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ABSTRAKT
Cieľom našej práce je poukázať na existujúce a nové nástroje, prvky v oblasti informačnokomunikačných technológií, ktoré môžeme aplikovať do seniorskej edukácie. Zavádzaním
nových postupov môžeme skvalitniť a podporiť vzdelávanie seniorov, ktoré organizujú rôzne
inštitúcie, organizácie, združenia, spolky, komunitné centrá a iní. Prieskumom IKT nástrojov
nielen v stredoeurópskom prostredí otvárame priestor pre vyššiu kvalitu vzdelávacieho
procesu. Náš teoretický prístup opierame aj o empirické zistenia, ktoré sme realizovali na
študentoch a lektoroch univerzity tretieho veku. Prácu sme obohatili aj o diskusiu výsledkov
vrátane odporúčaní pre prax určenú nielen pre odbornú verejnosť.
Kľúčové slová: staroba, starnutie, aktívne starnutie, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie
seniorov, univerzity tretieho veku, virtuálna univerzita tretieho veku, informačnokomunikačné technológie, sociálne siete
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ABSTRACT
The main goal of this work is to point out existing education tools and new tools, ICT
elements that we can apply to senior education. By introducing new practices, we can
improve and support the education of seniors organized by various institutions, organizations,
associations, community centers and others. By researching ICT tools not only in the Central
European area, we open up the space for a higher quality of the educational process. Our
theoretical approach is based on the empirical findings we have made on students and
lecturers of the Third Age University. We have also enriched the work on the discussion of
results, including recommendations for practice not only for the professionals.
Key words: old age, ageing, active ageing, adult education, education of seniors, university of
the third age, virtual university of the third age, information and communication technologies,
social networks
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Predslov
Problematike edukácie seniorov sa venuje čoraz viac teoretických aj empirických
štúdií. Viacerí domáci aj zahraniční autori poukazujú na aktuálnu otázku v spoločnosti, kde
percentuálne pribúdajú ľudia v dôchodkovom veku a vznikajú otázky, ako sa tejto skupine
venovať. Jednou z možností ako zvýšiť kvalitu života v dôchodkovom veku je aj vzdelávanie.
Nehovorme len o vzdelávaní v laviciach, ale spomeňme aj exkurzie, tvorivé dielne, pohybové,
kultúrne aktivity a iné. Je dôležité, aby sme edukáciu seniorov považovali za širšiu
problematiku, kde majú priestor aj vzdelávacie inštitúcie, organizácie, združenia, múzeá,
komunitné centrá, neziskové organizácie, spolky a iné.
Téma našej práce chce poukázať nielen na existujúce a fungujúce IKT nástroje pre
potrebu seniorského vzdelávania, ale sa zaoberá aj zavádzaním – aplikáciou nových. Okrem
teoretických poznatkov prinášame aj výskumne podloženú prax opierajúcu sa o výpovede
študentov univerzity tretieho veku a lektorov UTV na problematiku vplyvu IKT na edukačný
proces.
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0 ÚVOD
Edukácia seniorov v prostredí strednej Európy sa výrazne posúva nielen po
kvantitatívnej stránke, ale aj po kvalitatívnej stránke. Drvivá väčšina seniorov – študentov si
platí za vzdelávací proces, a preto požadujú aj kvalitné vzdelanie. Do kvalitného vzdelávania
nám okrem lektora vstupujú aj iné faktory: organizácia, personálne a priestorové kapacity,
materiálne vybavenie a iné. Keďže vzdelávanie seniorov sa uskutočňuje v strednej Európe
predovšetkým na vysokých školách, vidíme veľké možnosti aplikácie existujúcich
vzdelávacích nástrojov, ktoré sú určené pre „klasických“ študentov vysokých škôl. Žijeme v
dobe informačno-komunikačných technológií a jeho výrazného vplyvu nielen na edukačný
proces.
Cieľom našej práce je podchytiť problematiku vplyvu informačno-komunikačných
technológií na edukačný proces a s tým súvisiace otázky a problémy. Analýzou nástrojov
a prvkov a ich aplikáciou do praxe sme chceli ponúknuť rozšírenie poznatkov pre teoretickú
aj odbornú verejnosť.
Na preskúmanie a podporu našich tvrdení sme zvolili kvantitatívnu metódu v podobe
dotazníka, ktorý bol distribuovaný študentom UTV počas troch rokov. Nechceli sme
poukázať iba na súčasný stav, ale aj na vývoj a trendy, ktoré môžu nastať počas skúmania
problematiky. Keďže viacerí autori odporúčajú doplniť kvantitatívny výskum o kvalitatívny,
rozhodli sme sa, že výskum doplníme o rozhovor. Rozhovor bol vedený s lektormi IKT na
univerzite tretieho veku.
Svoju prácu sme postavili na troch základných pilieroch. Prvý teoretický vstup je do
problematiky staroby, starnutia a edukácie seniorov. Venovali sme sa najmä demografickému
vývoju, aktívnemu starnutiu, striebornej ekonomike, špecifikám edukácie seniorov
a inštitucionálnemu ukotveniu seniorského vzdelávania.
Druhý pilier nám opisuje už existujúce nové prvky a nástroje v edukačnom procese
pre seniorov. Opisujeme rôzne prístupy, ktoré obohacujú a môžu výrazne obohatiť nielen
univerzity tretieho veku, ale aj iné inštitúcie, organizácie, združenia, ktoré sa venujú
vzdelávaniu seniorov. Ich aplikáciou do praxe sa môže výrazne zvýšiť kvalita poskytovaných
služieb.
Tretí pilier sa venuje výskumu, metodike, analýze a diskusii výsledkov. Z výskumu a
diskusie nám vyplývajú rôzne zaujímavé výsledky, ktoré zvyšujú nielen teoretické vedomosti
ale aj praktické odporúčania pre odbornú verejnosť.
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Na záver by sme chceli zdôrazniť, že v našej práci sme vychádzali z odbornej
literatúry nielen zo stredoeurópskeho priestoru, ale aj z Európy a sveta. Prácu sme obohatili aj
o naše praktické skúsenosti, ktoré máme viac ako 15 ročné v tejto oblasti.
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1

STAROBA A STARNUTIE

Staroba je to posledná vývinová etapa v živote človeka. Právne vymedzenie staroby je
„obdobie, kedy vzniká jednotlivcovi nárok na poberanie starobného dôchodku, pričom vekové
ohraničenie nie je v tomto prípade totožné s psychologickým vymedzením obdobia staroby“
(Krystoň, Kariková, 2015, s. 69).
Starnutie podľa andragogického slovníka od autorov V. Hotár, P. Paška, J. Perhács et
al (2000, s. 421) sa definuje ako „proces postupnej involúcie so sprievodnými biologickými,
psychickými a sociálnymi zmenami organizme a osobnosti človeka“. WHO to opisuje ako:
„postupné znižovanie fyziologických rezerv a zvýšenie rizika mnohých ochorenia
všeobecnému poklesu kapacity jednotlivca“ (WHO, 2015, s. 25). Príprava na starnutie je
celoživotný proces, ktorého cieľom je pripraviť človeka na aktívnu starobu aby v plnom
zdraví, celkovej pohode, tvorivej kondícii, činorodosti, nezávislosti a v dôstojnosti prežil
toto životné obdobie (Gracová, Selecký, 2017, s. 179).
M. Račková starnutie charakterizuje ako „druhú polovicu života sprevádzanou
pomalou kumuláciou ireverzibilne prebiehajúcich involučných zmien vo fyzickej, psychickej,
sociálnej a spirituálnej oblasti“ (2014, s. 46). Autorka rozdeľuje tieto zmeny na primárne
a sekundárne znaky starnutia.
Primárne znaky starnutia – telesné zmeny:
 pribúdanie vrások,
 strata elasticity kože,
 zmena/strata farby vlasov,
 rednutie vlasov,
 zmeny proporcií tela,
 zhoršovanie akomodácie očnej šošovky.
Sekundárne znaky starnutia:
 zmeny pohybového systému,
 zhoršenie kvality chôdze,
 obmedzenie rozhodovacích schopností,
 zmeny funkcie kardiovaskulárneho systému,
 insuficiencie psychických funkcií,
 zmenená kapacita pozornosti atď (tamtiež).
10

S. Kariková vychádza z ontogenetickej psychológie a zameriava sa na skúmanie
vývinových období, ktoré rozdeľuje na:
 pedopsychológiu (obdobie detstva a dospievania),
 adultopsychológiu (obdobie dospelosti),
 gerontopsychológiu (obdobie staroby).
Gerontopsychológia sa intenzívne rozvíja, pretože má svoje špecifiká, svoj význam a
zameriava sa najmä na kvalitu života.
Na vývoj staroby a starnutia sa môžeme pozrieť z dvoch základných uhlov pohľadu:
 Ekonomického – kde sa zvyšuje percento poberateľov starobných dôchodkov k
pomeru ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
 Sociálneho – kde sa zvyšuje vek dožitia obyvateľstva u žien aj u mužov (2015,
s. 139).
Starnutie podľa J. Langmeiera, D. Krajčířovej je charakterizované ako „súhrn zmien v
štruktúre a funkciách organizmu, ktoré podmieňujú jeho zvýšenú zraniteľnosť a pokles
schopností a výkonnosti jedinca, a ktoré kulminujú v terminálnom štádiu a v smrti“ (1998, s.
184).
Starnutie podľa K. Thorovej je ohraničené:
 chronologickým vekom (kalendárny vek – západná Európa 65–70 rokov,
východná Európa 55–60 rokov),
 biologickým vekom (pokles fyzických a kognitívnych schopností),
 zmenami v sociálnych roliach (odchod do dôchodku, ukončenie aktívneho
rodičovstva) (2015, s. 463).
M. Krystoň a S. Kariková ich rozširujú o:
 funkčný vek (odchod do dôchodku),
 psychologický vek (zmeny v priebehu starnutia),
 sociálny vek (ukončenie pracovného pomeru, zmena životného štýlu) (2015, s.
63).
J. Oravcová zmeny starnutia rozdeľuje na:
 biologické,
 psychické (2002, s. 80).
Do biologických zmien patria najmä zmeny v tkanivách, bunkách, nervovej a
endokrinnej sústave, pokles funkcie metabolizmu organizmu. Prejavuje sa to znížením
11

odolnosti voči infekciám, zvýšeným sklonom k nádorovým ochoreniam, spomalením hojenia
rán, stratou pružnosti väziva, sklerotizáciou ciev a iné.
Do psychických zmien patria najmä: zhoršenie zmyslového vnímania, pamäti,
inteligencie, tvorivosti, citového prežívania, mení sa osobnosť aj sociálne začlenenie
jednotlivca (tamtiež, 2002, s. 80–81).
P. Říčan biologický vek nazýva aj funkčný a zdôrazňuje, že sa veľmi líši v závislosti
od jedinca. „Niekto starne rýchlejšie, niekto podstatne pomalšie“ (2006, s. 331).
Staroba je poslednou etapou vývinu človeka. Uvedomenie si blížiaceho a
neodvratného konca môže spôsobiť rôzne problémy s adaptáciou na toto obdobie a tiež zmeny
s ním spojené. Pod adaptáciou rozumieme prispôsobovanie sa človeka vonkajšiemu
prostrediu, ak sa však človek neprispôsobuje, hovoríme o malaadaptačnom geriatrickom
syndróme. D. B. Bromley (1974, s. 111–118) popisuje päť typov osobnosti podľa spôsobu
adaptácie jedinca na starnutie:
1. Konštruktívny typ – človek vníma starobu a vopred sa pripravuje na toto obdobie už v
strednom veku, je aktívny, teší sa zo života, má zmysel pre humor, je do maximálnej
miery sebestačný, otvorený, prispôsobivý, optimistický, uzatvára pevné priateľstvá.
2. Závislý typ – tento typ sa medzi seniormi vyskytuje často, prejavuje sa u neho relatívna
spokojnosť a pasivita, tento človek sa spolieha na pomoc druhých, starobu chápe ako
obdobie odpočinku, obľubuje svoj pokoj, obmedzuje sociálne styky.
3. Obranný typ – človek neakceptuje starobu, ignoruje ju, býva prehnane aktívny – naďalej
si tieto aktivity udržuje ako dôkaz pretrvávajúcej sebestačnosti, aby dokázal svoju
nezávislosť, odmieta si pripustiť svoj vysoký vek.
4. Nepriateľský typ – hostilný typ, za svoje neúspechy obviňuje iných, je podráždený, správa
sa agresívne, voči mladým ľuďom je závistlivý.
5. Nenávistný typ – je to podobný typ ako predošlý, avšak s tým rozdielom, že nenávisť tento
človek obracia voči sebe, je depresívny, obviňuje sám seba, cíti sa osamelo, je ľútostivý,
má sklon k depresiám, smrť považuje za vykúpenie a jediné možné riešenie.
1.1

Staroba a starnutie z pohľadu psychologických aspektov
Vedná disciplína – vývojová (ontogenetická) psychológia sa zaoberá zmenami vývoja,

prežívania a správania jedinca. M. Vágnerová hovorí aj o vývojovej psychológii, ktorá sa
„zaoberá psychickým vývojom jedinca, premenou spôsobu prežívania, uvažovania
a správania, ktoré sú typické pre jednotlivé vývojové fázy od prenatálneho obdobia do
12

ukončenia dospievania, t. j. do dosiahnutia 20. roku“ (2008, s. 9). K pojmu vývojová
psychológia sa prikláňajú aj J. Langmeier, D. Krejčířová, K. Thorová, P. Říčan vo svojich
publikáciách s názvom „Vývojová psychologie“.
Ontogenetické etapy života človeka viacerí významní českí aj slovenskí autori
definujú približne rovnako (Vágnerová, Thorová, Langmeier, Krejčířová, Říčan, Oravcová,
Kariková). Ak by sme si spravili prierez ich rozdelením, mohli by sme ich rozdeliť
nasledovne:
 počatie,
 prenatálne obdobie,
 novorodenecké obdobie,
 kojenecké – dojčenské obdobie,
 obdobie batoľaťa,
 predškolské obdobie,
 mladší školský vek,
 dospievanie,
 mladá, stredná, neskorá dospelosť,
 staroba.
Z hľadiska edukácie seniorov je odporúčané sa zamerať najmä na neskorú dospelosť
a starobu, ktorú ohraničuje J. Oravcová od 45 do 65 rokov a napríklad K. Thorová od 50 do
70 rokov. Najmä v západnej Európe je odchod do dôchodku okolo 67. roku života, na
Slovensku je to okolo 62.–63. roku života a vo východnej Európe (Ukrajina, Rusko) to je 55.–
57. roku života. Z tohto pohľadu sa Slovensko približuje k hranici 65. rokov, avšak západná
Európa skôr k hranici 70. rokov.
J. Oravcová toto obdobie charakterizuje najmä ako „bilancovanie, prehodnocovanie
výsledkov vlastného života, hľadanie odpovedí na otázku: Čo som dosiahol?, Čo zodpovedá
jeho očakávaniam?, Čo môže zlepšiť, zmeniť, dotvoriť?“ (2002, s. 78). Ďalej sa jedinec
zaoberá otázkami, ako profesia, partner, deti a jeho životné ciele. Podľa autorky sa musíme
vyrovnať najmä s týmito úlohami:
 Vyrovnanie sa s prehlbujúcim poklesom výkonnosti, objavením sa chronických
ochorení.
 Vyrovnanie sa s ukončením reprodukčného obdobia.
 Vyrovnanie sa s odchodom detí z domova.
 Vyrovnanie sa s odchodom do dôchodku (tamtiež, 2002, s. 79–80).
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K. Thorová doplňuje tieto úlohy o nasledovné: kríza manželstva, finančné obavy,
strach zo straty zamestnania, starostlivosť o starých rodičov, starostlivosť o vnúčatá (2015, s.
452–453).
Odchod do dôchodku neznamená len negatívne stránky, ako strata spoločenskej roly,
strata finančnej nezávislosti, strata sociálnych kontaktov. Pozitívna zmena sa môže prejaviť
najmä vo väčšej možnosti starostlivosti o seba samého, o svoje koníčky – hobby, o rodinu, o
vnúčatá, o voľnočasové aktivity. Patrí sem možnosť využiť aj vzdelávacie aktivity v rámci
univerzít tretieho veku, akadémií tretieho veku, komunitných centier, kultúrnych centier,
voľnočasových centier a iných so zameraním na edukáciu starších občanov – seniorov.
Prečo edukačné aktivity navštevujú častejšie ženy ako muži? Nenašli sme jednoznačnú
odpoveď, ale mohli by sme nájsť čiastočnú odpoveď na túto otázku, že „starnutie býva po
psychickej stránke náročnejšie pre ženy ako pre mužov“ (tamtiež, 2015, s. 457). Autorka
uvádza, že ženám viac záleží na fyzickom vzhľade, ženy častejšie cítia pocit zbytočnosti,
strachu z vlastného starnutia, bezmocnosti a závislosti. Autorka nabáda najmä k aktívnemu
prístupu k životu a sociálnej podpore zvyšujúcej kvalitu života staršieho človeka (tamtiež,
2015, s. 461).
1.2

Demografia z pohľadu starnutia Európskej únie
Rozvoj edukácie seniorov je výrazne ovplyvnená aj vývojom demografie. Podľa

dokumentu vydaného európskou komisiou „The 2015 Ageing Report“, voľným prekladom
„Správa o starnutí“. Z tohto dokumentu vyplývajú rôzne zaujímavé prognózy do roku 2060. V
posledných rokoch a aj v prognózach na nasledujúce obdobie je potvrdené, že Európa
„starne“, stáva sa viac „šedivejšou“ (The 2015 Ageing Report, s. 1). Predpokladá sa, že počet
obyvateľov v EÚ sa zvýši z 507 miliónov obyvateľov (rok 2013) na 526 miliónov obyvateľov
(rok 2050) a potom pomaly bude klesať na 523 miliónov obyvateľov (rok 2060). Počíta sa
najmä s výrazným vplyvom migrácie v Európskej únii.
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Obr. 1 Populačná pyramída EU28 – porovnanie 2013 a 2060
(Zdroj: The 2015 Ageing Report, 2015, s. 20)

Zaujímavé je porovnanie prognózovania jednotlivých štátov EÚ, kde sa nepredpokladá
rovnomerné zvýšenie v každej krajine, ale je diverzifikované najmä z hľadiska vplyvu
migračných vĺn. Predpokladá sa, že pokles celkového počtu obyvateľov sa odhaduje na
približne polovicu členských štátov EÚ (BG, DE, EE, EL, ES, HR, LV, LT, HU, PL, PT, RO,
SI a SK). V prípade ostatných členských štátov (BE, CZ, DK, IE, FR, IT, CY, LU, MT, NL,
AT, FI, SE a UK) sa predpokladá zvýšenie. Očakáva sa, že v EÚ sa priemerná dĺžka života pri
narodení u mužov v priebehu prognózovaného obdobia zvýši o 7,1 roka a v roku 2060
dosiahne hodnotu 84,8. V prípade žien sa predpokladá zvýšenie o 6,0 roka, pričom v roku
2060 dosiahne hodnotu 89,1.
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Obr. 2 Predpokladaná zmena obyvateľstva do roku 2060 – (0-20, 20-64 rokov)
(Zdroj: The 2015 Ageing Report, 2015, s. 23)

Obr. 3 Predpokladaná zmena obyvateľstva do roku 2060 – obyvatelia nad 65 a 80 rokov
(Zdroj: The 2015 Ageing Report, 2015, s. 23)
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V roku 2013 boli členské štáty s najväčším počtom obyvateľov Nemecko (81
miliónov), Francúzsko (66 miliónov), Spojené kráľovstvo (64 miliónov), Taliansko (60
miliónov) a Španielsko (47 miliónov). Podľa Eurostatu by sa Spojené kráľovstvo v roku 2060
stalo najľudnatejšou krajinou EÚ (80 miliónov), nasledovanou Francúzskom (76 miliónov),
Nemeckom (71 miliónov), Talianskom (66 miliónov) a Španielskom (46 miliónov).
Predpokladá sa, že podiel mladých ľudí (vo veku 0 - 19 rokov) zostane do roku 2060 v EÚ28
a eurozóne pomerne konštantný (približne 20 %), zatiaľ čo osoby vo veku 20 - 64 rokov sa
stanú podstatne menšími a budú klesať zo 61% na 51 %. Osoby vo veku 65 a viac rokov budú
s oveľa väčším podielom (stúpajú z 18 % na 28 % obyvateľstva) a osoby vo veku 80 a viac
rokov (stúpajúce z 5 % na 12 %) sa v roku 2060 stanú takmer tak početnými ako mladí ľudia
(tamtiež, s. 20).
Podľa

najnovšieho

spracovania

Oddelenia

hospodárskych

a sociálnych

vecí

Organizácie spojených národov (Department of Economic and Social Affairs, United
Nations) pre Európu sa predpokladá vo vekovom zložení nad 80 rokov viac ako 144 mil.
obyvateľov. V súčasnosti je ich viac ako 78 mil. čo tvorí približne polovicu (United Nations,
Profiles of Ageing, 2019).
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Obr. 4 Profily starnutia 2019 v tisícoch
(Zdroj: vlastné spracovanie podľa: United Nations, Profiles of Ageing 2019)

Zaujímavé grafické zobrazenie vývoja demografie v EÚ predkladajú D. Gracova, D.
Spulber, E. Selecký, ktorí opisujú predpokladaný pomer aktívne pracujúcich na občanov
poberajúcich starobný dôchodok. Z porovnávania rokov 2013 a 2060 nám vychádza, že štyria
aktívne pracujúci tvoria finančné hodnoty pre jedného dôchodcu a v roku 2060 to budú len
dvaja pracujúci na jedného dôchodcu (2017, s. 69).
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Obr. 5 Predpokladané demografické zmeny v EÚ – aktívne pracujúci-dôchodcovia
(Zdroj: Gracova, Spulber, Selecký, 2017, s. 69)

Trendy v Európe približne kopíruje aj správa „United Nations“, (Spojených národov)
z roku 2017 s názvom „World Population Ageing“ (Starnutie svetovej populácie), ktorá sa
zaoberá celosvetovými štatistickými údajmi. Uvádza, že v roku 2017 mala svetová populácia
vo veku nad 60 rokov viac ako 962 miliónov, a bola dvakrát väčšia ako v roku 1980, keď na
celom svete bolo 382 miliónov starších ľudí. Očakáva sa, že počet starších ľudí sa do roku
2050 zdvojnásobí a dosiahne takmer 2,1 miliardy (United Nations, 2017, s. 1).
Nielen demografické zmeny, ale aj starnutie obyvateľstva prinášajú politické a
ekonomické zmeny vo svete. Najaktuálnejšia aktivita najmocnejších ekonomických lídrov
združenia G20 sa uskutočnila v japonskej Osake (jún 2019), kde sa v spoločnej deklarácii
„G20 Osaka Leaders’ Declaration“, uvádzajú hlavné priority. Jednou z nich je aj starnutie
obyvateľstva, ktoré predstavuje výzvy a príležitosti pre všetkých členov skupiny G20 a budú
si vyžadovať politické opatrenia - fiškálne, menové, finančné, pracovné a iné štrukturálne
politiky (G20 Osaka Leaders’ Declaration, 2019, s. 2).
Z uvedených štatistík a prognóz nám vyplýva jednoznačný výsledok, že pomer
seniorov – občanov poberajúci dôchodok k ostatnému obyvateľstvu sa bude zvyšovať.
Význam aktívneho začlenenia starších spoluobčanov, vrátane edukácie seniorov bude
rezonovať nielen v teoretických pohľadoch, ale najmä v praktickom riešení tejto
problematiky.
1.3

Aktívne starnutie
S predlžovaním veku života vo vyspelých ekonomických krajinách sa nám spája

slovné spojenie kvalita života v starobe. S kvalitou života súvisia viaceré termíny ako zdravé
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starnutie, úspešné starnutie, aktívne starnutie a ďalšie. Z hľadiska edukačných aktivít sa
zameriame najmä na aktívne starnutie a spomenieme aj koncept úspešného starnutia.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, 2002, s. 12) definuje aktívne starnutie ako:
„proces optimalizácie príležitostí pre zdravie ako spoluúčasť seniorov na spoločenskom
živote, bezpečí a zvýšení kvality života v starobe“. Ďalšia významná medzinárodná inštitúcia
Organizácia pre hospodársku pomoc a rozvoj (OECD, 1998, s. 5), prijala koncept aktívneho
starnutia, ktorá ho definuje ako: „schopnosť ľudí viesť produktívny život v spoločnosti a v
ekonomike, keď starnú.“
Po zhrnutí a zjednodušení týchto dvoch medzinárodných definícií, prídeme k záveru,
že aktívne starnutie je obdobie života starších ľudí zamerané na plnohodnotný spoločenský a
ekonomický život. Prežiť a žiť aktívne v starobe je snom skoro každého seniora. Na túto
skutočnosť, ale majú vplyv najmä zdravotný a psychický stav, rodinné zázemie, sociálne
postavenie a tiež ekonomická sebestačnosť a finančná nezávislosť.
G. Petrová (2013, s. 187) zdôrazňuje, že „aktívny život človeka predlžujú poznatky z
disciplín o starobe, ako je geriatria, psychológia staroby, gerontológia, geragogika a ďalšie. K
tomu im napomáha aj zvyšujúca sa sociálna úroveň života a lekárska starostlivosť.“
D. Avramov a M. Mašková (2003, s. 66) vo svojej publikácii rozdeľujú aktívne
starnutie do štyroch dimenzií:
1. zamestnanie,
2. domáce aktivity,
3. starostlivosť (o seba, deti, rodinných príslušníkov),
4. voľnočasové aktivity,
- aktívne (tvorivá činnosť, komunitné aktivity, športové aktivity, koníčky,

sociálne

aktivity, vzdelávanie, zábava, cestovanie),
- pasívne (televízia, rádio, internet, čítanie).
Európska únia prostredníctvom svojich orgánov a komisií rieši stratégie, ktoré sa
zaoberajú aktívnym starnutím. Jeden z materiálov Európskej komisie rozširuje aktívne
starnutie aj o pojem zdravé starnutie. V materiály „Partnership on Active and Healthy
Ageing“, (Partnerstvo v aktívnom a zdravom starnutí), si stanovila za cieľ zvýšenie zdravého
života občanov EÚ do roku 2020 o 2 roky. Poukazuje aj na dôležitý ekonomický faktor, že
dlhodobá starostlivosť o starších sa zvýši o 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku
2060 (Európska komisia, 2012, s.3).
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Na meranie potenciálu účasti starších ľudí v zamestnaní, v spoločenskom živote nám
slúži novo vytvorený analytický nástroj s názvom Index aktívneho starnutia (Active Ageing
Index). Tento nástroj slúži najmä tvorcom politík pre aktívne a zdravé starnutie (Európska
komisia, 2013, s. 1). „Zároveň slúži k identifikácii výziev a príležitostí spojených so starnutím
populácie a pomáha im v určovaní priorít a definovaniu cieľov pre zlepšovanie“ (Vidovičová,
Kafková, 2016, s. 49).
Vláda Slovenskej republiky v roku 2013 prijala dôležitý dokument, ktorý definuje –
vymedzuje aktívne starnutie pod názvom Národný program aktívneho starnutia. Tento
dokument vymedzuje „populačné starnutie do budúcnosti primárne ako hrozbu, ale aj ako
šancu jednotlivých spoločností pre dosahovanie vyššej úrovne ich rozvoja, súdržnosti a
medzigeneračnej

udržateľnosti.“ Ďalej je uvedené, že „ide

o nový a komprehenzívny

programový dokument zameraný na podporu ľudských práv starších osôb cestou ich
aktivizácie prostredníctvom verejných podporných politík. Nejde pritom len o politiky
v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti starších ľudí, ale aj o politiky v oblasti podpory
ich celoživotného vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít mimo formálneho trhu
práce, podpory ich nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane
ochrany pred zlým zaobchádzaním vo všetkých spoločenských sférach a vzťahoch“ (NPAS,
2013, s. 3).
Vládny materiál je rozčlenený na sedem kapitol a svoje miesto v ňom má aj názov
kapitoly celoživotné vzdelávanie starších ľudí. Šiesta kapitola má názov Zamestnanosť a
zamestnateľnosť starších ľudí. V nej sa hovorí najmä o vzdelávaní ľudí vo vyššom veku,
legislatívnom ukotvení vzdelávania starších ľudí a ako to finančne zabezpečiť, zlepšiť
finančnú gramotnosť starších ľudí a posilniť kariérových poradcov pre starších ľudí (tamtiež,
2013).
V rámci národného projektu SR „Stratégia aktívneho starnutia“ bol pracovnou
skupinou vypracovaný „Akčný plán napĺňania stratégie aktívneho starnutia“ v piatich
základných bodoch:
1. populačná politika,
2. politiky ekonomického rastu a verejných financií,
3. politiky zamestnanosti,
4. celoživotné vzdelávanie,
5. dôchodkové politiky (Akčný plán napĺňania stratégie aktívneho starnutia, 2013,
s. 2)
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V časti celoživotné vzdelávanie boli definované 4 strategické ciele:
1. Zvyšovať pripravenosť populácie starších ľudí ďalej sa vzdelávať.
2. Vytvoriť funkčný systém vzdelávania starších ľudí prepojený na potreby
zamestnávateľov.
3. Vytvoriť funkčný systém poradenstva pre starších ľudí.
4. Implementovať programy na zlepšenie finančnej gramotnosti starších ľudí.
Strategický cieľ 1 by mal využívať nasledovné indikátory (mediálne kampane,
propagačné aktivity, programy na národnej a medzinárodnej úrovni), cieľ 2 (programy a
projekty zamerané na vzdelávacie programy pre rozvoj všeobecných kompetencií starších
ľudí – vrátane digitálnej gramotnosti), cieľ 3 (jednotný štandard vedomostí, zručností a
kompetencií kariérového poradcu pre prácu so staršími ľuďmi; programy a projekty zamerané
na špecifickú odbornú prípravu kariérových poradcov pre prácu so staršími ľuďmi), cieľ 4
(vypracovanie

metodiky

a zavedenie štandardov finančného vzdelávania dospelých s

osobitným zameraním na vekovú skupinu 50+; implementácia mediálnych kampaní a
osvetových programov zameraných na finančné vzdelávanie dospelých) (tamtiež, s. 11-14).
1.4

Strieborná ekonomika
Striebornú ekonomiku Európska komisia charakterizuje aj ako súhrn všetkých

ekonomických aktivít, ktoré slúžia potrebám ľudí vo veku 50 a viac, vrátane produktov a
služieb, ktoré nakupujú priamo a ďalšej hospodárskej činnosti, ktorú tieto výdavky vytvárajú
(2018, s. 6).
Strieborná ekonomika je pojem, ktorým označujeme časť spotreby obyvateľstva, ktorú
vytvárajú seniori. Hovorí o využití ekonomického potenciálu a dopytu starších osôb. Tým,
ako starne populácia, budú sa postupne meniť potreby a priority spoločnosti. Potreby starých
ľudí sa odlišujú od potrieb detí, mladých ľudí i strednej generácie. Potreby rastúceho počtu
seniorov budú ovplyvňovať vývoj spoločnosti, ekonomiky i politiky. Tak, ako budú pribúdať
starší ľudia, tak bude pribúdať i počet starších konzumentov a počet starších voličov. Štáty a
ich ekonomiky budú musieť reagovať na tento vývoj a prispôsobovať sa situácii.
Priamy príspevok striebornej ekonomiky na HDP do krajín EÚ dosiahol v roku 2015
hodnotu 1,7 bilióna EUR, pričom ďalších 1,5 bilióna EUR sa získalo nepriamo získalo a 1,0
bilióna EUR bolo vyvolaných dodatočnými výdavkami zamestnancov. Celková výška 4,2
bilióna EUR predstavovala v roku 2015 28,8 % celkového HDP EÚ. Prostredníctvom tejto
ekonomickej aktivity bolo v roku 2015 podporených celkovo 78 miliónov pracovných miest,
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z čoho 30 miliónov pochádza z priameho vplyvu. To predstavuje 35,3 % zamestnanosti v EÚ.
Predpovedá sa, že v dôsledku očakávaného starnutia obyvateľstva sa bude postupne zvyšovať
relatívna dôležitosť striebornej ekonomiky ako zdroja dopytu. Podiel striebornej ekonomiky
by mal do roku 2025 vzrásť na 31,5 % hrubej pridanej hodnoty (GVA - Gross value added)
EÚ a 37,8 % zamestnanosti (tamtiež, s. 10).

Obr. 5 Ekonomický dopad striebornej ekonomiky v EÚ
(Zdroj: Európska komisia, 2018, s. 10)

Čím vyspelejšia ekonomika, tým je kúpna sila seniorov vyššia. Vieme, že sa táto sila
neustále zvyšuje. V štruktúre spotreby platí tzv. Engelov zákon: čím má niekto viac peňazí,
tým menší podiel výdavkov dáva na nevyhnutné životné potreby ako potraviny a bývanie a
tým viac dáva na veci ako sú zdravie, rekreácia, kultúra, peňažné dary na charitu a pod. S
predlžovaním dĺžky života môžeme s určitosťou skonštatovať, že nám bude narastať objem
vynaložených finančných prostriedkov na zdravotné a sociálne služby (Kindleberger, 1990, s.
226). Vedecká štúdia Eurostatu s názvom „Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami“,
(Active ageing and solidarity between generations), poukazuje na význam striebornej
ekonomiky vo vzťahu k starnutiu. Starnutie obyvateľstva považuje za príležitosť pre
hospodársky rast prostredníctvom rozvoja a uvádzania inovačných výrobkov na trh (Eurostat,
2011, s. 100-101).
Pod vplyvom demografických zmien existujú v odbornej literatúre dva prúdy. Prvý
vníma starnutie populácie ako záťaž pre spoločnosť a druhý ako nový potenciál
ekonomického rastu. Pre pozitívne vnímanie druhého prúdu hovorí aj fakt, že zamestnávanie
starších dospelých môže byť v porovnaní s mladšou generáciou pre zamestnávateľov
prínosom v dôsledku dlhoročných pracovných skúseností, zrelosti a nižšej fluktuácii (Páleník
a kol., 2012, s. 33-34).
Ekonomika krajín je postavená pred dôležitú úlohu pružne reagovať na tieto zmeny. Je
to úloha nielen pre ekonómov a prognostikov, ale hlavne pre politikov.
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2

EDUKÁCIA SENIOROV
Edukácia pochádza z latinčiny „educatio“ – odkiaľ ho prevzala angličtina „education“.

Ako uvádzajú latinsko-slovenské slovníky zo starších aj novších čias, je edukácia výchova
v širšom zmysle (Kratochvílová a kol., 2007, s. 13).
V odbornej literatúre sa v oblasti edukácie seniorov stretávame s pojmami ako
geragogika (z gréckeho slova gerón = starec, agógé = vedenie), ale aj gerontagogika,
gerontopédia, gerontopedagogika a iné. „V širšom zmysle slova zahŕňa geragogika nielen
reflexiu výchovy a vzdelávania v starobe, ale rozprestiera sa až na výchovu a vzdelávanie k
starobe a učenie sa starnutiu – starnúť“ (Határ, 2011, s. 81). Podľa C. Határa je gerontológia
považovaná za „najuniverzálnejšiu vedu, ktorá podáva iným vedám a vedným disciplínam
základné metodologické a obsahové východiská s akcentom na seniorský vek“ (Határ, 2008,
s. 11). J. Veteška používa namiesto slova geragogika slovo gerontagogika a označuje spojenie
Pedagogiky – Andragogiky – Gerontagogiky ako triádu (2016, s. 14). V českej odbornej
literatúre sa stretávame s označením gerontagogika a v slovenskej najmä geragogika. Uvádza
to aj A. Petřková s R. Čornaničovou (2004, s. 18). C. Határ chápe „geragogiku ako
autonómnu

vednú

disciplínu

edukológie

(andragogiky)

a

gerontológie

(sociálnej

gerontológie)“ (2014, s. 25).
Seniori prostredníctvom edukačných aktivít rozvíjajú a napĺňajú svoje ambície,
potreby, záujmy, ašpirácie a potenciál. R. Čornaničová (2007, s. 130) uvádza nasledovné
členenie edukačných aktivít z hľadiska generačno-cieľovej orientácie edukácie:
1) Vlastná seniorská edukácia – ide o výchovu, vzdelávanie a výcvik, ktoré sa
dostávajú človeku v seniorskom veku. Cieľom je naučiť seniorov aktívne starnúť a
využívať svoj potenciál aj v starobe.
2) Preseniorská edukácia – ide o prípravu človeka na starobu a starnutie.
3) Proseniorská edukácia – ide o celoživotné formovanie pozitívneho vzťahu k
starobe, starnutiu i k starším ľuďom.
Edukácii seniorov sa komplexne venujú predovšetkým univerzity tretieho veku
(UTV). UTV majú svoje národné asociácie, ktoré koordinujú činnosť v jednotlivých
krajinách. UTV na Slovensku aktívne spolupracujú s Medzinárodnou asociáciou univerzít
tretieho veku – AIUTA. Členmi AIUTA je viac ako 23 krajín, ale podľa autora R. F.
Swindella (2012, s. 36), UTV existujú vo viac ako 60 krajinách sveta. AIUTA organizuje raz
za dva roky medzinárodný kongres a podporuje projekty rozvoja a spolupráce vzdelávania v
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treťom veku. Ďalšia veľmi významná organizácia, ktorá sa zaoberá vzdelávaním seniorov, je
World U3A, založená v roku 1997, ktorá sa zameriava najmä na podporu e-vzdelávania
(tamtiež 2012, s. 36). V Európe môžeme hovoriť o dvoch základných modeloch vzdelávania
seniorov – francúzsky a anglický, kde francúzsky model je sústredený na vzdelávanie
seniorov na univerzitách a anglický model sa sústreďuje na využívanie verejných a
súkromných priestorov (Selecký, 2014, s. 8-10). Kombinácia univerzitného vzdelávania
doplnená o skupinové sedenie sa realizuje na Malte. (Formosa, 2012, s. 117). Skúsenosti od
našich kolegov z Číny, krajiny s najvyššou populáciou na svete, hovoria o dôležitosti
zapojenia vysokých škôl v rámci edukácie seniorov. Vyjadrili názor, že: „vysoké školy
predstavujú jeden z hlavných nástrojov vzdelávania starších ľudí v Šanghaji. Celoživotnému
vzdelávaniu starších ľudí je venovaná osobitná pozornosť v posledných desaťročiach.
Existujú na to tri hlavné dôvody:
1. zvládnutie zmien v pracovnom živote, spôsobené rýchlym napredovaním
hospodárstva a hlavne výrobných podnikov v posledných desaťročiach,
2. percentuálne zvyšovanie ľudí v dôchodkovom veku,
3. napredovanie nových technológií a ekonomiky dáva predpoklady na učenie sa
nových prístupov v osobnom aj spoločenskom živote.“
Zdôrazňujú, že: „vzdelávacie inštitúcie by mali viac poskytovať možnosti
celoživotného vzdelávania pre starších občanov v spoločnosti“ (Zhang–Xu, 2015, s. 129–
132).
2.1

Špecifiká edukácie seniorov
Každá cieľová skupina z hľadiska vzdelávania je špecifická. Inak postupujeme pri

vzdelávaní detí, dospelých a seniorov. Podľa B. Balogovej vzdelávateľnosť seniorov závisí od
vnútorných (endogénnych) podmienok – t.j. od kognitívnych funkcií, motivácie, umenia učiť
sa, zdravotného stavu, doterajšej úrovne vedomostí a i. Vnútorné podmienky vzdelávateľnosti
seniorov ovplyvňuje teda starnutie, jednotlivé biologické a psychické zmeny sprevádzajúce
starobu. Závisí tiež od vonkajších (exogénnych) podmienok – t.j. od prístupu k vzdelaniu,
vonkajšej motivácie a dostupnosti edukačných foriem (Balogová, 2009, s. 95-96).
Zásadám pri vzdelávaní seniorov sa venujú D. Klevetová a I. Dlabalová (2008, s. 5354), ktoré ich rozčlenili na:
a) Starší človek potrebuje na pochopenie nového svoj vlastný spôsob a vlastné tempo.
b) Potrebuje mať k dispozícii prehľadné a názorné písomné informácie.
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c) Príliš mnoho informácií naraz nezvládne senior prijať.
d) Pri výchove a vzdelávaní seniorov je potrebné objaviť ich schopnosti a opierať sa
o ich možnosti a skúsenosti.
e) Je potrebné vyjadrovať sa pomaly a zrozumiteľne, pýtať sa, či nám účastníci
edukácie rozumejú.
f) Edukáciu je nutné prispôsobiť účastníkom i prejavom (t.j. verbálnou a neverbálnou
komunikáciou).
g) Pri nácviku používania nových pomôcok je nutné jednotlivé kroky opakovať a
dbať na to, aby ich senior sám skúšal.
h) Nie je vhodné dávať seniorovi príliš mnoho úloh naraz.
i) Edukácia seniorov by mala prebiehať hravou, prirodzenou – nenútenou formou, pri
ktorej by účastníci vzdelávania nepociťovali stres z edukácie, nátlak zo strany
edukátora.
j) Od staršieho človeka nemôžeme chcieť, aby sa učil naspamäť.
k) Naučené je nutné opakovaním uložiť do dlhodobej pamäti.
l) Senior potrebuje byť za svoju snahu a usilovnosť ocenený.

Pri komunikácii so seniormi by sme mali:
a) Rešpektovať identitu seniora a oslovovať ho menom alebo zodpovedajúcim
titulom.
b) Vyhýbať sa infantilizácii starého človeka, ani so seniorom s mentálnou poruchou.
c) Chrániť dôstojnosť seniora so zdravotným postihnutím nepodceňovať závažné
funkčné deficity napr. v kognitívnej oblasti.
d) Rešpektovať princíp spomalenia a chrániť seniorov pred časovým stresom.
e) Zopakovať, alebo napísať zvlášť dôležité informácie.
f) Overiť si komunikačné bariéry (porucha sluchu, zraku a pod.) a komunikáciu
prispôsobiť.
g) Zdržiavať sa v zornom poli seniora, rozprávať zrozumiteľne a udržiavať si očný
kontakt, pri pochybnostiach používať kompenzačné pomôcky.
h) Nezosilňovať hlas bez overenia nedoslýchavosti (Magurová, Majerníková, 2009, s.
68).
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zakladateľa (podnikové inštitúcie, vzdelávacie zariadenia spolkov, politických
strán, občianskych združení, rezortov a pod.),



obsahu ponúkaných služieb (inštitúcie špecializované alebo s univerzálnou
ponukou),



územnej pôsobnosti (celoúzemné, regionálne, lokálne) (tamtiež, 2005, s. 104).

Iné rozdelenie inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých ponúka J.
Matulčík a R. Čornaničová


Inštitúcie štátneho sektoru.



Inštitúcie miestnej a regionálnej samosprávy.



Inštitúcie tretieho sektoru.



Podnikateľský sektor (2014, s. 11).

2.2.1 Významné inštitúcie a asociácie v prostredí edukácie dospelých SR
V máji 2018 sa na pôde Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú
spoluprácu (SAAIC) uskutočnilo stretnutie kľúčových a významných zástupcov inštitúcií,
asociácií a združení v oblasti vzdelávania dospelých v Slovenskej republike za účelom
odovzdania Manifestu o celoživotnom vzdelávaní v 21.storočí. Išlo o významnú udalosť, kde
sa stretli všetci kľúčoví aktéri pôsobiaci na trhu vzdelávania dospelých. Manifest sa
zameriava predovšetkým na propagáciu konceptu celoživotného vzdelávania a podporu
prístupu a účasti na neformálnom vzdelávaní pre všetkých. Zúčastnení zástupcovia aktérov
oblasti vzdelávania dospelých v SR: Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD
SR), Asociácia univerzít tretieho veku (ASUTV), Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
(ALKP), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), Národná agentúra
Erasmus +, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), Republiková únia
zamestnávateľov (RUZ), Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie
(SAACV), Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), Štátny
inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj
kariéry (ZPKPRK) (MŠ VVaŠ SR, 2018).
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Tabuľka 1 Významné inštitúcie – asociácie – združenia ďalšieho vzdelávania v SR
Názov

Skratka

Počet členov

Rok založenia

Web stránka

Asociácia inštitúcií vzdelávania

AIVD

100

1991

www.aivd.sk

Asociácia univerzít tretieho veku

ASUTV

17

1994

www.asutv.sk

Asociácia lektorov a kariérnych

ALKP

281

2012

www.alkp.sk

AZZZ

29

1991

www.azzz.sk

-

2014

www.erasmusplus.sk

MVRO

25

2003

www.mvro.sk

RUZ

31

2004

www.ruzsr.sk

SAACV

20

2011

www.saacv.sk

SAAIC

-

1990

www.saaic.sk

ŠIOV

-

1994

www.siov.sk

ZPKPRK

74

2014

www.rozvojkariery.sk

dospelých

poradcov
Asociácia

zamestnávateľských

zväzov a združení SR

SR

Národná agentúra Erasmus +
Platforma

mimovládnych

rozvojových organizácií
Republiková

únia

zamestnávateľov
Slovenská akademická asociácia
pre celoživotné vzdelávanie
Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu
Štátny

inštitút

odborného

vzdelávania
Združenie

pre

kariérové

poradenstvo a rozvoj kariéry
(Zdroj: vlastný výskum)

2.2.2 Významné inštitúcie a asociácie v prostredí edukácie seniorov SR
O edukáciu seniorov na Slovensku sa aktívne zaujímajú hlavne univerzity tretieho
veku, akadémie tretieho veku, Jednota dôchodcov Slovenska, múzeá, kultúrne domy, denne
centrá, kultúrno-osvetové zariadenia, kluby dôchodcov, sociálne zariadenia a iné.
Univerzitu tretieho veku (UTV), môžeme považovať za základnú a profesionálnu
edukačnú organizačnú jednotku v priestore SR. Prioritne bola UTV orientovaná len pre
dôchodkový vek, ale vplyvom zmien a novými požiadavkami spoločnosti bola táto veková
hranica posunutá. Dnes pripravuje UTV programy naďalej najmä pre ľudí v dôchodkovom
veku, pre ľudí na invalidnom dôchodku, ale aj pre záujemcov v preddôchodkovom veku,
všeobecne starších ako 40, 45 a 50 rokov. Prezenčná výučba je doplnená cvičeniami,
exkurziami, športovými a inými aktivitami. Na začiatku štúdia sa organizuje imatrikulácia,
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kde sú študenti UTV prijatí na univerzitnú pôdu a po úspešnom ukončení štúdia je
absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie o absolvovaní záujmového vzdelávania na
UTV. V edukačnom prostredí seniorov hrá významné postavenie Asociácia univerzít tretieho
veku na Slovensku (ASUTV). Bola založená v roku 1994. V súčasnosti je členom 17
vysokých škôl (verejných, štátnych, súkromných). Prvá UTV na Slovensku bola založená v
roku 1990 na Univerzite Komenského v Bratislave (Selecký, 2017, s. 62).
Spolu na všetkých UTV študuje približne 7200 študentov. Možnosť prihlásenia sa na
jednotlivé UTV je už od 45. roku života. UTV ponúkajú dvojročné alebo trojročné študijné
odbory. Po úspešnom ukončení sa koná slávnostná promócia. Niektoré UTV ponúkajú aj
krátkodobé jednoročné vzdelávacie aktivity, čo môžeme zaradiť skôr medzi kurzy, nie
študijné odbory. ASUTV je aktívna aj na medzinárodnom poli, kde od roku 2000 je členom
AIUTA. Veľké pozitívum posledného roka je, že sa podarilo vedeniu ASUTV v spolupráci s
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčleniť finančné prostriedky v hodnote
viac ako 10 tis. eur na podporu finančnej gramotnosti seniorov. Znamená to, že každá UTV,
ktorá prejavila záujem, dostala finančnú pomoc na prefinancovanie svojich vzdelávacích
aktivít v oblasti finančnej gramotnosti. Zaujímavá výzva do budúcnosti je aj cieľová skupina
starších dospelých vo veku 45-60 rokov, kde orientácia vzdelávania je skôr pre potreby trhu
práce (Gracová, Selecký, 2017, s. 90–91).
Štatistické údaje o UTV na Slovensku eviduje Centrum vedecko-technických
informácií SR (CVTI SR). Môžeme skonštatovať, že za posledné roky je pomer žien a mužov
85 % : 15 % stabilný. Vidíme postupný nárast celkového počtu študentov aj absolventov
(CVTI, 2019).
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3

NOVÉ

INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ

TECHNOLÓGIE

A NÁSTROJE NA PODPORU A ROZVOJ SENIORSKEJ EDUKÁCIE
Podľa UNESCO sú Informačné technológie (IT) používané k opisu fyzického
vybavenia (hardwaru) a počítačových programov (softwaru), ktoré nám umožňujú prístup,
vyhľadávanie, ukladanie, organizovanie, manipulovanie s informáciami

v elektronickej

podobe. (UNESCO, 2003, s. 7).
Informačno-komunikačné technológie (IKT) možno považovať za integráciu
informačných technológií s technológiami sprostredkovania vysielania, spracovania a prenosu
zvuku, obrazu a telefonovania. IKT preto možno považovať za rozšírenú skratku pre IT.
Pojem IKT sa široko používa v kontexte vzdelávania, zatiaľ čo IT je pojem, ktorý sa v tomto
odvetví široko používa. IT (Informačné technológie) sa vzťahuje na celé odvetvie, ktoré
používa počítače, siete, softvér a iné zariadenia na správu informácií (Harris, 2017, s. 1).
Informačno-komunikačné technológie majú

výrazný vplyv na poskytovanie

vzdelávania. Aj vďaka prudkému rozvoju techniky, technológií, elektroniky a rôznych iných
podporných systémov je systém poskytovania vzdelávania v primárnom, sekundárnom,
terciárnom a celoživotnom vzdelávaní pod neustálym tlakom. Seniorská edukácia je
špecifická najmä tým, že jednoznačne uprednostňuje sociálny kontakt, t. z. prezenčnú výučbu
– stretávanie sa ľudí pred inými formami poskytovania vzdelávania. To neznamená, že IKT je
na škodu seniorského vzdelávania, ale skôr opačne, treba ho brať ako podporu, ale nie ako
náhradu.
Poľský autor L. Tomczyk, ktorý sa zaoberá vplyvom vzdelávania seniorov v oblasti
nových médií sa vyjadril, že „IKT v blízkej budúcnosti ovplyvnia fyzické a sociálne aspekty
starnutia a staroby“ (2015, s.110). Podporuje ho V. Thalhamer, ktorá vníma vysoký vplyv
IKT na neformálne vzdelávanie v cieľovej skupine starších dospelých (2015, s. 48).
Na Slovensku aj v Českej republike sa používajú minimálne prvky dištančného alebo
e-learningového vzdelávania. Dôvody sú nám zrejmé – seniori málo využívajú moderné
technológie a v porovnaní s vyspelými krajinami v tejto oblasti zaostávame. Napríklad
v Holandsku študenti – seniori na Rotterdam Erasmus University ovládajú internet na 95 %
(Selecký, 2014, s. 136).
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3.1

Počítačová gramotnosť
Podľa medzinárodnej organizácie pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), je

počítačová gramotnosť užší pojem a patrí do digitálnej gramotnosti. Okrem už spomínanej
počítačovej tam patrí aj gramotnosť v oblasti informačno-komunikačných technológií,
informačná gramotnosť a mediálna gramotnosť (UNESCO, 2018, s. 6). Aj samotná Európska
hospodárska komisia Organizácie spojených národov (The United Nations Economic
Commission for Europe), poukazuje na význam prístupu k moderných informáciám a
komunikačným technológiám v oblasti aktívneho starnutia a celoživotného vzdelávania
(UNECE, 2007, 38).
Z. Palán počítačovú gramotnosť definuje ako: „Súbor schopností, vedomostí, zručností
a návykov umožňujúcich využívať počítače pri riešení pracovných problémov a vzdelávacej
činnosti. Počítačová gramotnosť zahrňuje vedomosti o možnostiach využitia počítačov,
schopnosť ich obsluhy, znalosť programov v niektorom z operačných systémov, schopnosť
využívať možností počítača v informačných sieťach a využívať potrebné prídavné zariadenia“
(Palán, 2002, s. 173).
Kompetencie v oblasti digitálnych technológií a informácií zahŕňajú v sebe
sebaisté a kritické používanie technológií informačnej spoločnosti pri práci, vo voľnom čase
a na komunikáciu. Tieto kompetencie sa môžu rozdeliť na: digitálnu, informačnú a
počítačovú gramotnosť (Weiszerová, 2014, s. 12). Počítačovo gramotní by mali vedieť:
a) vymenovať, usporiadať a vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných a
komunikačných technológií;
b) používať osobný počítač a pracovať so súbormi údajov, voliť a pracovať s ikonami
obrazovky PC, vyhľadať požadovaný program PC, vymazať nepotrebné údaje,
robiť kópie, vytlačiť požadované údaje a pod.;
c) pracovať s textovým editorom PC;
d) vytvárať a pracovať s databázami PC;
e) tvoriť pomocou PC prezentácie;
f) získavať

informácie

a

komunikovať

prostredníctvom

PC -pracovať

s

internetom, vytvárať webové stránky, používať elektronickú žiacku knižku,
elektronickú poštu a sociálne siete.
Medzinárodné organizácie, ktoré sa zaoberajú počítačovou gramotnosťou sú najmä –
OECD prostredníctvom medzinárodného výskumu PIACC (Programme for the International
Assessment of Adult Competencies) a Svetová banka. Na Slovensku sa tým zaoberá Národný
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ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM) a Štatistický úrad Slovenskej republiky
(ŠÚ SR).
PIAAC:
a) medzinárodný výskum o využívaní kompetencií dospelých v práci a zamestnaní;
b) program mapujúci kognitívne kompetencie;
c) nástroj pre monitorovanie gramotnosti dospelých;
d) prostriedok na identifikovanie príčin a dôsledkov nadobúdania a straty
kompetencií (NÚCŽV, 2013, s. 1).
„Cieľom PIAAC nie je testovať izolovanú gramotnosť v používaní zariadení IKT a
aplikácií, ale posúdiť skôr schopnosť dospelých využiť tieto prostriedky efektívnym a
cieľavedomým spôsobom na získanie, spracovanie, posúdenie a analýzu informácií“. V
SR 22 % oslovených nemalo skúsenosť s počítačom; 2,2 % neprešlo základným testom
počítačovej gramotnosti a 12,2 % respondentov sa z osobných dôvodov rozhodlo pre
papierovú verziu testu. Test na Slovensku absolvovalo 63,6 % počítačovo gramotných
respondentov. Z 36,4 % tých, ktorí ho neabsolvovali, dve tretiny vôbec neboli schopné
podrobiť sa takémuto testu. Slovensko spolu s Talianskom, Poľskom, Kóreou a Španielskom
je krajinou, kde jedna štvrtina dospelých obyvateľov je počítačovo úplne negramotných.
(tamtiež, s. 24).
Štatistický úrad SR uverejnil dáta o počítačovej gramotnosti na Slovensku za posledné
roky. Orientovali sme sa na údaje staršej vekovej populácie a vybrali sme posledné dostupné
údaje z roku 2017, ktoré sme porovnali s rokom 2015 a 2013.
Tabuľka 2 Používanie počítačov a internetu jednotlivcami podľa vybraných vekových skupín
Používanie počítača/internetu
45-54 rokov 55-64 rokov 65-74 rokov 75 a viac
Používanie počítačov počas posledných 3 mesiacov
84,00 %
65,00 %
37,00 %
12,00 %
(2017)
Používanie internetu počas posledných 3 mesiacov
(2017)
85,00 %
65,00 %
36,00 %
11,00 %
Používanie počítačov počas posledných 3 mesiacov
(2015)
79,00 %
50,00 %
30,00 %
11,00 %
Používanie internetu počas posledných 3 mesiacov
(2015)
79,00 %
50,00 %
28,00 %
10,00 %
Používanie počítačov počas posledných 3 mesiacov
(2013)
80,00 %
57,00 %
28,00 %
10,00 %
Používanie internetu počas posledných 3 mesiacov
(2013)
80,00 %
55,00 %
23,00 %
11,00 %
(Zdroj: vlastné spracovanie podľa - Štatistický úrad SR, 2019)
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Z tabuľky je zrejmé, že používanie počítačov a internetu má podobné hodnoty, len
s miernymi odchýlkami a vo veku nad 65 rokov (čo sú poberatelia starobných dôchodkov), je
používanie počítačov vo výške 37 %. Pozitívum je, že za posledné roky toto číslo výrazne
narastá.
Tabuľka 3 Používanie počítačov a internetu muži, ženy 55-74 rokov
55-74 rokov 55-74 rokov
muži
ženy
Používanie počítača/internetu - muži, ženy
priemer
Používanie počítačov počas posledných 3 mesiacov
(2017)
57,00 %
50,00 %
54,00 %
Používanie internetu počas posledných 3 mesiacov
(2017)
56,00 %
50,00 %
53,00 %
Používanie počítačov počas posledných 3 mesiacov
(2015)
45,00 %
40,00 %
42,00 %
Používanie internetu počas posledných 3 mesiacov
(2015)
45,00 %
40,00 %
42,00 %
Používanie počítačov počas posledných 3 mesiacov
(2013)
50,00 %
44,00 %
47,00 %
Používanie internetu počas posledných 3 mesiacov
45,00 %
42,00 %
43,00 %
(2013)
(Zdroj: vlastné spracovanie podľa - Štatistický úrad SR, 2019)

O počítačové vzdelávanie je na Univerzitách tretieho veku veľký záujem. Nielen
o základy práce s počítačom, ale už aj nadstavbové štúdium ako je spracovanie fotiek, alebo
videa.
Zaujímavé štatistické zistenia nám prináša Európsky štatistický úrad – EUROSTAT,
ktorý analyzoval jednotlivé činnosti účastníkov na internete. Vybrali sme cieľovú skupinu od
55 do 74 rokov.
Tabuľka 4 Internetové aktivity za posledné tri mesiace, 55-74 rokov, EÚ-28, 2016
Internetové aktivity za posledné tri mesiace veková skupina 55-74 rokov, EÚ-28, 2016
odosielanie/prijímanie e-mailov

83,00 %

telefonovanie alebo video hovory cez internet

30,00 %

účasť na sociálnych sieťach

38,00 %

čítanie online spravodajských stránok/novín

66,00 %

informácie o zdraví

60,00 %

počúvanie rádia

26,00 %

sledovanie obsahu videa zo zdieľaných služieb

36,00 %

služby súvisiace s cestovaním a ubytovaním

49,00 %

internetové bankovníctvo

55,00 %

informácie o tovare alebo službách
(Zdroj: vlastné spracovanie podľa - EUROSTAT, 2019)

78,00 %
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Z uvedeného môžeme skonštatovať, že najväčšie využitie občanov pripojených na
internet je v podobe odosielania a prijímania e-mailov, vyhľadávaním informácií o tovare,
alebo službách. Zaujímavosťou je aj 38 % zapojenie občanov na sociálnych sieťach. Tieto
údaje sú prínosné najmä pre organizátorov vzdelávania starších občanov, kde sa môžu
inšpirovať jednotlivými aktivitami.
3.2

Dištančné a elektronické vzdelávanie
Podľa autorov vedeckej monografie „Perspektívy dištančného vzdelávania“,

(Perspectives on distance education), globalizačný vplyv neustále napreduje a vzdelávanie
nepozná hranice. Vzdelávacie systémy musia reagovať na zmeny v oblasti vedomostí,
meniacimi sa vzťahmi medzi verejnou a súkromnou sférou a prudký rozvoj informačnokomunikačných technológií (McIntosch, 2005, s. 1).
Vzdelávanie na diaľku (distance education) je

samostatné

štúdium

materiálov

podľa predpísaného časového harmonogramu. Základný princíp dištančného vzdelávania je
pomôcť vzdelávať sa všetkým tým, ktorí
nemôžu alebo nechcú
ohraničené. Je to taká

študovať

sa

vzdelávať

chcú,

ale z rozličných príčin

v dennom štúdiu, ktoré je striktne časovo a miestne

forma vzdelávania, pri

ktorej

študujúci nie je povinný denne

navštevovať vzdelávaciu inštitúciu a zúčastňovať sa výučby osobne. V prípade, že je
dištančné vzdelávanie aplikované v organizácii ako súčasť vzdelávania zamestnancov, nemusí
zamestnanec tráviť čas kvôli vzdelávaniu vo firme, ale môže študovať aj doma. Študent
(frekventant) sa z najväčšej časti učí sám z vlastnej vôle, samozrejme s výdatnou
podporou špeciálnych študijných materiálov a študijného podporného systému. Dištančný
spôsob štúdia je vhodný aj pre staršie vekové skupiny a súčasne pre ľudí, ktorým najmä
pracovné povinnosti nedovoľujú študovať v dennej, prípadne externej forme štúdia. Ďalší
blízky pojem dištančnému vzdelávaniu je korešpondenčné vzdelávanie.

Jeho začiatky

spadajú do 19. storočia, keď jeho rozvoj podnietil rozvoj pravidelných poštových služieb.
Hlavným médiom na tlmočenie obsahu bola tlač. Komunikácia medzi študentmi a inštitúciou
bola silno obmedzená rýchlosťou poštových služieb. Komunikácia medzi študujúcimi sa
prakticky nerozvíjala. Zvýšená potreba vzdelávania vo vyspelej spoločnosti viedla k
zakladaniu dištančných univerzít vo svete. Prvá známa dištančná univerzita - britská Open
University – bola založená v r. 1969, nemecká Fern Universität v r. 1974. Dištančné
univerzity sa systematicky venovali výskumu v oblasti vzdelávania a urýchlili vývoj
efektívnosti vzdelávania (Selecký, Galajdová, 2013, s. 13).
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Elektronické vzdelávanie (e-learning) sa v literatúre objavuje až v súvislosti s
rozšírením internetu po roku 1993. "E-learning môže byť charakterizovaný ako vzdelávací
proces, ktorý je spojený s počítačom a informačno-komunikačnými technológiami. Realizuje
sa v nejakom vzdelávacom prostredí, kde prebieha určité vzdelávanie za účelom dosiahnutia
vzdelávacích cieľov" (Barešová, 2003, s. 26).
On-line learning (priame – živé vzdelávanie) je výsledok konvergencie dvoch
historických trendov: dištančného vzdelávania a didaktickej techniky. Jej vývoj, ktorý začal
niekedy pred stáročiami používaním tabule a kriedy sa v dvadsiatom storočí prudko zrýchlil.
Priniesol spätné projektory, audio techniku (gramofóny, magnetofóny), TV, video, kino,
počítače, diktafóny atď. Úlohou tejto techniky bolo pomôcť študentovi porozumieť
prezentácii obsahu sprostredkovanú učiteľom (Selecký, Galajdová, 2013, s. 14).
Tabuľka 5 Výhody a nevýhody e-learningu
Výhody

Nevýhody

Lacnejší
-

úspora na lektoroch, výrobe učebných

-

učeniu a k učebným návykom

materiálov
-

úspora na doprave, ubytovaní, strave, na

-

možnosť školenia v pracovnej dobe
Rýchlejší

-

nutnosť motivovať zamestnancov k
samoštúdiu

školiacich priestoroch
-

nutnosť presadzovať zmeny postojov k

-

na začiatku väčšie zriaďovacie náklady
pri tvorbe kurzov

okamžité zaškolenie nových
zamestnancov

-

štúdium vo chvíli, kedy to potrebujú

-

opakovanie látky kedykoľvek

-

rýchla aktualizácia materiálov
Lepší

-

študent si sám volí tempo výuky, priebeh
výuky

-

konštantne merateľná kvalita výuky

-

interaktívnosť zapojenia študenta

-

meranie výsledkov študentov v čase

-

štatistické vyhodnocovanie kurzov

(Zdroj: Huba, Orbánová, 2001, s. 7)
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Nové formy vzdelávania prostredníctvom počítača sú veľmi populárne najmä tam, kde
pokrytie a rýchlosť internetu je na vysokej úrovni. Aj prvky e-learningu môžeme aplikovať do
seniorského vzdelávania najmä pre imobilných seniorov.
Je množstvo foriem v oblasti IKT, ktoré môžu podporovať edukáciu seniorov. Pri
seniorskej edukácii je na prvom mieste sociálny kontakt. IKT nástroje sú len doplnkom, nie
úplnou náhradou prezenčného vzdelávania. Pri aplikácií nových technológií do procesu
vzdelávania seniorov je vhodné vyberať nástroje, ktoré prinášajú viac pozitív ako negatív.
Výber a následný popis niektorých IKT nástrojov na podporu seniorskej edukácie vychádza
z výskumu, ktorý bol publikovaný vo vedeckej monografii s názvom „Universities of the
Third Age in Europe“ (Univerzity tretieho veku v Európe). V monografii sa uvádzajú niektoré
osvedčené podporné nástroje, ktoré uviedli jednotliví manažéri, organizátori seniorského
vzdelávania.
3.2.1 Moodle
Moodle je softvérový balík pre tvorbu výučbových systémov a elektronických kurzov
na internete. V roku 2002 bola zverejnená prvá verzia tohto softvéru. Tento systém sa
sústavne vyvíja a vylepšuje o nové prvky a nástroje. Je poskytovaný zadarmo ako softvér s
otvoreným kódom, ktorý je voľne dostupný. Aj vďaka tomu, že je voľne prístupný, sa rapídne
zrýchlil jeho vývoj. Keďže je softvér voľne dostupný, ktokoľvek na svete ho môže používať,
upravovať a zlepšovať. Moodle je najrozšírenejšou vzdelávacou platformou na svete (Moodle,
2018).
Hlavným cieľom Moodle je poskytovať učiteľom - lektorom, študentom a správcom
bezpečný a integrovaný systém pre vzdelávacie prostredie. Vzdelávanie prebieha v kurzoch,
ktoré vytvárajú učitelia – lektori. Učitelia – lektori majú k dispozícií niekoľko modulov, z
ktorých si vytvárajú kurzy.
Funkcionality Moodle pre učiteľov – lektorov sú:


Pridávať študijné materiály.



Vytvárať a hodnotiť zadania a úlohy.



Zakladať diskusné fóra a odpovedať na otázky účastníkov.



Vytvárať a vyhodnocovať testy pozostávajúce z rôznych typov úloh.



Vytvárať slovníky a iné učebné pomôcky.



Vytvárať ankety a dotazníky.

38

Funkcionality Moodle pre študentov sú:


Moodle kalendár – tvorba vlastných udalostí, import a export iných kalendárov.



Súkromné úložisko pre osobné súbory (cca 100 MB).



Pridávanie príspevkov na rôzne témy.



Komunikácia s učiteľmi a inými študentmi.



Komentovanie príspevkov a zadaní iných používateľov a hodnotenie úloh.



Získavanie odznakov.



Personalizácia používateľského prostredia a funkcií (Fikar, 2008, s. 16).

3.2.2 MOOC
Skratka MOOC (Massive Open Online Course) je označenie pre vzdelávacie kurzy s
neobmedzeným počtom účastníkov, ktorí komunikujú prostredníctvom webu. Je to druh
dištančného neformálneho vzdelávania. MOOC je založený na princípe zdieľania a voľnosti.
Lektori pripravia tematický obsah a časový harmonogram. Ku každej téme sa pripojí zoznam
odkazov na študijné materiály (MOOC, 2017).
Pojem MOOC vznikol v roku 2008, a to v súvislosti so zavedením online spolupráce
do praxe v oblasti zvyšovania kvalifikácie učiteľov. Po nesmelých začiatkoch pod vedením
duchovných otcov konektivizmu (teória vzdelávania v digitálnom veku) Siemensa, Dowensa
a Cormiera sa do ich kurzov zapájali tisíce účastníkov, začali byť pre každého voľne dostupné
kurzy ponúkané i v ďalších oblastiach vzdelávania. Po tom, čo sa na jeseň 2011 dvom
profesorom zo Stanfordu podarilo zapojiť do online kurzu umelej inteligencie viac ako 160
tisíc účastníkov, dnes už nenájdeme na svete žiadnu prestížnu vysokú školu, ktorá by MOOC
kurz zdarma študentom neponúkala. Len na troch najväčších platformách pre MOOC kurzy –
Coursera.org, EdX.org a Udacity.com študuje už viac ako 24 miliónov študentov.
Výučba v týchto kurzoch prebieha formou: video obsahu, prednášok, učebných textov,
riešených úloh (často s kontrolou a hodnotením ostatnými účastníkmi), testov, kvízov,
vzájomnej spolupráce v diskusných fórach. Po splnení podmienok v priebehu kurzu účastník
väčšinou získava certifikát o absolvovaní kurzu. MOOC sú zväčša ponúkané zdarma. V rámci
niektorých platforiem je možné získať overiteľný certifikát (za poplatok), že ste kurz skutočne
absolvovali vy. Autentickosť (skúmanie identity) prebieha napríklad snímaním tváre
webkamerou alebo dynamikou písania na klávesnici. Avšak tieto overiteľné certifikáty nie sú
uznávané ako formálne vzdelávanie.
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Vzdelávanie v týchto kurzoch nie je len prenos pochopenia problematiky od lektorov k
účastníkom. Lektori a pozvaní odborníci vytvárajú rámec, v ktorom je učebná látka
dotváraná. Hlavným cieľom je prepojiť vzdelávacie prostredie všetkých zúčastnených aj ich
inšpiratívne myšlienky v maximálnej možnej miere (Gracová, Selecký, 2017, s. 78–79).
3.2.3 Virtuálne UTV v Európe a vo svete
Virtuálne univerzity a najmä univerzity tretieho veku sú skôr ako doplnok, pomoc ku
klasickému štúdiu. Virtuálne UTV v Európe a vo svete vznikajú najmä z dôvodu veľkej
vzdialenosti od frekventanta a univerzity, ale aj z dôvodu umožnenia vzdelávať sa imobilným
a ťažko zdravotne postihnutým občanom. V strednej Európe funguje veľmi úspešná Virtuálna
U3V na Českej zemědelskej univerzite v Českej republike a zo sveta vyberáme Virtuálnu
univerzitu tretieho veku na Griffith University v Austrálii.
a) Virtuálna univerzita tretieho veku – ČZU Praha, ČR
Virtuálna univerzita tretieho veku – ČZU Praha (VU3V) je novou alternatívou ku
klasickej prezenčnej prednáškovej výučbe U3V. Je založená na nových komunikačných
technológiách a internete a má prvky dištančného vzdelávania a e-learningu, ako aj spoločne
sledovaných živých prednášok a cvičení. Využíva multimediálne materiály a je didakticky
prispôsobená charakteristickým špecifikám cieľovej skupiny – seniorom so záujmom o
vzdelávanie na vysokoškolskej úrovni.
Cieľom VU3V je umožniť všetkým seniorom v rámci Českej republiky záujmové
štúdium bez ohľadu na vzdialenosť od sídiel vysokých škôl a univerzít, kde sa uskutočňuje
prezenčné seniorské vzdelávanie. Vytvára tiež priestor na bližší sociálny seniorov
v jednotlivých lokalitách (Nehodová, 2018, s. 11).
Dostupnosť kdekoľvek a kedykoľvek je najväčšou výhodou virtuálnych kurzov.
Výučbu je možné realizovať kdekoľvek, kde je dostupný internet – knižnice, školy,
informačné strediská, kluby a domovy seniorov a v prípade znevýhodnených, ťažko zdravotne
postihnutých, nepohyblivých študujúcich i doma.
Výučba virtuálnej U3V prebieha v regionálnych konzultačných strediskách univerzity
tretieho veku. Konzultačné stredisko môže byť kdekoľvek, kde je dostupný internet a kde je
zázemie pre stretávanie účastníkov výučby. Najčastejšie sú to školy, knižnice, seniorské
kluby, domovy seniorov a pod. Konzultačné stredisko sa zriaďuje na základe zmluvy s
príslušnou univerzitou, kde sú ustanovené základné pravidlá výučby a spolupráce.

40

Štúdium v konzultačnom stredisku organizuje koordinátor – inštruktor, knihovník,
dobrovoľník, zamestnanec organizácie a pod. – v ideálnom prípade jeden zo skupiny
seniorov. Úroveň výučby je garantovaná príslušnou univerzitou. Počet regionálnych
konzultačných stredísk virtuálnej U3V sa stále rozširuje a zatiaľ nie je obmedzený, aktuálny
zoznam nájdeme na portáli virtuálnej U3V www.e-senior.cz.
Každý kurz VU3V obsahuje 6 video prednášok; ku každej video prednáške sú ďalej
pripravené kontrolné testové otázky typu „multiple choice“ s voľbou piatich možností
odpovedí. Kurz uzatvára záverečný test zo všetkých šiestich prednášok. Súčasťou kurzu je i
študijný text (prepis prezentovaných prednášok) pre frekventantov s percepčnými chybami.
Nepovinnou súčasťou štúdia je možnosť vypracovania eseje na študované témy.
Po ukončení každého semestra obdrží senior Pamätný list a po ukončení šiestich
semestrov obdrží účastník pri slávnostnej promócii Osvedčenie o absolvovaní univerzity
tretieho veku (Gracová, Selecký, 2017, s. 76–78).
V dnešnej dobe je do výučby VU3V zapojených viac ako 200 konzultačných stredísk
v ČR aj SR.
b) Virtuálna online univerzita tretieho veku – Austrália
U3A Online je prvá svetová virtuálna univerzita tretieho veku, ktorá poskytuje online
vzdelávanie prostredníctvom internetu. Všetky potrebné materiály na štúdium sú prístupné na
internete. U3A Online je nezávislá a autonómna. Okrem vzdelávania ponúka veľa ďalších
užitočných a podporných informácií. Hlavnou cieľovou skupinou sú starší ľudia, ktorí sú
geograficky, fyzicky alebo sociálne izolovaní.
U3A Online ponúka kurzy, ktoré sú otvorené pre starších ľudí, ale aj pre mladých
ťažko zdravotne postihnutých. Kurzy sú určené aj pre opatrovateľov starších ľudí. Kurzy sú
neformálne, nevykonávajú sa žiadne skúšky a nevydávajú sa žiadne certifikáty.
Projekt U3A Online je iniciatívou skupiny nadšencov seniorského vzdelávania.
Austrálska vláda tento projekt finančne podporila v roku 1999. Vo financovaní pokračovala
ďalšie dva roky, kým sa neosamostatnila na dobrovoľnícku dráhu ako nezisková organizácia,
ktorej poskytovala veľa rokov významnú podporu Univerzita Griffith v Brisbane.
V roku 2008 austrálska vláda poskytla 15 miliónov dolárov na širokopásmové
pripojenie pre konzorcium štyroch partnerov, vrátane U3A Online. V súčasnosti má U3A
Online viac ako 350 pobočiek v Austrálii, Novom Zélande a Spojenom kráľovstve (U3A
Online, 2018).
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4

EMPIRICKÉ

ŠETRENIE

–

VPLYV

INFORMAČNO-

KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA ROZVOJ EDUKÁCIE
SENIOROV

V empirickom šetrení zisťujeme a zároveň popisujeme IKT prvky, nástroje, prístupy,
ktoré existujú v edukačnom procese. Zistenie prebieha pomocou odbornej literatúry,
osobných rozhovorov, diskusií a účasti na konferenciách. Osobné rozhovory uskutočňujeme
s lektormi UTV, ktorí sú zodpovední za počítačové vzdelávanie. Vplyv IKT analyzujeme na
študentoch UTV vo Zvolene. Výsledkom našej práce bude potvrdenie – vyvrátenie hypotéz a
súbor teoretických a praktických prínosov.
Výsledky výskumu interpretujeme prostredníctvom tabuliek, grafov a obrázkov, ktoré
komentujeme a sumarizujeme.
V diskusii interpretujeme výsledky výskumu a prinášame inovatívne riešenia nielen
pre odbornú verejnosť.
4.1

Metodika práce

4.1.1 Predmet výskumu
Zistenie a popísanie vplyvu informačno-komunikačných technológií na rozvoj
edukácie seniorov, ktoré zvyšujú zapojenie starších občanov do vzdelávacieho procesu.
4.1.2 Návrh kvantitatívnej a kvalitatívnej výskumnej stratégie
Použili sme kombináciu kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Naše rozhodnutie
je podporené aj vyjadrením J. Průchu (2014, s. 108), ktorý hovorí: „V súčasnej dobe je
situácia taká, že pre komplexné objasňovanie reality sa považuje za výhodnejšie, keď sa
obidva typy výskumu nevylučujú, ale skôr kombinujú a vzájomne dopĺňajú.“ S týmto
názorom sa stotožňuje aj K. F. Punch (2008, s. 74): „existuje vo veľa oblastiach sociálnych
vied rastúca tendencia kombinovať obidva prístupy a prepojovať oba typy metód a dát“ a P.
Gavoru „narastajúca liberalizácia metodológie výskumu umožnila, že kvantitatívny a
kvalitatívny prúd metodológie sa už nechápu ako dva súperiace tábory, ale ako priateľské
strany, ktoré si vo výskume môžu vzájomne vypomáhať (2015, s. 376).
Na realizáciu kvantitatívneho výskumu sme použili dotazníkovú metódu a na
kvalitatívny výskum rozhovor. Kombináciu výskumných metód uplatňujeme z dôvodu širšej
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analýzy problematiky, charakteristiky jednotlivých trendov a uplatnenia výsledkov výskumu
v našich podmienkach.
4.1.3 Ciele výskumu
1. Analyzovať a popísať príklady dobrej praxe, ktoré sa realizujú s dôrazom na
Informačno-komunikačné technológie.
2. Zistiť, ktoré IKT nástroje a do akej miery vplývajú na rozvoj edukácie študentov
UTV.
3. Zistiť názory lektorov IKT na vzdelávací proces starších občanov.
4. Zostaviť

vhodné

metodické

odporúčania

pre

rozvoj

edukácie

seniorov

prostredníctvom IKT.
4.1.4 Výskumné otázky
1. Aké IKT nástroje vplývajú na proces edukácie seniorov?
2. Aký čas a intenzitu trávia študenti UTV pri počítači?
3. Aké sú vzťahy študentov UTV v porovnaní v práci s počítačom medzi pohlavím,
vzdelaním, výškou veku, sídlom a zamestnaním?
4.1.5 Hypotézy
H1: Predpokladáme klesajúce percento študentov UTV, ktorí vôbec nepracujú
s počítačom, tabletom alebo smartfónom.
H2: Predpokladáme stúpajúci trend využívania sociálnych sietí študentmi UTV.
H3: Predpokladáme, že ženy (študentky UTV) využívajú IKT nástroje viac ako muži.
H4: Predpokladáme vyššie využitie sociálnych sietí študentmi UTV, ktorí žijú vo
väčších mestách ako študentmi žijúcimi v menších mestách.
O teoretické zastrešenie stanovenia hypotéz sme hľadali oporu vo výskumoch, ktoré
pravidelne realizuje Európska komisia prostredníctvom európskeho štatistického úradu
EUROSTAT, kde spolupracuje s národnými štatistickými úradmi (vrátane Štatistického úradu
Slovenskej republiky).

Ako sme už spomínali v kapitole 3.1, stúpa počet používateľov

počítačov a internetu v staršej vekovej kategórii v skúmanom intervale 2013 až 2017.
Zaujímavosťou je, že podiel používania počítačov a internetu je vyšší u mužov ako u žien.
Uviedli sme aj jednotlivé aktivity mužov a žien pri práci s počítačom. Tieto štatistické
zistenia chceme porovnať so zisteniami na UTV Zvolen.
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H1: Vieme, že vo všeobecnosti stúpa počet ľudí, ktorí vedia pracovať s novými IKT
nástrojmi (vrátane počítačov) viď kapitola 3.1 tabuľka 1 Používanie počítačov a internetu
jednotlivcami podľa vybraných vekových skupín. Predpokladáme, že by sa mal tento fakt
vzťahovať aj na študentov UTV. Chceme dokázať, že aj študenti UTV sú čoraz aktívnejší
v práci s počítačom, tabletom, smartfónom.
H2: Sociálne siete sú veľmi rozšírené u mladej populácie a myslíme si, že tento trend
by sa mal preniesť aj na starších dospelých. Chceme dokázať, že sociálne siete majú výrazný
vplyv na vzdelávaní seniorov (vrátane UTV), viď tabuľka 4 - Internetové aktivity za posledné
tri mesiace, 55-74 rokov, EÚ-28, 2016.
H3: Ženy sú vo výraznej miere viac zastúpené ako muži na štúdiu UTV. Z tohto
môžeme dedukovať ich vyššie využívanie IKT nástrojov ako u mužov. Porovnanie s tabuľkou
3 Používanie počítačov a internetu muži, ženy 55-74 rokov.
H4: Sociálne siete nemajú hranice, jediným obmedzujúcim prvkom môže byť
pripojenie na internet. Ak by sme vychádzali z predpokladu, že v menších mestečkách,
dedinách je silný sociálny, susedský kontakt, tak využitie sociálnych sietí by malo byť vo
väčších mestách, kde je anonymita človeka vyššia.
4.1.6 Úlohy
1. Analýza a popis príkladov dobrej praxe v oblasti IKT v prostredí univerzít tretieho
veku.
2. Vytvorenie dotazníka v slovenskom jazyku, ktorý bude distribuovaný študentom
UTV.
3. Uskutočnenie kvantitatívneho výskumu prostredníctvom e-dotazníka, ktorý bude
zameraný na prácu s počítačom študentov UTV.
4. Uskutočnenie kvalitatívneho výskumu prostredníctvom rozhovorov s lektormi IKT
a jeho spracovanie.
5. Vyhodnotenie a porovnanie kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu a diskusia
výsledkov.
4.1.7 Návrh výskumnej vzorky
Výskumnú vzorku sme rozdelili na dve cieľové skupiny.
Prvá skupina pozostáva zo študentov Univerzity tretieho veku vo Zvolene, čiže bude
oslovená zámerná cieľová skupina, ktorá bude skúmaná počas trojročného cyklu. Výskumná
vzorka bola oslovená vždy na konci akademického roka, kedy je možné zhodnotiť prácu
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celého roka. Výskumnú vzorku sme porovnávali aj z časového hľadiska, tzn., ako sa nám
zmenili jednotlivé štatistické údaje. Veľkosť výskumnej vzorky závisí najmä od počtu
študentov UTV Zvolen, ktorá kulminuje okolo 450 študentov za rok. Z hľadiska vyhodnotenia
dotazníka je však oslovená skupina nižšia z dôvodu postupného ubúdania študentov UTV
počas štúdia zo zdravotných alebo rodinných dôvodov. Výskumná vzorka bola oslovená
elektronickým dotazníkom, navrhnutom v programe Google Form, ktorý bol vyplnený
v počítačovej učebni. Manažérka UTV zabezpečila, aby všetky skupiny UTV Zvolen vyplnili
dotazník a zabezpečila dostatočný počet pracovníkov CĎV TUZVO, ktorí pomáhali pri
vyplňovaní aj seniorom bez skúseností s prácou s počítačom.
Druhou cieľovou skupinou boli lektori informačno-komunikačných technológii na
UTV Zvolen. Prostredníctvom rozhovoru sa chceme dozvedieť čo najviac informácii, ktoré
vplývajú na ich lektorské zručnosti, samotný pedagogický proces so seniormi a prácu
seniorov s počítačom.
4.1.8 Metodika výskumu
Na dosiahnutie vytýčených cieľov sme použili tieto metódy:
1) Obsahovú analýzu textových dokumentov – spracovanie voľne dostupných zdrojov.
2) Štandardizovaný rozhovor – rozhovor s lektormi UTV.
3) Dotazníkovú metódu – zber údajov od študentov UTV prostredníctvom dotazníka.
4) Štatistickú metódu – spracovanie zozbieraných údajov.
5) Deskriptívnu metódu – interpretácia výsledkov výskumu.
6) Indukcie, dedukcie, komparácie a generalizácie – sumarizácia jednotlivých
výsledkov a odporúčanie pre prax.
Obsahová analýza
V procese získavania empirických údajov používame obsahovú analýzu textových
dokumentov. Podľa autora P. Gavoru „obsahová analýza predstavuje už dlhé obdobie
štandardnú metódu pedagogického výskumu zameranú na vyhodnotenie a interpretáciu
obsahu textov“ (2015, s. 345).
Analýza textových dokumentov je zameraná najmä na:
a) legislatívne dokumenty (zákony, nariadenia...),
b) politické dokumenty (národné a európske programy, stratégie...),
c) výskumné a vývojové (dizertačné práce, výskumné správy...),
d) ostatné (štatistické, kurikulárne...).
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Štandardizovaný rozhovor
Rozhovor alebo interview je nástrojom zistenia existujúcich lektorských prístupov pri
edukácii študijných odborov zameraných na počítače. Cieľová skupina vedeného rozhovoru
boli lektori UTV vo Zvolene. Mali otázky dopredu pripravené, kde ich poradie bolo vopred
určené. Všetci respondenti dostali rovnaké otázky v rovnakom poradí. Rozhodli sme sa pre
štandardizovaný rozhovor najmä z dôvodu lepšieho vzájomného porovnávania, hodnotenia
a kategorizácie (Gavora, 2010).
Dotazník
Dotazník bol distribuovaný študentom UTV vo Zvolene počas troch rokov. Distribúcia
bola

zabezpečená

prostredníctvom

manažéra

UTV

a zamestnancov

UTV

Zvolen

v kombinovanej forme tzn., fyzická prítomnosť v učebni a vyplňovanie elektronického
dotazníka, alebo len zaslanie elektronického dotazníka v prípade neprítomnosti na prednáške.
V dotazníku boli použité zatvorené, otvorené a polouzavreté otázky.
Štatistická metóda
Rozhovor – bol realizovaný prostredníctvom mobilnej aplikácie „Hlasový záznamník“
a následne prepísaný do programu MS Office – Word. Prepis textu označujeme aj ako
„transkript“. Prepis bol doslovný s drobnými úpravami po štylistickej stránke. Po úprave sme
ho zaslali na autorizáciu respondentovi a následne ho spracovali a jednotlivé odpovede sme
interpretovali.
Dotazník – bol zostavený v programe MS Office – Word a následne preklopený do
programu Google Form. Výsledky odpovedí z programu Google Form sme preklopili do
programu Excel a následne sme ich transformovali do numerickej podoby, aby boli
pripravené na vyhodnotenie v štatistickom programe SPSS.
Deskriptívna metóda
Rozhovor – sumarizácia jednotlivých odpovedí a ich následná interpretácia.
Dotazník – každý graf alebo tabuľka bola podrobne opísaná a zhrnuli sme výsledky s
vlastným komentárom.
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Metóda indukcie, dedukcie, komparácie a generalizácie
Všetky spomínané metódy boli uplatňované najmä pri sumarizácií výskumných
výsledkov, ktoré sme realizovali prostredníctvom rozhovoru a dotazníka. Využitie budú mať
aj v diskusii výsledkov.
4.1.9 Časový harmonogram výskumu
Apríl – Máj 2016
Analýza a popis príkladov dobrej praxe v IKT v prostredí univerzít tretieho veku.
Máj 2016 – Máj 2018
Kvantitatívny výskumu prostredníctvom e-dotazníka so študentmi UTV Zvolen.
Jún 2018
Sumarizácia kvantitatívneho výskumu a jeho prehľadné zatriedenie.
Máj – Jún 2018
Uskutočnenie kvalitatívneho výskumu prostredníctvom rozhovorov s lektormi UTV
Zvolen za účelom analýzy vplyvu IKT nástrojov na edukačný proces.
Jún – September 2018
Vyhodnotenie a porovnanie kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu a diskusia.
4.1.10 Spôsob spracovania údajov
Dotazník - elektronický dotazník bol navrhnutý v programe Google Form, ktorý bol
distribuovaný študentom UTV Zvolen na konci akademického roka. Distribúcia dotazníka
bola zabezpečená prostredníctvom počítačovej učebne, kde každý študent vyplnil dotazník,
ktorý bol nahratý na plochu obrazovky a zamestnanci UTV Zvolen pomáhali v prípade
problémov s jeho vyplnením. Po realizácii a vyplnení dotazníka všetkými študentmi UTV
Zvolen (až na výnimky – nesúhlasili s vyplnením, neboli na poslednej hodine z dôvodu
zdravotného alebo rodinného) sme výsledky dotazníka z programu Google Form previedli do
programu Excel. V programe Excel sme odpovede na dotazník transformovali do numerickej
podoby, aby mohli byť vyhodnotené v štatistickom programe SPSS od firmy IBM. Výsledky
analýz a zistení interpretujeme prostredníctvom tabuliek, grafov a obrázkov.
Rozhovor - uskutočnený rozhovor bol nahrávaný pomocou aplikácie „hlasový
záznamník“ do mobilu a prepísaný do programu MS Office 2016 Word. Následne sme ho
upravili. Po úprave sme ho zaslali na autorizáciu respondentovi, následne sme ho spracovali
a jednotlivé odpovede interpretujeme.
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4.1.11 Spôsob interpretácie výskumných zistení
Pri interpretácii výskumných zistení sme postupovali od všeobecných zistení po
detailné a od jedného okruhu problému (výsledku) k druhému. Každý graf alebo tabuľka je
podrobne opísaná, kde sumarizujeme výsledky a pridávame aj vlastný komentár.
4.2

Analýza a interpretácia výsledkov výskumu

4.2.1 Vyhodnotenie kvantitatívneho výskumu – dotazník – Excel
Názor študentov na vplyv IKT na vzdelávací proces sme analyzovali zo
strednodobého hľadiska – v trvaní troch rokov, aby sme mohli zistiť prípadné trendy a vízie.
Výskum sme realizovali na Univerzite tretieho veku vo Zvolene, kde sme mali vytvorené
veľmi dobré podmienky pre distribúciu dotazníka. Zo skúseností vieme, že papierová forma
dotazníka rozdaná frekventantom na hodine je síce adresná, ale na druhej strane je nutná
vyššia časová dotácia na spracovanie. Elektronický dotazník je

ekonomicky aj časovo

najefektívnejší, ale stretávame sa s problémom spätnej väzby a s tým súvisiaceho
percentuálneho vyplnenia. Po dohovore s manažmentom UTV Zvolen sme zvolili nasledovný
postup. Na konci štúdia v mesiacoch máj – jún sme oslovili všetkých lektorov s možnosťou
vytvorenia krátkeho 10-minútového priestoru v počítačovej učebni na vyplnenie
elektronického dotazníka, ktorý už bol nainštalovaný pred ich príchodom. Niektorí seniori –
študenti neovládali počítač a tak sme im aj pomáhali vo vyplňovaní, ale neovplyvňovali sme
ich odpovede. Dotazník bol zostavený čo najjednoduchšie, aby jeho vyplnenie nezabralo viac
ako 5 minút. Pri zdatnejších IKT študentoch sa tento čas pohyboval do 3 minút. Znenie celého
dotazníka uvádzame v prílohe č.1. Okrem hlavného zamerania dotazníka orientovaného na
vplyv v oblasti IKT boli otázky manažmentu UTV zamerané aj na hodnotenie lektorov. Túto
časť v našej práci nebudeme vyhodnocovať, nakoľko to nie je cieľom nášho výskumu.
Dotazník sa skladal z dvoch častí (neberieme do úvahy tretiu o lektoroch):
1. Demografické údaje (otázky A1 – A7)
2. Práca s počítačom (otázky B1 – B8)
V základných demografických údajoch sme našu pozornosť upriamili na pohlavie,
socioekonomickú pozíciu, vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, trvalé bydlisko – región,
trvalé bydlisko – sídlo. V časti nazvanej práca s počítačom sme chceli zistiť, či respondenti
pracujú s počítačom a ako dlho; ako často využívajú internet; či komunikujú prostredníctvom
elektronickej pošty – e-mailu; či sledujú filmy, videá na počítači; zaujímali sme sa aj o
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využívanie služby Google Drive alebo Dropbox; či využívajú sociálne siete a aký dlhý čas
tam trávia.
Demografické údaje - otázky
A1 – Počet respondentov výskumu
Tabuľka 6 Počet respondentov
Počet respondentov
výskumu

Percentá

Rok

Spolu

2016

2017

2018

2016

2017

2018

312

395

343

29,71 %

37,62 %

32,67 %

1050

(Zdroj: vlastný výskum)

Na UTV vo Zvolene bolo v rokoch 2016 až 2018 od 430 do 480 študentov. Vzhľadom
na skutočnosti, ktoré súvisia s priebehom počtu študentov na Univerzite tretieho veku,
považujeme počet respondentov v jednotlivých rokoch za veľmi vysoký. Blíži sa k úrovni 70
až 80 % z pôvodného počtu nastúpených študentov na UTV v mesiaci október a k 90 % ku
dátumu ukončenia ročníka t.j. máj až jún. Musíme si uvedomiť, že počet študentov UTV v
ročníku má klesajúcu tendenciu, ktorú ovplyvňujú najmä: osobné zdravotné problémy,
zdravotné problémy v rodine, všeobecné rodinné problémy, nezáujem pokračovať v štúdiu z
rôznych dôvodov a tiež by sme nemali zabudnúť, že mesiace máj a jún sú už mesiace, kedy
študenti – seniori začínajú intenzívne pracovať vo svojich záhradkách. Všetky tieto dôvody
ovplyvňujú početnosť dotazníkov. Skupinu 1050 dotazníkov za tri roky musíme definovať
ešte z jedného dôležitého hľadiska. Väčšina respondentov sa môže opakovať, to znamená, že
niektorí študenti pokračujú v ročníku a tiež, že niektorí študenti ukončili štúdium a začínajú
nové štúdium. Približné percento nových študentov v ročníku sa pohybuje okolo 30 %. Údaje
nám poskytla manažérka UTV Zvolen. To, že sa niektorí respondenti z hľadiska času
opakujú, nepovažujeme za negatívum, naopak, môžeme analyzovať ich odpovede z hľadiska
času.
A2 otázka – Pohlavie respondentov
Tabuľka 7 Pohlavie respondentov
Pohlavie

Percentá

Rok
2016

2017

2018

Priemer

2016

2017

2018

Muži

58

73

64

18,53 %

18,48 %

18,71 %

18,57 %

Ženy

255

322

278

81,47 %

81,52 %

81,29 %

81,43 %

Spolu

313

395

342

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

(Zdroj: vlastný výskum)
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Univerzity tretieho veku, ako vyplýva zo samotného názvu, by mali byť určené
prioritne pre tretí vek t. j. pre ľudí v neproduktívnom veku. Ak by sme seniora považovali za
človeka, ktorý poberá starobný dôchodok, tak by sme ho mohli vekovo zaradiť nad 62 rokov.
Ale nie je to úplne pravda, pretože študenti univerzít tretieho veku na Slovensku, ale aj v
niektorých iných krajinách môžu byť invalidní dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí
dôchodcovia, predčasní dôchodcovia, výsluhoví dôchodcovia a rôzne iné kombinácie. Tiež
nesmieme zabudnúť, že pre prijatie na UTV je veková hranica rôzna, ale na Slovensku je
najčastejšie nad 50 rokov ako aj v našom prípade – na UTV vo Zvolene.
Z výsledkov dotazníkového prieskumu môžeme skonštatovať, že percento poberateľov
starobného dôchodku stúpa a ustálilo sa na čísle 75 %. Na druhej strane klesajú počty
študentov zamestnancov, študentov živnostníkov a študentov podnikateľov. Z tejto štatistiky
vyplýva, že hlavnou cieľovou skupinou pre univerzitu tretieho veku sú najmä poberatelia
starobných dôchodkov.
A4 otázka – Vek
Tabuľka 9 Vek
Vek

Percentá

Rok
2016

2017

2018

2016

2017

Priemer
2018

45 - 49 rokov

14

19

8

4,47 %

4,81 %

2,34 %

3,87 %

50 - 59 rokov

69

76

50

22,04 %

19,24 %

14,62 %

18,64 %

60 – 69 rokov

185

238

213

59,11 %

60,25 %

62,28 %

60,55 %

70 – 79 rokov

41

56

66

13,10 %

14,18 %

19,30 %

15,52 %

Menej ako 45 rokov

3

5

4

0,96 %

1,27 %

1,17 %

1,13 %

Viac ako 80 rokov

1

1

1

0,32 %

0,25 %

0,29 %

0,29 %

313

395

342

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Spolu
(Zdroj: vlastný výskum)
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na Facebooku denne dobu od 15 do 30 minút. Zaujímavosťou je aj stúpajúci trend v odpovedi
„1 hodina“, kde sme zaznamenali posun z 13 % respondentov až na 15 %. Ak by sme
analyzovali posledný rok 2018, tak pomer medzi používaním a nepoužívaním Facebooku je
52 % k 48 %. Myslíme si, že tento postupný trend bude narastať buď do vynájdenia novej
významnej aplikácie, alebo príde k pravidelným únikom informácií z prostredia Facebooku.
Sociálne siete sú komunikačné nástroje na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov
medzi ľuďmi. Interakciou vzniká sieťovanie, ktoré nám umožňuje zrýchľovanie
komunikačného procesu. Vývoj v oblasti sociálnych sietí, tak ako aj v IKT, ide míľovými
krokmi a vznikajú nové formy aplikácií na internete.
a)

Facebook

Facebook je svetová jednotka v sociálnych sieťach. Má viac ako 1,5 miliardy
používateľov a je dostupný skoro na celom svete. Facebook je nástroj, ktorý je určený aj pre
cieľovú skupinu seniorov. Na UTV prichádzajú študenti viac počítačovo zdatní a toto
percento sa stále zvyšuje. Znamená to, že by sme mali využívať Facebook hlavne ako
marketingový nástroj aj pre túto cieľovú skupinu. Ak chceme Facebook efektívne využiť,
nemali by sme zabúdať na pravidelné dopĺňanie informácií z prostredia UTV, čí fotografií,
videí, komentárov, zdieľaní, odkazov. Vo Facebooku si môžeme vytvárať aj udalosti, ktoré
môžeme bližšie opísať spolu s podrobnými informáciami o nich. Na FB máme možnosť
sledovať aj štatistické ukazovatele, ktoré nám hovoria o záujme – úspešnosti našich aktivít
(príspevkov, fotografií, videí). Je to výborná funkcia, ktorú by sme mali pravidelne sledovať a
vyhodnocovať, aby sme videli, či ideme správnym smerom (Gracova, Spulber, Selecky, 2017,
s. 99-100).
Dôležité je odpovedať na podnety svojich klientov čo najrýchlejšie, zapájať sa aj do
ďalších aktivít, ktoré súvisia s našou činnosťou aj na iných stránkach. Mali by sme sa držať
hesla: musia nás vidieť, ale mali by sme byť aj videní.
b)

YouTube

YouTube je internetová databáza filmov, väčšinou krátkych videí. Je to najväčší
svetový portál na zdieľanie filmových súborov na internete. Využitie tohto nástroja pre
univerzity tretieho veku nie je finančne náročné. Máme možnosť vkladať profesionálne,
poloprofesionálne aj neprofesionálne krátke alebo dlhšie videá. V podmienkach UTV skôr
predpokladáme poloprofesionálne spracovanie krátkych videí. Tieto videá môžu byť
spracované manažmentom, ale aj samotnými študentmi UTV. Na samom začiatku si
nezabudnime vytvoriť YouTube kanál.
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Odporúčame vkladať krátke videá s maximálnou dĺžkou 1,5 minúty. Môžeme vkladať
videá lektorov, ktorí nám bližšie predstavia študijný program, videá o zahájení, alebo
ukončení štúdia a videá z ostatných aktivít, ktoré organizuje univerzita tretieho veku. Nemali
by sme zabudnúť ani na študentov – seniorov, ktorí tiež môžu nejaké videá spracovať, ktoré
sú z exkurzií alebo iných aktivít.
c)

Twitter

Sociálna sieť Twitter je najviac používaná v USA, Brazílii a Japonsku. Má viac ako
500 miliónov užívateľov. Twitter umožňuje svojim užívateľom posielať a čítať správy
ostatných používateľov - tweets (tweety). Tweety sú textové príspevky do 280 znakov
zobrazených na užívateľskom profile, preto hovoríme o mikroblogu.
Tweety sa v niektorých krajinách stali zdrojom oficiálnych – štátnych hodnotení,
komentárov,

postojov.

Najznámejší

svetový

štátnik

komunikujúci

s

verejnosťou

prostredníctvom sociálnej siete Twitter je americký prezident Donald Trump (Twitter, 2018).
Využitie sociálnej siete Twitter v stredoeurópskom alebo európskom priestore
pre vzdelávanie seniorov by bolo zaujímavé. Narazili by sme ale na problém, že v Európe nie
je až tak rozšírený. Využívanie Twitteru preto odporúčame pre väčšie vzdelávacie inštitúcie.
d)

Instagram

Instagram je sociálna sieť určená najmä na zdieľanie fotografií a videí z mobilného
zariadenia. Nekonkuruje iným sociálnym sieťam, ale naopak, umožňuje jednoduchšie
zdieľanie fotografií. Ak na Instagrame uverejníte fotografiu alebo video, zobrazí sa vo vašom
profile. Ostatní používatelia, ktorí vás budú sledovať, uvidia vaše príspevky vo svojom
vlastnom kanáli. Tiež uvidíte príspevky od ostatných, ktorých ste sa rozhodli sledovať. Je to v
podstate zjednodušená verzia Facebooku s dôrazom na používanie mobilných zariadení a
vizuálne zdieľanie. Aj na Instagrame môžete vytvárať interakciu s inými používateľmi
podobne ako na ostatných sociálnych sieťach. Môžete ich sledovať, lajkovať, komentovať,
označovať a písať im súkromné správy (Instagram, 2018).
Vývoj nových komunikačných aplikácií má tiež výrazný vplyv na edukáciu seniorov,
či už z hľadiska manažmentu alebo z hľadiska interkomunikačných prostriedkov medzi
seniormi. Najznámejšou aplikáciou posledných rokov je Skype, ktorý pomaličky striedajú
nové, ako napríklad Viber, Facebook Messenger alebo WhatsApp. Vývoj nových aplikácií a
hlavne nových a zlepšujúcich funkcií je veľmi rýchly. Niektoré aplikácie si držia svoje miesto
na výslní niekoľko rokov, druhé zas nestačia reagovať na nové trendy alebo sú kúpené väčšou
finančnou skupinou.
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V súčasnosti zaznamenávame trend smartfónov, ktoré sú už považované za malé
počítače a starší občania s nimi často prichádzajú do kontaktu. Mnohí sa ich ešte boja, ale sú
aj takí, ktorí nemajú absolútne žiaden problém a sú vysoko počítačovo gramotní. Aj vďaka
rýchlemu zavádzaniu IKT do spoločenského života a najmä vďaka pokrytiu internetom a
zvyšovaniu jeho rýchlosti je dôležité sa venovať novým komunikačným technológiám v
prospech seniorského vzdelávania.
a)

Skype

Skype je považovaný za veľmi populárny komunikačný nástroj vo svete. Momentálne
ho používa viac ako 450 miliónov ľudí na celom svete. Je určený pre počítače, mobilné
telefóny, tablety aj televízory. Skype získal popularitu aj vďaka jednoduchej obsluhe a tiež
možnosti uskutočňovať videokonferencie. Negatívum Skypu je spotreba veľkého počtu dát
zo všetkých aplikácií na volanie. Pri tomto programe je nutnosť rýchleho pripojenia na
internet, inak sa hovory nedajú uskutočniť alebo sa automaticky rušia. Umožňuje prijímať aj
odosielať bezplatné hlasové hovory aj video hovory. Internetové pripojenie je samozrejme
nutnosťou. Skype umožňuje volania na mobilné telefóny a dokonca aj na pevné linky. Z
dôvodu zavedenia novších aplikácii s vylepšenými funkciami Skype postupne klesá na
popularite (Skype, 2018).
b)

Viber

Je aplikácia určená najmä pre smartfóny na posielanie správ, obrázkov, videí a volanie
prostredníctvom internetu. Na rozdiel od aplikácie Skype nepotrebujete na spustenie žiadne
heslo. V rámci posielania správ a volania iným užívateľom Viberu je používanie aplikácie
úplne bezplatné. Zo zahraničia je volanie a písanie tiež zadarmo, kým využívate sieť Wi-Fi.
Umožňuje aj hovory užívateľom, ktorí nevyužívajú túto službu, len tieto hovory už budú
realizované ako bežný telefonát, to znamená, že budú realizované ako platená služba. Na
identifikáciu užívateľa stačí telefónne číslo. Importovanie kontaktov do Viberu je veľmi
jednoduché. Aplikácia sama vyberie kontakty, ktoré využívajú túto službu a pridá ich do
adresára.
Viber napodobňuje klasické telefonické prostredie, ktoré sa zameriava na hovory a
správy. Stačí zadať telefónne číslo a Viber ho automaticky rozpozná. Môžeme
prostredníctvom aplikácie posielať SMS a volať ako obyčajne. Môžeme ušetriť, ak budeme
komunikovať s ostatnými používateľmi cez internet a nie ako bežný hovor. Máme možnosť
skupinového chatu a tiež odosielať fotografie a videá. V softvéri nenájdeme žiadne reklamy a
ich spustenie ani nie je plánované (Viber, 2018).
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c)

Facebook Messenger

Je súčasťou sociálnej siete Facebook. Je určená najmä pre užívateľov Facebooku, ktorí
nemusia mať zapnutú aplikáciu Facebook, ktorá si vyžaduje veľkú spotrebu batérie. Okrem
posielania textových správ Messenger umožňuje posielať hlasové správy, videá a obrázky.
Messenger má množstvo smajlíkov a nálepiek, ktoré sú vtipné, milé a dokážu naozaj pobaviť.
Môžeme posielať správy nielen priateľom na Facebooku, ale aj ľuďom v telefónnom
zozname. Samozrejmosťou sú aj skupinové hovory (chaty). Vytváranie fotografií a videí
priamo z aplikácie a jedným kliknutím možnosť okamžitého odoslania komukoľvek a
kdekoľvek patria medzi jeho najväčšie výhody (Facebook Messenger, 2018).
d)

WhatsApp

Aplikácia je veľmi podobná ako Viber. Nevýhodou je, že nie je možná inštalácia na
plochu počítača. Určená je len pre mobilné telefóny. Cez aplikáciu sa posielajú textové
správy, hlasové správy alebo obrázky a to priateľom, ktorí už sú v adresári telefónu.
Umožňuje tiež skupinový „chat“. WhatsApp podobne ako Viber identifikuje užívateľa na
základe telefónneho čísla, a preto nie je potrebné si pamätať ďalšie meno a heslo na spustenie.
Prihlasovanie a odhlasovanie nie je potrebné, stále je zapnutá všade, kde je dostupné
pripojenie na internet. Správy sú hneď doručené kdekoľvek a kedykoľvek s použitím
technológie „push“. Ďalšie zaujímavé funkcie sú: možnosť nastavenia vlastného pozadia,
nastavenie vlastného zvuku oznámenia, výmena kontaktov, odoslanie histórie „chatu“ emailom alebo odoslanie správy hromadne viacerým kontaktom naraz (WhatsApp, 2018).
Sumarizácia výsledkov dotazníka
V odpovediach na jednotlivé otázky sme zistili zaujímavé fakty, ktoré môžu pomôcť
pri manažmente nielen univerzít tretieho veku, ale aj seniorského vzdelávania ako takého. Na
základe nášho výskumu môžeme konštatovať, že počet žien pracujúcich s IKT nástrojmi je
výrazne vyšší ako počet mužov a nemá rastúcu ani klesajúcu tendenciu. Vzdelávanie seniorov
na UTV by malo byť poskytované predovšetkým pre poberateľov starobného dôchodku
a mohol by byť vytvorený aj priestor pre ťažko zdravotne postihnutých, invalidných
dôchodcov a výsluhových dôchodcov. Pri cieľových skupinách ŤZP a invalidní dôchodcovia,
je potrebný špecifický prístup ku vzdelávaniu a je otázne, či táto cieľová skupina patrí do
systému UTV. Potvrdilo sa, že vzdelanejší seniori majú vyšší predpoklad na sebe viac
pracovať, t.j. pokračovať v celoživotnom vzdelávaní a väčšinou sa vzdelávajú ľudia z väčších
miest ako ľudia z menších obcí alebo dedín.
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Na základe odpovedí v druhej časti dotazníka sme zistili vysoké percento študentov
UTV, ktorí pracujú často s počítačom. Pri počítači strávia priemerne 1 – 2 hodiny a
pravidelne využívajú internet. Nie je pre nich problém komunikovať e-mailom, a len 6 % s
ním nemá žiadne skúsenosti. Z nášho výskumu vyplýva, že stále viac študentov-seniorov
využíva služby Google Drive a Dropboch a sleduje filmy, videá a počúva hudbu na počítači.
Sociálne siete sú zaujímavým fenoménom, ktorý neobchádza ani študentov UTV a je
potrebné s ním aktívne pracovať.
4.2.2 Vyhodnotenie kvantitatívneho výskumu – dotazník – SPSS
V našej práci sme sa rozhodli získané údaje podrobiť podrobnejšej štatistickej analýze,
a preto sme využili štatistický program SPSS od spoločnosti IBM. Tento program je široko
dostupný na slovenských vysokých školách pre študentov, pedagogických zamestnancov aj
vedecko-výskumných pracovníkov. Z hľadiska spoločenských vied je tento program najviac
využívaný a tiež vhodnejší ako iné typy štatistických programov, ktoré sú zamerané najmä na
technické vedy.
Otázky v dotazníku sme rozdelili podľa úrovne merania na premenné:
-

kardinálne,

-

ordinálne,

-

nominálne.
Tabuľka 21 Rozdelenie premenných v dotazníku

Otázky I.časť

Premenná

Otázky II.časť

Premenná

Pohlavie

Nominálna

Ordinálna

Socioekonomická pozícia

Nominálna

Vek (škály)

Ordinálna

Pracujete s počítačom, tabletom alebo so
smartfónom?
Koľko času trávite denne pri počítači, tablete
alebo pri smartfóne?
Ako často využívate internet?

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Ordinálna

Komunikujete pomocou e-mailu?

Ordinálna

Trvalé bydlisko - sídlo

Ordinálna

Sledujete filmy, videá, či počúvate hudbu na
počítači?
Využívate služby Google Drive, Dropbox?

Ordinálna

Využívate sociálne siete?

Nominálna

Ak využívate Facebook, koľko času trávite na
ňom denne?

Ordinálna

(Zdroj: vlastný výskum)

Ordinálna
Ordinálna

Ordinálna

Na skúmanie vzťahov (korelácií) medzi premennými a porovnávanie (komparáciu)
dvoch premenných sme zvolili deskriptívny výskum.
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1. Korelácie
Z hľadiska korelácie sme skúmali vzťah medzi vekom, najvyšším dosiahnutým
vzdelaním a trvalým bydliskom respondentov (ordinálne premenné) a otázkami z II.časti
dotazníka (ordinálne a nominálne premenné). Pre hlbšiu analýzu týchto premenných sme
zvolili Spearmenov test, ktorý je určený na skúmanie ordinálnych premenných a Cramerov
test, ktorý je určený na skúmanie nominálnych premenných, alebo kombináciu nominálnej
premennej s ordinálnou.
a) Korelácia vek a otázky z II.časti dotazníka
Tabuľka 22 Korelácia vek a II.časť dotazníka
Korelácia

Otázka

Premenná

Typ testu

Vek
(Ordinálna
premenná)

Pracujete s počítačom, tabletom alebo so smartfónom?

Ordinálna

Spearman

Koľko času trávite denne pri počítači, tablete alebo pri smartfóne?

Ordinálna

Spearman

Ako často využívate internet?

Ordinálna

Spearman

Komunikujete pomocou e-mailu?

Ordinálna

Spearman

Sledujete filmy, videá, či počúvate hudbu na počítači?

Ordinálna

Spearman

Využívate služby Google Drive, Dropbox?

Ordinálna

Spearman

Využívate sociálne siete?

Nominálna

Cramer

Ak využívate Facebook, koľko času trávite na ňom denne?

Ordinálna

Spearman

(Zdroj: vlastný výskum)
Tabuľka 23 SPSS Spearman Vek – Práca s PC
Correlations (korelácie)
Spearman's
rho

Vek
Práca s
PC

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)

Vek
1,000
.
1050
-,210
,000

Práca s PC
-,210
,000
1050
1,000
.

N

1050

1050

(Zdroj: vlastný výskum)

V programe SPSS sme si spracovali všetky uvedené korelácie a vyhotovili sme sumárnu
tabuľku.
Tabuľka 24 Sumárna tabuľka SPSS korelácie – Vek a II.časť dotazníka
Korelácie

Otázka

Práca s PC
Čas pri PC
Internet
E-mail
Filmy, videá, hudba
Google Drive, Dropbox
Sociálne siete
Facebook
(Zdroj: vlastný výskum)
Vek

KK n1

KK n2

Signifikancia n1

Signifikancia n2

-,210
-,289
-,253
-,226
-,222
-,075

-,210
-,289
-,253
-,226
-,222
-,075

-,024

-,024

,000
,000
,000
,000
,000
,015
,009
,430

,000
,000
,000
,000
,000
,015
,009
,430
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Pri interpretácii získaných výsledkov sme vychádzali z definície sily závislosti
korelačného koeficientu, ktorý je nasledovný:
Tabuľka 25 Koeficient korelácie a sila závislosti
Koeficient korelácie
Sila závislosti
0,1 – 0,3
Slabá závislosť
0,3 – 0,7
Stredne silná závislosť
0,7 – 0,9
Silná závislosť
> 0,9
Veľmi silná závislosť
(Zdroj: Borůvková– Horáčková– Hanáček, s.24)

Z hľadiska štatistickej významnosti posudzujeme signifikanciu, či je výsledok analýzy
významný – signifikantný alebo nie. Interpretovať by sme to mohli aj tak, či je to náhoda
alebo pravidlo. Pre humanitné vedy musí byť hladina štatistickej významnosti menšia ako
0,05. V skúmanej korelácii medzi vekom a otázkami z II. časti dotazníka sme zistili negatívnu
slabú závislosť, ale veľmi konzistentnú. Štatisticky významné sú všetky skúmané otázky
okrem vzťahu veku a Facebooku. K stredne silnej závislosti sa blíži otázka trávenia času pri
počítači, ktorú môžeme interpretovať, že čím je vyšší vek respondenta, tým je predpoklad
trávenia času pri počítači nižší.
b) Korelácia najvyššie dosiahnuté vzdelanie a otázky z II.časti dotazníka
Tabuľka 26 Korelácia najvyššie dosiahnuté vzdelanie a II.časť dotazníka
Korelácia

Otázka

Premenná

Typ testu

Najvyššie
dosiahnuté
vzdelanie
(Ordinálna
premenná)

Pracujete s počítačom, tabletom alebo so smartfónom?

Ordinálna

Spearman

Koľko času trávite denne pri počítači, tablete alebo pri smartfóne?

Ordinálna

Spearman

Ako často využívate internet?

Ordinálna

Spearman

Komunikujete pomocou e-mailu?

Ordinálna

Spearman

Sledujete filmy, videá, či počúvate hudbu na počítači?

Ordinálna

Spearman

Využívate služby Google Drive, Dropbox?

Ordinálna

Spearman

Využívate sociálne siete?

Nominálna

Cramer

Ak využívate Facebook, koľko času trávite na ňom denne?

Ordinálna

Spearman

(Zdroj: vlastný výskum)
Tabuľka 27 SPSS Spearman Najvyššie dosiahnuté vzdelanie – Práca s PC
Correlations (korelácie)
Spearman's
rho

Vzdelanie

Práca s
PC
(Zdroj: vlastný výskum)

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Vzdelanie
1,000
.
1050
,242
,000
1050

Práca s PC
,242
,000
1050
1,000
.
1050
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Tabuľka 28 Sumárna tabuľka SPSS korelácie – Vek a II.časť dotazníka
Korelácie

Otázka

Práca s PC
Čas pri PC
Internet
E-mail
Filmy, videá, hudba
Google Drive, Dropbox
Sociálne siete
Facebook
(Zdroj: vlastný výskum)
Vzdelanie

KK n1

KK n2

Signifikancia n1

Signifikancia n2

,242
,252
,240
,233
,022
,139

,242
,252
,240
,233
,022
,139

-,063

-,063

,000
,000
,000
,000
,485
,015
,012
,040

,000
,000
,000
,000
,485
,015
,012
,040

V skúmanej korelácii medzi najvyšším dosiahnutým vzdelaním

respondentov

a otázkami z II. časti dotazníka sme zistili pozitívnu slabú závislosť, až na poslednú otázku,
kde je negatívna závislosť. Štatisticky významné sú všetky skúmané otázky okrem vzťahu
medzi vzdelaním a pozeraním filmov, videí alebo počúvaním hudby. Môžeme skonštatovať,
že čím je vyššie vzdelanie respondentov, tým viac pracujú s počítačom, trávia viac času pri
počítači, sú viac na internete a komunikujú prostredníctvom e-mailu. Tieto odpovede spadajú
do slabej závislosti, ale sú už na hranici stredne silnej závislosti.

c) Korelácia trvalé bydlisko/sídlo a otázky z II.časti dotazníka
Tabuľka 29 Korelácia trvalé bydlisko/sídlo a II.časť dotazníka
Korelácia

Otázka

Premenná

Typ testu

Trvalé
bydlisko/sídlo
(Ordinálna
premenná)

Pracujete s počítačom, tabletom alebo so smartfónom?

Ordinálna

Spearman

Koľko času trávite denne pri počítači, tablete alebo pri
smartfóne?
Ako často využívate internet?

Ordinálna

Spearman

Ordinálna

Spearman

Komunikujete pomocou e-mailu?

Ordinálna

Spearman

Sledujete filmy, videá, či počúvate hudbu na počítači?

Ordinálna

Spearman

Využívate služby Google Drive, Dropbox?

Ordinálna

Spearman

Využívate sociálne siete?

Nominálna

Cramer

Ak využívate Facebook, koľko času trávite na ňom denne?

Ordinálna

Spearman

(Zdroj: vlastný výskum)
Tabuľka 30 SPSS Spearman trvalé bydlisko/sídlo – práca s PC
Correlations (korelácie)
Spearman's
rho

Sídlo

Práca s
PC
(Zdroj: vlastný výskum)

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Sidlo

Práca s PC

1,000
.
1050
,045
,141
1050

,045
,141
1050
1,000
.
1050
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Tabuľka 31 Sumárna tabuľka SPSS korelácie – sídlo a II.časť dotazníka
Korelácie

Otázka

Sídlo

Práca s PC
Čas pri PC
Internet
E-mail
Filmy, videá, hudba
Google Drive, Dropbox
Sociálne siete
Facebook
(Zdroj: vlastný výskum)

KK n1

KK n2

Signifikancia n1

Signifikancia n2

,045
,023
,027
,018
,052
,047

,045
,023
,027
,018
,052
,047

,114

,114

,141
,461
,379
,569
,091
,131
,001
,000

,141
,461
,379
,569
,091
,131
,001
,000

Zaujímavosťou je, že okrem poslednej a predposlednej otázky sú všetky odpovede
štatisticky nevýznamné. Výsledkom tejto analýzy je konštatovanie, že študenti UTV sa viac
venujú sociálnym sieťam a Facebooku, ak pochádzajú z väčších miest.
2. Komparácie
Porovnávali sme – komparovali pohlavie respondentov s otázkami z II. časti dotazníka.
Sledovali sme komparáciu dvoch skupín v rámci rovnakých premenných na úrovni merania
ordinálnej a nominálnej premennej, použili sme Mann-Withneyho U-test a Chí-kvadrát test.
a) Komparácia pohlavia (muž – žena) s otázkami II.časti dotazníka
Tabuľka 32 Komparácia pohlavia a II.časť dotazníka
Komparácie
Pohlavie
(Nominálna
premenná)

Otázka
Pracujete s počítačom, tabletom alebo so smartfónom?

Premenná
Ordinálna

Koľko času trávite denne pri počítači, tablete alebo pri
smartfóne?
Ako často využívate internet?

Ordinálna

Komunikujete pomocou e-mailu?

Ordinálna

Sledujete filmy, videá, či počúvate hudbu na počítači?

Ordinálna

Využívate služby Google Drive, Dropbox?

Ordinálna

Využívate sociálne siete?
Ak využívate Facebook, koľko času trávite na ňom
denne?
(Zdroj: vlastný výskum)

Ordinálna

Nominálna
Ordinálna

Typ testu
Mann Withney
U-Test
Mann Withney
U-Test
Mann Withney
U-Test
Mann Withney
U-Test
Mann Withney
U-Test
Mann Withney
U-Test
Chí-kvadrát
Mann Withney
U-Test

Tabuľka 33 SPSS Mann-Withney U pohlavie – práca s PC
Ranks (rad)
Práca s PC

Pohlavie

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Muž
Žena

195
855

532,68
523,86

103872,00
447903,00

Total

1050
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Test Statisticsa
Práca s PC
Mann-Whitney U
81963,000
Z
-,444
Asymp. Sig. (2-tailed)
,657
(Zdroj: vlastný výskum)
Tabuľka 34 Sumárna tabuľka SPSS komparácie – pohlavie a II.časť dotazníka
Komparácie

Otázka

Práca s PC
Čas pri PC
Internet
E-mail
Filmy, videá, hudba
Google Drive, Dropbox
Sociálne siete
Facebook
(Zdroj: vlastný výskum)
Pohlavie

Mann-Whitney U

Z

Signifikancia

81963,000
71176,500
74545,000
80601,000
73523,500
78595,500
Chi-Square 414,857 - 479,059
79247,500

-,444
-3,265
-2,735
-,871
-2,766
-1,324

,657
,001
,006
,384
,006
,186
,000
,326

-,982

Štatisticky významné sú odpovede na otázky týkajúce sa času trávenia pri počítači, pri
internete, pozerania filmov a využitia sociálnych sietí. Na základe bližšej analýzy pomocou
mediánu sme zistili, že tento rozdiel je v prospech žien ako mužov.
b) Komparácia socioekonomickej pozície (zamestnaný – nezamestnaný) s otázkami
II.časti dotazníka
Tabuľka 35 Komparácia socioekonomickej pozície a II.časť dotazníka
Komparácie

Otázka

Premenná

Typ testu

Socioekonomická
pozícia
(Nominálna
premenná)
(Pracovne
aktívny/pasívny)

Pracujete s počítačom, tabletom alebo so smartfónom?

Ordinálna

Koľko času trávite denne pri počítači, tablete alebo pri
smartfóne?
Ako často využívate internet?

Ordinálna

Komunikujete pomocou e-mailu?

Ordinálna

Sledujete filmy, videá, či počúvate hudbu na počítači?

Ordinálna

Využívate služby Google Drive, Dropbox?

Ordinálna

Využívate sociálne siete?

Nominálna

Mann Withney
U-Test
Mann Withney
U-Test
Mann Withney
U-Test
Mann Withney
U-Test
Mann Withney
U-Test
Mann Withney
U-Test
Chí-kvadrát

Ak využívate Facebook, koľko času trávite na ňom
denne?
(Zdroj: vlastný výskum)

Ordinálna

Ordinálna

Mann Withney
U-Test
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Tabuľka 36 SPSS Mann-Withney U socioekonomická pozícia – práca s PC
Ranks

Pracujete s PC

Aktivny/Pasivny

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Pracovne aktivny

214

617,71

132191,00

Pracovne pasivny

836

501,89

419584,00

Total

1050

Test Statisticsa
Práca s PC
Mann-Whitney U
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
(Zdroj: vlastný výskum)

69718,000
-6,042
,000

Tabuľka 37 Sumárna tabuľka SPSS komparácie – socioekonomická pozícia a II.časť dotazníka
Komparácie

Otázka

Socioekonomická
pozícia
(Pracovne
aktívny/pasívny)

Práca s PC
Čas pri PC
Internet
E-mail
Filmy, videá, hudba
Google Drive, Dropbox
Sociálne siete
Facebook
(Zdroj: vlastný výskum)

Mann-Whitney U

Z

Signifikancia

69718,000
41296,500
62703,500
62657,000
74638,000
85115,000
Chi-Square 479,059 - 368,461
83736,000

-6,042
-12,454
-8,010
-8,161
-4,020
-1,162

,000
,000
,000
,000
,000
,245
,000
,170

-1,372

Štatisticky významné sú odpovede na otázky týkajúce sa práce s počítačom, času
trávenia pri počítači, pri internete, komunikácie prostredníctvom e-mailu, pozerania filmov
a využitia sociálnych sietí. Prostredníctvom mediánu sme zistili, že tento rozdiel je v prospech
pracovne pasívnych respondentov.
4.2.3 Vyhodnotenie kvalitatívneho výskumu – rozhovor
Obohatenie kvantitatívneho výskumu o kvalitatívny má veľký význam na celkové
výsledky práce. Uvedomili sme si, že nestačí zmapovať len jednu stranu edukačného procesu,
a to seniorov a ich pohľad na problematiku informačno – komunikačných technológií, ale je
dôležité poznať aj opačnú stranu mince a to sú lektori. Lektori sú najdôležitejším prvkom
v edukačnom procese. Sú nositeľmi vzdelávania a vytvárajú priaznivé edukačné prostredie
pre absorbovanie nových informácií. Niektoré otázky v časti Práca seniorov s počítačom
z dotazníka určeného pre seniorov sme zopakovali aj pre lektorov, aby sme mohli porovnať
ich odpovede.
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Kvalitatívny výskum – rozhovor sme rozdelili na 3 časti:
a) Lektorské zručnosti
V tejto časti analyzujeme pôsobenie lektora v seniorskom vzdelávaní, pre porovnanie
sa pýtame aj na vzdelávanie dospelých a prípadne, či má skúsenosti aj s inou cieľovou
skupinou, napríklad deti alebo mládež. Chceli sme poukázať, či lektor má dostatočne dlhú
prax pre potreby vzdelávacieho procesu.
b) Pedagogický proces so seniormi
V druhej časti zisťujeme pohľad lektora na pozitíva a negatíva seniorov vo
vzdelávacom procese. Zamerali sme sa aj na možnosť uplatnenia špeciálneho študijného
materiálu alebo prístupu vo vzdelávaní a charakterové vlastnosti lektora. Chceli sme, aby sa
lektor vžil do úlohy manažéra a poukázal na vonkajšiu alebo vnútornú motiváciu študentov
UTV pre samotné štúdium.
c) Práca seniorov s počítačom
V poslednej časti sme sa zamerali na podstatnú časť nášho výskumu a to sú otázky
týkajúce sa práce s počítačom a jeho vplyvu na vzdelávanie. Pýtali sme sa na lektorské
skúsenosti, počítačovú gramotnosť a odporúčania lektora seniorom. Chceli sme poznať názor
na vysoko aktuálnu tému, a to sú sociálne siete, vrátane Facebooku. V závere sme sa pýtali na
ich názor na nové – inovatívne IKT nástroje pre potrebu seniorského vzdelávania a poprosili
sme ich zhodnotiť ich prácu v prospech vzdelávania seniorov.
Kvalitatívny výskum – rozhovor bol realizovaný v mesiacoch jún a júl 2018 internými
a externými lektormi informačno-komunikačných technológií na Univerzite tretieho veku vo
Zvolene. Po uskutočnení rozhovoru, ktorý bol nahrávaný pomocou aplikácie „Hlasový
záznamník“ do mobilu, bol tento rozhovor prepísaný do programu MS Office 2016 Word.
Následne sme ho upravili do súvislejších viet a niektoré vety sme porozdeľovali.
V kvalitatívnom výskume typu rozhovor je nutné tieto odpovede trochu upraviť, lebo pri
rozhovore respondent odpovedá zväčša v dlhších vetách. Po úprave sme text zaslali na
autorizáciu respondentovi a následne sme ho mohli spracovávať a porovnávať.
Pre výskum sme oslovili všetkých lektorov IKT UTV Zvolen, ktorí súhlasili
s poskytnutím rozhovoru. Boli oboznámení, že rozhovor bude použitý na vedecko-výskumný
účel.
Oslovení lektori:
Ing. Miroslav Gecovič, CSc. – externý lektor UTV Zvolen a vysokoškolský pedagóg;
Ing. Daniela Ukropová – zamestnankyňa Centra informačných technológií;
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Ing. Iveta Kíšiková – zamestnankyňa Centra informačných technológií;
Ing. Ján Kíšik – zamestnanec Centra informačných technológií.
Pre lepšiu identifikáciu odpovedí respondentov sme zvolili skratky ich mien
a priezvisk:
Miroslav Gecovič – M.G.
Daniela Ukropová – D.U.
Iveta Kíšiková – I.K.
Ján Kíšik – J.K.
Lektorské zručnosti
1. Ako dlho pôsobíte ako lektor vo vzdelávaní seniorov?
M.G.: 12 rokov
D.U.: 10 rokov
I.K.: 8 rokov
J.K.: 8 rokov
Všetci lektori pôsobia viac ako 8 rokov vo vzdelávaní seniorov, a preto ich môžeme
označiť za veľmi skúsených lektorov. Môžeme potvrdiť, že všetci lektori pôsobia na
Univerzite tretieho veku vo Zvolene a vyučujú predmety Počítače pre začiatočníkov, Počítače
pre mierne pokročilých, Spracovanie fotografií a videa. Niektorí lektori spolupracujú aj na
medzinárodných projektoch zameraných na vzdelávanie seniorov financovaných z programu
Erasmus plus a Tempus.
2. Ako dlho pôsobíte vo vzdelávaní dospelých? (vrátane vzdelávania seniorov)
M.G.: 14 rokov
D.U.: 18 rokov
I.K.: 15 rokov
J.K.: 20 rokov
Okrem vzdelávania seniorov lektori pôsobia aj vo vzdelávaní dospelých, kde majú
bohaté skúsenosti.
3. Máte skúsenosti aj s inou cieľovou skupinou?
M.G.: Mám skúsenosti s rôznymi cieľovými skupinami, okrem seniorov a dospelých pôsobím
ako vysokoškolský učiteľ na Slovensku aj v zahraničí pri denných a diaľkových študentoch.
75

D.U.: Učila som na strednej a vysokej škole, viedla som aj počítačové krúžky pre deti.
I.K.: Len vzdelávanie dospelých.
J.K.: Jeden rok ako učiteľ na gymnáziu – IKT, kurzy pre väzňov.
Môžeme skonštatovať, že lektori majú skúsenosti so širokou škálou cieľových skupín
a ich prax dáva predpoklad na odborné a vysoko profesionálne odpovede v rozhovore.
Pedagogický proces so seniormi
1. Ako by ste charakterizovali cieľovú skupinu seniorov z hľadiska vzdelávacieho
procesu?
Pozitíva
M.G.: Vo všeobecnosti majú seniori viac času, aj keď niektorí tvrdia, že ho majú menej. Sú
spravidla viac pánmi svojho času. Ale určite je pre lektora väčší priestor venovať sa im, ako
napríklad uponáhľaným mladým ľuďom. Pozitívum je aj to, že majú skúsenosti.
D.U.: Najväčšie pozitívum vidím v tom, že sa chcú vzdelávať. Všetci majú záujem sa
vzdelávať a dávať pozor. Všetci sa prihlásili s týmto cieľom.
I.K.: Chuť sa vzdelávať, stretávať sa, oceňujú prácu, ktorú pre nich človek robí.
J.K.: Chcú sa učiť, teší ich to, tešia sa z drobností, ktoré nám môžu pripadať ako maličkosti.
Poteší ich, aj keď si vedia poslať e-mail, keď sa spoja cez Skype. Také veci, ktoré sa nám
zdajú samozrejmé, ale ich teší, že sa naučia niečo nové. V pozornosti sú na tom lepšie ako
mladí. Chcú sa niečo naučiť a majú viac snahy.
Najväčšie pozitívum, ktoré sme vybrali z odpovedí, je chuť sa vzdelávať. Treba si
uvedomiť, že seniori na UTV platia za štúdium, a to znamená, že vyžadujú profesionálny
prístup a pozitívne vlastnosti lektora. Lektori vyzdvihujú ich pozornosť v porovnaní
s mladými ľuďmi. Ich spätnou väzbou vedia oceniť prácu lektora.
Negatíva
M.G.: Môžu byť rôzne: problémy zdravotného charakteru rôzneho druhu, s ktorými je
potrebné pri práci so seniormi počítať, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Napríklad keď niekto
trpí Parkinsonovou chorobou, má problémy s držaním počítačovej myši, používaním
klávesnice či smartfónu. Ďalším problémom je zabúdanie, ktoré je v tejto cieľovej skupine
bežné. Ale aj ďalšie zdravotné problémy, ktoré môžu proces sústredenia seniora sťažovať.
D.U.: Dospelých ľudí nesmieš znechutiť. Nesmieš im dať pocítiť, že by to nechápali. Musíš
byť trpezlivý a použiť takú formu, aby nemali zo seba pocit sklamania. Neprekáža im ani to,
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že za kurz (štúdium) zaplatili. Nechcú zažiť pocit vlastného neúspechu. Treba ich učiť tak,
aby nemali pocit, že to nechápu – nerozumejú tomu a sklamali sami seba.
I.K.: Učíš sa s nimi, pripravuješ a niektorí prídu na druhú hodinu a máš pocit, že si ich nič
nenaučil a znovu začínaš od nuly. Ale na druhej strane to chápem, lebo niektorí už majú
veľmi pokročilý vek. Počítače sú oblasť, ktorá sa niektorých ani nedotkla a teraz je to pre nich
niečo nové, také abstraktné. Keby navštevovali iný študijný odbor, tak by možno nemali taký
problém ako s prácou s počítačom.
J.K.: Pamäť – mnohokrát sa stene, že z toho, čo sa naučia na hodine, po dvoch týždňoch na
stretnutí na UTV veľa vecí zabudnú. Aj po roku, keď sa ich opýtam, čo sme sa naučili na
začiatku, tak si nepamätajú. Ale samozrejme sú aj výnimky. Medzi študentmi sú aj ľudia v
mladšom veku, ktorí už majú skúsenosti s počítačmi a tí si učivo pamätajú a robia pokroky.
Samozrejme, je rozdiel pracovať s 50-ročným a 70-ročným.
Hlavné negatíva cieľovej skupiny seniorov vo vzdelávacom procese sú zdravotné
problémy. Či už ide o zabúdanie, sústredenie, trasenie rúk a ďalšie. Je veľký rozdiel učiť
starších dospelých 50 – 60 ročných a seniorov vo veku 70 – 80. Narážame najmä na problém
s pamäťou, ktorá sa vplyvom veku prejavuje zabúdaním.
2. Myslíte si, že z hľadiska vzdelávania by mali mať:
- špeciálne študijné materiály?
M.G.: Myslím si, že áno. Minimálne štýlom napísania, zobrazenia a tak ďalej. Ich
požiadavky, predstavy a potreby sú iné ako pri mladej generácii. Mladá generácia, ktorá sa
pripravuje v škole, sa pripravuje do života. Senior sa pripravuje na to, aby mohol
komunikovať so svojimi blízkymi, príbuznými. Aby sa mohol priblížiť, nie vyrovnať mladšej
generácii, aby chápal, s čím robí mladá generácia. Napríklad v porovnaní so študentmi
vysokej školy si musí nájsť lektor – pedagóg iný prístup, iný jazyk v porovnaní s
lektorovaním seniorov, a preto aj študijné materiály musia byť tomu prispôsobené.
D.U.: Áno, iné je dištančné štúdium, iné je vzdelávanie detí a mládeže, iné je vzdelávanie
dospelých. Starším dospelým by sa mal prispôsobiť slovník... Ale moja skúsenosť je, že
nemajú veľmi záujem čítať, skôr si robia poznámky sami a potrebujú skôr pomocné
poznámky, literatúru. Je dobré ich naučiť čo najviac na hodine. Aj keď som im ponúkla
literatúru, nemala som pocit, že by si ju doma naštudovali. Skôr je dôležité veľa precvičiť na
hodine.
I.K.: Mali by byť, lebo seniori si potrebujú opakovať. Oni by možno skôr ako poznámky
potrebovali video prezentácie, aby si to mohli púšťať a skúšať. Niekedy sa nevedia
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orientovať vo svojich vlastných poznámkach. Niekedy mám pocit, že tie poznámky, ktoré
majú, si oni sami nerobili. Napríklad „video helpy“ by boli pre nich zaujímavé.
J.K.: Staršia generácia je naučená na návody, postupy. Chcú odo mňa, či nemám také stručné
návody. Pri počítačoch, ktoré sa neustále vyvíjajú je veľmi ťažké a to, čo hovoríme na prvej
hodine, na poslednej to celkom nemusí platiť. Medzitým vznikli nové verzie a seniori by
k nim chceli jednoduchý návod. Snažím sa ich naučiť základy a zhrnúť im na konci hodiny
v stručnosti, čo sme preberali, aby si to vedeli zopakovať.
Niektorí lektori potvrdili, že seniori by mali mať špeciálne študijné materiály
minimálne štýlom písania a zobrazenia. Zaujímavé zistenie je, že forma „video helpov“ tzn.,
video návodov, by vo vzdelávacom procese pre seniorov bola veľmi podnetná. Ideálne je
seniorov čo najviac naučiť na hodine a tiež, aby mali priestor a prostriedky na zopakovanie si
učiva doma.
- špeciálny pedagogický prístup?
M.G.: Základnou požiadavkou je trpezlivosť, ktorú stále zdôrazňujem. Podľa môjho názoru
na tom je založený celý úspech. Nemôže tam prísť lektor, ktorý je uponáhľaný, nemá čas,
bude mu každú chvíľu zvoniť telefón, bude musieť odísť z hodiny, ktorý nemá zodpovedajúci
komunikačný jazyk pre seniorov, čo ho dopredu odsudzuje na neúspech.
D.U.: Trpezlivosť, oni sa dookola budú pýtať to isté. Lektor by mal byť trpezlivý.
I.K.: Myslím si, že prístup by mal byť rovnaký, ale lektor by mal byť trpezlivejší. Niekedy im
chce človek veľa odovzdať, ale niekedy to nejde. Stačí menej, ale kvalitne. Nie prejsť celé
sylaby, ktoré máme pripravené. Aby to nebolo tak, že si lektor „odškrtá“, že všetko, čo bolo
v sylaboch, im odprednášal, ale v podstate ich nič nenaučil. Radšej menej, ale tak, aby
odchádzali s nejakými vedomosťami. A hlavne takými, aké oni potrebujú.
J.K.: Treba sa im špeciálnejšie venovať a používať názorné ukážky. Na hodine využívam
individuálny prístup. Ale pokiaľ ich je 10 – 12 a mal by som pri každom byť minimálne 5
minút, tak nemáme toľko času. V rámci projektu vzdelávanie seniorov sme jedenkrát učili
dvaja, jeden prednášal a druhý sa im venoval individuálne. Jedna z mojich zásad je, že sa
nenaučíš keď sa pozeráš na druhého, ale keď sám robíš. Myslím si, že by bolo prínosom, keby
učili dvaja lektori. Sú tam manuálne zručnosti, ktoré treba trénovať. Ideálne pre jedného
lektora je max. 5 seniorov.
Všetci lektori sa zhodli na kľúčovom slove vo vzdelávaní seniorov a to je trpezlivosť.
To je pre nich a nielen ich základná vlastnosť lektora. Môžeme tiež skonštatovať, že menej je
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niekedy viac, tzn., že lektori by sa nemali ponáhľať v pripravených sylabách, ale sa snažiť
prispôsobiť obsah a hlavne tempo skupine, s ktorou pracujú. Mali by sme sa zamyslieť aj nad
odporúčaním jedného z lektorov, ktorý uprednostňuje vzdelávanie dvoch lektorov na
skupinku 10 seniorov.
- aký by mal byť lektor pre cieľovú skupinu senior?
M.G.: Byť nekonečne trpezlivý, a to myslím doslova. Nemôže zvyšovať hlas, ponáhľať sa,
musí si uvedomiť, že má inú cieľovú skupinu. Veci, ktoré sú zaujímavé pre mladého človeka,
vôbec nemusia byť zaujímavé pre seniora, pretože im nebude rozumieť. Musí používať jazyk
seniora, nie jazyk mladého človeka. Môže sa stať, že sa senior zahanbí a bude sa báť opýtať,
viac sa neozve, a tým sa stratí kontakt medzi lektorom a seniorom.
D.U.: Empatický, vžiť sa do skupiny, ktorú tam má. V seniorskej skupine sú väčšie rozdiely v
skupine v porovnaní s deťmi a mládežou v školách. Skupina je nehomogénna, lebo čím sú
starší, tým majú rozličnejšie povahové vlastnosti, ale sú nehomogénni aj výškou vzdelania. Je
ťažko sa vžiť do ich pocitov, do ich schopností, a preto treba využiť aj individuálny prístup.
Lektor im môže niečo spoločné vysvetľovať, ale je nutný individuálny prístup k jednotlivým
študentom.
I.K.: Určite by mal byť trpezlivý. Treba prednášať jednoduchším spôsobom. Nemôžeme sa na
prednáškach vyjadrovať až tak odborne.
J.K.: Trpezlivý. Aj seniori mi to už povedali, že obdivujú moju trpezlivosť. Lebo oni sa budú
pýtať 10-krát to isté. Jednému niečo vysvetľujem a druhý sa ma potom opýta na to isté. Nedá
sa povedať: „Teraz som to povedal a nebudem sa opakovať!“ Niekedy je treba aj do
nekonečna opakovať to isté. Niekedy sa hanbím sám pred sebou, že to poviem laicky a nie
ako odborník. Ale nemôžem používať výrazy, ktorým nerozumejú. Niekedy musím
komplikovanejšie veci povedať veľmi jednoducho, čo nemusí byť úplne správne povedané,
ale dôležité je aby to pochopili. Treba sa k nim priblížiť a dá sa to len individuálnym
prístupom. Za roky praxe so vzdelávaním seniorov som pochopil, že nemôžem s nimi hovoriť
tak ako s odborníkmi, ale musím sa vyjadrovať tak, aby tomu rozumeli.
Aké vlastnosti by mal mať lektor v práci so seniormi? Môžeme konštatovať, že na
prvom mieste je trpezlivosť. Nasledujú individuálny prístup, opakovanie učiva, empatia,
používanie jazyka cieľovej skupiny, ísť od jednoduchších tém k zložitejším. Všetky tieto
zásady môžeme aplikovať aj v práci s deťmi, mládežou a dospelými.
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2. Ako by ste motivovali seniorov na krátkodobé/strednodobé štúdium počítačovej
gramotnosti?
M.G.: Ponúknuť im to, čo je potrebné a aktuálne. Napríklad pred 12 rokmi sme seniorov učili
Office – Word, Excel, Power-Point, klasické kancelárske aplikácie. Boli to časy, kedy sme
nevedeli, čo je smartfón, mobilný telefón ešte nebol úplne bežnou výbavou. U mnohých ľudí
bolo vymoženosťou mať mobilný telefón a mobilné pripojenie na internet bolo skôr
výnimkou. Dnes sme úplne niekde inde. Čiže zhrňme to: prispôsobiť štúdium ich potrebám.
D.U.: Získať zručnosti svojich potomkov, ľahšie si porozumieť s vnúčatami, to, čo im najviac
priblíži využitie IKT.
I.K.: Aby sa mohli prostredníctvom technológií (napr. Skypu) stretávať so svojimi známymi,
aby si mohli e-mailovať. Aby ukázali aj tým svojim vnukom, ktorí si o nich myslia, že
nevedia pracovať s počítačom, že vedia pracovať so smartfónom, počítačom. Mnohí z nich sú
šikovní.
J.K.: Všimol som si, že veľa seniorov chodí na počítače kvôli deťom, ktoré sú v zahraničí.
Ich hlavným cieľom je komunikovať s nimi cez počítač. Dnes je veľa detí v zahraničí a ich
rodičia chcú s nimi komunikovať či už cez Skype alebo iné prostriedky. Musia mať potrebu
chcieť sa učiť IKT. Je veľmi problematické učiť toho, kto nemá doma počítač. Mal som aj v
skupine seniorov, ktorí doma počítač nemali a potom si to nemohli vyskúšať doma a pracuje
sa s nimi veľmi ťažko. Na druhej strane veľa seniorov má doma počítač, ale boja sa s ním
pracovať. Treba odbúrať strach z počítačov – to by mohol byť hlavný motív a nájsť veci,
ktoré ich zaujímajú. Stáva sa mi ako lektorovi, že doma niečo robím, napríklad som hľadal
niečo na katastri. Povedal som si, že toto by tých ľudí možno zaujímalo. A bola to pravda.
Napríklad keď som im ukázal Google Earth, tak sa „túlali“ po uliciach. Nemali by sme sa
držať striktne plánu, čo musíme odučiť, ale skôr sa prispôsobiť skupine, čo ju zaujíma. Čo sa
týka študijného plánu, tak ten neviem presne zostaviť, lebo viem, že niekedy ak seniorov
nejaká téma zaujíma viac, tak sa jej venujem viacej. Ak ich to nezaujíma, skrátim to a
nevenujem sa tomu.
Je veľmi dôležité motivovať ľudí ku vzdelávaniu. Motivácia v seniorskom veku zvlášť
v práci s počítačom je veľmi vysoká. Niektorí majú svojich vnukov, vnučky, synov, dcéry
v zahraničí a cítia potrebu s nimi častejšie komunikovať prostredníctvom Skypu, e-mailu
alebo iných nástrojov. Vo vzdelávaní IKT ide doba dva až trikrát rýchlejšie a treba na ňu aj
reagovať. To, čo sme sa učili pred rokom, už dnes nemusí platiť. Vyvíjajú sa nové aplikácie,
programy, na ktoré treba vedieť reagovať. Máme nové technologické prístroje (smartfóny,
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tablety...), nové postupy (internetbanking..), ktoré výrazne vplývajú na život človeka. Aj
univerzita tretieho veku je miesto, kde by sa mali starší občania zoznamovať s týmito novými
technológiami.
Práca seniorov s počítačom
1. Ako hodnotíte Vaše doterajšie skúsenosti v oblasti lektorovania IKT pre seniorov?
M.G.: Nedá sa povedať, že už ma nič neprekvapí. S každou cieľovou skupinou začínam s
tým, že poviem: „Neviem všetko, ak niečo nebudem vedieť, tak si to zistím.“ Nebudem
zatajovať, že to neviem. A tí, ktorí sú už skúsenejší, by ma veľmi rýchlo odhalili. Aj medzi
seniormi sa mi stáva, že vedia niektoré veci, čo neviem ja. Rád sa dám aj ja poučiť, pretože
nemôžem poznať všetky aplikácie, hardware a ďalšie komunikačné možnosti.
D.U.: Cítim sa skúsená, ale čo ma mrzí a častokrát im neviem vysvetliť to, že oni vyrastali v
úplne inej dobe a nerozumejú autorskému zákonu, licenčným povinnostiam. Seniori majú
pocit, že to, čo sa nainštaluje na hodine, by mali mať aj doma. Nerozumejú tomu, prečo by
mali za to platiť. Mám skúsenosti dosť, už ma málo čo prekvapí.
I.K.: Vždy, keď začínam lektorovať a prejde nejaký „polčas“, si poviem, že už mám toho
dosť, už nevládzem... Ale keď ich vidím, ako chodia, píšu, ďakujú, tak ma to veľmi teší.
Vtedy zisťujem, že moja práca ma význam. Keď skončí kurz, tak mi ešte píšu, ďakujú.
Niekedy si sama sebe vravím, či im dávam všetko, ako by som mala. Lebo ako som
spomínala, mám pocit, že som ich nič nenaučila. Ale keď skončíme, tak sa ma pýtajú, či ich
idem ešte učiť a ešte keď mi napíšu, že sú šťastní... Vnútorne som spokojná.
J.K.: V niektorých veciach sú seniori ako malé deti a prekvapujú stále. Je pravda, že si
niekedy poviem, že už budem lektorovať posledný rok a už to nebudem robiť, lebo som
znechutený. Ale na druhej strane, keď vidím, že sa tešia z niektorých maličkostí, tak ma
nechuť prejde.
Lektori sa považujú za skúsených, ale stáva sa ako aj v bežnom živote, že ich niektorí
študenti UTV prekvapia. Je dobré aj priznať si, že lektor nevie všetko a do budúcej hodiny si
to môže pozrieť. Zaujímavosťou lektorovania seniorov je aj to, že sú to ľudia s bohatými
životnými skúsenosťami, na čo by lektori nemali zabúdať. Vzhľadom na pamäťovú kapacitu
starších ľudí by mali byť lektori trpezliví a nemali by sa nechať hneď na začiatku
vzdelávacieho procesu odradiť. Po nadobudnutí skúseností s cieľovou skupinou zistia, že
majú svoje negatíva, ale aj pozitíva.
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2. Ktoré oblasti z hľadiska počítačovej gramotnosti starších ľudí sú z vášho pohľadu
dôležité a prečo?
M.G.: Myslím si, že seniori potrebujú komunikovať pri otvorených hraniciach, s ich deťmi,
vnúčencami, príbuznými a potrebujú byť s nimi v kontakte. Nie je to len otázka Skypu, emailu alebo Facebooku. Keďže do týchto programov sa treba prihlásiť, vytvoriť si heslo,
prípadne použiť ďalšie formy ochrany pred neautorizovaným prihlásením, čoraz viac sa stáva
aktuálna aj téma počítačovej bezpečnosti. Aktuálne je vzdelávanie v oblasti Internetbankingu
alebo Mobilbankingu.
D.U.: Pri učení seniorov som zistila, že všetko, čo vidia na monitore svojho počítača, je v
počítači. Oni vôbec nerozumejú virtuálnej realite, nerozumejú „cloudom“ (úložiskám). Je im
veľmi ťažko vysvetliť, napríklad aj pri telefóne, čo je vnútorná pamäť telefónu, SIM karta,
externá pamäťová karta. Kde to je všetko uložené? Oni si prezerajú poštu na internete, na
nejakom poštovom serveri a majú pocit, že fotky, ktoré vidia v e-mailoch majú v počítači,
lebo ich vidia na monitore. Čiže objasniť im virtuálny svet. Tým, že nevyrastali v prostredí
virtuálneho sveta, tak si nevedia predstaviť, čo všetko im hrozí. Dôležitá je aj informačná
bezpečnosť.
I.K.: Ja vždy hovorím, že keď chce pracovať s počítačom a chce byť počítačovo gramotný
mal by sa naučiť základné ovládanie počítača: správu súborov, komunikáciu – sociálne siete,
internet, prípadne „offisovký“ balík, ale len základ.
J.K.: Stále hovorím, že najdôležitejšie je vedieť pracovať s Windowsom. Vedieť, kde majú
umiestnené aké dáta. Darmo ich budeme učiť pracovať s textovým editorom, tabuľkovým
kalkulátorom. Oni si niečo vytvoria, uložia, ale netušia kde. Dôležité je zapnúť si počítač,
otvoriť si internetový prehliadač, nájsť čo potrebujú. Pretože dnes seniori majú neskutočné
možnosti na internete (recepty, stravovanie). Niektorí seniori doniesli na hodinu aj koláč,
ktorý piekli pomocou internetu. A netreba zabudnúť ani na posielanie a prijímanie e-mailov.
Napríklad Word, Excel už nemajú ako využiť. Senior si nebude písať životopis.
Každý lektor vidí slovné spojenie – počítačová gramotnosť zo svojho uhla pohľadu.
Jeden zdôrazňuje veľký význam Internetbankingu a Mobilbankingu – druhý zas zdôrazňuje
„cloudy“, internú a externú pamäť a ďalší kladú dôraz na správu súborov, sociálne siete,
internet, Office a Windows. Čo je počítačová gramotnosť, nemôžeme jednoznačne definovať
a určiť jej hranice. Ako sme už spomínali, oblasť IKT sa veľmi rýchlo rozvíja a napreduje.
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3. Sú seniori počítačovo gramotní?
M.G.: Treba sa zamyslieť nad tým, čo sa chápe pod pojmom počítačová gramotnosť.
Môžeme si porovnať seniorov dnes a pred 12 rokmi. Dnešní sú svojimi znalosťami
v porovnaní s tými pred dvanástimi rokmi vlastne „supermani“ a vedia veľa z toho, čo sme
v minulosti učili. IKT sa neustále vyvíja. Otázka počítačovej gramotnosti je otázka
celoživotného vzdelávania, a to nielen v IKT.
D.U.: Myslím si, že sú.
I.K.: Keby som mala zhodnotiť ľudí, s ktorými sa stretávam, ktorých som školila, tak sú
snaživí, chcú. Môžem povedať, že sú počítačovo gramotní. V dnešnej dobe je veľa Slovákov
v zahraničí a trochu to seniorov núti, aby boli počítačovo gramotní. Minimálne, aby ovládali
Skype.
J.K.: Tí, ktorých vzdelávam sú, lebo chcú. Je veľa takých, ktorí sú veľmi šikovní.
Vzdelávanie v IKT by malo byť celoživotné. Súhlasíme, že to, čo sme sa učili pred 12
rokmi, už dnes nie je všetko pravda najmä v oblasti IKT. Tí seniori, ktorí chodia na UTV
odbor počítače, by počítačovo gramotní mali byť. Ale je veľké percento seniorov, ktorí vôbec
neprišli do kontaktu s počítačom, novými aplikáciami, postupmi, metódami a tí určite
počítačovo gramotní nie sú.
4. Koľko času denne by ste odporúčali seniorom tráviť pri počítači, tablete alebo
smartfóne?
M.G.: Nepoviem ani minúty, ani hodiny. Je to individuálne – podľa potreby. Ak je dnes
pekné počasie, tak nebudem sedieť pri počítači. Keď chcem cestovať, pozriem si cestovný
poriadok, prípadne aké bude počasie, prípadne si nájdem na internete aj iné potrebné
informácie.
D.U.: Moja odpoveď by bola: koľko chcú, s tým, že predpokladám, že sú dosť zrelí psychicky
na to, aby odhadli koľko. Jeden deň bude škaredé počasie, tak budem pri počítači dlhšie, na
druhý deň sa idem poprechádzať. Myslím si, že sú to vyzretí ľudia, ktorí vedia sami, koľko
chcú.
I.K.: Hlavne by mali tráviť čas po vyučovaní. Mali by prísť domov, a to, čo sme prebrali, by
si mali precvičiť a skúšať dovtedy, kým si to nezapamätajú. Sú rôzne skupiny seniorov.
Niektorí sú ako tínedžeri a úplne tomu prepadli. Potom sú seniori, ktorí potrebujú
komunikovať s niekým a to ich dohnalo učiť sa. Potom sú aj takí, ktorých niekto nahovoril,
prišli a zapáčilo sa im to. Ale sú aj takí, ktorí sa snažia, snažia, ale aj keby pri ňom boli celý
deň aj tak im to nepomôže.
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J.K.: Nedá sa povedať, koľko času by presne mali tráviť pri počítači. Ale určite potrebujú
niekoľko dní do týždňa. Lebo keď je UTV raz za dva týždne, tak majú problém si spomenúť,
čo sme sa učili. Ak nie denne, tak aspoň každý druhý deň si sadnúť k počítaču. Ale je to
individuálne. Keď je jar, tak ich viac láka záhradka ako počítač.
Nedá sa vyslovene povedať, koľko času by mali seniori byť pri počítači. Dá sa ale
odporučiť, že po každej hodine by si mali precvičiť veci, ktoré sa naučili a tiež nezabúdať na
to, že univerzita tretieho veku nie je niekoľkokrát v týždni a často sa stáva, že to, čo sa naučili
na predchádzajúcej hodine, často zabudnú, ak si nebudú doma precvičovať to, čo sa naučili na
hodine.
5. Prečo vo všeobecnosti odporúčate seniorom naučiť sa:
- pracovať s e-mailom,
- sledovať filmy, videá a počúvať hudbu na počítači ,
- využívať služby Google Drive, Dropbox.
M.G.: Dnes nik nepochybuje o tom, že treba človeku vedieť šoférovať motorové vozidlo.
Pred 50 rokmi to ale nebolo tak. Dnes je to normálne. Počítač je prostriedok, ako sa
k niečomu dopracovať. Skype pred 10 rokmi bol tiež iný ako dnes. Človek by mal byť
v kontakte s druhými ľuďmi. Seniorský vek je aj o tom, že človek stráca svojich kamarátov,
blízkych, no napriek tomu by nemal ostať sám. Skôr naopak. IKT prostriedky by mu mali
v tom pomôcť, ale neznamená to, že bude sedieť len pri počítači. Ale môže to byť
prostriedok, ako sa s ľuďmi skontaktovať, komunikovať a mať tak alternatívu k osobným
stretnutiam. Nie som za to, aby IKT nahrádzalo osobné stretnutia, ale IKT môže byť na to,
ako si tieto kontakty udržiavať.
D.U.: Aby vedeli komunikovať moderným spôsobom s mladšou generáciou alebo s úradmi
(všetko to, čo dnešná doba prináša). Vedieť využívať aj dátové úložiská, pretože dnes sú
súbory – dáta vo väčšom rozsahu, a preto je dobre používať Dropbox a iné úložiská (cloudy).
Rozumieť tomu, čo to je. Čo sa týka počúvania hudby, tak mám skôr pocit, že na počúvanie
hudby majú rádio, na pozeranie filmov televízor. Naučiť ich, že môžu počúvať aj pozerať iné
veci, nielen to, čo majú dané – predpísané. Ale ukázať im, že na internete sa dá všeličo nájsť.
I.K.: Budem sa asi opakovať, ale kvôli rodinným príslušníkom. Teraz sa dosť často
fotografuje mobilom – smartfónom a je potrebné hľadať aj nejaké cloudové riešenia.
Potrebujú komunikovať aj prostredníctvom Skypu alebo cez Facetime. Ale sú aj mnohí
seniori, ktorí sú sami, osamotení a tí potrebujú sociálne siete na komunikáciu.
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J.K.: Nemusíme im to odporúčať, keď sa o to nezaujímajú. Ale pokiaľ chcú, je to iné. Čo sa
týka „cloudov“ – úložísk, tak sa im snažím ponúknuť len jedno riešenie a najlepšie mi
vychádza Google. Tam majú väčšinou gmail, kde majú všetko v jednom. Niekedy posielajú
fotky svojim deťom alebo opačne a tam sa musia používať „cloudy“.
Doba sa rýchlo mení a IKT zvlášť – to sme už spomínali. Ak sa v dnešnej dobe niečo
vyžaduje v oblasti IKT, neznamená to, že sa to bude vyžadovať o 10 rokov alebo, že sa to
vyžadovalo pred 10 rokmi. Moderná doba vyžaduje aj moderné a rýchle riešenia, a to je aj
práca s IKT. Nepovažujme počítače, smartfóny, tablety za náhradu sociálneho kontaktu, ktorý
si seniori vyžadujú, považujme to skôr ako doplnok k ich životu. Ako možnosť, ktorá im
umožní udržať, rozvíjať a objaviť nové kontakty a priateľstvá.
6. Aký máte názor na sociálne siete pre seniorov?
M.G.: 10 rokov dozadu bol Facebook v plienkach. Dnes ho ale môžeme brať ako oživenie.
Seniorov treba upozorniť aj na nebezpečenstvá, ktoré číhajú na nich v sociálnych sieťach.
Nielen čo sa tam dá, čo sa napíše, ale upozorniť ich na počítačovú bezpečnosť pri
prihlasovaní a možnosti využitia viacúrovňovej autentifikácie.
D.U.: Pre tých, ktorí sú mobilní, je dôležité sa stretávať. Snáď to má väčší význam pre tých
„chorľavejších“ alebo menej mobilných, ktorí sa môžu kontaktovať, ale aby to potom
neskĺzlo zostať doma a byť len na sociálnych sieťach. Ja sa priznám, že nie som veľký
zástanca sociálnych sietí. „Radšej pozvi kamaráta na pivo ako na Facebook“ – je moje heslo.
I.K.: Mala som skupinu študentov, ktorí prišli hlavne kvôli sociálnym sieťam a chceli sa to
naučiť (išlo o Facebook). A mala som študentov, ktorí sociálne siete odmietali, že si chcú
chrániť svoje súkromie. Niekedy je problém, keď mám v skupine takéto dva tábory. Myslím
si, že sociálne siete sú fajn, lebo si tam ľudia nájdu informácie o svojich známych, o rôznych
skupinách – to, čo ich zaujíma. Môžu tam tráviť veľa času, keď chcú.
J.K.: Ja si myslím, že ich vek je zaujímavý v tom, že nekomunikovali s ľuďmi, s ktorými sa
už dávno nevideli. Práve na sociálnych sieťach si ich vedia nájsť. Problém vidím najmä
v strachu, čo všetko postláčajú, pozdieľajú.
Sociálne siete sú dobrý nástroj na komunikáciu s existujúcimi aj bývalými priateľmi.
Facebook prináša aj mnohé riziká, ktoré treba identifikovať a naučiť seniorov s ním pracovať.
Facebook by nemal nahrádzať sociálny kontakt, ale hľadajme v ňom pozitívum najmä pre
ľudí, ktorí sú vzdialenostne ďaleko od seba.
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7. Zvolili by ste FB ako prínos pre rozvoj vzdelávania seniorov?
M.G.: Hovorí sa: „Kto nie je na Facebooku, ten neexistuje“ – čo ale nie je celkom pravda.
Keď senior Facebook používa, tak vie,“ čo to ten Facebook vlastne je“. A keď sa bavia o tom
iní, tak vie, o čom sa hovorí. Facebook vnímam ako jeden z mnohých nástrojov pri vzdelávaní
seniorov.
D.U.: Všetky formy sa dajú zapojiť aj Facebook.
I.K.: Z môjho pohľadu ho až tak nevidím. A nepoužívam ho pri výučbe.
J.K.: Ja si s každou skupinou vytváram FB skupinu a po skončení hodiny v krátkych bodoch
im do tej skupiny napíšem. „Na dnešnej hodine sme robili toto, toto, toto, na domácu úlohu si
spravte toto, toto, toto“. Dá sa to aj e-mailom, ale zdá sa mi to FB rýchlejšie. V porovnaní s emailom sa mi to zdá praktickejšie.
Zaujímavosťou je, že sme sa dozvedeli, že aj Facebook môže vplývať na priebeh
vzdelávacieho procesu. Facebook môže do určitej miery nahradiť e-mail alebo poznámky
študenta. Môže vytvárať virtuálny priestor na zdieľanie názorov, postupov, skúseností pri
opakovaní učiva.
8. Aké iné IKT nástroje by ste odporučili pri rozvoji seniorského vzdelávania a prečo?
M.G.: Osobne som dosť skeptický. Pre seniora nie je dôležitý nástroj, ale skôr prostredie,
možnosť stretnúť sa pri vyučovaní s inými ľuďmi, získať nové osobné kontakty, porozprávať
sa. Skôr by som sa zameral na ich vlastné zariadenia alebo aplikácie, ktoré používajú
konkrétni ľudia - mobilný telefón, tablet, notebook. A učiť ich ako ich využívať, ako sa tam
prihlásiť, aká je tam obsluha. Je to veľmi náročné z hľadiska lektora, ale seniori to veľmi
ocenia, pretože to je to, čo reálne používajú.
D.U.: Vzhľadom na staršiu generáciu niečo, čo je pre nich užívateľsky jednoduchšie, aby to
nebolo náročné na používanie. Napríklad Moodle, ak ho využiť tak spraviť kurzy skôr
jednoduchou formou. Brať ho skôr ako podporu.
I.K.: Nestretla som sa. Ideálne by bolo pre seniorov video – návody, video – helpy. Dal by sa
využiť aj YouTube, ale kvalitné návody sú väčšinou v cudzích jazykoch a v anglickom
prostredí. Napríklad taká jednoduchá vec ako komprimácia súborov. Na hodine sa to
naučíme, vyskúšame si to, ale na druhej to už nevedia. Tam by bolo dobré využívať aj video –
návody.
J.K.: Priznám sa, že nemám s týmto skúsenosť. Skôr si myslím, že by bolo zaujímavé im
nahrať na video nejaké postupy.
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Ak by sme zosumarizovali odpovede lektorov, prišli by sme k systému Moodle,
sociálnej sieti YouTube a video-návodom. Systém Moodle sa používa skoro na celom svete
a je voľne dostupný pre vzdelávací sektor. Používajú ho základné, stredné, vysoké školy, ale
aj viaceré vzdelávacie organizácie. Dal by sa určite využiť aj v prostredí vzdelávania
seniorov, kde by sme mohli všetky podporné materiály vložiť do systému, vytvorili by sme
testy a iné podporné mechanizmy pre vyššiu kvalitu vzdelávania. YouTube by sa dal využiť
ako úložisko krátkych videí, ktoré by boli určené pre seniorov z hľadiska vzdelávacieho
procesu alebo samotnej propagácie vzdelávania. Na YouTube je mnoho videí, ktoré sú
zamerané na IKT aj v slovenskom jazyku. Video – návody by sme mohli vytvoriť pre lepšie
ovládanie postupov v IKT a vložiť ich do YouTube.
9. Ako by ste zhodnotili vašu prácu na univerzite tretieho veku v prospech seniorského
vzdelávania?
M.G.: Pri každej cieľovej skupine, vrátane seniorov, sa človek niečo naučí. Vždy je niečo
nové. Vyskytnú sa situácie, na ktoré musím reagovať. To, čo som dal seniorom, musia
zhodnotiť oni sami. To, čo som sa naučil od nich, môžem použiť ako lektor aj pri iných
cieľových skupinách.
D.U.: Zistila som, že učenie veľkého množstva teórie je úplne zbytočné. Treba mať menšie
plány a zrealizovať ich aj pre tých slabších, aby mali z toho dobrý pocit - hlavne zo seba
samého. Vo všetkých kurzoch, ktoré som viedla, som mala dojem, že by potrebovali ešte
individuálnejší prístup. Možno som nevedela povedať nie a potom to už bolo obťažujúce.
Možno by bolo zaujímavé využitie počítačov aj inými kurzami (odbormi), aby to študentom
zvyšovalo počítačovú gramotnosť. Zaujímavosťou by bola možnosť konzultačných hodín –
„face to face“ čiže fyzicky, ale prípadne aj cez Skype – na diaľku (virtuálne). Tým, že sú
nehomogénna skupina, sa niektorí dožadujú viac a viac informácií. Niektorým stačí na hodine
uspokojiť tie potreby, požiadavky na vzdelanie, čo majú.
I.K.: Je to ťažko povedať. Snažila som sa im odovzdať všetko, čo som vedela. Nešli sme
presne podľa syláb a kládli sme dôraz na to, čo nevedeli. Keď sme sa rozchádzali, boli šťastní
a máme dobré vzťahy. Čo si oni odniesli, sa treba spýtať ich.
J.K.: V prvom rade to musia zhodnotiť oni. Snažím sa robiť, ako najlepšie viem, pracovať
podľa skupiny. Je to veľmi individuálne.
Hodnotenie lektora je na základe dotazníkov, ktoré realizujeme na univerzite tretieho
veku prostredníctvom Google Forms. Sú to elektronické dotazníky, ktoré študenti vypĺňajú po
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skončení štúdia v počítačovej učebni. Lektora by mali hodnotiť najmä študenti. Naši lektori sa
snažia odovzdať maximum svojim študentom a nie vždy majú ten pocit, že informácie „padli
na úrodnú pôdu“. Aj od seniorov sa lektor dokáže vzdelávať a obohatiť. Zaujímavú myšlienku
má aj jeden náš lektor, ktorý poukazuje na možnosť zavedenia konzultačných hodín v oblasti
IKT, či už fyzickým kontaktom alebo virtuálnym.
Sumarizácia výsledkov rozhovoru
Kvalitatívny výskum nám dal za pravdu, že významne obohacuje kvantitatívny
výskum. Je veľmi pozitívne, že sme mohli zistiť pohľad lektorov na edukáciu – vzdelávanie
seniorov a že sa s nami podelili o svoj názor, ktorý sme mohli spracovať. Veľká vďaka im
patrí aj za širšie odpovede, v ktorých sme mohli nájsť veľa podnetných myšlienok na
skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Nielen odborná, ale aj laická verejnosť si môže osvojiť
názory skúsených lektorov a poučiť sa nimi do ďalšieho pôsobenia v segmente seniorského
vzdelávania.
4.3

Diskusia výsledkov
Hypotéza 1: Predpokladáme klesajúce percento študentov UTV, ktorí vôbec nepracujú

s počítačom, tabletom alebo smartfónom.
Hypotéza 2: Predpokladáme stúpajúci trend využívania sociálnych sietí študentmi
UTV.
Hypotéza 3: Predpokladáme, že ženy (študentky UTV) využívajú IKT nástroje viac ako
muži.
Hypotéza 4: Predpokladáme vyššie využitie sociálnych sietí študentmi UTV, ktorí žijú
vo väčších mestách ako študentmi žijúcimi v menších mestách.
1. hypotéza
Prvú hypotézu sme vyhodnotili pomocou kvantitatívnej analýzy, jednorozmernej
deskriptívnej štatistiky (koláčový graf, priemery, percentá). Otázka znela:
B1 - Pracujete s počítačom, tabletom alebo so smartfónom? (Odpovede: Vôbec,
Iba na UTV, Občas, Často).
Keďže sme sa pýtali na prácu s počítačom, tabletom alebo smartfónom počas troch
rokov, mohli sme si stanoviť takýto druh hypotézy a vyhodnotiť ju najmä z časového
hľadiska. V roku 2016 vôbec nepracovalo s počítačom 5,11 % respondentov, v roku 2017
4,56 % a v roku 2018 7,31 respondentov. Na základe týchto odpovedí môžeme skonštatovať,
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že za posledné tri roky nenastáva percentuálny pokles študentov UTV pracujúcich
s počítačom, aj keď môžeme vidieť mierny pokles v roku 2017 oproti roku 2016. Príčinu
tohto stavu môžeme hľadať v nástupe nových starších študentov, ktorí neprichádzali
s počítačom vôbec do kontaktu.
Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že hypotéza H1 sa nám nepotvrdila.
2. hypotéza
Druhú hypotézu sme vyhodnotili pomocou kvantitatívnej analýzy, jednorozmernej
deskriptívnej štatistiky (koláčový graf, priemery, percentá). Otázka znela:
B7 - Využívate sociálne siete? (Odpovede: Facebook, G+, Twitter, Nie, Iné)
Respondenti mohli zaškrtnúť aj viac odpovedí tzn., že nastala rôzna kombinácia sociálnych
sietí. Otázka sa vyhodnocovala komplikovanejšie, ale odpovede boli o to zaujímavejšie, lebo
nám ukázali niektoré nové sociálne siete, s ktorými seniori pracujú. Priemerný počet
respondentov, ktorí vôbec nevyužívajú sociálne siete, bol 44,5 %. Za rok 2016 to bolo
43,8 %, za rok 2017 - 45 % a za rok 2018 - 44,7 %. Z týchto výsledkov môžeme
skonštatovať, že napriek nadpolovičnému podielu využívania sociálnych sietí študentmi UTV
nenastáva výrazné zvýšenie využívania sociálnych sietí za posledné tri roky.
Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že hypotéza H2 sa nám nepotvrdila.
3. hypotéza
Tretiu hypotézu sme vyhodnotili pomocou kvantitatívnej komparačnej analýzy dvoch
skupín v rámci rovnakých premenných na úrovni merania ordinálnej a nominálnej (MannWithneyho U-test a Chí-kvadrát). Použili sme na to otázku:
A2 otázka – Pohlavie respondentov (Odpoveď: Muž, Žena)
Verzus otázky:
B1 otázka - Pracujete s počítačom, tabletom alebo smarfónom?
B2 otázka - Koľko času trávite denne pri počítači, tablete alebo pri smartfóne?
B3 otázka - Ako často využívate internet?
B4 otázka - Komunikujete pomocou e-mailu?
B5 otázka - Pozeráte filmy, videá, či počúvate hudbu na počítači?
B6 otázka - Využívate služby Google Drive, Dropbox?
B7 otázka - Využívate sociálne siete?
B8 otázka - Ak využívate Facebook, koľko času trávite na ňom denne?
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Z vyhodnotenia komparačnej analýzy môžeme skonštatovať, že študentky – ženy
trávia viac času pri počítači, pri internete, pozeraní filmov a viac využívajú sociálne siete ako
muži. Tento výsledok môže zodpovedať demografickej krivke, keď ženy sa dožívajú
priemerne viac ako muži, a tak ostávajú počas staroby často bez partnera.
Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že hypotéza H3 sa nám potvrdila.
4. hypotéza
Štvrtú hypotézu sme vyhodnotili pomocou kvantitatívnej korelačnej analýzy dvoch
premenných na úrovni merania ordinálnej a nominálnej (Spearmenov test a Cramerov test).
Použili sme na to otázku:
A7 otázka – Trvalé bydlisko/sídlo (Odpovede: mesto s počtom obyvateľov nad 100
000, mesto s 20 000–100 000 obyvateľmi, mesto s 5 000–20 000 obyvateľmi, obec s 2 000–5
000 obyvateľmi, obec s menej ako 2 000 obyvateľmi).
Verzus otázka:
B7 otázka - Využívate sociálne siete? (Odpovede: Facebook, G+, Twitter, Nie, Iné).
Z vyhodnotenia korelačnej analýzy môžeme skonštatovať, že študenti UTV sa viac
venujú sociálnym sieťam, ak pochádzajú z väčších miest. Tento výsledok nám dáva za
pravdu, že ľudia v menších mestách viac uprednostňujú osobný sociálny kontakt pred
virtuálnym.
Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že hypotéza H4 sa nám potvrdila.
Vplyv informačno-komunikačných technológií na edukáciu seniorov je značný.
Podarilo na nám realizovať trojročný výskum, ktorý sme vyhodnotili pomocou kvantitatívnej
analýzy a tiež kvalitatívny so štyrmi lektormi univerzity tretieho veku.
V kvantitatívnom výskume sa nám podarilo dokázať zaujímavé vzťahy a výsledky.
Dokázali sme, že štúdium na univerzitách tretieho veku je výrazne zaujímavejšie pre ženské
pohlavie, ktoré má podiel viac ako 80 %. Tiež sme dokázali, že štúdium na univerzitách
tretieho veku je predovšetkým zaujímavé pre poberateľov starobných dôchodkov, aj keď by
sme nemali zabúdať ani na invalidných, predčasných, výsluhových a iných dôchodcov.
Priemerný vek frekventanta na univerzite tretieho veku sa pohybuje najmä v intervale medzi
60 – 69 rokov a že študenti UTV majú skoro všetci stredoškolské alebo vysokoškolské
vzdelanie. Ďalší zaujímavý fakt je ten, že študenti UTV pochádzajú prevažne z väčších miest
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ako z menších. Skúmaniu vzťahov seniorov a počítača, nových nástrojov a sociálnych sietí
sme venovali ďalšiu časť. Dozvedeli sme sa, že seniori využívajú počítač, internet, e-mail
veľmi často vo výške približne 67 %. Sociálne siete sú pre viac ako 50 % seniorov známy
pojem a najznámejšia sociálna sieť je Facebook. Pomocou korelácií sme zistili skoro stredne
silnú závislosť medzi vekom a trávením času pri počítači, medzi vzdelaním a časom
stráveným pri počítači, internete a e-maile. Zaujímavá závislosť bola aj medzi využívaním
sociálnych sietí podľa miesta trvalého bydliska. Komparácie nám odhalili vyššie skórovanie
žien ako mužov pri počítačoch, internete, filmoch a sociálnych sieťach. Dokázali sme, že
neaktívni občania (dôchodcovia) trávia viac času s počítačom, internetom, e-mailom ako
aktívni občania.
Na základe odporúčaní odborníkov – výskumníkov sme doplnili kvantitatívny výskum
o kvalitatívny. Spracovanie bolo náročnejšie, ale o to zaujímavejšie boli výstupy zo štyroch
rozhovorov s našimi lektormi. Niektoré naše teórie sa nám potvrdili, niektoré vyvrátili, ale
zistili sme zaujímavé názory lektorov IKT na prácu so seniormi. Vyzdvihli by sme najmä
slovíčko trpezlivosť, ktoré sa dosť často opakovalo v ich odpovediach a ľudský prístup
k cieľovej skupine. Dozvedeli sme sa aj zaujímavé odporúčania a rady ako zlepšiť edukačný
proces a prácu so seniormi.
Odporúčania pre prax:
1. Pravidelne monitorovať potreby seniorov – študentov prostredníctvom dotazníkov.
Spätná väzba vo vzdelávacom procese je veľmi dôležitá. Môžeme si ju zabezpečiť
rôznym spôsobom – ústne, písomne, elektronicky. Naše odporúčanie je realizovať ju
elektronicky pomocou počítača, kde minimalizujeme náklady na papier a čas spracovania.
Nevýhoda je dostať seniorov do počítačovej učebne. Dotazník im môžeme zaslať
elektronicky, kde sa ale môže prejaviť nízka spätná väzba. Naše ďalšie odporúčanie je, nebáť
sa dávať „tvrdšie“ otázky typu: Chodí lektor načas na prednášky? Telefonuje lektor počas
prednášky? Vybavuje si lektor svoje osobné veci? Jednoducho si musia organizátori
uvedomiť, že sú to oni, ktorí platia lektora a musia skúmať aj jeho kvalitu.
2. Uskutočňovať spätnú väzbu aj pomocou osobných rozhovorov.
Stretávame sa dosť často so slovným spojením „senior, to je stará škola“. Tento výraz
by sme mohli parafrázovať aj ako prísne dodržiavanie pravidiel v školách a minimálna
diskusia o predstavách učiteľa – lektora. Dnes sa už doba posunula dopredu a máme tu
91

demokraciu, ktorá je spojená s vyslovením si vlastného názoru na vec. V manažmente
seniorského vzdelávania ale často dochádza k situácii, keď niektorí seniori kritizujú praktiky
lektora a následne v dotazníku túto kritiku nenájdeme. To znamená, že sa boja povedať svoj
názor. Aj vďaka organizovaniu iných mimo edukačných aktivít sa môžeme so seniormi
bližšie zoznámiť a získať od nich pomocou osobných rozhovorov zaujímavú a priamočiaru
spätnú väzbu.
3. Nebáť sa vyhodnocovať kvalitu lektorského zboru.
Určenie kvality lektorského zboru môžeme merať pomocou dotazníkov, rozhovorov
so študentmi aj lektormi a osobnými návštevami na prednáškach. Ak sme ako organizátori
zodpovední za kvalitu vzdelávacieho procesu, tak sme zodpovední aj za kvalitu lektorského
zabezpečenia. Odporúčame pravidelné návštevy študijných skupín, kde by sme mali
zhodnotiť a porovnať nielen priamu lektorskú činnosť tzn., geragogické pôsobenie, ale aj
príchod na hodinu, prácu s IKT nástrojmi a ďalšie. Mali by sme mať vyhotovenú prehľadnú
tabuľku, do ktorej tieto činnosti budeme zapisovať a následne to môžeme aj vyhodnotiť.
Odporúčame pred každým novým akademickým rokom sa stretnúť s lektormi a prebrať
niektoré tieto témy.
4. Sieťovanie, spolupráca a prehlbovanie kontaktov s kľúčovými partnermi.
Hlavným partnerom univerzít tretieho veku sú samotné univerzity. Je dôležité, aby si
vedenie vysokej školy uvedomilo, že vzdelávanie na UTV nie je postavené na komerčnej báze
a skôr túto aktivitu môžeme využiť pre propagačné účely. Na druhej strane je možné pre UTV
čerpať rôzne granty, dotačné schémy, ale aj európske projekty. Ďalší kľúčoví partneri sú
mesto (obec), kraj, kde by sme si mali vytvárať obojstranne pozitívny vzťah založený na
partnerstve a prípadne na spolupráci pri organizovaní rôznych proseniorských aktivít.
Kľúčovými partnermi sú aj združenia, spolky dôchodcov. Na Slovensku máme silnú
organizáciu Jednotu dôchodcov Slovenska (JDS), ktorá združuje viac ako 70 tisíc seniorov
a je kľúčovým partnerom Vlády SR a Parlamentu SR v sociálnych otázkach. Odporúčame
organizovanie podujatí aj v intenzívnej spolupráci s JDS v regiónoch.
5. Väčšie využitie podporných počítačových systémov pri vzdelávaní seniorov.
Každá vysoká škola má svoj informačný systém, ktorý slúži na manažment a podporu
štúdia. Tento systém by bol vhodný aj na manažment univerzity tretieho veku, kde nemusíme
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využívať všetky funkcionality. Ďalší so zaujímavých podporných systémov, svetového
meradla je systém MOODLE, ktorý slúži nielen na podporu štúdia, ale aj ako náhrada
prezenčného vzdelávania. Bolo by veľmi vhodné, aby sme tento bezplatný edukačný softvér
využili aj v prospech UTV.
6. Sledovať nové trendy vo vzdelávaní.
Sledovať všetky trendy, novinky, postupy vo vzdelávaní je veľmi náročné. Spomínali
sme, že vývoj v oblasti IKT je veľmi rýchly a je problematické aj pre samotných lektorov IKT
odsledovať a aplikovať všetky novinky, ktoré sa dostávajú na trh. Ak by sme sa chceli
zamerať na oblasť IKT vo vzdelávaní, tak je dobre využívať nové technické prístroje,
informačné systémy, sociálne siete a iné. Sú ale trendy manažérske, sociálne, spoločenské,
ktoré by sme mali sledovať prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, odbornej
literatúry, stretnutiami s kolegami podobného zamerania, alebo účasti na seminároch
a konferenciách z oblasti vzdelávania seniorov a dospelých.
7. Dbať pri počítačových kurzoch na kvalitu nie na kvantitu.
Ako sme zistili z kvalitatívneho výskumu, optimálna skupina seniorov pre lektora je 5
osôb. Je to otázka manažmentu, či to ekonomicky dokáže zabezpečiť. Tiež zaznel dôležitý
názor, že pri skupine okolo 10 seniorov je lepšie mať dvoch lektorov. Z praktického hľadiska
tomu úplne rozumieme. Zo strany manažmentu je to ale väčší problém, kde narážame na
ekonomiku vzdelávacej aktivity. Ak by sme chceli dodržať počty odporúčané lektormi,
museli by sme financovanie riešiť vyššími poplatkami, alebo realizáciou kurzov
prostredníctvom grantov, projektov.
8. Investovať čas do sociálnych sietí.
Vo výskume sme zistili, že viac ako polovica seniorov je aktívna na sociálnych
sieťach. Môžeme mať osobné negatívne aj pozitívne skúsenosti so sociálnymi sieťami, ale
nemali by sme zabúdať, že marketingový nástroj číslo jeden sú sociálne siete. Nielen
propagácia svojich aktivít, bezproblémové ukladanie fotografií a videí, ale aj zdieľanie iných
aktivít zvyšujú potenciál produktu ako je univerzita tretieho veku. Facebook je v súčasnosti
najrozšírenejšou sociálnou sieťou na svete. Prináša výbornú funkciu a to manažovanie stránky
viacerým užívateľom, a tak dáva právomoci vkladať rôzne aktivity, fotografie, videá
študentom aj lektorom.
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ZÁVER
V našej práci sme sa zamerali na analýzu vplyvu informačno-komunikačných

technológií na rozvoj edukácie seniorov. IKT sú najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom a bolo
zaujímavé uskutočniť výskum v tejto oblasti a porovnať ho s národnými a medzinárodnými
trendami.
Hlavnými cieľmi našej práce bola samotná analýza príkladov dobrej praxe na IKT,
zistenie IKT nástrojov a ich vplyvu na edukáciu seniorov, zistenie názorov lektorov IKT
a zostavenie vhodných metodických odporúčaní.
V teoretickej časti práce sme sa zamerali na charakteristiku staroby a starnutia, vrátane
demografického vývoja, aktívneho starnutia a striebornej ekonomiky. Nezabudli sme na
dôležité špecifiká edukácie seniorov a jej inštitucionálne uchopenie. V ďalšej časti sme sa
zamerali na hlavné smerovanie našej práce, kde sme opísali počítačovú gramotnosť, dištančné
a elektronické vzdelávanie. Vybrali sme a opísali zaujímavé IKT nástroje, ktoré sa aplikujú
v seniorskom vzdelávaní.
V empirickej časti sme zostavili metodiku práce a opis realizácie strednodobého
výskumu. Môžeme skonštatovať, že sme prišli k zaujímavým výsledkom, ktoré obohatia
nielen odbornú, ale aj širokú verejnosť. Kvantitatívny výskum sme realizovali v rokoch 2016,
2017 a 2018 na vzorke 1050 študentov univerzity tretieho veku prostredníctvom dotazníka.
Tento výskum sme obohatili o kvalitatívny výskum na 4 lektoroch IKT na UTV
prostredníctvom rozhovoru. Výsledkom našej práce je najmä časť diskusia výsledkov,
v ktorej sme vyvrátili, alebo potvrdili stanovené hypotézy a zostavili súbor odporúčaní pre
prax. Ide najmä o odporúčanie pravidelného monitoringu potrieb seniorov prostredníctvom
dotazníkov a osobných rozhovorov, dbať na kvalitu lektorského zabezpečenia, sieťovať
a prehlbovať spoluprácu s kľúčovými partnermi, viac využiť počítačové systémy, sledovať
nové trendy vo vzdelávaní, dbať na kvalitu a nie kvantitu a investovať do sociálnych sietí.
Potvrdili sme, že informačno-komunikačné technológie majú výrazný vplyv na rozvoj
edukácie seniorov. Napriek pretechnizovanej dobe seniori uprednostňujú pred virtuálnym
vzdelávaním sociálny kontakt, čiže prezenčné vzdelávanie. IKT vzdelávanie je na popredných
miestach záujmu seniorov v súčasnosti, ale v budúcnosti predpokladáme pokles, nakoľko už
seniori budú počítačovo gramotnejší. Zistili sme, že seniori – študenti sú veľmi aktívni
v oblasti IKT a je nevyhnutné, aby sa manažmenty nielen UTV, ale aj iných vzdelávacích
organizácií zamysleli nad aplikáciou nových IKT nástrojov do vzdelávacieho procesu pre
94

seniorov. Nezabúdajme na virtuálne a dištančné univerzity, ktoré úspešne fungujú v Európe
a tiež vo svete a sú určitým doplnkom pre študentov, ktorí sa nemôžu zúčastniť vzdelávania
zo zdravotných alebo finančných dôvodov.
IKT neberme ako alternatívu, ale skôr ako doplnok ku prezenčnému vzdelávaniu,
ktoré stále víťazí nad inými formami vzdelávania seniorov.
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ZOZNAM SKRATIEK

AIVD
AIUTA
ALKP
ASUTV
AU3V ČR
AZZZ SR
CĎV
CVTI SR
ČZU
EFOS
FB
HDP
IKT
IS
JDS
MOOC
MOODLE
MPSV ČR
MŠMT ČR
MŠVVŠ SR
MVRO
NOC
NUCEM
NÚCŽV
OECD
PIAAC
RUZ
SAACV
SAAIC
SMS
ŠIOV
ŠÚ SR
TUZVO
U3V
UN
UNECE
UNESCO
UTV

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
International Association of Universities of the Third Age
(Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku)
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
Asociácia univerzít tretieho veku
Asociace univerzit třetího věku České republiky
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Centrum ďalšieho vzdelávania
Centrum vedecko-technických informácií SR
Česká zemědelská univerzita
European Federation of Older Students
(Európska federácia starších študentov)
Facebook
Hrubý domáci produkt
Informačno-komunikačné technológie
Informačný systém
Jednota dôchodcov Slovenska
Massive open online course
(Voľne prístupný kurz)
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(Modulárne orientované dynamické vzdelávanie)
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Národné osvetové centrum
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Programme for the International Assessment of Adult Competencies
(Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých)
Republiková únia zamestnávateľov
Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie
Slovak Academic Association for International Cooperation
(Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu)
Short Message Service
(Krátka textová správa)
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita tretieho veku
United Nations
(Organizácia spojených národov)
United Nations Economic Commission for Europe
(Európska hospodárka komisia organizácie spojených národov)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru)
Univerzita tretieho veku
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WHO
ZPKPRK

World Health Organization
(Svetová zdravotnícka organizácia)
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
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PRÍLOHA A. DOTAZNÍK

Dotazník pre študentov UTV na TUZVO za
rok 2017/18

akademický

Pohlavie (A 2)
o
o

muž
žena

Socioekonomická pozícia (A 3)
o
o
o
o
o
o
o

poberateľ starobného dôchodku
invalidný dôchodca
držiteľ preukazu ŤZP
zamestnanec
samozamestnávateľ/živnostník
podnikateľ/zamestnávateľ
nezamestnaný

Vek (A 4)
o
o
o
o
o
o

menej ako 45 rokov
45 - 49 rokov
50 - 59 rokov
60 – 69 rokov
70 – 79 rokov
viac ako 80 rokov

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie (A 5)
o
o
o
o
o

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (Bc.)
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (Mgr., Ing.)
vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD., CSc.)

Trvalé bydlisko/región (A 6)
o
o
o
o
o
o
o
o

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
I

Trvalé bydlisko/sídlo (A 7)
o
o
o
o
o

mesto s počtom obyvateľov nad 100 000
mesto s 20 000–100 000 obyvateľmi
mesto s 5 000–20 000 obyvateľmi
obec s 2 000–5 000 obyvateľmi
obec s menej ako 2 000 obyvateľmi

Študijný odbor
Aký študijný odbor navštevujete?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Okrasné a liečivé rastliny
Šport pre zdravie
Psychológia
Psychologické praktiká
Právo ako ho nepoznáte
Záhradníctvo
Anglický jazyk pre začiatočníkov
Anglický jazyk pre mierne pokročilých
Anglický jazyk pre mierne pokročilých II.
Anglický jazyk - konverzácia s p. Balážovou
Anglický jazyk - konverzácia s p. Carrollom
Nemecký jazyk pre začiatočníkov
Nemecký jazyk pre mierne pokročilých
Práca s počítačom - začiatočníci
Práca s počítačom - pokročilí
Spracovanie fotografií a videí
Tvorivé dielne
Mykológia
Francúzsky jazyk pre začiatočníkov
Ruský jazyk pre mierne pokročilých
Tréningy pamäte
Pamiatky UNESCO

Ako hodnotíte obsah prednášok? (témy)
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Ako hodnotíte časový rozvrh?
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Ako hodnotíte organizačné zabezpečenie?
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie
II

Ako hodnotíte priestorové zabezpečenie?
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Ako hodnotíte študijné materiály od lektorov?
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Hodnotenie lektorov
Lektor 1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pavlík
Baisová
Križová
Rácz
Mrižová
Klaudová
Kíšiková
Kíšik
Machalová
Jankulík
Balážová
Veverková
Švarcbacherová
Ďuríčková
Carroll John
Slováková
Deáková
Belčáková
Romer
Štefková

Odbornosť
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Profesionálne vystupovanie
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Interaktívny prístup, pútavosť
1 2 3 4 5
III

najlepšie

najhoršie

Schopnosť vysvetľovať
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Ústretovosť
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Chodí lektor na prednášky načas?
o
o
o
o

Áno, vždy
Áno, mešká len niekedy
Nie, mešká dosť často
Nikdy nechodí na čas

Dodržiava lektor stanovený časový harmonogram?
o
o
o
o

Áno
Niekedy nie
Väčšinou nie
Nie

Vybavuje si lektor telefonáty počas vyučovania?
o
o
o

Áno, často
Áno, niekedy
Nie

Lektor 2
Pokiaľ nemáte druhého lektora, prejdite na ďalšiu stranu. Pri odboroch Psychológia,
Psychologické praktiká a Okrasné a liečivé rastliny ohodnoťte aj druhého lektora
(Pinková, Ježovič).
Lektor 2
o
o
o

Ježovič
Pinková
Mikulová

Odbornosť
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie
IV

Profesionálne vystupovanie
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Interaktívny prístup, pútavosť
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Schopnosť vysvetľovať
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Ústretovosť
1 2 3 4 5
najlepšie

najhoršie

Chodí lektor na prednášky načas?
o
o
o
o

Áno, vždy
Áno, mešká len niekedy
Nie, mešká dosť často
Nikdy nechodí na čas

Dodržiava lektor stanovený časový harmonogram?
o
o
o
o

Áno
Niekedy nie
Väčšinou nie
Nie

Vybavuje si lektor telefonáty počas vyučovania?
o
o
o

Áno, často
Áno, niekedy
Nie

Práca s počítačom
Pracujete s počítačom, tabletom alebo so smartfónom (B 1)
o
o
o
o

Vôbec
Iba na UTV
Občas
Často
V

Koľko času trávite denne pri počítači, tablete alebo pri smartfóne (B 2)
o
o
o
o
o
o

Vôbec
15 - 30 min
1 hodinu
2 hodiny
3 - 4 hodiny
5 hodín a viac

Využívanie jednotlivých možností práce s počítačom
Ako často využívate internet? (B 3)
o
o
o
o
o

Nepoužívam
Občas
Raz týždenne
Pravidelne
Viac ako dve hodiny denne

Komunikujete pomocou e-mailu? (B 4)
o
o
o
o
o

Nie, nepoužívam e-mail
Občas
Raz týždenne
Pravidelne
Viac ako dve hodiny denne

Pozeráte filmy, videá, či počúvate hudbu na počítači? (B 5)
o
o
o
o
o

Nie
Občas
Raz týždenne
Pravidelne
Viac ako dve hodiny denne

Využívate služby Google Drive, Dropbox? (B 6)
o
o
o
o
o

Nie
Občas
Raz týždenne
Pravidelne
Viac ako dve hodiny denne

Využívate sociálne siete? (B 7)
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
o
o
o

Facebook
G+
Twitter
VI

o
o

Nie
Iné:

Ak využívate Facebook, koľko času trávite na ňom denne? (B 8)
o
o
o
o
o
o

Vôbec
15 - 30 min
1 hodinu
2 hodiny
3 - 4 hodiny
5 hodín a viac

Záujem o štúdium
Aký odbor by ste mali záujem študovať? (max. 3 odpovede)
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Francúzsky jazyk
Práca s počítačom
Spracovanie fotografií a videí
Tréningy pamäte
Právo
Psychológia
Psychologické praktiká
Záhradníctvo
Šport pre zdravie
Finančná gramotnosť
Tvorivé dielne
Zdravé stravovanie a moderný životný štýl
Mykológia (Huby)
Anglický jazyk - konverzácia s anglickým lektorom
Španielsky jazyk
Archeológia
Pamiatky UNESCO
Reálie a história Ruska v ruskom jazyku
Ako sa nezadlžovať
Zumba
Maľba
Tanec
Astronómia
Iné:

Vaše názory a pripomienky:

VII

4. Koľko času denne by ste odporúčali seniorom tráviť pri počítači, tablete alebo
smartfóne?
5. Prečo vo všeobecnosti odporúčate seniorom naučiť sa:
- pracovať s e-mailom,
- sledovať filmy, videá a počúvať hudbu na počítači ,
- využívať služby Google Drive, Dropbox.
6. Aký máte názor na sociálne siete pre seniorov?
7. Zvolili by ste FB ako prínos pre rozvoj vzdelávania seniorov?
8. Aké iné IKT nástroje by ste odporučili pri rozvoji seniorského vzdelávania a prečo?
9. Ako by ste zhodnotili vašu prácu na univerzite tretieho veku v prospech seniorského
vzdelávania?

IX

