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Abstrakt
Bakalářská práce má za cíl zjistit, jaká je současná situace využití e-learningových kurzů

v rámci školení řidičů profesionálů. V praktické části bakalářské práce bude použit dotazník,

který zmapuje zkušenosti lektorů, školitelů a žáků, řidičů profesionálů s využitím

e-learningových kurzů v praxi a zkušenosti a praxi v oblasti tvorby a zpracování

e-learningových kurzů. Cílem dotazníkového šetření je zjištění, co je prvotním důvodem

k využití samotných e-kurzů a jaké jsou výhody či nevýhody e-learningu jako takového.

Abstract
The bachelor thesis aims to find out what is the current situation of using e-learning courses

in the training of professional drivers. The survey will use a questionnaire that maps the

experience of lecturers, trainers and students, professional drivers with experience and

practice in the creation and processing of e-learning courses. What is the primary reason for

using the e-courses themselves and what are the advantages or disadvantages of e-learning as

such.

Cíl práce

Závěr

Tato práce se zabývala problematikou e-learningu ve vzdělávání dospělých, zejména efekty,

které generuje při vzdělávání profesních řidičů. E-learning je poměrně moderní metodou,

která plně využívá potenciálu informačních a komunikačních technologií. S jejich pomocí

poskytuje příležitost ke vzdělávání dospělých, kteří se nemohou účastnit klasické prezenční

výuky. E-learning tak výrazně zlepšuje možnosti vzdělávání ve společnosti, zejména pak

v rámci neformálního vzdělávání dospělých. Prací se podařilo identifikovat i nevýhody, které

z e-learningu vyplývají. Jde zejména o zvýšené nároky na práci učitele, problematickou

motivaci studentů, nezájem studentů, či nutné náklady na pořízení příslušného technického

a programového vybavení, nebo chybějící praktickou stránku. Jako nevýhoda se jeví i to, že

se nelze ihned ptát na nejasnosti.Jak se dále prokázalo, tak motivace je základním faktorem,

který rozhoduje o úspěšnosti či neúspěšnosti e-learningu. Z tohoto důvodu je nutné aktivně

podněcovat vznik motivace u studentů. Praktická část práce a zejména primární sběr dat

prokazují, že jde skutečně o stěžejní problém, který je nutné řešit a sledovat jeho efektivitu.

Pro zajištění motivace však musí e-learningový kurz splňovat řadu různých požadavků, které

musí právě motivaci podporovat. Z odpovědí řidičů či lektorů vyplývá, že se objevují

problémy s motivací, které mohou narušovat konečnou efektivitu e-learningu.
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Cílem mé práce bylo získání základních informací o motivaci účastníků v systému vzdělávání

řidičů profesionálů ke studiu prostřednictvím e-learningových aplikací, jejich výhodách,

nevýhodách, bariérách a využití.Tento cíl byl naplněn prostřednictvím zkoumání sekundárních

a primárních zdrojů. Deskripce odborných zdrojů soustředila pozornost na prostudování

využití e-learningu ve vzdělávání dospělých, a to s důrazem na výhody a nevýhody, či právě

motivaci. Z hlediska výhod e-learningu lze hovořit o atraktivnosti a názornosti vzdělávání,

možnosti ověření znalostí testem, řešením modelových situací, možnost individuálního

přizpůsobení potřebám a možnostem uživatelů, časové a prostorové úspoře, snížení pracnosti

při plánování vzdělávacích aktivit či snížení nákladů na vzdělávání řidičů.
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