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KDO, KDE A JAK VYPLŇOVAL?

•66 studentů, průměrně 88 minut, v prostředí MS Forms

•Ročníky:

•Systém hodnocení: hvězdičky + popis první
38%

druhý
32%

třetí
24%

čtvrtý
6%



CELKOVĚ BYLI STUDENTI S ONLINE VÝUKOU 
VELMI SPOKOJENI



CO STUDENTI NEJVÍCE OCENILI I.

•1) Rychlost: 

•rychlý a efektivní nájezd na úplně nový způsob výuky, rychlá reakce školy

•rychlá aklimatizace učitelů

•2) Kontinuitu a řád: 

•dále pokračující výuka, každodenní vyučování, udržení rytmu, řádu

•jednotný systém napříč předměty, přehledné úkoly

•dobře připravená, uspořádaná výuka, přehledná výuka

•učitelé se snažili co nejvíce přiblížit výuku reálné výuce



CO STUDENTI OCENILI II.

•3) Digitální gramotnost učitelů:

•Učitelé uměli s Teamsy, rychle se aklimatizovali, improvizovali

„Učitelé byli připraveni a uměli pracovat s technologiemi, takže jsme půl hodiny 
nestrávili vysvětlováním vyučujícímu, jak nasdílí prezentaci... (Od kamarádek ze 
základní školy vím, že s technickou stránkou online výuky měli na jiných školách trochu 
problém.)“



CO STUDENTI NEJVÍCE OCENILI III.

•4) Přístup učitelů – vstřícnost, trpělivost, klidné tempo, vlídný přístup

•„Učitele byli velice chápající a když jsme potřebovali posunout termíny odevzdání, tak nám 
vyhověli, což se hodilo v týdnech, kdy jsme toho měli hodně.“

•„Učitelé nás nezahltili úkoly, měli pochopení, že je situace těžká.“

•Dobrá komunikace s učiteli, zapojení do výuky, dotazy, emailová komunikace, dovysvětlení
látky

•„Při nepochopení informací jsme se mohli kdykoliv dle naší potřeby zeptat a bylo nám 
poměrně rychle odpovězeno, a to buď ve formě online zprávy či přímo v hodinách.“

•„Že většina učitelů po nás nechtěla zapnuté kamery.”

•„Že učitelé dokázali mluvit do prázdna.“

•Pochopení u učitelů při technických problémech studentů



CO STUDENTI NEJVÍCE OCENILI IV.

•5) Pohodlí domova, nemuselo se dojíždět do školy, ušetřil se tím čas

•6) Možnost znovu si nahranou hodinu přehrát

•7) Začátek výuky později

•8) Zapisování do pracovního listu, prezentace s obrázky

•9) Dikuse a videa (HS)

•10) Jelikož jsem většinou věděla, co se bude v hodině probírat za látku, mohla jsem 
se na hodinu vždy připravit. To mi velmi pomohlo - vím pak, o čem se mluví a mohu 
se více zapojit třeba do diskuze na dané téma. 

•11) Třídní skupiny



CO STUDENTŮM CHYBĚLO Z TECHNICKÉHO 
VYBAVENÍ?

•Kamera

•Mikrofon

•Kvalitní wifi

•Stativ na foťák (film IVT)

•Někdy problém s Teamsy

•Počítač



JAK TO ŘEŠILI?
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PŘEHLEDNOST ÚKOLŮ, ČETNOST ONLINE HODIN

•Přes Teams je sdílení úkolů přehledné 

•Četnost online hodin je dostatečná

hodin je 
akorát
77%

chci méně
17%

chci více
6%



NAVRHOVANÉ ZMĚNY VE FREKVENCI ONLINE 
HODIN:

•Více jazyků

•Více němčiny

•Více češtiny

•Více matematiky

•Ne více, ale podobný počet hodin každý 
den

•Hodiny za sebou, nejen jednu v 8 hodin

•Méně angličtiny

•Méně chemie, více španělštiny

•Více online hodin a méně úkolů

•Méně úkolů VV, HV – byly otravné

•Méně biologie



JAK KVALITNĚ BYLY ONLINE HODINY 
PŘIPRAVENÉ?

•Hodiny učitelů byly velmi kvalitně připraveny (4 hvězdičky) 

•Všichni učitelé měli hodiny připravené, snažili se udělat hodiny zábavnější

•Problémem je přetahování hodin – zůstane málo času mezi hodinami na přestávku 
nebo přípravu na další výuku

•Někdy studenti některé online hodiny vnímali jako výrazně těžší než běžné hodiny.

•Studenti ocenili možnost se k nahraným hodinám vrátit.



DÍLČÍ PŘEDMĚTY

•Velmi dobře připravené: B, Z, Aj, VV, Čj, D, Fy, Hs, Šj

•Někteří studenti uvádí jako kvalitně připravené také: Ch, M, politologii

•Každého chválili - individuálně předány učitelům ocenění a podněty ke zlepšení

•Příklady:  

•„Musím přiznat, že nejvíce jsem byla spokojená s předměty biologie, zeměpisu, 
němčiny, dějepisu. Nebyla hodina, kdy bych se vážně nudila či nedávala vůbec 
pozor. Nejsem velkým milovníkem dějepisu, ale v online výuce jsem se ho učila i 
připravovala více než je u mne normálně zvykem a dokonce jsem si v něm našla i 
určité zalíbení. Další velké plus dávám nahraným hodinám, které jsem si mohla pustit 
zpětně.“



•„Líbily se mi hodiny paní Nodžákové, Hodinkové, Padilly, Koktové a paní Šíbové -
tyto hodiny byli dobře připraveny.“

•„Paní profesorka Nodžáková a paní profesorka Šíbová měli velmi dobře 
naplánované hodiny.“

„Určitě bych chtěl pozdvihnout angličtinu s panem Dánem, hodiny měl připravené 
od začátku do konce a hodiny pěkně plynuly.“

„Například u pana Dána a paní Nodžákové bylo vidět, jak moc se připravovali a 
velmi si toho u nich vážím.“ 

„Všechny mi přišly docela připravené, určitě bych vyzdvihla hodiny pana profesora 
Kubíčka.“

„Čeština,Chemie, UR, angličtina- viditelné uzpůsobení hodin. Ostatní předměty to 
taky zvládly dobře. Výborné hodiny byly pana profesora Kubíčka, jelikož jsme s 
videi pracovali již předtím neměl s adaptací na online výuku problém a hodiny byly 
stejně kvalitní jako ve škole. Hodiny paní profesorky Kamenické byly také na vysoké 
úrovni a přinesli mi mnoho nových informací.“



„Výborně připravené byly hodiny francouzštiny (paní profesorka Hasalová měla 
často několik variant toho, co můžeme dělat a následně se s námi dohodla, na co 
máme náladu).“

„Paní učitelka Hodinková a paní učitelka Padilla měly vše předem hezky 
připravené, jejich hodiny jsem měl nejradši.“

„Šj-Hodiny byly dobře připravené a vyhovovalo mi, že nás na hodinách bylo málo...., 
fajn úkoly“

„TV – často dobré zadání úkolů“

„HV, VV – zajímavé úkoly, dobrá zpětná vazba“



PLYNULOST, PŘÍPRAVA, SROZUMITELNOST

•Látka navazuje plynule

•Materiály jsou dobře připraveny 

•Výklad je srozumitelný



ONLINE VÝUKA NENÍ PŘÍLIŠ EFEKTIVNÍ 

•1) Nejčastějším důvodem je problém se doma soustředit, udržet pozornost

•2) Dále chyběla interakce, zážitek, nemožnost dát hned učiteli práci zkontrolovat:

„Látka by byla o dost zajímavější, kdyby byla probíraná ve škole (debaty, postřehy, 
přímý kontakt). Přes online výuku to nebylo moc záživné, spíše nudné:/“

•„Není to předmětem, ale jde o to, že fyzická interakce tam prostě nebyla a tim
pádem člověk mohl jít v pohodě na online výuce spát…“

• „Osobně mi vyhovuje když člověka, který mi látku vykládá, vidím na živo a můžu to 
"prožít". Takže nejde o předměty ale spíš o online výuku jako takovou.“ 

•3) množství hodin, málo odpočinku mezi nimi, prolínání (přetahování) 



PROSTOR PRO DOTAZY NA HODINĚ JE DOSTATEČNÝ

ano 
61%

spíše ano
31%

spíše ne
5%

ne
3%



•Dotazy bylo možné pokládat ve všech hodinách, učitelé k tomu často vyzývali.

•„Vše ok, ale hlavně kdo to celkově nejvíc se vším všudy zvládl byl pan Kubíček a paní 
Kamenická, fakt super.“

•„Všude-dokonce bych řekl, že je větší prostor než normálně. Možná profesorům chybí naše 
hlasy :-)“

•Chat a možnost se hlásit usnadňovalo položit dotaz.

•Někdy problém, že odpovídají stále ti stejní studenti.

•Problémem byly hodiny, na kterých byly spojené dvě třídy – menší prostor pro dotazy.

•Někdy studenti vnímali osobní bariéru mluvit přes MS Teams. 

•Studenti také zmiňovali, že se v online hodinách ptají méně než v běžných hodinách.



PROCENTO, VE KTERÉM MLUVÍ UČITELÉ A ŽÁCI

• V průměru mluví 75% času online hodiny učitelé

•Záleží na charakteru předmětu

Nejméně mluví U: CH – U 40%

Jazyky a IVT uváděny – U 50%

Nejvíce mluví U: M, Fy – U 90%



PROSTOR PRO AKTIVITU, KAMERY PŘI ONLINE 
HODINĚ

•Prostor pro aktivitu v hodinách je dostatečný 

•Kamery pro studenty nejsou příliš důležité 

•Z hlediska kamer studenti uvítali, když viděli učitele, spolužáky pouze při 
odpovědích, jindy to odvádí pozornost od výkladu

•Zmiňovali, že při některých hodinách byly stěžejní prezentace učitelů, a tím pádem 
nebylo nutné, aby měl učitel kameru zapnutou

•Sami studenti museli překonávat komfortní zónu při používání kamery, někteří 
vyloženě kamery uváděli jako stresující faktor

•Vidět sebe sama na kameře celou hodinu studenty spíše rozptylovalo, jen pár z nich 
to pomáhalo udržet pozornost



OPTIMÁLNÍ DÉLKA HODINY, CO POZORNOST 
ROZPYTUJE?

•Optimální délka online hodiny je dle studentů 45 minut (uvádí 80% žáků)

•Udržet pozornost bylo spíše obtížné 

•Nejvíce studenty rozptylovalo: 

•sociální sítě, počítač, internet,

•telefon, 

•rodina, spolužáci,

•nelze vidět, co student dělá (lze se věnovat jiným činnostem a při tom být v hodině přihlášený),

•samotné online prostředí je náročnější na pozornost, větší únava, monotónnost,

•prostředí pokoje (jsou tam další věci, které lze dělat), domácí prostředí, hluk z okolí,

•porucha pozornosti.



CO POZORNOST V ONLINE HODINĚ POMÁHÁ 
UDRŽET?

•Psaní zápisků, výpisků

•Vypracování pracovního listu v hodině, 
menší úkol v hodině, cvičení apod., 
práce ve skupině 

•Zapálený výklad vyučujícího

•Otázky učitelů, interakce v hodině

•Diskuse na zajímavá a důležitá témata

•Videa, prezentace, hry (např. v Kahoot)

•Káva, energetický nápoj, léky na 
poruchu pozornosti

•Zapnutá kamera učitele/ kamera 
studenta

•Zaujetí studenta pro danou látku

•Vyspání se, sezení u stolu (ne být v 
posteli), mít sluchátka



ZÁPISKY A ÚKOLY PŘI ONLINE VÝUCE

•Studenti jsou celkem schopni psát poznámky 

•Studenti úkoly k zamyšlení při hodinách spíše promýšlí:

někdy 
promyslím

58%

promyslím
39%

nepromyslím
3%



SYSTÉM ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ

•Online systém zadávání úkolů je spíše přehledný 

•Nejvíce vyhovovala kombinace zadání přes Teams a 
email

•Pomohlo sjednocení zadání úkolů přes Teams (počáteční 
chaos byl, když učitelé využívali různé způsoby – FB, 
Messenger, email, Moodle) – viz obrázek 



OBTÍŽE PŘI MANAGEMENTU ÚKOLŮ

•Teams často neupozorní na nový úkol – je pro jistotu potřeba rozkliknout každý 
předmět v Teamsech a zkontrolovat úkoly – pomohlo, když učitelé na nový úkol 
upozornili i na hodině

•Teams nemá přehled již odevzdaných úkolů – pomohlo by to ke kontrole

•Pomohl kalendář/seznam s deadliny



ATMOSFÉRA V ONLINE HODINÁCH

Atmosféra v hodinách je dle studentů 
výborná



SROZUMITELNOST, MNOŽSTVÍ A TYPY ÚKOLŮ

Zadání domácích úkolů je srozumitelné

•množství úkolů je dle studentů během online výuky přiměřené

•typologie úkolů:

použít, co se 
naučili
51%

vytvořit něco 
nového
23%

zapamatovat 
si látku
15%

jiné
11%



KOLIK ČASU TRVÁ VYPRACOVAT ÚKOL?

•ze začátku příliš úkolů, následně se normalizovalo množství úkolů a délka 
vypracování

•trvá 20 – 30 minut až 3 hodiny

•maximálně: 7 hodin či několik dní



JE PROSTOR NA SPOLUPRÁCI SE SPOLUŽÁKY?

ano
52%

ne
48%



MOTIVACE K UČENÍ PŘI ONLINE VÝUCE

•Online výuka studenty příliš nemotivuje 

•Motivuje je méně než běžná výuka



JAKÁ STUDENTŮM VYHOVUJE FORMA OPAKOVÁNÍ?

prezentace 
v hodině

39%

kvíz přes Forms
25%

samostatné 
opakování

22%

skupinové 
opakování

11%

jiné
3%



ČEHO VÍCE?

•Prezentací – zejména interaktivních

•Videií

•Zapojení studentů (interakce s učitelem)

•Prostoru na psaní poznámek

•Prostoru na dotazy, diskuse (o aktuálních 
tématech, o látce)

•Spolupráce se spolužáky

•Kahootu

•Kvízů na opakování (Forms)

•Opakování látky

•Názorů učitelů na dané téma

•Přestávek mezi hodinami (zejména, když 
hodiny přetahují, je mezi hodinami málo 
času)

•Známkování úkolů či zpětné vazby na úkoly

•Samostatné práce

•Zapínání kamer

•Začít a končit ve stanovený čas

•Doprovodné studijní texty

•Sdílení pocitů z karantény, povídání si



ČEHO MÉNĚ?

•Hodin, kde mluví dominantně učitel (dlouhý 
výklad)

•Prezentací (když jich je hodně za sebou, 
každou hodinu, nedá se vnímat)

•Společného opravování úkolů

•Opakování na začátku

•Videí, které pouští učitel – seká se to a 
zabírá čas

•Přetahování hodin

•Vyplňování testů ve Forms během hodiny 
(raději samostatně)

•Přemlouvání studentů, aby si zapnuli 
kamery/ méně povinnosti zapnout si kameru

•Zdravení účastníků, psaní do chatu, aby bylo 
vidět kdo se kdy připojil a odpojil

•Prezentace studentů 

•Zkoušení studentů, vyvolávání každého 
studenta

•Učení se spousta faktů v jedné hodině

•Nepříjemných diskusí mezi spolužáky v 
hodině



KONZULTACE S UČITELI STUDENTI SPÍŠE NEVYUŽÍVALI

ano
39%

ne
61%

Když konzultovali, tak uváděli nejčastěji M – každý týden



NA KONZULTACE BYLI UČITELÉ VELMI DOBŘE 
DOSTUPNÍ



ZPĚTNÁ VAZBA OD UČITELŮ JE HODNOCENA 
VELMI KLADNĚ 

•Nejvíce si studenti cení konkrétních 
postřehů co je dobře, co špatně a co 
udělat lépe (konkrétní rady)

•Označení co je dobře/pochvalu – to 
motivovalo

•Individuálního slovního hodnocení daných 
úkolů

•Rychlosti zpětné vazby

•Přesnost

•Upřímnost, rozsáhlost a propracovanost 
komentářů

•Možnosti si chyby napravit v další 
hodině, zlepšit se

•Trpělivost – „Opravdu oceňuji všechny 
učitele a jak skvěle to zvládají. Věřím, že 
mají daleko víc práce, než my.“

•Zdůvodnění známky do Bakalářů

•„Oceňuji práci pana profesora Končela, 
paní profesorky Koktové a pana 
profesora Červeňáka.“

•„Nejhezčí hodnocení píše p. profesorka 
Hasalová :))“



CO BY V RÁMCI ZPĚTNÉ VAZBY UVÍTALI?

•Většinou jsou spokojeni se současným způsobem hodnocení. Mezi návrhy padlo:

•Slovní hodnocení, kde mi bude vysvětleno co, kde a proč mám špatně.

•Vysvětlení a vyplnění celého úkolu během online hodiny.

•Dostat zpětnou vazbu – některá zhodnocení úkolů nemají studenti doposud

•Přesnější označení chyb

•Více chválit 

•Detailnější hodnocení

•„To, co dělá pan profesor Běhounek.“ 



PO ZPĚTNÉ VAZBĚ SE STUDENTI K ÚKOLŮM SPÍŠE 
VRACELI (60%)

•Nejčastěji formou opravy chyby

•Nebo jiným postupem řešení



PODPORU OD ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY HODNOTÍ 
STUDENTI VELMI KLADNĚ 

Zejména si cení: 

•Podporujících, krásných a milých emailů,
které povzbudí

•Dostupnosti

•Vědomí, že se na ni mohou kdykoliv obrátit

•Zaslaných informačních zdrojů

•Obětavosti pomáhat s problémy

•Stálého zájmu o žáky, starosti o žáky

•Nabízené pomoci i přes toto období

•Přístupu a motivace

•Jejích rad

„Pomohla mi ve velmi těžkých chvílích - ze 
začátku jsem byla ze všeho velmi 
vystresovaná a pak jsem měla i problémy v 
rodině. Vždy se na ni mohu obrátit.“

„Bylo vidět, že jí nejsme lhostejní a opravdu 
se zajímá jak nám je a jak se máme.“

„Nemohu říct, jelikož jsem její podporu 
nevyužila (ale vím od spolužáků, že 
některým velmi pomohla).“

„Podpory jsem nevyužil, jinak milé, vstřícné a 
sympatické emaily prostě paní psycholožka 
Nora byla kouzelná jako vždycky.“



ČEHO BY NA PODPOŘE ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY 
OCENILI VÍCE?

•Jsou takto spokojeni, pár nápadů:

•Test schopností pro 3. ročník

•Více péče o duševní zdraví nežli školních záležitostí

•Méně hromadných emailů



KOMUNIKACE PŘES SOCIÁLNÍ SÍTĚ (FB, WEB, 
INSTA) 

S komunikací přes sociální sítě byli 
studenti velmi spokojeni 



PODPORA OD TŘÍDNÍCH UČITELŮ STUDENTŮM 
VELMI VYHOVOVALA 

Prostřednictvím:

• online třídnických hodin

• emailů, zpráv

• online konzultací



ONLINE VÝUKA I V BĚŽNÉM ŠKOLNÍM ROCE? 

NE – 53%

- 10 studentů uvedlo, že nikdy (důvod: menší efektivita)

- chybí lidský kontakt

ANO – 47%

- v rozsahu 5%, 7%, 10%, 20%, 25%, 40%, 50%

- 1-2 dny v týdnu

- úkoly, domácí příprava, jednoduchá látka

- online konzultace s učiteli nebo s psycholožkou

- třídnické hodiny

- místo 0. a 1. hodiny

ano
17%

spíše ano
30%

spíše ne
24%

ne
29%



PÁR OCENĚNÍ NA ZÁVĚR…

„Musím pochválit GJP za dobrou práci a přípravu online hodin. Mám informace od 
kamarádů, kteří v období korona viru bud nic nedělali nebo byli pohlceni, 
vynervováni z množstvím úkolů.“

„Myslím si, že naše škola otázku online výuky zvládla opravdu skvěle. Od svých 
přátel vím, že některé školy doteď pořádně nezačaly s online výukou, takže jsme na 
tom podle mě velmi dobře. :)“

„Musím říct, že za tu dobu online výuky se mi dost potvrdila myšlenka, jak moc rád/a 
chodím do školy, doufám, že v budoucnosti nezapomenem na sílu fyzického 
kontaktu...“

„Provedení online hodin je podle mě provedeno na výbornou a lepší provedení by se 
dělalo obtížně. Většina těch záporných věcí je podle mě zapříčiněna mnou samým a 
tím, že už je to fakt dlouhý a psychicky vyčerpávající. Poslední dva týdny už toho 
mám docela dost.“

„Poprvé v životě mi malinko chybí škola.“ 


