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1 ÚVOD 

1.1 Distanční „koronavirová“ výuka 2020 v českých školách 

Distanční „koronavirová“ výuka, která vstoupila do českého základního a středního školství 

rozhodnutím vlády České republiky v březnu 2020, postavila ředitele škol, učitele, žáky i jejich rodiče 

jako účastníky vzdělávání do zcela nové situace. Školní docházka jako výchozí forma primárního a 

sekundárního vzdělávání, musela být z epidemiologických důvodů v podstatě ze dne na den 

nahrazena alternativními prvky distančního vzdělávání, aniž by se na to jeho účastníci mohli 

připravit a aniž by k tomu měli v mnoha případech potřebné technické vybavení a příslušné 

dovednosti.  

Tento materiál si klade za cíl přispět ke zmapování tohoto výjimečného období školního roku 

2019/2020 prezentací dat z rozsáhlého dotazníkového šetření „Výuka na dálku na SOŠ/SOU“, které 

společnost Kalibro Projekt, s.r.o. provedla on-line formou mezi více než 3 500 žáky, 1 100 učiteli a 

170 řediteli a členy vedení ze 120 středních odborných škol a středních odborných učilišť z celé 

České republiky mezi 19. 6. a 8. 7. 2020.  

Navzdory tomu, že šetření proběhlo z technických důvodů v úplném závěru školního roku a částečně 

dokonce po jeho skončení, předčila návratnost dotazníků významným způsobem obvyklé hodnoty. 

Svědčí to mimo jiné o zájmu respondentů podělit se s organizátory šetření o své dojmy a reflexe 

z distanční koronavirové výuky a přispět tak ke zlepšení podmínek pro tuto formu vzdělávání pro 

případ, že by se z nějakých důvodů do českého školství vrátila. 

1.2 Struktura materiálu a jeho využití 

Tento materiál představuje v krátkých shrnutích nejdůležitější poznatky získané základním 

zpracováním jednotlivých dotazníků. Ve své předposlední kapitole nabízí manuály, podle kterých 

byly kódovány odpovědi v otázkách, kde respondenti odpovídali volnou formou, společně 

s vybranými citacemi z těchto odpovědí, které umožňují detailní vhled do konkrétních situací, do 

kterých se respondenti během distanční výuky dostávali, stejně jako jejich pocity a obavy, které 

v tomto složitém období zažívali. Rozsáhlé přílohy v grafické podobě pak podrobně mapují všechny 

otázky dotazníků ve srozumitelné formě samostatně využitelných prezentací.  

 

2 SHRNUTÍ HLAVNÍCH POZNATKŮ Z JEDNOTLIVÝCH DOTAZNÍKŮ 

2.1 Dotazník pro žáky 

Šetření se účastnilo celkem 3 516 žáků ze všech krajů České republiky při rovnoměrném zastoupení 

obou pohlaví. Z věkového hlediska významně převažovali žáci ve věku 16 až 18 let (v součtu 82 % 

respondentů), z hlediska typu studia byli zastoupeni v největší míře (79 %) žáci maturitních oborů. 

Žáci nematuritních oborů (pouze výuční list) tvořili 16 % respondentů, nástavbové studium a další 

minoritní formy studia byly zastoupeny jen okrajově, protože na ně šetření nebylo zacíleno. 
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Z hlediska typů škol tvořili 74 % respondentů žáci středních odborných škol (včetně obchodních 

akademií) a středních odborných učilišť (21 %).  

Subjektivně nezabírala distanční výuka většině žáků nadměrně mnoho času, z časového hlediska jí tři 

čtvrtiny z nich strávily méně než čtyři hodiny denně. Žákům tedy zbyl čas i na další nevýukové a 

relaxační aktivity, jejichž struktura v zásadě odpovídá zájmům dnešní mládeže. Vzhledem 

k odbornému zaměření žáků snad překvapila jen skutečnost, že výrazně nejméně byly zastoupeny 

tvůrčí aktivity (kreslení, malování, vyrábění), ke kterým by mohli mít právě žáci odborných škol blíže. 

K tomuto tématu je možné pokusit se dohledat srovnatelná data z jiných šetření. 

Z hlediska komunikace se školou a učiteli byly nejvíce zastoupeny emaily, videohovory a 

specializované programy pro administraci a komunikaci (Edookit, Bakaláři, ...), o něco méně pak 

komplexní výkové platformy (Fred, Google Classroom apod.), což možná souvisí i s horším 

technickým vybavení žáků a omezenou konektivitou, kvůli které řada učitelů tyto hardwarově 

náročnější platformy raději nepoužívá. Celkově však 75 % respondentů v podstatě nemělo 

s technickým zajištěním výuky problémy. Zde je ovšem potřeba zohlednit, že šetření probíhalo 

online formou, a tedy „nedosáhlo“ na ty žáky, kteří byli zcela bez připojení, případně měli omezené 

technické prostředky. O tom, kolik těchto žáků bylo, vypovídá více dotazník pro učitele. 

Zadání úkolů, které žáci od učitelů dostávali, považovala velká většina z nich za srozumitelné a 

přehledné, spokojeni byli v zásadě i s poskytovanou zpětnou vazbou a celkovou vstřícností učitelů. 

O něco hůře hodnotili spolupráci učitelů navzájem (např. aby se úkoly nestřetávaly, ale doplňovaly, 

abych jich v souhrnu nebylo příliš mnoho apod.). 

Z hlediska atraktivity distanční výuky a užití moderních výukových prvků zaujali respondenti 

v souhrnu kritičtější postoje. Jen cca čtvrtinu z nich výuka vyloženě bavila, možnost výběru (volba 

postupů, témat) byla zjevně velmi omezená, stejně jako příležitost spolupracovat navzájem. 

Z hlediska výukových činností by se žáci bývali chtěli více věnovat zejména procvičování látky, 

přípravě na maturitu a odbornému výcviku. To je pochopitelné, protože 60 % z nich během 

distanční výuky odborný výcvik či praxi vůbec nezažilo a dalších 18 % pouze minimálně. Tato 

skutečnost je jednou ze stěžejních informací, kterou šetření přineslo. A to zvlášť v situaci, kdy se 

uvažuje o uzákonění distanční výuky. Navíc v případě, že během distanční výuky nějaký odborný 

výcvik / praxe probíhaly, omezoval se často jen na samostudium tištěných materiálů, případně na 

práce/brigády, které s oborem studia přímo nesouvisely.  

Poslední důležitou oblastí, které se šetření mezi žáky věnovalo, byly jejich obavy (že se nepřipraví na 

zkoušky, že nezvládnou látku apod.), případně jejich celkový wellbeing. Jen cca třetina z nich 

v zásadě žádné obavy neměla, což je také důležitá skutečnost, na kterou by měl být brán zřetel 

v případě, že se distanční výuka v nějaké formě stane organickou součástí výuky na středních 

odborných školách. 

2.2 Dotazník pro učitele 

Šetření se účastnilo celkem 1 164 učitelů ze všech krajů České republiky se zhruba dvojnásobnou 

převahou žen vůči mužům. Z hlediska délky praxe výrazně převažovaly kategorie respondentů s více 

než 15 lety praxe, což (bohužel) odpovídá srovnatelným údajům o věkové struktuře učitelů v českém 
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školství obecně. Více než polovinu respondentů tvořili učitelé odborných předmětů a odborného 

výcviku. 

Z hlediska časové náročnosti distanční výuky je překvapivé, že zhruba 60 % respondentů strávilo 

distanční výukou a přípravou na ni v průměru méně než 6 hodin, 25 % dokonce méně než čtyři 

hodiny. Současně však jen 16 % respondentů uvedlo, že se z této formy výuky necítilo vyčerpáno 

(málokdy nebo nikdy). To svědčí o tom, že distanční výuka je z jejich hlediska poměrně vysilující. 

Z hlediska komunikačních prostředků zcela v souladu s výpověďmi žáků vedou emaily, 

specializované programy pro školní administraci a komunikaci (Edookit, Bakaláři), a až s odstupem 

za nimi videohovory a telefonní hovory. Komplexní výukové platformy (Fred, Google Classroom) 

byly podle předpokladů zastoupeny výrazně méně. O tom, jaký podíl na tom měly technické důvody 

či omezená kapacita připojení, a jaký nízká počítačová gramotnost učitelů, by bylo dobré se 

dozvědět více, protože efektivní komunikace je základ, na kterém distanční výuka stojí. 

Velmi důležité zjištění je, že čtvrtina učitelů nebyla s velkou částí svých žáků v pravidelném 

kontaktu (žádný nebo skoro žádný kontakt, nebo kontakt jen asi s polovinou z nich). To zjevně 

neodpovídá široce sdílené představě, že žáků, kteří zůstali během koronavirové výuky offline, bylo 

jen velmi malé množství, a že se tyto případy dařilo individuálně řešit. 

Zhruba 18 % učitelů nezaznamenalo na straně žáků žádné technické problémy, naopak 15 % z nich 

hlásí technické problémy nejméně u poloviny žáků. To je opět důležitý podklad pro jednání o 

podmínkách, které bude třeba vytvořit či zlepšit v případě, že se distanční výuka stane standardní 

součástí českého odborného školství. 

Zhruba polovina učitelů byla spokojena s prací žáků doma, stejně tak spolupráce s rodiči (zejména u 

žáků nižších ročníků) je učiteli hodnocena pozitivně. Současně však téměř tři čtvrtiny učitelů vnímaly, 

že žáci nemají pro distanční výuku dostatečnou motivaci a více než polovina z nich považovala za 

komplikaci nedostatečné technické vybavení na straně žáků. Zhruba čtvrtině učitelů komplikoval 

práci nedostatek metodických materiálů, vlastní technické vybavení, a ve vyšší míře i vlastní 

nedostatečné znalosti a dovednosti z oblasti IT. 

Z hlediska obsahu výuky učitelé společně se zavedením distanční výuky obvykle nečinili velké změny. 

Při tom používali nejčastěji (cca 75 %) standardní učebnice a pracovní sešity a ve stejné míře i 

vlastní či okopírované materiály. Až se značným odstupem zapojili výuková videa či vzdělávací obsah 

dostupný na intrnetu. 

Moderní výukové prvky (např. projekty) začleňovali do výuku jen výjimečně, stejně tak nedávali 

žákům mnoho příležitostí k volbě ohledně postupu ve výuce či zadávaných úkolech. I zde je asi 

třeba hledat příčiny toho, proč žáky distanční výuka příliš nebavila. 

Pětina učitelů komunikovala se svými kolegy jen výjimečně, případně vůbec. Zhruba třetina z nich 

jen jednou za týden. Více než polovina se snažila cíleně sladit formu výuky a množství úkolů 

zadávané žákům se svými kolegy tak, aby to bylo pro žáky zvládnutelné. Ostatní tak činili jen 

částečně, případně vůbec ne. 

Více než 70 % učitelů sdílelo obavy, že při distanční výuce s žáky dostatečně neprocvičí probíranou 

látku, případně že ji žáci nepochopí. Více než polovina učitelů se obávala postupné (další) ztráty 

motivace žáků. U těch učitelů, kteří učili žáky v maturitních ročnících, byly jasně formulované obavy 

z možné nedostatečné přípravy na maturitu zastoupeny jen zhruba z jedné čtvrtiny. 
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2.3 Dotazník pro ředitele (a vedení škol) 

Šetření se účastnilo celkem 171 ředitelů a členů vedení ze všech krajů České republiky se zhruba 

paritním zastoupením žen a mužů. Z hlediska délky praxe výrazně převažovala kategorie 

respondentů s více než 20 lety praxe.  

Více než 80 % respondentů komunikovalo s učiteli své školy několikrát týdně nebo častěji. Využívali 

při tom zejména emailovou komunikaci a telefonní hovory. S odstupem používali specializované 

programy pro školní administraci (Edookit, Bakaláři), případně osobní kontakt přímo ve škole. 

V souhrnu byla jen polovina respondentů v kontaktu se všemi či skoro se všemi učiteli, 40 % bylo 

v kontaktu jen s polovinou učitelů. Více než 80 % respondentů se snažilo s učiteli sladit formu a 

množství úkolů tak, aby to bylo pro žáky zvládnutelné, ostatní tak činili jen částečně, případně vůbec 

ne. 

Podle mínění více než 80 % respondentů zvládlala většina učitelů jejich školy distanční výuku velmi 

dobře. Jen polovina však konstatovala, že jejich učitelé do výuky zařadili nějaké projektové prvky, 

ostatní to zaznamenali jen ojediněle, případně vůbec ne. 

V souladu s dotazníkem pro žáky uvedlo 60 % respondentů, že na jejich škole probíhal odborný 

výcvik / odborná praxe pouze minimálně, případně vůbec ne. Pokud ano, převažovalo samostudium 

zaslaných materiálů. Praktickou výuku odborných předmětů online zaznamenalo jen 15 % 

respondentů. 

Pouze 14 % respondentů nezaznamenalo u žáků problémy s technickým zajištěním výuky. Ostatní 

tyto problémy ve větší či menší míře zaznamenali. Ve 42 % případů se je jejich školy pokusily řešit 

pomocí materiálů v tištěné formě, které si žáci mohli ve škole / u školy vyzvednout, třetina škol se 

snažila zapůjčit potřebným žákům technické vybavení ze svých zásob. Významná část respondentů 

však uvedla, že jejich škola nechala ten to problém na žácích. 

Podobně jako učitelé, i ředitelé a členové vedení se cítili z distanční výuky poměrně často vyčerpáni 

(41 % často nebo pořád). Navíc jim práci komplikovala řada skutečností, mezi kterými uváděli jako 

zdaleka nejvýznamnější (85 %) nedostatečné znalosti a kompetence učitelů jejich školy v oblasti IT. 

V tomto ohledu tedy byli mnohem přísnější než učitelé sami k sobě. Druhá významná komplikace 

podle respondentů byl nedostatek výukových a metodických materiálů vhodných pro distanční 

výuku. Nedostatečná motivace žáků byla uváděna s odstupem až jako třetí nejčastější komplikace. 

Zhruba čtvrtina respondentů uváděla jako komplikaci i nedostatečnou spolupráci svých kolegů – 

učitelů. 

Podobně jako u učitelů, i u ředitelů a členů vedení více než 70 % respondentů sdílelo obavy, že při 

distanční výuce žáci dostatečně neprocvičí probíranou látku, případně že ji nepochopí. Více než 

polovina se obávala postupné ztráty motivace žáků. U těch učitelů, kteří učili žáky v maturitních 

ročnících, byly jasně formulované obavy z možné nedostatečné přípravy na maturitu zastoupeny 

téměř ze 30 %, tedy o něco více než u učitelů. 

Zatímco jasnou podporu škole při distanční výuce ze strany zřizovatele vyjádřilo 26 % respondentů 

(určitě ano) a dalších 31 % cítilo tuto podporu méně zřetelně (spíše ano), u podpory ze strany státu 

je jasná podpora dvakrát nižší. Je tedy zřejmé, že zřizovatelé si v očích ředitelů a členů vedení škol 

vedli v tomto ohledu lépe.  
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3 KÓDOVÁNÍ OTEVŘENÝCH OTÁZEK 

3.1 Dotazník pro žáky 

Otázka J. 

Jakým způsobem odborný výcvik/ odborná praxe probíhala? Co jste během 

odborného výcviku/praxe dělali? 

kód 1 – praktické zadání související s oborem 

- Pozorovali jsme zvířecí druhy a vedli o nich zápisy 

- Práce z programování, doplnění kódu, sestavení seznamu PC komponent, návrh diagramů 

- Rozebírali převodovku. 

- Měli jsme za úkol vytvořit dekorací stolu 

- Měli jsme vyfotit, jak někomu čistíme zuby . 

- Dostali jsme čtyři zadání obvodů, jejichž schémata jsme museli v programu Autodesk Eagle 
replikovat a sami vytvořit návrh desky plošného spoje. 

- míchal pitíčka 

- vyřezával jsem hvězdu ze dřeva 

- Odborný výcvik jsme měli jen z tělocviku, za úkol bylo běhání a i cvičení. 

- Běh, Leh-sedy, posilování břicha 

- Vyráběli jsme rádio, plošné spoje, návrh ve 3D 

- Pekla jsem doma, různý dezerty od pálené hmoty po tekutá těsta. 

- vymodelovat korunkovou část horních premolárů a horních molárů 

- Programování virtuálního robota přes určitý program 

- Práce s koňmi, vyklízení boxu a celkově vše okolo koní 

- Programovali a 3d modelovali podle zadání. 

- Programování robotů. 
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kód 2 – teoretické zadání (vypracování školního úkolu, vyplňování kazuistik atd.) 

- Dostávali jsme od paničky učitelky na email příklady. 

- vyplňovali kazuistiky 

- Zpracovávali ošetřovatelské dokumentace 

- Zadali nám práci v programu, se kterým jsme se učili a pracovali na něm. 

- Vypracovávali jsme náhradní práci ve formě domněnek o firmě. 

- Dostávala jsem postup jak správně balit věci jako prodavačka. Bonboňeru, salámy.. 

- Popisovali a kreslili pracovní postupy prací 

 

kód 3 – samostudium zaslaných materiálů (videa, materiály, prezentace, učebnice), včetně 

dělání poznámek, přepisování zápisu do sešitu, koukání na videa 

- Sledování videí z praxe a plnění úkolu 

- dostali jsme faktury 

- Dostali jsme prezentaci ohledně tématu, které jsme se měli naučit a to bylo vše. 

- Měli jsme si teoreticky nastudovat to, co by jsme ve škole dělali v odborné učebně prakticky. 

- Na dálku jsme si jen pročítaly jak to správně dělat, ve škole jsme si to pak vyzkoušely. 

- Paní učitelky nám posílaly videa, které jsme si měli pustit. Šlo např. o hygienu pacientů atd. 

- Psali si výpisky, sledovali video ze zdravotnictví a z toho si vypisovali důležité informace. 

 

kód 4 – on-line výuka s učitelem 

- Týmové práce kde jsme mohli řešit problémy s učiteli během videohovoru kdyby nějaké nastali. 

- Měli jsme rozvrh podle ktorého jsme se řídili. Buď jsme měli on-line hodinu nebo offline (učitel na 
zaslal materiály na práci) 

- Přes Google Classroom - výuka předmětu Pneumatiky. 

- Probírali jsme jeden předmět přes Skype a učitel nám říkal, co máme dělat. 
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- Videohovor přes ZOOM s paní učitelkou, kdy se ptala na otázky z různých témat, které bychom 
probírali na praxi 

 

kód 5 – dlouhodobý projekt 

 

kód 6 – praxe/výcvik probíhal/a (nemocnice, firmy atd.) 

- Ráno jsme přišli na zahradnictví, odevzdali čestné prohlášení, převlékli jsme se a pak nám vyučující 
přidělil práci na zahradnictví 

- Tří týdenní praxe na veterinární klinice 

- Měli jsme individuální praxe( v období maturit) poblíž svého města, takže jsme nemuseli dojíždět až 
do Hradce Králové. 

 

kód 7 – brigáda nesouvisející s oborem studia 

- Žádná odborná praxe nebyla, takže jsem se musel nějak zařídit sám. Chodil jsem na brigádu, 
pracoval jsem jako pomocník lesního revírníka. 

- I když byl ODV pozastaven, chodil jsem do firmy dále, ale na brigádu. 

- Ale samostatně jsem si našla brigádu a pomáhala v koronavirove situaci. Zajišťovala jsem 
bezpečnost kontrolovanim teplot při vstupu do budovy a dezinfikovala prostředí. 

- chodil jsem na brigádu ve svém oboru 

 

kód 0 – nevím, atd. 

- Sice jsem lesní mechanizátor ale dělal jsem spíše tesařskou práci. 

- praxe probíhala až když začala škola 

- Můj obor nemohl mít praxe poněvadž jsme železničáři a nemůžeme jezdit vlaky 

- vůbec 

- přesunula se na příští rok 
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Otázka T. 

Napadá tě něco důležitého, co se týká výuky na dálku, ale v dotazníku jsme se 

na to zapomněli zeptat? Zde nám to můžeš napsat.    

kód 1 – pochvaly a poděkování učitelům 

- Myslím, že učitelé to zvládli moc dobře 

- moje třídní učitelka nám hodně pomáhala, když jsme něco nevěděli poradila, zjistila a odpovídala na 
vše do dvou dnů 

- Když jsem něco potřebovala, učitelé vždy odpověděli a pomohli.  

kód 2 – spokojenost s podobou výuky na dálku  

- Co se týče komunikace ze strany školy tak ta byla výborná a byli jsme vždy o všem včas informováni. 

- Vyhovovalo mi to osobně víc než normální výuka. 

- Výuka na dálku, pro mě byla v mnoha ohledech lepší, než klasická výuka ve škole. Učitelé nás 
nezahlcovali úkoly tak, jak to mají ve zvyku když jsme ve škole, určitě mezi sebou mnohem více 
komunikovali. Díky výuce na dálku jsem nebyla každý den unavená a vyčerpaná. U většiny předmětů 
jsem si mohla zvolit, kdy zadání vypracuje, protože byly zadané například na dva dny dopředu. Tím 
pádem jsem úkoly dělala ve chvíli, kdy jsem nepotřebovala nutně dělat něco jiného a stíhala jsem 
denně udělat mnohem více věcí, než při normální výuce ve škole. 

- Rozhodně výuka na dálku je mnohem komfortnější. Člověk neztrácí čas dojížděním do školy a 
sezením 8 hodin v lavici. Výuka na dálku mi i velice pomohla pochopit starší učivo. 

- Celkově mi výuka na dalku přišla v pohodě. 

kód 3 – chybí sociální kontakty s vrstevníky (přáteli, spolužáky) 

- Musím se ale přiznat, že mi velmi chyběl sociální kontakt se svojí třídou a učiteli. 

kód 4 – touha vrátit se do školy, stesk po učitelích a dalších zaměstnancích školy  

- Nejlepší je kontakt s učitelem ve škole. 

- výuka ve škole je stále lepší 

- Lépe mi vyhovovalo studium ve škole než elektronicky,chyběl mi tam osobní kontakt 

kód 5 – spokojenost se situací doma (žák nechce do školy, je spokojen, že se mu věnují 

rodiče, že si může sám učení zorganizovat, mít svůj denní režim atd.), včetně úspory času z 

cestování 
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- Člověk neztrácí čas dojížděním do školy a sezením 8 hodin v lavici. Výuka na dálku mi i velice 
pomohla pochopit starší učivo. 

kód 6 – nespokojenost se situací doma (rodiče neumí učit, nemohou či nechtějí dítěti pomoci 

tak, jak potřebuje, obtížné učení v domácím prostředí, rodiče nejsou učitelé, nemá svůj režim, 

nemůže se soustředit) 

- Zmínit rodičům v době učení, ať pořád něco po mě nechtějí a já se pak nemohl soustředit. 

- Učit se doma a učit se ve škole je velký rozdíl, doma Vás rozptyluje strašně moc věcí a do školy jdete 
s tím, že se jdete učit. Takže učení doma je v podstatě nereálné. 

kód 7 – spokojenost s vlastními výsledky, příležitost naučit se něco nového 

- Zároveň jsme se museli osamostatnit a to nám taky trochu prospělo 

- Zlepšil jsem v programování a věci co z oboru IT ve škole nenaučím :) 

kód 8 – stížnost na nudu, nedostatek motivace 
 
- Mohlo by to být víc v klidu, když je člověk doma tak se mu do toho moc nechce. Myslím si že bych 
ve škole tomu více porozuměl jelikož když vám učitel něco vysvětluje tak se kouká do očí a to 
pomáhá. 

kód 9 – jiné (připomínky a kritika dotazníku, výuky, situace obecně) 
 
- Výuka na dálku je na hovno, nic se nenaučím a je v tom bordel 

 

3.2 Dotazník pro učitele 

 

Otázka R. 

Kategorie A: Technické problémy 

kód 1 – nedostatečné technické vybavení na straně žáka (vlastní počítač, internetové 

připojení, chytrý telefon atd.), nedostatečná počítačová gramotnost jako komplikace pro 

výuku na dálku 

- výrazně zaostává technická znalost IT technologii na straně žáků 

- Je nesporné,že situace znevýhodnila a poškodila velkou skupinu žáků z hlediska vybavenosti k 
výuce! 

- rozdílnost v technickém vybavení žáků nemohla vést k objektivnímu hodnocení 
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- hlavně chybí moderní technické vybavení jak kantorů tak žáků, aby se sjednotila výuka. Každý je na 
tom z hlediska technického vybavení jinak.  

- Opravdu je důležité, aby středoškoláci měli všichni takovou techniku, aby se mohli obrazem i 
zvukem spojit s vyučujícími nejen v době koronaviru ale i jindy 

 

kód 2 – nedostatečné technické vybavení na straně učitele (pracovní počítač, rychlé 

internetové připojení atd.), nedostatečná počítačová gramotnost 

- Bylo by dobré žáky a učitele proškolit na způsob výuky formou telekonference, tak aby tento 
prostředek byl k dispozici všem a bylo umožněno žákům individuálně konzultovat učivo s učitelem, 
případně zjistit úroveň zvládnutí učiva. 

- U učitelů dříve narozených, kteří při svém studiu na VŠ ještě nemohli používat počítače, bych uvítala 
školení na téma online výuky. Jistě by jim to v případě další distanční výuky usnadnilo práci. 

- Pro on-line výuku a zejména některé odborné předměty je nepostradatelným pomocníkem 
elektronický psací tablet (taková malá elektronická tabule s psacím perem). Ten ovšem na většině 
škol není k dispozici. S ním by byla práce názornější a jednodušší. 

- Moc by mi pomohla lepší znalost IT dovedností, využívala jsem pouze Teams a vše jsem tvořila ve 
Forms. 

- Online výuku jsem prováděla z domova, poněvadž škola nedisponuje technikou vhodnou pro tento 
způsob výuky. 

kód 3 – jiné (časové zpoždění přenosu, nespokojenost s používaným výukovým systémem, 

připomínky k používaným programům) 

- Sjednotil bych komunikaci pouze přes oficiální webové stránky školy, kde by byla zřízena studijní 
zóna . Bakaláři se ukázaly jako problematické a ostatní způsoby komunikace nesourodé(vyjma 
telefonického) . 

- Bylo by vhodné všem žákům zřídit účty v prostředí MS office na začátku školní výuky a v daném 
prostředí s žáky pracovat i při denní výuce. 

- studijní zóna na stránkách školy 

- Bez předchozích zkušeností jsem zaváděl on-line výuku v LMS Moodle pro celou školu (od instalace 
systému až po založení všech uživatelů a kurzů, včetně proškolení pedagogických pracovníků). Bylo 
by zajímavé zjistit statistiky, kolik procent pedagogů přímo pracovalo na vytvoření nebo zprovoznění 
různých systémů pro on-line výuku (je myšleno softwarové řešení, nikoliv tvorba učebních materiálů), 
jakou měli podporu ze strany vedení a ze strany kolegů, jaké typy problémů nejčastěji řešili a zda se 
podařilo úspěšné nasazení do praxe. 

kód 4 – výuka na dálku neřeší odborné předměty či praxi 
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- Příprava na distanční výuku je velmi náročná, protože na odborné předměty neexistují žádné učební 
materiály a musí se všechny vytvořit. 

- Jako vyučující jsem si nahrávala sama výuková videa a tvořila sama výukové materiály (pro výuku 
odborných předmětů nejsou k dispozici). 

- Praktické předměty, kde je nezbytné technické zázemí ve specializovaných učebnách, nelze 
plnohodnotně realizovat. 

- největší problém, výuka odborného výcviku - praxe..žáci si mohli procvičovat pouze samostatně, 
bez kontroly, pro nedostatek technického zázemí,jak pro žáky , tak i pro učitele. 

- Je problém řešit výukou na dálku praktické vyučování( chemická laboratorní cvičení).. 

- Praktický odborný výcvik u technických oborů se nedá vyučovat na dálku. 

- V této době se bohužel především v oblasti technických předmětů projevila nárůstem pracnosti 
vlastních příprav absence dříve běžných středoškolských učebnic. 

- Odborný výcvik nelze na dálku vyučovat, u počítače nelze ukázat sílu jakou má žák použít při 
konkrétní práci 

- Tato forma výuky je krajně nevhodná pro odborný výcvik. Takže jako učitel odborného výcviku 
automechaniků ji opravdu využiji jen okrajově ke kontrole znalostí v teoretické rovině. Pro náš obor 
je důležité fyzicky pracovat na zadaných úkolech , jinak lze těžko dosáhnout dobrých výsledků. 

- Praktický výcvik nelze praktikovat a je jedno jestli je to práce na soustruhu nebo instalatérské práce 
nebo elektrikářské. Poslat odkaz na video na Youtube, jak obrábí stroj, je sice pěkná věc, ale má 
minimální efekt. Bez praktického zkoušení se to naučit nedá. Auto se taky nenaučíte řídit, když se jen 
budete dívat, jak někdo řídí. Můžu vám říct, že bud se bude učit normálně nebo odcházím zpět do 
strojírenství. Dálkovou výuku si nechte na dějepis. 

Kategorie B: Výuka 

kód 1 – problém absence koncepce výuky na dálku (MŠMT, vedení školy), nedostatečná 

podpora ze strany vedení, nejistota z dalšího vývoje, nedostatek informací,  

- Vadí mi nesystémové vedení z ministerstva, místo aby mistr vyzval žáky k zodpovědnému 
vzdělávání tak jim vlastně řekl nedělejte nic a řada problémových žáků přestala po jeho vystoupení 
fungovat úplně. Učivo na středních školách je velice napjaté a myslet si že něco doženou bez 
hodinových dotací navíc je naivní zejména v maturitních předmětech 

- Myslím si, že není v pořádku dobrovolnost ve všem, hlavně v docházce studentů do školy po 
otevření škol.  

- Vedení školy se o fungování online výuky nezajímalo, neprovádělo zpětnou vazbu od studentů a o 
online výuce nekomunikovalo z učiteli. 
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- Nelíbily se mi informace ze strany MŠMT ohledně "nedůležitosti" výuky některých předmětů 
(především výchovy, TV apod. - přitom na internetu lavina videí se cvičením po dobu "korony" a o 
vhodnosti zařadit cvičení do denního režimu), 

- Nevhodné zásahy ministerstva ("dobrovolnost", "nehodnotit"...) 

- neviděla jsem žádnou podporu ze strany MŠMT, naopak na učitele a vedení školy nakládali další 
úkoly, povinnosti, často měnili rozhodnutí ve velmi krátkém časovém úseku a vrchol mi přišlo, že 
některé věci se řešily přes tisk dříve než se samotnými školami. 

- Rozhodně chybí sjednocení postupů výuky online, alespoň na naší škole, vedení školy nezvládlo 
kontrolu online výuky, natož hodnocení její kvality. Vzhledem k tomu, že postupují pouze podle 
pokynů MŠMT nebo magistrátu, bylo by potřeba vytvořit jakousi jednotnou metodiku pro tuto 
situaci. Podle vlastního zjišťování probíhala online výuka na všech školách značně odlišně. 

kód 2 – pozitivní hledisko: příležitost pro rozvoj žáka (příležitost k rozvoji v jiných oblastech 

než při běžné výuce, vlastní organizace studia a času, samostatnost, počítačová gramotnost) 

- studenti se učí samostatnosti a vlastní organizaci času a učiva, 

- vylepšení počítačové gramotnosti 

- Studenti se naučili spoléhat na sebe i spolupracovat navzájem, nečekat jen na to, co jim ve škole 
natlučeme do hlavy... To jim dá možná do života více než 3 měsíce fyzického pobytu ve škole.  

kód 3 – problém nespolupráce ze strany žáka a jeho rodiny (veškeré stížnosti na neplnění 

úkolů, absence účasti na on-line výuce, nekomunikace, nedostatečná podpora žáků od jejich 

rodičů, motivace žáků atd.) 

- Účinnost výuky na dálku je velmi nízká. Žáci to brali spíše jako prázdniny. 

- Žáci liknavě plnili zadané úkoly, často až po několikáté urgenci, někdy až po kontaktu s rodiči. Výuky 
na dálku se účastnila zhruba polovina žáků, pravidelně asi čtvrtina. Pozoroval jsem, že mnozí, pokud 
nemusejí do školy, nemají o výuku zájem.  

- Nespolupráce některých rodičů (zletilých žáků) s učiteli a vedením. 

-Část žáků distanční výuku zcela ignorovalo a dalo přednost různým brigádám před vypracováváním 
domácích úkolů. 

kód 4 – horší možnosti hodnocení žáka během výuky na dálku (problém jeho absence, jeho 

potřebnost při výuce, klasická klasifikace versus slovní hodnocení, jakákoliv zpětná vazba 

žákům a její potřeba), klasifikace na konci školního roku 

- Rozhodně nejsem spokojená se způsobem hodnocení. Jestliže žák za celou dobu výuky 
elektronickou formou neodevzdal žádný, podotýkám žádný úkol, podle manuálu z MŠMT nám bylo 
řečeno, že žáci by neměli mít zhoršenou známku oproti pololetí. Tato situace mi přijde jako výsměch 
mé práci a nespravedlivý systém vůči spolupracujícím žákům. 
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- Hodnocení práce na dálku považuji, že nemůže být objektivní . 

- Pravidla pro klasifikaci, nejednoznačné pokyny z MŠ týkající se klasifikace, klasifikace neodrážela 
skutečné znalosti a dovednosti žáků (žáci, kteří si nemohli ze svého okolí zajistit pomoc či nápovědu, 
byli v nevýhodě), u některých žáků byla "dopomoc" z okolí více než zjevná 

- Objektivita hodnocení - nevím, kdo úkoly vypracovával, jaké prostředky či aplikace žáci využívali 

- Nespravedlivé vyhodnocení na závěr, žáci, kteří vůbec nepracovali, museli mít 4. 

- Otázka hodnocení žáků. To byl největší problém. Pokyny se měnily během distanční výuky a to 
nebylo férové pro žáky. 

kód 5 – nutnost změny stylu a obsahu výuky (vlastní výukové materiály, videa, jiné než 

uvedené výukové zdroje) 

- přípravy byly zcela odlišné od klasické výuky (to se už týká všech ročníků), více příprav, tak aby žáci 
opravdu učivo pochopili  

- Vytvářela jsem vlastní materiály pro výuku. 

- Elektronické studijní materiály, které jsem využívala byly vlastní a interaktivní využitelné v rámci 
participativní výuky se studenty. 

- V bodu F jsem převážně používal vlastní, mnou vytvořené, materiály a příklady v digitální podobě, 
tedy ne oskenované. 

kód 6 – problém sociální izolace u žáků, zhoršování/nerozvíjení sociálních kompetencí žáků  

- Při tomto typu výuky postrádají obě strany jednu podstatu vzdělávání, tj. sociální komunikaci. 

kód 7 – žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a práce s nimi 

- Pracuji s žáky, kteří jsou ze sociálně slabších rodin, a kteří mají zdravotní a mentální omezení, a 
úkoly za ně bohužel někdy vypracovávali rodiče. Nevidím pak příliš v takové výuce žádný přínos. 

- Jedná se o školu, kde se vzdělávají žáci s různým stupněm postižení. Vaše otázky nejsou relevantní 
pro takovýto druh školy. 

kód 8 – negativní důsledky výuky na dálku (zvětšení rozdílů mezi žáky z podporujících rodin 

a z rodin sociálně slabých, zdravotní důsledky sezení u počítače atd.),  

- Pokud žák odmítal spolupracovat (jelikož musel chodit na brigádu), bylo mu umožněno projít do 
dalšího ročníku. Tímto také vznikly velké rozdíly mezi těmi žáky, kteří spolupracovali a těmi, kteří 
nespolupracovali. Ty rozdíly jsou tak markantní, že není jasné, podle čí úrovně nastavit budoucí 
maturitní otázky. A navíc se tím jasně sníží konkurenceschopnost na trhu práce, což je zcela zřejmé. 
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-Tělesnou výchovu lze na dálku vyučovat jen teoreticky, ale to že se děti nehýbou normálně, natož 
když sedí jen doma u počítače považuji za opravdu velký problém. Zvyšuje se obezita, nezatěžují se 
srdce a plíce, klesá kondice.  

- Po ukončení homeoffice, mám záda naprosto zablokované - kupovala jsem postupně židli, poté stůl, 
ale nebylo to dlouho možné v době kdy byli zavřené obchody. 

- Pokud by od samého začátku byl jasná pravidla, jak učit a hodnotit práci studentů, byli by studenti 
mnohem více motivováni. Takto se ještě více prohloubily rozdíly mezi těmi motivovanými, pro které 
tento typ výuky mohl být skvělou zkušeností, a těmi bez motivace, kteří si neúměrně prodloužili 
prázdniny. 

- Výuku mi významně komplikoval zdravotní stav. Při mnohahodinové práci u počítače mi začaly 
natékat nohy. 

kód 9 – jiné (vyjádření k maturitám, závěrečným zkouškám, dalšímu běhu výuky, apel na 

otevření škol, kritika výuky obecně) 

- Vadilo mi, že se v souvislosti se středními školami neustále hovoří o maturitních a přijímacích 
zkouškách, ale to, že máme učňovské obory a jejich závěrečné zkoušky, téměř nikdo nezmiňoval. Ani 
pan ministr Plaga. Zajímalo by mě, jak to vidí ostatní učitelé SOU? 

- Výukových možností na dálku se vyrojilo až příliš mnoho, bylo třeba zásadně selektovat, zůstat u 
několika osvědčených prostředků a zbytečně neexperimentovat. 

- U maturitních ročníku už byla veškerá látka probraná a procvičená. Pro žáky byla horší nejistota 
ohledně konání maturity, jestli a jak bude probíhat. 

- Vyhovovala by mi kombinace výuky na dálku a prezenční výuky. 

kód 0 – připomínky k dotazníku 

 

Kategorie C – Wellbeing 

kód 1 – chybí osobní kontakt s žáky (včetně zpětné vazby od nich) 

- výuka ve třídách s osobním kontaktem se mi jeví nejefektivnější - žáci si více pamatují, ihned 
společně reagujeme atd. 

- V matematice je kontakt se třídou nezbytný. Už od pohledu učitel pozná, že někdo látce nerozumí. 
U výuky na dálku nevíte jestli rozumí, nebo to jen nechce řešit.  

- Výuka funguje pouze jako nouzové řešení, ale osobní kontakt ve škole je nutný a nenahraditelný. 

- Výuka na dálku , nemůže nahradit přímí kontakt - učitel , žák. 

- Chyběl mě osobní styk se žáky. Tato forma výuky mně nevyhovovala. 
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kód 2 – chybí kontakt s kolegy, chybí (je nedostatečná) zpětná vazba od kolegů a vedení 

- Speciálně ze začátku to bylo velmi těžké období, zoufale mi chyběl kontakt s žáky i kolegy, a to 
nejen kvůli možnosti vysvětlení a pochopení látky, spíše z té lidské stránky.  

kód 3 – pochvala studentů a jejich rodin za práci doma, spokojenost s průběhem výuky na 

dálku 

- Výuka čtvrtých ročníků, spíše zkoušení přes Skype, úplně ideální, budu využívat i nadále. Byla to 
nejlepší spolupráce, byla jsem pouze s tím, koho jsem potřebovala. Žáci byli dobře připraveni, věděli, 
že není vyhnutí, není kam se podívat. Stále komunikace z očí do očí, přeskakování otázek, tzn. že žák 
nemohl mít před sebou připravené odpovědi. Výuku jsem prováděla ráno, odpoledne i večer. 

Žákům se tato spolupráce líbila, Brali to jako výbornou přípravu k maturitě a já byla nadšená z jejich 
spolupráce. člověk se na hodiny opravdu těšil. 

- Výuka na dálku funguje a má svoje výhody. V dalším školním roce bych ji zařadila jako formu výuky 
minimálně 1x týdně. 

- někteří studenti přistoupili k výuce velmi odpovědné a udělali velké pokroky . 

- Avšak cca 30% mých žáků ideálně přistupovalo k výuce a byla radost s nimi pracovat.  

- Jako třídní učitelka musím svou třídu pochválit. 

- Osobně jsem byl překvapen přístupem svých studentů, spolupracovala naprostá většina a v 
ojedinělých případech jsem dostal  

i zpětnou vazbu, že se studenti naučili pracovat sami a v oblasti jazyka pozorují subjektivní posun k 
lepšímu. 

kód 4 – pozitivní příležitost pro rozvoj učitele (počítačová gramotnost, výzva do budoucna 

atd.),  

- Škoda, že nejsem v IT ještě lepší, ale i přesto programy nejsou tak složité a práce s nimi je rychlá a i 
zábavná. Já za období Koronaviru jen děkuji. Učili se nejen žáci, ale i já. 

- otevřeli se zdroje informací ke kterým nebyl přístup, nebo jsem ani nevěděla, že existují 

- Byla to pro nás všechny nová zkušenost, ze které jsme se jistě poučili. V případě podobných událostí 
v budoucnu už budeme lépe připraveni. Zvýšila se mi PC gramotnost. 

- Spousta učitelů se konečně donutila pracovat s online nástroji. (Ti co nepoužívali nic, začali alespoň 
něco a ti co už něco používali, tak své schopnosti většinou zlepšili.) 

- Byla to zkouška pro obě strany, byli jsme ze dne na den okolnostmi přinuceni zvládnout IT 
prostředky v mnohém větší míře a na mnohem vyšší úrovni než dosud, vytvářet výukové materiály 
jinak než dosud, z nabytých zkušeností budeme těžit mnoho následujících let.  
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kód 5 - učiteli NEvyhovuje pracovní prostředí během výuky na dálku (homeoffice, work-life 

balance), možnost organizace času 

- Denní online výuka na dálku nebyla možná. Mám malé dítě, o které jsem se musela celodenně 
starat (školka byla uzavřená). 

- Mě konkrétně velice ovlivnila spíše moje osobní situace. Mám 3 děti ve věku 3, 6 a 10 let, pracuji na 
plný úvazek a studuji. Tudíž jsem se ze dne na den stala učitelkou svým dvěma starším dětem, 
vychovatelkou své nejmladší, připravovala se na zkouškové období, připravovala dvě třídy k maturitě 
a o péči o domácnost ani nemluvím. Spíš mě mrzí, že jsem z důvodu opravdu neskutečné časové tísně 
nevěnovala svým žákům tolik pozornosti, kolik bych si představovala, končící studenti pro mě byli 
prioritou, a nevyužila více možností pro on-line výuku. Nicméně to pro nás všechny byla zajímavá 
zkušenost a jsem ráda, že jsem se i leccos naučila. 

- Neměla jsem doma podmínky pro práci na dálku, jsem matka a malé dítě bylo se mnou doma, na 
toto jste se nezeptali. Když jsem v práci a dítě ve školce, je to úplně jiná situace. A kolegyně, které 
mají děti na ZŠ na tom byly ještě hůř. 

- Navíc mě v práci omezovalo i to, že jsem se musela připravovat do školy s mladším dítětem.  

- Jako matka malých dětí jsem na online výuku neměla doma dostatek času vzhledem k uzavření ZŠ a 
MŠ, přítomnosti dětí doma, učení se i s nimi. 

kód 6 – nedostatečné finance ve školství obecně (odměna za odučené hodiny versus kvalita 

výuky, množství výukových materiálů a jejich tvorba atd.), nedostatečná motivace k výuce na 

dálku obecně 

- Nedostatečné finanční ohodnocení. 

- Nedostatečné finanční hodnocení. Není zaplacená práce, kterou jsme museli vynaložit nad rámec. A 
těch hodin je více jak dvakrát tolik, co při běžné výuce. 

- nebylo to zaplacené 

kód 7 – přetížení učitelů (jako učitel i rodič - příliš mnoho odpracovaných hodin, 

nespokojenost, žádný výhled změny..) 

- Obrovský počet e-mailů. Práce od 8.00 do 2 hod. do rána. 

- Myslím si, že výuka na dálku není dobrá. Značně zatěžuje učitele, na co by ve škole stačila hodina, 
tím jsem trávil skoro dny. 

- Časově nejnáročnější byla jednoznačně individuální komunikace a konzultace s jednotlivými žáky. 
Bylo to vyčerpávající. 
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- Výuka na dálku byla nesmírně vyčerpávající. Učím 5 různých předmětů v devíti třídách (třech 
ročnících) denního studia a dalších šest předmětů u dvou ročníků nástavbového studia. V určitých 
dnech jsem byla zoufalá, frustrovaná a vysílená obavami, že celý den pracuji a vlastně nic nestíhám. 

- On-line výuka byla na práci učitele, který na všechny úkoly posílal žákům zpětnou vazbu, mnohem 
náročnější a velmi vyčerpávající. 

kód 8 – obavy z rizika nákazy ve škole, velké množství učitelů v rizikových skupinách 

kód 9 – jiné (připomínky k dotazníku, doplnění odpovědí či jejich vysvětlení, popis situace 

bez jejího hodnocení) 

- Chápu, že není někdy jednoduché vytvořit perfektní dotazník. Nicméně někderé otázky neobsahují 
odpovědi, které odpovídají realitě, kterou vnímám já. 

- Zda MŠMT určilo stejné podmínky pro všechny studenty resp.zda situace byla zvládnutá? Ono spíš 
každá škola si vše dělala po svém a tudíž výuka na dálku někde probíhala skoro na 100% a někde se 
blížila k 0%, tudíž když nebyly stanoveny pravidla stejná pro všechny školy, mi přijde, že výsledek 
šetření nebude odpovídat realitě. 

- Jsem zvědavá na výstupy z dotazníku ve smyslu podpořili jsme vznik fondu pro žáky, kteří nemají 
dostatečné technické vybavení, tak aby jim fond/škola mohla zapůjčit např PC a zároveň jsme 
pripravili návrh vypůjční smlouvy.... 

 

3.3 Dotazník pro ředitele (a vedení škol) 

 

Otázka H. 

Pokud na škole probíhal v rámci výuky odborný výcvik/odborná praxe, jaká 

byla jeho forma? 

kód 1 – praktické zadání související s oborem 

- v rámci vládního nařízení žáci oboru Sociální činnost vypomáhali v sociálních zařízeních, v 

domovech seniorů, atd. 

- Formou projektového vyučování, žáci společně řešili postupy výroby a pak samostatně 

výrobek vytvořili, vyfotili a provedli společně evaluaci 

- žáci procvičovali kreslení plošných spojů podle zadání pomocí free verze programu Eagle 

- studenti VOŠ Sociální práce chodili jako dobrovolníci do stanového městečka pro lidi bez domova 

kód 2 – teoretické zadání (vypracování školního úkolu, vyplňování kazuistik atd.) 
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- Tvorba kazuistik na zadané téma 

- Formou teoretické přípravy. Praktické provedení nebylo možné. 

- žáci dostávali pracovní listy, videonávody, videa především k nácviku na závěrečné zkoušky 

- Formou vypracovávání výkresů a pracovních postupů. 

kód 3 – samostudium zaslaných materiálů (videa, materiály, prezentace, učebnice), včetně 

dělání poznámek, přepisování zápisu do sešitu, koukání na videa 

- Sdílení videí, textů, zadávání témat k samostudiu. 

- UOV natočili krátké video: technologické postupy a vše posílali žákům přes webovou 

aplikaci: BAKALÁŘI. 

kód 4 – on-line výuka s učitelem 

- online schůzky MS Teams, DÚ, projekty 

kód 5 – dlouhodobý projekt 

- žáci dostávali pracovní listy, videonávody, videa především k nácviku na závěrečné zkoušky 

kód 6 – praxe/výcvik probíhal/a (nemocnice, firmy atd.) 

- ve firmách, pokud byly v provozu 

kód 7 – brigáda nesouvisející s oborem studia 

kód 0 – nevím, atd. 

 

4 PŘÍLOHY VE FORMĚ SAMOSTATNÝCH PREZENTACÍ 

4.1 Dotazník pro žáky 

4.2 Dotazník pro učitele 

4.3 Dotazník pro ředitele (a vedení škol) 

 

 


