
UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020       Bc. Adéla Poluhová 

 



UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

 

 

Analýza distančního vzdělávání během nouzového stavu  

na 2. stupni vybrané ZŠ 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:    Vypracovala: 

Mgr. David Vondrášek     Bc. Adéla Poluhová 

 

Praha 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem 

uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne 

……………………………..   

        podpis diplomanta 

 

 



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji Mgr. Davidu Vondráškovi za vstřícné a odborné vedení diplomové práce  

a poskytování cenných rad. Dále děkuji základní škole v čele s vedením paní ředitelky  

a pedagogům druhého stupně za poskytnuté informace. 

  



Abstrakt 

 

Autor:  Bc. Adéla Poluhová 

 

Název:  Analýza distančního vzdělávání během nouzového stavu na 2. stupni 

  vybrané ZŠ 

 

Cíle:  Cílem diplomové práce je analýza implementace distančního vzdělávání  

  během nouzového stavu na druhém stupni vybrané základní školy  

  a zjištění rozdílů využití aplikací při realizaci prezenční výuky  

  a v průběhu mimořádného opatření. 

    

Metody: Ve výzkumné části je použita kvalitativní metoda ve formě analýzy,  

  která popisuje implementaci distančního vzdělávání na druhém stupni  

  základní školy během mimořádného opatření a kvantitativní metoda  

  ve formě dotazníkového šetření konaného mezi pedagogy.  

 

Výsledky: Výsledkem diplomové práce je souhrnný přehled průběhu distančního  

  vzdělávání na vybrané základní škole a vyhodnocení dotazníkového  

  šetření, které je zpracováno do tabulek a grafů, které jsou popsány,  

  zhodnoceny a porovnány. 

 

Klíčová slova:distanční vzdělávání, nouzový stav, mimořádné opatření, on-line   

  komunikační nástroje 

  



Abstract 

 

Author: Bc. Adéla Poluhová 

 

Title:  Analysis of distance learning during the state of emergency at selected  

  lower-secondary school 

 

Objectiv: The aim of the diploma thesis is to analyze the implementation of   

  distance learning during the state of emergency at the selected lower- 

  secondary school and  finding differences in using applications during 

  full time teaching and during the state of emergency. 

 

Methods: There search part uses a qualitative method an analysis, which   

  describes the implementation of distance learning at the lower –  

  secondary school during the emergency measure and quantitative  

  method the results of a questionnaire surfy conducted among teachers. 

 

Results: The reset of the diploma thesis is a summary of the distance education  

  developementat a lower-secondary school and thee valuation of a   

  questionnaire survey. This survey is proces send to tables and graphs,  

  which are described, evaluated and compared. 

 

Keywords: distance learning, state of emergency, emergency measures, on-line  

  communication tools 
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1 Úvod 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou distančního vzdělávání  

na základní škole během nouzového stavu. Rozmach digitálních technologii, aplikací  

a různorodost systémů, které školy využívají, významně ovlivnil i jejich přístup k řešení 

nezvyklé situace. Systém komunikace, založený na jednotné doporučené aplikaci  

od Ministerstva školství by situaci pravděpodobně v mnohých případech výrazně 

zjednodušil. Pandemický stav v České republice zastihl prakticky všechny složky státu 

nepřipravené a bylo třeba mnohdy i improvizovat.  

 

Přirozený vývoj technologií vyvíjí tlak na samotná vedení škol a jejich pedagogické 

sbory. Vedení škol bylo nuceno reagovat rychle a srozumitelně. Nejen pedagogové,  

ale i žáci a jejich zákonní zástupci byly zaskočeni počátečními požadavky na plnění 

zadaných úkolů. Období v karanténě nám všem ukázalo, v jakém stavu se nynější 

školství nachází. Odkryté nedostatky se mohou stát příležitostí ke zlepšení. Spolupráce 

pedagogů, žáků a rodičů byla ve většině případů příkladná a je třeba jí označit jako 

nadstandardní. Nemalé množství rodičů mělo šanci si vyzkoušet roli pedagoga a tím  

i ocenit jejich nelehkou pozici.  

 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

diplomové práce se zaměřuje na vysvětlení základních oblastí krizového řízení, 

vysvětlení pojmu distanční vzdělávání a představující možnosti komunikačních nástrojů 

pro využití on-line výuky. Praktická část diplomové práce obsahuje analýzu 

implementace vzdělávání na druhém stupni základní školy během mimořádného 

opatření v České republice a dotazníkové šetření využité mezi pedagogy. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická východiska slouží ke komplexnímu shrnutí tématu diplomové práce, kterým 

je nouzový stav a v návaznosti na něj téma distančního vzdělávání. 

 

2.1 Krizové řízení 

Jak uvádí krizový zákon, pod pojmem krizové řízení rozumíme souhrn řídících činností 

orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik  

a plánování, organizaci, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti  

s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo s ochranou kritické infrastruktury. 

Krizové řízení lze realizovat pouze za předpokladu, že celá tato oblast je pevně 

legislativně ukotvena v právním prostředí státu (Antušák, Vilášek, 2016). 

 

Dle Antušáka (2009), legislativně-právní prostředí krizového managementu ČR tvoří 

soubor ústavních zákonů (norem), základních zákonů (norem) a dalších zákonů  

a norem. (viz obr. č. 1) 

 

Obr. 1 Legislativně právní prostředí krizového managementu České republiky 

Prováděcí předpisy 

Krizová legislativa 

Ústavní zákony  

Další zákony a 
jiné normy 

Základní zákony 

Zdroj: Antušák, 2009 

Prováděcí předpisy 

Parlament – zákony 

Vláda – nařízení vlády 

Ministerstva – vyhlášky 

Kraj – nařízení hejtmana 

Obec – vyhláška starosty 

 

Prováděcí předpisy 
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2.1.1 Právní normy 

Základní přístupy zabezpečení bezpečnosti vyjadřuje: 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku  

České republiky, 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 

 

Klíčové zákony: 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon),(2000). 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě  

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky  

před vnějším napadením a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury  

a odpovědnost za porušení těchto povinností. 

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů (2000). 

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, stav ohrožení 

státu, nouzový stav a válečný stav (krizové stavy) a přijetí hospodářských opatření  

po vyhlášení krizových stavů. 

 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky (1999). 

Zákon stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků  

a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky před vnějším 

napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností. 
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů (2000). 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události  

a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení stavu nebezpečí, ohrožení státu, nouzového a válečného stavu (krizové stavy). 

 

2.1.2 Krizové situace, krizové stavy 

Krizový zákon vymezuje pojem krizová situace takto: „je to mimořádná událost, při níž 

je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen 

„krizové stavy“)“. Z dikce zákona o IZS lze dovodit, že pokud je-li mimořádná událost 

velkého rozsahu a potažmo ohrožení velkého rozsahu, které není možno odvrátit běžnou 

činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, lze vyhlásit jako 

neodkladné opatření krizový stav (Rektořík a kol., 2006). 

 

Vycházeje z ústavního zákona o bezpečnosti a z krizového zákona, krizová situace 

nastává když: 

a) je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické 

základy České republiky, 

b) je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společenské obraně, 

c) je-li ve značném rozsahu ohrožen vnitřní pořádek a bezpečnost, 

d) jsou-li ve značném rozsahu ohroženy životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo 

životní prostředí, 

e) vyplívají-li ohrožení uvedená v písmenu c) a d) z živelné pohromy, ekologické 

nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného obdobného nebezpečí. 

Za těchto výše uvedených ohrožení musí být vyhlášen krizový stav (Vilášek, 2009). 
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Vzájemné vztahy mezi krizovými stavy a situacemi je znázorněno na následujícím 

obrázku č. 2. 

 

Obr. 2 Vztahy mezi krizovými stavy a situacemi  

 

Zdroj: Vilášek, 2009 

 

2.1.2.1 Stav nebezpečí 

Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) se stav nebezpečí jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy 

životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení 

značného rozsahu (čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky) a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů 

krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů kritické infrastruktury. Opatření může být 

vyhlášeno na území celého kraje nebo jeho části hejtmanem kraje, v Praze primátorem 

hlavního města Prahy, na dobu nejvýše 30-ti dnů. Tato doba může být hejtmanem 

prodloužena jen se souhlasem vlády.  

Krizové 
situace 

Nevojenské 

Krizové 
stavy 

Vojenské 

Krizové 
stavy 

 Stav nebezpečí 

 Nouzový stav 

 Stav ohrožení státu 

 Stav ohrožení státu 

 Válečný stav 
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Pokud není možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman 

neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. Rozhodnutí o stavu nebezpečí 

se vyhlašuje stejně jako jiná nařízení kraje a nabývá účinnosti v okamžiku, jenž  

se v něm stanoví. Zveřejňuje se na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách 

obecních úřadů na území, kde je stav vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí taktéž 

dalšími způsoby, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků  

a místního rozhlasu. Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, 

pokud není hejtmanem či vládou rozhodnuto jinak. Zrušení je opět zveřejněno na již 

výše zmíněných místech a v hromadných informačních prostředcích a taktéž se vyhlásí 

ve Sbírce zákonů. Účinnost nabývá okamžikem, který je stanoven. 

 

2.1.2.2 Nouzový stav 

Nouzový stav může vyhlásit vláda ČR (v případě nebezpečí z prodlení předseda vlády, 

jehož rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí anebo zruší) při živelních 

pohromách, průmyslových nebo ekologických havárií, nehod či jiného nebezpečí, které 

ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní 

pořádek a bezpečnost. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje 

Poslaneckou sněmovnu. Vyhlásit se může jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro 

určité území. Současně s vyhlášením musí vláda vymezit, jaká práva stanovená  

ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv  

a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Lze vyhlásit nejdéle 

na dobu 30 dnů, pro prodloužení je potřeba předchozího souhlasu Poslanecké 

sněmovny. Stav končí uplynutím doby, na kterou byl nouzový stav vyhlášen, pokud 

vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení již před uplynutím této 

doby. Právní norma: zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon). 

 

2.1.2.3 Stav ohrožení státu 

Jak uvádí zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), stav ohrožení státu je vyhlašovaný při bezprostředním ohrožení státní 

svrchovanosti nebo územní celistvosti státu či jeho demokratických základů.  

Je vyhlašován Parlamentem ČR na návrh vlády a k přijetí usnesení o vyhlášení stavu 
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ohrožení státu musí souhlasit nadpoloviční většina všech poslanců a nadpoloviční 

většina všech senátorů. 

 

2.1.2.4 Válečný stav 

Válečný stav může vyhlásit dle ústavního zákonu č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 

Parlament ČR, pokud je-li stát napaden, nebo je třeba plnit mezinárodní smluvní 

závazky o společné obraně proti napadení. Parlament rozhoduje o účasti České 

republiky v obranných systémech mezinárodní organizace. Vyslovuje i souhlas, 

s vysláním ozbrojených sil mimo území České republiky, zároveň s pobytem 

ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí 

vyhrazena vládě. Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo své 

území a o pobytu ozbrojených sil jiných států v České republice, a to nejdéle na dobu 60 

dnů, jde-li o: 

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, 

b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž 

je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímacího státu, 

c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, ekologických nebo 

průmyslových haváriích. 

Dále vláda rozhoduje o: 

a) průjezdu či přeletu ozbrojených sil jiných států přes/nad územím  

České republiky, 

b) účasti vlastních ozbrojených sil na vojenských cvičeních mimo své území  

a zároveň o ozbrojených silách jiného státu na svém území. 

O výše uvedených rozhodnutích má povinnost vláda neprodleně informovat obě 

komory Parlamentu. Pro zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné 

z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.  
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2.1.3 Orgány krizového řízení 

Orgány krizového řízení ČR stanovuje krizový zákon, jsou to: 

 vláda, jako celek, 

 správní úřady (ministerstva a jiné správní úřady), 

 Česká národní banka, 

 orgány krajů, 

 orgány obcí, zejména obcí s rozšířenou působností. 

Orgány krizového řízení nesou odpovědnost za připravenost v oblasti krizového řízení 

ve své působnosti a k tomu ve své podřízenosti zřizují své poradní a pracovní orgány. 

 

Poradní orgány státní správy a samosprávy jsou: 

 bezpečnostní rada státu – na úrovni vlády, 

 bezpečnostní rada jednotlivých krajů – na úrovni kraje, 

 bezpečností rada jednotlivých obcí s rozšířenou působností – na úrovni obce 

s rozšířenou působností. 

Tyto orgány provádí analýzu hrozících rizik a stavu připravenosti a rozhodují  

o opatřeních k realizaci preventivních opatření. 

 

Pracovní orgány státní správy a samosprávy jsou: 

 ústřední krizový štáb – na úrovni vlády, 

 krizový štáb jednotlivých ministerstev – na úrovni ministerstva, 

 krizový štáb ČNB – na úrovni ČNB, 

 krizový štáb kraje – na úrovni kraje, 

 krizový štáb jednotlivých obcí s rozšířenou působností – na úrovni obce 

s rozšířenou působností, 

 krizový štáb obcí může zřídit starosta – na úrovni obce. 

Tyto orgány řeší konkrétní krizové situace v reálném čase (Humlíček, Potáč, Žďára, 

2016). 
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2.2 Distanční vzdělávání 

Definice distančního vzdělávání (DiV – anglicky distance education - DE) zní dle 

Zlámalové, Míky a Průchy (2003) následovně: je to řízené samostatné studium,  

při kterém jsou vzdělavatelé (autoři studijních pomůcek, konzultanti a administrátoři 

studia) v průběhu vzdělávání převážně či trvale odděleni od vzdělávaných.  

 

Z důvodu oddělení studujících od školy a pedagogů je nezbytnou podmínkou pro 

správné uskutečňování distanční formy vzdělávání vybudování komplexního systému 

podpory studia. Podpůrný systém musí být vybudován na těchto čtyřech základních 

pilířích: 

1) organizace studia, 

2) studijní materiály, 

3) tutor (učitel), 

4) kontakt F2F  (zkratka pro anglický výraz „face-to-face, tedy tváří v tvář). 

Společnou vlastností těchto pilířů je jejich multimediální charakter. Znamená to, že jsou 

používány různé informační a komunikační technologie, které přispívají k odstranění 

izolace studujících a k podpoře vlastního vzdělávacího procesu (Nocar, 2004). 

 

2.2.1 Historie a vznik distančního vzdělávání 

Rozvoj individualizované výuky, v níž jsou účastníci méně závislí nebo zcela nezávislí 

na učitelích, sahá do poloviny 19. století. Tehdy ve Francii i Anglii došlo se vznikem 

poštovních služeb k postupnému rozvoji korespondenční formy studia, a ta se poté 

rozšířila i do dalších evropských států (Německo, Rakousko-Uhersko), jak popisuje 

Průcha (2003). 

 

První korespondenční kurz v roce 1840 zahájil Izaac Pitman. Koncem 19. století se tato 

forma vzdělávání začala šířit i do Ameriky, Kanady a Austrálie. Jak dále uvádí 

Podškubková a Pospíšil (2006), začátek 20. století poznamenala především  

I. světová válka a po ní nezbytnost radikálně restrukturalizovat hospodářství. Rychlý 

technický pokrok, nástup žen do průmyslu, rozvoj služeb i masivní migrace 

obyvatelstva, to vše se odrazilo ve zvyšujících se požadavcích na vzdělávání. 
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Ve dvacátých a třicátých létech 20. století s rozvojem kinematografie a především 

rozhlasového vysílání vstupují do vzdělání první rozhlasové vzdělávací pořady  

(v Luxembourgu a poté v Paříži). Další rychlý rozvoj zejména profesního vzdělávání 

pomocí distančních kurzů (zpočátku většinou jen korespondenčních) nastává  

po II. světové válce. Počet distančních studujících vzrostl např. ve Francii na desetitisíce  

a koncem let šedesátých překročil číslo 100 000. Podobná situace byla i ve Velké 

Británii a Západním Německu. Do rozvoje se zapojilo také Radio Sorbonne, zahajující 

vysílání univerzitních kurzů. Následovalo vysílání univerzit v Bordeaux, Nancy, Lille, 

Štrasburku, a to na jejich vlastních vlnových rozsazích.  

 

Objevují se nové techniky záznamu zvuku a obrazu,Telstar (1962) otevírá novou éru 

užití satelitů v telekomunikaci a pronikání těchto technologií i do vzdělávání. Do této 

éry patří i vznik první otevřené distanční univerzity Open University ve Velké Británii. 

(Průcha, 2003). 

 

Současný stav distančního vzdělávání ve vyspělých zemích světa charakterizuje masové 

využití satelitních televizních a rozhlasových signálů k šíření vzdělávacích pořadů  

pro všechny věkové kategorie, profese a zájmové oblasti. Velký boom zaznamenalo 

vzdělávání distanční formou především díky internetu a síti ISDN (Digitální síť 

integrovaných služeb), ale také nabídkou nových služeb (Podškubková, Pospíšil, 2006). 

 

V České republice se distanční vzdělávání začalo rozvíjet na počátku 90. let minulého 

století a v současnosti lze touto formou studovat řadu kurzů v rámci celoživotního 

vzdělávání. Na vysokých školách probíhá spíše v kombinaci se studiem prezenčním 

(Podškubková, Pospíšil, 2006). 
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2.2.2 Základní principy distančního vzdělávání 

Dle Zlámalové (2004) patří do základních principů DiV: 

Individualizace a flexibilita studia je založena na značné různorodosti nabídky 

studijních možností, pružných sestavách kurzů a možnostech snadno měnit obsah  

i rozsah učiva. 

 

Samostatnost studia je umožněna především tím, že učivo je seskupováno do malých 

dávek, po nichž následuje zpětná vazba o tom, zda studující příslušnou jednotku zvládl 

(porozuměl jejímu obsahu, umím jej aplikovat). Také dochází k individuálnímu tempu 

při učení, což je velkou předností oproti frontální výuce ve třídě. Důležité zde 

je skloubení didaktického zpracování učiva, tak aby na sebe jednotky logicky 

navazovaly (Zlámalová, 2004). 

 

Multimediálnost může značně přispívat ke správnému a efektivnějšímu chápání učiva 

prostřednictvím více smyslů. Kineticky i staticky uspořádaná obrazová složka poskytuje 

v tomto směru značné možnosti. Rychlost šíření a přijímání informací a četnost 

komunikace (telefon, e-mail, počítačové sítě, video-konference) dovolují téměř 

neomezené spojení s personálem vzdělávací instituce a spolu se speciálním 

uspořádáním učiva a samostatnými pracemi tak zcela nahrazují každodenní kontakt 

s učitelem v prezenčním studiu (Zlámalová, 2004). 

 

Podpora studujících se týká informovanosti o studijních možnostech, motivace, 

individuálním sestavením studijního programu, psychologické pomoci při řešení potíží 

spojených se zátěží během studia apod., dále postupného zadávání a časového rozvrhu 

zpracovávání samostatných prací a zkoušek (Zlámalová, 2004). 
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2.2.3 Typy distanční pedagogické komunikace 

Komunikací rozumíme spojení a přenos informací, dorozumívání, sdělování, výměnu, 

eventuálně konfrontaci názorů. Jakákoliv komunikace mezi lidmi, tedy i komunikace 

pedagogická, je v podstatě komunikací sociální. Sociální (andragogická) komunikace  

je interakce mezi dvěma či více osobami, při které dochází k předávání a výměně 

vědomostí, zručností, postojů, hodnot atd. V procesu sociální komunikace rozlišujeme 

tyto základní prvky: 

a) komunikátor (osoba, od níž sdělení vychází), 

b) komunikant (osoba, která sdělení přijímá), 

c) komuniké (obsah sdělení), 

d) komunikační kanál (způsob, kterým je obsah předáván), (Palán, 2003). 

 

Rohlíková (2005) popisuje, že z hlediska účastníků a používaných prostředků můžeme 

identifikovat následující typy pedagogické komunikace během distančního vzdělávání, 

a to: 

 distanční synchronní komunikace (s okamžitou odezvou), 

 distanční asynchronní komunikace (s časovou prodlevou), 

 prezenční komunikace v rámci distančního vzdělávání. 

 

2.2.4 Zdokonalování distanční výuky 

Jak uvádí Telnarová (2003) ke zdokonalování distanční výuky je potřeba následujících 

bodů. 

 Nepolevovat v zodpovědnosti. Pedagog by měl motivovat studenty pomocí 

zpětné vazby, diskusí atp., aby zavedl a ustálil jejich studijní návyky. 

 Mít ctižádost, potřeby, dovednosti. Studenti potřebují znát své cíle, limity, 

pedagog jim v tomto může pomoci. 

 Podpora a nárůst sebedůvěry. Distanční studenti se mohou obávat, že se jim 

studium nedaří. 

 Mít pocit sounáležitosti s dalšími. Studentům se často lépe učí, pokud mají 

interakci s ostatními studenty. Jestliže se studenti nechtějí nebo nemohou setkat, 

je možné použít různých forem komunikace v malé skupině či individuálně. 
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 Studenti mají potřebu si prověřovat své znalosti. Během distančního studia  

by se mělo velmi často využívat formálních i neformálních metod hodnocení.  

To pomůže učiteli i studentům k porozumění procesu učení. 

 Ilustrované příklady pomáhají k studentovu učení, pedagog musí vybírat 

charakteristické, zřejmé a důležité příklady. 

 

2.2.5 E-learning 

Pojetí e-learning není doposud ustálené a v praxi se setkáváme s různými definicemi. 

Nejen definice, ale i psaní tohoto slova má mnoho variant. Vidět můžeme eLearning,  

e-learning nebo e-Learning, všechny tyto varianty jsou však správné (Zlámalová, 2006). 

 

Národní centrum distančního vzdělávání používá v současné době následující 

definici:„e-learning je aktuálním technologickým prvkem pro distanční vzdělávání i pro 

využití v rámci prezenčního vzdělávání. Představuje multimediální a didaktickou 

podporu vzdělávacího procesu, využívající informační a komunikační technologie pro 

dosažení vyšší kvality a efektivity vzdělávání“(Zlámalová, 2006). Avšak Kopecký 

(2006) popisuje tuto definici jako poněkud matoucí, protože e-learning není didaktický 

prvek.  

 

Kolibáč (2003) zase popisuje e-learning jako proces, který řeší tvorbu interaktivních 

multimediálních kurzů, jejich distribuci k uživatelům a řízení výuky. V praxi tedy 

neexistuje jednotná definice. 

 

V České republice se pojem e-learning začal používat koncem minulého století, jeho 

nástup byl velmi rychlý, zejména v oblasti vysokého školství a v oblasti firemního 

vzdělávání. Vývoj informačních a komunikačních technologií je tak rychlý, že mnoho 

pedagogů ani nestačí reagovat na nové potenciální možnosti jejich využití pro proces 

vzdělávání (Zlámalová, 2006).  
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2.2.5.1 Základní formy e-learningu 

Jak popisuje Kopecký (2006), e-learning existuje v několika základních formách, které 

poskytují vzdělávací obsah v elektronické podobě. Zpravidla je to online e-learning  

a offline e-learning. Online e-learning představuje vzdělávání, které k využití vyžaduje 

počítačovou síť, ať již intranet (lokální počítačová síť) anebo internet (globální 

počítačová síť). Teoreticky lze informace sdílet i pomocí jiných typů sítí např. 

mobilních. Studující mají tedy přístup k vzdělávacím obsahům – digitálním skriptům, 

elektronicky distančním textům, archivům animací, fotogaleriím apod. 

 

Online e-learning existuje ve dvou základních podobách, které popisuje Zlámalová 

(2006): 

 Synchronní verze – vyžaduje neustálé připojení k síti a umožňuje, aby studující 

byl v daný okamžik propojen s tutorem a případně se svými spolužáky. 

Výhodou je, že přes velkou vzdálenost spolu mohou účastníci edukačního 

procesu volně komunikovat pomocí chatu, virtuálního telefonu, sdíleného 

whiteboardu, videokonference apod. 

 Asynchronní verze – je méně náročná, jelikož nevyžaduje trvalé připojení 

k počítačové síti. Mezi studujícími a tutorem probíhá komunikace pomocí 

elektronické pošty, diskusních fór atd. 

 

Offline e-learning nevyžaduje připojení počítače k jinému počítači prostřednictvím 

počítačové sítě. Studijní materiály získávají studenti na paměťových nosičích  

(CD-ROM, DVD-ROM, disketa). Tento způsob vzdělávání je i v současnosti stále 

využíván, zejména pro domácí přípravu studentů, kteří pracují s výukovými programy. 

E-learning využívající výukových programů se objevuje především na základních  

a středních školách (Kopecký, 2006). 
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2.3 Komunikační nástroje pro on-line výuku 

Podstatou komunikačních nástrojů pro výuku je nahrazení zdroje znalostí a dovedností 

(učitele) odpovídající informační a komunikační technologií, která příjemci (žákovi) 

zprostředkuje znalosti a dovednosti zdroje (učitel). Uplatňování informačních  

a komunikačních technologií je často vnímáno jako kritický faktor úspěšné aplikace  

e-learningu, ale o úspěchu rozhoduje spíše motivace a aktivita uživatele (žáka, učitele) 

než dokonalost uplatňované informační a komunikační technologie (Šikýř, 2011). 

 

2.3.1 Školní informační systémy 

Školní informační systém je soubor lidí, metod a technických prostředků, zajišťujících 

sběr, uchování, analýzu a zároveň prezentaci dat určených pro poskytování informací 

v oblasti vzdělávání. Umožňují zefektivnit fungování vzdělávací instituce. Jedná  

se o komplexní systémy, které současně zahrnují evidenci žáků, zaměstnanců, 

klasifikace, tisk vysvědčení a třídních výkazů, grafické zpracování prospěchu, přípravu 

úvazků, sestavení rozvrhu hodin, plánování akcí školy, suplování, inventarizaci 

majetku, rozpočet školy, tvorbu tematických plánů atd. (Školní informační systém, 

2019). 

 

DM Software 

Dm Software umožňuje 24 hodin denně zpracovávat prostřednictvím internetu potřebné 

školní agendy a data. Aplikace je určená mateřským, základním, středním a vyšším 

odborným školám k vedení školní matriky a elektronické agendy spojené s provozem 

školy. Má jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k potřebným informacím na základě 

určeného přístupu jednotlivým uživatelům (DM Systém, 2020).  

 

Bakaláři 

Systém Bakaláři obsahuje veškeré moduly nutné nejen pro správu školy, ale i pro 

jednotlivé pracovníky, rodiče i žáky. Mezi moduly lze najít evidenci žáků a školních 

zaměstnanců, školní matriku, komunikaci mezi školou a rodinou napomáhá internetová 
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žákovská knížka, dále umí generovat rozvrh hodin, součástí je i elektronická třídní 

kniha včetně tematických plánů a další (Bakalaři, 2020). 

 

Edookit 

Přehledný systém pro základní, střední a vyšší odborné školy, kde učitel má k dispozici 

jedinečný soubor nástrojů zjednodušujících výuku a administrativu. Součástí  

je elektronická žákovská knížka, online matrika, administrativa školy, tvorba rozvrhu  

a další (Edookit, 2020). 

 

2.3.2 Virtuální učebny 

Ve virtuální třídě se setkávají uživatelé z různých míst v určitém čase, komunikují  

a spolupracují on-line prostřednictvím internetu. Účastníky virtuální třídy spojuje 

společný zájem se něco nového dozvědět a naučit, což dále posiluje jejich motivaci  

a aktivitu při samostudiu (Martin Šikýř, 2011). 

 

Google Classroom 

Učebna Google je bezplatný nástroj pro spolupráci pedagogů a žáků. Učitelé mohou 

vytvořit on-line učebnu, pozvat studenty do tříd, vytvářet a distribuovat jim úkoly. 

V rámci učebny Google mohou žáci a učitelé konverzovat o studijních povinnostech  

a jejich pokrocích. Pro použití je potřeba, aby se školy zaregistrovaly k účtu Google 

Apps pro vzdělávání (Vangie Beal, 2020). 

 

Microsoft Teams 

Microsoft Teams je digitální centrum, kde jsou konverzace, hovory, obsah a aplikace  

na jednom místě. Svými možnostmi vytváří živé výukové prostředí. Microsoft Teams 

je součástí Office 365 (web s oblíbenými aplikacemi, jako je Outlook, Word, 

PowerPoint, Excel atd.), verze pro školy je zdarma. Nástroj Forms umožňuje tvorbu 

online písemek, které se samy opravují, využít lze i neomezené osobní cloudové 

úložiště (Microsoft Teams, 2020). 
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Moodle 

Moodle je vzdělávací platforma, která je volně dostupná. Poskytuje pedagogům  

a studentům bezpečný a integrovaný systém pro vytváření učebního prostředí 

(videokonference, chaty, sdílení materiálu, vytváření a opravovaní testů apod.) 

(Moodle, 2020). 

 

Samepage 

Samepage umožňuje komunikaci s žáky na dálku – videokonference, chat, sdílení 

obrazovky, správu úkolů, sdílení souborů a spolupráci nad dokumenty v cloudovém 

prostředí. Výrobce na základě uzavření škol během nouzového stavu uvolnil placenou 

verzi zdarma až do konce školního roku pro všechny školy (Samepage, 2020). 

 

AvayaSpaces 

Nástroj podporující spolupráci mezi žáky a učiteli, který je bezplatný. Umožňuje 

videohovory do 200 uživatelů, vytváření samostatných tříd včetně sdílení obsahu  

a prezentace, vkládání dokumentů a zadávaní úkolů. (MŠMT, 2020). 

 

2.3.3 Sdílené virtuální tabule a streamování 

Classflow 

Classflow umožňuje vytvořit interaktivní výuku, testy, kvízy a hodnotit studium 

v reálném čase. Registrace je pro učitele i žáky bezplatná (Classflow, 2020). 

 

Padlet 

Platforma nabízí virtuální tabuli, kde lze vytvářet nástěnky, dokumenty a webové 

stránky, které je snadné číst a zábavné na ně připívat. Prvních 30 dní poskytuje firma 

zdarma, pro prodloužení je potřeba zakoupit licenci (Padlet, 2020). 
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Discord 

Discord je původně vytvořená digitální platforma pro komunitu hráčů počítačových her, 

která se specializuje na komunikaci přes hlasový, video i textový chat. Lze jí využít  

i při vzdělání, je volně dostupná a učiteli umožňuje nasdílet žákům svou PC obrazovku 

(Discord, 2020). 

 

CollBoard 

CollBoard je sdílená virtuální tabule ihned k použití zdarma. Lze s žáky sdílet přes 

Messenger, WhatsApp nebo e-mailem (přímý odkaz), (CollBoard, 2020). 

 

OBS Studio  

OBS Studio je bezplatný software pro nahrávání videí a živého vysílání (stream),  

(OBS Studio, 2020). 

 

2.3.4 Platformy podporující komunikaci 

Nejvyužívanější komunikační aplikace, kterými disponují většiny domácností. Tím 

pádem nic nového a neznámého. Aplikace, které většina z nás má nainstalované 

v mobilním telefonu případně počítači, lze využít k hromadným hovorům i skupinovým 

(třídním) konverzacím, kam mohou učitelé vkládat studijní materiály, fotografie, videa 

atd.  

 

Skype, Viber, WhatsApp 

Aplikace jsou pro všechny volně dostupné, lze na nich vytvářet video hovory  

či chatovat. 
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Facebook 

Facebookumožňuje tvorbu skupin pro vkládání videí, souborů atd., lze využívat  

i messenger s jednotlivými členy nebo skupinami. Sociální síť mohou používat osoby 

starší 13 let. 

 

Zoom  

Cloudová platforma pro video a audio konference, chat a webináře. Při třech a více 

účastnících platí omezení délky pro hovor na maximálně 40 minut (Zoom, 2020). 

 

HangoutMeet 

HangoutMeet jezcela zdarma, nabízí konverzace oživené pomocí fotek a skupinových 

videohovorů, kde lze připojit až 10 uživatelů (Google Hangouts, 2020). 

 

2.3.5 Nástroje k vytváření kvízů a testů 

Quizizz, Quizlet, ITester, Socrative, Kahoot 

Aplikace umožňující vytvářet testy, kvízy a hry na míru. Vytváření je snadné a rychlé, 

správa a distribuce žákům šetří čas i papír (MŠMT, 2020; Popelářová, 2020). 

 

2.3.6 Externí úložiště 

Google Docs, Dropbox, Úschovna, WeTransfer 

V těchto aplikacích lze jednoduše sdílet materiály velkých velikostí (Popelářová, 2020). 
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3 Cíle, úkoly a metody práce 

3.1 Cíle a úkoly 

Cíle: 

1) Analýza implementace distančního vzdělávání během nouzového stavu  

na druhém stupni vybrané základní školy. 

 

2) Zjištění rozdílů využití aplikací při realizaci prezenční výuky a v průběhu 

distančního vzdělávání. 

 

Úkoly: 

1) Studium a shromažďování informací pro teoretická východiska o krizovém 

řízení, charakteristice distančního vzdělávání, jeho historii, principech  

a e-learningu. 

 

3.2 Metodika práce 

Na základě souhlasu paní ředitelky ZŠ Jeseniova byly použity interní dokumenty 

a informace pro hlavní část diplomové práce. Ta je zpracována dvěma metodami. První 

je analýza a druhou dotazníkové šetření konané mezi pedagogy druhého stupně vybrané 

základní školy. 

 

3.2.1 Kvalitativní analýza 

Analýza je rozbor dané události nebo jevu z hlediska příčin a důsledků jejich 

jednotlivých prvků a taktéž jejich vstupů a výstupů (Analýza, 2018). 

 

Kvalitativním výzkumem rozumíme každý výzkum, který nevychází ze statistických 

zhodnocení, čili nepoužívá ke svým výstupům kvantifikační postupy. Jde o výzkum, 

který svou zaměřeností se soustřeďuje především na oblast lidských příběhů, postojů, 

vztahů, společenských hnutí a organizací a jejich analýzu (Pána, Somr, 2007). 
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3.2.2 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření je jedna z kvantitativních metod výzkumu. Řadí se mezi 

nejrozšířenější výzkumnou techniku pro získávání dat. Je založena na nepřímém 

získávání empirických informací s použitím již dopředu formulovaných otázek 

(Jarošová, 2007).  

 

Kvantitativně orientovaný výzkum můžeme vymezit jako záměrnou a systematickou 

činnost, při které se empirickými metodami zkoumají (ověřují, testují) hypotézy.  

Ve výzkumu lze řešit jeden či více problémů. Řešení vědeckého problému poté 

představuje řadu navzájem propojených a na sobě závislých kroků a činností (Chráska, 

2016). 

 

Respondenty dotazníkového šetření byli, po schválení ředitelky základní školy, 

pedagogové druhého stupně, kterým byl dotazník zaslán ve formě odkazu do e-mailové 

schránky. K získání informací od pedagogů byl využit anonymní dotazník vlastní 

tvorby, který byl vytvořen pomocí programu Google Forms. Ve svém úvodu dotazník 

obsahuje vysvětlení účelu, zaručení anonymity a poděkování za spolupráci. Dotazník 

obsahoval 15 povinných otázek a jednu nepovinnou, na základě které mohli 

pedagogové vepsat vlastní komentář k výuce na dálku. Použity byly tři formy odpovědí, 

a to, uzavřené, otevřené a polouzavřené. 

 

Uzavřené otázky nabízejí respondentovi volbu mezi více variantami odpovědí, které 

může označit. Naopak otevřené otázky umožňují volně odpovídat na zadanou otázku 

zadavatelem. Polouzavřené otázky jsou kombinací výše zmíněných otázek, kde jsou 

uzavřené odpovědi s přidáním políčka jiné, který respondenti mohou zaškrtnout  

ve chvíli nedostačující předepsané odpovědi a napsat odpověď vlastní. 
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3.2.2.1 Zpracování dat 

Po sběru dat prostřednictvím dotazníkového šetření bylo přistoupeno k zpracování 

odpovědí a následně jejich vyhodnocení. V textu jsou data znázorněna pomocí tabulek  

a příslušných grafů. V tabulkách je uvedena absolutní četnost – počet odpovědí (n)  

a relativní četnost (%) vyjadřující data v procentech. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V teoretické části diplomové práce je popisováno distanční vzdělávání. Z důvodu 

vzniklé zcela nové situace v České republice, nedostatku zkušeností a potřebných 

informací se v průběhu výjimečného stavu zjistilo, že pojem distanční vzdělávání není 

zcela správnou definicí pro základní školy z hlediska legislativy. Pro vzdělávání  

se začalo využívat sousloví výuka na dálku, které v praktické části diplomové práce 

nahradí pojem distanční vzdělávání. 

 

4.1 Charakteristika školy 

Základní škola, která byla pro diplomovou práci vybrána, spadá pod městskou část 

Prahy 3, která je zároveň jejím zřizovatelem. Celkový počet žáků čítá 562 dětí a 40 

učitelů, uvedené údaje jsou aktuální k datu 2. září 2019 (viz obr. č. 3). Škola  

je rozdělena na první stupeň, obsahující první až páté ročníky a druhý stupeň zahrnující 

šestý až devátý ročník, přičemž každý ročník má tři třídy, označené písmeny od A až po 

písmeno C. Technické vybavení školy je na velice dobré úrovni, součástí většiny tříd 

jsou interaktivní tabule, tedy interaktivní plochy s dotykovým senzorem, ke kterým  

je připojen osobní počítač s datovým projektorem a stálým síťovým připojením 

k internetu. Pro zpestření výuky má pedagogický sbor k dispozici školní dotykové 

tablety s připojením k bezdrátovému internetu. Součástí pozemku školy je i rozlehlý 

sportovní areál.  
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Obr. 3 Počet žáků a pedagogů na ZŠ  

Zdroj: autor 

 

4.2 Mimořádné opatření 

Dne 11. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví následující opatření týkající  

se vzdělávání v době nouzového stavu v České republice. 

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm.  

g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), 

nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně 

obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 

způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření: 

 

S účinností ode dne 11. března 2020 zákaz: 

- osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

I. stupeň 

13 pedagogů 

257 žáků 

II. stupeň 

27 pedagogů 

305 žáků 
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- osobní přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 

Mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické 

situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením 

SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol 

pro potřebu ochrany obyvatel před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. 

Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu 

onemocnění z důvodu vysoké kumulace osob ve vymezeném prostoru (Vojtěch, 2020). 

 

4.3 Desatero pro on-line pedagogiku v časech epidemie 

Na základě vyhlášení mimořádného opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví 

připravila Západočeská univerzita v Plzni, oddělení Celoživotního a distančního 

vzdělávání a Fakulta pedagogická desatero pro on-line pedagogiku, jehož autory jsou 

Rohlíková, Pruner, Topinka, Chejlava, Vejvodová a Mentlík (2020). Metodické 

poznámky byly původně vytvořeny pro vysokoškolské učitele, ale lze je využít  

i pro učitele jiných vzdělávacích institucí. 

1. Nastavení pravidel – dobře si promyslete, jakým způsobem bude on-line výuka 

probíhat a informujte všechny žáky. 

2. Nekomplikovat situaci složitými nástroji – využijte k výuce systémy, které žáci 

znají a se kterými budou mít minimum technických problémů. Pokud některý 

z žáků nemá dostatečný přístup k technologiím, které jsou zvolené, je potřeba 

řešit jeho problém individuálně a s pochopením. 

3. Nezvyšovat stres žákům – nezahlcujte žáky požadavky a úkoly navíc. Úkoly, 

které jsou časově náročnější, a žáci by u nich strávili více času než při prezenční 

výuce, nedávejte.  

4. Nezahlcovat žáky materiály – neposkytujte žákům velké množství materiálů, 

literatury a odkazů, ve kterých by se mohli topit. Lepší je soustředit svou energii 

na pečlivý výběr a dát žákům stručné pokyny, jak s materiály pracovat. 
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5. Nenahrazovat vyučovací hodiny webinářem 1:1 – synchronní on-line vzdělávání 

je náročné na realizaci ze strany vyučujícího, tak ale i na pozornosti žáků.  

6. Zůstat v kontaktu s žáky – poskytněte žákům své kontakty a nabídněte jim 

možný způsob komunikace např. e-mail, telefon, sociální sítě atd. 

7. Spolupráce s kolegy – zajímejte se a sdílejte, jak se řeší výuka v jednotlivých 

předmětech. Dívejte se na každý úkol z pozice žáka, u kterého se střetnou 

požadavky od všech vyučujících. 

8. Nebuďte striktní – nevíte, jaké zdravotní, osobní či rodinné důvody mohou žáka 

v této době potkat, proto přistupujte k výuce s větším nadhledem a pochopením. 

Buďte benevolentnější v dodržování termínů. 

9. Neseďte nonstop u počítače – nemějte pocit, že jste nuceni trávit hodiny  

u počítače. Nezapomínejte na odpočinek jak svůj, tak také žáků, díky tomu 

snížíte zátěž na minimum. 

10. Buďte konzistentní – pokud to bude možné, zachovejte v průběhu času stejný 

styl, čas a způsob zadávání úkolů a komunikace s žáky. 

 

4.4 Analýza průběhu implementace vzdělávání během mimořádného 

opatření 

O vyhlášení mimořádného opatření týkajícího se uzavření základních škol byla ředitelka 

školy informována odborem školství pro městskou část Prahy 3. Následně výše uvedené 

rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zaznělo v odpoledních hodinách ve školním 

rozhlase. Rodiče žáků mohli informaci, týkající se zavření škol, přednostně slyšet 

z medií. Oficiální zpráva jim však byla zaslána elektronickou formou v podobě e-mailu 

ředitelkou školy dne 11. března 2020 a zároveň zveřejněna na webové stránce školy.  

 

4.4.1 Stav e-learningových technologií před mimořádným opatřením 

Před vyhlášením mimořádného opatření během nouzového stavu v České republice 

vybraná základní škola využívala a stále využívá jako hlavní komunikační portál  

Dm Software, který tvoří společný informační prostor pro pedagogy, žáky a jejich 

rodiče.  
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Dm Software obsahuje tyto moduly (viz obr. č. 4): 

 školní matrika – evidence informací o žácích, kteří navštěvují nebo navštěvovali 

školu, 

 e-třídní kniha – zápisy probíraného učiva, hospitace a inspekce, absence, 

pořádková služba, poznámky v třídní knize, 

 e-žákovská knížka – zadávání hodnocení, výpisy výsledků, uzávěrka a ředitelské 

výpisy, 

 tisk vysvědčení – tisk vysvědčení pro celou třídu či individuálně, 

 rozvrh a suplování – vytvoření a úpravy rozvrhu,  

 zápis do první třídy – organizace zápisu a evidence uchazečů, 

 evidence úrazu – zaznamenávání úrazu, 

 výuka – zadávání úkolů, výukové zdroje, tematické plány, 

 družina a školní klub – evidence aktivit a žáků, kteří družinu a školní klub 

navštěvují, 

 přehledy – tisk výstupů (vysvědčení, seznamy žáků, úrazy, přehled docházky 

atp.), 

 knihovna – evidence knih, rezervace, evidence výpůjček, vrácení, 

 inventář – inventář majetku. 

Obr. 4 Portál Dm Software   

Zdroj: Dm Software, 2020 
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Všechny výše zmíněné možnosti jsou pozitivy pro zjednodušení fungovaní školy. 

 

Jako negativní část Dm Softwaru je vnímána forma zadávání samostatných úkolů. 

Pedagog má možnost vkládat úkoly ze svého předmětu v libovolném čase a množství, 

nevidí však zadané úkoly ostatních pedagogů. V počátcích výuky na dálku pak vznikl 

nemalý problém s množstvím zadaných úkolů od všech pedagogů. Samozřejmě velký 

vliv na nedostatek má i osobní zájem pedagogů na svých předmětech, které  

se v některých případech mohou jevit pedagogům jako ty nejdůležitější. Pedagog  

tak neměl možnost redukovat množství svých úkolu na základě zjištění počtu zadání  

od kolegů. Z důvodu tohoto nekontrolovaného zahlcování a částečného přetěžování 

žáků se množily připomínky rodičů k množství zadaných úkolů.  Po poradě vedení 

školy bylo tedy vyhlášeno heslo: „Méně je někdy více!“.  

 

Individuálně a dle svého uvážení někteří pedagogové využívali další aplikace  

pro zpestření výuky, které budou zmíněny v dotazníkové šetření v otázce „jaké 

počítačové/mobilní aplikace jste využívali při realizaci výuky před mimořádným 

opatřením (uzavření škol)?“. 

 

4.4.2 Komunikace 

Podstatnou a nedílnou součástí výuky na dálku je komunikace, jejímž základem jsou tři 

komunikační jednotky: Žák, zákonný zástupce a pedagog. V případě problémové 

či nedostatkové komunikační linky se přidává do komunikace čtvrtá jednotka, kterou  

je vedení školy v čele s ředitelkou či ředitelem.  

 

Komunikace vedení školy se zákonnými zástupci 

Rodiče byli informováni vedením školy o pokračování vzdělávání jejich dětí 

prostřednictvím dostupných komunikačních nástrojů, tedy formou e-mailu. Pro žáky 

druhého stupně byl hlavním zdrojem zadávání úkolů, samostatných prací a testů  

Dm Software. Hlavní zdroj komunikace byl vedením školy doplněn o individuální 

konzultační hodiny v čase od 14:00 hodin do 18:00 hodin ve vybrané dny. Konzultační 

hodiny měly za úkol nahradit zrušené třídní schůzky. Zájem o individuální konzultační 
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hodiny byl minimální, a proto bylo rozhodnuto, že komunikace bude pokračovat pouze 

s využitím hlavního komunikačního systému, tedy Dm Softwaru. Následovalo zpřísnění 

opatření na základě vyhlášení Vlády ČR a škola byla zpřístupněna rodičům pouze  

na základě předchozí dohody za účelem vyzvednutí pomůcek k výuce či ošetřovného.  

 

V průběhu druhého týdne od počátku výuky na dálku, kdy rodiče, žáci a zákonní 

zástupci používali novou formu výuky, se vedení školy rozhodlo pro vytvoření 

dotazníku za účelem zjištění případných nedostatků. Obsahem dotazníku bylo 

hodnocení dostatečnosti či nedostatečnosti množství informací, jejich srozumitelnost  

a případné inspirativní náměty a doporučení k výuce na dálku.  

 

Komunikace vedení školy se svými pedagogy 

Vedení školy se zpočátku zaměřilo na nedostatky v technickém vybavení svých 

zaměstnanců a poskytlo pedagogům notebooky, mikrofony a web kamery. Paní 

ředitelka pravidelně informovala pedagogický sbor o nových postupech vedení  

a předávala informace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zaměstnanci 

též byli vždy v kopii komunikačního e-mailu směřujícího k zákonným zástupcům.  

Po stabilizaci paní ředitelka vytvořila ve spolupráci se svými zástupci přehlednou 

sdílenou tabulku, kde pedagogové mohli zapisovat své názory na výkony žáků všech 

tříd. Tento krok se stal výrazným posunem ve zlepšení komunikace třídních učitelů.  

 

Komunikace třídního učitele se žákem 

Hlavním úkolem třídního učitele bylo zjistit technickou vybavenost žáků a dostupnost 

internetového připojení. V průběhu výuky na dálku byl třídní učitel v pravidelném 

kontaktu se žáky a zákonnými zástupci. Na základě výše zmíněné sdílené tabulky 

učitelů mohli třídní učitelé pečlivě sledovat jednotlivce a řešit jejich případnou 

neaktivitu. Identifikace důvodu neaktivity a návrh dalšího řešení byl nedílnou součástí 

ucelené komunikace třídního učitele s žákem a následně i se svými kolegy. 

Nejčastějšími příčinami neaktivity byla nemoc, nedostatečné technické vybavení,  

ale bohužel také nedostatečný dohled zákonných zástupců. Ve výjimečných případech, 
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kdy žák a ani zákonný zástupce nekomunikují, je třeba situaci nahlásit na Odbor 

sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). 

 

4.4.3 Práce s e-learningovými technologiemi během mimořádného opatření 

Současná přetechnizovaná doba se stala základem pro předpoklad, že technická 

vybavenost každé rodiny je na té nejvyšší úrovni. Realita je ovšem zcela jiná. Prakticky 

v každém ročníku se najdou rodiny v tíživé finanční situaci, kde osobní počítač  

se stálým připojením na internet není samozřejmostí, ale spíše nadstandardním luxusem.  

 

Společnost IT People založila projekt Počítače dětem, který pomáhá rodinám 

s nedostatečným technickým zázemím. Počítače dětem pomáhá dvěma způsoby. 

V prvním případě pomáhá rodinám ve finanční tísni a technické vybavení jím dodá 

formou daru. V druhém případě pronajímá novější techniku za symbolické měsíční 

částky. Významným přispěvovatelem a motivátorem pro další firmy se stala společnost 

Mironet, která věnovala projektu 1 000 kusů nových počítačů. S organizací také 

spolupracují i lidé, kteří nepotřebné technické vybavení pouze darují bez nároku  

na odměnu.  

 

Microsoft Teams 

Základním souborem cloudových služeb pro komunikaci pedagogického sboru  

je produkt Office 365, který obsahuje základní programy typu Word, Power Point, 

Excel a nejčastěji využívaný Share Point, sloužící především ke sdílení dokumentů. 

Součástí tohoto cloudového souboru je i program Microsoft Teams, který umožňuje 

nejen textovou komunikaci, ale především videohovory.  

 

Cílem zavedení aplikace na škole bylo sjednotit komunikační kanály pedagogického 

sboru a vylepšit on-line výuku. Dm Software byl sice dostačující pro zadávání úkolů,  

ale nenabízel možnost přímých videohovorů učitele se žákem. Součástí programu bylo  

i vytvoření samostatné komunikační skupiny pro videohovory pedagogů. Tato skupina 

lze využít například pro uspořádání pedagogické rady online. Pro jednodušší používání 

bylo pedagogům zasláno instruktážní video.  
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Před aktivací nového komunikačního kanálu bylo vybráno deset pedagogů za účelem 

otestování a provedení zkušebního provozu. Vybraní pedagogové měli následně za úkol 

pomoc svým kolegům při adaptaci. V průběhu zkušebního provozu byl přiřazen 

každému žákovi a každé třídě registrační kód. Tyto registrační kódy byly zapsány 

ve školní matrice na Dm Softwaru. Číselné kódy byly využity i na základě respektování 

pravidel v rámci GDPR, které v danou dobu velmi zkomplikovalo rychlou identifikaci 

žáka pouze na základě číselného kódu nikoliv jména. 

 

Prioritou pro zpuštění programu Microsoft Teams byly videohovory pro zjednodušení 

výuky. Předpokladem pro efektivní funkčnost videohovorů je webová kamera nejlépe 

s mikrofonem. Nicméně není možné předpokládat, že každý žák toto vybavení bude mít 

k dispozici a je třeba ho respektovat. Tento druh komunikace měl jasně stanovená 

pravidla. Maximální počet kontaktů pro danou třídu prostřednictvím videohovorů byl 

stanoven na dva videohovory denně a každý hovor musel pedagog zaznamenat 

v rozvrhu. Pedagog zároveň nesměl překročit při zadávání samostatné práce a materiálů 

ke studiu časovou dotaci přednášeného předmětu. Výhodou je možnost individuálních 

on-line konzultací s pedagogem po předchozí dohodě. 

 

GDPR neboli General Data Protection Regulation je nařízení Evropské unie, jehož 

cílem je zvýšení ochrany osobních dat občanů.  

 

4.4.4 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. 

Předpřipravit se na výuku na dálku bylo absolutně nemožné. Nastalá situace byla  

pro všechny zcela nová. Doposud nikdy nebyl striktně zakázán osobní kontakt 

pedagoga se zákonným zástupcem a pedagog měl vždy více možností jak žáka 

vyučovat. Využívání nejjednodušší formy osobního kontaktu bylo příčinou 

nedostatečné praxe ve výuce na dálku. Mnozí pedagogové se vše museli učit zcela  

od začátku, což také nemalou měrou ovlivnilo počátky studia a jeho výsledky.  
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Pedagogové měli slevit ze svých nároků a hodnotit žáky dle dlouhodobých znalostí  

a předchozích výsledků. Vzhledem k tomu, že MŠMT doporučuje konat vždy  

ve prospěch žáka, mělo by být prakticky nemožné, aby se hodnocení žáků výrazně 

zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům. 

 

Dle vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 

školního roku 2019/2020 je povinen ředitel školy informovat žáky a jejich zákonné 

zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního 

roku 2019/2020. Hodnocení vychází tedy z podkladů pro hodnocení získaných 

v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy a podpůrně 

z podkladů získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro vzdělávání podmínky, 

případně podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí. 

 

Nevýhodou nařízení je skutečnost, že se v každé třídě najdou žáci, kteří mají dobré 

technické vybavení pro výuku na dálku, ale jejich práce tomu neodpovídá. Žáci systém 

zneužívají, komunikují opožděně a v neurčený čas. I přesto, že rodiče jsou vždy  

o přístupu informováni, ve většině případů se situace nezmění.  

 

4.4.5 Žáci 9. Ročníků 

Žáci posledních ročníků základních škol, z důvodu přijímacího řízení, dostali možnost 

od 11. května 2020 docházet do školy na konzultace týkající se českého jazyka  

a matematiky Na základě výše uvedeného rozhodnutí dostali pedagogové pokyn 

k uzavření hodnocení za druhé pololetí z většiny předmětů. Žáci měli následně ještě čas 

na vylepšení závěrečného hodnocení. V informačním e-mailu vedení školy uvedlo,  

že cílem tohoto přístupu je zajištění klidu žákům a poskytnutí možnosti se soustředit  

na přijímací zkoušky. 

 

Manuály pro základní školy zveřejnilo MŠMT dne 1. května 2020 na svých webových 

stránkách. Vedení školy následně započalo s tvorbou organizovaného rozvrhu a předem 

stanovilo složení skupin žáků, které je neměnné. Maximální počet žáku ve třídě je 15 

osob a je třeba striktně dodržovat zásadu jednoho žáka v lavici. Při zachování rozestupu 
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dvou metrů je povoleno sundat roušku v prostředí třídy. Při skupinové spolupráci  

je třeba ponechat roušku nasazenou na obličeji. Žáci by měli mít dvě roušky na den  

a při sejmutí ji vkládat do sáčku. Škola je povinna zajistit zvýšené hygienické podmínky 

a dezinfekční prostředky. Někteří zřizovatelé škol přistoupili ke kompletní dezinfekci  

ve formě horké páry. Škola je oprávněna jasně vymezit prostory pro pohyb žáků  

a zároveň zamezit shlukování žactva do skupin jak v prostorách školy, tak před školní 

budovou.  

 

4.5 Výsledky dotazníkového šetření 

Pedagogický sbor druhého stupně vybrané základní školy čítá celkem dvacet sedm 

osob. Při vyhodnocování dotazníku bylo nutné zohlednit fakt, že předměty tělesné 

výchovy, výtvarné výchovy a hudební výchovy se při výuce na dálku nevyučují. 

Z celkového počtu oslovených pedagogů byli tedy automaticky vyloučeni čtyři 

pedagogové, kterých se tyto předměty týkají. Celkový počet pedagogů tedy v součtu 

činil dvacet tři osob. Z tohoto celkového počtu oslovených bylo získáno devatenáct 

kompletně vyplněných dotazníků.  

 

  



43 
 

Otázka č. 1 – Uveďte Vaše pohlaví: 

Otázka směřovaná na pohlaví dotazované osoby je do dotazníku zařazena z důvodu 

zjištění složení pedagogů na druhém stupni vybrané základní školy. 

 

Tabulka č. 1: Složení pedagogického sboru na druhém stupni 

 n % 

Žena 13 68,4 

Muž 6 31,6 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 1: Složení pedagogického sboru na druhém stupni 

 

Zdroj: autor 

 

Dotazník vyplnilo 13 (68,40%) žen a 6 (31,60%) mužů druhého stupně vybrané 

základní školy. Což potvrzuje, že je ve školství dosud stále více žen než mužů.  

  

68,40% 

31,60% 

žena muž 
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Otázka č. 2 – Uveďte Váš věk: 

Cílem otázky je zjistit stáří pedagogického sboru.  

 

Tabulka č. 2: Počet pedagogů dle věkových skupin 

 n % 

20 – 30 let 3 15,8 

31 – 40 let 6 31,6 

41 – 50 let 7 36,8 

51 – 60 let 1 5,3 

60 a více 2 10,5 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 2: Počet pedagogů dle věkových skupin 

 

Zdroj: autor 

 

Nejpočetnějším skupinou pedagogů na druhém stupni je skupina ve věku mezi 41 – 50 

let, kam patří 7 (36,80%) pedagogů z celkového počtu. Následně je to skupina 31 – 40 

let s 6 (31,60%) pedagogy, 20 – 30 let, 3 ( 15,80%) pedagogové, 61 a více let,  

2 (10,50%) pedagogové a skupina 51 – 60 let je v dotazníku nejméně obsažena  

a to 1 (5,30%) pedagogem. 
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Otázka č. 3 – Jaká je Vaše délka doby pedagogické praxe? 

Cílem otázky je zjistit dobu délky praxe jednotlivých členů pedagogického sboru. 

 

Tabulka č. 3: Rozřazení pedagogů dle doby délky praxe 

 n % 

0 - 3 roky 4 21,1 

3 – 5 let 2 10,5 

5 – 10 let 3 15,8 

10 – 20 let 3 15,8 

20 a více 7 36,8 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 3: Rozřazení pedagogů dle doby délky praxe 

 

Zdroj: autor 

 

Největší skupinu pedagogů tvoří osoby s praxí 20 let a více (7 pedagogů). A nejméně  

je ve skupině 3 - 5 let (2 pedagogové). Ve věku mezi 5 - 10 lety a 10- 20 lety je stejný 

počet pedagogů a to 3. Nejkratší doba praxe 0 - 3 roky je tvořena 4 pedagogy. 

S předchozí otázkou se tato prolíná, čím vyšší věk, tím větší délka praxe a složitost 

v novodobých technologiích.  
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Otázka č. 4 – Jste třídní učitel? 

Cílem otázky je zjistit, kolik učitelů má třídnictví.  

 

Tabulka č. 4: Počet třídních učitelů z celkového počtu respondentů 

 n % 

Ano 9 47,4 

Ne 10 52,6 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 4: Počet třídních učitelů z celkového počtu respondentů 

 

Zdroj: autor 

 

Dle výsledků je 9 (47,40%) pedagogů třídními učiteli a 10 (52,60%) pedagogů, kteří 

vyučují jen své předměty. Pedagog, který zároveň zastává pozici třídního učitele  

na druhém stupni má prokazatelně náročnější pozici během mimořádného stavu. Práce 

třídního učitele je náročnější především díky stále komunikaci nejen  

se zákonnými zástupci a žáky, ale především se svými kolegy, kde řeší problémy  

a nedostatky svěřených žáků i v jiných předmětech.  
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Otázka č. 5 – Jaké předměty vyučujete? 

Cílem otázky bylo zjistit, jaké předměty daný pedagog vyučuje.  

 

Graf č. 5:Jaké předměty vyučujete? 

 

Zdroj: autor 

 

Největší počet pedagogů vyučuje anglický jazyk. Druhým nejvytíženějším předmětem 

je český jazyk a literatura. Do kategorie jiné je zahrnut německý jazyk. K výtvarné 

výchově se žádný pedagog nepřihlásil, důvody mohou být dva. Prvním je, že tento 

předmět během výuky na dálku není vyučován a pedagog ho zapomněl zaškrtnout. 

Druhým důvodem může být možnost, že pedagog výtvarné výchovy byl zrovna mezi 

respondenty, kteří dotazník nevyplnili. 

 

Otázka č. 6 - Jaké počítačové/mobilní aplikace jste využívali při realizaci výuky  

před mimořádným opatřením? 

Výsledkem této otázky je zjištění, kolik pedagogů využívalo jakou aplikaci 

pro zpestření výuky před mimořádným opatřením. 
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Graf č. 6: Jaké počítačové/mobilní aplikace jste využívali při realizaci výuky  

před mimořádným opatřením? 

 

Zdroj: autor 

 

Všichni pedagogové na základní škole mají povinnost využívat školní informační 

systém Dm Software, což je v grafu následně i viditelné. Při realizaci výuky  

před mimořádným opatřením jiné aplikace používalo jen malé množství pedagogů.  

Ve většině případů jsou to pedagogové anglického jazyka, pro který využívají Kahoot 

s využitím školních tabletů. Dále byl zmíněn pedagogy Office 365, avšak pro využití 

Wordu, Excelu, Power Pointu, nikoliv pro Microsoft Teams.  Smart Board využívají  

3 pedagogové a Quizlet s pravopisne.cz 1 pedagog. 
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Otázka č. 7 - Máte doma dobré technické zázemí pro výuku na dálku? 

Cílem bylo zjistit kvalitu technického zázemí pedagogů v domácím prostředí. 

 

Tabulka č. 5:Máte doma dobré technické zázemí pro výuku na dálku? 

 n % 

Ano 16 84,2 

Ne 3 15,8 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 7: Máte doma dobré technické zázemí pro výuku na dálku? 

 

Zdroj: autor 

 

Výsledky otázky číslo sedm byly překvapující. Necelých 16 % respondentů  

se vyjádřilo, že nemají dobré technické zázemí pro výuku na dálku v domácím 

prostředí. Vedení školy k tomuto problému přistoupilo velmi pružně a aktivně. 

Nevybaveným pedagogům zapůjčilo notebooky, sluchátka a webové kamery,  

aby zajistilo plnou funkčnost pedagogického sboru. Výše uvedená část respondentů 

spadala do věkových skupin 31-40 a 41 – 50 let.  
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Otázka č. 8 - Máte mimo své pracoviště neomezený přístup k internetu?  

Cílem otázky bylo zjistit kvalitu a stálost přístupu k internetovému připojení 

jednotlivých pedagogů. 

 

Tabulka č. 6: Máte mimo své pracoviště neomezený přístup k internetu? 

 n % 

Ano 14 73,7 

Ne 5 26,3 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 8:  Máte mimo své pracoviště neomezený přístup k internetu? 

 

Zdroj: autor 

 

Významným benefitem nejen pro pedagogy byla aktivace neomezených dat od většiny 

mobilních operátorů. Mobilní připojení tedy bylo zajištěno i bez další přímé podpory 

od vedení školy.  
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Otázka č. 9 - Jaké další/nové aplikace jste začali používat od zavedení mimořádného 

opatření? 

Důvodem otázky je zjištění, jaké další aplikace pedagogové začali využívat  

od zavedení mimořádného opatření.  

 

Graf č. 9: Jaké další/nové aplikace jste začali používat od zavedení mimořádného 

opatření? 

 

Zdroj: autor 

 

Pedagogové dle grafu nejčastěji pracovali s Office 365, který současně vedení školy 

zvolilo jako hlavní program pro sjednocení výuky na dálku. Pouze jedna osoba 

registraci do této aplikace nevyužila, koresponduje to také s jejím vyšším věkem  

a nedostatečnému přístupu k internetu. Někteří respondenti již v Office 365 pracovali, 

avšak Microsoft Teams začali všichni používat až ve chvíli sjednocení komunikace 

pedagogického sboru v době výuky na dálku. Zoom, Padlet, Twitch, OBS Studio byly 

využívány pedagogy ještě před Microsoft Teams v začátcích výuky na dálku. Další 

uvedené aplikace jsou Skype pro komunikaci a Alfabook na předpřipravené testy  

a procvičování.  
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Otázka č. 10 - V rámci školy máte možnost využívat Microsoft Teams, jak často  

ho používáte? 

Cílem otázky je zjistit četnost využívání Microsoft Teams. 

 

Tabulka č. 7: V rámci školy máte možnost využívat Microsoft Teams, jak často  

ho používáte? 

 n % 

Nikdy 1 5,3 

Denně 6 31,6 

1 – 3x týdně 11 57,9 

1 – 3x měsíčně 1 5,3 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 10: V rámci školy máte možnost využívat Microsoft Teams, jak často  

ho používáte? 

 

Zdroj: autor 

 

Tabulka ukazuje, jak častá frekvence využívání programu u pedagogů byla. 

Nejčastější odpovědí bylo 1 – 3 x týdně (57,90%). Je to dáno tím, že stálým hlavním 

zdrojem pro komunikaci se žáky je Dm Software. Microsoft Teams je nejvíce 

využíván pro videohovory, které pedagogové většinou prezentují třídě jednou týdně.    
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Otázka č. 11 - Jaké funkce v Microsoft Teams využíváte? 

Microsoft Teams má součet více aplikací, cílem této otázky bylo zjištění, které jsou 

pedagogy nejvíce využívány. 

 

Graf č. 11: Jaké funkce v Microsoft Teams využíváte? 

 

Zdroj: autor 

 

Z odpovědí plyne, že nejvíce je využívaná komunikace ve formě chatu, zadání kvízů  

a úkolů, která čítá 14 odpovědí. Nejčastější kombinace funkcí byla komunikace, 

videohovory, úložiště, zadávání, kterou souběžně zaškrtlo 5 pedagogů. Skupinu žádné 

zastupuje jediný pedagog, který patří do nejstarší věkové skupiny 60 let a více a nemá 

dostatečné technické vybavení v domácím prostředí.  
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Otázka č. 12 - Využíváte Microsoft Teams i jako mobilní aplikaci? 

Microsoft Teams umožňuje stáhnutí si aplikaci do chytrého telefonu. Cílem bylo 

zjistit, kolik pedagogů tuto možnost využívá. 

 

Tabulka č. 8: Využíváte Microsoft Teams i jako mobilní aplikaci? 

 n % 

Ano 3 15,8 

Ne 16 84,2 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 12: Využíváte Microsoft Teams i jako mobilní aplikaci? 

 

Zdroj: autor 

 

Z odpovědí je viditelné, že velice malá část pedagogů tuto možnost využívá. Byli  

to 3 (15,80%) pedagogové ve věku 20 – 40 let. Výhodou mobilní aplikace je možnost 

se připojit kdekoliv. Nevýhodou je tendence být stále aktivní a pracovat i o víkendech 

či ve večerních hodinách. V desateru pro on-line pedagogiku je uvedeno,  

že pedagogové by neměli zapomínat i na svůj odpočinek. 
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Otázka č. 13 - Je pro Vás učení na dálku náročnější? 

Touto otázkou byla zjišťována náročnost výuky na dálku. 

 

Tabulka č. 9: Je pro Vás učení na dálku náročnější? 

 n % 

Ano 18 94,7 

Ne 1 5,3 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 13: Je pro Vás učení na dálku náročnější? 

 

Zdroj: autor 

 

Kromě jednoho (5,30%) pedagoga všichni (94,70%) dotazující odpověděli, že je pro 

ně výuka na dálku náročnější. V dnešní době je zvykem využívat interaktivní tabule  

a mít vyučovací hodinu připravenou elektronicky, ale ne vždy je to pravidlem. Učitelé 

stále provádí výuku jen ve formě slovního přednesu a využívají promítané obrázky  

či učebnici pouze pro upřesnění.  
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Otázka č. 14 - Budete nadále využívat aplikace i po otevření škol? 

Tato položka v dotazníku směřovala ke zjištění zájmu aplikací i po otevření škol. 

 

Tabulka č. 10: Budete nadále využívat aplikace i po otevření škol? 

 n % 

Ano 14 73,7 

Ne 5 26,3 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 14: Budete nadále využívat aplikace i po otevření škol? 

 

Zdroj: autor 

 

Z výsledků je viditelné, že 14 (73,70%) pedagogů z 19 (100%) respondentů bude 

nadále využívat nové aplikace, se kterými začali pracovat během výjimečného stavu. 

Pět pedagogů (26,30%) uvedlo, že budou výuku provádět jako doposud. 
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Otázka č. 15 - Vnímáte učení na dálku jako pozitivní vliv na rozvoj českého školství? 

Toto položka byla cílena na názor pedagogů pro pozitivní vliv výuky na dálku  

na rozvoj českého školství. 

 

Tabulka č. 11: Vnímáte učení na dálku jako pozitivní vliv na rozvoj českého školství? 

 n % 

Ano 12 63,2 

Ne 7 36,8 
Zdroj: autor 

 

Graf č. 15: Vnímáte učení na dálku jako pozitivní vliv na rozvoj českého školství? 

 

Zdroj: autor 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že stávající stav by mohl být příležitostí, pro velký posun 

především v oblasti používání nových technologii, jak uvedlo 12 (63,20%) pedagogů, 

avšak 7 (36,80%) respondentů je toho názoru, že tato nová zkušenost české školství 

nikam významně neposune. 
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Otázka č. 16 – Prostor pro osobní komentář k výuce na dálku 

Pedagogové v osobním komentáři shodně uvedli, že neočekávali tak velkou míru 

náročnosti ve výuce na dálku. Někteří mají z práce žáků radost a příjemně je překvapila 

jejich aktivita. Tři respondenti shodně uvedli, že prvotní aktivitu žactva v prvních 

týdnech výjimečného stavu nahradil pasivní přístup k zadaným úkolům v týdnech 

následujících. Jeden z pedagogů popsal jeho překvapující zjištění o neschopnosti 

komunikace žáků přes e-mail s přiloženým souborem. Respondenti dále zmínili 

pozitivní možnost se naučit novým technickým dovednostem. Jako velkou výhodu 

pedagogové uvedli testy, které si mohou připravit v programu MS Forms. Testy  

se opravují automaticky, což významně šetří čas. Respondenti v poslední části také 

odpovídali heslovitě: Nutné zlo! Nikdy víc! Snad již budeme moci nastoupit a přednášet 

osobně.  

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplívá, že se některé typy odpovědí prolínají, 

například dostatečné technické vybavení s otázkou připojení k internetu mimo  

své pracoviště, využití nových aplikací během mimořádného opatření a následné jeho 

požívání při otevření škol.  
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5 Závěr 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část diplomové 

práce seznamuje s oblastí krizového řízení, jehož součástí jsou krizové situace a krizové 

stavy. Úvodní část obsahuje popis jednotlivých krizových situací, stavů, právních norem  

a orgánů krizového řízení. Dále charakterizuje distanční vzdělávání, popisuje jeho 

historii, základní principy, typy distanční pedagogické komunikace a zdokonalování 

této výuky. Součástí je i charakteristika e-learningu a jeho základních forem. E-learning 

je některými autory totiž brán jako aktuální technologický prvek pro distanční 

vzdělávání. Závěrečná kapitola teoretické části se věnuje možnostem a popisu 

komunikačních nástrojů pro on-line výuku. Druhá část diplomové práce podrobně 

analyzuje implementaci vzdělávání během mimořádného opatření na příkladu vybrané 

základní školy a jejích pedagogů. Závěr práce je věnován výsledkům dotazníkového 

šetření, konaného mezi pedagogy druhého stupně, jejich způsobu práce s technologiemi 

při běžné prezenční výuce a výuce na dálku, analýze dostatečného technického zázemí  

a možnostem stálého připojení k internetu mimo své pracoviště. Dále prací s aplikací 

Microsoft Teams, která byla školou zvolena jako nejvhodnější možnost pro on-line 

výuku a sjednocení komunikace pedagogického sboru druhého stupně. Posledním 

zjištění je náročnosti výuky na dálku a přínos pro školství v České republice.  

 

Prvním ze stanovených cílů této diplomové práce bylo popsat přechod z prezenční 

výuky na výuku na dálku, ve kterém hlavní roli sehrálo vedení školy. Na základě 

nepřipravenosti na mimořádné opatření související se zavřením škol, nebyly dány 

dostatečné pokyny pro průběh vzdělávání. Škola si ve většině případů musela 

poskytnout pomoc sama. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vždy čekalo  

na vyjádření Ministerstva zdravotnictví, které také nemělo ucelený pohled na průběh 

epidemiologické situace v České republice. Nastalá situace se pro české školství stala 

velmi nepříjemnou. Vznikla jasná potřeba znát pravidla včas tak, aby vedení škol mohlo 

pružně a jasně interpretovat požadavky pedagogům, žákům a zároveň i zákonným 

zástupcům. Vedení školy a pedagogové byli nuceni brát na zřetel technickou 

vybavenost žáků a tíživou situaci pro rodiče. Zároveň vedení řešilo, jak správně 

stabilizovat a synchronizovat výuku na dálku. Po necelém týdnu přišlo s možností 

využití aplikace Microsoft Teams, která je součástí Office 365. Tato aplikace umožňuje 
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pedagogům vyučovat on-line, včetně videohovorů. Před oficiálním spuštěním však bylo 

nutné interpretovat jasné instrukce a stanovit pravidla pro využívání komunikační 

aplikace. I přes skvělé možnosti Microsoft Teams bylo zapotřebí, aby pedagogové 

ukládali úkoly i na školní informační systém Dm Software, který byl dosud školou 

využíván. Hlavním důvodem byly různé možnosti připojení žáků, kteří buď 

nedosahovali dostatečného technického vybavení či byli izolování na místech  

bez stálého připojení. Dm Software umožňuje pouze přečtení, případně stažení zadání 

úkolů, bez nutnosti práce on-line. Tato podstatná výhoda umožňovala pracovat i žákům 

při nestálém internetovém připojení. 

 

Druhým cílem diplomové práce bylo zjistit pomocí dotazníkového šetření rozdíly  

ve využívání aplikací při realizaci prezenční výuky a v průběhu distančního vzdělávání. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že ve většině případů pedagogové k výuce 

využívají videohovory. Videohovory napomáhají žákům lépe se zorientovat v nové 

látce a dodávají jim pocit větší sociální interakce. Pedagogové mají ve školním roce 

povinnost pracovat s Dm Softwarem. Ke zpestření prezenční výuky jen někteří 

využívají aplikace jako například Kahoot (5 pedagogů), Quizlet (1 pedagog), webovou 

stránku pravopisne.cz (1 pedagog) či Smart Board (3 pedagogové). S nástupem uzavření 

škol se využívání těchto aplikací rozšířilo o Microsoft Teams a u některých také  

o Skype (2 pedagogové), Alfabook (2 pedagogové), Padlet, Twitch, Zoom, OBS Studio 

(každý po 1 pedagogovi), které napomáhají při komunikaci a vzdělávání. I v tomto 

případě se stal přístup k internetu a technické zázemí základem pro výuku na dálku. 

Z výsledku je viditelné, že většina pedagogů má dobré vybavení pro práci z domova, 

jen 3 pedagogové nebyli dostatečně vybaveni. Vedení školy ovšem velmi rychle 

poskytlo pomoc nevybaveným pedagogům ve formě bezplatné zápůjčky potřebné 

techniky. Zjišťování věku pedagogů, které často úzce souvisí s délkou pedagogické 

praxe, ukázalo velmi pozitivní vypořádání se s adaptací na nové technologie. Pozitivní 

především proto, že předběžné předpoklady, že se starší pedagog bude hůře adaptovat, 

byly zcela neoprávněné. 

 

Dále bylo zjištěno, že všichni pedagogové, až na jednoho, se registrovali do aplikace 

Microsoft Teams a největší frekvence využívání se pohybovala mezi 1 – 3x týdně. 
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Nejčastěji využívané funkce jsou komunikace ve formě chatu, zadání kvízů a úkolů, 

jejichž výhodou je samostatné opravování. Ve většině případů pedagogové zaškrtávali 

více odpovědí, shodná odpověď celkem u 5 z nich byla komunikace, videohovory, 

úložiště, zadávání. Celkem 18 pedagogů se shodlo na vyšší náročnosti výuky na dálku, 

avšak díky tomu mají veškerou učební látku v elektronické podobě a mohou ji nadále 

používat i v dalších letech. Z dotazníku dále vyplynulo, že nové aplikace budou 

využívat i nadále a pozitivní přínos pro školství v České republice vnímá pouze  

12 pedagogů z celkového počtu respondentů. 

 

Výjimečný stav zcela jistě napomohl ke zlepšení znalostí a komunikace v on-line 

prostředí. Vyvinul tlak na pedagogy, kteří mnohdy i v pokročilém věku byli nuceni učit 

se zcela novým dovednostem a tím i potvrdil, že je třeba se učit celý život. Zákonným 

zástupcům následně reflektovalo reálné schopnosti či neschopnosti jejich dětí pracovat 

samostatně a zároveň zrcadlilo jejich často skeptický a lehce sarkastický názor  

na povolání učitele. Pravděpodobně nás toto období karantény mohlo pouze poučit  

a to nejen jak učit efektivněji a lépe, ale především v tom, že lidé mají být na sebe 

zdvořilí, mají si vážit jeden druhého a být vděční za čas strávený se svými blízkými.  
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