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Ústřední výzkumné téma projektu ELEPHANT se zabývá využitím e-learningu v humanitních 

oborech na univerzitách v různých evropských zemích. Hlavní otázka výzkumu se zaměřuje na: 

Jak funguje distanční vzdělávání pro humanitní obory na univerzitách v různých kulturních 

oblastech, zde reprezentovaných pěti zeměmi: Česká republika, Litva, Polsko, Slovensko a 

Itálie? 

Výzkum byl proveden formou smíšených metod s využitím kvantitativního i kvalitativního 

přístupu. Postihoval různé aspekty stanoveného výzkumného problému. V České republice 

případová studie probíhala na Univerzitě Karlově v Praze (UK) a Západočeské univerzitě (ZČU). 

Vzorek byl různorodý a vyvážený z hlediska pohlaví, pracovních zkušeností, věku a typu 

zaměstnání.  

METODOLOGICKÝ KONCEPT  

Č. KATEGORIE 

RESPONDENTŮ 
VÝZKUMNÁ METODA VÝZKUMNÁ TECHNIKA POČET RESPONDENTŮ 

1.  
SUPERVIZOŘI 

DIDAKTICKÉHO 

PROCESU 
kvalitativní 

IDI  
(individuální hloubkový 

rozhovor) 
8 

2.  
AKADEMIČTÍ 

PRACOVNÍCI 

kvantitativní 
CAWI  

(online rozhovor s 
využitím počítače) 

39 

kvalitativní 
FGI  

(rozhovor v ohniskové 
skupině) 

16 

3.  ODBORNÍCI kvalitativní 
IDI  

(individuální hloubkový 
rozhovor) 

4 

4.  STUDENTI kvantitativní 
CAWI  

(online rozhovor s 
využitím počítače) 

251 
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E-learning na českých univerzitách před pandemií 
 

E-learning se na českých univerzitách využíval i před pandemií, ale jen ve velmi omezené míře. 

Zmínilo ho jen 31% respondentů (12 vyučujících). Před pandemií vedla online výuku pouhá 

čtvrtina dotazovaných učitelů. Pokud již byla nějaká e-learningová strategie připravována, pak 

většinou na úrovni univerzity a zároveň byla obvykle součástí jejích strategických zájmů. 

V českém kontextu nebyly strategie připravovány na úrovni fakult a kateder. Převažovalo 

využití e-learningu v rámci kombinované formy studia, většinou v pasivní podobě sdílení 

elektronických studijních podpor nebo materiálů.  Jeho postavení bylo na zkoumaných 

univerzitách vnímáno spíše jako pomocné nebo podřazené kontaktní výuce (uvedlo 75 % 

akademických pracovníků).  

Nevyvinulo se systematické využívání e-learningu, fungoval spíše jako doplněk kontaktní výuky.  

Myslím si, že jsme strategii určitě měli v dokumentech týkajících se strategických zájmů 

univerzity, ale zároveň si myslím, že to byla věc, která nebyla obecně známá. Nějaká 

strategie tedy existovala, byla ale přítomná spíše latentně, a myslím, že se s ní nepracovalo 

natolik aktivně, jak mohlo.” (supervizor ZČU) 

 

Online nástroje byly ovšem využívány také v prezenční výuce. Celkem 44 % vyučujících uvádí, 

že je použili v některých svých kurzech.  Pouhých 23 % uvedlo, že je využívali ve většině nebo 

všech svých kurzech. Překvapivých 33 % je ale před pandemií ve výuce nepoužilo nikdy. Online 

nástroje byly využívány převážně jako úložiště pro sdílení materiálů, tedy textů, prezentací a 

obrázků (62 % respondentů), vytváření kvízů pro podporu výuky (33 % respondentů) a v menší 

míře byly využívány (necelými 26 % respondentů) pro online komunikaci, chat, fóra a také pro 

online testy. 

Online nástroje se před pandemií zřídkakdy používaly pro ověřování výsledků učení. Celkem 

46 % respondentů uvedlo, že tyto nástroje používali jen v některých kurzech. Nejčastěji se 

jednalo o zasílání závěrečných nebo jiných prací e-mailem nebo jejich nahrávání do systému - 

62 % respondentů.   

Druhým nejčastějším využitím byly multimediální online prezentace (31 %). Systematické 

zařazení online nástrojů do všech nebo většiny kurzů bylo spíše okrajové (16 %). Celkem 15 

vyučujících (38 %) je pak nepoužilo nikdy. 

Před pandemií vedlo pedagogy k využívání online nástrojů především přesvědčení, že využití 

prvků distančního vzdělávání je efektivní (51 % učitelů), přibližně 30-40 % jich tyto prvky 

využívalo z vlastního přesvědčení a ve snaze zatraktivnit svou výuku a didaktickou práci a 

téměř čtvrtina (21 %) je nevyužívala vůbec.  
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Motivace k využívání prvků distančního vzdělávání před pandemií (průzkum CAWI, Česká 

republika) 

 

* Bylo možné zvolit více odpovědí. 

Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=93. 

 

Zařazení e-learningu bylo dobrovolné a zkušenosti účastníků velmi různorodé. E-learning 

častěji využívali učitelé technických oborů (např. IKT) a na zkoumaných institucích (ZČU a UK) 

byl nejčastěji využíván LMS systém Moodle. ZČU však zároveň využívala i vlastní specifický 

univerzitní systém Courseware. Zkušenosti studentů odrážely obecné institucionální a 

akademické nastavení. Studenti kombinované formy studia se s e-learningem setkávali častěji, 

a to zejména v techničtějších studijních oborech. Mezi studenty jsme se nesetkali se 

závažnějšími problémy s ovládáním e-learningových nástrojů. I v době před pandemií 

vyjadřovali spíše vděčnost za možnost jejich využívání.  
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E-learning na českých univerzitách v době pandemie 
 

Perspektiva supervizorů didaktického procesu 

 

Vedoucí kateder zaznamenali nárůst byrokracie. Vedle celého procesu řízení a každodenního 

rozhodování o výuce a bezpečnosti zodpovídali vedoucí kateder za komunikaci s nadřízenými 

orgány, evidenci údajů o výuce jednotlivých předmětů a organizaci semestrů a studijních 

programů obecně. Nárůst byrokracie se nedotkl pedagogických pracovníků.  

Do té doby víceméně neznámá forma distančního studia kladla velké nároky na organizaci, 

pomůcky (hardware a software) a na přístup vedení jednotlivých kateder, samozřejmě vedle 

nároků na samotné vyučující. Vstupní znalosti e-learningu a distančního vzdělávání se mezi 

jednotlivými akademickými pracovníky značně lišily. Na zkoumaných univerzitách fungovalo již 

před pandemií kombinované studium a existovaly některé již zavedené e-learningové nástroje, 

např. umístění studijních materiálů do online prostředí (např. Courseware nebo Moodle), 

v době pandemie se ovšem některým vyučujícím podařilo překročit rámec dosavadní běžné 

praxe.  

Myslím, že ti, kteří se před pandemií v e-learningu orientovali a měli k němu blízko, se 

v něm do současnosti zdokonalili, a ti kteří ne, začali od začátku a myslím si, že jak 

didakticky tak technicky jsou dnes někde úplně jinde. (Supervizor ZČU) 

Pandemie ovšem přinesla značné požadavky na synchronní výuku. Zde se využívaly např. 

aplikace Zoom, Microsoft Teams či Google Meet (resp. Google Classroom). Z výše uvedeného 

je patrné, že i v rámci jedné univerzity nebo jedné katedry se používalo množství různých 

platforem, což se ukázalo jako problematické: 

Myslím si, že univerzita mohla mít na začátku strategii, kterou by omezila množství 

využívaných platforem. Myslím, že používat více platforem je pro studenty vysilující.“ 

(Supervizor ZČU) 

Vzhledem k nepředvídatelnému začátku výuky v době pandemie nebylo v silách fakult nastavit 

pro online výuku jednotné prostředí; to je nejčastěji zmiňovaná příčina relativní svobody ve 

využití platforem v České republice.  

Supervizoři si uvědomují, že z pohledu studentů, zejména prvních ročníků, mohla situace 

působit chaoticky, protože různé předměty byly vyučovány v různých aplikacích s využitím 

různých výukových přístupů. Supervizoři se proto shodují, že velmi důležité bylo, aby studenti 

měli přístup k souhrnnému přehledu organizačních informací, který by udával, který kurz je 

synchronní a bude vyžadovat online přítomnost každý týden, a který je asynchronní a mohou 

jej studovat kdykoli. Přehled by samozřejmě měl studentům nabídnout také informace o 

používaných aplikacích. Absence jakéhokoli takového jasného a přístupného shrnutí byla 

označována za hlavní slabinu organizace distančního vzdělávání na daných institucích. 
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Vedení kateder zodpovídalo také za technické vybavení zaměstnanců (a studentů). 

Někteří zaměstnanci neměli notebooky a když už ano, ne všechny měly kameru. 

Zpočátku byl tedy velkým problémem nedostatek hardwaru. Nejen na fakultě, ale ve 

světě obecně. Ta situace nastala náhle a nebylo možné sehnat obyčejnou webovou 

kameru a pokud už se v obchodě nebo na internetu objevila, byla extrémně drahá. I tak 

jsme během pandemie nakoupili přes 60 webových kamer, abychom z běžných zařízení, 

která mají zaměstnanci na stole v kancelářích, udělali streamovací stanice a oni byli 

schopni vysílat a přednášet. (Supervizor ZČU) 

Pro bezproblémový průběh výuky bylo v mnoha případech nutné dovybavit učebny např. 

sluchátky, mikrofony a kamerami. Ve specifických případech bylo třeba nakoupit např. 

vizualizéry pro zaznamenání experimentů či k reprodukci obrazového materiálu. S tím souvisí 

také velmi rozdílný přístup vyučujících k situaci. Supervizoři uvádějí, že se našli extrémně 

aktivní jedinci, kteří se samovzdělávali a snažili se o co největší kvalitu výuky. Na druhé straně 

pak byli lidé, kteří zpočátku online výuku odmítali. Prodlužující se doba trvání pandemie však 

přiměla i ty, kteří se změně zpočátku bránili, aby i oni nakonec předstoupili před kamery. 

Následující výrok popisuje vývoj výuky během pandemie: 

Setkal jsem se s několika typy pracovníků, z nichž někteří byli inovacemi velmi nadšeni a 

aktivně spolupracovali při zavádění a hledání různých možností a sdíleli je s ostatními. 

Na druhé straně však existovala i skupina lidí, kteří online vzdělávání v zásadě odmítali. 

Sám jsem si všiml, protože jsem externě působil na jiné vysoké škole v České republice, 

že někteří kolegové k tomu měli velmi negativní postoj a takové vzdělávání odmítali. 

Dokonce jsem se setkal s tím, že například jejich výuka v podstatě neprobíhala. Poslali 

e-mailem nějaký úkol nebo zadání a tím to skončilo. (Supervizor UK) 

Fakulty se snažily poskytovat svým zaměstnancům podporu (často skrze oddělení zaměřená na 

IT nebo na celoživotní vzdělávání), která akademikům pomáhala nejen s ovládáním aplikací, ale 

také se samotným vedením distanční výuky. Probíhaly tedy webináře a vznikaly tzv. SOS týmy, 

jejichž členové po telefonu radili vyučujícím i studentům s ovládáním některých aplikací. Pro 

ilustraci uveďme několik doslovných vyjádření: 

Byla zde ohromná nabídka různých workshopů a webinářů. Setkávali jsme se na nich 

napříč fakultami. Univerzita zvala odborníky z jiných univerzit, ale i samotné 

poskytovatele služeb, když někdo osobně požádal o nějakou konzultaci, takže si myslím, 

že Univerzita Karlova, ale i naše fakulta, reagovaly pružně. (Supervizor UK) 

Supervizoři uvádějí, že dopad distančního vzdělávání byl na zúčastněné osoby, vyučující i 

studenty, rozdílný. Na straně vyučujících vidí velké nároky na přípravu a organizaci výuky, ale 

také na získání nových dovedností v oblasti práce s moderními technologiemi a osvojení si 

nových metod a forem výuky.  

Doba pandemie nás brutálně posunula dopředu. U pracovníků vidíme, že byli schopní 

vysílat, ovládat systémy, studenti odevzdávali seminární práce a oni je opravovali. 

Myslím, že v této oblasti jsme dost vyrostli a je to dobře, protože předpokládám, že v 

kombinovaném studiu už se nebudeme potýkat s problémy jako dřív. Takže se určitě 

zlepšily kompetence pracovníků v oblasti IT a v oblasti zavádění metod distančního 

vzdělávání jako takového. (Supervizor ZČU) 
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Také mezi studenty zaznamenali supervizoři různé strategie vyrovnávání se se situací. 

Některým chyběl sociální kontakt a pravidelný režim denního studia, někteří dokonce ukončili 

studium. Našli se však také ti, kterým distanční vzdělávání vyhovovalo, protože jim dalo 

možnost individuální organizace času, klidného prostředí domova či např. nižších nákladů na 

cesty do školy. Někteří supervizoři také upozornili na možnost ušetřit čas: 

Nemusí se nikam cestovat, spoustu věcí zvládne člověk na dálku, což se týká jak učitelů, 

tak studentů. Řada studentů mohla zůstat doma a necestovat na univerzitu přes 100 

kilometrů... (Supervizor ZČU) 

Velmi praktická byla také možnost nabízet online konzultace a vůbec možnost realizovat výuku 

odkudkoli, popř. se kdekoli učit. Obecně supervizoři konstatovali, že fakulty, které zastupují, 

nezaznamenaly nápadně vyšší míru předčasného ukončení studia ve srovnání se stavem před 

pandemií. Někteří z nich zároveň uvádějí, že situace neměla výrazný vliv na znalosti studentů. 

Na základě výzkumů i zpráv od kolegů si myslím, že se znalosti a výstupy nezhoršily. Že 

to nevedlo ke zhoršení znalostí a dovedností. Kdybychom postavili vedle sebe dva 

studenty, z nichž jeden prošel prezenční výukou a ten druhý distanční, nemyslím si, že 

tam došlo k nějakému snížení kvality výuky.“ (Supervizor ZČU). 

Supervizoři tedy hodnotí zvládnutí distanční výuky během pandemie pozitivně, avšak 

upozorňují, že takto širokou a mnohostrannou problematiku nelze hodnotit souhrnně. Jako 

nejdůležitější pozitivní posun v práci vnímají zapojení moderních technologií, jako největším 

negativum potom omezení sociálních kontaktů. 

 

Perspektiva akademických pracovníků 

 

Jak již bylo řečeno, náhlé zavedení distanční výuky kladlo velké nároky na všechny zúčastněné, 

tedy také na vyučující. Ze dne na den byli nuceni používat zcela odlišné metody výuky, 

seznámit se s novými nástroji (zejména softwarovými) a kontakt se studenty probíhal pouze 

virtuálně. Přestože společným cílem všech vyučujících byla snaha o zachování co nejvyšší 

kvality vzdělávání, je více než zřejmé, že jednotlivé univerzity a fakulty a také jednotliví 

vyučující přistupovali k situaci různě. Některé fakulty či jejich katedry vyučovaly první 

pandemický semestr (tedy na jaře 2020) pouze asynchronně.  

My jsme určitě bojovali s obrovským nárůstem času, který bylo potřeba věnovat 

zpětným vazbám do Moodlu, i z toho důvodu, že náš start byl strašně pomalý, a i když 

jsme první semestr neemailovali, "moodlovali" jsme. Veškerá zadání byla v Moodlu, 

spousta předmětů vůbec neměla online hodiny, takže ta energie se překulila někam 

jinam. Občas to byly úkoly rozmanité, kde bylo potřeba podívat se na nějaké video, 

snažili jsme se o něco zajímavého, ale to stejně vyžadovalo strašně moc času. Tudíž 

jsme velmi brzy pochopili, že tudy cesta nevede. To byl náš první semestr. Ve chvíli, kdy 

jsme pak v zimním semestru přešli na online výuku, to byla velká výhoda, ale určitě tam 

byla nějaká další příprava, aby bylo zajištěno, že to online bude opravdu šlapat. 

(akademický pracovník UK) 
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Vyučující nahrávali materiály pro studenty na různá úložiště, zadávali práci na doma a části 

výuky, které bylo nutné uskutečnit prezenčně, odkládali na později (např. laboratorní cvičení, 

ústní zkoušení apod.). Někteří vyučující nahrávali své přednášky na Youtube. Jiné katedry se 

naopak snažily o alespoň občasný synchronní kontakt se studenty formou společných online 

konzultací, jak dokazují následující tvrzení: 

No, já si myslím, že u nás na geografii jsme do toho skočili docela obstojně, protože 

kolegové a kolegyně, ti se hned vrhli na natáčení, jak se očekávalo, že budeme zavření. 

To znamená, že tedy předtáčeli ty přednášky, které jsme pak umístili na soukromý 

kanál na YouTube, kde si je studenti mohli volně prohlížet.  (akademický pracovník UK) 

Našli se však i tací, pro které zavedení online výuky nebylo novinkou:  

Jo jo, já jsem začala učit literaturu a jako jsem předtím byla zvyklá učit ze svého 

soukromého počítače jazyky přes Skype už mnoho let, tak mi to přišlo úplně normální. 

Takže já jsem žádný problém neměla, protože jsem byla zvyklá. (akademická 

pracovnice ZČU)  

Vyučující se museli naučit pracovat s novým softwarem, nejčastěji šlo o GoogleMeet, Microsoft 

Teams nebo Zoom. V některých případech učitelé komunikovali se studenty také 

prostřednictvím Whatsappu, Facebooku nebo Skypu. Od podzimu 2020 většina pedagogů 

vyzkoušela synchronní online výuku. Učitelé se postupně zdokonalovali v ovládání uvedených 

aplikací, často využívali vedle oficiálních webinářů a dalších kurzů pořádaných svými 

univerzitami také hojně sdílené online nástroje typu "udělej si sám" - tutoriály, příručky apod 

(77 %, oproti 67 % využívajícím oficiální školení pořádaná univerzitou). Někteří se snažili sdílet 

zkušenosti s kolegy (59 %). 

U nás ale tu klíčovou roli hrálo to kolegiální sdílení. Já třeba spoustu věcí vyhledávala 

přímo, rovnou. Rovnou nějaká aplikace, naučit se to, sdílet to dál... Sledovala jsem pár 

zahraničních VŠ kolegů a pak jsem se to nějak učila sama, třeba webinář jsem 

navštívila jen jeden, a ten byl na téma Zoomu. (akademický pracovník UK) 

Získávání kvalifikace potřebné pro vedení online výuky (průzkum CAWI, Česká republika) 
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* Bylo možné zvolit více odpovědí. 

Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=39. 

 

Pozitivně byla přijímána činnost ustavených SOS týmů. 

Třeba doktorandi z katedry výpočetní techniky byli pro nás k dispozici. Byla stanovená 

takhle taková skupinka, trojice lidí, na které jsme se mohli obracet s jakýmkoliv 

technickým problémem a pomáhali nám to řešit a realizovat, technicky to vyřešit. 

(akademický pracovník ZČU) 

Vyučující se shodují, že se zásadně zlepšily jejich IT dovednosti a schopnost vyučovat online. 

V některých případech se jejich dovednosti zlepšily z průměrných na vynikající. 

Všichni, kteří tím byli zasažení, se za ten rok a půl nebo dva roky neskutečně posunuli 

úplně někam jinam. Kdyby se jim řeklo, teď tady máte dva roky na to abyste se 

připravili, jak vést distanční vzdělávání, jak používat Zoom, Classroom, tak si myslím, že 

ne všichni toho dosáhnou proto, protože prostě ta motivace by k tomu nebyla. Tím že 

do toho všichni byli hozeni, a teď myslím nás jako akademiky, studenty, žáky základní a 

střední školy, učitele na školách, všichni, kteří tím byli dotčení, se neskutečným 

způsobem posunuli ve svých zkušenostech, dovednostech, schopnostech někam úplně 

jinam, což by s klasickým způsobem vzdělávání nebylo možné. (akademický pracovník 

ZČU) 

Důležité pro ně bylo naučit se nejen pracovat s technologiemi a potřebnými aplikacemi, ale 

také vést výuku online, což má svá specifika a kritická místa. Učení před obrazovkou je pro 

studenty náročné na soustředění, proto bylo nutné během online výuky dělat časté přestávky 

a zařazovat různé aktivity pro udržení pozornosti.  

Podle pedagogů byla aktivita studentů při online výuce nižší než při běžné výuce. Pandemická 

opatření trvala celý semestr, takže bylo třeba zavést konkrétní bezpečnostní strategie během 

testů a zkouškového období. Vyučující využívali zejména elektronické odevzdávání 

závěrečných prací, online ústní zkoušení, online testy a online prezentace.  

Jako problematické se jevily online testy, a to pro absenci prostředků, které by bránily 

možnosti podvádění ze strany studentů. Další formy zkoušek, jako například online ústní 

zkoušení, odevzdávání seminárních prací nebo online prezentace, připadaly učitelům stejně 

obtížné jako při prezenčním studiu. 
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Důvěryhodnost nástrojů používaných k ověřování výsledků učení při hodnocení distančního 
vzdělávání z pohledu akademických pracovníků (průzkum CAWI, Česká republika)  

  

Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=39. 

Jak je patrné z tabulky, nutnost používat pro výuku online nástroje jistě vedla k posunu v 

dovednostech akademiků. Po pandemii se pouze jeden respondent cítil slabý v používání 

online nástrojů, zbylých 38 dotázaných své dovednosti hodnotilo jako průměrné až výborné. 

Sebehodnocení dovedností spojených s ovládáním a používáním nástrojů (platforem, 
aplikací) potřebných k vedení online výuky (průzkum CAWI, Česká republika). 

 

Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=39. 
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Z vyplněného dotazníku vyplynulo, že největším problémem byly potíže se zapojením 

studentů, kteří se sice do výuky připojovali, ale často se nezapojovali do diskuzí, nezapínali 

kameru, a přestože byli přítomni, byli při hodině jednoduše neaktivní. Tuto možnost zvolilo 82 

% respondentů. Tabulka ukazuje i další problémy. 

 

 

Obtíže při vedení online výuky během pandemie uváděné akademickými pracovníky 

(průzkum CAWI, Česká republika) 

 
 
* Bylo možné zvolit více odpovědí. 

Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=39. 

 

Šlo například o problémy s komunikací (absence neverbální komunikace za kamerou) či 

technické problémy. Výsledky dotazníku potvrzují také vyjádření respondentů: 

No já bych na to určitě navázala, že tam skutečně chybí ten osobní kontakt. Já to zase 

beru hlavně z pohledu té didaktiky, kde jsem zvyklá s těmi studenty interagovat, 

komunikovat, oni sami něco dělají a já na to reaguji. Je to takové hodně aktivní, vytváří 

se taková ta osobní atmosféra, což samozřejmě ty technologie tolik nepodporují. 

(akademická pracovnice ZČU)  

Akademici většinou oceňují praktické individuální přínosy dálkového vzdělávání. Jako největší 

pozitiva distančního vzdělávání vyzdvihují skutečnost, že mohou pracovat z libovolného místa 

s přístupem k internetu, a také to, že ušetřili čas, který by jinak strávili dojížděním. Zajímavým 

přínosem online komunikace bylo například zapojení zahraničních hostů do výuky: 
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Třeba jednodušeji se shánějí hosté ze zahraničí. Řešil jsem třeba kamaráda, co učí v 

Nizozemsku, ve Španělsku, a samozřejmě nepřijede na otočku do Plzně kvůli jednomu 

odpoledni, ale řekne: "Jasně, tady mám čas na jednu hodinu, hodinu a půl a můžu 

seminář suplovat. (akademický pracovník ZČU) 

 

Výhody e-learningu z pohledu akademiků: 

• zlepšení digitálních kompetencí pedagogů, 

• možnost práce odkudkoli, 

• flexibilní online komunikace se studenty 

• úspora času, běžně věnovaného cestě na pracoviště 

 

Nevýhody e-learningu z pohledu akademiků: 

• problémy s aktivací studentů během hodin, 

• vyšší časová náročnost přípravy na výuku, 

• komunikační nedorozumění v rámci online výuky, 

• zajištění důvěryhodnosti online testování 

 

Perspektiva studentů 

 

Také pro studenty znamenal přechod na distanční studium velké změny. Pokud měli porovnat, 

zda se jim studovalo lépe před pandemií nebo v distančním studiu, přikláněli se k tomu, že se 

jim studovalo hůře během distančního studia (39 %), ale 35 % studentů uvedlo, že se jim 

studovalo srovnatelně, a 26 % uvedlo, že se jim studovalo dokonce lépe. 

Míra úspěšnosti distančního studia ve srovnání s prezenčním studiem (průzkum CAWI, Česká 
republika) 

 

Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=251. 
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Místem studia pro ně byl nejčastěji domov a kontakt s pedagogy a spolužáky se výrazně 

omezil. Někteří studenti uvedli, že během pandemie, tj. distančního studia, pro ně bylo 

studovat těžší než při běžném prezenčním studiu. Největší problém studenti spatřovali v 

soustředění (60 %). Potíže někdy způsobovaly technické problémy na straně vyučujících, 

připojení k internetu, problematická výměna studijních informací s ostatními a skupinové 

aktivity. 

 

 

Hlavní problémy distančního studia (průzkum CAWI, Česká republika) 

 

* Bylo možné zvolit více odpovědí. 

Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=251. 

 

Omezený kontakt se spolužáky - to byla studenty nejčastěji uváděná nevýhoda online studia 

(77 %). Dále si byli vědomi omezeného počtu příležitostí k procvičování praktických dovedností 

souvisejících s předmětem studia (60 %). Znepokojivých 36 % studentů dokonce pociťovalo 

zhoršení svého duševního zdraví. 
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Nevýhody online studia (průzkum CAWI, Česká republika) 

 

 
* Bylo možné zvolit více odpovědí. 

Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=251. 

 

Studenti si nicméně uvědomovali, že online vzdělávání má i své výhody. Největší výhodu viděli 
v úspoře času při dojíždění (podobně jako učitelé) (88 %). Také vnímali, že mají více volného 
času (78 %) a dokáží ho lépe využít (65 %), např. lépe kombinují studium s placenou prací (61 
%). Většina studentů měla k dispozici vlastní místnost pro distanční studium (82 %). Největší 
skupina studentů hodnotila kvalitu online přednášek jako srovnatelnou s prezenčními 
přednáškami (48 %), zatímco kvalitu seminářů hodnotili jako nižší. 
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Hodnocení kvality online výuky ve srovnání s prezenční výukou z pohledu studentů (průzkum 
CAWI, Česká republika) 

 
Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=251. 

 
Shodli se také na tom, že v distančním studiu jsou méně aktivní než v prezenčním studiu. 
Pozitivně hodnotili skutečnost, že se zdokonalili v samostudiu a mohli si organizovat čas podle 
vlastních potřeb. Online výuka sice snížila a) jejich aktivitu během výuky (souhlasilo 56 %), b) 
jejich zájem o studovaný obor (souhlasilo 46 %) nebo zhoršilo postoj k práci na projektech 
(souhlasilo 49 %), ale pozitivně je motivovala k samostatnému vyhledávání poznatků (zcela 
nebo částečně souhlasilo 55 %). 

Postoje studentů k výrokům o online studiu (průzkum CAWI, Česká republika) 

 

Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=251. 

 

Většina (61 %) studentů strávila studiem stejné množství času (nebo o něco méně času) jako 

při běžné výuce. Pouze 8 % uvedlo, že během pandemie věnovalo studiu mnohem více času. 

Přestože některá vyučovaná témata pro ně byla v online formě obtížnější (zejména ta s 

praktickými prvky), nezaznamenali žádné zhoršení svých studijních výsledků. Někteří naopak 
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uváděli zlepšení (34 %). Nicméně 42 % se shodlo na tom, že se jejich studijní výsledky 

nezměnily. 

Studenti si, stěžovali na nedostatek sociálních kontaktů (s výjimkou kontaktů s rodinnými 

příslušníky) s pedagogy nebo přáteli mimo univerzitu, a s tím související zhoršení psychické 

pohody. Ke zhoršení vztahů došlo pouze v případě přátel z univerzity a akademiků, a to 

především kvůli absenci každodenní interakce. 

Navzdory výše uvedeným skutečnostem hodnotí studenti zkušenost s distančním 

vzděláváním spíše pozitivně (60 % jako spíše nebo velmi dobrou a 34 % jako spíše nebo velmi 

špatnou). 

Hodnocení distančního studia z pohledu studentů (průzkum CAWI, Česká republika)

 

Zdroj: vlastní výzkum a propočty, N=251. 

 
Výhody e-learningu z pohledu studentů:  

• úspora času, který běžně věnují dojíždění do školy, 

• atraktivní práce s moderními technologiemi, 

• možnost organizovat si čas dle vlastních potřeb, 

• více volného času, 

• lepší možnost skloubit studium a brigádu. 

 

Nevýhody e-learningu z pohledu studentů:  

 omezený kontakt s ostatními studenty, 

 omezený rozvoj praktických dovedností souvisejících se studijním oborem, 

 zhoršení psychického zdraví, 

 zhoršení fyzického zdraví, 

 neatraktivně vedená výuka. 
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Příklady dobré praxe v oblasti distančního vzdělávání na českých univerzitách 
 

Mezi uváděnými příklady dobré praxe byly: 

★ princip obrácené třídy  

★ využívání gamifikace  

★ virtuální co-teaching / tandemová výuka formou účasti pozvaných odborníků z praxe a 

vyučujících do výuky  

★ mikroteaching 

★ obrácení role učitele a studenta  

Přidáváme několik přímých vyjádření respondentů: 

Ten mikroteaching, že jsme si třeba udělali nějakou virtuální třídu, kde byli všichni naši 

studenti a jeden vždy vedl naši výuku a ostatní ho hodnotili - tam byly zajímavé 

výsledky. (Supervizor ZČU) 

Nevím, jestli se to sem hodí, ale virtuální co-teaching. Je to věc, kterou jsme několikrát 

realizovali, kdy jsme si do našich hodin zvali odborníky z praxe, ať už virtuálně či 

prezenčně. Volili jsme v podstatě tuto možnost." (Supervizor UK) 

 

Praktické poznámky:  

★ V případě využívání více platforem, aplikací a distančních výukových přístupů je 

nutné nabídnout studentům jeden přehledný souhrn organizačních informací, kde 

najdou rozvrh svého studia, včetně použitých výukových metod a aplikací. Pro takový 

přehled se hodí šablona kalendáře, kde v grafickém znázornění uvidí, jak bude 

organizována pravidelná výuka, nepravidelná výuka a skupinové konzultace apod.  

★ Časový management přednášky by měl respektovat větší pokles pozornosti 

posluchačů. Měly by být zařazeny časté přestávky a střídání didaktických přístupů 

spolu s metodami zvyšujícími aktivitu studentů na přednášce (založenými na interakci 

studentů - fórum, kde krátce diskutují o určitém tématu, nástroje pro dotazování 

apod.)  

Pro aktivaci a zapojení studentů využívali pedagogové řadu zajímavých aplikací a nástrojů 

založených na neverbální komunikaci  

★ Kahoot! 

★ Padlet 

★ Mentimeter 

★ Google Jamboard.  

Při aktivitách byl kladen důraz na to, aby studenti spolupracovali, propojovali se a zároveň 

měli možnost si sami organizovat čas i během studia. Snahou vyučujících však bylo také 

vytvořit příjemnou studijní atmosféru, která by přispěla k efektivitě používaných metod.  
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Perspektivy online vzdělávání na českých univerzitách 
 

S pandemií spojená náhlá potřeba e-learningu přinesla mnoho nevratných změn a také nové 

perspektivy. Celkem 26 % dotázaných studentů by i po skončení pandemie dalo přednost 

online výuce před prezenčním vyučováním. Celkem 30 % z nich by uvítalo online přednášky v 

kombinaci s prezenční výukou v poměru zhruba půl na půl.  

Dalších 32 % studentů by uvítalo větší podíl prezenční výuky. A pouze 12 % by se raději 

vrátilo v čase a zůstalo pouze u prezenčního vyučování. Celkem 69 % dotázaných pedagogů 

by i po skončení pandemie rádo vedlo výuku s využitím kombinace obou forem.  

Uvedli také, že po skončení pandemie by měla mít online výuka status pomocného nástroje 

prezenční výuky (61 %). Z rozhovorů s didaktiky a odborníky rovněž vyplývá, že by bylo 

efektivní nově naučené výukové metody a principy využívat i v budoucnu a v běžných 

podmínkách. Jako velmi perspektivní se jeví zejména hybridní výuka zařazená do denního 

studia. Může vést k větší dostupnosti studia pro studenty i pedagogy. 

Jako výhody vidím nízké náklady, mobilitu, využívání expertů z praxe nebo zahraniční 

spolupráci. To jsou všechno výhody, které jsou jinak těžko realizovatelné. Tady bych viděl 

tu budoucnost a jinak to vidím vážně v tom hybridním prostředí, jak už jsem řekl, není 

dobré jít od extrému k extrému. (akademický pracovník UK) 

Studenti by se například mohli účastnit výuky i v případě lehčí nemoci, špatného počasí nebo v 

jiných výjimečných situacích, kdy by se běžně nemohli osobně dostavit.  

 Myslím si, že hybridní výuka je skvělá - tu jsem využívala i v posledním semestru a 

studenty, kteří měli byť jenom rýmu, jsem připojila online, což velmi oceňovali, že se 

zároveň mohli zúčastnit výuky. To si myslím, že pro ty nemocné, nebo pro ty, co jsou 

hodně daleko, nebo třeba na Erasmu, to je super. (Supervizor ZČU). 

Podobně by pedagog mohl vést výuku i když je pracovně mimo univerzitu. Ještě vhodnější jsou 

techniky e-learningu v kombinované/distanční formě daného studijního programu. Pomohlo 

by to studentům, kteří složitě dojíždějí z větší vzdálenosti nebo studentům, kteří mají problémy 

s čerpáním volna v zaměstnání. Některé kurzy celoživotního vzdělávání by mohly probíhat i 

distančně nebo online. Další perspektivu lze spatřovat v zachování online konzultací. Zde je 

možné pozorovat velkou flexibilitu ze strany vyučujícího i studenta, rychlou domluvu a 

efektivní řešení problémů.  Další přínos prvků distančního vzdělávání lze spatřovat v 

meziuniverzitní spolupráci, a to i na mezinárodní úrovni.  

Přestože výše uvádíme výhody a možnosti zapojení se do online, resp. hybridního (či 

prezenčního) vzdělávání, nesmíme zapomínat na význam osobního kontaktu, sociálních 

vztahů a setkávání se s druhými lidmi. Nyní, když víme, jak je to pro (nejen) studenty důležité, 

bychom se měli snažit to podporovat. Měli bychom pro studenty vytvářet pravidelné 

příležitosti k osobnímu setkávání a posilovat důležitou představu sounáležitosti se studijním 

celkem (katedrou, fakultou, univerzitou). 
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Závěry a doporučení  
 

Předpandemické období 
 Přibližně pro polovinu (51 %) českých akademiků byla online výuka něčím novým, co 

se v době před pandemií neaplikovalo, a třetina respondentů (33 %) uvedla, že její 

postavení bylo ve srovnání s kontaktní výukou podřadné. (Pouze čtvrtina (23 %) 

akademiků využívala ve výuce před pandemií nástroje distančního vzdělávání). 

 Využívání online výuky před pandemií bylo motivováno především (31-51 %) 

přesvědčením o její efektivitě a vůlí zlepšovat své výukové dovednosti, nikoliv 

vnějšími podněty. 

Pandemické období 
 Pouze třetina (34 %) akademických pracovníků se setkala s metodickými obtížemi 

(volba metod, zapojení studentů). Jako mnohem závažnější překážka byly hodnoceny 

technické problémy (58 %).   

 Celkem 79 % akademiků získalo své dovednosti v oblasti online výuky samo 

(internet, kurzy mimo univerzity), aniž by je k tomu vedla univerzita.  

 Pouze pro 26 % akademiků byla aktivita studentů v online výuce srovnatelná nebo 

lepší (než v kontaktní výuce). 

 Důvěryhodnost online evaluačních nástrojů je prezentována jako nízká. (online testy - 

pro 56 % vyučujících jsou méně důvěryhodné, online ústní zkoušení pak pro 44 %). 

 Hlavní výzvou při online výuce je dosáhnout větší aktivity studentů (pro 82 % 

pedagogů).  

 Pandemie se jednoznačně dotkla, pozitivním způsobem, rovnováhy mezi pracovním a 

soukromým životem pečujících akademických pracovníků a jejich uhlíkové stopy. 

Celkem 54 % z nich vedlo výuku z domova a ušetřilo čas jindy vynakládaný na 

cestování. Možnost zvolit si místo výuky (77 %) a úspora času (69 %) byly hlavními 

výhodami, které akademici uváděli (podobné výhody uvedlo i 60-88 % studentů).    

 Více než polovina studentů (60 %) hodnotila online výuku jako velmi nebo spíše 

dobrou.  

 Pro 76 % studentů se studijní výsledky během pandemie nezměnily, nebo se dokonce 

zlepšily. 

 

Výhled do budoucna - doporučení 
 

Hybridní forma výuky 

 Celkem 30 % studentů by uvítalo kombinaci online výuky s prezenční v poměru 
zhruba půl na půl.  (Dalších 32 % studentů by uvítalo vyšší podíl prezenční výuky). 

 Celkem 69 % akademiků by uvítalo kombinaci obou forem výuky.  62 % z nich také 
dodává, že by online výuka měla mít status pomocného nástroje prezenční výuky. 

Online konzultace 
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 Většina akademických pracovníků bude také v budoucnu nabízet online konzultace, 
především během přípravy závěrečných prací.  

Meziuniverzitní spolupráce  

 Pro studenty je neocenitelný kontakt s praxí a odborníky, kteří mohou nabídnout různé 
úhly pohledu. Mohly by být zavedeny online přednášky i zahraničních hostů.  

 Tím se rovněž otevírá rozsáhlý prostor pro výzkumnou a projektovou spolupráci, která 
by zároveň mohla posílit kontakt studentů s praxí. 

Každodenní networking v postpandemickém období 

 Všichni zúčastnění často zmiňovali, že osobní sociální kontakt je důležitým prvkem 
vysokoškolského vzdělávání. Výuka by v budoucnu měla promyšleně a účelně vytvářet 
příležitosti pro setkávání, diskusi a spolupráci studentů (ale i akademických 
pracovníků). Mělo by se využívat více nástrojů, které podporují a vytvářejí pocit 
sounáležitosti s univerzitou, fakultou a ostatními studenty. 

Studijní platformy a metody 

 Na úrovni fakulty nebo katedry by bylo optimální spolupracovat na a pracovat s 

omezeným počtem (ideálně jen s 1 nebo 2) výukových platforem. Přecházení mezi více 

systémy je náročné. 

 V používání různých metod se projevuje charakter učitele. Pestrost je dobrá, ale pro 

orientaci studentů je vždy lepší, když metody a aktivity vyučující používá v nějakém 

pravidelném uspořádání, a i online studium studentů funguje v určitém 

předvídatelném režimu.  

 Vytvořte přehled všech kurzů se základními informacemi na jednom místě (výuková 

platforma, pravidelnost vyučovacích hodin, synchronní/asynchronní, kde najít další 

pokyny).  

 

Práce s pozorností studentů  

● Zdá se, že při praktických činnostech v hodině se osvědčily dvě zásady, jak udržet 

pozornost studentů: 1) interaktivita a 2) zájem o jejich okolí (praktické, aktuální 

problémy související s každodenním životem studentů). Při aktivitách byl kladen důraz 

na to, aby studenti museli spolupracovat, vzájemně se propojovat a zároveň měli 

možnost si samostatně organizovat svůj studijní čas. 

● Mnoho výukových platforem nabízí možnost rozdělit online připojené studenty do 

skupin, studenti si také mohou lekce nahrávat a vytvářet vlastní výuková videa. 

Vyzkoušejte je. 

 


