
Blended learning (voľný preklad zmiešané učenie sa – zmiešané formy učenia 
sa) je inovatívna forma vzdelávania (vrátane univerzitného), ktorá predstavuje 
určitý kompromis medzi ‘čistým’ e-learninovým vzdelávaním a klasickou 
formou vzdelávania, spočívajúcou v častom osobnom kontakte so 
študentami/študentom. S blended-learning ako alternatívou k spomínaným dvom 
formách štúdia sa začalo experimentovať takmer v zápätí po prepuknutí 
nadšenia pre e-learning. Táto forma, skúmaná viacerými autormi od r. 2001 
(napr. Reay, J., Singh, H. & Reed, C.; Young, J. R. a Tuckman, B. 2002 a i.), je 
v súčasnosti už založená na serióznych vedeckých výskumoch a teoretických 
východiskách (Staker, H., & Horn, M. B., 2012. Využíva zmiešané druhy 
aktivít, technológie, interakcie a programov. Overená bola celá škála modelov 
edukačnej interakcie medzi študentmi a učiteľmi prostredníctvom blend-
learningu, od nižšej intenzity využívania online materiálov, tzv. 
suplementárneho modelu, cez rotačný (využívajúci napr. pravidelnú rotáciu 
výučby vo fyzickej a virtuálnej triede) po tzv. ukotvené a voľnovýberové 
alternatívne modely (viac v zdrojoch: Graham, C.R., Henrie, C. R., Gibbons, 
A.S. 2014, a i.). 

Blended learning je vhodná forma napr. preto, lebo odstraňuje bariéry času a 
vzdialenosti a sprístupňuje štúdium všetkým záujemcom, ktorí by pre rôzne 
príčiny – pohybové zdravotné postihnutie, sociálno-ekonomické pozadie, 
vzdialenosť – nemohli študovať v tradičnej dennej forme štúdia. Komunikácia 
medzi študentmi a vyučujúcimi sa uskutočňuje prostredníctvom výučby v triede, 
tutoriálov, individuálnych konzultácií, online učebných e-textov a diskusií, 
mailovej komunikácie, správ na učebnom portáli (napr. EKP Silver, moodle a 
i.), e-zadaniami umiestnenými v dropboxe, online kalendárom, e-portfólií, 
blogov, online testov a prieskumov, a pod. Výskumy (viď napr. krátky zoznam 
referencií nižšie) ukázali, že blended learning je priechodná, aktivizujúca forma 
kolaboratívneho učenia sa, orientovaného na študenta a jeho potreby, 
samozrejme za predpokladu, že sa dodržiavajú pravidlá interakcie medzi 
účastníkmi edukácie, jednotlivé roly učiteľov a študentov, starostlivý výber 
nástrojov spolupráce, tzv. “didakticko-technologická” kompetencia vyučujúcich 
ako aj nevyhnutné informačno-technologické vybavenie. 

Na jednom z pracovísk ponúkajúcich štúdium teológie v SR (katedra teológie a katechetiky, 
PF UMB) bola čistá forma on-line vzdelávania overovaná v rokoch 2003-2005. Zhoršené 
študijné výsledky, ba dokonca aj zvýšený nárast neúspešnosti v štúdiu viacerými študentami 
(najmä zo zahraničia) ukázali, že táto forma nie je celkom “priateľsky naklonená”- relevantná 
celkovým požiadavkám štúdia teológie, nakoľko toto pozostáva z viacerých predmetov, ktoré 



si nevyhnutne vyžadujú priame každodenné vedenie zo strany vyučujúcich (napr. klasické 
jazyky – hebrejský, grécky či latinský, práca s originálnymi biblickými textami, diakonický a 
pastorálny výcvik a pod.). Preto je nevyhnutné siahnuť po riešení, ktoré predstavuje pozitívnu 
symbiózu doposiaľ odskúšaných metód a foriem, či už tradične ako aj e-learningovej výučby, 
a tým by mohla byť forma blended-learning. 

Ďalej treba vysvetliť, že vďaka európskym projektom (napr. Erasmus/Erasmus Plus) sa v 
uplynulom období zvýšil na univerzitách záujem zahraničných študentov aj o štúdium 
teológie, resp. niektorých teologických predmetov. Okrem domácich slovenských študentov 
sa na štúdium teológie prihlasujú aj zahraniční študenti, predovšetkým zo slovenských menšín 
v európskych krajinách (Srbsko, Rumunsko), alebo aj študenti z iných štátov (ČR, Ukrajina, 
Maďarsko, Španielsko, Kuba, africké štáty). Títo často definujú na začiatku svoje potrebu 
štúdia teologických predmetov  v blended learning forme, a to v jej anglickej 
mutácii. Nazdávame sa (čo treba overiť výskumom), že táto potreba, pokiaľ by bola 
naplnená, by mohla o.i. vytvoriť priestor pre nevyhnutný interkultúrny a interlinguálny dialóg 
medzi študentami, a teda zmena formy by prispela k celkovej inovácii, aktualizácii a 
internacionalizácii štúdia teológie. Anglickú mutáciu si často žiadajú aj slovensky hovoriaci 
študenti, ktorí sa chcú zdokonaliť v anglickom jazyku - v tomto prípade by bolo štúdium 
obsahu teológie integrované s cudzím (anglickým) jazykom, pričom táto "bilingválna" forma 
štúdia by mohla flexibilne mať podobu od slabej verzie CLIL (content and language 
integrated instruction) po štúdium celého predmetu v anglickom jazyku 

Pri opise súčasného stavu treba podotknúť, že v SR doposiaľ chýbajú dôležité súčasti 
modernej metodiky výučby vysokoškolských predmetov v študijnom odbore teológia, 
neexistujú napr. ani online odborné jazykové dvojjazyčné slovníky pre tento vedný odbor. 
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