
  

Úvod:  Souhrn: 

Spojení Lynda.com (lídr v online vzdělávání) 
a LinkedIn nabízí kvalitní a pozitivně 
hodnocené kurzy.  

Známým faktem o internetu je jeho velký vliv na 
každodenní sociální život každého z nás. Sociální 
sítě hrají důležitou roli v udržování kontaktu s těmi, 
které známe a jsou nám blízcí, ale i s dalšími, třeba i 
neznámými lidmi. Tato změna si vyžádala i 
transformaci profesních dovedností a jejich rozvoj. 
Způsob, jakým zaměstnavatelé vedou nábor nových 
zaměstnanců se za posledních 10 let kompletně 
proměnil.  

Spojení mezi sociálními sítěmi v našich osobních 
životech a profesním rozvoji dalo vzniku nejdůležitější 
sociální síti ve světě businessu: LinekdIn, který se 
zaměřuje zejména na nábor zaměstnanců. S ohledem 
na tento cíl se Lynda.com a LinkedIn spojili a dali vznik 
LinkedIn Learnign.  

LinkedIn Learning je online vzdělávací platforma, která 
se soustředí na rozvoj dovedností, osvěžení znalostí a 
objevování nových témat. Personalizace je v tomto 
projektu klíčem, díky čemuž uživatel získá doporučení 
na kurzy založené na datech od milionu profesionálů 
v celosvětové síti LinkedIn. Co také vyniká, jsou 
odborníci, kteří tento způsob vzdělávání podporují, 
protože kurzy vyučují i lektoři s reálnými zkušenostmi.  

 

 
Tato case study je o LinkedIn Learning, 
projektu, který byl vytvořen spojením 
LinekdIn a Lynda.com, zjišťuje skutečné 
potřeby studentů s cílem efektivně 
využívat nástroje a technologie, které 
zaznamenali nedávno velký rozvoj. 

Cíl tohoto projektu je studium potřebných 
dovedností, rozšiřování znalostí, 
objevování nových témat, zlepšování 
dovedností pro různé profese a 
personalizace nabídek jednotlivých kurzů.  

“ Vydělávání peněz je to, co musíte dělat, 
abyste udrželi při životě vaše podnikání – 
a proto jste motivováni vytvářet něco 
hodnotného a účelného. ” 

Lynda Weinman, zakladatelka  
Lynda.com 
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Vzdělávání s podporou 

technologií:  

 Během pandemie 

 
Rozvoj IT a počítačových systémů umožňuje 
provádění vysoce kvalitních analýz informací, 
což znamená efektivnější nabídku vzdělávání 
uživatelům. LinkedIn Learningn nabízí nejen 
technickou platformu, která dává uživateli 
přístup ke vzdělávacím kurzům, které mu 
jsou šité na míru, ale také měří jeho úspěch 
pomocí testů a odměňuje ho pomocí 
certifikátů. A vzhledem k relevanci a síle 
LinkedIn v profesních oblastech, získávají 
tyto certifikáty čím dál větší relevanci.  

Využití TEL (Technologií podpořeného 
vzdělávání) je v tomto případě klíčové pro 
soukromý sektor, studenty a veřejný sektor, 
protože tito jsou hlavním cílem tohoto 
projektu. Avšak důležitost TEL na LinkedIn 
Learning je ještě větší, jelikož je tento 
projektu od počátku online. 

 

 

 

 
Online způsoby vzdělávání zaznamenaly 
velký nárůst jako následek situace 
zapříčinění COVID19 v roce 2020. Někteří 
studenti zjistili, že účastnit se online lekcí je 
mnohem pohodlnější, než se jich účastnit 
osobně.  

Vzdělávací sektor byl donucen k přechodu na 
online výuku, a to ukázalo studentům její 
výhody. Lze tedy konstatovat, že vnímání 
online kurzů má pozitivní trend který vedl ke 
zlepšení hodnocení tohoto způsobu učení.  

 

 

 

 

 

E-Growth je project financován z program Erasmus+. Projekt si klade za cíl prozkoumat využití businesových 
simulací a Vzdělávání s využitím technologií (TEL) v odborném vzdělávání (VET). TEL příručka a E-Growth 

business simulace je k dispozici v angličtině, češtině, španělštině, řečtině a maďarštině.  

 Pro další informace navštivte:  

https://e-growth-project.eu/  
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