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Přínosy e-learningu

 snížení technických, organizačních a cestovních nákladů

 snížení času na organizaci školení, času na dopravu, času 
mimo kancelář

 rychlé vyškolení velkého počtu i geograficky vzdálených 
pracovníků

 dodání všech druhů školení

 spojení formálního i spontánního přístupu ke školení

 správa znalostí – zpracování výsledků vzdělávání, kontrola a 
využití znalostí, plánování vzdělávání 



Nevýhody e-learningu

 nedostatečná nebo nemožná interakce s lektorem v procesu 
učení

 rozsah studijních materiálů (desítky stran textu) a 
neschopnost jim samostatně porozumět

 úroveň motivace vzdělávané osoby

 délka a náročnost přípravy e-learningového kurzu



Co jsou to webináře

 Slovo webinář pochází ze slov webový seminář (Web-based 
seminar)

 Jedná se o živou formu online komunikace, která probíhá 
prostřednictvím Internetu pouze přes webový prohlížeč 

 Účastník webináře nepotřebuje extra hardware ani software



Výhody webinářů

 Webináře jsou dostupné odkudkoliv

 Účast bez cestování 

 Interaktivní forma s možností spolupráce 

 Živý přenos v reálném čase 

 Bezpečný přístup 

 Škálovatelné pro jedince až tisíce osob 

 Využití webové aplikace s nízkými datovými přenosy 



Nástroje webinářových systémů

 Sdílení PowerPointových prezentací 

 Sdílení plochy a všech aplikací 

 Whiteboard

 Komunikace pomocí chatu 

 Audiokonference pomocí VoIP nebo telefonu 

 Videokonference

 Ankety 

 Videozáznam webináře

 Výpis účastníků webinářů 





Úskalí webinářů

Rychlost a spolehlivost

připojení k Internetu 



Úskalí webinářů

Chybějící osobní kontakt 



Úskalí webinářů

Udržení pozornosti

účastníků



Úskalí webinářů

Spolehlivost školicího

systému



Úskalí webinářů

Kvalita zvuku a videa



Klasické vzdělávací 
metody

E-learning Webináře

Náklady na vybavení

 Pronájem prostor

 Občerstvení

 Studijní materiály

 Studijní pomůcky 

Náklady na lektory

 Plat lektora

 Doprava a stravné 

Náklady na studující

 Nepřítomnost na 
pracovišti

 Doprava a ubytování

 Přírůstek nákladů na 
výpočetní techniku

 Náklady na LMS systém 

 Náklady na vývoj kurzu 

 Náklady na studující, 
nepřítomnost na pracovišti

 Náklady na zavedení a 
provoz webinářového
systému

 Plat lektora

 Náklady na studující, 
nepřítomnost na pracovišti

Rentabilita vzdělávání



Prostor pro vaše dotazy 


