kurzu uplatňovať viacúrovňový 

systém riadenia. Viacúrovňové riadenie projektov umožní lepšie riadenie 

núdzových situácií a rizík na úrovni oddelení a fakultnej a inštitucinálnej úrovni. 

If the development of teaching media is to be contracted out to external agencies 

the relationships between institution and media developer should be clearly 

defined through contract.  Codes of practice, such at that implemented by British 

Learning Association http://www.british- learning.com/qualitymark/index.htm 

provide a quality framework that addresses the processes of contracted e-learning 
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materials development.  Ak sa tvorba výučbových médií realizuje na základe 

zmluvy s externými agentúrami, vzťahy medzi inštitúciou a tvorcom médií by mali 

byť jasne definované v zmluve. Súbory zásad, ktoré zaviedla napríklad Britská 

asociácia pre vzdelávanie (British Learning Association), http://www.british- 

learning.com/qualitymark/index.htm, poskytujú rámec pre kvalitu, ktorý sa zaoberá 

procesmi tvorby materiálov e-vzdelávania realizovanej na základe zmluvy.    

 

Assessment and Evaluation Hodnotenie a evaluácia 

This section of the course development process intersects with the pedagogic 

design of the programme and the assessment of student performance, the review 

of the course during development, its acceptance as fit for purpose and evaluation 

of the performance of the course. Táto časť procesu tvorby kurzu sa prelína 

s didaktickým spracovaním programu a hodnotením výkonov študentov, 

posudzovaním kurzu počas jeho tvorby, schválením jeho vhodnosti pre daný účel 

a evaluáciou výkonnosti kurzu.  

Student Assessment Hodnotenie študentov 

Assessment policies are a key component of e-learning programmes and must 

address pedagogic issues and concerns of security and identity.  

Institutional policy or national requirements may require the involvement of the 

external examiners throughout the assessment design process. Briefing external 

examiners on institutional policies on e-learning and the assessment and 

examination processes adopted in other e-learning courses would be an indicator 

of good practice. Politiky hodnotenia sú hlavnou zložkou programov e-

vzdelávania, ktoré sa musia zaoberať didaktickými otázkami a obavami, ktoré sa 

týkajú bezpečnosti a totožnosti. Politika inštitúcie alebo požiadavky stanovené na 

národnej úrovni si môžu vyžadovať zapojenie externých skúšajúcich do procesu 

tvorby hodnotenia. Ukazovateľom dobrej praxe bude stručné oboznámenie 

externých skúšajúcich s politikami inštitúcie pre e-vzdelávanie a s postupmi 

hodnotenia a skúšania zavedenými v kurzoch e-vzdelávania.   
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Examiners should consider the pedagogic and evaluative aspects of course 

assessment policies. Skúšajúci by mali brať do úvahy didaktické a evaluačné 

aspekty politík hodnotenia v kurze. 

Pedagogy Didaktika 

Course design should provide opportunities for formative and summative 

assessment. Institutions operating distance learning systems have well 

established processes for combining continuous assessment and end of course 

assessment to establish measures of overall student performance. Tvorba kurzu 

by mala poskytnúť možnosti pre formatívne a sumatívne hodnotenie. Inštitúcie, 

ktoré prevádzkujú systémy dištančného vzdelávania, majú zavedené postupy, pri 

ktorých sa kombinuje priebežné hodnotenie a hodnotenie na konci kurzu tak, aby 

sa mohol zmerať celkový výkon študentov.  

Continuous assessment fulfils both formative and summative functions. Feedback 

from tutors/mentors on assessment tasks provides the learner with reinforcement 

or direction for remedial learning.  Within a continuous assessment suite the 

relative importance of formative and summative functions may be adjusted to 

achieve specifi c pedagogic results. Priebežné hodnotenie spĺňa funkciu 

formatívneho aj sumatívneho hodnotenia. Spätná väzba od tútorov, resp. 

mentorov, k hodnoteným úlohám poskytuje študentom utvrdenie alebo návod 

na opravu pri učení. V rámci série priebežného hodnotenia sa pomer medzi 

formatívnou a sumatívnou funkciou môže prispôsobiť tak, aby sa dosiahli 

konkrétne didaktické výsledky.   

Though some may assert that entirely formative assessment is of great value to 

students, others adopt a more pragmatic view of human motivation and deploy 

assessments that are primarily designed to fulfil a formative function but reward 

completion by the award of marks. Provision of feedback from tutors carries a fi 

nancial cost that may restrict its use in formative assessment. Hoci niekto môže 

trvať na tom, že pre študentov má veľkú hodnotu čisto formatívne hodnotenie, iní 

môžu mať pragmatickejší pohľad, ktorý berie do úvahy osobnú motiváciu, 

a použijú úlohy na hodnotenie, ktoré sú vytvorené v prvom rade na to, aby plnili 

formatívnu funkciu, ale ich ukončenie sa odmeňuje známkami. Poskytovanie 

spätnej väzby od tútorov je spojené s finančnými nákladmi, ktoré môžu obmedziť 

jej používanie pri formatívnom hodnotení.       

In traditional distance learning systems the value of tutor feedback is inevitably 

reduced by the time delay inherent in the communication loop. Use of e-

communication reduces the delay in comparison with mail based communication 

but instant 24x7 response can be provided by automated systems. For example: 

V tradičných systémoch dištančného vzdelávania sa hodnota tútorovej spätnej 

väzby nevyhnutne znižuje kvôli časovému oneskoreniu, ktoré je spojené 
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s komunikačnou sľučkou. Využívanie elektronickej komunikácie toto oneskorenie 

v porovnaní s poštovom komunikáciou zmenšuje, ale automatizované systémy 

vedia poskytnúť okamžitú reakciu 24 hodín denne. Napríklad:  

 

Each option within a simple multiple choice quiz may be associated with a short 

feedback message and reference back to the appropriate point in the teaching 

sequence. Pri jednoduchom kvíze s možnosťou voľby odpovede môže byť každá 

možnosť sprevádzaná krátkou spätnou väzbou a odvolávkou na príslušné miesto 

vo výučbe.  

More complex teaching structures may incorporate remedial teaching loops in 

response to incorrect answers to interactive questions. Zložitejšie štruktúry výučby 

môžu zahrnovať sľučky umožňujúce opravu, ktoré reagujú na nesprávne 

odpovede na interaktívne otázky.  

Where mastery of a topic is required progression to later topics can feasibly be 

restricted until an appropriate level of mastery is achieved. Tam, kde sa vyžaduje, 

aby študujúci zvládli tému, môže sa postup k ďalším témam prakticky obmedziť, 

až kým sa nedosiahne zvádnutie témy na zodpovedajúcej úrovni.   

Thus the functions expected of formative assessment can be strengthened without 

recourse to the inducements of the reward of a score contributing to a continuous 

assessment score. Funkcie, ktoré sa očakávajú od formatívneho hodnotenia, sa 

teda môžu posilniť bez toho, aby sa ponúkla odmena v podobe bodov, ktoré 

pomôžu pri bodovaní v priebežnom hodnotení.   

The ability to test and regulate progression at a detailed level may allow the 

substantive continuous assessment to focus on issues of  

 

integration of learning and allow tutors to focus on assessment of higher level 

objectives.  Schopnosť testovať a riadiť napredovanie na detailnej úrovni môže 

umožniť, aby sa formálne priebežné hodnotenie zameriavalo na otázky integrácie 

vzdelávania sa, a  tútorom umožňuje, aby sa zamerali na hodnotenie cieľov na 

vyššej úrovni. 

The use of computer-based online assessment for summative purposes raises 

issues of identification and security, and may have impact on fl exibility in time, 

place and pace of study for students. Využívanie on-line hodnotenia pomocou 

počítačov na účely sumatívneho hodnotenia vyvoláva otázky, ktoré sa týkajú 

identifikácie a bezpečnosti, a môže mať vplyv na možnosť voľby času, miesta 

a tempa študia pre študentov.   

To improve security, on-line assessments may be: Na zlepšenie bezpečnosti  

môže byť on-line hodnotenie:  
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  restricted in availability to certain time periods obmedzené, čo sa týka 
dostupnosti, na určité časové obdobie 
  generated for individual students from a bank of questions vygenerované 
pre jednotlivých študentov z banky otázok 
  generated from a bank of questions and available over a particular time 
interval. vygenerované z banky otázok a dostupné v konktrétnom časovom 
intervale. 
 

 

Concerns over the security of assessment in an on-line environment should be 

tempered by realistic appraisal of custom and practice amongst students working 

in a collaborative on-campus environment. Obavy z bezpečnosti hodnotenia v on-

line prostredí by sa mali zmierniť tým, že sa reálne posúdia zvyklosti a postupy 

študentov, ktorí pracujú v kooperatívnom prostredí v škole.   

The continuous assessment of e-learning courses that are predominantly resource 

based offers fewer opportunities for integrated computer based assessment and it 

should be anticipated that assessments will be tutor marked and assessment 

criteria will focus on information management skills. Priebežné hodnotenie v 

kurzoch e-vzdelávania je postavené najmä na zdrojoch a ponúka menej možností 

na integrované hodnotenie pomocou počítačov. Treba predpokladať, že 

hodnotenie budú robiť tútori a kritériá hodnotenia sa budú zameriavať na zručnosti 

manažmentu informácií.  

Assessment tasks may differ from conventional essay based structures for 

example requiring the presentation of work in a website format. Course designers 

should ensure that marking schemes address and reward skills development and 

that course markers are trained in techniques of evaluating materials that are 

themselves interactive. Hodnotené úlohy sa môžu líšiť od klasických úloh v 

podobe esejí a môžu si vyžadovať napríklad prezentáciu práce vo webovom 

formáte. Tvorcovia kurzu by mali zabezpečiť, aby stupnice známkovania riešili 

a hodnotili rozvoj zručností a aby tí, ktorí budú v kurze známkovať, absolvovali 

výcvik o postupoch pri evaluácií interaktívnych materiálov, ktoré sú samy osebe 

interaktívne.  

The issue of plagiarism is common between institutions offering on-line and 

conventional provision.  Arguably its detection and management is easier in 

institutions where on-line submission of assignments is the norm as reference to 

the work of current and previous generations of students may be possible in 

addition to checks against internet sources.  Spoločnou otázkou pre inštitúcie, 
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ktoré ponúkajú on-line vzdelávanie a klasické vzdelávanie, je plagiátorstvo. 

Zisťovanie a zvládanie plagiátorstva je nepochybne jednoduchšie v inštitúciách, 

v ktorých sa zadania odovzdávajú štandardne on-line, pretože okrem kontroly s 

internetovými zdrojmi je možné odkázať na prácu súčasných a predchádzajúcich 

generácií študentov.  

Courses structured around on-line collaborative student projects compound the 

inherent difficulty of assessment of an individual’s contribution to collaborative 

projects with the complexity of the (self) management of on-line team work. 

Assessment design should address group outputs, individual contributions to the 

group outputs, individual use of group working tools and individual group working 

skills. Group peer assessment may be an appropriate input to the assessment 

process. V kurzoch, ktoré sú postavené na on-line tímových študentských 

projektoch, sa spája samotná obtiažnosť hodnotenia podielu práce jednotlivcov v 

tímových projektoch so zložitosťou (seba)riadenia on-line tímovej práce. Pri 

hodnotení by sa mala pozornosť venovať skupinovým výstupom, podielu 

jednotlivcov v skupinových výstupoch, jednotlivému využívaniu nástrojov 

skupinovej práce a jednotlivým zručnostiam skupinovej práce. Do procesu 

hodnotenia môže primerane prispieť vzájomné hodnotenie kolegov v skupine.   

On-line communication should allow a fuller and more detailed archive of the 

transactions than would be available in a paper group environment but use of such 

an archive raises issues of group confidentiality and of communication via other 

channels that is not recorded in the common archive.  Dependent on the input that 

the tutor/mentor may make to design of the project activity or to the group process, 

joint or double marking may be desirable. On-line komunikácia by mala umožniť 

celistvejšiu a podrobnejšiu archiváciu zápisov, než v prostredí „papierovej“ 

skupiny, ale využívanie takéhoto archívu vyvoláva otázky o dôvere v skupine a  

komunikácii prostredníctvom iných kanálov, ktorá nie je zaznamenaná 

v spoločnom archíve. V závislosti od toho, ako tútor, resp. mentor, môže prispieť 

k vypracovaniu aktivity v projekte alebo procesu v skupine, môže byť žiaduce 

spoločné alebo dvojité známkovanie.  

 

Examination Skúšanie 

A final written course examination has, traditionally, been regarded as the 
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definitive opportunity to test a student’s understanding of a course. In the case of 

distance teaching universities it may provide a unique activity to confirm student 

identity. An examination taken under controlled conditions may also be used to 

provide confi rmatory evidence that exam and assignments submitted as 

continuous assessment have been undertaken by the same person. Záverečná 

písomná skúška v kurze sa tradične považuje za poslednú možnosť, pri ktorej sa 

môže zistiť, ako študent porozumel kurzu. V prípade univerzít dištančného 

vzdelávania môže byť táto skúška jedinečnou aktivitou na potvrdenie študentovej 

totožnosti. Skúšanie, ktoré sa uskutočňuje v kontrolovaných podmienkach, sa 

môže využiť aj na potvrdenie, že skúšku absovovala tá istá osoba, ktorá  

odovzdala zadania pre priebežné hodnotenie.    

The options available to institutions range from computer based assessment using 

“clean” equipment in a controlled environment (this approach is used extensively 

in the training arena for the commercial certification of software professionals with 

online examinations being conducted in registered test centres) via conventional 

written examinations to traditional format viva voce examinations to demonstrate 

that previously submitted works were truly those of the candidate. Inštitúcia má 

k dispozícii rad možností od hodnotenia pomocou počítačov, pri ktorom sa využíva 

„čisté“ vybavenie v kontrolovanom prostredí (tento prístup sa využíva vo veľkej 

miere vo vzdelávacom prostredí na komerčnú certifikáciu softvérových odborníkov 

pri on-line skúškach, ktoré sa robia v registrovaných testovacích strediskách), cez 

klasické písomné skúšky, po tradičný formát ústnych skúšok, na ktorých sa má 

preukázať, že práce, ktoré kandidát odovzdal už predtým, boli skutočne jeho 

prácami.  

An intermediate examination regime, which might involve student access to 

internet resources or use of their own equipment, is fraught with problems of 

invigilation.  Prechodný režim skúšania, pri ktorom môžu mať študenti prístup 

k internetovým zdrojom alebo využívať vlastné vybavenie, prináša so sebou 

problémy s dozorom pri skúškach.     

In addition it can be argued that many of the higher level skills now formally 

expressed amongst the essential outcomes of HE programmes are not readily 

assessed under conventional examination conditions. Institutions must assure 

themselves that they are confi dent of their graduates’ identity and performance. 

Their policy frameworks must define the requirements for examination under 

controlled conditions to verify student identity. Okrem toho sa môže argumentovať 

tým, že mnohé zručnosti na vysokej úrovni, ktoré sa dnes formálne uvádzajú 

medzi základnými výsledkami vysokoškoských programov, sa nedajú ľahko 

hodnotiť v podmienkach klasických skúšok. Inštitúcie sa musia ubezpečiť, že majú 

istotu, čo sa týka totožnosti a výkonov absolventov. Vo svojich politikách musia 

definovať požiadavky na skúšanie v kontrolovaných podmienkach, pri ktorých sa  
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overí totožnosť študentov.    

Policies relating to verification of identity may be dependent on the extent of 

programme modularity. Policies may: Politiky, ktoré súvisia s overovaním 

totožnosti, môžu závisieť na miere modularizácie programu. V politikách sa môže: 
  determine the proportion of courses that must be subject to a controlled 
examination určiť časť kurzov, kde sa musí vyžadovať skúšanie v kontrolovaných 
podmienkach 
  stipulate the number of occasions that an individual student must be 
subject of a controlled examination in progression to an award stanoviť počet 
skúšok, ktoré bude študent musieť pri svojom postupe k získaniu dokladu o 
vzdelaní absolvovať v kontrolovaných podmienkach 
  establish a level of sampling by which students may be called for  
 

 

a controlled examination určiť úroveň vzorkovania (level of sampling), podľa 

ktorého môžu byť študenti vyzvaní, aby absolvovali skúšanie v kontrolovaných 

podmienkach. 

However the issue of what examination task should be undertaken under the 

controlled conditions is more complex in circumstances in which the student is 

accustomed to the use of online tools and resources. Otázka, ktorá úloha pri 

skúšaní by sa mala vykonávať v kontrolovaných podmienkach, je však zložitejšia 

v situáciách, kde je študent zvyknutý používať on-line nástroje a zdroje.  

Examination tasks may replicate the style of assignment previously undertaken by 

candidates during their course, examination performance providing confirmatory 

evidence of continuous assessment performance. Úlohy pri skúšaní môžu 

kopírovať štýl zadania, ktoré kandidáti robili už predtým počas kurzu. Výkon pri 

skúške potom potvrdí výkony z priebežného hodnotenia.   

Examination tasks may be designed to assess particular integrative skills that are 

additional to those assessed during the continuous assessment. : The outcome of 

the examination process would then provide additional information to that provided 

by continuous assessment. Úlohy pri skúšaní môžu byť vytvorené tak, že budú 

hodnotiť konkrétne integrujúce zručnosti, ktoré doplňujú tie, ktoré sa hodnotili 

počas priebežného hodnotenia. Výsledok skúšania by potom poskytol dodatočné 

informácie k informáciám z priebežného hodnotenia.  

Students should be informed of the detail of the structure of the examination and 
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the learning outcomes it is designed to assess, and be broadly aware of the role of 

the examination as an identity control, particularly in those courses where a 

sampling procedure is implemented. Študenti by mali mať podrobné informácie 

o štruktúre skúšky a o tom, ktoré výsledky vzdelávania sa budú pri nej 

hodnotiť. Mali by si plne uvedomovať, že skúška plní úlohu kontroly totožnosti, 

osobitne v tých kurzoch, kde je zavedený systém výberu vzorky.      

Course evaluation and approval Evaluácia a schválenie kurzu  

The processes of course evaluation should be integrated with the course 

development and improvement process. Evaluation and acceptance processes 

should embrace both the initial development, to ensure that the course is 

appropriate for launch, and the use of student and other feedback in the ongoing 

development of the course, presentation by presentation, to ensure ongoing 

improvement of the course.Viz: Procesy evaluácie kurzu by mali byť spojené 

s procesom tvorby kurzu a jeho zlepšovaním. Proces evaluácie a schvaľovania by 

mal zahrnovať počiatočnú tvorbu, aby sa zabezpečilo, že kurz sa môže zaviesť, 

ako aj spätnú väzbu od študentov a iných pri stálej tvorbe ďalších prezentácií, aby 

sa kurz mohol neustále zlepšovať. Konkrétne ide o tieto procesy:    

Development Phase: Fáza tvorby: 
  External assessment by academic peer reviewers Externé hodnotenie 
nezávislými akademickými odborníkmi (peer reviewers) 
  External assessment to ensure compliance with professional body 
requirements Externé hodnotenie na zabezpečenie súladu s 
požiadavkami profesijných orgánov 
  Internal review by academic peers Interné posúdenie akademickými 
kolegami 
  Internal assessment for compliance with institutional standards and 
norms Interné hodnotenie na zabezpečenie súladu so štandardami a normami 
inštitúcie. 
  Internal quality assurance review processes. Interné pocesy na 
posúdenie zabezpečenia kvality 
i Peer assessment by external academic reviewers may be a requirement for all 
courses irrespective of mode of delivery. In the case of e-learning courses there 
are specific issues relating to the mode in which the materials are presented for 
review.  1) Posúdenie nezávislými externými akademickými odborníkmi sa môže 
vyžadovať pri všetkých kurzoch bez ohľadu na formu ich realizácie. V prípade 
kurzov e-vzdelávania existujú špecifické otázky, ktoré sa týkajú formy, akou sú 
materiály podávané na posúdenie. 
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The review process may be multi stage reflecting the stages in the development 

process. The institution may provide its external reviewers with briefi ng notes on: 

Proces posudzovania môže mať viacero etáp, ktoré odrážajú etapy procesu 

tvorby.  Inštitúcia môže poskytnúť externým posudzovateľom stručné poznámky k: 
 the development process, procesu tvorby 
 the nature of documents and other materials that they will be required to 

work with  charakteru dokumentov a iných materiálov, s ktorými budú 
musieť pracovať 

 the characteristics of the proposed methods of delivery. charakteristike 
navrhovaných metód realizácie 

 exemplars of previously developed course materials as benchmarks of 
institutional standards. ukážkam kurzových materiálov, ktoré boli 
vytvorené už skôr a majú úlohu benčmarkov inštitucionálnych 
štandardov.  

 

ii  External review by professional bodies may relate predominantly to the subject 

content though in some instances an e-learning course may be set precedents 

in its mode of delivery. Provision of exemplar materials from related subject 

areas may be used as a mechanism to inform reviewers of the capabilities of 

e-learning delivery. 2) Externé posúdenie profesijnými orgánmi sa môže týkať 

predovšetkým obsahu predmetu, hoci v určitých prípadoch sa môže kurz e-

vzdelávania určiť ako precedens svojou formou realizácie. Ukážkové materiály 

z príslušných predmetných oblastí sa môžu poskytnúť posudzovateľom ako 

informácia o možnostiach realizácie e-vzdelávania.  

iii  Internal review processes will vary with the academic and development 

cultures within the institution. Institutions with a longstanding culture of team 

development are in a position to modify these to the requirements of e-

learning. Those institutions embarking on development of e-learning from a 

background of face to face delivery may introduce formal internal academic 

review processes amongst other measures to ensure sharing of experience 

and the implementation of common academic standards. 3) Interné procesy 

posudzovania sa menia podľa toho, aká je akademická kultúra a kultúra tvorby 

v inštitúcii. Inštitúcie s dlhoročnou kultúrou rozvoja tímov sú schopné ich 

modifikovať do požiadaviek e-vzdelávania. V inštitúciách, ktoré sa pustia do 

tvorby e-vzdelávania z prostredia prezenčného vzdelávania, sa môžu okrem 

iných postupov zaviesť postupy formálneho interného akademického 
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hodnotenia, pri ktorých sa zabezpečí výmena skúseností a zavedú sa 

spoločné akademické štandardy.  

iv  The institution may implement quality standards relating to course materials 

and delivery systems that may be derived from commercial practice for 

software development and testing. 4) V inštitúcii sa môžu zaviesť štandardy 

kvality pre kurzové materiály a systémy na realizáciu e-vzdelávania, ktoré 

môžu vychádzať z komerčnej praxe tvorby a testovania softvérov. 

Saturation testing of on-line delivery and support systems may be used to confirm 

that systems can cope with envisaged peak demand e.g. at assignment 

submission deadlines. Na potvrdenie schopnosti systému zvládať očakávané 

špičkové zaťaženie, napr. v čase termínov na odovzdanie zadaní, sa môže urobiť 

test saturácie on-line realizácie vzdelávania a podporných systémov. 

 
This process should be managed by media professionals who have the authority 

to approve the technical quality of the materials and systems. Tento proces by 

mali riadiť odborníci v oblasti médií, ktorí sú oprávnení schvaľovať technickú 

kvalitu materiálov a systémov.  

 

A “dual key” acceptance process may be implemented to ensure that courses are 

appropriate for delivery with formal sign off by academic and media professional 

divisions of the organisation. Aby sa zabezpečilo, že kurzy sú primerane 

pripravené na realizáciu, môže sa zaviesť dvojitý schvaľovací proces s formálnym 

záverečným podpisom akademických pracovísk a pracovísk špecializovaných na 

médiá v organizácii.   

Ongoing Presentation Stála prezentácia  

Evaluation of formal feedback from students Evaluácia formálnej spätnej väzby od 

študentov 

Evaluation of course performance via collection of on-line usage data  Evaluácia 

výkonnosti kurzu prostredníctvom zbierania on-line údajov o využívaní 

Evaluation of formal feedback from tutors/mentors etc Evaluácia formálnej spätnej 

väzby od tútorov, resp. mentorov, atď. 

Evaluation of student performance Evaluácia výkonov študentov 

Periodic Internal review processes Periodické interné posudzovanie 

Presentation of e-learning courses should be monitored to ensure maintenance of 
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quality and provide information for improvement and future development. 

Prezentácia kurzov e-vzdelávania by sa mala sledovať, aby sa zabezpečila stála 

kvalita a informácie pre zlepšenie a budúci rozvoj.   

There should be no shortage of information on course performance but the 

challenge for course teams lies in the use they make of it for quality improvement 

during presentation, for subsequent presentations and the development of future 

courses. Mal by byť dostatok informácií o výkonnosti kurzu, ale tímy v kurze majú 

náročnú úlohu, ktorá spočíva v tom, ako tieto informácie využijú na zlepšenie 

kvality kurzu počas jeho prezentácie, pri nasledujúcich prezentáciách a pri tvorbe 

budúcich kurzov.        

I.  Student response to materials can be measured subjectively through the use 

of feedback surveys.  Design and frequency of survey may allow for sampling 

of immediate response on a section by section and a more reflective response 

via an end of course survey. Reakcia študentov na materiály sa môže merať 

subjektívne prostredníctvom prieskumov využívajúcich spätnú väzbu. Forma 

a frekvencia prieskumu môže umožniť výber okamžitej reakcie v každej časti 

kurzu, hlbšiu reakciu môže poskytnúť prieskum realizovaný na záver kurzu.    

II.  A fully objective view of student use patterns may be obtained by monitoring 

records of student access to the Virtual Learning Environment. Though it might 

be technically feasible to monitor every student keystroke, more appropriate 

parameters for measurement include:  Úplne objektívnu predstavu o modeloch 

využívania charakteristických pre študentov možno získať pri sledovaní 

záznamov o vstupoch študentov do virtuálneho vzdelávacieho prostredia.  Hoci 

po technickej stránke by sa dal sledovať každý úder študenta na klávesu, na 

meranie sú primeranejšie tieto parametre: 
  the number of occasions an item is accessed, počet prístupov k položke  
  the time spent on each item, čas strávený pri každej položke 
  the number of attempts at test items, počet pokusov pri položkách v 
testoch 
  the frequency of response to each item in multiple choice tests. 
Frekvencia reakcií na každú položku pri testoch s možnosťou výberu odpovede.  
  The frequency of use of links Frekvencia využívania liniek 

Similar monitoring of student use of on-line tools for on-line resources (library 

use etc) and collaborative working is possible. There are ethical issues 

surrounding the use of information gathered on-line or via the monitoring of 

student opinions  
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expressed in discussion strands in on-line discussion space. Institutional policy 

should be clear on how this information is used in order to reassure students 

that monitoring will not impact on their individual assessment. Podobne je 

možné sledovať, ako študenti využívajú on-line nástroje na využitie on-line 

zdrojov (využívanie knižnice atď) a spoluprácu. Využívanie informácií, ktoré sa 

zbierajú on-line alebo pri sledovaní názorov študentov v diskusných reťazcoch 

v on-line diskusiách, je spojené s etickými otázkami. V politike inštitúcie by sa 

malo jasne uviesť, ako sa tieto informácie budú využívať, aby sa študenti mohli 

ubezpečiť, že sledovanie nebude mať vplyv na ich individuálne hodnotenie.  

III. Additional information on course performance is available from those working 

with students as tutors/mentors. Their feedback will relate to their own 

workloads as well as providing additional contextualisation for student 

feedback and performance statistics. System derived information allows for 

performance monitoring of tutors/mentors and correlation with the performance 

of their students. Again, policies on how analysis of this information might be 

used in individual performance review and management should be clearly 

stated.  Ďalšie informácie o výkonnosti kurzu možno získať od tých, ktorí 

pracujú so študentami ako tútori, resp. mentori. Spätná väzba od nich sa bude 

týkať ich vlastného pracovného zaťaženia, ale uvedie tiež do kontextu spätnú 

väzbu od študentov a štatistiku výkonnosti. Informácie získané zo systému 

umožnia sledovať výkon tútorov, resp. mentorov, a dať ho do súvisu s výkonmi 

ich študentov. Aj tu by sa v politike inštitúcie malo jasne uviesť, ako sa tieto 

informácie budú využívať pri posudzovaní a riadení jednotlivých výkonov.  

iv  Analysis of end of course results allows for an overall perspective on the 

student performance in attainment of course objectives Analýza záverečných 

výsledkov kurzu poskytuje celkový obraz o výkonoch študentov pri dosahovaní 

cieľov kurzu.  

v  The institution may implement a policy for periodic internal review of courses to 

monitor their long-term performance and current relevance of curriculum, 

outcomes and the methodologies of their assessment V inštitúcii sa môže 

zaviesť politika periodického interného posudzovania kurzov, ktorým sa bude 

sledovať ich dlhodobá výkonnosť, aktuálnosť kurikula, výsledky a metodiky ich 

hodnotenia.  

The monitoring and review processes should be designed to support both short 

term and long-term course improvement policies. Postupy na sledovanie 

a posudzovanie by sa mali vytvárať tak, aby podporovali krátkodobé aj 

dlhodobé politiky na zlepšenie kurzov.   

For example Napríklad 
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In the short term (i.e. within a presentation) on-line monitoring may identify “rogue” 

items such as incorrect quiz or assessment items that can be rectifi ed 

immediately. In the medium term (i.e. next and subsequent presentations) a 

presentation review and report may focus on questions such as: Z krátkodobého 

hľadiska (t.j. v rámci prezentácie) sa môžu pri sledovaní identifikovať 

„nepodarené“ položky, napríklad nesprávne položky v kvízoch alebo 

hodnoteniach, ktoré sa môžu okamžite opraviť. Zo strednodobého hľadiska (t.j. pri 

ďalších a nasledujúcich prezentáciách) sa hodnotenie a hodnotiaca správa 

o prezentácii môžu zamerať na tieto otázky:    

  did the course perform to its planned specification in terms of student 
learning outcome and workload? Realizoval sa kurz podľa plánovaniej špecifikácie 
výsledkov vzdelávania sa a pracovnej záťaže študentov? 
  did students respond to the course in the way expected? Reagovali  
študenti na kurz tak, ako sa očakávalo? 
  did they respond uniformly to all aspects of the course? Reagovali 
študenti jednotne na všetky aspekty kurzu? 
  is there a need to change the balance of course components? Je 
potrebné zmeniť proporcionalitu medzi zložkami?   
 

how are these issues addressed for the next presentation of the course? E.g. 

through modified materials, changed assessment pattern, or modifi ed provision of 

tutorial support. Ako sa budú tieto otázky riešiť pri ďalšej prezentácii kurzu? Napr. 

zmenami v materiáloch, zmenami v modeloch hodnotenia a zmenou podpory 

tútorov.  

 

What is the mid term development policy for the course? Aká je 

strednodobá politika tvorby kurzu? 

In the long term quality improvement may be addressed via a periodic 

review that reflects on the experience of several years of presentation 

feeding into a comparative review of courses at a departmental/ faculty 

or institutional level. External participation in these reviews will facilitate 

exchange of best practice between institutions and the development of 

a strong community of practice amongst HE teachers engaged in e-

learning.   

Z dlhodobého hľadiska sa zlepšenie kvality može riešiť prostredníctvom 
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periodického hodnotenia, do ktorého sa premietajú niekoľkoročné 

skúsenosti s prezentáciou kurzov, ktoré vedú ku komparatívnemu 

hodnoteniu kurzov na úrovni oddelení, resp. fakúlt, alebo na úrovni 

inštitúcie. Externá účasť na týchto hodnoteniach uľahčí vzájomnú 

výmenu najlepších postupov medzi inštitúciami a umožní vytvorenie 

silnej odbornej komunity (community of practice) medzi 

vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sa angažujú v e-vzdelávaní.   

5. Assessors notes for course delivery 5. Poznámky pre 
hodnotiteľov k realizácii kurzu 

 Technical Infrastructure Technická infraštruktúra 

Strategy, architecture and operation Stratégia, architektúra a 

prevádzka 

Assessors in reviewing these areas should focus on fi ve aspects: Pri 

posudzovaní týchto oblastí by sa hodnotitelia mali zamerať na päť 

aspektov: 
1 Requirements survey and analysis: Prieskum a analýza požiadaviek: 
There should be evidence of a structured survey and analysis of stakeholder 
expectations of the performance of the system. Major stakeholder groups are 
academics, administrators, students, and those providing on-line tutorial support. 
Projections on usage should be based on institutional projections on student 
enrolments, the patterns of system usage envisaged by academics and students 
and realistic projections of technical developments in the equipment used by 
students to access the system Mal by byť doložený štruktúrovaný prieskum 
a analýza toho, akú výkonnosť očakávajú aktéri od systému. Významnú skupinu 
aktérov tvoria akademickí pracovníci, administrátori, študenti a pracovníci, ktorí 
poskytujú on-line podporu ako tútori. Prognózy využívania by mali vychádzať 
z prognóz  inštitúcie o počte zapísaných študentov, modelov využívania systému, 
ktoré akademickí pracovníci a študenti očakávajú, a reálnych prognóz technického 
vývoja vybavenia, ktoré budú študenti využívať na prístup k systému.  
  2.  Design of the system: Tvorba systému: 
The technical design should take account of anticipated usage, numbers of 
students, administrative transactions, and download requirements. Realistic 
assumptions of student usage patterns (e.g. prediction of peak periods such as 
assignment submission or downloads of essential material) should be used in 
estimation of server and connectivity requirements. Arrangements for backup, 
archiving and recovery should be specifi ed as an integral element of the technical 
specifi cation.  Technické spracovanie by malo zohľadniť predpokladané 
využívanie, počty študentov, administratívne transakcie a požiadavky na 
sťahovanie. Odhad požiadaviek na server a pripojiteľnosť by sa mal opierať o 
reálne predpoklady modelov využívania (napr. predvídanie časov špičkovej 
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prevádzky pri odovzdávaní zadaní alebo sťahovaní základného materiálu). 
Neoddeliteľným prvkom technickej špecifikácie by mala byť špecifikácia 
mechanizmov na zálohovanie, archiváciu a obnovu.        
  3. Acquisition: Obstaranie  
The institution may have selected one of a number of routes to provide the 
technical infrastructure, the process may be managed in its entirety by the 
institution with the major decisions being led by its professional staff. Alternatively 
the institution may choose to work in a consortium with other higher education 
institutions to implement a shared system or might choose to outsource the 
provision and management of its technical infrastructure to another institution or to 
a commercial service provider. Whichever route is chosen a full risk assessment 
should be undertaken and all contractual arrangements should clearly specify 
capacity requirements and service levels. Je možné, že inštitúcia si vybrala jednu 
z viacerých ciest na poskytnutie technickej infraštruktúry, pričom inštitúcia môže 
riadiť tento proces sama s tým, že dôležité rozhodnutia vedú jej odborní 
zamestnanci. Alternatívne si inštitúcia môže zvoliť prácu v konzorciu s inými 
vysokoškolskými inštitúciami a zaviesť spoločne využívaný systém, alebo si môže 
zvoliť možnosť, že poskytovanie a riadenie svojej technickej infraštruktúry 
presunie na inú inštitúciu alebo komerčného poskytovateľa služieb. Pri každej 
zvolenej ceste by sa mala vykonať dôkladná analýza rizík a vo všetkých 
zmluvných mechanizmoch by sa mali jasne špecifikovať kapacitné požiadavky 
a úrovne služieb.  
 

4. Operational management and effi ciency: Manažment a efektívnosť 
prevádzky 

There should be a clear set of standards for the operation of the technical 
infrastructure together with evidence of compliance with these standards. Key 
Performance Indicators such as system availability, down-time, queuing time for 
access etc should be monitored and available for review. Na prevádzku technickej 
infraštruktúry by mali existovať jasne vymedzené štandardy a mal by byť doložený 
súlad s týmito štandardami. Sledovať by sa mali hlavné ukazovatele výkonnosti, 
ako dostupnosť systému, doby odstávky systému, čakacia doba na prístup atď., 
ktoré by sa mali sledovať a mali byť k dispozícii na posúdenie.    

5. Provision of help desk and technical and other support facilities: 
Poskytovanie služieb helpdesku a technických a iných zariadení podpory: 

The institution should provide a technical help desk service to support students in 
their use of the system (as distinct from help associated with the academic content 
of the courses). This service should be available at the times when students use 
the system and with support provision broadly matching student usage rates. 
Inštitúcia by mala pomáhať študentom pri využívaní systému prostredníctvom 
služby technického helpdesku (odlišnej od pomoci spojenej s akademickým 
obsahom kurzov). Táto služba by mala byť k dispozícii v čase, keď študenti 
využívajú systém, a poskytovanie podpory by malo do veľkej miery zodpovedať 
miere využívania systému študentmi. 
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Virtual Learning Environment Virtuálne vzdelávacie prostredie 

Learning Platforms and Management Systems Vzdelávacie platformy a systémy 

riadenia 

The Virtual Learning Environment provides the software system that acts as the 

interface through which students access their e-learning. It provides students with 

access to:  Virtuálne vzdelávacie prostredie poskytuje softvérový systém, ktorý 

funguje ako rozhranie, cez ktoré majú študenti prístup k svojmu e-vzdelávaniu. 

Poskytuje študentom prístup  
  their course materials, ku kurzovým materiálom 
  library and information resources, ku knižničným a informačným zdrojom 
  communication tools, k nástrojom komunikácie 
  contact with teachers. ku kontaktu s učiteľmi 
  testing routines, k testovacím prostriedkom 
  records of performance k záznamom o výkonoch  
Its design and functionality impacts on the pedagogic methodologies available to 
teachers.  Forma a funkčnosť VVP majú vplyv na metodiky, ktoré majú k dispozícii 
učitelia.  
A VLE will also interface with institution systems that manage information on 
student registration, performance and fi nance. Virtual Learning Environment 
systems are available from commercial vendors and from Open Source consortia. 
The era in which institutions might consider the development of their own VLE is 
probably over but  
 

 

many institutions now face the challenge of transfer from one or more home grown 

or commercial systems operated at departmental level to a single system operated 

and maintained at institutional level. VVP komunikuje aj so systémami inštitúcie, 

ktoré riadia informácie o zápise študentov, výkonoch a financiách. K dispozícii sú 

systémy virtuálneho vzdelávacieho prostredia od komerčných dodávateľov alebo 

konzorcíí pre tvorbu voľne dostupných (open source) systémov. Éra, keď inštitúcie 

mohli uvažovať o tvorbe svojich vlastných VVP, je už pravdepodobne za nami, ale 

mnohé inštitúcie majú teraz pred sebou náročnú úlohu preniesť jeden alebo viac 

vlastných alebo komerčných systémov, ktoré prevádzkovali na úrovni oddelenia, 
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do jednotného systému, ktorý bude prevádzkovaný a udržiavaný na 

inštitucionálnej úrovni.  

Acquisition of a VLE is a major institutional decision. There are a number of 

published methodologies that provide a framework for decision making. Valuable 

information for assessors may be available in the documentation developed during 

the selection process.  Obstaranie VVP predstavuje pre inštitúciu dôležité 

rozhodnutie. Vydané boli viaceré metodiky, ktoré poskytujú rámec pre prijímanie 

rozhodnutí. Hodnotitelia môžu získať cenné informácie z dokumentácie, ktorá bola 

vypracovaná v procese výberu.    

Virtual Learning Environments may be structured around the teacher-centred 

approach prevalent in campus based teaching with access privileges structured 

around the campus paradigm. Virtuálne vzdelávacie prostredia môžu byť 

postavené na prístupe s orientáciou na učiteľa, ktorý prevažuje vo výučbe v škole, 

s prednostným právom prístupu podľa školskej paradigmy.  

Institutions operating distance learning or e-learning programmes may delegate 

some teaching responsibilities to tutors who support learners on large population 

courses. The VLE should be confi gured to support this model of operation and 

allocate to tutors appropriate access to student records, assessment systems and 

communications tools. Inštitúcie, ktoré prevádzkujú programy dištančného 

vzdelávania alebo e-vzdelávania, môžu preniesť určité povinnosti pri výučbe na 

tútorov, ktorí poskytujú podporu študujúcim v kurzoch s veľký množstvom 

študentov. VVP by malo byť nastavené tak, aby sa podporoval tento model 

prevádzky a aby bol tútorom pridelený príslušný prístup k záznamom 

o študentoch, k systémom hodnotenia a nástrojom komunikácie.     

The VLE should be configured to provide effective services through the specified 

access routes. Any limitations associated with web access via modem or DSL 

connections should be clear to those responsible for course development and 

presentation (via internal documentation of systems capabilities), those with 

learner support responsibilities (via their training and briefing materials) and 

students (via course and programme information and help desk services) .  VVP 

by malo byť nastavené tak, aby poskytovalo efektívne služby prostredníctvom 

vymedzených prístupových ciest. Jasné informácie o všetkých obmedzeniach 

spojených s prístupom k webu cez modemové alebo DSL pripojenie by mali mať 

pracovníci, ktorí sú zodpovadní za tvorbu a prezenzáciu kurzu (cez vnútornú 

dokumentáciu o možnostiach systému), pracovníci, ktorí sú zodpovední za 

študijnú podporu (cez svoje učebné a informačné materiály) a študenti (cez 
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informácie o kurzoch a programoch a služby helpdesku).   

All users should be confi dent that the VLE provides suffi cient security of all 

personal details and of all communications between student, teacher and 

institution. Používatelia by mali mať istotu, že VVP poskytuje dostatočnú 

bezpečnosť pre všetky osobné údaje a komunikáciu medzi študentom, učiteľom 

a inštitúciou. 

The course interface should provide students with information through a consistent 

and logical screen layout and students should be offered the option of a “guided 

tour” to all functions at the start of each course. On screen “buttons” should have 

accessible help facilities at all times to provide learners with prompts and 

reminders on the use of functions and services. Rozhranie kurzu by malo 

poskytovať študentom informácie cez konzistentnú a logickú úpravu obrazovky a  

na začiatku každého kurzu by sa im mala ponúknuť možnosť „prehliadky“ všetkých 

funkcií. „Tlačidlá“ na obrazovke by mali mať nepretržite prístupné prostriedky 

pomoci, ktoré by poskytovali študujúcim výzvy (prompts) a upozornenia 

na využívanie funkcií a služieb.  

 

The VLE should offer students a standard set of study tools that allow students to 

personalise their courses with annotations and notes to parallel the note taking 

expected of them in conventional course. The system should indicate to students 

those sections previously accessed etc . VVP by malo ponúkať študentom 

štandardný súbor nástrojov, ktoré im umožnia robiť anotácie a poznámky, 

podobne, ako sa od nich očakáva pri klasických kurzoch Tým sa kurzy stanú pre 

nich osobnejšími. Systém by mal ukazovať študentom sekcie, v ktorých boli 

predtým, atď.    

The VLE should provide for compatibility with emerging international standards 

that define metadata of learning materials to provide teachers with the opportunity 

to use e-learning materials from as wide a range of sources as possible. VVP by 

malo byť kompatibilné s novými medzinárodnými štandardami, ktoré definujú 

metadáta učebných materiálov, aby sa poskytla učiteľom možnosť využívať 

materiály e-vzdelávania z čo najširšieho množstva zdrojov.     
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E Learning Materials Materiály e-vzdelávania 

The design and development aspects of e-learning materials are covered in the 

Course Design section of this document. This section covers aspects relating to 

the delivery of materials via the VLE/LMS system. Aspekty tvorby materiálov e-

vzdelávania sú zahrnuté v tomto dokumente v časti Tvorba kurzu. Táto časť sa 

zameriava na aspekty, ktoré sa týkajú sprostredkovania materiálov cez systém 

VVP, resp. LMS.  

There are two aspects to a review of e-learning materials: Pri posudzovaní 

materiálov e-vzdelávania existujú dva aspekty:  

1. The user perspective: Pohľad použivateľa  

Reviewers should endeavour to review materials from a student perspective 

preferably using a student user identity. It is recommended that reviewers 

undertake both a broad review of the course materials and conduct in depth 

reviews of selected sections. Posudzovatelia by sa mali snažiť posudzovať 

materiály z pohľadu študenta, najlepšie tak, že využijú totožnosť študenta ako 

používateľa. Odporúča sa, aby posudzovatelia zhodnotili kurzové materiály 

všeobecne a vybrané časti kurzových materiálov aj hlbšie.      

Key points are:  Tu sú hlavné body:  

i.  Is there a clear guide to the course and the functions of the course 

materials provided? Je k dispozícii zrozumiteľný sprievodca ku kurzu 

a funkciám kurzových materiálov? 

ii.  Is there a single study route presented or are options available that may be 

tailored to students’ preferred learning style or work patterns? Je 

prezentovaná len jedna študijná cesta, alebo sú k dispozícii možnosti, ktoré 

sa dajú prispôsobiť preferovanému učebnému štýlu alebo modelu práce 

študentov? 

iii. Are the access routes to information sources clear and are any restrictions 

on access (time, equipment, location, additional registration etc) indicated? 

Sú prístupové cesty k informačným zdrojom jasné a sú uvedené 

obmedzenia v prístupe (čas, vybavenie, umiestnenie, ďalší zápis atď.)? 

2. Back offi ce perspective: Pohľad výkonnej prevádzky (back office) 

Reviewers should confirm that the technical aspects of the materials comply 

with institutional policies on meta data and other factors relating to rights, 

design and reusability. Posudzovatelia by mali potvrdiť, či sú technické aspekty 

materiálov v súlade s politikami inštitúcie pre metadáta a inými faktormi, ktoré 

sa týkajú práv, spracovania a opätovného využitia.    

Information Requirements Požiadavky na informácie 

There should be a clear institutional strategy for the provision of information to 
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students via the virtual learning environment. Inštitúcia musí mať jasnú stratégiu 

na poskytovanie informácií pre študentov cez virtuálne vzdelávacie prostredie. 

The main issues for students are that information is accurate, up-todate and 

accessible, and for the institution the issues will relate to ownership of the 

information and the authorities to post information in the various sections of the 

virtual learning environment. Pre študentov je hlavnou otázkou to, aby informácie 

boli presné, aktuálne a prístupné, a pre inštitúciu sú to otázky vlastníctva 

informácií a oprávnenia vkladať informácie do rôznych sekcií virtuálneho 

vzdelávacieho prostredia. 

It is likely that there will be various areas within the VLE that are the responsibility 

of different administrative, operational and academic divisions of the institution, 

students must be able to navigate between sections easily with common 

standards of presentation adopted across all divisions.  Vo VVP sú 

pravdepodobne rôzne oblasti, za ktoré sú zodpovedné rôzne administratívne, 

prevádzkové a akademické pracoviská inštitúcie. Študenti musia mať možnosť 

prechádzať ľahko medzi sekciami, ktoré majú spoločné štandardy prezentácie pre 

všetky pracoviská. 

For students their main focus may be the home site for the course on which they 

are currently registered and log-in procedures should be designed to ensure that 

they can access this site via a minimal number of mouse clicks. The pages that 

they pass through en-route to their home page may be used to provide gateways 

to other important information sources and highlight any recent changes in non 

course-specific matters, e.g. changes in registration procedures, possible 

downtime on the system etc. Pozornosť študentov sa môže zameriavať hlavne na 

domovskú stránku kurzu, v ktorom sú aktuálne zapísaní. Postup prihlasovania by 

mal byť vytvorený tak, aby sa zabezpečilo, že môžu vstúpiť na túto stránku 

pri minimálnom počte kliknutí myši. Stránky, ktorými na ceste k svojej domovskej 

stránke prechádzajú, sa môžu využiť ako brána k iným dôležitým zdrojom 

informácií a na upozornenie na posledné zmeny v záležitostiach, ktoré sa netýkajú 

priamo kurzu, napr. na zmeny v postupe pri zapisovaní, doby odstávky systému 

atď.         

Security and confidentiality of personal information should be conducted in 

accordance with national regulation and if the institution registers students and/or 

employs staff in other countries it should satisfy itself that their system complies 

with regulations at the point of delivery. Zaistenie bezpečnosti a dôvernosti 

osobných informácií sa musí vykonávať v súlade s národnými predpismi. Ak 
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inštitúcia zapisuje študentov a (alebo) zamestnáva pracovníkov z iných krajín, 

mala by sa presvedčiť, či je ich systém v súlade s predpismi v mieste realizácie.    

Assessors should sample routes to information sources using a student log-on ID 

to test systems for effectiveness and user friendliness. Hodnotitelia by si mali 

vyskúšať cesty k informačným zdrojom pomocou prihlasovacieho mena študenta 

a otestovať, či sú systémy efektívne a priateľské pre používateľa.     

 

Updating and Revision Aktualizácia a revízia 

The system will allow for data collection on many aspects of its operation and the 

use that users make of the system. Monitoring the patterns of use by students and 

staff directly supporting their study is a source of information for improvement in 

pedagogical as well as technical aspects. Systém umožňuje zber údajov o 

mnohých aspektoch jeho fungovania a o tom, ako ho používatelia využívajú. 

Sledovanie modelov využívania, ktoré si osvojili študenti a zamestnanci, ktorí ich v 

štúdiu podporujú, je zdrojom informácií na zlepšenie didaktických a technických 

aspektov.     

Evidence of collaboration between the systems managers and academic staff in 

acquisition and analysis may indicate that the institution has well established 

improvement and revision processes. VLEs in common with other software 

systems are subject to ongoing development. Institutions should evaluate carefully 

the features offered by upgrade options and the benefits of enhanced performance 

weighed against the direct and indirect costs of implementation.  Doložená 

spolupráca medzi manažérmi systémov a akademickými zamestnancami pri 

obstaraní a analýze môže ukázať, že inštitúcia má dobre zavedené postupy na 

zlepšovanie a revíziu. Virtuálne vzdelávacie prostredia sa spolu s inými 

softvérovými systémami neustále vyvíja. Inštitúcie by mali pozorne zhodnotiť 

prvky, ktoré sa ponúkajú v rámci možností aktualizácie, a prínos lepšej výkonnosti 

v porovnaní s priamymi a nepriamymi nákladmi na zavedenie.    

Incremental modification of locally developed systems may pose challenges for 

those charged with management of the system. Tension between academic staff, 

enthusiastic for change in their teaching materials, and managers operating a 

formal management process may be evident.  Čiastková modifikácia miestne 

vytvorených systémov môže predstavovať náročnú úlohu pre pracovníkov, ktorí sú 

zodpovední za riadenie systému. Môže tu existovať evidentné napätie medzi 

akademickými zamestnancami, ktorí sa stavajú nadšene k zmenám vo svojich 

učebných materiáloch, a manažérmi, ktorí sú zodpovední za formálny proces 
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riadenia.          

As students may have purchased equipment specifi to undertake their studies they 

have an expectation that updates to the institution’s systems will not render their 

equipment inadequate or redundant. Je možné, že študenti si kúpili vybavenie 

kvôli svojmu štúdiu, a preto predpokladajú, že aktualizácia systémov inštitúcie 

nespôsobí, že sa s ním nebude dať primeranie alebo vôbec pracovať.       

 

Course information should indicate the period over which a particular technical 

platform is expected to meet the institution’s requirements. V informáciách o kurze 

by sa malo uviesť, v akom období by mala konkrétna platforma spĺňať požiadavky 

inštitúcie.    

On-line assessment On-line hodnotenie  

The effectiveness of the on-line assessment system is a key contributor to student 

learning. The design and management of the delivery system should support the 

achievement of pedagogic objectives and course assessment strategies. 

Standardised management and operating procedures will provide evidence of data 

protection and security of student related information.  Efektívnosť systému on-line 

hodnotenia prispieva zásadným spôsobom k študentovmu vzdelávaniu sa. Tvorba 

a riadenie systému na realizáciu vzdelávania sa by mali podporovať dosahovanie 

didaktických cieľov a stratégií hodnotenia v kurze. Štandardizované postupy 

riadenia a prevádzkové postupy poskytnú dôkaz o ochrane údajov a bezpečnosti 

informácií, ktoré sa týkajú študentov.  

From a student perspective ease of use of the system and prompt and timely 

delivery of results and feedback are likely to be the key performance indicators. 

Z pohľadu študenta sú hlavnými ukazovateľmi výkonnosti pravdepodobne 

jednoduché používanie systému a promptne a načas sprostredkované výsledky 

a spätná väzba.  

Obviously, students will be able to track their individual performance in course 

assessments but it is also possible for them to be provided with information on 

their performance in comparison with fellow students or previous cohorts following 

the course. Presentation of information on comparative performance should be 

carefully considered and its statistical basis made clear.  Študenti samozrejme 
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môžu sledovať svoje individuálne výkony pri hodnoteniach v kurze, ale môžu 

dostávať aj informácie o svojich výkonoch v porovnaní so spolužiakmi v kurze, 

alebo so študentami, ktorí študovali v kurze predtým. Prezentácia informácií 

o komparatívnych výkonoch by sa mala starostlivo zvážiť a mal by vysvetliť sa 

štatistický základ týchto informácií.       

Assessments that are taken and assessed electronically should provide feedback 

at an appropriate time. Pri hodnoteniach, ktoré sa robia a vyhodnocujú 

elektronicky, by sa spätná väzba mala poskytovať v primeranom čase.      

For example: Napríklad  

i.  If the assessment is purely formative then feedback should be provided 

immediately on completion. Ak je hodnotenie čisto formatívne, potom by sa 

spätná väzba mala poskytovať okamžite po dokončení.  

ii.  If it is summative then feedback should be provided as soon as possible. Ak je 

sumatívne, potom by sa spätná väzba mala poskytovať čo najskôr. 

iii. If the assessment is student-specific and generated by selection from a 

question bank, then immediate feedback may be permissible. Ak sa 

hodnotenie týka konkrétneho študenta a je vygenerované z banky otázok, 

potom je prípustná okamžitá spätná väzba. 

iv.  If security is an issue, then feedback should be provided after the  

closing date for submission. Ak je problém s bezpečnosťou, potom by spätná 

väzba mala poskytovať po poslednom dni pre odovzdanie.   

Individual feedback may be augmented with feedback derived from overall 

performance of the student population.  Individuálna spätná väzba sa môže 

rozšíriť o spätnú väzbu na základe výkonov všetkých študentov.  

In contexts in which the on-line system is used as a mechanism to transfer an 

assignment for human marking, it is important that reviewers distinguish between 

the technical features and the human factor aspects. The system should indicate 

to students the status of their assessment e.g., submitted, pending marking, 

marked, available for return etc. V kontextoch, kde sa on-line systém využíva ako 

mechanizmus na prenos zadania, ktoré sa bude známkovať osobne, je dôležité, 

aby posudzovatelia rozlišovali medzi technickými prvkami a ľudským faktorom. 

Systém by mal študentom ukazovať stav zadania, napr. odovzané, čaká na 

hodnotenie, oznámkové, k dispozícii na vrátenie atď.     

The quality of feedback and consistency of marking fall within the human domain 

and quality assurance protocols similar to those applied to text-based distance 
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learning systems should be in operation. An institution that has committed itself to 

an extensive e-learning programme should demonstrate that it is investing 

resources in the development of on-line assessment systems Kvalita spätnej 

väzby a konzistentnosť pri známkovaní závisí od ľudského činiteľa. Fungovať by 

mali podobné protokoly zabezpečenia kvality, ako sa využívajú pri systémoch 

dištančného vzdelávania, kde je text základným prostriedkom pre vzdelávanie sa. 

Inštitúcia, ktorá sa zaviazala, že bude poskytovať rozsiahly program e-

vzdelávania, by mala preukázať, že investuje zdroje do tvorby systémov on-line 

hodnotenia.  

Course teams should be supported in the development of assessments that 

challenge the presumption that on-line assessment techniques are dominated by 

simple multiple choice tests. Assessors may wish to explore with course 

developers the constraints placed upon them by the assessment tools available 

via the virtual learning environment.  Tímy v kurze by mali mať podporu pri tvorbe 

hodnotení, ktoré spochybňujú domnienku, že v postupoch on-line hodnotenia  

dominujú jednoduché testy s možnosťou výberu odpovede. Je možné, že 

hodnotitelia budú chcieť s tvorcami kurzu preskúmať obmedzenia, ktoré im kladú 

nástroje hodnotenia dostupné cez virtuálne vzdelávacie prostredie.  

 

Distribution of physical materials Distribúcia fyzických materiálov 

It is envisaged that the majority of e-learning courses will be delivered entirely on-

line but institutions should be able to demonstrate that they have the capability to 

undertake the distribution of physical materials in certain circumstances. 

Predpokladá sa, že väčšina kurzov e-vzdelávania sa realizuje výlučne on-line, ale 

inštitúcie by mali vedieť preukázať, že za určitých okolností sú schopné 

distribuovať fyzické materiály. 

It is possible to envisage three layers of operation: Možno predpokladať tri úrovne 

činnosti: 
1 All students supplied with physical materials Fyzické materiály sa dodajú 
všetkým študentom  
2 Student option for physical materials dependent on technical 
circumstances Možnosť voľby fyzických materiálov pre študentov závisí od 
technických okolností  
3 Contingency planning for emergency provision Núdzový plán pre 
naliehavé prípady 
If a course is primarily text-based and its course materials are typically a collection 
of PDF fi les then a cost benefi t analysis may indicate that distribution of the 
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course as physical text materials is an option that may offer benefits to students. 
(Student surveys may indicate that the majority of them print out materials, and 
financial analysis demonstrate that the costs to them are greater than the costs of 
central printing and distribution). An institution may have the capability to 
undertake this in-house or may establish a distribution network in association with 
a commercial organisation. Ak je kurz založený v prvom rade na práci s textom 
a kurzové materiály sú typicky zbierkou PDF súborov, potom môže analýza 
nákladov a prínosov ukázať, že distribúcia fyzických textových materiálov pre kurz 
prináša študentom výhody. (Prieskum študentov môže ukázať, že väčšina z nich si 
materiály tlačí, a finančná analýza môže preukázať, že náklady sú pri tom väčšie 
ako nádklady pri centrálnej tlači a distribúcii.) Inštitúcia to možno bude schopná 
urobiť sama, alebo si môže zriadiť distribučnú sieť v spolupráci s komerčnou 
organizáciou.        
If students are studying in districts in which high bandwidth connectivity is not 
available or performs erratically the distribution of video material via disk is an 
option that institutions may choose to provide.  
Institutional contingency planning should provide for the distribution of physical 
materials to students experiencing an emergency situation  
 

 

at a critical point in their studies or unforeseen circumstances relating to 

the institution’s networks and e-delivery systems. Ak študenti študujú 

v oblastiach, kde nie sú dostupné širokopásmové siete alebo ich  

fungovanie je nevyspytateľné, jednou z možností, ktorú si inštitúcia 

môže zvoliť, je distribúcia videomateriálov na diskoch. V núdzovom 

pláne by malo byť uvedené, že distribúcia fyzických materiálov bude 

zabezpečená pre študentov, ktorí sa ocitli v naliehavej situácii 

a kritickom bode svojho štúdia, alebo pri nepredvídateľných 

okolnostiach, ktoré sa týkajú sietí a systémov e-vzdelávania v inštitúcii.  

 
6. Assessors notes for staff support Poznámky pre hodnotiteľov 
k podpore zamestnancov 

This section addresses issues associated with the support made 

available to the institution’s staff in pursuit of institutional objectives for 

the development and delivery of e-learning. It is assumed the transition 
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from e-learning being a pioneering activity driven by enthusiasts to a 

mainstream activity is driven by top down institutional policies and 

objectives. In managing this transition institutional leaders must pay 

attention to the support needs of their staff and ensure that staff efforts 

in this field are d by adequate reward and peer recognition. Táto časť 

sa zameriava na otázky spojené s podporou, ktorú majú zamestnanci 

inštitúcie pri sledovaní cieľov inštitúcie v tvorbe a realizícii e-

vzdelávania. Predpokladá sa, že prechod od e-vzdelávania ako 

priekopníckej aktivity nadšencov k e-vzdelávaniu ako hlavnej aktivite je 

stimulovaný „zhora“ politikami a cieľmi inštitúcie. Pri riadení tohto 

prechodu musia vedúci predstavitelia inštitúcie venovať pozornosť 

podpore svojich zamestnancov a musia zabezpečiť, aby úsilie 

zamestnancov v tejto oblasti bolo adekvátne odmenené a aby získalo 

uznanie u kolegov.     

 Technical Technická 

Technical Support Technická podpora 

The main objective of technical support and training services is to 

ensure that all staff in academic, media development and administrative 

departments are able to fully support the development and delivery of e-

learning developments without requiring them to be technical experts in 

their own right. In this context Technical Support is interpreted broadly 

as addressing strategy, planning, acquisition, and maintenance of ICT 

equipment and systems for e-learning. The departments responsible for 

these functions will vary from institution to institution but the objective 

must be effective support to the delivery of e-learning. Hlavným cieľom 

technickej podpory a vzdelávacích služieb je zabezpečiť, aby všetci 

pracovníci z akademických pracovísk, pracovísk na tvorbu médií 

a administratívnych pracovísk mohli plne podporovať tvorbu a realizáciu 

e-vzdelávania bez toho, aby sa od nich vyžadovalo, aby sa sami stali 

technickými expertami. V tomto kontexte sa technická podpora poníma 

široko a zaoberá sa stratégiou, plánovaním, obstaraním a údržbou IKT 

vybavenia a systémov pre e-vzdelávanie. V rôznych inštitúciách sú za 

tieto funkcie zodpovedné rôzne oddelenia, ale cieľom musí byť 

efektívna podpora realizácie e-vzdelávania.    

Early generations of e-learning development may typically have been 

driven by academics and others with a particular enthusiasm for the use 

of ICT or software development. If an institution is to integrate e-
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learning into the mainstream of its programmes, all academic and other 

professional staff must be confident that they can exercise their 

professional skills in the knowledge that they will be adequately 

supported in the use of the software and technical systems that they are 

required to use.  Pre prvú generáciu tvorby e-vzdelávania bolo možno 

typické to, že ju stimulovali akademickí a iní pracovníci, ktorí boli 

zanietení obzvlášť pre oblasť využívania IKT a tvorby softvéru. Ak má 

inštitúcia integrovať e-vzdelávanie ako hlavnú formu svojich programov, 

všetci akademickí a ostatní pracovníci musia mať istotu, že vedia 

používať svoje odborné zručnosti a vedomosti a že budú mať 

adekvátnu podporu pri využívaní softvéru a technických systémov, 

s ktorými by mali pracovať.    

The use of desktop applications packages is routine in most areas of 

employment and it is reasonable to expect that those interfacing with e-

learning systems will receive support to enable them to regard the e-

learning system as another routine computer desktop tool. Balíky 

desktop aplikácií sa bežne využívajú pri väčšine zamestnaní, a preto sa 

dá očakávať, že podporu získajú tie, ktoré spolupracujú so systémami 

e-vzdelávania, aby mohli systém e-vzdelávania brať ako ďalší bežný 

počítačový desktop nástroj.    

All staff involved in the provision of technical support should have a 

clear view of the importance of their role in the development and 

delivery of e-learning. Všetci zamestnanci zapojení do poskytovania 

technickej podpory by mali mať jasnú predstavu o dôležitosti svojej 

úlohy pri tvorbe a realizácii e-vzdelávania.  

Support services should be available to staff at all sites and locations, 

including study centres. In some instances delivery of services may be 

dependent on external agencies but these should be monitored to 

ensure that they are fi t for purpose. Podporné služby by mali byť 

k dispozícii pre zamestnancov na všetkých stránkach a miestach, 

vrátane študijných stredísk. V niektorých prípadoch môže 

sprostredkovanie služieb závisieť od externých agentúr, ale tieto je 

potrebné sledovať, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú danému účelu.   

Arrangements for the support of staff working on a part time basis in 

tutorial and student support roles may differ from those who are 

institutionally based but given the front-line nature of their role they 
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require provision tailored to their requirements. Mechanizmy na 

podporu zamestnancov, ktorí pracujú externe v role tútorov, alebo plnia 

úlohu študijnej podpory, sa môžu líšiť od tých, ktoré sú určené pre 

pracovníkov ištitúcie. Ak však berieme do úvahy, že ich rola má priamy 

výkonný charakter, je potrebné, aby poskytovanie bolo prispôsobené 

ich požiadavkám.    

Collaboration between technical, academic and administrative 

departments in “foresight” activities conducting realistic appraisal of the 

potential of new technologies and systems may contribute to effective 

long-term planning and reduce the prospects of pursuing initiatives that 

may prove to be dead ends.  K efektívnemu dlhodobému plánovaniu 

a zníženiu možností pre iniciatívy, ktoré končia v slepej uličke, môže 

prispieť spolupráca medzi technickými, akademickými 

a administratívnymi oddeleniami na vypracovaní „prognóz“, v ktorých sa 

posúdi reálny potenciál nových technológií a systémov.  

Assessors should satisfy themselves that technical support is 

universally available and that uniform standards are applied across the 

institution. Hodnotitelia by sa mali presvedčiť, či je technická podpora 

všeobecne dostupná a či sa v inštitúcii uplatňujú jednotné štandardy.  

 

Training Support Podpora vzdelávania 

Provision of high quality training support is essential for staff who is required to 

interface with the e-learning system and its supporting equipment. Poskytovanie 

kvalitnej podpory vzdelávania je základom pre zamestnancov, od ktorých sa 

vyžajuje komunikácia so systémom e-vzdelávania a jeho podporným vybavením.  

Many institutions will have established training programmes that ensure that staff 

are adequately trained in the routine use of ICT equipment and desktop software. 

However, the introduction of an e-learning system should be seen as a major 

change programme for the institution and supported by an associated training 

programme. Mnohé inštitúcie majú zavedené vzdelávacie programy, v ktorých sa 

zamestnanci školia na bežné využívanie IKT vybavenia a desktop softvéru.  

Zavedenie systému e-vzdelávania by sa však malo považovať za program 

významnej zmeny pre inštitúciu a malo by byť spojené s poskytnutím 

zodpovedajúceho vzdelávacieho programu.   

Design of training programmes should be informed by a training needs analysis 
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that identifies training requirements by job function and address the needs of both 

existing and newly recruited staff. Tvorba vzdelávacích programov by mala 

vychádzať z analýzy vzdelávacích potrieb, v ktorej sa identifikujú požiadavky na 

vzdelávanie pre jednotlivé pracovné pozície a riešia sa potreby existujúcich aj 

nových zamestnancov.    

Departmental managers should be specifically briefed on training and staff 

development implications and provided with support to implement training 

programmes at departmental level. Vedúci oddelení by mali byť stručne 

informovaní, aké dôsledky vyplývajú zo vzdelávania a rozvoja zamestnancov, 

a mali by mať podporu pri zavádzaní vzdelávacích programov na oddeleniach.    

 
Training may be provided using both traditional face-to-face methods and using 

on-line training materials and simulations. Adaptation of generic training 

courses/materials provided by systems suppliers to cater for the specifics of the 

implementation at the institution may provide indications of institutional 

commitment to provision of effective training.  Vzdelávanie sa môže poskytovať 

tradičnými prezenčnými metódami a tiež formou, pri ktorej sa využívajú on-line 

učebné materiály a simulácie. Záväzok poskytovať efektívne vzdelávanie môže 

naznačovať úprava všeobecných vzdelávacích kurzov, resp. materiálov, 

poskytnutých dodávateľmi systému, v ktorej sa zohľadnia špecifiká na ich 

zavedenie v inštitúcii.   

A well developed system will contain elements of embedded training via the Help 

functions within the system. Additional training materials including simulations of 

common interactions may be available on-line  

 

e.g. a fire walled training section of the e-learning system may permit staff to 

practise data entry or interactions with dummy students. Vhodne vytvorený systém 

bude obsahovať prvky vnoreného vzdelávania prostredníctvom funkcie 

„Pomocník“ v systéme. Ďalšie učebné materiály, vrátane simulácií spoločných 

interakcií, môžu byť k dispozícii on-line, napr. sekcia vzdelávania v systéme e-

vzdelávania s ochranou fire-wall môže umožniť zamestnancom, aby si precvičovali 

vkladanie údajov alebo interakcie s fiktívnymi študentami.      

Help Desk staff may be empowered to direct staff to sources of training or to 

recommend courses. Zamestnanci helpdesku môžu byť splnomocnení na to, aby 
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informovali  zamestnancov, ako sa dostanú k zdrojom vzdelávania a odporúčaným 

kurzom.  

Additional training programmes and opportunities should be provided whenever 

system changes or extensions are introduced. Pri každej zmene alebo rozšírení 

systému by sa mali poskytnúť doplňujúce programy alebo možnosti vzdelávania.  

In institutions that operate a mature e-learning system induction programmes for 

newly recruited staff and on-line refresher provision will characterise a well 

developed support system.  V inštitúciách s rozvinutým systémom e-vzdelávania 

môžu byť znakom vhodne vytvoreného podporného systému uvádzacie programy 

pre nových zamestnancov a doplňujúce on-line vzdelávanie.   

Provision of training to staff working remotely from the institution and in part time 

roles in tutorial and other aspects of learner support must also be managed 

effectively. Training for this group of staff must acknowledge that they require 

insights into the e-learning system from a learner perspective as students may 

sometimes direct systems enquiries to them. Efektívne musí byť aj riadené aj 

poskytovanie vzdelávania pre zamestnancov, ktorí pracujú na diaľku mimo 

inštitúcie a plnia rolu externých tútorov a iné úlohy študijnej podpory. Pri 

vzdelávaní tejto skupiny zamestnancov sa musí rešpektovať, že potrebujú 

preniknúť do systému e-vzdelávania z pohľadu študujúceho, pretože študenti sa 

môžu na nich niekedy obrátiť s otázkami, ktoré sa týkajú systému. 

 Pedagogic Pedagogická  

Pedagogic support Pedagogická podpora 

Academic staff and media professionals working with them must become adept at 

working within a new pedagogical paradigm in the development and delivery of e-

learning materials. Akademickí zamestnanci a odborníci v oblasti médií, ktorí 

s nimi pracujú, musia nadobudnúť zručnosť pri práci v rámci novej didaktickej 

paradigmy uplatňovanej pri tvorbe a sprostredkovaní materiálov e-vzdelávania.   

Early entrants to the field have learned by doing but there is a growing body of 

knowledge relating to the performance of pedagogic techniques employed in e-

learning. Tí, ktorí začínali v tejto oblasti, sa učili na vlastných skúsenostiach, ale 

súbor poznatkov (body of knowledge) o realizácii didaktických postupov 

využívaných v e-vzdelávaní sa neustále zväčšuje.  

An institution may chose to implement a formal programme of training to equip 

staff with a basic introduction to e-learning techniques that is mandatory before 

staff assume signifi cant responsibilities for e-learning, but in a higher education 
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environment a more collegial approach is likely to be adopted, particularly with 

respect to academic staff. Inštitúcia sa môže rozhodnúť, že zavedie formálny 

program vzdelávania, v ktorom poskytne úvod do postupov v e-vzdelávaní, ktorý 

budú musieť učitelia povinne absolvovať predtým, ako prevezmú zodpovednosť za 

e-vzdelávanie. V prostredí vysokoškolského vzdelávania sa však pravdepodobne 

prijme kolegiálnejší prístup, zvlášť pri akademických zamestnancoch. 

“Lighter touch” approaches might involve a rolling programme of  

 

seminars, websites providing examples of pedagogic techniques, developmental 

workshops for course development teams etc. „Menej násilné“ prístupy môžu 

zahrnovať priebežný program seminárov, webové stránky s príkladmi didaktických 

postupov, workshopy pre tímy tvorcov kurzov atď.   

The institution's media professionals may be key transfer agents in ensuring that 

pedagogic techniques deployed successfully are disseminated to teams operating 

in other academic areas. Odborníci na médiá sú v inštitúcii hlavnými 

sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú, aby sa didaktické postupy využívali 

úspešne a rozširovali sa medzi tímy, ktoré pôsobia v iných akademických 

oblastiach.   

Assessors will have to explore sensitive areas that will indicate the linkage 

between institutional rhetoric regarding e-learning and the reality experienced by 

course developers. Hodnotitelia musia preskúmať citlivé oblasti, ktoré ukážu na 

vzťah medzi rétorikou inštitúcie súvisiacou s e-vzdelávaním a realitou, ktorú 

zažívajú tvorcovia kurzov.    

Pedagogic Development Profesijný rozvoj  

Pedagogic development is one of the most important contributors to the successful 

implementation of e-learning in higher education. Early generation e-learning 

activities were primarily driven by enthusiasts in the academic community, if it is to 

become a mainstream institutional activity then the majority of academic staff must 

become willing and effective users of the pedagogic techniques offered to them. 

Profesijný rozvoj prispieva veľmi významnou mierou k úspešnej implementácii e-

vzdelávania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Prvé generácie aktivít e-vzdelávania 

viedli najmä nadšenci z akademických komunít. Ak sa má e-vzdelávanie stať 

hlavnou aktivitou v inštitúcii, potom musí väčšina akademických zamestnancov 

začať ochotne a efektívne používať ponúkané didaktické postupy.    
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The majority of academic staff will not have experienced e-learning during their 

own education and those that have undertaken formal training in pedagogic 

methods may also be novices in their application in an e-learning context. Hence 

those in leadership roles must ensure that the adoption of e-learning secures buy-

in from academic staff and is not regarded as a top down imposition. Väčšina 

akademických zamestnancov nebude mať skúsenosti s e-vzdelávaním počas 

vlastného štúdia a aj tí, ktorí absolvovali formálne vzdelávanie v oblasti  

didaktických metód, môžu byť začiatočníkmi pri ich využívaní v kontexte e-

vzdelávania. Tí, ktorí sú vo vedúcich pozíciách, musia preto zabezpečiť, aby 

akademickí zamestnanci podporovali zavedenie e-vzdelávania a nepovažovali ho  

za požiadavku „zhora“.    

Pedagogic research and development should be regarded as high status activities 

within the institution and internal structures for reward and esteem may be used to 

emphasise institutional commitment to the activity. Pedagogický výskum a vývoj 

by sa mal v inštitúcii považovať za aktivitu s vysokým statusom a inštitúcia môže 

na zdôraznenie svojho záväzku k tejto aktivite využívať interné štruktúry odmien 

a ocenení.  

In an institution that has a strong departmental structure based on academic 

disciplines there is a risk that development will be compartmentalised risking the 

establishment of local pedagogic cultures and multiple reinvention of techniques. 

V inštitúcii, ktorá má pevnú štuktúru oddelení vychádzajúcu z akademických 

disciplín, je riziko, že tvorba bude rozdrobená, čo môže viesť k tomu, že sa budú  

vytvárať miestne pedagogické kultúry a jestvujúce postupy sa budú vytvárať 

nanovo.   

Specialist pedagogic researchers may be based in a self contained unit charged 

with dissemination of its findings via publication on institutional networks and 

forums. However an alternative is to embed specialists in departments across the 

institution through the creation of a virtual network involving the specialists and 

departmentally based associates. Špecialisti v oblasti pedagogického výskumu 

môžu pracovať v samostatnej jednotke, ktorá bude mať za úlohu rozširovať svoje 

výsledky publikovaním v inštitucionálnych sieťach a fórach. Alternatívou môže byť 

účasť špecialistov z oddelení inštitúcie na vytvorení virtuálnej siete, do ktorej budú 

zapojení špecialisti a kolegovia z oddelení.       

For those institutions that operate in consortium arrangements with other 

institutions it is important that the experience is routed back into the institution in 

order that consortial activity is not regarded solely as an add-on to mainstream 
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activity. Pre tie inštitúcie, ktoré fungujú v konzorciu s inými inštitúciami, je dôležité, 

aby sa skúsenosti vracali späť do inštitúcie, aby sa činnosť v konzorciu 

nepovažovala len za dodatok k hlavnej činnosti.       

The course design and development process is commonly conducted as a team 

activity and it is important in a higher education context that academic staff are 

intimately involved in determination and implementation of the course’s pedagogic 

structure.  A policy of rigid imposition of an instructional design schema on a 

course curriculum outline is unlikely to secure academic support and commitment. 

Proces tvorby kurzu sa realizuje spoločne ako tímová aktivita a v kontexte 

vysokoškolského vzdelávania je dôležité, aby sa akademickí zamestnanci osobne 

zúčastňovali na určovaní a zavedení didaktickej štruktúry kurzu. Prísne 

požiadavky na schému vyučovania v pláne kurikula kurzu pravdepodobne 

nezabezpečia akademickú podporu a angažovanosť.  

 Assessors should endeavour to determine if institutional policies on pedagogic 

development are gaining acceptance amongst course teams and should seek 

examples of improvement of the application of pedagogic development activity in a 

sequence of courses developed over, say, a three year period. Hodnotitelia by sa 

mali snažiť zistiť, či tímy v kurzoch súhlasia s politikami inštitúcie, ktoré sa týkajú 

profesijného rozvoja, a mali by hľadať príklady na zlepšenie využívania aktivít 

profesijného rozvoja v sérii kurzov, ktoré boli vytvorené, povedzme, v období troch 

rokov.  

 

 Resources Zdroje  

Information and Media Support  Podpora v oblasti informácií a médií 

It is presupposed that the institution operates effective library and information 

services to support academic purposes for staff and students and that these are 

adapted to the needs of e-learning students. Additionally there is a need for 

information services relevant to the processes of e-learning. Je predpoklad, že 

v inštitúcii fungujú efektívne knižničné a informačné služby, ktoré podporujú 

zamestnancov a študentov v ich akademických cieľoch, a že tieto služby sú 

prispôsobené potrebám študentov e-vzdelávania. Okrem toho sú potrebné 
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informačné služby, ktoré sa týkajú procesov e-vzdelávania.    

Staff involved in the development and delivery of e-learning must have access to 

information that captures the institutional experience. The Library may be charged 

with the responsibility of maintaining an archive of electronic materials and 

associated reports on their performance. Zamestnanci, ktorí sú zapojení do tvorby 

a realizácie e-vzdelávania, musia mať prístup k informáciám, v ktorých sú 

zachytené skúsenosti inštitúcie. Knižnica môže byť poverená udržiavaním archívu 

elektronických materiálov a príslušných správ o ich fungovaní.  

The indexing and identification of e-learning materials is essential to institutional 

learning. Reinvention of materials, and software tools is commonplace in many 

institutions as it is diffi cult or impossible to identify if appropriate source materials 

have been developed elsewhere. Základom pre vzdelávanie v inštitúci je 

indexovanie a identifikácia materiálov e-vzdelávania. V mnohých inštitúciách je 

bežné, že sa materiály, výučbové jednotky (teaching episodes) a softvérové 

nástroje vytvárajú nanovo, pretože sa dá ťažko určiť alebo sa nedá určiť, či 

príslušné zdrojové materiály neboli vytvorené už niekde inde.   

Information on student performance may be archived in administrative systems but 

may not be suffi ciently fine-grained to yield information on particular components 

of a course. Hence staff should expect that policy development and resources are 

allocated to ensure that data capture and performance analysis of individual e-

learning components is feasible. Informácie o výkonoch študentov sa môžu  

archivovať v administratívnych systémoch, ale tieto informácie nemusia byť 

štruktúrované dostatočne jemne na to, aby mohli prinášať informácie 

o konkrétnych zložkách kurzu. Zamestnanci by preto mali očakávať, že tvorba 

politiky a zdroje sú rozdelené tak, aby sa dal uskutočniť zber údajov a analýza 

jednotlivých zložiek e-vzdelávania.   

The SCORM and IMS systems aim to provide a metadata framework for the 

indexing and identification of learning objects. Institutions should be able to 

demonstrate that they are implementing these or similar systems and most 

importantly have mechanisms in place to provide their staff with access to indexed 

and searchable libraries of its own materials and subsequently materials from 

other sources.  Systémy SCORM a IMS poskytujú rámec metadát na indexovanie 

a identifikáciu vzdelávacích objektov. Inštitúcie by mali vedieť preukázať, že 

zavádzajú tieto alebo podobné systémy, a čo je najdôležitejšie, že majú 

mechanizmy, ktorými poskytujú svojim zamestnancom prístup k indexovaným 

a prehľadávateľným knižniciam svojich vlastných materiálov a následne 
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k materiálom z iných zdrojov.      

 

Administrative Support  Administratívna podpora 

E-learning systems may be designed to provide an effective interface for conduct 

of business with students. The design of internal interfaces for staff is also 

important as staff interactions with the system will impact on staff workloads and 

clumsy interfaces will infl uence their attitudes towards the development and 

delivery of e-learning programmes. Systémy e-vzdelávania môžu byť vytvorené 

tak, aby poskytovali efektívne rozhranie pre prácu so študentami. Dôležitá je tiež 

tvorba rozhraní pre zamestnancov, pretože interakcie zamestnancov so systémom 

budú mať vplyv na pracovné zaťaženie zamestnancov a „nešikovné“ rozhrania 

ovplyvnia ich postoj k tvorbe a realizácii programov e-vzdelávania.    

The introduction of a new system may change well established patterns of working 

and formalise interactions between groups of staff that previously operated on an 

accepted custom and practice basis. The formalised procedures may be regarded 

as an increase in workload and have a negative impact on attitudes towards the 

system. Zavedenie nového systému môže zmeniť zavedené modely práce a môže 

formalizovať interakcie medzi skupinami zamestnancov, ktorí predtým fungovali 

podľa zaužívaných zvyklostí a praxe. Formalizované postupy sa môžu chápať tak, 

že zvyšujú pracovnú záťaž, čo môže negatívne ovplyvniť postoj k systému.    

Significant changes in operations e.g. the introduction of devolved teaching 

involving tutors/mentors, may create a tier of activity that is new to some 

departments. The institution should model the workload implications of new modes 

of operation and develop appropriate staffi ng plans. Veľké zmeny vo fungovaní, 

napríklad prenos výučby na tútorov/resp. mentorov, môžu pre niektoré oddelenia 

znamenať novú oblasť činnosti. Inštitúcia by mala vyjadriť, aký vplyv budú mať 

nové formy fungovania na záťaž pracovníkov a vypracovať zodpovedajúce plány 

personálneho zabezpečenia.  

The e-learning cycle of activity may differ from that for conventional courses and 

the use of a centralised administrative system may allow for extensive collection of 

data. Administrative reporting schedules should be designed to match the pattern 

of teaching of e-learning programmes. Reports should be recognised by staff as 

adding value to the development and delivery of programmes. Cyklus e-

vzdelávania sa môže líšiť od vzdelávacieho cyklu pri klasických kurzoch 

a centralizovaný administratívny systém môže umožniť rozsiahly zber údajov. 

Harmonogramy na odovzdávanie výkazov by mali byť vypracované tak, aby 

zodpovedali modelom výučby v programoch e-vzdelávania. Zamestnanci by mali 
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správy uznávať ako pridanú hodnotu k tvorbe a realizácii programov.    

Tutors/mentors working on a part-time basis should be provided with adequate 

administrative support. High administrative loads will detract from the commitment 

of this group of staff. Support may best be provided through effective design and 

operation of systems rather than provision of direct staff support. Adekvátna 

administratívna podpora by sa mala poskytovať externým tútorom, resp. 

mentorom. Vysoké administratívne zaťaženie povedie k tomu, že sa  

angažovanosť tejto skupiny zamestnancov zníži.  Najlepšiu podporu im poskytne 

skôr efektívne fungujúci systém ako priama podpora poskytovaná zamestnancom.   

If the institution operates a network of study centres the administration associated 

with scheduling and the physical resources of the centre should be valued by 

students and staff associated with the centre. Ak inštitúcia prevádzkuje sieť 

študijných stredísk, študenti a zamestnanci strediska by si mali ceniť 

administratívnu prácu spojenú s rozvrhmi a fyzickými zdrojmi centra.  

 

Career Development Kariérový rozvoj 

Staff motivation is important to the effective development of e-learning 

programmes. Dôležítým faktorom efektívneho rozvoja programov e-

vzdelávania je motivácia zamestnancov.  

The very nature of the development and delivery processes means that 

direct contact and interaction with students is less than would be the 

case in face to face teaching institutions, reducing the positive human 

feedback that is a powerful motivator for many involved in higher 

education. Thus the institutional leadership should ensure that other 

motivational needs are satisfi ed for e-learning developers, peer esteem 

and fi nance may feature as other key motivators. Zo samotnej povahy 

procesu tvorby a realizácie e-vzdelávania vyplýva, že sa v ňom 

vyskytuje menej priameho kontaktu a interakcií so študentami, než 

v inštitúciách, ktoré poskytujú prezenčné vzdelávanie. Tým sa znižuje 

pozitívna osobná spätná väzba, ktorá je silnou motiváciou pre 

mnohých, ktorí sa podieľajú na vysokoškolskom vzdelávaní. Vedenie 

inštitúcie by preto malo pre tvorcov e-vzdelávania zabezpečiť 

uspokojenie iných potrieb motivácie. Ďalšou dôležitou formou motivácie 
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može byť ocenenie od kolegov a financie.          

Introduction of e-learning may require differing working patterns and 

produce different outputs to those that have been used as markers for 

existing career progression patterns. Hence institutions should pay 

considerable attention to the impact of new methods on its career 

review and progression procedures. An institutional initiative to change 

teaching methods will not be well supported if staff are not appropriately 

rewarded for adopting new practices. Zavedenie e-vzdelávania si môže 

vyžadovať odlišné modely práce a môže viesť k iným výstupom, ako sú 

ukazovatele, ktoré sa používajú v súčasných modeloch kariérového 

postupu. Inštitúcie by preto mali venovať značnú pozornosť tomu, ako 

nové metódy vplývajú na postupy posudzovania kariérneho postupu. 

Iniciatíva inštitúcie, zameraná na zmenu metód výučby, nebude mať 

dostatočnú podporu, ak zamestnanci nebudú príslušne odmenení za to, 

že si osvojili nové postupy.     

7. Assessors notes for student support Poznámky pre hodnotiteľov 
k študijnej podpore 

This section covers the components of the support services that are 

provided for students. The support models will vary with institutional 

context. The support package will inevitably involve services from many 

divisions of the institution which the student will access on-line. Hence 

clarity of information on the services available and navigation to the 

sources of support is a key factor for assessors to explore using student 

ID. Táto časť sa zameriava na tie na zložky podporných služieb, ktoré 

sa poskytujú študentom. V rôznych inštitúcionálnych kontextoch sú 

rôzne modely podpory. Balík podpory musí obsahovať služby mnohých 

pracovísk inštitúcie, ku ktorým má mať študent prístup on-line. Hlavný 

faktor, ktorý hodnotiteľ skúma, je preto zrozumiteľnosť informácii 

o dostupných službách a navigácia k zdrojom podpory. Použije pritom 

prihlasovacie meno študenta.  

Student support systems should be effi ciently managed. Assessors 

should expect to include service standards and operational records 

indicating the student traffi c to service sources. Systémy študijnej 

podpory by mali byť riadené efektívne. Hodnotitelia by mali 
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predpokladať, že zahrnujú štandardy služieb a prevádzkové záznamy, 

v ktorých je uvedená návštevnosť študentov týchto zdrojov služieb.  

 Technical Technická 

Effective operation of the institution's on-line learning environment is the 

key component of technical support that impacts on students. It is to be 

expected that the service will be professionally managed. Hlavnou 

zložkou technickej podpory, ktorá má vplyv na študentov, je efektívna 

prevádzka on-line vzdelávacieho prostredia inštitúcie. Dá sa očakávať 

sa, že služba je riadená profesionálne.  

Students should be provided with access to assistance via a technical 

help-desk service that is capable of addressing technical aspects of use 

of the system and of course specifi c software.  Pre študentov by mala 

byť dostupná pomoc prostredníctvom služby helpdesku, ktorý je 

schopný riešiť technické aspekty využívania systému a softéru 

v konkrétnom kurze.  

 

 

Online System Availability Dostupnosť on-line systému 

It is to be expected that the responsibility for the management of the institution’s 

on-line systems will be the responsibility of IT professionals who will operate the 

system to the standards commonly encountered in the commercial customer 

service sector. Comprehensive documentation of operational procedures should 

be evident, logbooks and other routine record keeping should demonstrate 

whether the standards set are being achieved. Dá sa očakávať, že za riadenie on-

line systémov inštitúcie sú zodpovední odborníci v oblasti informačných 

technológií, ktorí prevádzkujú systémy podľa štandardov, ktoré sa bežne vyskytujú 

v sektore komerčných služieb zákazníkom. Doložená by mala byť komplexná 

dokumentácia prevádzkových postupov, v denníkoch a pri inom bežnom vedení 

záznamov by sa malo preukázať, či sa dosahujú štandardy.    

Technical and Helpdesk support Technická podpora a podpora helpdesku 

The provision of technical and helpdesk support should also be managed by IT 

professionals but there is a possibility of variation in service availability. Whilst 

maintaining 24X7 availability of the system may be a realistic goal, provision of 
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equivalent coverage of technical and helpdesk support is more challenging. The 

support service is operated for the benefit of students hence its provision should 

broadly follow the patterns of student use as indicated by system records, Thus, in 

an institution serving the needs of part time students peaks of helpdesk traffic may 

occur in mid evening rather than during the standard working day. Staffing of help 

desk and other support functions should refl ect this pattern. Odborníci v oblasti 

informačných technológií by mali poskytovať aj technickú podporu a podporu 

helpdesku, ale v dostupnosti služieb sú možné aj rôzne varianty. Udržiavanie 

systému v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne môže byť reálny cieľ, ale 

zabezpečenie technickej podpory a podpory helpdesku v rovnakom čase je 

náročnejšia úloha. Podpora by mala fungovať tak, aby z nej mali študenti úžitok, 

a preto by sa mala poskytovať podľa toho, ako študenti využívajú systém, čo 

možno vidieť zo záznamov o systéme. V inštitúcii, ktorá zabezpečuje potreby  

externých študentov, môže byť špička v návštevnosti helpdesku skôr v strede 

večera, než počas štandardných pracovných hodín. Zabezpečenie zamestnancov 

pre helpdesk a iné funkcie podpory by mali tento model zohľadňovať.         

The provision of well designed student manuals and FAQ lists will reduce the need 

for human inputs in the support system. Institutions should define the scope of the 

services offered and not undertake to support aspects that are most appropriately 

provided by the suppliers of commercial software or equipment that students may 

be using. Potrebu osobného vstupu do systému podpory znížia vhodné manuály 

pre študentov a zoznamy často kladených otázok. Inštitúcie by mali definovať 

rozsah ponúkaných služieb a nemali by sa púšťať do takých prvkov podpory, ktoré 

poskytujú na zodpovedajúcej úrovni najlepšie dodávatelia komerčného softvéru 

alebo vybavenia, ktoré študenti môžu používať.  

The service may operate on a tiered basis with staff trained to make judgements 

on when to escalate complex enquiries to another department. Tracking 

responses to enquiries routed out in this way may be a contentious issue for those 

involved in the helpdesk function and for enquirers. Služba sa môže poskytovať na 

viacerých úrovniach, pričom zamestnanci sú vyškolení, aby vedeli posúdiť, kedy 

majú zložité otázky postúpiť na iné oddelenie. Sledovanie odpovedí na otázky, 

ktoré sa získali touto cestou, môže pôsobiť problematicky pre tých, ktorí pôsobia 

vo funkcii helpdesku, a tých, ktorí a pýtajú. 

 Pedagogic Support Pedagogická podpora 

E-learning requires learners to deploy learning skills that they might not have 

encountered previously. The institution may undertake to provide support in 
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learning skills development that acts as a preparation for, or supplement to, the 

learner support integrated within courses. Responsibility for provision of these 

services may be held by a specialist support unit but assessors should satisfy 

themselves that the outputs of such a unit are well integrated with the teaching 

activities of core academic departments. V e-vzdelávaní musia študujúci využívať 

učebné zručnosti, s ktorými sa dovtedy nestretli. Inštitúcia môže poskytnúť pri 

rozvoji učebných zručností podporu, ktorá funguje ako príprava alebo doplnok 

k študijnej podpore integrovanej do kurzov. Za poskytovanie týchto služieb môže 

byť zodpovedné špecializované oddelenie podpory, ale hodnotitelia by sa mali 

presvedčiť, či výstupy tohto oddelenia sú vhodne integrované do výučby 

v hlavných akademických oddeleniach.        

 

Learner Needs Analysis Analýza potrieb študujúcich 

The design and provision of learner support services should be underpinned by 

analysis of the demands of the course and likely prior experience of the student 

population. Tracking developments in educational provision at feeder levels will 

assist with assessing preparedness of those following a conventional progression 

of study, e.g. school to undergraduate study, undergraduate to post graduate; but 

programmes recruiting non conventional students may require institutions to 

monitor the development and relevance of workplace skills to on-line study. 

Information literacy, the skills for collaborative working on-line and contribution to 

on-line communities are key skills over and above the prerequisites for on-campus 

study that institutions should include in their analysis and plan to provide in their 

support mechanisms. Tvorba a poskytovanie služieb študijnej podpory by sa mali 

opierať o analýzu potrieb kurzu a možné predchádzajúce skúsenosti študentov, 

Sledovanie vývoja vo vzdelávaní na vstupných úrovniach pomôže pri hodnotení 

pripravenosti študentov, ktorí študujú klasickým spôsobom, napr. zo školy na 

pregraduálne štúdium, z pregraduálneho na postgraduálne; ale v programoch, do 

ktorých sa prijímajú iní ako klasickí študenti, sa môže od inštitúcií vyžadovať, aby 

sledovali rozvoj a relevantnosť zručností využívaných na pracovisku pre on-line 

štúdium. Inštitúcie by do svojej analýzy a plánu na poskytovanie podporných 

mechanizmov mali okrem vstupných požiadaviek pre štúdium v škole zahrnúť 

kľúčové zručnosti, ako je informačná gramotnosť, zručnosti pre on-line spoluprácu 

a prispievanie do on-line komunít.  
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Pedagogic Guidance Pedagogické poradenstvo  

Analysis of the previous experience of the potential student market and their likely 

needs for preparation for and support during e-learning courses and programmes 

provides the foundation for the development of a guidance materials and services. 

Examination of the institution’s recruitment materials will indicate whether students 

have been presented with a realistic picture of what is involved in pursuing its e-

learning programmes. Základom pre tvorbu poradenských materiálov a služieb je 

analýza predchádzajúcich skúseností potenciálneho trhu študentov a ich 

potenciálnych potrieb na prípravu na kurzy a programy e-vzdelávania a podporu 

počas nich. Preskúmanie materiálov, ktoré inštitúcia využíva pri nábore študentov, 

ukáže, či študenti dostali reálny obraz o účasti v jej programoch e-vzdelávania.    

Though there may be variation in learner needs from subject to subject there is 

likely to be a core of common skills development that is required to support 

learners’ transition from conventional to e-learning techniques that is best provided 

at institutional level. Hoci sa potreby študujúcich môžu v rôznych predmetoch líšiť, 

pravdepodobne existujú základné spoločné zručnosti, ktoré je potrebné rozvíjať pri 

prechode študujúcich z klasických postupov na postupy e-vzdelávania. Tieto sa 

najlepšie poskytujú na inštitucionálnej úrovni. 

The responsibility for the development of support materials and services may be 

allocated on a departmental basis or to working groups that draw on inputs from a 

range of departmental expertise e.g. the Library may have responsibility for 

information literacy etc. Zodpovednosť za rozvoj podporných materiálov a služieb 

sa môže rozdeliť podľa oddelení alebo na pracovné skupiny, ktoré budú čerpať 

z odbornosti rôznych pracovísk, napr. knižnica môže byť zodpovedná za 

informačnú gramotnosť atď.   

Support materials may be provided as an integral part of course development or 

provided for access as and when needed via an e-learning skills portal. Podporné 

materiály sa môžu poskytovať ako neoddeliteľná súčasť tvorby kurzu, alebo 

v prípade potreby cez portál zameraný na zručnosti pre e-vzdelávanie.  

The person and job specifications for appointments to student support roles will 

provide information on the emphasis that the institution places on provision of 

pedagogic support to learners. Informácie o tom, či inštitúcia kladie dôraz na 

poskytovanie pedagogickej podpory pre študujúcich, poskytnú charakteristiky 

kvalifikačných a osobnostných predpokladov a opisy pracovných pozícií, ktoré sa 

uplatňujú pri menovaní do rolí študijnej podpory.  
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Staff development programmes for academic and other learner support staff may 

provide evidence of the emphasis that the institution places on supporting learner 

acquisition of e-learning skills. Programy rozvoja zamestnancov pre akademických 

zamestnancov a iných zamestnancov študijnej podpory možu poskytúť dôkaz 

o tom, inštitúcia kladie dôraz na podporu študujúcich pri získavaní zručností pre e-

vzdelávanie. 

Assessors should satisfy themselves that the institution’s provision of pedagogic 

support to students is appropriate to requirements and draws on a broad base of 

expertise across the institution. Hodnotitelia by sa mali presvedčiť, či inštitúcia 

poskytuje študujúcim pedagogickú podporu, ktorá zodpovedá požiadavkám, a či 

čerpá z rozsiahlych odborných znalostí celej inštitúcie.   

 

 Resources Zdroje 

E-learners may be expected to rely heavily on the use of on-line resources and the 

provision of effective library and other information services. Investment in these 

services may enable institutions to minimise their expenditure on other support 

services. Študujúci v e-vzdelávaní možno budú musieť vo veľkej miere spoliehať 

na využívanie on-line zdrojov a efektívnych knižničných a iných služieb. Investície 

do týchto služieb možu umožniť inštitúciám, aby minimalizovali svoje výdavky na 

iné podporné služby.  

Library and information sources Knižničné a informačné zdroje 

An institution’s e-learning and on-line students should have access to the same 

electronic resources that are available to on campus students. Institutional policies 

on journal and database subscriptions may specifically identify the requirements 

for access by the institution’s students from locations remote from the campus 

network. Študenti e-vzdelávania a on-line študenti v inštitúcii by mali mať prístup 

k rovnakým elektronickým zdrojom, aké majú študenti študujúcich v škole. V 

politikách inštitúcie, ktoré sa týkajú prihlasovania na odoberanie časopisov 

a databáz, sa môžu uviesť konkrétne požiadavky na prístup pre študentov 

inštitúcie z miest, ktoré sú mimo siete inštitúcie.    

Comprehensive access by on-line students may not be attainable in the short term 

but it is essential that all sources relevant to the area of study of a particular 

course are accessible to its online students. Negotiation of access rights to the 
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libraries of institutions working in consortium arrangements may pose difficulties if 

subscriptions have been initially purchased on a “students and staff of the 

institution only” basis. Úplný prístup pre študentov e-vzdelávania sa možno 

nebude dať dosiahnuť za krátky čas, ale dôležité je, aby všetky zdroje z oblasti 

štúdia v konkrétnom kurze boli pre študentov prístupné on-line. Rokovanie 

o prístupových právach ku knižniciam v inštitúciách v konzorciu môže viesť 

k ťažkostiam, ak bol prístup predplatený iba pre študentov a zamestnancov 

inštitúcie.  

Planning for library resource provision is a component of course design requiring 

close collaboration between academic and library staff as on-line availability of a 

specific resource may have signifi cant impact on course structure. Pri plánovaní 

poskytovania knižničných zdrojov pri tvorbe kurzu je potrebná úzka spolupráca 

medzi akademickými zamestnancami a zamestnancami knižnice, pretože on-line 

dostupnosť konkrétneho zdroja môže významne ovplyvniť štruktúru kurzu.   

Course information should indicate the resources available to students, the routes 

through which they can be accessed and any necessary passwords should be 

communicated to students securely. V informáciách o kurze by sa mali uviesť 

zdroje, ktoré majú študenti k dispozícii, a študenti by mali dostať bezpečné 

informácie o cestách, ktorými sa k nim dá dostať, a o všetkých potrebných 

heslách.  

On-line “guided tours” may be provided as an introduction to library resources. 

This may be included in a range of services relating to online study skills that may 

be provided on an institution wide basis by the library. A guide to other resources 

that may be available to students through national and local library services, 

services offered by professional bodies will make an important contribution to the 

development of information literacy. Ako úvod ku knižničným zdrojom sa môžu 

ponúknuť on-line „prehliadky“. Môžu byť súčasťou služieb, ktoré sa týkajú on-line 

študijných zručností, ktoré môže knižnica poskytovať pre celú inštitúciu. Návod 

k iným zdrojom, ktoré môžu byť k dispozícii pre študentov cez národné a miestne 

knižničné služby a služby poskytované profesijnými orgánmi, prispeje významným 

spôsobom k rozvoju informačnej gramotnosti.  

Reviewers may wish to assess the quality of these materials by “test driving” them 

using student id from a location and connection route typical for the student 

population. Je možné, že hodnotitelia budú chcieť ohodnotiť kvalitu týchto 

materiálov pomocou „testovacej jazdy“ s prihlasovacím menom študenta z miesta 

a cez pripojenie, ktoré je typické pre študentov,   
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On-line students will study at times other than conventional offi ce hours, 

arrangements for help desk and other advisory services should take account of 

flexible working study patterns. Full 24x7 service in respect of personal advice is 

an unrealistic expectation but equally 9 to 5 during the working week is too 

restricted, reviewers should satisfy themselves that the institution is taking due 

account of student needs in its design of support services. On-line študenti 

neštudujú počas klasických úradných hodín, zabezpečenie helpdesku a iných 

poradenských služieb by malo zohľadňovať pružné modely štúdia. Nepretržitá 

služba osobného poradenstva 24 hodín denne sa nedá reálne očakávať, ale pri 

poskytovaní počas úradných hodín v pracovnom týždni by bola príliš obmedzená. 

Hodnotitelia by sa mali presvedčiť, či inštitúcia pri tvorbe podporných služieb 

dostatočne zohľadňuje potreby študentov.           

 

Learner Communities Študentské komunity 

Creation of a sense of academic community amongst on-line students is intended 

to fulfil a number of functions with academic and social dimensions. Vytváranie 

zmyslu pre akademickú komunitu medzi on-line študentami by malo plniť viacero 

funkcií, ktoré majú akademický a sociálny rozmer.  

Reduction of the isolation often associated with traditional modes of distance 

education is the prime driver for providing community space within an on-line 

learning system. Tools for online contact enable students to share learning related 

concerns and problems with their peers going someway to replicate the mutual 

support mechanisms available to campus based students.  Hlavným stimulom na 

poskytnutie priestoru pre komunitu v rámci systému on-line vzdelávania je 

zmenšenie izolácie, ktorá je často spojená s tradičnými formami dištančného 

vzdelávania. Nástroje na prostredkovanie on-line kontaktu umožňujú študentom 

podeliť sa s obavami a problémami pri vzdelávaní sa so svojimi spolužiakmi, čím 

určitým spôsobom kopírujú mechanizmy vzájomnej podpory, ktoré majú študenti 

študujúci v škole.  

The open and recordable nature of on-line communication frequently raises 

concerns over the boundary between mutual assistance and plagiarism but 

arguably the nature of on-line communication simply raises awareness of practices 
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that are integral to campus life. The institution should provide guidelines on 

appropriate behaviour in respect of informal collaboration during study and apply 

an etiquette code to apply to the social aspects of on-line exchanges. Otvorená 

on-line komunikácia sa dá zaznamenať, čo často zvyšuje obavy o hranice medzi 

vzájomnou pomocou a plagiátorstvom. On-line komunikácia však nepochybne 

zvyšuje povedomie o postupoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života v škole. 

Inštitúcia by mala dať pokyny o zodpovedajúcom správaní sa pri neformálnej 

spolupráci počas štúdia a uplatňovať etický kódex, ktorý by sa mal vzťahovať na 

sociálne aspekty on-line komunikácie.  

On-line discussion activity groups may be divided between those to which 

students are allocated for some course-specifi c purpose and those whose 

participants are voluntary members of the community. Though informal contact 

and collaboration between students during a course may be desirable, 

participation should not be compulsory. On-line diskusné skupiny sa môžu rozdeliť 

na skupiny, do ktorých sú študenti pridelení s určitým cieľom súvisiacim 

s konkrétnym kurzom, a na skupiny, v ktorých sú účastníci dobrovoľnými členmi 

komunity. Neformálny kontakt a spolupráca medzi študentami počas kurzu môže 

byť žiaduca, ale účasť by nemala byť povinná.      

The institution should have a code of practice compliant with relevant data 

protection and privacy legislation relating to the release of course participant lists, 

e-mail addresses etc . Whether by an opt-in or opt-out mechanism, students 

should be able to remain outside any non compulsory on-line communication 

environment. Inštitúcia by mala mať súbor zásad na zverejňovanie zoznamov 

účastníkov kurzov, e-mailových adries atď., ktorý by mal zodpovedať príslušnej 

legislatíve o ochrane údajov a súkromia. Študenti by mali mať možnosť zostať 

mimo prostredia nepovinnej on-line komunikácie tým, že sa budú môcť slobodne 

rozhodnúť, či sa na nej zúčastia (opt-in) alebo nezúčastnia (opt-out). 

Institutions should monitor and survey the effectiveness of on-line community 

groups to inform future policy. Inštutúcie by mali sledovať a mapovať efektívnosť 

on-line komunít ako informácie pre budúce politiky.   

Group size is a key issue. In every group there will be active participants, non 

active participants, lurkers, and non participants. If students are allocated to tutor 

groups of, say, 20 the group will coalesce as a community for the activities 

required of them as integral and required course activities. However, a group of 

this size may not be large enough to contain a core of suffi ciently committed 

participants to form a self sustaining group for optional activities, hence an 
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informal community may require a larger population base, constituted on a 

regional or course wide basis. Examples of good practice in group formation and 

management should be disseminated across the institution. Hlavnou otázkou je 

veľkosť skupiny. V každej skupine sú aktívni účastníci, neaktívni učastníci, takí, 

ktorí sledujú komunikáciu, a takí, ktorí sa nezúčastňujú. Ak sú študenti pridelení 

k tútorom do skupín, povedzme, po dvadsiatich, skupina si vytvorí komunitu pri 

aktivitách, ktoré sú súčasťou požadovaných aktivít v kurze. Takáto skupina však 

nemusí byť dostatočne veľká na to, aby sa v nej sformovalo jadro z účastníkov, 

ktorí sa budú dostatočne angažovať na voliteľných aktivitách. Preto bude pre 

neformálnu komunitu možno potrebná väčšia základňa študentov z regiónu alebo 

z celého kurzu. Dobré príklady z praxe pri vytváraní a riadení skupín by sa mali 

rozširovať v celej inštitúcii.  

Whereas the use of bulletin boards and threaded conferences is well established, 

the use of Blogs, Wikis etc are emergent areas. Experimental activities, whether 

initiated by academic staff or students are subject to risk. It must be recognised 

that student involvement in such activity is key to ensuring effective exploitation of 

novel techniques. Student interests should be paramount so the institution should 

have policies regarding student participation in courses using experimental and 

novel techniques. They should be protected from adverse effects of unsuccessful 

experimental activity on their performance on the course. Evaluation of 

experimental work, dissemination of results should be evident and should lead to 

development of policy relating to future use. Dobre zavedené je využívanie 

elektronických násteniek (bulletin boards) a konferencií s hierarchickou stromovou 

štruktúrou (threaded conferences), no objavujú sa nové oblasti, napr. blogy, wiki 

stránky atď.  Experimenetálne aktivity, iniciované akademickými zamestnancami 

alebo študentami, predstavujú riziko. Treba uznať, že zapojenie študentov do 

týchto aktivít tvorí základ efektívneho využívania nových postupov. Prvoradé by 

mali byť záujmy študentov, a preto by inštitúcia mala mať politiky pre účasť 

študentov v kurzoch, v ktorých sa využívajú experimentálne a nové postupy. 

Študenti by mali byť chránení pred tým, aby neúspešné experimentálne aktivity 

mali nepriaznivý vplyv na ich výkony v kurze. Evaluácia experimentálnej práce 

a rozširovanie výsledkov by mali byť zrejmé a mali by viesť k rozvoju politiky, ktorá 

sa týka ďalšieho využitia.    

The institution may choose to allocate responsibility to its student association for 

the organisation of on-line interest groups or societies. These should be subject to 

the same codes of behaviour as those areas directly managed by the institution. 

Inštitúcia sa môže rozhodnúť, či zodpovednosť za organizáciu on-line záujmových 

skupín a spoločností určí svojej študentskej asociácii. Mali by sa v nich uplatňovať 
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tie isté pravidlá správania, ako v oblastiach, ktoré sú riadené priamo inštitúciou.   

 Institutions may have a code of practice relating to delegation of responsibility for 

the mediation of on on-line discussion and conference areas. All those exercising 

these responsibilities should have briefing materials and training in exercising their 

responsibilities, and a well managed institution will provide back-up support 

available for consultation on the resolution of contentious issues. Inštitúcia môže 

mať súbor zásad na delegovanie zodpovednosti za mediáciu on-line diskusií 

a konferencií. Všetci pracovníci, ktorí sú zodpovední za tieto úlohy, by mali dostať 

stručné informačné materiály a mali by byť vyškolení na vykonávanie svojich úloh. 

Dobre riadená inštitúcia by mala poskytovať technickú podporu, na ktorú by dalo 

obrátiť pri riešení sporných záležitostí.  

System Managers will retain the authority to intervene in any identifi able breach of 

codes of behaviour. Systémoví manažéri si ponechajú právomoc zasiahnuť pri 

každom zistení porušenia pravidiel správania.  

There has been considerable development of expertise in the development and 

management of on-line communities based on asynchronous and synchronous 

use of text-based conferencing. The archiving of discussion strands in 

asynchronous text-based conferencing provides value to non participating 

individuals. The growth of on-line voice and video communication shifts the 

balance from text-based dialogue to voice based that is more diffi cult to archive. 

There may be greater value to those actively participating, less to the broader 

community. V súčastnosti sa značne vývijajú poznatky o rozvoji a riadení on-line 

komunít, v ktorých sa využívajú asynchrónne a synchrónne konferencie, pri 

ktorých sa informácie prenášajú vo forme textových správ. Archivácia diskusných 

raťazcov „textových“ asynchrónnych konferencií je cenná pre tých, ktorí sa na 

konferencii nezúčastnili. Nárast on-line audio a videokonferencií vedie k tomu, že 

sa posúva pomer od textovej komunikácii k hlasovej, ktorá sa archivuje ťažšie. 

Väčšiu cenu môže mať pre tých, ktorí na nej aktívne zúčastňujú, menšiu pre širšiu 

komunitu.     

Assessors should anticipate lively debate over the issues arising in this topic area. 

Hodnotitelia by mali predpokladať živú debatu o otázkach, ktoré sa objavujú 

v súvislosti s touto témou.    
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E-learning skills Zručnosti pre e-vzdelávanie 

E-learning continues to be a new experience for the majority of students and 

requires learning skills that differ from those developed in conventional study. 

Given the varying interpretations of what constitutes e-learning it is important that 

potential students are adequately equipped with the skills necessary for successful 

study of the particular course or programme. Pre väčšinu študentov predstavuje e-

vzdelávanie i naďalej novú skúsenosť, ktorá si vyžaduje rozvoj iných zručností, 

než pri klasickom štúdiu. Ak si zoberieme rôzne interpretácie toho, čo tvorí e-

vzdelávanie, dôležité je to, že potenciálni študenti majú byť vybavení zručnosťami, 

ktoré sú potrebné pre úspešné štúdium v konkrétnom kurze alebo programe. 

General purpose skills in the use of applications packages may be defined and 

described against vocationally related qualifi cations such as the European 

Computer Driving Licence and possession of such a qualification might be a 

recommended/essential prerequisite for registration.  Všeobecné zručnosti 

potrebné pri využívaní balíkov aplikácií sa môžu definovať a opísať na základe 

odborných kvalifikácií, napr. Európskeho vodičského preukazu na počítače 

(ECDL), a takáto kvalifikácia by mohla predstavovať odporúčanú, resp. základnú 

požiadavku pri zápise.   

A strategy of progressive development of skills within a course or programme may 

be implemented but options should be available for students to assess their 

preparedness for study. Zaviesť sa môže stratégia postupého rozvoja zručností 

v rámci kurzu alebo programu, ale študenti by mali mať možnosť, aby sa mohli  

ohodnotiť, ako sú pripravení na štúdium. 

The institution or department may offer a set of “taster exercises” to prospective 

students that will provide illustration of the study techniques required. An 

interpretative commentary on the course extracts will provide further explanation to 

prospective students and may provide direction to further preparatory materials. 

Inštitúcia alebo oddelenie môžu ponúknuť budúcim študentom ukážkové cvičenia, 

v ktorých sú ilustrované požadované študijné postupy. Ďalšie vysvetlenie poskytne 

budúcim študentom komentár s vysvetlivkami k úryvkom z kurzov. Ten ich môže 

nasmerovať k ďalším prípravným materiálom.      
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It has been suggested that responsibility for the provision and management of a 

suite of preparatory skills development materials should lie with the Library (in 

conjunction with a specialist pedagogic department?). Materials should draw on 

expertise gained throughout the institution and be subject to regular updating as 

institutional feedback and research develop. Je návrh, aby za poskytovanie 

a riadenie prípravných materiálov zameraných na rozvoj zručností bola 

zodpovedná knižnica (spolu so špecializovaným pedagogickým oddelením?). 

Materiály by mali čerpať z odbornosti získanej v rámci celej inštitúcie a mali by sa 

pravidelne aktualizovať na základe spätnej väzby a výskumu v inštitúcii. 

Tutors have a major role to play in the development of e-learning skills via their 

feedback on assessment work and direct response to student enquiry, they should 

have available to them support materials for use with students. Dôležitú úlohu pri 

rozvoji zručností pre e-vzdelávanie musia zohrávať tútori, a to prostredníctvom 

spätnej väzby pri hodnotení a priamymi reakciami na otázky študentov. Mali by 

mať k dispozícii podporné materiály, ktoré využijú pri študentoch.  

 

Study Centres Študijné strediská 

Institutions may regard their Study Centres as outposts of the institution that serve 

multiple purposes, e.g. regional recruitment and administration centre, local library, 

teaching centre, assessment centre, etc. Inštitúcie môžu považovať svoje študijné 

strediská za vysunuté pracoviská, ktoré slúžia viacerým účelom, napr. ako 

regionálne náborové a administratívne stredisko, miestna knižnica, vzdelávacie 

stredisko, hodnotiace stredisko atď.  

Attendance at study centres may place constraints of time and place on study that 

is counter to the objective of fl exibility inherent in e-learning. Institutions should be 

able to demonstrate that policy regarding study centre provision has been 

reviewed generally or specifi cally in relation to the introduction of e-learning 

courses. Účasť v stredisku môže klásť obmedzenia na čas a miesto štúdia, čo je 

v protiklade s cieľom, ktorým je pružnosť spojená s e–vzdelávaním. Inštitúcie by 

mali byť schopné preukázať, že politiky, ktoré sa týkajú študijných stredísk, sa 

revidujú vo všeobecnosti alebo konkrétne pri zavádzaní kurzov e-vzdelávania.     

If access to equipment facilities for e-learning is an intended role for study centres 

then assessors should assure themselves that every effort has been made to 

ensure that study centre opening hours coincide with those when students are 

most likely to be free to study. Negotiation of access rights at other institutions or 

reduced rates for accessing facilities of commercial cyber centres would provide 
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evidence of an institution’s commitment to securing fl exible access for its 

students.  Ak je úlohou študijných stredísk zabezpečiť zariadenia pre e-

vzdelávanie, potom by sa hodnotitelia mali uistiť, či sa vyvinulo všetko úsilie pre to, 

aby otváracie hodiny študijného strediska vyhovovali časovým možnostiam 

študentov, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že sa môžu venovať štúdiu.   

It is possible that due to licensing restrictions or security concerns certain 

resources may be available to students only over intranet connections. In these 

circumstances students may be required to make use of both their own home/work 

based facilities and those of the study centre network. Je možné, že kvôli 

licenčným obmedzeniam alebo obavám súvisiacim s bezpečnosťou, sú niektoré 

zdroje k dispozícii študentom len cez intranetové pripojenie. V týchto prípadoch 

budú možno študenti musieť využívať svoje vlastné zariadenia, ktoré majú doma, 

resp. v práci, alebo zariadenia siete študijných stredísk.    

Specialised equipment or software may be available at the centre, booking 

systems should be in place to ensure that students are able to gain access to 

these facilities at a time that suits them. V stredisku môže byť k dispozícii 

špecializované vybavenie alebo softvér a mali by existovať rezervačné systémy, 

ktoré umožnia študentom získať prístup k týmto zariadeniam v čase, ktorý im 

vyhovuje.     

Study centres may have a role as locations for tutorials and discussion groups 

using video conferencing facilities. Reviewers should satisfy themselves that there 

is adequate support to users in the set up of equipment and in user management 

of the event. Študijné strediská môžu byť miestom pre vzdelávanie sa v malých 

skupinách a pre diskusné skupiny využívajúce videokonferenčné zariadenia. 

Posudzovatelia by sa mali presvedčiť, či používatelia majú adekvátnu podporu pri 

používaní vybavenia a pri riadení používateľov danej akcie. 

 

 

 

Assessors should recognise that the staff employed at study centres may well be 

regarded by students and other local stake holders as the public face of the 

university. As staff in customer support roles in other areas of business they may 

be expected to have diffi culties occurring in almost any aspect of the institution’s 

operations presented to them. Hodnotitelia by mali uznať, že študenti a ostatní 

miestni aktéri považujú zamestnancov študijných stredísk za tvár, ktorú univerzita 
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ukazuje verejnosti. Podobne ako zamestnanci na podporu zákazníkov v iných 

oblastiach činnosti, aj oni môžu mať ťažkosti v takmer všetkých aspektoch 

prevádzky inštitúcie. 

If there is a pre existing study centre network that has been managing face to face 

outreach activity or the tutorial aspects of an earlier form of distance learning, 

study centre staff may feel overloaded or even threatened by the introduction of 

new services for e-learning students. Ak už predtým existovala sieť študijných 

stredísk, ktoré organizovali prezenčné aktivity pre širšiu verejnosť alebo 

zabezpečovali tutoriálne prvky skoršej formy dištančného vzdelávania, 

zamestnanci študijného strediska môžu mať pocit, že sú zavedením nových 

služieb pre študentov e-vzdelávania preťažení alebo dokonca ohrození.     

It is reasonable to expect that staff employed at study centres in a student liaison 

role are adequately briefed on the institution’s e-learning policies and courses and 

are confident in providing advice to potential students on the implications of e-

learning. If “taster materials” are available at study centres then staff should be 

briefed in their function and use and be able to assist potential students in their 

use. An enthusiastic assessor might undertake a “mystery shopper” exercise to 

check performance in this area. Je primerané očakávať, že zamestnanci 

študijných stredísk určení pre styk so študentami majú adekvátne informácie 

o politikách inštitúcie pre e-vdelávanie a o kurzoch a sú spoľahliví pri poskytovaní 

rád študentom o dôsledkoch e-vzdelávania. Zanietený hodnotiteľ by si mohol 

zahrať úlohu „fiktívneho zákazníka“, pri ktorej skontroluje výkon v tejto oblasti.   

Clear information should be available to students regarding the facilities available 

throughout the study centre network, the conditions for their use and, as far as 

possible, information on the type of staff in attendance and their hours of 

attendance. Students should be free to use the technical facilities in any study 

centre and express a preference on allocation to a particular centre for attendance 

at face to face events.  Študenti by mali mať k dispozícii jasné informácie 

o zariadeniach, ktoré sú dostupné v celej sieti študijných stredísk, o podmienkach 

pre ich využívanie a pokiaľ je to možné, mali by mať informácie o type 

zamestnancov, ktorí budú v strediskách prítomní, a o čase, kedy tam budú 

prítomní. Študenti by mali mať v každom centre voľnosť pri využívaní technických 

zariadení a možnosť zvoliť si konkrétne stredisko pre účasť na prezenčných 

aktivitách.   

Review of study centre base activity should ideally involve visits to one or more 

centres to review facilities and meet with staff and students. V ideálnom prípade 
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by posúdenie základnej činnosti študijných stredísk by malo zahrnovať návštevu 

jedného alebo viacerých stredísk, v ktorých si hodnotitelia prezrú zariadenia 

a stretnú sa so zamestnancami a študentami.   

 Staff Resources Personálne zdroje 

The nature of higher education and the breadth of responsibility that institutions 

carry for the educational and personal development of their students require 

significant human intervention even in programmes that are delivered 

predominantly through e-learning methodologies. The following interactions are 

representative of those that may be encountered Charakter vysokoškolského 

vzdelávania a rozsah zodpovednosti, ktorú má inštitúcia pri vzdelanostnom 

a osobnom rozvoji svojich študentov, si vyžaduje podstatnú osobnú intervenciu 

dokonca aj v programoch, pri ktorých prevažujú metódy e-vzdelávania. Stretnúť sa 

možno s týmito interakciami:  
  student – tutor ( tutor group leader) študent – tútor (vedúci tútor skupiny) 
  student – teacher (course author) študent – učiteľ (autor kurzu) 
  student – professional expert  študent – odborník v danej oblasti 
  student – study skills advisor študent – poradca pre študijné zručnosti  
  student - careers advisor študent – kariérový poradca  
  student - administrative advisor.  študent – poradca pre administratívne 
záležitosti.  
 

 

Student handbooks, physical or on-line, will provide information on circumstances, 

access routes, service specification and availability by which students can gain 

access to direct contact with those tasked with fulfi lling advisory functions. 

Informácie o podrobnostiach, prístupových cestách, špecifikácii a dostupnosti 

služieb, cez ktoré sa študenti môžu skontaktovať s pracovníkmi, ktorí plnia 

poradenské funkcie, sú k dispozícii v materiálnych alebo on-line študentských 

príručkách.  

 Services may be provided on a tiered basis, e.g. a telephone or e-mail help 

service designed to respond to routine matters and to conduct a triage service on 

more complex problems, routing students to more specialist and personalised 

advice by appointment. Such structures allow institutions to balance the benefi ts 

of wide availability with the need to make effective use of the time of highly 

specialised advisors. It is envisaged that the most frequently encountered 

interaction will be “tutorial” in nature, i.e. provision of advice directly related to the 
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content and study of the course. There is an inherent tension between the 

desirability of having this support provided by a single identifiable individual and 

the need for rapid availability of advice. Reviewers should explore institutions’ 

solutions to this issue.  Služby sa môžu poskytovať na viacerých úrovniach, napr. 

to môže byť pomoc cez telefón alebo e-mail, ako reakcia na bežné záležitosti 

a výkon základnej diagnostiky pri zložitejších problémoch, kedy sa študenti po 

dohode presmerujú na viac špecializované a personalizované poradenské služby. 

Takéto štruktúry umožnia inštitúciám zabezpečiť rovnováhu medzi výhodami, ktorú 

ponúka široká dostupnosť, a potrebou efektívne využívať čas 

vysokošpecializovaných poradcov. Predpokladá sa, že najčastejšie sa bude 

vyskytovať interakcia, ktorá bude svojím charakterom „tutoriálna“, t.j. rady budú 

priamo súvisieť s obsahom a štúdiom v kurze.  

There is an inherent tension between the desirability of having this support 

provided by a single identifiable individual and the need for rapid availability of 

advice. Reviewers should explore institutions’ solutions to this issue.      Je 

prirodzené napätie medzi snahou, aby túto podporu poskytovala jedna konkrétna 

osoba, a potrebou dostať radu rýchlo. Posudzovatelia by mali preskúmať, ako 

inštitúcia rieši tieto otázky. 

There should be clear mechanisms for the allocation of students to groups for 

particular purposes and to establish the necessary communications links, e.g. 

allocation to tutor groups is undertaken by the institution, tutors have the authority 

to allocate students to task groups to undertake group working activities etc. Mali 

by existovať jasné mechanizmy, na základe ktorých sa študenti rozdeľujú do 

skupín na konkrétne účely a zriaďujú sa potrebné linky na komunikáciu, napr. 

rozdelenie do skupín k tútorom robí inštitúcia, tútori majú právomoc rozdeľovať 

študentov do skupín vytvorených na riešenie skupinových pracovných aktivít atď.  

 Student discussion sites may provide indications of student satisfaction with the 

effectiveness of service provision. Spokojnosť s efektívnosťou poskytovania 

služieb môžu naznačovať študentské diskusné stránky. 

Advisory services should be operated to an adequately resourced plan and 

scalable to meet institutional objectives for the growth of e-learning programmes. 

Planning should be based wherever possible on experience of student demand for 

services and should model differing patterns of demand at differing stages in 

students’ careers Poradenské služby by mali fungovať podľa plánu s primeranými 

zdrojmi a ich škála by sa mala byť taká, aby sa mohli plniť ciele inštitúcie pri 

rastúcom počte programov e-vzdelávania. Plánovanie by malo podľa možnosti 
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vychádzať zo skúseností z dopytu študentov po službách a malo by obsahovať 

rozličné modely dopytu v rôznych etapách kariéry študentov.     

Resource Planning Plánovanie zdrojov 

The design and provision of learner support services should be underpinned by 

analysis of the demands of the course and likely prior experience of the student 

population. Tvorba a poskytovanie služieb študijnej podpory by sa mali opierať 

o analýzu potrieb kurzu a možné predchádzajúce skúsenosti študentov, 

Tracking developments in educational provision at feeder levels will assist with 
assessing preparedness of those following a conventional progression of study, 
e.g. school to undergraduate study, undergraduate to post graduate, etc; but 
programmes recruiting non conventional students may require institutions to 
monitor the development and relevance of workplace skills to on-line study. 
Sledovanie vývoja vo vzdelávaní na vstupných úrovniach pomôže pri hodnotení 
pripravenosti tých, ktorí študujú klasickým spôsobom, napr. zo školy na 
pregraduálne štúdium, z pregraduálneho na postgraduálne; ale v programoch, do 
ktorých sa prijímajú iní ako klasickí študenti, sa môže od inštitúcií vyžadovať, aby 
sledovali rozvoj a relevantnosť zručností využívaných na pracovisku pre on-line 
štúdium. 
 

Information literacy, the skills for collaborative working on-line and contribution to 

on-line communities are key skills over and above the prerequisites for on campus 

study that institutions should include in their analysis and plan to provide in their 

support mechanisms. Ďalšími zakladnými zručnosťami, ktoré by mali ištitúcie 

zahrnúť k vstupným požiadavkám na štúdium v škole v svojej analýze a pláne na 

poskytovanie podporných mechanizmov, sú informačná gramotnosť, zručnosti pre 

on-line spoluprácu a prispievanie do on-line komunít. 

 
 

 

Definition of Support Roles Definovanie podporných rolí  

The scope and function of all the student support roles should be clearly specifi ed 

through job and person specifi cations, newly recruited staff should undertake an 
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induction and training programme to prepare them for their roles. Training 

materials may be accessible on-line and hence available as a reference resource 

that staff can consult at any time. Rozsah a funkcia všetkých rolí študijnej podpory 

by mali byť jasne určené v opise pracovných pozícií a špecifikácii kvalifikačných 

a osobnostných predpokladov. Noví zamestnanci by mali absolvovať uvádzacie 

a školiace programy, v ktorých sa pripravia na svoje roly. Učebné materiály môžu 

byť prístupné on-line, a tak môžu byť k dispozícii pre zamestnancov ako 

referenčný zdroj, na ktorý sa môžu kedykoľvek obrátiť.  

For those involved in teaching specific courses the generic aspects of the role 

should be further elaborated with specifi c information relevant to the pedagogic 

design of the course, its contents and its relationship with other courses in the 

programme in order that tutors etc fully appreciate the students’ study context. Pre 

tých, ktorí sú zapojení do výučby v špecificky zameraných kurzoch, by sa 

všeobecné aspekty rolí mali ďalej rozpracovať a doplniť o špecifické informácie, 

ktoré sa týkajú didaktického spracovania kurzu, jeho obsahu a jeho vzťahu k iným 

kurzom v programe, aby si tútori atď. plne uvedomovali študijný kontext študenta.   

 Those in support roles should be provided with access to information necessary 

for them to fulfil the roles expected of them, e.g. course tutors should be able to 

look up some aspects of a student’s personal records. Students should be aware 

of this possibility and may be required to grant permission for this to occur.  Pre 

tých, ktorí plnia podporné roly, by sa mal zabezpečiť prístup k informáciám, ktoré 

sú potrebné na to, aby mohli vykonávať úlohy, ktoré sa od nich očakávajú. Napr. 

tútori v kurze by mali mať možnosť si prezrieť niektoré častí osobných záznamov 

študentov. Študenti by si mali uvedomovať túto možnosť a inštitúcia ich môže 

požiadať, aby na to dali súhlas.      

Administrative Support  Administratívna podpora 

Students require support on administrative aspects of their study, matters of 

course registration, credit transfer, award status etc.  Študenti potrebujú podporu 

v administratívnych záležitostiach svojho štúdia, ktoré sa týkajú zápisu do kurzov, 

prenosu kreditov, stavu vybavovania dokladu o vzdelaní (award status) atď.  

The administrative system should be designed to be pro-active with respect to 

routine administrative support, and reminders on upcoming deadlines for 

registration, submission of assignments, etc should be posted routinely on a 

student’s home page or other entry point to the VLE system. A well designed 

system might have a second trigger point of sending administrative messages to a 

default e-mail address should a student not have responded to postings via the 

VLE system. Administratívny systém by mal byť vytvorený tak, aby aktívne 
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zabezpečoval bežnú administratívnu podporu. Upozornenia na blížiace sa termíny 

zápisov, odovzdania zadaní atď. by sa mali vkladať automaticky na študentovu 

domácu stránku alebo iné vstupné miesto v systéme virtuáleho vzdelávacieho 

prostredia. Vhodne vytvorený systém by mohol mať záložnú adresu (trigger point) 

na zasielanie administratívnych správ na predvolenú e-mailovú adresu, ak študent 

nereaguje na správy zaslané cez VVP. From an e-learner's perspective 

administrative support should operate to broadly similar principles of availability as 

their academic support. It is to be expected that students will be able to look up 

on-line their data on course progress, registration on future courses, courses 

available to them etc. If this is consistently provided, their need to access human 

contact may be restricted to dealing with exceptions. Z pohľadu študenta e-

vzdelávania by administratívna podpora mala do veľkej miery fungovať podľa 

podobných zásad dostupnosti, ako akademická podpora. Dá sa očakávať, že 

študenti si môžu prezerať on-line údaje o svojom napredovaní v kurze, o zápise do 

budúcich kurzov, o kurzoch, ktoré sú pre nich k dispozícii, atď. Ak sa to poskytuje 

konzistentne, potreba osobného kontaktu sa obmedzí len na výnimočné prípady. 

   

If for example a student consults his/her record and has a query regarding their 

credit status as recorded on the on-line data base, Stage 1 may be to submit an e-

mail query. At Stage 2 a next day e-mail response would confirm the record to be 

correct or acknowledge the error and its correction. The e-mail would offer further 

sources of advice via e-mail or phone contact with a specific department or named 

advisor as Stage 3 in the enquiry process. The initial query and response would be 

available to whoever picks up the next stage of the enquiry. Stage 4 would result 

in the enquiry becoming a case handled by a specifi c member of staff.  

The processes and progress between stages should be clearly specifi ed and 

assessors may wish to follow a specific case to confi rm that stages are followed 

through to conclusion.  Ak napríklad študent nahliadne do svojho záznamu a má 

otázku o stave kreditov zaznamenaných v on-line databáze, prvým krokom môže 

byť, že zašle svoju otázku e-mailom.  Druhým krokom je odpoveď, ktorú dostane 

e-mailom na nasledujúci deň, v ktorej sa potvrdí správnosť záznamu alebo sa 

uzná chyba, ktorá sa opraví. V e-maile sa môžu ponúknuť ďalšie zdroje 

poradenských služieb prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu 

na konkrétne oddelenie alebo poradcu. Toto predstavuje tretí krok pri riešení 

otázky. Pôvodná otázka a reakcia na ňu sú dostupné pre každého, kto sa zaoberá 

ďalším riešením otázky. Štvrtý krok by končil tým, že otázkou by sa zaoberal  

konkrétny zamestnanec. 

Procesy a postup medzi krokmi by sa mali jasne určiť a je možné, že hodnotitelia 

sa budú chcieť pozrieť na konkrétny príklad, aby mohli potvrdiť, že všetky kroky sa 

doťahujú do konca.                 
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