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RESUMÉ 
 

Tato  diplomová  práce  se  zaměřuje  na  problematiku  eLearningu  v reálném  čase 
s přímým vizuálním kontaktem (RTeL). Vzhledem k tomu, že se  jedná o vzdělávací 
formu, která v České republice není rozšířena, snaží se o ní autorka podat maximum 
informací  v  oblasti  teorie  i  praxe.  Teoretická  část  práce  se  odvíjí  od  vymezení 
postavení RTeL v kontextu historického vývoje forem elektronického vzdělávání, ale 
také  ve  vztahu  ke vzdělávacím  trendům  vymezeným  evropskými  dokumenty 
a akčními  plány  pro  oblast  vzdělávání.  Dále  se  autorka  zaměřuje  na  zmapování 
situace  související  s rozšířením a využíváním RTeL v České  republice  i v zahraničí. 
V tomto ohledu dochází ke zjištění, že v oblasti teorie či praxe RTeL neexistují téměř 
žádné  informační  zdroje.  Z tohoto  důvodu  autorka  usiluje  o  přiblížení  stavu 
klasického asynchronního eLearningu, přičemž ani v případě této formy vzdělávání 
v ČR nenachází  žádný ucelený  systém, přestože v této oblasti  již určitá vzdělávací 
nabídka  existuje.  Dále  se  v teoretické  části  autorka  soustřeďuje  na  bližší 
charakteristiku  RTeL,  a to  vzhledem  k předpokladům  jeho  využití,  potenciálním 
účastníkům,  typům  kurzů  a  výhodám,  respektive  nevýhodám  s ním  spojeným  – 
v konfrontaci  s ostatními vzdělávacími  formami. Autorka nachází značné množství 
výhod, pro něž  je vhodné  se podrobněji  teorií  a praxí vzdělávání prostřednictvím 
RTeL  zabývat  a  předkládat  ho  české  populaci.  V praktické  části  práce  si  autorka 
všímá  skutečného  stavu využití RTeL. Na  základě výběru vhodného  software pro 
RTeL autorka uskuteční několik pokusných  internetových  lekcí v reálném  čase. Na 
základě jejich  vyhodnocení  dochází  k  závěru,  že  RTeL  do  budoucna  představuje 
perspektivní  způsob  vzdělávání.  Průzkum  realizovaný  formou  internetového 
dotazníku,  jehož se zúčastnilo 393  respondentů, v ČR odhalil pouze 10 % obyvatel, 
kteří mají s RTeL osobní zkušenost. Na základě získaných údajů autorka podrobně 
analyzuje  postoje,  potřeby  a  preference  respondentů  ve  vztahu  k této  netradiční 
formě výuky. Se zřetelem k odpovědím uživatelů, lektorů a potenciálních účastníků 
RTeL výuky pak autorka nastiňuje optimální kurz realizovaný prostřednictvím RTeL. 
Snaží  se  také  odhadnout  budoucí  vývoj  této  výukové  formy  ve  vztahu  k tradiční 
výuce  s osobní  účastí  a  k  šíření  tohoto  trendu  v ČR.  Autorka  práci  zakončuje 
zmíněním  čtyř  oblastí,  na  které  je  nutné  soustředit  pozornost,  má‐li  se  výuka 
prostřednictvím  RTeL  dostat  do  povědomí  širší  veřejnosti  jako  jedna 
z plnohodnotných  vzdělávacích  alternativ,  a představením vize pilotního projektu, 
který naznačuje jedno z možných využití RTeL v blízké budoucnosti. 
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SUMMARY 
  
The presented diploma thesis focuses on the  issues concerning Real‐time eLearning 
with direct visual  contact  (RTeL). Due  to  the  fact  that  this educational  form  is not 
well‐known or widespread  in  the Czech Republic,  the author aimed  to gather and 
present as much information about it as possible – from the viewpoint of both theory 
and practice. The theoretical part of the thesis defines the place of RTeL in the context 
of the historical development of electronic learning. It also looks for the place of RTeL 
in relation to educational trends and European action documents on lifelong learning. 
Next,  the author´s  intention  is  to map  the situation concerning  the  implementation 
and expansion of RTeL abroad as well as in the Czech Republic. The findings show 
that there are almost no informational resources dealing with the theory and practice 
of RTeL  in more detail.  For  this  reason  the  author  concentrates  on describing  the 
situation  relating  to  classical  asynchronous  eLearning.  However,  even  regarding 
classical eLearning in the Czech Republic, the author does not come across any sort of 
well‐organised system, even  though  there  is a certain supply of classical eLearning 
courses. The next concern of the theoretical part of this paper is to closely characterise 
RTeL in relation to the preconditions of its implementation, its potential participants, 
the  types  of  courses  and  the  pros  and  cons  of  RTeL  in  comparison  with  other 
educational forms. The author realises that there are many advantages for which it is 
worth to look more closely at the theory and practise of RTeL and introduce it to the 
general public  in  the Czech Republic.  In  the practical part of  the  thesis,  the author 
describes  the  reality  of  the  use  of RTeL. Having  chosen  appropriate  software  for 
teaching by means of RTeL, the author carries out a few experimental on‐line classes 
in  real  time.  The  evaluation  of  their  strengths  and weaknesses  proves  that  RTeL 
represents a promising mode of education. The survey carried out by means of an 
Internet questionnaire, which was completed by 393 respondents, makes it clear that 
only 10% of Czech people have personal experience with RTeL. On the basis of the 
data obtained from the questionnaire, it is possible to analyse the needs, attitudes and 
preferences of the respondents with regard to this unconventional educational form. 
Based on the responses of the participants of RTeL, the instructors and the potential 
future participants, the author presents an ideal RTeL course. She also tries to answer 
the question what  future development of RTeL can be expected with regard  to  the 
traditional face‐to‐face education and the spread of this trend in the Czech Republic. 
The paper  is  concluded with  the  author´s  recommendation  to  focus on  four  areas 
which should be paid attention to if RTeL is to become noticed by the general public 
as one of existing educational options and a pilot project suggesting a potential use of 
RTeL in near future is introduced.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 

b.d.    bez datace 
CBT    computer‐based training, vzdělávání prostřednictvím počítače 
CD    kompaktní disk 
CD‐ROM  disk CD‐ROM 
CEFR    Common European Framework of Reference for Languages 
CU    celoživotní učení 
DiV    distanční vzdělávání 
DVD‐ROM  disk DVD‐ROM     
EK    Evropská komise 
EU    Evropská unie 
EV    elektronické vzdělávání 
ICT    informační a komunikační technologie 
IT    informační technologie 
LMS    learning management system, systém pro řízení výuky 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
n.d.    no date 
NVF    Národní vzdělávací fond 
OECD   Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
OSN    Organizace spojených národů 
p.    page 
PC    osobní počítač 
pp.    pages 
RT    real‐time, v reálném čase 
RTeL    eLearning v reálném čase s přímým vizuálním kontaktem 
s.    strana, strany 
SŠ    střední škola 
UNESCO  Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 
U3V    Univerzita třetího věku 
VŠ    vysoká škola 
VLE    virtual learning environment 
VoIP    internetová telefonie, Voice over IP 
WBT    web‐based training, vzdělávání za podpory webových technologií 
ZŠ    základní škola  
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0     ÚVOD 

 

V České republice v současné době převažuje  tradiční přístup ke vzdělávání 

dospělých, jenž předpokládá, že se lektor a účastníci výuky scházejí ve stejnou dobu 

na  stejném  místě.  Nelze  však  opominout  složitou  situaci,  ve  které  se  nacházejí 

všichni, kdo z nějakého důvodu nemohou splnit  tento požadavek  jednoty prostoru 

a času. Jmenujme například osoby žijící v odlehlých venkovských oblastech, pro které 

je  pravidelné  dojíždění  velmi  obtížné.  Další  takovouto  skupinou  jsou  pak  osoby 

tělesně  postižené  a  také  senioři,  kteří  ztratili možnost  efektivně  a  bez  bolesti  se 

pohybovat  a  postupně  tedy  upouštějí  od  aktivní  účasti  na  pořádané  výuce. 

S rostoucím  životním  tempem  celé  společnosti  přibývá  také  lidí,  kterým  jejich 

pracovní vytížení znemožňuje přizpůsobit denní režim skupinové výuce v klasické 

třídě.  Když  se  však  zamyslíme  nad  možnostmi,  které  nám  nabízí  stále  hustší 

internetové pokrytí a vzrůstající počítačová gramotnost, můžeme si položit otázku, 

zda právě Internet by nemohl poskytnout alespoň částečné řešení dané situace.  

Touto úvahou se zabývá klasický eLearning, který  řeší pro účastníky výuky 

často  nepřekonatelný  problém  časoprostorového  nesouladu  –  nejčastěji  nabídkou  

on‐line  rozhraní,  jehož  prostřednictvím  účastníci  studují  dle  individuálních 

požadavků.  Předložená  diplomová  práce  jde  však  dále  a  zaměřuje  se  na  prvek 

bezprostřední lidské interaktivity, který v klasickém eLearningu chybí. Autorka této 

práce  totiž  zastává  názor,  že  právě  interaktivita  zúčastněných  zprostředkovaná 

Internetem  představuje  pro  vzdělávání  doposud  nevyužitý  potenciál.  Předmětem 

práce  je  proto  internetová  výuka  prostřednictvím  eLearningu  v reálném  čase 

s přímým vizuálním kontaktem.  

Zmíněný  způsob  výuky  u  nás  doposud  není  rozšířen,  proto  je  záměrem 

předložené  práce  shromáždit  o  něm  co  nejvíce  informací  z oblasti  teorie  a  praxe. 

Vzhledem k novosti  tohoto  fenoménu a nedostatku  tištěné odborné  literatury byla 

autorka nucena čerpat poznatky převážně z vlastní zkušenosti s internetovou výukou 
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a obracet se ke zdrojům zaměřujícím se především na distanční vzdělávání a klasický 

eLearning.  Je  také  zřejmé,  že  internetová  výuka  v reálném  čase,  kterou  v Česku 

uvádějí do praxe teprve první průkopníci,  je  již v zahraničí, zejména na americkém 

kontinentu, hojně využívána. 

Dále se  tato diplomová práce zaměřuje na popis možností, které  internetová 

výuka otvírá, a na předpoklady jejího využití také v České republice. Autorka tak činí 

v praktické části práce, jejímž předmětem je již samotná internetová výuka v reálném 

čase a také zhodnocení dotazníkového průzkumu orientovaného na zjištění postojů, 

potřeb,  osobních  cílů  a  preferencí  stávajících  i potenciálních  účastníků  eLearningu 

v reálném  čase,  jakož  i  jeho lektorů.  Konkrétní  praktickou  využitelnost  zjištěných 

výsledků  pokusné  internetové  výuky  a dotazníkového  šetření  pak  autorka 

demonstruje na navrhovaném pilotním projektu výuky prostřednictvím eLearningu 

v reálném čase s přímým vizuálním kontaktem. 

Tato  diplomová  práce  by  nevznikla  bez  vstřícného  přístupu  a  podnětných 

připomínek, které při jejím vypracování poskytl vedoucí práce PhDr. Zdeněk Palán, 

Ph.D. Poděkování patří také panu Petru Sobotkovi za pomoc s realizací internetového 

dotazníku,  Ing.  Pavle  Sehnalové  za  uveřejnění  odkazu  na  dotazník  na webových 

stránkách  portálu  Třetí  věk.cz, Mgr. Haně  Urbanové  a  Ing. Martině  Batíkové  za 

poskytnutí informací o virtuálních systémech OLE a ONIF a panu Michalu Olivovi, 

který se mnou konzultoval jazykové záležitosti práce. 
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1      TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

1.1 Vymezení terminologie, obsahu a rozsahu práce 

Jak bylo předestřeno v úvodu,  tato diplomová práce se zabývá eLearningem 

v reálném  čase  s přímým  vizuálním  kontaktem.  Abychom  dále  uvedeným 

myšlenkám poskytli pevný  výchozí  bod,  je nejprve nutné  objasnit  význam pojmů 

klíčových  pro  tuto  práci  a  podat  uspokojivá  vysvětlení  k  přijatým  obecným 

východiskům a přístupům k námi zvolenému tématu. 

   

1.1.1 Pojem eLearning 

Klíčovým  pojmem  této  diplomové  práce  zůstává  slovo  eLearning.  Po 

bližším  prozkoumání  dostupných  českých  i  cizojazyčných  zdrojů  brzy  začne  být 

zřejmé, že nelze mluvit o  jednotném chápání tohoto pojmu. Literatura se neshoduje 

ani  na  tom,  zda  se  jedná  o  přístup  ke  vzdělávání,  formu, metodu,  způsob  nebo 

vzdělávací  proces.  Podle  Zdeňka  Palána  (2006,  s.  10)  je  eLearning  „speciální 

interaktivní vzdělávací systém, který není možno zaměňovat s metodou (v samotném 

e‐learningu se využívají různé metody) ani s formou (využívají se opět různé formy – 

individuální,  skupinové  a  různé  kombinace)“. My  jsme  však  v této  práci  pojem 

vzdělávací  forma  v souvislosti  s eLearningem  používali,  a  to  především  při 

srovnávání eLearningu klasického, eLearningu v reálném  čase a  tradiční vzdělávací 

formy  face‐to‐face. Dále  je  nutno  zmínit  nejednotnost  v pravopise;  v nejrůznějších 

zdrojích  se  lze  setkat  s  podobou  E‐learning,  e‐Learning,  eLearning,  ale  také  

e‐learning.  V této  práci  budeme  používat  tvar  bez  spojovníku, mimo  jiné  i  kvůli 

jednoduššímu použití zkratek  (viz dále),  je však možné, že citované pasáže budou 

obsahovat jinou pravopisnou podobu tohoto výrazu. 

V tomto bodě  je velmi důležité vyjasnit tradiční chápání eLearningu a rozlišit 

jej od pojetí tohoto termínu v předložené práci. Můžeme se uchýlit k definici Zdeňka 

Palána  (2002,  s.  54),  který  klasickým  eLearningem  rozumí  distanční  „vzdělávání 
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pomocí  počítačů  a  počítačových  sítí  (…)  využívající  nejmodernější  informační 

technologie“.  Také Andrea Barešová (2003, s. 27) ve své definici zdůrazňuje využití 

informačních  a komunikačních  technologií  (ICT).  I přes  svou  výstižnost  jsou  tato 

vymezení poněkud obecná a je na místě specifikovat, co přesně pod ně spadá. K tomu 

účelu ¨využíváme slov Ludvíka Egera, který v souvislosti s eLearningem zdůrazňuje 

především využití počítače, příslušného  softwaru umožňujícího pracovat v síti,  ale 

také samotného eLearningového prostředí, které nazývá „vizuálním a interaktivním“ 

(Eger, 2004, s. 65). Eger i Barešová ve svých publikacích zmiňují důležitost zaměření 

celého procesu na dosažení vzdělávacích cílů (Barešová, 2003, s. 26; Eger, 2004, s. 65).  

Celkový  obraz  o klasickém  eLearningu  dokresluje  definice  Elliota  Masie 

zmiňovaná  v publikaci  Barešové  (2003,  s.  26).  Pro  Masie  představuje  eLearning 

„nástroj  využívající  síťové  technologie  k vytváření,  distribuci,  výběru,  administraci 

a neustálé  aktualizaci  vzdělávacích materiálů“.  Tento  pohled  je  pro  nás  důležitý, 

neboť zdůrazňuje pojetí eLearningu  jako didaktické  technologie umožňující přístup 

ke  vzdělávacímu  obsahu.  Ten může mít  různé  podoby,  většinou  však  sestává  ze 

systému  vzdělávacích  programů  či  modulů  kombinovatelných  podle  zájmu, 

zaměření a pokročilosti účastníka výuky. Barešová  (2003,  s. 27) podtrhuje možnost 

testování, zpětné vazby a interaktivnosti v rámci eLearningového  rozhraní. Dalšími 

klady,  které  uvádí  Palán  (2002,  s.  54),  jsou  dostupnost,  nízké  náklady 

a individualizace  výukového procesu  (možnost účastníků  studovat  ve  zvolený  čas 

svým vlastním  tempem). Vývojem klasického  eLearningu  se podrobněji zabýváme 

v oddílu 1.2.2). 

 

Pojetí  eLearningu  předkládané  touto  prací  se  však  od  výše  popisovaného 

klasického konceptu zásadně liší. Tato diplomová práce se totiž zabývá eLearningem 

v reálném  čase  s přímým vizuálním kontaktem  (anglicky Real‐time eLearning with 

direct  visual  contact,  dále  zkracováno  jako  RTeL).  Pod  tímto  pojmem  rozumíme 

internetovou  výuku  probíhající  pomocí  počítačového  programu  přenášejícího  hlas 

a obraz mezi  lektorem  a  jedním  nebo  více  účastníky.  Vše  se  odehrává  ve  stejný 
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okamžik, avšak zúčastnění se nacházejí každý na jiném místě u počítače vybaveného 

internetovou  přípojkou,  mikrofonem,  sluchátky  a webkamerou.  Jak  vyplývá 

z definice,  můžeme  tedy,  stejně  jako  v klasickém  eLearningu,  hovořit  o využití 

informačních  a  komunikačních  technologií  za  účelem  dosažení  vzdělávacích  cílů. 

O vizuálních podnětech a interakci však není řeč pouze v rámci výukového rozhraní 

(tzn.  zvolené  platformy  či  komplexního  systému  pro  podporu  výuky),  ale  jde 

o technologií  zprostředkovaný  vizuální  kontakt  a  interakci  lidských  subjektů. 

Specifiky tohoto druhu internetové výuky v reálném čase se bude podrobněji zabývat 

podkapitola 1.3.  

V této  práci  budeme  používat  zkratku  RTeL,  a  pokud  se  zmíníme 

o internetové  výuce  bez  bližší  specifikace,  budeme  ji  chápat  jako  synonymum 

eLearningu v reálném  čase s přímým vizuálním kontaktem. Pokud budeme v textu 

používat  pojem  elektronické   vzdělávání   (EV),  budeme  tak  činit  v souvislosti 

s dřívějšími etapami vývoje, kdy použití pojmu eLearning ještě nebylo ustáleno. 

   

1.1.2  Bázové disciplíny  

Cílem  této  práce  není  prosazovat  RTeL  všude  a  za  všech  okolností,  ale 

vytipovat oblasti, ve kterých by mohlo být úspěšně využito, ať  již  jako pomůcka – 

doplněk,  nebo  jako  náhrada  tradiční  výuky  ve  třídě. Nebudeme  se  zde  například 

zaměřovat na zavádění tohoto způsobu výuky na základních ani středních školách. 

Naopak  –  v terciárním  vzdělávání už  je možné  hovořit  o  využitelnosti RTeL;  tato 

práce  se však na něj přednostně nezaměřuje,  i když nevylučuje možnost doplnění 

klasické  či  distanční  univerzitní  výuky  o  on‐line  kurzy  a  real‐time  (RT)  výuku 

s přímým vizuálním kontaktem. Budeme se zde primárně zabývat využitím RTeL ve 

vzdělávání  dospělých;  ti  však  nemusí  být  nutně  účastníky  formálního  systému 

vzdělávání (blíže se tomuto tématu budeme věnovat v oddílu 1.3.3).  

Stranou  také  ponecháme  otázku  motivace  účastníků  RTeL  a  přijmeme 

předpoklad, že se účastníci sami a dobrovolně chtějí účastnit RTeL na základě vlastní 

motivace  (např.  nedostupnost  vzdělávací  alternativy).  K celé  problematice  RTeL 
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nebudeme přistupovat z psychologického hlediska,  i když některé oblasti nahlížení 

na klady a zápory tohoto způsobu výuky i několik otázek v dotazníkovém průzkumu 

se  této  oblasti  dotýkají.  V  tom  případě  se  uchýlíme  ke  konzultaci  psychologické 

literatury,  avšak  uchopení  internetové  výuky  výlučně  z psychologického  hlediska 

přesahuje rámec našeho snažení. Ani sociologickou platformu nebudeme v této práci 

považovat za výchozí, i když jejího metodologického zázemí využíváme v praktické 

části práce  a,  stejně  jako  v případě psychologie, některé  její poznatky uplatňujeme 

v pasážích,  kde  si  to  povaha  věci  žádá.  Stejným  způsobem  budeme  využívat 

vědomostí didaktických, což znamená, že problematiku RTeL nahlédneme mimo jiné 

také v souvislostech faktorů vyučovacího procesu (viz podkapitoly 1.3 a 2.3).  

Poté,  co  zasadíme  RTeL  do  historického  kontextu  vzdělávacích  trendů 

a dokumentů, se budeme se zabývat spíše obecnějšími zákonitostmi a specifiky RTeL, 

které  doplníme  o  praktické  zkušenosti  s  internetovou  výukou  a poznatky 

z provedeného průzkumu. 

Ještě dvě poznámky: všechny česky psané odkazy na cizojazyčné zdroje byly 

přeloženy  a  parafrázovány  autorkou  této  diplomové  práce.  Pokud  bude  v textu 

referováno k letopočtům a desetiletím bez udání století, jedná se o století dvacáté. 
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1.2    Trendy ve vzdělávání  

 

1.2.1     Celoživotní učení a evropské dokumenty 

Předmětem  následujících  úvah  je  vymezení  námi  zkoumané  oblasti 

internetové  výuky  v historickém  a  celosvětovém  kontextu  trendů  a  přístupů  ke 

vzdělávání.  V této  souvislosti  je  nezbytné  poukázat  na  dynamičnost  probíhajících 

změn ve všech oblastech našeho, stále se zrychlujícího světa.  

„Každý člověk se musí přizpůsobovat novým trendům, se kterými se setkává 
a které pronikají do života společnosti. A to platí nejen pro volný čas a osobní 
život,  ale  týká  se  zejména  uplatnění  na  trhu  práce.  Ten,  kdo  se  nedokáže 
vyrovnat s požadavkem na uplatňování, porozumění a následné užívání stále 
nových poznatků v profesi, kterou vykonává, je ve svém profesním růstu silně 
omezen, nezřídka pak i ztrácí možnost uplatnění“ (Šťastnová, 2002, s. 24). 

 
 „Přežívajícím názorům, že dobré školství je schopné nás připravit na život, je 
nutno  oponovat  verifikovanou  skutečností,  že  člověk  dnes  všude  ve  světě 
mění své profesní zaměření 4‐6x za život. A na tuto novou pracovní biografii 
nás školství připravit nemůže“ (Palán, 2006, s. 3). 
  
S rostoucí konkurencí na trhu práce je pro každého nutností snažit se udržet si 

zaměstnavatelnost  a neustále  se  dovzdělávat,  a  předcházet  tak  potenciální  exkluzi 

z pracovního  trhu. Na  člověka  již není nahlíženo  jako na pouhý  (lidský) zdroj, ale 

jako na zdroj něčeho: znalostí, vědomostí, informací, rozhodování o ostatních zdrojích 

(finančních, materiálních,  informačních)  a  tato  změna  souvisí  s posunem  od  řízení 

informací ke znalostem a k učící se společnosti. Barešová (2003, s. 8)  trefně vystihla 

situaci dnešního člověka: „Musíme se učit, když informace a znalosti přicházejí.“ 

Jedna z rozhodujících změn probíhajících v dnešním světě se proto týká pojetí 

vzdělávání. Stalo se totiž skutečností, že „Dosud zavedená a stále u nás nepřekonaná 

standardizovaná biografie: škola – práce – důchod již dávno v celé Evropě ustoupila 

novému  obsahu  biografie:  celoživotnímu  učení”  (Palán,  2006,  s.  3).  Pojmem 

celoživotní   učení   (CU,  lifelong education, dříve  celoživotní vzdělávání,  lifelong 

learning) rozumíme proces, kdy veškeré učení během života bez ohledu na  to, zda 
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probíhá  uvnitř  či  vně  institucializovaného  vzdělávacího  systému,  tvoří  jeden 

propojený celek, který umožňuje přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a také 

získání kvalifikace  různými vzdělávacími cestami v průběhu celého života. CU má 

člověku  poskytovat  možnosti  vzdělávání  v  různých  stádiích  jeho  rozvoje  až  do 

úrovně jeho možností v souladu s jeho zájmy, úkoly a potřebami (Palán, 2002, s. 217‐

218).   

Palán (2002, s. 29‐30) taktéž zmiňuje pojem všeživotní  učení, který bychom 

mohli nazvat  i učení v celé šíři života podle anglického originálu  lifewide  learning. 

Tento náhled na učení, prezentovaný Memorandem o celoživotním učení (podrobněji viz 

dále),  zohledňuje  kromě  časové  dimenze  také  rozsah  a  komplementaritu 

následujících  druhů  vzdělávání.  Jedná  se  o  vzdělávání  formální   (vzdělávání  ve 

školských  institucích  vedoucí  k získání  diplomů,  certifikátů),  neformální  

(vzdělávání  organizovaného mimo  sektor  formálního  školství,  např.  na  pracovišti 

a v neškolských  institucích)  informální   (vzdělávání  řízeného  rodinou, 

společenstvím nebo sebeřízené) a, dle dokumentu Eurostatu (Classification of Learning 

Activities, 2006, p. 13), také náhodné  učení (učení bezděčné). 

  Otázky  celoživotního  vzdělávání  nejsou  zdaleka  něčím  novým.  Přestože  se 

názory na nezbytnost nebo alespoň vhodnost CU začaly  rozmáhat převážně až od 

konce 19. století, už například český polyhistor Jan Amos Komenský (1592–1670) v 17. 

století zastával myšlenku, že celý život a celý svět nám  jsou školou,  čímž obsáhnul 

význam celoživotního i všeživotního učení. Také francouzský filozof a politik Nicolas 

de Condorcet (1743 – 1794) byl toho názoru, že školou učení nekončí, a zdůrazňoval 

nutnost  zakládání  nedělních  škol  na  vyučování  veškerého  lidského  vědění, 

podporoval  také  samoučení. Nikolaj F.S. Grundtvig  (1783 – 1872) naopak zakládal 

v Dánsku  lidové vysoké školy zaměřené především na výchovu občana;  tyto školy 

měly také vštípit schopnost učit se (Palán, 2002, s. 42).  

   CU pojalo  za  své  i několik  světových organizací v čele  s Evropskou komisí, 

a proto  zde  můžeme  poukázat  na  některé  důležité  dokumenty  touto  oblastí  se 

zabývající.  V této  souvislosti  lze  jmenovat  2. mezinárodní  konferenci  UNESCO 
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(Organizace OSN pro  výchovu,  vědu  a  kulturu)  o  vzdělávání dospělých,  která  se 

odehrála v Montrealu v roce 1960 a přispěla ke znovuotevření debat o celoživotním 

vzdělávání.  Jejím hlavním  cílem byla  snaha  integrovat vzdělávání dospělých do 

širšího vzdělávacího systému (Palán, 2002, s. 29). 

Termín  celoživotní  učení   začal  být  běžně  používán  až  v 70.  letech  a  tento 

přechod  od  vzdělávání  k učení  znamenal  změnu  v přístupu  ke  vzdělávání  a měl 

zdůraznit nutnost aktivního přístupu každého  jedince k procesu vzdělávání a učení 

(Palán 2002,  s. 29). Zmíněná změna v přístupu ke vzdělávání  spolu  s koncepcí  tzv. 

rekurentního   učení   navrhovanou  OECD  (Organizace  pro  ekonomickou 

spolupráci  a rozvoj)  v roce  1973  přispěla  výraznou  měrou  k chápání  pojmu 

celoživotního učení prezentovanému na  začátku  tohoto pododdílu. Ve  své  zprávě 

z roku  1973  OECD  také  poukazuje  na  skutečnost,  že  vzdělání  představuje  jednu 

z možností,  jak  odstranit  globální  problémy  (negramotnost,  bídu,  hlad, 

nezaměstnanost,  bezdomovectví  apod),  a  můžeme  se  v ní  také  setkat  s  kritikou 

klasického frontálního vyučování ve prospěch použití více metod, hlavně k aktivaci 

učícího se (Palán, 2002, s. 29). 

Dalším  zde  zmíněným  významným  dokumentem  z  oblasti  celoživotního 

učení  je  zpráva  Evropské  komise  (EK)  z listopadu  2001  nazvaná  „Realizace 

evropského  prostoru  celoživotního  vzdělávání“,  která  se  snaží  implementovat 

pracovní materiál  EK  z listopadu  2000  – Memorandum  Evropské  unie  o  celoživotním 

učení. To navázalo na Lisabonskou  strategii  (z března 2000), která vytyčila Evropě cíl 

stát  se  nejvíce  konkurenceschopnou  dynamickou  znalostní  společností  světa. 

Memorandum  je  výsledkem  celoevropské  debaty  expertů,  politiků  a občanů  o tom, 

jakých konkrétních cílů se snažit dosáhnout jakými prostředky. Výsledkem jsou čtyři 

hlavní  cíle  a  šest klíčových poslání. Cíle  jsou následující:  aktivní občanství, osobní 

naplnění,  sociální  inkluze  a zaměstnatelnost.  Šest  klíčových  oblastí,  na  které  EU 

doporučuje  se  zaměřit,  zahrnují  („Making  a  European Area  of  Lifelong  Learning 

a Reality“, 2001, pp. 15‐25): 
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Nové základní 
dovednosti pro 
všechny 

Zajistit  všem  lidem  neustálý  přístup  ke  vzdělávání,  získávání 
a obnovování znalostí; za tuto oblast jsou zodpovědní veřejní činitelé 

Více investic do 
rozvoje lidských 
zdrojů 

Investovat čas a peníze do učení. Celkové zvýšení investic ze strany 
jednotlivců  i  z  veřejných  výdajů  +  dodatečné  podporování 
neformálního vzdělávání, předškolní výchovy a vzdělávání starších 
pracovníků.  

Inovace v procesu 
výuky a vzdělávání 

Zavést  ICT  do  výuky  a  kombinovat  je  s  výukou  ve  skupině, 
mentorováním,  používáním  moderních  vyučovacích  metod; 
představit nové možnosti vzdělávání a snažit se o celkovou změnu 
v pojetí vzdělávání. Z toho logicky vyplývá také nutnost vzdělávání 
lektorů v těchto nových metodách.  

Hodnota vzdělávání  Systém učení musí být kombinovatelný a prostupný v celosvětovém 
měřítku  zahrnujícím  např.  školní  učení,  učení  z  práce,  ve  volném 
čase  atd. Musí  se  vytvořit  prostupný  systém  oceňování  výsledků 
učení  formálního  (certifikátů  a diplomů,  např.  prostřednictvím 
evropského kreditní systém ECTS), tak neformálního a informálního. 

Nově koncipované 
poradenství 

Nutnost  vybudovat  všeobecně  dostupnou  síť  poradenství 
umožňujícího vyhledávání a přístup ke kvalitnímu vzdělání. Důraz 
je  kladen  i  na  tzv.  proaktivní  poradenství,  jehož  úkolem  by  bylo 
automaticky  vyhledávat  potenciální  účastníky,  zejm.  problémové 
skupiny 

Cesty k usnadnění 
přístupu ke 
vzdělávání 

Přiblížení příležitostí k učení a vzdělávání (se) k lidem, využití škol, 
vzdělávacích  a  výzkumných  institucí,  podniků  a  jiných  veřejných 
budov, př. knihoven jako mnohostranně využitelných center pro CU. 

 

Pro  tuto  práci  jsou  relevantní  všechny  klíčové  oblasti  prosazované 

Memorandem,  zejména  však  snahy  přiblížit  vzdělání  co  nejblíže  k lidem  a  inovace 

v procesu vzdělávání a výuky. Tyto požadavky na demokratizaci a využití  ICT ve 

vzdělávání totiž může v maximální míře pomoci uspokojit právě internetová výuka, 

kterou  se  zabýváme  v tomto  textu.  Je  proto  pozitivním  zjištěním,  že  možnosti 

poskytované  RTeL  jsou  v souladu  také  s návrhy  a snahami  evropských  akčních 

dokumentů týkajících se CU. 

Podle Barešové (2003, s. 9) není nezbytnost celoživotního vzdělávání dnes  již 

nikým zpochybňována, proto  je možné ustoupit od přesvědčování o významu  této 

myšlenky  k její  realizaci.  Cílem  je  tedy  umožnit  komukoli,  kdykoli  a  kdekoliv  se 

vzdělávat. Zároveň však také platí, že rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi se 

neustále prohlubují a pomyslné nůžky se dále  rozevírají. A  jak  již bylo naznačeno, 

17 
 



nemusíme pochybovat o tom, že jedním z nejdůležitějších nástrojů, který by umožnil 

rozvojovým  zemím  postupně  si  pomoci  z tíživých  ekonomických  a sociálních 

podmínek,  je  poskytnutí  přístupu  ke  vzdělání.  Následující  odstavce  se  budou 

věnovat  problematice  eLearningových  technologií,  které mají  bezesporu  potenciál 

vzdělání ve vysoké míře demokratizovat a skutečně naplnit proklamace o CU. 

 

1.2.2     Historie eLearningu 

V návaznosti na měnící se požadavky a potřeby studujících a  jako  reakce na 

vyvíjející se požadavky a potřeby společnosti se začalo okrajově  již v 19. století a ve 

větší míře ve 20. století rozvíjet distanční  vzdělávání  (dále DiV). Právě distanční 

formu  vzdělávání  je možné  chápat  jako  prvotní  podnět  pro  vznik  elektronického 

vzdělávání (dále EV), které slouží jako podpora distanční formy výuky. Palán (2006, 

s. 4) za vůbec první příklad organizované  individualizované výuky, vyznačující  se 

větší  či úplnou nezávislostí účastníků na vzdělavatelích, označuje výuku  těsnopisu 

formou  korespondenčních  kurzů  Isaaca  Pitmana  ve  Velké  Británii  ve  40.  letech 

19. století.  

S vývojem  EV  (pojem  eLearning  se  začal  užívat  až  koncem  20.  století) 

neoddělitelně  souvisí vývoj  technologického pokroku,  a  to  zejména  vynález  rádia, 

umožňující  přenos  zvuku,  a  vynález  televizoru,  umožňující  přenos  také  složky 

vizuální.  Již  ve  20.  letech  vznikaly  první  rádiové  vzdělávací  programy  v USA, 

Lucembursku  a ve  Francii.  Ve  30.  letech  již  první  vzdělávací  kurzy  vysílala  také 

televize.  Význam  televize  se  začal  zvyšovat  od  80.  let  zaváděním  kabelového 

televizního vysílání a posléze i zaváděním televizního vysílání satelitního. Přestože se 

jednalo o obrovský pokrok v oblasti  techniky  i v DiV, stále  ještě nebyla dostatečně 

zajištěna  zpětná  vazba  a  komunikace mezi  studenty  a tutorem. V 70.  letech  tento 

problém z velké části vyřešila výroba osobních počítačů, které daly podnět ke vzniku 

první výuky přes počítač již o dekádu později (Nocar, 2004, s. 231). David Nocar dále 

uvádí,  že  postupné  rozšíření  osobních  počítačů  a  nově  se  naskytnuté  možnosti 

v oblasti elektronické komunikace  stály v 80.  letech u zrodu a rozšíření vzdělávání 
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prostřednictvím  počítače  tzv.  CBT  (Computer‐based  training,  viz  dále).  Koncem 

90. let phoenixká univerzita  jako první nabízela kompletní studijní program on‐line 

formou. 

S určitou nadsázkou  je možné  tvrdit,  jako  tomu  je v Nocarově  (2004,  s. 232) 

případě,  že  maxima  po  multimediální  stránce  bylo  dosaženo  již  ve  30.  letech 

s vynálezem  televizoru  umožňujícím  audiovizuální  přenos.  Maxima  po  stránce 

komunikace a přístupu k  informacím však mohlo být dosaženo až v 90.  letech, kdy 

živelný vývoj zažila celosvětová informační a komunikační síť Internet (World Wide 

Web).  Rozvoj  Internetu  umožnil  počátky  novodobé  formy  EV  –  vzdělávání  za 

podpory webových  technologií,  tzv. WBT  (Web‐based  training,  viz  dále).    Pojem 

eLearning  se  začal užívat  až od  roku  1999, kdy na  Internetu  začaly vznikat první 

vzdělávací portály, např. Click2Learn nebo eCollege (Nocar, 2004, s. 232). 

V současnosti  je  Internet celosvětově  rozšířen a  je využíván nejen  jako zdroj 

informací  či  komunikační  prostředek.  Barešová  (2003,  s.  7)  poukazuje  na  stále  se 

zvyšující kapacity  linek a přenosové  rychlosti, na snižující se ceny připojení a větší 

plochy pokryté internetovým připojením. To vše lidem umožňuje využívat aplikace 

dříve  nemyslitelné,  např.  kvalitní multimediální  produkty,  animace  a  video,  zvuk 

a obraz ve vysoké kvalitě.  

Právě  výše  zmiňované  technické  vymoženosti  jsou  předpokladem  pro 

bezproblémové  využití  internetové  výuky  v reálném  čase,  kterou  se  v této  práci 

zabýváme.  O  tom,  jaká  je  realita  týkající  se  kvality  technického  vybavení 

a poskytovaných  internetových  služeb  v České  republice, pojednává praktická  část 

této práce. 

 
 
1.2.3   Rozvoj eLearningových technologií 

V předchozích pasážích byly stručně nastíněny historické vývojové etapy EV, 

počínaje  prvními  pokusy  o  individualizovanou  výuku  prostřednictvím 

korespondenčních  kurzů  a  konče  vynálezem  Internetu poskytujícím  širokou  škálu 
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možností  využití  také  při  eLearningu.  Cílem  následujících  odstavců  je  přiblížit 

jednotlivé formy a úrovně eLearningu a popsat jejich přehledné dělení. 

 

1.2.3.1 Formy eLearningu 

Pro  přesné  zmapování  forem  eLearningu  se  budeme  řídit  navrhovaným 

dělením Davida Nocara. Nocar  (2004,  s.  232‐233)  rozlišuje dvě  základní  formy EV 

podle  aktuálního  připojení  na  síť.  První  formou  je  tzv.  off‐line   vzdělávání 

probíhající  na  počítačích  nepřipojených  na  síť,  přičemž  pro  distribuci  učebních 

materiálů  se  používají  paměťové  nosiče,  např.  CD‐ROM  disky, DVD‐ROM  disky 

a flash  disky.  On‐line   výuka  naopak  probíhá  na  počítačích  připojených  k síti 

a síťových  prostředků  je  využíváno  také  pro  distribuci  učebních  materiálů.  To 

znamená, že  funkci klasických multimedií a aplikací pevně svázaných s nosiči plně 

přejímají on‐line systémy. 

Pro  úplnost  lze  rozlišit  ještě  další  pojem,  on‐line   learning,   pocházející 

z anglicky psané literatury zabývající se EV, který je často v této souvislosti zmiňován 

a s eLearningem zaměňován. Tento pojem se podle Barešové  (2003, s. 24) postupně 

začal používat místo širších pojmů DiV (anglicky distance education) a vzdělávání 

podporované technologiemi (Technology‐enabled training).  

Dále  se  pak  můžeme  setkat  s dělením  on‐line  výuky  na  synchronní  

a asynchronní   formu  – podle  způsobu  komunikace  studenta  s lektorem nebo  se 

vzdělávacím systémem. Synchronní eLearning probíhá v jednotném čase a případná 

výuka  se  uskutečňuje  v on‐line  učebně,  tzv.  virtuální  třídě.  Tento  způsob  výuky 

a komunikace  s tutorem  (např.  prostřednictvím  chatu  nebo  videokonference)  jsou 

vázány  na  dohodnutý  termín,  proto  je  tato  forma  náročnější  na  způsob  připojení 

k síti.  Naopak  při  asynchronním  způsobu  komunikuje  studující  s  tutorem 

v rozdílném čase, např. prostřednictvím počítačového diskusního fóra nebo e‐mailem 

(Nocar,  2004,  s.  232). Palán  (2002,  s.  54) uvádí  jako přednosti on‐line výuky právě 

možnost  integrované  podpory  studentů  v reálném  čase  (v případě  synchronní 
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výuky) nebo v době, která každé ze zúčastněných stran nejlépe vyhovuje (v případě 

asynchronní formy), a též možnost propojení studentů mezi sebou.  

 

 

Obr. 1 Formy eLearningu (podle Nocar, 2004, s. 233) 

 

Toto  schéma  forem  EV  přehledně  znázorňuje  jejich  vzájemné  vztahy. Nám 

může posloužit pro snadnější orientaci v problematice RTeL, která je klíčová pro tuto 

práci. Z výše vyjmenovaných  forem  se  totiž budeme zaměřovat na  synchronní EV 

s přímým vizuálním kontaktem a jeho uplatnění při výuce. 

 

1.2.3.2 Úrovně eLearningu 

Některé pojmy, se kterými budeme pracovat v této pasáži, se  již v této práci 

objevily,  a  to  v souvislosti  s historickými  etapami  vývoje  EV  nebo  v kontextu 

jednotlivých  forem  eLearningu.  Zde  však  na  ně  nahlížíme  v poněkud  rozdílných 

souvislostech. Nocar (2004, s. 233) dělí EV podle toho, jaká podpora a možnosti ICT 

(hardwarové  i softwarové)  jsou zúčastněným k dispozici, do  tří základních úrovní: 

CBT, WBT a EV přes LMS.  

První úrovní je CBT, kde je možné využít celé řady výhod, které nám počítače 

poskytují,  přestože  nejsou  připojeny  do  sítě.  Především  je  to  multimediálnost 

studijního materiálu (text, obrázky, animace, audio a video záznamy) a interaktivita 

mezi počítačem a studujícím nebo strukturovanost textu s hypertextovými odkazy.1 

Palán  (2006,  s.  11)  dodává,  že  „samostudium  z těchto  programů  tedy může  být 

i velmi interaktivní s celou řadou úkolů, které student musí během studia vykonat.“  

                                                 
1 Tímto pojmem rozumíme text nebo obrázek, který po kliknutí otevírá jinou internetovou stránku nebo 
soubor (specifikovaný v hyperlinku pomocí URL) nebo skočí na jiné místo otevřené stránky. 
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U WBT, které představuje druhou úroveň EV, je velkou výhodou přístupnost 

on‐line materiálů  téměř kdykoliv a odkudkoliv –  jsou  totiž umístěny na  Internetu, 

nebo ve vnitropodnikové síti (intranetu). V kontextu DiV až na  této úrovni student 

přestává  být  izolován  od  ostatních  účastníků  vzdělávacího  procesu.  Aktivní 

hypertextové  odkazy  umožňují  propojení  studijních materiálů  s téměř  jakýmikoli 

souvisejícími  informacemi dostupnými  on‐line,  které účastníci  ke  studiu potřebují. 

Snadná distribuce a aktualizace studijních materiálů značně snižuje také nákladovost 

vzdělávacího procesu pomocí WBT. 

Třetí  a  nejdokonalejší  úrovní  EV  představuje  LMS  (Learning Management 

System). Jedná se o systém pro řízení výuky, v němž se nacházejí jednotlivé kurzy, ke 

kterým  studující  přistupují  přes  internetový  prohlížeč  (stejně  jako  u WBT).  LMS 

představuje komplexní systém pro podporu výuky umožňující kvalitnější podporu 

studujícím i realizátorům výuky. 

 

 

Obr. 2. Vztah jednotlivých úrovní EV (podle Nocar, 2004, s. 234) 

 

„LMS  tvoří  soubor nástrojů, které umožňují  tvorbu, správu a užívání kurzů 
v elektronickém prostředí. Samozřejmostí  jsou nástroje pro komunikaci mezi 
studentem a vzdělavatelem  i mezi  studujícími navzájem. Součástí LMS  jsou 
mimo  jiné  nástroje  pro  testování  a  hodnocení  studijních  výsledků  a  také 
nástroje  pro  administraci  a  archivaci  těchto  studijních  výsledků.  LMS 
umožňuje mimo jiné vytvářet virtuální třídy studentů, kteří mohou navzájem 
komunikovat“ (Nocar, 2004, s. 233‐234). 
 
Hlavním cílem technologie virtuálních on‐line učeben (webinářů) je vytvoření 

analogie  klasické  výuky  v učebně  charakteristické  vysokou  interaktivností.  Ve 
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virtuální  učebně  se  všichni  zúčastnění  slyší  a  případně,  pokud  jim  to  umožní 

využívaná  technologie,  se  mohou  i  vidět  se  svým  lektorem.  Samozřejmostí  je 

možnost účastníků hlasově mezi sebou komunikovat, odpovídat na otázky  lektora, 

hlasovat,  promítat  si  prezentace,  sdílet  „tabuli“  na  svých monitorech  a  využívat 

kreslících nástrojů. Technologie virtuální on‐line výuky umožňuje  i  sdílení aplikací 

běžících  na  počítačích  studentů.  Výhodou  on‐line  virtuální  výuky  je  především 

udržení přijatelné míry nákladů na zařízení a technologie (Palán, 2006, s. 13). 

Komplexně propracovaným a integrovaným systémem využívajícím LMS jsou 

virtuální univerzity. Ve světě  jich v současné době  funguje celá  řada, z čehož velké 

množství  soukromých. Pomocí  Internetu  je na nich možné  studovat odkudkoli na 

světě,  zasílat  seminární  cvičení,  nechat  se  přezkoušet,  ale  dokonce  dostat 

prostřednictvím sítě i závěrečné vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Avšak, jak 

dodává Palán (2006, s. 13), „na mnoha z nich je virtualita dovedena až do absurdna, 

(…) jde o vzdělávání bez akreditace a tím bez záruk.“  

 

1.2.3.3 eLearning jako doplněk dalších vzdělávacích forem 

V předchozích odstavcích jsme se zabývali jednotlivými formami a úrovněmi 

eLearningu  jako  výukové  formy  pro  podporu  DiV  –  od  těch,  které  nevyžadují 

připojení k síti až po ty na výhodách sítě přímo založené. Mělo by však být zřejmé, že 

eLearningem  není  nutné  doplňovat  pouze  DiV;  stejně  tak  dobře může  posloužit 

i v ostatních  formách  vzdělávání  –  v  současnosti  nejčastěji  v  kombinované  formě 

studia (propojení prezenční a distanční formy).  

Podle Nocara a Kopeckého  (2004, s. 1) eLearning své uplatnění nalézá  i  jako 

vhodný doplněk prezenční formy studia. Tato smíšená forma vzdělávání se nazývá 

blended   learning   a  Helena  Zlámalová  (2006,  s.  9)  ho  definuje  jako 

„kombinovanou  formu  studia,  kdy  jsou  distanční  části  studia  realizované  pouze 

elektronickou  formou  ve  speciálním  elektronickém  výukovém prostředí.“ Blended 

learning  je  uskutečňováno  za  pomoci  různých  multimediálních  programů 
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distribuovaných prostřednictvím CD‐ROM a DVD‐ROM disků  (Nocar & Kopecký, 

2004, s. 1) nebo dostupných z Internetu prostřednictvím eLearningové LMS rozhraní.  

 

1.2.4  Situace ve světě  

V kontextu  toho,  co  již bylo napsáno o historii eLearningu,  se nyní budeme 

zabývat  analýzou  rozšíření  eLearningu  ve  světě  s důrazem  na  zmapování  situace 

v České  republice. Abychom  uvedli  celou  problematiku  do  aktuálních  souvislostí 

jasně poukazujících na nedostatek přehledně zpracovaných a dostupných  informací 

týkajících  se  eLearningu  (respektive RTeL),  ocitujeme pasáž  ze  studie NVF  z roku 

2006 (Matoušková & Vymazal, 2006, s. 31):  

  „Nedostatek  relevantních  informací  umožňuje  pouze  v  obecné  poloze 

konstatovat,  že  ve  vyspělých  zemích  přibývá  nabídka  vzdělávacích  kurzů 

poskytovaných  prostřednictvím  internetu  i  ucelených  vzdělávacích  programů 

nabízených  jak univerzitami,  které  se  specializují  na  tuto  formu  vzdělávání  (open 

university), tak vzdělávacími institucemi, které vedle běžné prezenční formy nabízejí 

i  formu  distanční  či  kombinovanou.  V  ČR  zatím  převážná  většina  vzdělávacích 

institucí  využívá  ICT  spíše  jako  doplněk  klasické  výuky,  plně  funkční  a  v  praxi 

ověřené kurzy jsou zatím spíše výjimkou než běžnou praxi.“  

 

1.2.4.1   Spojené státy americké 

Za kolébku  eLearningu  lze označit Spojené  státy americké a za průkopníky 

nových  technologií  tamější vysoké školy. Už v polovině 90.  let bylo možné hovořit 

o běžném využívání e‐mailu po celých Spojených státech. Fakulty i jednotliví studenti 

začali  používat web  jako  zdroj  informací  a  zábavy. Hana  Stříteská  (b.d.,  odstavec 

Předchůdci  e‐learningu)  uvádí:  „Především  mladší  studenti  vytvářeli  diskusní 

skupiny a on‐line místnosti pro chat, kde mohli komunikovat v reálném čase o všem 

od módy přes politiku po hledání nových přátel.“ 

Vývoj na amerických univerzitách směřoval rychle kupředu a v současnosti je 

eLearning ve Spojených  státech běžně využíván až do  té míry, že existují dokonce 
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celé virtuální univerzity, jejichž prostřednictvím je možné většinou za menší poplatek 

získat  přístup  k on‐line  kurzům  nebo  procházet  rozsáhlými  knihovnami 

samostudijních – asynchronních kurzů s různým zaměřením  (Palán, 2006, s. 8). Své 

eLearningové portály má  i  celá  řada  renomovaných univerzit  v USA  a  virtuálním 

způsobem  vzdělávají  i  některé  zavedené  instituce  –  např.:  Greaduate  School  of 

America v Minneapolis,  i  řada předních „kamenných“ univerzit. V Kanadě pracuje 

TeleLearning Network of Centres of Excellence, v Montrealu Télé‐Université, aj. Dle 

informací  zveřejněných na  stránkách WorldWideLearn2  je v současné době možné 

studovat  na  těchto  „top  10“  amerických  akreditovaných  virtuálních  univerzitách: 

American  InterContinental  University,  Kaplan  University,  The  Art  Institute  of 

Pittsburgh,  DeVry  University,  Strayer  University,  University  of  Phoenix,  Baker 

College Online, Keiser University, Colorado Technical University Online a University 

of Maryland  University  College.  Pro  více  informací  o  nabídce  těchto  virtuálních 

univerzit  postačí  zadat  jejich  názvy  do  internetového  vyhledávače  Google.3  Také  

E‐LEARNING PORTÁL4 obsahuje informace týkající se distanční a on‐line výuky na 

významných zahraničních univerzitách. 

Na tomto místě se nebudeme zabývat klady a zápory virtuálních univerzitních 

kampusů,  spokojíme  se  se  skutečností,  že  v USA  je  tento  způsob  terciárního 

vzdělávání  značně  rozšířen.  Z toho  vyplývá,  že  existuje  také  široká  nabídka  LMS 

a VLE (virtuální vzdělávací prostředí, anglicky virtual learning environment), z nichž 

ty nejrozšířenější zmíníme v oddílu 2.1.2. 

V USA  se  termínem  eLearning  rozumí  jak  klasický  eLearning  ve  smyslu 

asynchronním  (kdy  účastníci  studují  většinou  individuálně  z domova  s nebo  bez 

kontaktu  s tutorem  prostřednictvím  LMS  rozhraní),  tak  skupinový  synchronní 

eLearning. Keegan, Schwenke, Fritsch et al. (2005, p. 6) zastávají názor, že synchronně 

studující  skupiny  studentů  nejsou  v Evropě  příliš  známé  ani  příliš  využívané. 

                                                 
2 Dostupné z: http://www.worldwidelearn.com/online‐degrees/top‐online‐schools.htm 
3 Dostupné z: http://www.google.com 
4 Dostupné z: http://vsportal.osu.cz/showCategory4a52.html?kod=103 
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Rozšíření  synchronního  způsobu výuky ve Spojených  státech  tito  autoři vysvětlují 

tlakem poptávky na dodavatele  tradičního (tzn. asynchronního) eLearningu. Z toho 

důvodu pak obě  formy v USA existují vedle sebe  (Keegan, Schwenke Fritsch et al., 

2005, p. 6).  

  Odkazy  na  velmi  obsáhlé  databáze  mezinárodních  (tj.  nejen  na 

severoamerickém  kontinentu  pořádaných)  konferencí,  seminářů  a  workshopů 

z oblasti distanční a on‐line výuky nalezneme například na stránkách E‐LEARNING 

PORTÁL.5 Mezinárodní  akce  a události  na  portálu  zmiňované  zahrnují:  Distance 

Education Conference Database6 (zahrnuje konference ve světě s důrazem na USA), 

Learning  Circuits  Calendar7  (obsahuje  přehledný  kalendář  konferencí,  seminářů 

a workshopů  v  oblasti  eLearningu  podle  časopisu  Learning  Circuits;  zahrnuje 

konference ve světě s důrazem na USA), Digital Library Meetings, Conferences, and 

Workshops,8  obsahuje  seznam  celosvětových  akcí  okolo  digitálních  knihoven 

a souvisejících oborů. 

  Dalšími mezinárodními  rozcestníky  informujícími o událostech  týkajících  se 

eLearningu ve světě jsou ACI (Academic Conferences International)9 a The American 

Distance Education Consortium.10 

   

1.2.4.2   Evropa 

Poté,  co  jsme  nastínili  situaci  v USA,  se  budeme  věnovat  evropskému 

kontinentu. Zhruba od druhé poloviny 60. let se v Evropě začala rozvíjet nová forma 

vzdělávání  dospělých,  často  se  zcela  otevřeným  přístupem  pro  každého  zájemce, 

označovaná  jako  otevřené   distanční   vzdělávání   (ODiV).  Rychle  se  rozšířila, 

protože  v mnoha  směrech  vyhovovala požadavkům,  které mají  ekonomicky  činní 

lidé  s  řadou  rodinných  závazků  a  soukromých  zájmů. Dnes  touto  formou  studují 

                                                 
5 Dostupné z: http://vsportal.osu.cz/showCategoryaabd.html?kod=132 
6 Dostupné z: http://www.uwex.edu/disted/conf 
7 Dostupné z: http://www.learningcircuits.org/calendar.html 
8 Dostupné z: http://www.dlib.org/groups.html 
9 Dostupné z: http://www.academic‐conferences.org/conferences.htm 
10 Dostupné z: http://www.adec.edu/conf‐work.html 
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statisíce lidí.  V návaznosti  na  rozšíření  formy  DiV  se  institucializovaly  také 

nejrůznější asociace a centra DiV v Evropě. Mezi nimi byly např. EDEN  (European 

Distance Education Network), EADL (European Association for Distance Learning), 

NADE  (Norwegian  Association  for  Distance  Education),  ale  také  české  NCDiV 

(Národní  centrum distančního vzdělávání). Podrobnější  seznam „Asociace a  centra 

distančního vzdělávání v Evropě“ je k nahlédnutí na stránkách NCDiV. 

V  řadě  západoevropských  zemí  byly  pro  účely  celoživotního  vzdělávání 

dospělých  ustaveny  speciální  instituce,  které  zajišťují  celou  organizaci  studia 

a tvorbu,  vydávání  i  distribuci  studijních  pomůcek.  Označují  se  za  otevřené  

univerzity  (open universities) – přehled těch hlavních  je možné najít na stránkách 

NCDiV  („Současné  distanční  univerzity  v Evropě“,  b.d.,  s.  1),  odkud  je  převzata 

následující tabulka:  

 

Název univerzity  Stát Město 
Open University  Velká Británie Milton Keynes
Open Universiteit Nederland  Nizozemí Heerlen 
Fernuniversität  Německo Hagen 
Jutland Open University  Dánsko Kodaň 
CNED  Francie Poitiers (ústředí)
Universidade Aberta  Portugalsko Lisabon 
UNED  Španělsko Madrid 
FinnishVirtual Open University  Finsko Helsinki 
Hellenic Open University  Řecko Athény 
Open University of Israel  Izrael Tel Aviv 
 

  Blíže zde popíšeme činnost tří vybraných institucí, které kromě DiV postupně 

začínají  využívat  také  eLearning.  V 60.  letech  ve  Velké  Británii  vznikla  instituce 

s názvem Open University  (OU). Studium na OU bylo od počátku uvažováno  jako 

distanční, probíhající při plné výdělečné aktivitě studujících. Zahájení studia nebylo 

a dosud  není  podmíněno  dokončeným  předchozím  vzděláním,  takže  jde  o  zcela 

otevřený  přístup.  Přes  počáteční  odpor  konzervativních  stoupenců  klasického 

prezenčního  studia  (zejména  na  prestižních  univerzitách)  si  britská OU  postupně 

vydobyla  všeobecný  respekt.  V  současnosti  na  ní  studuje  přes  200000  studentů 
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v Británii; celkový počet studujících na obdobných institucích ve světě se odhaduje na 

více než  jeden milion („Současné distanční univerzity v Evropě“, b.d., s. 1‐2). 

Ve Francii bylo ve 40.  letech založeno CNED  (Národní centrum distančního 

vzdělávání  –  Centre  national  de  l´enseignement  à  distance).  Dnes  je  CNED 

veřejnoprávní  institucí  francouzského Ministerstva školství, výzkumu a  technologie 

a jeho  posláním  je  vyhovět  veškerým  požadavkům  na  vzdělávání,  které  přesahují 

klasický  rámec  školní  nabídky. Protože  současné  trendy  ve  vzdělávání  systémově 

využívají nové  ICT, sehrává CNED  také  roli  iniciátora nových přístupů. Příkladem 

může  být  zavedení  satelitního  vysílání,  jehož  prostřednictvím  CNED  vytváří 

interaktivní  vzdělávací  pořady,  které  jsou  dostupné  více  než  600  školním 

a vzdělávacím  institucím  ve  Francii  a  jsou  rovněž  nabízeny  v  zahraničí.  Satelitní 

interaktivní přenosy umožňují organizovat také videokonference, kterých se účastní 

přední  experti,  jakož  i  osobnosti  vědecké  a  učitelské  sféry  („Současné  distanční 

univerzity v Evropě“, b.d., s. 2). 

Také  FernUniversität  v  Hagenu  (SRN)  se  soustavně  zabývá  šířením 

a podporou využívání nových výukových technologií na všech úrovních. V současné 

době intenzivně zavádí a rozvíjí nové multimediální způsoby výuky, nabízí výukové 

programy  a kurzy  na  interaktivních  CD‐ROM  discích  a  podporuje  výuku 

prostřednictvím videokonferencí a dalších aplikací na bázi komunikačního systému 

v digitální síti. („Současné distanční univerzity v Evropě“, b.d., s. 4). 

Kromě asociací,  center DiV a otevřených univerzit, které postupně přejímají 

formu  eLearningu  za  svou,  existují  také  celoevropské  iniciativy  a  konference 

zabývající  se  novými  poznatky  v této  oblasti.  Jednou  z konferencí  zabývajících  se 

eLearningem  je European Conference  on  e‐Learning,11  jejíž  6.  ročník proběhl  letos 

v Dánsku.  Velmi  obsáhlé  databáze  konferencí,  seminářů  a  workshopů  z  oblasti 

distanční a on‐line výuky nalezneme například na stránkách EU Information Society 

                                                 
11 Dostupné z: http://www.academic‐conferences.org/ecel/ecel2007/ecel07‐home.htm 
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Conference Database,12 která  se  soustřeďuje na konference v Evropě  s důrazem na 

akce podporované EU. 

  V evropském  kontextu  nelze  nezmínit  důležitou  roli  Evropské  unie,  kterou 

zastává  při  podpoře  a  šíření  eLearningových  aktivit.  Brožura  Better  eLearning  for 

Europe, vydaná EK v roce 2003 (je dostupná také v elektronické podobě13), předkládá 

seznam  nástrojů  podporujících  využívání  eLearningu,  jmenujme  např.  Minervu, 

zaměřující  se  na  podporu  využívání  ICT  a otevřeného  a  distančního  vzdělávání 

(ODL)  v  prostoru  široké  evropské  spolupráce),  a  také  pilotních  eLearningových 

projektů, např. CEVU (Collaborative European Virutal University), LIVIUS (Learning 

in a Virtual Integrated University), EL4EI (e‐learning for e‐inclusion) a další (detailní 

informace poskytuje portál eLearningeuropa.info14).  

České webové  stránky  programu  Socrates15  uvádějí  další  aktivity  v oblasti 

vzdělávání  podporované  EU.  Obsahem  první  je  zavádění  virtuální  dimenze  do 

oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem  je podpořit vývoj nových organizačních 

modelů  poskytování  vysokoškolského  vzdělávání  v  Evropě  (virtuální  univerzity); 

výměny v rámci Evropy (virtuální mobilita), které stavějí na existujících evropských 

formách  spolupráce  (program  Erasmus,  Boloňský  proces)  a  poskytování 

eLearningové  dimenze  jejich  operačním  nástrojům  (ECTS,  European  Masters, 

zajištění  kvality,  mobilita).  Druhou  aktivitou  je  eTwinning  (podpora  partnerské 

spolupráce základních a středních škol v Evropě a podpora spolupráce a vzdělávání 

učitelů), o kterém se zmíníme dále. 

 

1.2.5     Situace v České republice 

„Neobjevujme Ameriku, učme se od ní“ (Květoň, 2002, odstavec Hlavní úkoly 

vzdělávací instituce v online výuce). Touto výzvou chtěl před pěti lety Karel Květoň 

poukázat  na  to,  že  pro  Českou  republiku  bude  velmi  užitečné,  bude‐li  v oblasti 

                                                 
12 Dostupné z: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/ 
13 Dostupné z: http://www.know‐2.org/k2docs/markswabey_17‐06‐03_15‐01‐53.pdf 
14 Dostupné z: http://www.eLearningeuropa.info 
15 Dostupné z: http://web.socrates.cz/default.asp?sekce=1&podsekce=166   
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eLearningu  čerpat  ze  zkušeností  zahraničních,  především  amerických  univerzit 

a vzdělávacích organizací, které jsou v této oblasti daleko před námi.  

Podle studie NVF (Matoušková & Vymazal, 2006, s. 31):  

„V ČR zatím převážná většina vzdělávacích  institucí využívá  ICT spíše  jako 
doplněk klasické výuky, plně funkční a v praxi ověřené kurzy jsou zatím spíše 
výjimkou  než  běžnou  praxi.  To  se  projevuje  i  ve  výzvě  uveřejněné  na 
stránkách věnovaných e‐learningu,16 která apeluje na  tvůrce a provozovatele 
online  kurzů,  aby  zaslali  informace  o  těchto  kurzech,  aby  bylo  možné 
informovat veřejnost.“ 
 
Co se situace v České republice  týče, RTeL u nás není zdaleka rozšířen; najít 

jakékoli zdroje a odkazy na Internetu, které by se zabývaly RT internetovou výukou, 

je  téměř  nemožné.  Proto  následující  odstavce  věnujeme  popisu  okolností  využití 

klasického eLearningu,  místy dokonce ještě širšího DiV. 

Obecně  také  není možné mluvit  ani  o  jakémkoli  zavedeném  a  přehledném 

systému    eLearningu  (klasického  ani  v reálném  čase),  proto  i  následující  odstavce 

představí spíše různorodé počiny v této oblasti – od aktivit a projektů  týkajících se 

spíše  DiV  a  pouze  okrajově  eLearningu  přes  pořádané  konference  po  využití 

eLearningu ve firemní sféře. 

 

1.2.5.1   Informační portály 

I  přes  celkovou  nepřehlednost  situace  v  eLearningu  v ČR  existuje  několik 

portálů a rozcestníků, kam je možné se obrátit pro získání informací. Za zmínku stojí 

informační  portál  sdružující  informace  o  eLearningu,  který  připravuje  sdružení 

CESNET.  Portál  eLearning.cesnet.cz,17  který  je  určen  především  akademické 

veřejnosti, byl uveden do provozu v roce 2002 a věnuje se problematice distančního 

a elektronického vzdělávání. Na webových stránkách  je k dispozici široké spektrum 

informací – od metodických pokynů přes praktické příručky až po aktuality z daného 

                                                 
16 Dostupné z: http://elearning.cesnet.cz/page.php?25 
17 Dostupné z: http://elearning.cesnet.cz/news.php 
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oboru.  Velmi  praktické  jsou  i  uvedené  kontakty  na  odborníky  věnující  se 

problematice eLearningu a dále pak rozcestníky na české i zahraniční zdroje. 

Také  E‐LEARNING  PORTÁL18  shromažďuje  velice  užitečné  a zajímavé 

informace  z oblastí:  základů  eLearningu,  účastníků  eLearningu,  technického 

a instituciálního  zabezpečení,  nasazení  eLearningu  ve  vzdělávacích  institucích, 

vzdělávacích zdrojů, objektů a knihoven, konferencí, seminářů a software.  

Vzdělávací  portál  TELMAE,19  který  je  provozován  Laboratoří  distančního 

vzdělávání  Matematicko‐fyzikální  fakulty  UK,  původně  vznikl  jako  podpůrné 

prostředí  pro  on‐line  learning  projekty  financované Ministerstvem  školství  České 

republiky v rámci programu „Podpora profesního rozvoje učitelů“. Publikuje Online 

časopis TELMAE, který  je zaměřen na vědecké studie  týkající se: on‐line  learningu 

a ICT  využívané  jako  nástroje  v oblastech  přírodních  věd,  společenských 

a humanitních  věd,  umění  a  jazyků  (např.  pro  výzkumné  a  vzdělávací  účely). 

V rubrice On‐line  vzdělávání  portál  také  nabízí  seznam  on‐line  kurzů,  seminářů, 

konferencí a projektů. Na portálu je dále možné zveřejňovat nabídky eLearningových 

kurzů.  

Dalším portálem je  edu.cz,20 který denně eviduje až 4,5 tisíce přístupů a patří 

tak k nejčastějším zdrojům informací v oblasti vzdělávání vůbec. Jedná se o školský 

vzdělávací a informační portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 

u kterého byly kritizovány vysoké náklady na zřízení (Nezval, 2007, hlavní text). Již 

nyní  portál  obsahuje  několik  odkazů  na  eLearningové  aktivity;  v budoucnu  má 

údajně poskytovat mj. nabídku eLearningových aplikací. 

 

1.2.5.2   Univerzity a vzdělávací instituce  

V  Česku  v  současnosti  existuje  velké  množství  projektů  v oblasti  DiV 

a eLearningu. Od konce roku 1995 bylo při veřejné výzkumné instituci Centrum pro 

                                                 
18 Dostupné z: http://vsportal.osu.cz/index_html.html 
19 Dostupné z: http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/welcome.nsf 
20 Dostupné z: http://www.edu.cz 
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studium vysokého školství (CSVŠ)21 zřízeno oddělení Národní centrum distančního 

vzdělávání (NCDiV). Hlavním a dlouhodobým záměrem tohoto opatření je podpořit 

rozvoj  distanční  formy  vzdělávání  na  českých  vysokých  školách  a dalších 

vzdělávacích institucích, a rozšířit tak nabídku vzdělávacích příležitostí a cest v rámci 

systému  celoživotního  vzdělávání.  Dalším  smyslem  založení  tohoto  pracoviště  je 

snaha  podpořit  –  v  rovině  informační  a  koordinační  –  využívání  moderních 

technologií  ve  vzdělávání.  V současné  době  v ČR  působí Národní  síť  distančního 

vzdělávání, jejímiž součástmi jsou Národní centrum distančního vzdělávání (NCDiV) 

a čtyři Střediska distančního vzdělávání (v Praze, Liberci, Brně a Olomouci). V těchto 

centrech  se  zprvu  rozvíjelo  klasické DiV,  v  poslední  době  se  začíná  i  s  rozvojem  

on‐line výuky. NCDiV  také publikuje, pořádá kurzy,  realizuje nejrůznější projekty 

související s DiV a pořádá konference (viz dále). 

NCDiV ve svém dokumentu „Současné distanční univerzity v Evropě“ (b.d., 

s. 4) popisuje systém DiV v ČR následovně:  

„Budování a fungování systému DiV v ČR vychází z evropských zkušeností, 
zahrnuje zahraniční spolupráci a účast v mezinárodních programech DiV. Při 
koncepci tohoto systému bylo rozhodnuto, že nebude budován centralisticky, 
s jedinou  řídící  institucí  typu  otevřené  univerzity,  ale  jako  soustava 
vzdělávacích  subjektů, vzájemně kooperujících.  Soustava  je přitom otevřená 
všem  subjektům,  realizujícím  vzdělávací  programy  nebo  kurzy  distanční 
formou.  (…) V ČR  se DiV  stalo  integrální  součástí vzdělávací  soustavy  jako 
forma  studia,  která  rozšiřuje  a doplňuje  nabídku  ostatních  forem.  Přitom 
základní  podmínkou  pro  všechny  vzdělávací  programy  a  kurzy  DiV  je 
kvalitativní srovnatelnost výstupů s prezenčním (denním) studiem.“ 
  
Karel  Květoň  popisuje  na  serveru  ELEARNING  PORTÁL  (Květoň,  2007, 

odstavec České vysoké školy) situaci na univerzitách v ČR  jako značně heterogenní 

nehomogenní.  Je  možné  se  setkat  s různými  výsledky  a  zkušenostmi:  od 

standardizovaných a zavedených kurzů na některých vysokých školách  (VŠ) až po 

odmítání  a  neznalost  eLearningu  na  jiných  fakultách.  „Mezi  VŠ  zatím  nedošlo 

k rozsáhlé  spolupráci v oblasti  eLearningu. V důsledku  toho  se vynakládá  spousta 

                                                 
21 Dostupné z: http://www.csvs.cz 
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zbytečné  práce  a  utrácí  se mnoho  peněz,  například  za  různé  typy  LMS,  i  když 

v ověřovací fázi rozvoje by mohly posloužit i volně dostupné Open Source LMS, jako 

je Moodle“ (Květoň, 2007, odstavec České vysoké školy).  

Různé VŠ také pořádají konference a semináře s mezinárodní účastí, kde  lze 

získat  zajímavé  informace  o  eLearningu  (ČVUT,  UK,  UHK,  OU,  UTB  a  další  – 

o některých z nich se rozepíšeme podrobněji dále.). Celkově vzato se na univerzitách 

stále  více  využívá  eLearningu  jako  doplňku  k  prezenční  formě  studia  (blended 

learning).  Bude  však  zapotřebí  ještě  mnoha  osvětových  i  hlubších  školicích  akcí 

a fungujícíchpříkladů  z praxe,  aby  se  eLearning prosadil na  českých VŠ  v žádoucí 

kvalitě, rozsahu a nákladech. V následujících odstavcích uvedeme příklady některých 

univerzit, které se zabývají eLearningovými aktivitami. 

 

Tři  české  univerzity,  které  patří  v  oblasti  eLearningu mezi  nejpokročilejší, 

podaly v rámci Rozvojových a transformačních projektů MŠMT pro rok 2004 návrh 

na meziuniverzitní projekt Spolupráce vysokých škol při  tvorbě standardizovaných 

multimediálních  vzdělávacích  pomůcek.  Za  koordinace  Ostravské  Univerzity  se 

projektu  účastní Univerzita Hradec  Králové  a  Slezská Univerzita.  V  roce  2005  se 

řešitelský  kolektiv  rozrostl  o  experty  z Univerzity Karlovy,  ČVUT  a Západočeské 

univerzity.  

Mezi významné aktivity akademiků patří projekt Virtuální univerzity, který je 

společným  projektem  tří  fakult  (Ekonomické  fakulty  VŠB‐Technické  univerzity 

v Ostravě,  Přírodověcké  fakulty  Ostravské  univerzity  a Obchodně‐podnikatelské 

fakulty  Slezské  univerzity  v  Karviné).  Cílem  tohoto  projektu  je  zavedení 

kombinovaného  studia,  spojujícího prezenční a distanční  formy  studia. V současné 

době jsou však internetové stránky tohoto projektu ve výstavbě. Naopak internetové 

stránky Virtuální Ostravské univerzity22 fungují a je možné na nich získat informace 

                                                 
22 Dostupné z: http://virtualni.osu.cz 
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týkající  se  nabízených  kurzů. Na Ostravské  univerzitě  je  k  výuce  využíván  LMS 

Moodle a IBM Lotus Workplace Collaborative Learning (podrobněji viz oddíl 2.1.2). 

Aktivitu  v rámci  distančního  vzdělávání  a  eLearningu  vyvíjí  také Centrum 

distančního  vzdělávání  Univerzity  Palackého  v Olomouci.23  Monitoruje 

a vyhodnocuje trendy v oblasti využití ICT ve vzdělávání (eLearning) a podílí se na 

jejich  aplikaci  ve  vzdělávacím  procesu. Mezi  projekty  uskutečněné  na  CDiV  UP 

patřily  např.  aplikace  LMS  ve  vysokoškolském  prostředí  v roce  2004,  rozvoj DiV 

 eLearningu  (identifikace vzdělávacích potřeb,  standardy v  eLearningu,  informační 

portál) v roce 2005 a v současnosti končící projekt Akademie distančního vzdělávání 

(komplexní vzdělávací program pro odbornou přípravu tutorů). 

Na  Univerzitě  Fakultě  informatiky  a  managementu  Univerzity  Hradec 

Králové (FIM UHK)24 se zabývají možnostmi použití eLearningových metod již více 

než pět let, v současnosti jsou některé kurzy v elektronické podobě, další jsou určené 

pro studenty kombinované formy studia, ostatní pro studenty prezenčního studia. 

Také  na  Českém  vysokém  učení  technickém  v Praze  (ČVUT)  se  zabývají 

metodikou eLearningu a poskytují praktická školení systému WebCT, který je jedním 

z  nejpoužívanějších  řešení  pro  eLearning  vůbec.  Studenti  ČVUT  se mohli  již  od 

zimního  semestru  2007/2008  zapsat do prvního  čistě  elektronického  kurzu,25  který 

škola otevřela  (jde o volitelný předmět Ochrana duševního vlastnictví). Předmět  je 

vyučován pomocí moderních eLearningových nástrojů, které umožňují individuální 

a časově flexibilní studium. 

 

1.2.5.3   Konference 

V ČR  je možné účastnit se různých konferencí zaměřených na problematiku 

DiV, eLearningu, využití  ICT a multimedií ve výuce,  tvorbu distančních studijních 

opor  i hodnocení nejrůznějších LMS. Také NCDiV, o kterém  již bylo psáno dříve, 

                                                 
23 Dostupné z: http://www.cdiv.upol.cz 
24 Dostupné z: http://www.uhk.cz/fim/ 
25 Dostupné z: http://www.comtel.cz/ 
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pořádá národní konference o DiV  (od roku 1999 proběhly  již čtyři ročníky), z nichž 

jsou  k dispozici  obsáhlé  sborníky  příspěvků  (v tištěné  i  elektronické  formě26) 

zabývajících  se  kromě  DiV  také  eLearningem  a  ostatními  výše  jmenovanými 

oblastmi. 

  V  České  republice  se  také  pod  patronátem  pražského  ČVUT  koná  česko‐

slovenská konference o vzdělávání s podporou  ICT – BELCOM  (Building Effective 

Learning COMmunities);27 proběhlo  již šest ročníků. Témata příspěvků se soustředí 

na  integraci nových  ICT do vzdělávání na univerzitách, úřadech, organizacích  i ve 

firmách  a  také  na  středních  a  základních  školách,  dále  na  podnícení  spolupráce 

univerzit při efektivní tvorbě a využívání vzdělávacích zdrojů. Hlavním cílem setkání 

však bývá výměna informací o stavu eLearningových aktivit českých a slovenských 

škol, vzdělávacích oddělení podniků a organizací.  

Nedávno proběhl již 7. ročník Konference a soutěž eLearning pod záštitou FIM 

UHK. V úplných počátcích v roce 2001 byla tato soutěž iniciována Národním centrem 

distančního vzdělávání v Praze a sdružením TUNIS‐CZ a jejím cílem bylo představit 

nejlepší  výukové  produkty  využívající  informační  technologie,  zhodnotit  jejich 

úroveň, představit je širší odborné veřejnosti a seznámit ji s problematikou přípravy 

eLearningových kurzů,  jejich praktického nasazení a efektivity. V soutěži se hodnotí 

nejen nápaditost projektů, jejich přehlednost, rychlost zobrazení a celkový design, ale 

i podpora  týmové práce, způsob komunikace se studenty a  intenzita zpětné vazby 

(Stříteská,  b.d.,  odstavec  e‐learning  v roce  2001).  Spolupořadatelem  posledního 

ročníku bylo zájmové sdružení EUNIS‐CZ (European University Information System 

zabývající se zaváděním, rozvojem, řízením a používáním  informačních systémů na 

českých  vysokých  školách)  ve  spolupráci  s NCDiV  v Praze,  zájmovým  sdružením 

EUNIS‐SK  a  Českou  společností  pro  systémovou  integraci.  Poslední  ročník 

Konference28  byl  zaměřen  na  témata:  digitální  televize  jako  vzdělávací  medium, 

                                                 
26 Dostupné z: http://www.csvs.cz/ 
27 Dostupné z: http://www.cvut.cz/belcom 
28 Dostupné z: http://fim.uhk.cz/elearning/seminar/ 
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eLearningové  chyby  –  chyby,  kterých  jsme  se  dopustili  při  zavádění  eLearningu, 

eLearning ve vzdělávání dospělých, metodologie eLearningu, multimediální studijní 

opory, virtuální univerzity a interuniverzitní studium.  

Přírodovědecká  fakulta  UK  v Praze  zaštítila  již  pět  ročníků  konference 

Alternativní metody  výuky. Konference  se  zabývá  tématy  z  oblasti multimediální 

podpory výuky, distančního vzdělávání a E‐learningu. Příspěvky z konference  jsou 

k dispozici on‐line.29 

Od  roku  2004  proběhly  na  půdě  Masarykovy  univerzity  v Brně  již 

čtyři ročníky  Konference  o  elektronické  podpoře  výuky  SCO  (Sharable  Content 

Objects).30  Témata,  kterými  se  přednášející  i  účastníci  na  konferenci  zabývali, 

zahrnovala následující okruhy: sdílení elektronického výukového obsahu, eLearning 

jako pedagogický proces zaměřený na studenta, výsledky základního a aplikovaného 

výzkumu  v  oblasti  eLearningu,  institucionální  zajištění  eLearningu,  ekonomika 

a řízení  procesů  souvisejících  s  realizací  eLearningu,  kvalitativní  hodnocení 

eLearningových  kurzů,  standardy  a  jejich  význam  v eLearningu  a  software  pro 

eLearning. 

Další  v řadě  konferencí  je  pořádána  soukromou  agenturou  pro  vzdělávání 

a firemní poradenství SEMIS a vzdělávací agenturou VOX. Konference o eLearningu 

v  současném  vzdělávání  pod  názevem  E‐learning  Forum  proběhlo  již 

sedm ročníků.31  Příspěvky  z poslední  konference  se  zaměřovaly  na  přehled 

eLearningových kurzů a řešení, vhodnost eLearningu pro jednotlivé druhy školení a 

nasazení eLearningu v jazykovém vzdělávání. 

Na  eLearning  v jazykovém  vzdělávání  je  zaměřena  další  konference,  jejíž 

8. ročník proběhne v únoru 2008. Jedná se o kutnohorskou konferenci Alternativy,32 

kde probíhají přednášky a semináře zaměřené na využívání nových technologií (PC, 

Internet) při výuce cizích jazyků. Únorová konference se zaměří na výuku anglického 

                                                 
29 Dostupné z: http://everest.natur.cuni.cz/konference/2007/index.php 
30 Dostupné z: http://sco.muni.cz/2006/ 
31 Dostupné z: http://www.e‐univerzita.cz/index.html 
32 Dostupné z: http://web.quick.cz/icvkh/ 
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jazyka předškolních dětí a žáků na 1. stupni, na testování a zkoušky a také na CLIL 

(Content  and  Language  Integrated  Learning,  česky  spojení  určitého  vyučovacího 

předmětu s cizím jazykem), projekty, mezinárodní spolupráci a eTwinning (viz níže). 

Také  Festival  vzdělávání  dospělých  AEDUCA,33  který  se  každý  rok  koná 

v Olomouci,  má  za  cíl  přispívat  k  šíření  informací  o  vzdělávání  dospělých, 

k celoživotnímu  a  distančnímu  vzdělávání  a  k  možnému  vytváření  sítí 

zainteresovaných  institucí.  Součástí  Festivalu  vzdělávání  dospělých  jsou  odborné 

konference, veletrh vzdělávacích  institucí  a  souvisejících  služeb,  jakož  i prezentace 

projektů rozvoje lidských zdrojů. Jeden tematický blok se přímo zaměřuje na eWork 

a eLearning. 

 

1.2.5.4   Projekty 

V oblasti eLearningu bylo  již zrealizováno mnoho projektů; zde se zaměříme 

na tři vybrané, které přiblížíme detailněji. Česká zemědělská univerzita v Praze spolu 

s  dalšími  partnery  vytvořila  v rámci  projektu  EVYNA34  eLearningový  vzdělávací 

program určený ženám a mužům na mateřské a  rodičovské dovolené. Program  je 

zcela  zdarma  a  zájemci  ho  mohou  studovat  on‐line  přes  Internet  či  off‐line  (na  

CD‐ROM disku). Obsahuje osm vzdělávacích modulů (např. podniková ekonomika, 

účetnictví,  pracovní  právo,  angličtina),  avšak  účastníci  si  mohou  zlepšovat 

i prezentační  schopnosti.  Studium  je možné  zakončit  zkouškou  a  získat  certifikát 

České zemědělské univerzity. 

Od  roku 2002 u nás působí CELN  (neboli Czech Efficient Learning Node).35 

Jedná  se o občanské  sdružení, které  se zaměřuje na  rozvoj, podporu, prosazování, 

zavádění  a  využívání  moderních  informačních  technologií,  zejména  v oblasti 

distančních  a  elektronických  metod  vzdělávání.  Spolupracuje  jak  se  subjekty 

zabývajícími se vzděláváním, výchovou mládeže a dospělých,  tak  i s orgány státní 

                                                 
33 Dostupné z: http://aeduca.upol.cz/ 
34 Dostupné z: http://evyna.pef.czu.cz/ 
35 Dostupné z: http://www.celn.cz 
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správy a samosprávy. Jedním z mnoha projektů sdružení CELN byla  také nedávno 

ukončená  Pražská  firemní  fakulta  eLearningu.  Cílem  tohoto  projektu  bylo  zvýšit 

úroveň  podnikatelské  veřejnosti  na  území  Prahy,  formou  bezplatných  konzultací 

a seminářů  zdůraznit  podnikatelům  výhody  a přínosy  eLearningu  a  pomoci  jim 

zavést optimální formy elektronického vzdělávání. Právě CELN nedávno odstartoval 

pilotní  projekty  ONIF  (on‐line  information)  a  OLE  (o‐learning,  on‐line  learning), 

poskytující  nové  možnosti  on‐line  komunikace  v reálném  čase  v rozhraní 

umožňujícím  nový  způsob  výuky  jazyků  nebo  odborných  předmětů  na  dálku 

prostřednictvím  Internetu.  Těmto  projektům,  které  efektivně  uvádějí  on‐line 

learningv reálném čase do praxe, se budeme věnovat podrobněji v podkapitole 2.1. 

Za  zmínku  stojí  také  vzdělávací  projekt  eTwinning  zaštiťovaný  národním 

podpůrným  střediskem  pro  eTwinning NAEP  (Národní  agentura  pro  vzdělávací 

programy). eTwinning  je hlavní aktivitou programu eLearning Evropské unie. Jeho 

cílem  je  podporovat  spolupráci  evropských  škol  (žáků  i  učitelů  mateřských, 

základních a středních škol v rámci Evropské unie) pomocí ICT a poskytovat školám 

podporu,  technologické nástroje a  služby, aby mohly v  rámci  jakéhokoli předmětu 

jednoduchým  způsobem  navázat  krátkodobou  či  dlouhodobou  spolupráci. 

eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí 

realizují  prostřednictvím  informačních  a  komunikačních  technologií  vzdělávací 

aktivitu  na  dálku.  Na  webových  stránkách36  je  možné  se  seznámit  s  příklady 

konkrétní spolupráce a přehledem realizovaných eTwinning projektů.  

 

1.2.5.5   Firemní sektor 

Vedle vysokých  škol  eLearning  s oblibou využívají  také  firmy. Pro  firmy  je 

eLearning velice výhodný – šetří náklady, které by firma zaplatila za cestovné, pobyt 

a  diety  zaměstnance  na  školeních  nebo  za  docházení  lektorů.  Podniky  svým 

                                                 
36 Dostupné z: http://www.etwinning.net   
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zaměstnancům  nabízejí  nejrůznější  internetová  školení  a  často  si  přímo  nechávají 

zavést eLearningové rozhraní.  

Zájem  o internetové  kurzy mají  v  současnosti  nejvíce  velké  firmy. Moderní 

eLearningové metody u nás využívají takové společnosti jako ČSOB, Raiffeisenbank, 

T‐Mobile,  Telefónica  O2  Czech  Republic  a  Vodafone  (případové  studie  firmy 

Kontis37). Rozsáhlou  síť programů  si  nechala  vypracovat  např.  firma McDonald´s, 

která  tímto  způsobem  vyřešila  problém  jednotného  školením  všech  nových 

zaměstnanců. Mezi další velké firmy nabízející svým zaměstnancům eLearning patří 

například  Česká  pojišťovna  nebo  eBanka,  ale  také  kupříkladu  České  dráhy,  které 

takto  zvyšují počítačovou  gramotnost  svých  zaměstnanců  (Jolanka,  2006,  odstavec  

E‐learning ve firmách). 

Jedním z dalších zajímavých počinů v oblasti eLearningu je Cisco Networking 

Academy Program (Netacad).38  Jedná se o inovativní modelové partnerství privátní 

a státní  sféry  ‐ mezi  společností Cisco  (jedné  z  vedoucích  firem  v  oblasti  síťových 

technologií  a  Internetu),  vzdělávacími  institucemi,  institucemi  státní  správy 

a podnikatelskou  sféru.  Součástí  Netacad  je  systém  podporující  eLearningově 

orientované vzdělávání. Cílem programu  je přispět k profesní přípravě  specialistů 

pro potřeby budování informační společnosti, hlavně síťových odborníků. 

Na  internetových  stránkách  E‐LEARNING  PORTÁL  a  CESNET  je  možné 

získat  přehled  o  firemních  institucích  poskytujících  služby  v různých  oblastech 

vzdělávání  a   stále  častěji  i  eLearningové  kurzy.  Je  ovšem  nutné  podotknout,  že 

seznam  na  stránkách  uvedený  je  značně  neúplný,  a  to  především  vzhledem 

k rychlým  změnám  v oblasti  rozvoje  eLearningu  v ČR.  Najdeme  zde  však  např. 

odkaz  na  EduCity,39  největší  český  vzdělávací  server,  který  k datu  8.  12.  2007 

obsahoval  již 30611 akcí od 2393 registrovaných zajišťovatelů veřejného  i  firemního 

vzdělávání  a poradenství  z  celé  ČR  i  zahraničí.  Součástí  EduCity  je  i  Databáze 

                                                 
37 Dostupné z: http://www.e‐learn.cz 
38 Dostupné z: http://www.netacad.cz 
39 Dostupné z: http://www.educity.cz 
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eLearningových  kurzů  Labyrint,40  jejímž  cílem  je  vytvořit  centrální  bod 

(shromaždiště) pro elektronické kurzy v českém  jazyce, ušetřit  čas při vyhledávání 

potřebného  kurzu  a poskytnout  základní  informace  o kurzech,  poskytovatelích 

a oblasti eLearningu vůbec. 

Další  vybrané  firemní  instituce  (pro  více  informací  stačí  název  zadat  do 

vyhledávače  Google)  zahrnují:  AktivniStudium,  ComputerHelp  (hlavní  činností 

firmy je vzdělávání dospělých, jak klasické, tak i elektronické), Česká škola, Datasys 

(mimo  jiné  služby  nabízí  tradiční  i  elektronické  formy  vzdělávání),  e‐Group  C 

(v oblasti eLearningu nabízí například testování znalostí a samostudijní kurzy), Ella 

(společnost  se  širokým  záběrem  aktivit  v  elektronickém  vzdělávání),  FactumCZ, 

Česká  internetová  jazyková  škola,  Počítačová  škola  Gopas,  IBM,  Školicí  služby, 

Kontis  (dodavatel  plaformy  LMS  a  LCMS  Aspen  a  řídicího  systému  iTUTOR), 

NetUniversity  (nabízí  institucím  připravu,  realizaci  a  vyhodnocení  vzdělávání 

s využitím  eLearningu,  nabízí  LMS  Unifor),  Oracle  University  pro  ČR  (nabízí 

komplexní školení všech produktů, Oracle Online Learning obsahuje multimediální 

lekce,  ukázky,  praktické  testy,  možnosti  diskuze  s  instruktory  a  studujícími), 

RENTEL a.s. (nabízí služby z oblasti distančního a online vzdělávání. Používá LMS 

EDEN), TraskSolutions (nabízí služby v oblasti eLearningu a LMS Edovo). 

V privátním  sektoru  však  existují  instituce  nabízející  RTeL  –  jde  o  některé 

jazykové školy. Výuku přes Skype (případně MSN) na svých stránkách inzeruje např. 

Light  Point,41  JŠ  Eufrat,42  Jazyková  škola  při  novoměstském  gymnáziu43  nebo 

Angličtina on‐line.44 Také soukromí lektoři jazyků nabízejí na Internetu individuální 

Skype  hodiny,  jejich  nabídky  se  objeví  po  zadání  hesla  „skype  výuka“  do 

vyhledávače Google. 

 

                                                 
40 Dostupné z: http://www.elabyrint.cz 
41 Dostupné z: http://www.lightpoint.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=120 
42 Dostupné z: http://www.eufrat.cz/pages/vyuka_skype.htm 
43 Dostupné z: http://www.jazykovkanmnm.cz/spanelstina_on_line.html 
44 Dostupné z: http://www.anglictinaon‐line.cz/ 
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V předchozích  pododdílech  jsme  popsali  oblasti,  ve  kterých  je  v České 

republice využíván eLearning, a jmenovali konkrétní instituce, které se eLearningem 

zabývají. Ze získaných informací jasně vyplává, že jakkoli progresivně se vyvíjející se 

situace týkající se DiV a klasického eLearningu zdá být (přeformuluj, prosím), RTeL 

u nás není, až na ojedinělé specializované projekty, věnována téměř žádná pozornost. 

Toto zjištění  ještě zcela nevyvrací názor Karla Květoně před pěti  lety vyjádřený na 

konferenci BELCOM02  (2002,  odstavec Hlavní úkoly  vzdělávací  instituce  v  online 

výuce),  že  české  vzdělávací  instituce  (včetně  univerzit  a  firem)  jsou  v rozvoji 

eLearningových a on‐line výukových metod stále teprve na začátku.  

V současné  době  je  možné  zaznamenat  pozvolný  nárůst  eLearningových 

programů  a  aktivit,  zatím  však  bez  důrazu  kladeného  na  výuku  v reálném  čase. 

Následující  podkapitola  se  proto  bude  věnovat  obecným  specifikům  internetové 

výuky  v reálném  čase  (tzn.  předpokladům  jejího  využití,  cílové  skupině,  typům 

kurzů a kladům a záporům tohoto způsobu výuky).  

 

 

 

   

41 
 



1.3     E‐learning v reálném čase s přímým vizuálním kontaktem 

 

  Hlavním  cílem  následujících  odstavců  je  blíže  se  zaměřit  na  specifika 

eLearningu  v reálném  čase  s přímým  vizuálním  kontaktem. V poslední  době  byla 

tato  forma  synchronního  vzdělávání  ve  výzkumu  i  v literatuře  opomíjena  ve 

prospěch  synchronního  eLearningu.  Je  tomu  tak  i  přesto,  že  RTeL  v některých 

aspektech předčí jak klasický eLearning, tak i tradiční face‐to‐face výuku v kamenné 

třídě. Nedostatek literatury, která by se zaměřila na RTeL z didaktického hlediska, je 

jednou z příčin jeho omezeného využívání. Pokud totiž odborná literatura zabývající 

se RTeL existuje, věnuje se převážně záležitostem technickým, tj. zavádění této formy 

výuky  spíše než  záležitostem pedagogickým  (Chen  et  al.,  2005, p.  182). Teoretické 

informace  obsažené  v následujících  pododdílech  jsou  proto  důležité  také  z tohoto 

pohledu; dále  je pak  zúročíme v praktické  části práce. Disciplíny,  jejichž poznatků 

v této části práce využijeme, jsou psychologie a didaktika. 

 

1.3.1     Specifika RTeL 

Na tomto místě se budeme věnovat specifikům RTeL výuky z hlediska výhod, 

které její využití přináší, ale také objektivních nevýhod. Nejprve se však podíváme na 

RTeL výuku ve srovnání s výukou v tradiční třídě a se samostudijním eLearningem. 

 

1.3.1.1   Srovnání forem výuky 

Obrázek  níže  představuje  grafické  porovnání  výhod  a  nevýhod  tří 

vzdělávacích  forem,  jmenovitě  klasické  třídy,  virtuální  třídy  (respektive  RTeL) 

a asynchronního eLearningového kurzu. Jejich níže uvedené srovnání podle Pravdy 

a Barešové (2004, s. 258) může leccos napovědět o specifikách RTeL.   
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Obr. 3 Grafické porovnání výhod a nevýhod forem vzdělávání 

(podle Pravda, 2003, s. 36) 

 

Tento převzatý graf zobrazuje porovnání výhod a nevýhod jednotlivých forem 

vzdělávání. Nebere v potaz samostudium z knih ‐ ve většině znaků se samostudium 

podobá eLearningu, není však tolik interaktivní a multimediální. Graf vychází jednak 

z  porovnání  nákladů,  jednak  z  několikaletých  zahraničních  zkušeností  se 

vzděláváním ve virtuálních  třídách. V  českých podmínkách dosud nebyl proveden 

podobný průzkum, nicméně základní zákonitosti lze zobecnit, a graf proto můžeme 

použít pro přibližné porovnání. Na vodorovné ose jsou zaznamenány tři kombinace 

času a místa. Křivky udávají přibližnou a  jen  relativní výši nákladů nebo výsledku 

(„Porovnání výhod a nevýhod forem vzdělávání“, 2006). 

 

RTeL  (virtuální  třída)  se nachází  na pomezí mezi  výukou  v  kamenné  třídě 

a samostudijními  eLearningovými  kurzy.  Její  konkrétní  provedení  však  záleží  na 

příslušném software nebo LMS. Stejně  jako v klasické třídě i při RTeL výuka začíná 

v předem stanovený čas a trvá smluvenou dobu – toto může být bráno jako omezení 

a ve srovnání s klasickým eLearningem je RTeL méně flexibilní formou.  
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Co se počtu studujících týče, obě třídy by měly mít stanoven maximální počet 

studentů,  při  kterém  je  výuka  ještě  smysluplná,  přičemž  v obou  typech  tříd  lze 

nabízet také kurzy individuální. Internetová výuka by ovšem mohla být pojata také 

jako  přednáška,  kdy  by  projev  přednášejícího  byl  v reálném  čase  zobrazován  na 

monitorech neomezeného množství studentů. Početnějším skupinám studujících jsou 

ovšem k dispozici asynchronní eLearningové kurzy.  

Se  zvyšujícím  se množstvím  účastníků  výuky  a  s klesajícími  požadavky  na 

konkrétní časoprostorovou  jednotu všech zúčastněných v kamenné třídě klesají také 

náklady na účast. Co se nákladů na provoz týče, nejhůře je na tom výuka v kamenné 

třídě, kde  je nutné počítat  s náklady na pronájem a  energie a  také na  jednorázové 

pořízení  technického  vybavení  a  pomůcek.  U  virtuální  třídy  a  eLearningového 

rozhraní jsou vysoké jednorázové náklady na pořízení techniky a zaškolení uživatelů, 

náklady na provoz  jsou pak spíše nízké. Neustále  je však nutné  investovat  také do 

vývoje a inovací. 

V obou  třídách stojí v popředí učitel  (instruktor), který má k dispozici  tabuli 

a různé  nástroje,  vede  výuku,  určuje  téma,  postup  i  rychlost.  Během  výuky  má 

možnost studenty vyvolávat, zkoušet, hodnotit, rozdělit je do týmů a zadat jim úkoly, 

na kterých mají pracovat ve  skupině nebo  individuálně. Virtuální  třída  studentům 

umožňuje interaktivně komunikovat s učitelem anebo s ostatními účastníky (dokonce 

i prostřednictvím soukromého chatu). 

Klasické třídě se virtuální učebna podobá také tím, že učitel při výuce využívá 

předem  připravených materiálů,  které  na  interaktivní  tabuli  zobrazuje  studentům 

(v tradiční  třídě materiály může distribuovat mezi studenty v tištěné  formě, nebo  je 

promítat pomocí zpětného nebo datového projektoru). Na interaktivní tabuli, která je 

ve virtuální třídě k dispozici, může učitel psát i kreslit, což lze umožnit i studentům. 

Může  také  studentům  poskytnout  doplňkové  materiály  prostřednictvím  e‐mailu 

nebo funkce přenosu souborů. 

Ačkoli  realizace výše zmíněných aktivit  se v obou prostředích poněkud  liší, 

jejich podstata  se nemění. Největší  rozdíl  je v přímém,  face‐to‐face kontaktu, který 
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virtuální  třída postrádá. Přímý kontakt účastníků klasické výuky vytváří specifické 

sociální  prostředí.  V  tomto  prostředí  probíhá  verbální  i  nonverbální  komunikace, 

kterou často vnímáme jako samozřejmou a která má ve virtuálním prostředí poněkud 

odlišný  charakter.  Chybějící  face‐to‐face  kontakt  je  však  bohatě  vyvážen  tím,  že 

studenti ani učitel nemusí cestovat a výuky se účastní přímo od svého počítače. 

Při  srovnání  klasického  eLearningu  s  výukou  v tradiční  kamenné  třídě 

zjišťujeme,  že  právě  přítomnost  nebo  naopak  nepřítomnost  komunikace  se  všemi 

jejími složkami představuje jeden ze základních rozdílů obou přístupů ke vzdělávání.  

Klasické eLearningové kurzy mají oproti virtuální i kamenné třídě výhodu, že je lze 

studovat  skutečně  kdykoliv  a  kdekoliv;  Pravda  a  Barešová  (2004,  s.  258)  nicméně 

dodávají, že „ovšem jen málokdo má tak silnou vůli, aby to skutečně dělal.“  

Také možnost přímé  interakce s lektorem a povinnost být přítomen  (fyzicky 

nebo  alespoň  virtuálně)  a  účastnit  se  dění  poskytují  velkou  výhodu  při  výuce 

v klasické třídě i při RTeL. Vzdělávání ve virtuální třídě nabízí určitou výhodu danou 

možností  použít  určitý  přiměřený  tlak,  který  většina  populace  potřebuje  jako 

negativní  složku  stimulace.  (Barešová,  Pravda,  s.  256).  Ne  každý  je  schopen 

samostudia  s  podporou  ICT,  mnozí  studenti  např.  nejsou  schopni  udržet 

pozornost při čtení elektronického textu apod. (Nocar & Kopecký, 2004, s. 1). Vyšší 

motivační  hladina  účastníků  přispívá  k jejich  lepšímu  zapojení  do  vzdělávacích 

aktivit, což je pro ně studijně přínosnější (Chan et al., 2005, p. 183). 

 

1.3.1.2   Výhody a nevýhody RTeL 

Kromě  výše  uvedených  kladů  a  záporů  RTeL,  které  vyplynuly  z jeho 

porovnání s dalšími výukovými  formami, můžeme pro účely shrnutí výhody RTeL 

rozdělit do tří kategorií – výhody logistické, didaktické a ekonomické (Hannum, 2001, 

in Chan et al., 2005, p. 183).  

Logistické výhody souvisejí s distribucí a použitím RTeL. Největším přínosem 

synchronního  on‐line  vzdělávání  je  jeho  flexibilita,  umožňující  účastníkům 

a instruktorům účastnit  se výukového procesu  téměř z kteréhokoli místa na Zemi. 
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Dobře to ilustruje skutečnost, že technika dnes umožňuje, aby učitelé i studenti byli 

rozptýleni  po  celém  světě.  S trochou  nadsázky  lze  říci,  že  se  jedná  o  skutečně 

vzdělávání bez hranic.  

Výhodou z didaktického pohledu  je při RTeL výuce  také možnost účastníků 

využít  široké  nabídky  interaktivních multimediálních  prvků,  což  není  při  tradiční 

výuce  face‐to‐face  možné.  Není  samozřejmě  nutné  využívat  celé  spektrum 

multimediálních pomůcek ve všech RTeL hodinách. Pokud jich však je užito s mírou, 

mohou značně obohatit vzdělávací proces (Bagui, 1998, in Chan et al., 2005, p. 183). 

Virtuální třída je také velice flexibilní z hlediska využití. Lze ji snadno pozměnit tak, 

aby  mohla  být  využívána  nejen  k  výuce,  ale  také  k  prezentacím,  setkáváním 

a poradám (Pravda & Barešová, 2004, s. 258). V tomto smyslu vidíme velký potenciál 

také pro sféru podnikového vzdělávání. 

Další  výhodu  reprezentuje  také  možnost  pořizovat  záznam  (zvuku 

i veškerého  dění  na  obrazovce)  ze  všech  hodin  odehrávajících  se  prostřednictvím 

RTeL. Tato možnost není při tradiční výuce ve třídě  jednoduše možná. Záznam  lze 

poté  dát  k dispozici  studentům  (případně  těm,  kteří  se  výuky  nemohli  zúčastnit) 

k opakovanému  zhlédnutí  po  hodině.  Takto  pak může  vzniknout  velmi  užitečný 

archiv materiálů pro asynchronní studium v libovolném čase, který může být otevřen 

mnohem  většího množství  studentů. Obecně  je  otázka  archivace  živých  studijních 

záznamů  velice  zajímavá  a  překvapí,  že  není  v našem  prostředí  více  využívána. 

Hlavními důvody  jsou  jistě obavy ze zneužití a z porušení autorských práv. Velice 

zajímavé  by  však  bylo  propracovat  archiv  videozáznamů  přednášek  a výstupů 

univerzitních  profesorů,  lektorů  i  jiných  odborníků,  který  by  byl  za  určitých 

podmínek  zpřístupněn.  Existoval  by  tak  záznam  pro  všechny,  kteří  se  nemohli 

zúčastnit, a v podstatě také pro budoucí generace. 

Jako výhodu,  jež se však potenciálně může obrátit v nevýhodu RTeL výuky, 

také vidíme možnost  improvizace, kterou  lektorovi umožňuje nepřeberné množství 

materiálů  uložených  v počítači,  jež  může  například  zužitkovat  v  závěru  hodiny, 

pokud  mu  vyzbyl  čas.  Také  dostupnost  Internetu  lektorovi  nabízí  možnost 
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simultánně  s výukou  vyhledat  kupříkladu  informaci  související  s dotazy  studentů, 

které  není  schopen  v danou  chvíli  uspokojivě  zodpovědět.  Je  zřejmé,  že  využití 

dalších multimediálních  pomůcek  kromě  samotného  výukového  rozhraní  během 

výuky však musí být velmi citlivé, aby nenarušilo samotný výukový proces. 

Hlaví  ekonomickou  výhodu RTeL  oproti  výuce  v tradiční  třídě  představují 

ušetřené náklady na cestování a pobyt mimo domov či pracoviště. K tomu lze přičíst 

také  výhodu  simultánní  výuky  poskytované  hned  několika  odborníky  z různých 

částí  světa,  aniž  by  tito  ztráceli  čas  a  prostředky  cestováním  a dalšími  činnostmi 

bezprostředně nesouvisejícími s výukou (Chan et al., 2005, p. 183).  

   

Nyní  podrobněji  analyzujeme  nevýhody  RTeL.  Tu  nejzásadnější  vidíme 

v nutnosti disponovat patřičným technickým vybavením a digitální gramotností (viz 

dále),  což  již  předem diskvalifikuje určitý  počet potenciálních účastníků  po  celém 

světě, především z chudších regionů. S tím pak souvisejí nejrůznější technické potíže, 

které  mohou  výuku  znepříjemňovat,  případně  ji  zcela  znemožnit,  např.  pomalé 

internetové připojení nebo neschopnost správně zapojit mikrofon a sluchátka. 

Samotné  výukové  rozhraní,  má‐li  být  jednoduché,  funkční  a  obsahovat 

multimediální prvky, bývá nákladné. Většinou je nutné zaplatit designéra a vývojáře 

platformy,  spolupracovat  s nimi  na  případných  vylepšeních  a mít  k dispozici  také 

technickou  podporu  v průběhu  výuky.  Pro  individuální  výuku  však mohou  být 

použity  i  tzv.  freeware  programy,  které  jsou  volně  šiřitelné  a nabízejí  alespoň 

základní funkce použitelné při RTeL (jmenujme např. Skype, podrobněji viz dále). 

Instalace  výukového  programu  nebo  umožněný  přístup  k LMS  rozhraní 

předem by měly samotné výuce předcházet. Naučit se rychle zvládnout požadavky 

daného výukového rozhraní by nemělo být obtížné, na druhou stranu při něm může 

docházet  k časovým  ztrátám,  se  kterými  je  nutno  předem  počítat.  Samozřejmostí 

zůstává dokonalé osvojené ovládání výukového prostředí ze strany  lektora; některé 

společnosti  v tomto  ohledu  lektory  školí  a  certifikují,  aby  na  svou  výukovou 

platformu umožnily přístup  jen kvalifikovaným instruktorům. 
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Mezi  další  nevýhody  patří  již  dříve  zmiňované  překážky  v  komunikaci 

a absence přímého,  face‐to‐face kontaktu. Nehmatatelné učební pomůcky mohou pro 

někoho představovat komplikaci, či přinejmenším nezvyk ‐ je však možné, aby lektor 

před hodinou nebo po jejím skončení účastníkům používané učební materiály (texty, 

obrázky, prezentace, ale také audio nebo video soubory) zaslal e‐mailem k vytištění 

nebo  je  zpřístupnil  ke  stažení  z  webu.  Také  izolovanost  od  ostatních  účastníků 

rozptýlených  při  výuce  na  různých místech může  někomu  vyhovovat,  na  jiného 

naopak působit  tísnivě.   Proto  je na zvážení každého,  jaké výhody a nevýhody mu 

RTeL výuka přináší a zda se jí bude účastnit.  

Také na částečnou anonymitu, kterou při procesu výuky účastníci zažívají, lze 

pohlížet  jako  na  výhodu  i  nevýhodu.  Úzce  s ní  souvisí  vizuální  kontakt 

zprostředkovaný  webkamerou,  který  může  lektorovi  i  účastníkům  navzájem 

poskytnout alespoň základní přehled o  tom, co účastníci právě dělají a  jak se  tváří. 

Pokud chybí, odpadá logicky starost s péčí o zevnějšek účastníka a vzhled prostředí, 

ve kterém se lektor a účastníci nacházejí. Na druhou stranu má lektor ztížený dohled 

nad případným využíváním dalších, např.  tištěných vyučovacích pomůcek. Setkali 

jsme se také s názorem, že RTeL je možné stejně kvalitně provozovat i bez vizuálního 

kontaktu,  kdy  se  lektor  a  účastníci  plně  soustředí  pouze  na  zvukový  projev 

a probíranou látku; okno webkamery by na ně působilo jako rušivý prvek odvádějící 

pozornost od podstatného. Tuto záležitost můžeme  shrnout konstatováním, že vše 

záleží na domluvě a preferencích lektora a účastníků a na povaze výukového procesu 

a probírané látky. Otázky týkající se využití webkamery souvisejí s anonymitou sítě 

obecně a bylo by vhodné věnovat se jim podrobněji v psycho‐sociální studii i anketě. 

Také dotazník vyhodnocovaný dále v této práci  se zaměřil na zjišťování preferencí 

lektorů i (potenciálních) účastníků RTeL ve vztahu k užití webkamery při výuce (viz 

oddíl 2.3.4). 

Na závěr tohoto oddílu lze konstatovat, že ze srovnání forem výuky z hlediska 

účinnosti  vychází  stále  vítězně  klasické  vzdělávání  ve  třídách,  eLearning  spoří 
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zejména čas a náklady. Výhody obou způsobů vzdělávání se překrývají ve virtuální 

třídě. 

 

1.3.2      Předpoklady využití   

Podle Květoně (b.d., s. 2) představuje hlavní předpoklad jakékoli snahy využít 

eLearning, respektive RTeL ke vzdělávání vize toho, k čemu má jeho využití sloužit. 

Důležité  tedy  je  mít  konkrétní  představu  o  cílovém  či  žádoucím  stavu.  Tento 

předpoklad také naplňuje základní obecný didaktický princip vědomí cíle. V praxi se 

vyskytuje  potřeba  vzdělávat  různé  skupiny  studujících  v  různých  disciplínách. 

Podmínky  pro  realizaci  eLearningu  nejsou  stejné,  a  tím  pádem  se  liší  také  vize 

eLearningu.  Přesto  však  lze  mluvit  o  určité  základní   vizi   eLearningu.  Tou 

Květoň (b.d., s. 2)   rozumí takovou  integraci eLearningu do vzdělávání, která zvýší 

přístup ke vzdělání a zajistí vyhovující kvalitu vzdělávání za přijatelnou cenu.  

Tímto způsobem může eLearning napomoci zvýšit počty  také celoživotně se 

vzdělávajících  dospělých  studujících,  respektive  především  účastníků  dalšího 

vzdělávání.  Je však  zapotřebí,  aby  studující v rámci  eLearningu  (zde  se  konkrétně 

zaměřujeme  na  RTeL)  splňovali  alespoň  dva  základní  předpoklady  využití 

internetové  výuky  v reálném  čase: první  souvisí  s nutným  technickým  vybavením 

a znalostmi ICT, druhý pak s chutí a připraveností studovat on‐line v reálném čase. 

   

1.3.2.1   Technické vybavení a digitální gramotnost  

Nezbytný předpoklad pro využívání  ICT ve vzdělávání představuje  snadný 

přístup  k  odpovídajícímu  technickému  vybavení.  Podle  zprávy  Národního 

vzdělávacího  fondu  (NVF)  (Czesaná,  Matoušková  &  Havlíčková,  2006,  s.  21)  je 

zřejmé, že i přes zvyšující se úroveň vybavenosti počítačem a připojením k Internetu, 

domácnosti  v ČR  stále  nedosahují  průměru  EU‐25.  Vybavenost  domácností 

počítačem  a Internetem  je v  ČR ve  srovnání  s EU‐25  stále  zhruba poloviční  (30 % 

v ČR  oproti  58 %  v  EU‐25,  resp.  19 %  oproti  48 %  podle  údajů  Eurostatu  2005 
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citovaných  v  textu)  a populace  ČR  zaostává  v  úrovni  ICT  dovedností  za  svými 

evropskými protějšky. 

Podle zprávy NVF o vlivu ICT na další vzdělávání (Matoušková & Vymazal, 

2006,  s.  33‐34)  dosáhla  v  roce  2005  vybavenost  domácností  počítačem  v  ČR  52 % 

průměru EU‐25, připojením k Internetu pouze 40 %. Vybavenost českých domácností 

osobním počítačem se v roce 2006 zvýšila na 36 % oproti 24 % v roce 2003, připojení 

k Internetu mělo v roce 2006 27 % domácností, v roce 2003 pouze 15 %. Na zaostávání 

ve  vybavenosti  domácností  ČR má  stále  vliv  zejména méně  příznivá  relace mezi 

cenou pořízení počítače a připojení k Internetu a poplatky za využívání Internetu na 

jedné straně a příjmy domácností na straně druhé. Rozdíly mezi jednotlivými regiony 

jsou  ovlivněny  zejména  lišícími  se  průměrnými  příjmy,  ale  také  nevyrovnanou 

úrovní vzdělanosti obyvatelstva. Ukazuje se totiž, že vzdělanější lidé mají pozitivnější 

vztah k ICT.  

Na  tomto místě  představíme minimální  požadavky  na  technické  vybavení 

účastníků  eLearningu  v  reálném  čase  s  přímým  vizuálním  kontaktem.  Studující 

v RTeL by měl mít k dispozici počítač hardwarově vybavený sluchátky  (vhodný  je 

headset,  USB  telefon,  IP  telefon)  nebo  reproduktory,  mikrofonem,  webkamerou 

a internetovým  připojením  (s minimální  přenosovou  rychlostí  128  kb/s,  která 

umožňuje bezproblémovou komunikaci v reálném  čase). Na  trhu existuje  i adaptér 

pro připojení běžného telefonu (Palán, 2006, s. 12). Hardwarová konfigurace systému 

by pak měla odpovídat použitému operačnímu systému, pod kterým je provozována 

daná aplikace pro internetovou telefonii, videokonference nebo LMS přístupný přes 

internetový prohlížeč (viz podkapitola 2.1). 

 

Důležitou  podmínkou  pro  studium  s  RTeL  podporou  je  také  znalost 

a zkušenost s využíváním ICT minimálně na úrovni základní digitální gramotnosti. 
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Tou  se  rozumí  gramotnost  počítačová  a  internetová.45  Podle  studie  NVF 

(Matoušková & Vymazal, 2006, s. 33‐34) mezinárodní srovnání digitální gramotnosti, 

vyjádřené  nepřímo  prostřednictvím  používání  počítače  a  pravidelného  využívání 

Internetu, nevyznívá pro populaci ČR ve věku 16‐74 let příznivě. V roce 2005 nikdy 

nevyužilo počítač 50 % populace ČR, v průměru EU‐25 pouze 34 %, Internet alespoň 

jednou týdně nepoužilo v ČR 74 % populace, v EU‐25 pouze 57 %.  

Z hlediska dalšího vzdělávání zůstává  stěžejní   digitální gramotnost  té  části 

populace,  která  představuje  rozhodující  cílovou  skupinu  pro  další  vzdělávání,  tj. 

populace ve věku 25‐64 let. Pravidelnost využívání Internetu v ČR klesá s rostoucím 

věkem,  pravidelnost  využívání  počítače  klesá  až  od  věkové  skupiny  45‐54  let. 

Digitální  gramotnost  je  spojena  se  vzdělanostní  úrovní  jednotlivců.  Počítač 

pravidelně  využívalo  20 %  vyučené  populace,  avšak  79 %  populace  s  terciárním 

vzděláním, Internet 13 % vyučených a 72 % vysokoškoláků (Matoušková & Vymazal, 

2006, s. 33‐34). 

Aby bylo možné využít RTeL, předpokládá se digitální gramotnost alespoň 

v následujících dovednostech: základní obsluha PC (zapínání, vypínání, orientace 

ve  složkách  a  adresářích,  schopnost  spustit  požadovaný  program,  práce 

s internetovým  prohlížečem  a  e‐mailovým  klientem,  posílání/přijímání 

emailových  příloh  a souborů).  Dále  pak  je  nutné  vědět,  jak  správně  zapojit 

mikrofon  (headset),  reproduktory a webkameru  (případně mít možnost požádat 

někoho zkušeného o jednorázové zapojení těchto hardwarových pomůcek). Pokud 

by účastník neovládal tyto dovednosti alespoň v základech, mohlo by to zpomalit 

anebo přímo znemožnit jeho účast na internetové výuce v reálném čase. 

 

 

 

                                                 
45 Počítačová a internetová gramotnost jsou zkoumány z hlediska věku, úrovně vzdělání a postavení na 
trhu práce a měří se nepřímo prostřednictvím využívání počítače a Internetu a přímo prostřednictvím 
sebehodnocení individuálních schopností uživatelů (Matoušková & Vymazal, 2006, s. 15). 
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1.3.2.2   Zájem a motivace 

Jsou‐li  splněny  nároky  na  technické  vybavení  a požadavek  základní 

uživatelské  znalosti ovládání PC, vyvstává  ještě otázka  zájmu  a motivace všech 

zainteresovaných účastnit se RTeL výuky (případně ji organizovat).  

Podle studie NVF (Czesaná, Matoušková & Havlíčková, 2006, s. 22) má česká 

populace  v porovnání  s Evropou  poněkud  rezervovaný  vztah  k dalšímu 

vzdělávání. V průměru se ročně do nějaké formy dalšího vzdělávání v EU‐25 zapojí 

42 % populace ve věku 25‐64  let. S úrovní 29 % ČR zaostává nejen za rozvinutými 

západoevropskými  státy  EU‐15,  ale  i  za  většinou  nových  členských  zemí,  jejichž 

ekonomicko‐sociální podmínky jsou srovnatelné nebo horší než v ČR.  

Nabízí se tedy otázka, zda by u nás o netradiční způsob výuky, kterým se 

zabývá tato práce, byl zájem. Kromě kladného a aktivního přístupu ke vzdělávání 

samému totiž velkou úlohu sehrává také psychická připravenost a chuť obyvatel 

studovat  netradičním  způsobem,  které  považujeme  za  druhý  předpoklad RTeL 

studia. Vzhledem k tomu, že  jakákoli data týkající se vzdělávání prostřednictvím 

RTeL nejsou k dispozici, uvádíme alespoň výsledky průzkumu NVF z roku 2006, 

který se týkal obecného využití Internetu a počítačů ke vzdělávacím aktivitám (jak 

u řadové populace, tak u pedagogů). 

  Zpráva  uvádí,  že  pedagogové  působící  v  ČR  na  základních,  středních 

a vyšších odborných školách použili počítač k prezentaci či demonstraci probírané 

látky  v roce  2006  ve  větší míře  než  byl  průměr  EU‐25.  V  ČR  k  tomuto  účelu 

použilo  počítač  71  %  pedagogů,  průměr  EU‐25  byl  63  %.  Údaje  vztahující  se 

specificky k dalšímu vzdělávání nejsou k dispozici, nicméně se dá předpokládat, 

že  na  zmíněných  typech  škol  by  stejným  způsobem  byl  využit  počítač  i  při 

vzdělávání dospělých (Matoušková & Vymazal, 2006, s. 32). 

  Podle Bořivoje Brdičky (2007, s. 17) by bylo potřeba změnit přístup  lidí ke 

vzdělávání  prostřednictvím  ICT  a  Internetu.  Největší  problém  české  populace 

představuje  nastartování  určitých  změn  ve  smýšlení  lidí  zabývajících  se 

problematikou vzdělávání. Podle Brdičky je tradiční vnímání školy jako místa, kde 
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převládá činnost přímo řízená autoritou, v představách učitelů, rodičů, ale  i dětí, 

příliš hluboko zakořeněna.  

Na  internetovou výuku nejsou obyvatelé  ČR příliš  zvyklí,  o vzdělávacích 

aktivitách výhradně prostřednictvím RTeL nemluvě. Z výše uvedených  čísel  také 

vyplývá, že velikost množiny potenciálních účastníků RTeL je již v počátku omezena 

(vedle  nevyvinutých  návyků  obyvatelstva  využívat  počítače  a  ICT  ke  vzdělávání) 

také  nedostatečným  technickým  zázemím  a digitální  gramotností.  V této  chvíli 

nezbývá  než  doufat,  že  se  situace  bude  neustále  zlepšovat.  Praktická  část  této 

diplomové práce se ještě podrobněji zaměří na zjišťování přístupu uživatelů k RTeL. 

 

1.3.3     Cílová skupina 

Tento  oddíl  diplomové  práce  se  zaměří  na  přiblížení  potenciální  cílové 

skupiny  eLearningu  v reálném  čase  s přímým  vizuálním  kontaktem.  Některé 

poznatky uváděné v odstavcích níže lze aplikovat současně na obecnější principy DiV 

nebo klasického eLearningu. 

Z různých objektivních příčin může nastat situace, kdy jedinec, který se chce, 

nebo případně musí, vzdělávat, není schopen dostát povinnostem prezenční  formy 

studia. Podle Heleny Zlámalové (2006, s. 7) je tato skutečnost je nejčastěji zapříčiněna: 

přílišnou  vzdáleností  vzdělávací  instituce  od  místa  bydliště  nebo  pracoviště, 

nemožností  časově  přizpůsobit  pracovní  nebo  osobní  program  době  průběhu 

vzdělávací  aktivity,  fyzickým  handicapem  znemožňujícím  dostat  se  do  místa 

průběhu  vzdělávací  aktivity  a sociální  handicapem  (zejména  nepříznivá  finanční 

situace  nedovolující  financovat  náklady  spojené  se  studiem  a  s účastí  na  něm, 

bariérou trvalé péče o malé dítě, nemocnou či nemohoucí osobu apod.). 

Zlámalová  (2006,  s.  7)  uvádí,  že  tyto  překážky  se  mohou  týkat  jedince 

v jakémkoli  věku  a  v některých  zemích  se  kvalitně  připravenou  a  přizpůsobenou 

formou distančního studia vzdělávají i děti v rámci povinné školní docházky. 
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1.3.3.1   Vzdělávání dětí a mladistvých 

Naposledy  zmíněné  tvrzení  o  distančním  vzdělávání  dětí  stojí  za  hlubší 

zamyšlení.  Je  však  vhodné  vyučovat  prostřednictvím  RTeL  v případě  dětských 

a mladistvých  účastníků?  V úvodu  práce  bylo  předestřeno,  že  se  zde  nebudeme 

zabývat vzděláváním dětí výhradně prostřednictvím RTeL, nelze ho totiž doporučit 

(pokud  ano,  pouze  v nezbytných  případech  a  individuálně  nebo  v malých 

skupinách). 

Hlavním  důvodem  tohoto  rozhodnutí  je  důležitost  procesu  socializace 

v raném věku, při němž si  jedinec osvojuje specificky  lidské  formy chování.  Jinými 

slovy,  v tomto  období  by  nebylo  vhodné  upírat  dětem  a mladistvým  možnost 

kontaktu  s vrstevníky,  při  němž  se  učí  základním  sociálním  návykům,  hodnotám 

a dovednostem, např. komunikaci a kooperaci. Také nelze opominout význam učení 

se sociálním  rolím,  jimiž rozumíme způsoby chování a  jednání, které se od  jedince 

očekávají a které odpovídají určitému sociálnímu statusu,  tj. místu a  funkci  jedince 

v sociálním systému. Jedinec se rolím učí a formuje si příslušné návyky, dovednosti 

a rysy právě při interakci se svým okolím (Čáp, 1980, s. 76). Cílem tradiční základní 

a střední školy by také mělo být vypěstovat v jedinci návyk učit se a naučit ho také 

(sebe)prezentačním dovednostem, což by prostřednictvím RTeL mohlo být ztížené. 

V období dětství a dospívání je neopomenutelné také působení vzoru učitele, 

jeho  autority  a výchovného  stylu,  který  by  jen  těžko  v podmínkách  základních 

a středních  škol  (ZŠ  a  SŠ)  mohl  být  nahrazen  učitelem  virtuálním  (respektive 

reálným,  avšak  zmenšeným do kamerového  okénka  zobrazovaného na monitoru). 

S tím   také úzce  souvisí  otázka motivace dětí  a mladistvých k učení. Účastníky by  

RTeL výuka nemusela odrazovat od aktivního zapojení do výuky, avšak učitel by 

musel  využít motivační metody  tomuto  novému  charakteru  výuky  přizpůsobené. 

Dále by pro učitele mohlo představovat problém udržet si ve virtuální třídě respekt 

a kázeň.  Tyto  otázky  by  musely  být  podrobněji  rozpracovány  právě  v některém 

doposud neexistujícím didaktickém materiálu zaměřeném na specifika RTeL výuky 
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v primárním a sekundárním vzdělávání a  jistě by vydaly na objemnou a zajímavou 

publikaci. 

Již ze samotného principu je u distančních metod mnohem obtížnější zjistit, co 

žák skutečně dělá a  jak  to dělá. Přestože  jsou k dispozici určité nástroje pomáhající 

řídit práci žáků on‐line (kalendář, úkoly, testy a komunikace), jsou průběžná kontrola 

a ověřování výsledků na dálku dost nesnadné. Proto se virtuální prostředí využívá na 

úrovni  ZŠ  a  SŠ  většinou  pouze  v  kombinaci  se  studiem  prezenčním  (blended 

learning). Obecně se dá říci, že čistě distanční formy výuky lze nasadit nejlépe tam, 

kde  má  studující  na  vzdělávání  osobní  zájem  –  např.  při  vzdělávání  dospělých 

(Brdička, 2007, s. 5). 

V této  práci  nechceme  úplně  vyloučit  vhodnost  využití  ICT  a možností 

poskytovaných  eLearningem v reálném  čase při výuce dětí  a mladistvých  – vždyť 

interakce  v reálném  čase  by,  na  rozdíl  od  DiV  a  klasického  eLearningu,  nějaký 

sociální kontakt zajistila.   Myslíme  si však, že zejména u dětí by RTeL měl  sloužit 

pouze jako občasný doplněk tradiční výuky ve třídě, nevidíme jej tedy jako vhodnou 

samostatnou výukovou možnost.  

 

1.3.3.2   Vzdělávání dospělých 

Z výše uvedeného plyne, že  s RTeL  formou vzdělávání  se počítá především 

pro  oblast  vzdělávání  dospělých.  V případě  dospělých  účastníků  lze  totiž 

předpokládat již určité nabyté zkušenosti ze sociálních kontaktů a zvnitřněné studijní 

návyky. Proto by pro ně RTeL výuka měla představovat  spíše příjemnou možnost 

studia  z pohodlí  domova  či  jiného  libovolného  místa.  U  dospělých  účastníků 

můžeme  také  předpokládat  vyšší  studijní motivaci;  pokud  se  již  pro  tento  druh 

internetové výuky  rozhodnou, budou pro něj mít nejspíše uspokojivé osobní nebo 

pracovní  důvody.  Obecně  vzato  je  v dnešní  době  důležité,  aby  dospělí  lidí  našli 

motivaci dále se vzdělávat, profesně i zájmově, což úzce souvisí s požadavky učící se 

znalostní společnosti na  jedince kladenými. RTeL může být  jednou z nabízejících se 

forem vzdělávání, které by právě dospělým účastníkům mělo vyhovovat. 
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V této práci přijmeme předpoklad, že se dospělí účastníci sami a dobrovolně 

chtějí  účastnit  RTeL  výuky  a  přítomnost  lektora  v reálném  čase  (na  rozdíl  od 

asynchronního  eLearningu)  pro  ně  bude  stimulující.  Nakolik  bude  výuka  pro 

účastníky  zajímavá  a  přínosná  samozřejmě  záleží  na  mnoha  faktorech,  z nichž 

některé  souvisí  s osobností  lektora  a  jeho  odbornou  kvalifikací  (např.  na  jeho 

prezentačních a komunikačních dovednostech,  jeho zpracování a přístupu k učební 

látce), ale také na tom, nakolik je lektor srozuměn s charakteristikami a zákonitostmi 

učení dospělých  (např.  s  fungováním paměti, možnostmi motivace účastníků atd.) 

Podrobné  zpracování  problematiky  osobnosti  lektora,  složek  jeho  autority 

a zákonitostí  učení  dospělých  v RTeL  však  není  cílem  této  práce  a  její  uspokojivé 

pokrytí  by  vyžadovalo  podrobnou  studii  těchto  aspektů  z psychologického 

a didaktického hlediska. 

Co  se  terciárního  vzdělávání  týče, využití RTeL na univerzitách u nás není 

zvykem  (na  rozdíl od  rozšiřujících  se asynchronních  eLearningových kurzů). Není 

však důvod, proč by některé vyučované předměty nemohly probíhat prostřednictvím 

Internetu v reálném čase, případně v kombinované formě s prezenčním studiem jako 

blended  learning. Pro  seminář odehrávající  se ve virtuální  třídě by však mohl být 

problémem  příliš  velký  počet  studentů.  V tom  případě  by  třeba  právě  virtuální 

přítomnost vyučujícího v reálném  čase na obrazovce s možností  interakce umístěné 

ve  třídě    postupem  času  mohla  vyřešit  tento  problém.  A  také  obtížnou  situaci 

studentů, jejichž bydliště je situováno daleko od univerzity, a přesto se chtějí aktivně 

účastnit výuky. Budoucnost ukáže,  jak dlouho to  ještě potrvá, než bude technologie 

na dostatečné úrovni, aby tento způsob studia na univerzitách uvedla do praxe. 

V ČR  se zájem vzdělavatelů  i potenciálních vzdělávaných orientuje zejména 

do  oblasti  vzdělávání  dospělých.  Zdá  se,  že  právě  v oblasti  dalšího  celoživotního 

vzdělávání může RTeL přinést nejvíce výhod. To platí pro všechny, kterých se týkají 

již  dříve  vyjmenované  bariéry  prezenčního  vzdělávání.  RTeL  mohou  využívat 

všichni,  kdo  pociťují  nedostatek  času,  lidé  s  bydlištěm  daleko  od  vzdělávacích 

institucí  bez možnosti  pravidelného  dojíždění,  lidé  izolovaní  na  samotách,  lidé  se 
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sníženou pohyblivostí, handicapovaní, nemocní,  ale  také  senioři  a  ženy  i muži na 

mateřské  nebo  rodičovské  dovolené.  Všem  těmto  skupinám,  zvláště  pak 

znevýhodněným,  může  RTeL  poskytnout  možnost  neztratit  kontakt  s okolním 

světem a rovněž šanci na skutečné naplnění proklamací o celoživotním vzdělávání. 

Domníváme  se,  že  alespoň  občasný  přímý  vizuální  kontakt  s učitelem  (případně 

spolustudenty) přes obrazovku může zvláště pro dočasně  izolované nebo osamělé 

osoby znamenat mnoho a také je motivovat k tomu, aby úplně nerezignovali na svůj 

vzhled a oblékání. Jako příklad můžeme uvést kohokoli v důchodovém věku, mimo 

oblast  měst  a  bez  možnosti  zapojit  se  do  aktivit  třetího  věku,  např.  výukových 

programů  a  vzdělávacích  kurzů.  Plnohodnotný  sociální  kontakt  RTeL  nenahradí, 

avšak  nabízí  alternativu  těm,  kteří  mají  chuť,  potřebu  a odhodlání  učit  se, 

avšak reálné podmínky jim to znemožňují.  

Rozvedeme‐li úvahy týkající se tohoto alternativního elektronického „školství“ 

dále, dostaneme se až k možnosti využít RTeL také ve třetím světě, opět za splněného 

předpokladu minimálního technologického vybavení, digitální gramotnosti a dalších 

ekonomických, sociálních a politických proměnných. V současnosti je možné setkat se 

s  projekty  navrhujícími  zprostředkovávat  vzdělání  pomocí  eLearningu  do Afriky 

a Asie a zmenšit tak vzdělanostní propast mezi bohatými a chudými zeměmi světa. 

Těmito úvahami se zabývá např. článek autorů Kuroda a Shanaweze (2003, pp. 565‐

575).   K distribuci a demokratizaci vzdělání by podobně mohl přispět RTeL  tím, že 

umožňuje velmi  snadno překonávat prostorové vzdálenosti. Bylo by  ovšem nutné 

podrobně  prozkoumat  zde  naznačené  oblasti  a  použít  na míru  zvolené  strategie, 

které by tento způsob virtuálního vzdělávání ve třetím světě umožnily zavést a dále 

propagovat. Jinak s největší pravděpodobností nelze počítat s úspěchem.  

 Jak  již bylo zmíněno,  s výukou prostřednictvím RTeL  lze počítat především 

pro  oblast  vzdělávání  dospělých,  doplňme,  že  zejména  pro  specializované  kurzy 

dalšího  odborného  vzdělávání,  graduální  vysokoškolské  studium,  zájmové 

vzdělávání a firemní vzdělávání. Zlámalová (2006, s. 8), která definovala tyto skupiny 

účastníků v souvislosti s DiV, vidí problém ve využití distančních  forem studia pro 
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tzv.  rekvalifikační  vzdělávání  (podle  zkušenosti  z praxe  velká  část  případných 

účastníků rekvalifikačních kurzů není objektivně schopna ani dostatečně motivována 

zvládnout toto náročné samostudium).  

Je možné,  že právě  interakce  s lektorem prostřednictvím  internetové  výuky 

v reálném  čase  by  mohla  účastníkům  napomoci  rekvalifikační  kurzy  úspěšně 

absolvovat. Na druhou stranu zde opět vyvstávají otázky dostatečného technického 

vybavení  a  digitální  gramotnosti  účastníků  a  také  samotného zaměření 

rekvalifikačních kurzů – většinou spíše praktickým způsobem.  

Právě záležitost kurzů vhodných pro RTeL představuje další oblast, na kterou 

se nyní v této práci zaměříme. 

 

1.3.4     Typy kurzů 

V tomto oddílu se budeme věnovat úvahám týkajícím se typů kurzů, které by 

mohly  probíhat  prostřednictvím RTeL. Nebudeme  se  však  zabývat  podrobnostmi 

týkajícími se volby obsahu učiva v navrhovaných kurzech, protože tato otázka je pro 

nás v tuto chvíli příliš konkrétní.  

V předchozích pododdílech jsme se dotkli vhodnosti RTeL výuky zejména pro 

dospělé  studenty  se  zájmem  o  další  vzdělávání.  Z pohledu  dalšího  vzdělávání 

Zlámalová  (2006,  s.  8)  rozlišuje  tři  hlavní  směry  poskytující  prostor  pro  nabídku 

kurzů.  Patří  mezi  ně  pregraduální  vysokoškolské  studijní  programy  vedoucí 

k získání vysokoškolské kvalifikace a odpovídajícího diplomu. Dále pak krátkodobé 

a střednědobé kurzy dalšího vzdělávání (které mohou mít charakter doplnění si nebo 

aktualizace  stávajícího  dosaženého  odborného  vzdělání  nebo  získání  nových 

dovedností  a  znalostí,  např.  jazykové  studium,  ICT  a  jinak  orientované  zájmové 

vzdělávání).  V neposlední  řadě  to  jsou  již  dříve  jmenované  rekvalifikace  (tedy 

vzdělávací  kurzy  vedoucí  k získání  nové  odborné  kvalifikace,  která  umožní 

dospělým  jedincům  získat nové  zaměstnání  a být  zaměstnatelným na  trhu práce), 

u nichž jsme shledali vhodnost použití RTeL přinejmenším diskutabilní.  
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  Z pohledu teorie je možné prostřednictvím RTeL studovat téměř jakýkoli kurz 

humanitního,  technického,  přírodovědného,  ekonomického  nebo  například 

lingvistického zaměření. Z podstaty internetové výuky vyplývá, že problematické by 

mohlo  být  zprostředkování  praktických  dovedností.  Přestože  je  možné,  že  do 

budoucna  bude  i  tento  problém  vyřešen  pomocí  nových  technologických 

vymožeností  (např. přenosu  trojrozměrných obrazů ve velkém  rozlišení a v životní 

velikosti),  nelze  prozatím  doporučit  využití  RTeL  pro  většinu  kurzů  a  cvičení 

založených  na  předávání  praktických  dovedností  a  návyků.  Jmenujme  však  jeden 

příklad, který vyvrací právě formulované tvrzení týkající se typu kurzů nevhodných 

pro  RTeL.  Jedná  se  o  hodiny  klavíru  realizované  prostřednictvím  programu  pro 

internetovou  telefonii  Skype, které  svým  žákům poskytuje  americký učitel klavíru 

Mark Miller  z města  Barrington  v Illinois,  a  to  dokonce  bez  použití  kamery.46  Je 

otázkou, nakolik  jsou  jeho hodiny kvalitní, a  jaké mají  jeho žáci výsledky, zatím  to 

však nevypadá, že by měl o žáky (některé dokonce ze zámoří) nouzi. 

 

Kurzy  nabízené  prostřednictvím  RTeL  mohou  být  jak  individuální,  tak 

skupinové, vše  záleží na okolnostech výuky  a na dostupném  softwaru nebo LMS. 

V případě  individuálních  kurzů  bývá  výuka  efektivnější,  účastníkovi  je  možné 

věnovat  veškerou  pozornost  (což  je  náročnější  pro  lektora)  a  domluva  výuky  na 

určitou hodinu  je  flexibilnější, protože záleží pouze na dvou subjektech. Skupinová 

výuka nabízí možnost využít práci ve dvojicích  či skupinkách, při níž  lektor může 

působit spíše jako moderátor. Míra interakce lektora s každým z účastníků však není 

tak vysoká jako při individuální výuce. Více účastníků se také hůře domluví na době 

výuky, která by vyhovovala všem stranám. Diskutabilní je otázka maximálního počtu 

členů ve virtuální  třídě. Obecně  je však možné  říci, že optimální počet studentů se 

odvíjí od zkušeností lektora s RTeL a jeho schopností zapojit jednotlivé účastníky do 

průběhu  internetové  výuky.  Je  zřejmé,  že  cenově  bude  lépe  vycházet  výuka 

                                                 
46 Dostupné z: http://www.pianoweb.com/ 
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skupinová, při níž se náklady na vyučovací hodinu poměrně rozdělí mezi všechny 

účastníky. V této práci se však budeme podrobněji zaměřovat spíše na  individuální 

RTeL výuku, která se prokazuje efektivnější a s níž máme osobní zkušenost. 

Kurzy  nabízené  prostřednictvím  RTeL  by  také  bylo  vhodné  zahrnout  do 

nabídky  volitelných  univerzitních  předmětů.  Kromě  kurzů  probíhajících  v rámci 

jedné  univerzity  by  bylo možné  účastnit  se  univerzitních  kurzů  také  na  ostatních 

univerzitách  v Čechách.  Stejně  tak  by  bylo  možné  zapsat  se  do  virtuálních  tříd 

a předmětů  otvíraných  zahraničními  univerzitami  k vyučujícím  podle  vlastního 

výběru.  Studentům  by  tak  bylo  umožněno  studovat  i  předměty,  které  jejich 

univerzita  nenabízí,  a  vybrat  si  sami  vyučujícího. Dále  by měli možnost  studovat 

a současně  se  zlepšovat  v cizím  jazyce  a získávat  zkušenosti  s jinými  kulturami. 

Představa,  že  bude  možné  například  z Karlovy  univerzity  virtuálně  navštěvovat 

přednášky a semináře na Harvardu, v tuto chvíli zní sice nepravděpodobně, ale není 

úplně  nereálná.  Stejným  způsobem  by  pak  bylo  možné,  aby  se  i  studenti  škol 

z chudších částí světa účastnili výuky.  

Předpokladem  celé  této  myšlenky  je  ovšem  celosvětově  prostupná  síť 

terciárního univerzitního vzdělávání,  jejíž realizace není (i přes existující projekt sítě 

Otevřených  univerzit,  snahu  plošně  zavést  evropský  kreditní  systém  ECTS 

a podporovat mobilitu  studentů) otázkou blízké budoucnosti. Další nutná opatření 

by se pak týkala přístupu do této celosvětové univerzitní sítě – pokud by byl přístup 

zpoplatněný  limitovalo  by  to  jedinců  z  ekonomicky  slabších  zemí  a  regionů. Tato 

myšlenka  by mohla  být  stejně  dobře  rozvinuta  také  pro  Univerzity  třetího  věku 

(U3V),  které  by  tak  umožnily  studovat  starším  osobám  nejen  prezenčně  na 

univerzitách,  ale  také  z jejich  domovů.  Uvědomujeme  si  důležitost  sociálních 

kontaktů pro  seniory. Sociální kontakty  často bývají hlavním důvodem  a  smyslem 

účasti  seniorů na vzdělávacích aktivitách. Zvláště nemobilním osobám, které už  se 

takto  vzdělávat  nemohou,  pak  právě  RTeL  umožní  tento  sociální  kontakt  při 

vzdělávání  neztratit.  Netvrdíme,  že  se  senioři  mají  vzdělávat  výhradně  tímto 

způsobem. Tato možnost by jim však měla být k dispozici. 

60 
 



1.4   Závěr teoretické části a formulace pracovních hypotéz 

Jedním z hlavních cílů, které si vytyčila teoretická část této diplomové práce, 

bylo  bližší  prozkoumání  historického  kontextu  vývoje  elektronického  vzdělávání 

a rozvoje eLearningových technologií – především z pohledu eLearningu v reálném 

čase  s  přímým  vizuálním  kontaktem  (RTeL),  který  představuje  oblast  zájmu  této 

práce.  Pozornost  jsme  chtěli  věnovat  především  zmapování  situace  související 

s rozšířením a využíváním RTeL jak v zahraničí, tak v České republice. Bohužel jsme 

však byli nuceni konstatovat, že neexistují téměř žádné informační zdroje, které by se 

teorií  a  praxí  synchronního  eLearningu  blíže  zabývaly,  přestože  na  americkém 

kontinentu se jedná o již zaběhnutou formu výuky. Z toho důvodu jsme se rozhodli 

zaměřit pozornost alespoň na přiblížení situace týkající se klasického asynchronního 

eLearningu. Ani v souvislosti s  touto  formou vzdělávání nebyl v ČR zjištěn žádný 

přehledný  zaběhnutý  systém,  přestože  je  možné  setkat  se  s  nabídkami 

eLearningových  kurzů  ze  strany  některých  univerzit  a  firem  specializovaných  na 

eLearning nebo na vzdělávání obecně.  

Také vlastní zkušenost a  informace získané prostřednictvím  Internetu pouze 

potvrdily  skutečnost,  že  RTeL  u  nás  není  téměř  vůbec  využíván.  Proto  jsme  se 

následně v  teoretické  části práce zaměřili na bližší představení charakteristik RTeL, 

a to  vzhledem  k  předpokladům  jeho  využití,  potenciálním  účastníkům  a  typům 

kurzů,  ale  také  výhodám  a  nevýhodám  s  ním  spojeným  v  porovnání  s  dalšími 

vzdělávacími  formami. Analýza specifik RTeL  tedy představovala druhý hlavní cíl 

teoretické části této práce. Konstatovali  jsme velké množství výhod, kvůli kterým  je 

z objektivních důvodů  i podle našeho názoru perspektivní dlouhodobě  se zabývat 

také  teorií  a  praxí  vzdělávání  prostřednictvím  RTeL  a  jeho  představením  širší 

veřejnosti  v Česku.  Právě  s  tímto  úmyslem  jsme  koncipovali  praktickou  část 

předložené diplomové práce. 
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Následující praktická část této diplomové práce představí realitu využití RTeL. 

Vycházíme přitom z hypotézy, že RTeL výuka představuje velmi účelný a efektivní 

způsob vzdělávání,  jehož potenciál by neměl být opomíjen. Prvním cílem praktické 

části této diplomové práce  je tedy zmapovat dostupný software vhodný pro výuku 

v reálném  čase  a  jeho  prostřednictvím  uskutečnit  pokusnou  internetovou  výuku 

v reálném čase. Zaměříme se při tom na rozbor silných a slabých stránek této formy 

výuky z hlediska praxe. 

Jako druhou hypotézu vezmeme předpoklad, že v České republice je doposud 

malé množství  osob,  které mají  s  RTeL  výukou  zkušenost  (buď  jako  lektor  nebo 

účastník). Domníváme  se  však,  že  především mladší  věková  skupina  obyvatel  se 

k možnosti  studovat  prostřednictvím  RTeL  bude  stavět  kladně  a  nebude  vidět 

překážky  jeho  rychlého  rozšíření  v  ČR. Dalším  cílem praktické  části práce  je  tedy 

zjistit, jaké jsou postoje, potřeby a preference veřejnosti (především potenciální cílové 

skupiny účastníků ve věku 25 až 64  let) ve vztahu k RTeL výuce a jakou zkušenost 

s ní mají  lektoři a účastníci. Tyto  informace získáme prostřednictvím  internetového 

dotazníku a podrobíme je důkladné analýze. 

Následně  obě  uvedené  hypotézy  zhodnotíme  ve  světle  poznatků  nabytých 

z praxe  a  zjistíme,  zda  je možné  hypotézy  potvrdit  nebo  vyvrátit.  V  případě,  že 

hypotézy nebudou odpovídat zjištěním z praxe, pokusíme se analyzovat důvody této 

skutečnosti. 
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2   PRAKTICKÁ ČÁST – E‐LEARNINGOVÁ REALITA 

 

V teoretické části této práce jsme představili a blíže charakterizovali v Čechách 

doposud  opomíjenou  formu  vzdělávání  prostřednictvím  Internetu  –  eLearning 

v reálném čase s přímým vizuálním kontaktem (RTeL). Úkolem následující kapitoly 

je prezentovat RTeL v praxi realizované výuky a odhalit tak klady a zápory spojené 

s jeho  každodenním  využíváním.  Tyto  praktické  poznatky  následně  doplníme 

o informace získané z internetového průzkumu, což nám poskytne opět  trochu  jiný 

pohled na celou problematiku RTeL – pohled, který nám napomůže podívat se také 

do budoucnosti možného vývoje této výukové formy v České republice. 

   

2.1  Software pro výuku v reálném čase  

Naším prvním úkolem je zjistit, jaké programy a výuková rozhraní jsou běžně 

k dispozici  a  rozhodnout  se pak pro dvě  konkrétní dostupné  varianty,  které  blíže 

charakterizujeme a vyzkoušíme při výuce. 

  Obecně tedy můžeme prostředky, které se nabízejí pro RTeL výuku, rozdělit 

do dvou kategorií. Prvním z nich je software, který si zúčastnění stáhnou z Internetu 

a nainstalují na počítač a který funguje většinou na základě VoIP (viz dále). Druhou 

kategorii  pak  představují  konkrétní  LMS  aplikace  (learning management  system) 

nebo VLE rozhraní (virtual learning environment), které jsou většinou provozovány 

na  centrálním  serveru  a účastníci  se  do  nich  přihlásí  přes  internetový  prohlížeč. 

Těmto dvěma skupinám se nyní budeme věnovat podrobněji. 

 

2.1.1 VoIP 

Alternativou  ke  klasické  telefonii,  která  je  založena  na  použití  sítí 

s přepojováním okruhů,  je  řešení využívající k přenosu digitalizovaného hlasu  sítě 

určené k přenosu dat a fungující na paketovém principu, který umožňuje rozesílání 

a příjem  dat  z  několika  zdrojů  současně.  Patří  sem  zejména  tzv.  IP  telefonie 
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(internetová  telefonie)  a  techniky  souborně  označované  jako VoIP  (Voice  over  IP). 

VoIP můžeme charakterizovat  jako technologii přenosu dat a hlasu prostřednictvím 

IP adresy, kterou má přidělenou každý počítač zapojený do internetové sítě. 

  Použití některých VoIP programů  je  zdarma,  jiné  fungují pouze na  základě 

předplaceného  kreditu,  plateb  za  provolané  jednotky  nebo  zpoplatněného 

telefonování na existující telefonní čísla prostřednictvím Internetu (např. SoftPHONE, 

PhoneServe, Fayn a WirPhone). Některé VoIP programy, které lze využít pro RTeL, 

umožňují současně s přenosem zvuku přenášet také obraz, a tudíž  jsou vhodné pro 

výuku s přímým vizuálním kontaktem (např. Skype, MSN Messenger nebo ICQ). Jiné 

přenášejí pouze hlas (např. Picophone nebo Teamspeak). Většina VoIP programů má 

podobné ovládání a funkce, a proto si podrobněji představíme jen jeden z nich. 

     

2.1.1.1 Skype 

Jedním  z  nepoužívanějších  programů  pro  internetovou  telefonii  je 

v současnosti Skype.47 Oblibu desítek milionů uživatelů po celém světě si získal díky 

jednoduché instalaci, bezplatným službám a nabídce užitečných funkcí.  

Samotná  instalace  probíhá  krok  za  krokem  prostřednictvím  instalačního 

průvodce a jako hlavní jazyk umožňuje vybrat češtinu. Po nainstalování je zapotřebí 

zvolit  a registrovat  své  Skype  ID  (jméno  nebo  přezdívku),  které  je  obdobou 

telefonního  čísla  a  umožní  vzájemný  kontakt  uživatelů  přes  Internet.  Skype 

umožňuje vytvoření osobního  listu kontaktů na další uživatele. List kontaktů vždy 

uživatelům navzájem zobrazí, zda jsou právě on‐line a je možné je kontaktovat. To je 

možné učinit prostřednictvím chatu, nebo hlasového hovoru. Skype  také umožňuje 

koncovým uživatelům přímo zasílat soubory. 

Kromě  již  zmíněného hlasového kontaktu mezi dvěma účastníky umožňuje 

Skype propojit více uživatelů najednou a vytvářet tak konferenční hovory v reálném 

čase. Navíc umí zasílat  textové zprávy a  celé  soubory všem účastníkům najednou. 

                                                 
47 Dostupné z: http://www.skype.com/ 
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Uživatelé  s  rychlým  připojením  a  webkamerou  mohou  také  využívat 

videotelefonování. Pokusná RTeL výuka popíše, jak vše vypadá v praxi. 

 

2.1.2 Výuková rozhraní 

Systémy  pro  řízení  výuky,  neboli  LMS,  organizují  a  spravují  události 

odehrávající  se  v rámci  výukového  rozhraní  z hlediska  kompetencí,  vzdělávacích 

aktivit  a  logistiky  jejich  dodávání.  Konkrétní  LMS  dodávané  různými  výrobci  se 

mohou v některých aspektech lišit, zejména v poskytované funkcionalitě – nalezneme 

zde vše od jednoduchých spouštěčů elektronických kurzů až po komplexní systémy 

zabezpečující celý proces výuky („E‐learning“, b.d., odstavec Řídicí systémy).  

LMS  řídí  a  evidují  všechny  typy  výuky  od  elektronických  asynchronních 

kurzů,  přes  virtuální  učebny  až  po  klasickou  výuku  v učebnách.  Osahují  také 

centrální  katalog  všech  vzdělávacích  akcí,  které  také  zpřístupňují,  sledují  aktivitu 

jednotlivých  uživatelů,  kterou  zaznamenávají  pro  možnou  kontrolu  a reportují 

všechny  typy  výukových  aktivit.  Nabízejí  též  bohatou  sadou  synchronních 

a asynchronních komunikačních kanálu, které využívají studenti,  lektoři a manažeři 

vzdělávání.  Další  funkce mohou  obsahovat  prostředky  pro  zachytávání,  výměnu 

a sdílení  informací  a  znalostí  a  umožňující  automatizaci  vzdělávacího  procesu  

(„E‐learning“, b.d., odstavec Řídicí systémy). 

  Většina LMS obsahuje nabídku několika způsobů přístupu – od uživatelského 

s pouze určitými omezenými funkcemi přes učitelský, jehož pravomoci jsou širší než 

v prvním případě, po  administrátorský,  který disponuje maximální  kontrolou  nad 

děním v LMS.    

Příklady  českých  eLearningových  prostředí,  z nichž  však  zdaleka  ne  každé 

disponuje  všemi vyjmenovanými  vlastnostmi,  zahrnují  např.  eDoceo,  Unifor, 

Barborka, iTutor a další; velmi stručně charakterizujeme pouze dva z nich.  
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LMS  eDoceo48  je  nástroj  pro  integraci  procesu  plánování,  zajišťování 

a sledování průběhu a úspěšnosti studia tvořeného jednotlivými kurzy. Je určen pro 

univerzální použití, často však bývá zaváděn v rozsáhlejších organizacích se složitější 

personální  strukturou. V současné době  je dostupný  i jako  open  source projekt  (tj. 

veřejně  přístupný  kód),  který  je  určen  pro  podporu  veřejné  správy,  školství 

a nevýdělečných institucí.  

LMS Unifor49  je  studijní  informační  systém pro distanční  a další vzdělávání 

založený na bodovém systému. Komunikuje prostřednictvím sítě Internet, která z něj 

dělá široce dostupnou aplikaci pro studium z jakéhokoli místa. 

 

Mezi  zahraniční  LMS  patří  WebCT,  Tutor  Match  (dříve  Tutor  2000), 

BlackBoard,  WebBoard,  Top  Class,  IBM  Lotus  Learning  Space,  Moodle  a  další. 

Informace  o  každém  z nich  jsou dostupné  na  Internetu po  zadání  názvu LMS do 

vyhledávače. Na  internetu  jsou dostupné  také  seznamy  existujících LMS, např. na 

stránkách Ostravské  univerzity50  věnujícím  se  LMS,  nebo  na  zahraničním  portálu 

Edutools51 umožňujícím  vyhledávání dostupných LMS  podle  nejrůznějších  kritérií 

a funkcí, které u nich uživatel vyžaduje. Zde zběžně charakterizujeme pouze tři LMS. 

IBM Lotus Learning Space  je virtuální studijní prostředí, které sestává z pěti 

integrovaných  částí:  rozvrhu,  mediální  studovny,  posluchárny,  profilů  účastníků 

a centrálního modulu. Pro učitele je ještě k dispozici manažer zkoušek (Mikulecká & 

Poulová, 1999, s. 61). 

WebCT  (Web  Course  Tools)  je  LMS,  který  obsahuje  nástroje  pro  vývoj 

studijních materiálů, nástroje pro administrátora, pro učitele a studenty. Mezi nástroje 

patří  např. modul  na  podporu  synchronní  a  asynchronní  komunikace,  kalendář, 

modul na  tvorbu webových  stránek  a  jednoduchý modul na  testování vědomostí. 

K dispozici  je  i  nástroj  na  monitorování  činnosti  studentů  (např.  data  a  počty 

                                                 
48 Dostupné z: http://www.edoceo.cz/downloads/index.jsp 
49 Dostupné z: http://www.net‐university.cz/student_cd/dokumenty/unifor.HTM#LMS Unifor 
50 Dostupné z: http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34437&id=2286 
51 Dostupné z: http://www.edutools.info/feature_list.jsp?pj=4 

66 
 

http://www.edoceo.cz/downloads/index.jsp
http://www.net-university.cz/student_cd/dokumenty/unifor.HTM%23LMS%20Unifor
http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=34437&id=2286
http://www.edutools.info/feature_list.jsp?pj=4
http://www.edutools.info/feature_list.jsp?pj=4


přístupů,  čas  strávený  ve  virtuálním  studijním  prostředí,  procento  navštívených 

studijních  materiálů  apod.).  Do  prostředí  WebCT  je  přístup  umožněn 

prostřednictvím internetového prohlížeče (Mikulecká & Poulová, 1999, s. 61‐62). 

  Univerzitní  LMS Moodle  představuje  prostředí  poněkud  odlišné  od  právě 

vyjmenovaných, protože není dostupný v závislosti na zaplacení poplatku a získání 

licence  na  používání.  Naopak  je  volně  šiřitelný,  a  proto  představuje  snadnou 

a dostupnou  možnost  rozběhnutí  na  univerzitním  serveru  a  plošného  zavedení. 

Bohužel  studentské  a  učitelské  rozhraní  programu  Moodle  nejsou  prozatím 

dostatečně  uživatelsky  přívětivé;  z vlastní  zkušenosti  víme,  že  by  se  v programu 

Moodle dal ušetřit cenný čas, kdyby byly některé funkce lépe promyšlené a nástroje 

na přípravu studijních lekcí a materiálů obecně účelněji pojaté. 

 

2.1.2.1 OLE a ONIF 

Zatím  nejnovějším  z výše  uvedených  virtuálních  studijních  prostředí, 

navrhnutým  primárně  pro  výuku  jazyků,  je  systém  OLE  (On‐line  learning),52 

o kterém  jsme  se  již  zmínili  v souvislosti  s RTeL  v ČR. Osobně  jsme měli možnost 

zprostředkovaně  sledovat,  jak  funguje v praxi  (tj. neúčastnili  jsme  se výuky přímo, 

pouze  jako pozorovatelé).  Jedná  se o  jeden z produktů  firmy  iCORD  International 

s.r.o.,  která  se  ve  spolupráci  se  sdružením  CELN  o.s.  a  společností  BINGS  s.r.o. 

zabývá  novými  technologiemi  a  trendy  v  oblasti  on‐line  komunikace.  Pilotní  fáze 

projektu  byla  již  ukončena  a  nyní  je  OLE  plně  k dispozici  všem  zájemcům 

o jazykovou výuku prostřednictvím RTeL s přímým vizuálním kontaktem se všemi 

výhodami, které jsme popsali již dříve.  

Webová platforma OLE sestává z virtuální jazykové učebny, kterou je možné 

provozovat z jakéhokoli místa připojeného k Internetu a do které  je možné vstoupit 

prostřednictvím  internetového prohlížeče po  jednoduché  registrační proceduře. Do 

konce  roku  2007  je  webová  platforma  přístupná  bez  jakéhokoli  poplatku 

                                                 
52 Dostupné z: http://www.onlinelearning.cz 
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registrovaným  a  certifikovaným  jazykovým  školám  (nyní  jsou  to  pouze  JŠ 

LUNDONIA a JŠ Hi‐school) a jejich vyškoleným lektorům. Od Nového roku se však 

možnost využití platformy OLE bude vázat na podpis smlouvy o jejím pronájmu. 

Zajímavé  je  také zamyslet  se nad cenami, které  JŠ zprostředkovávající RTeL 

výuku požadují za  jednu vyučovací hodinu. Ceny  za OLE výuku  totiž odpovídají 

běžným  cenám  za  jazykovou  výuku  v kamenné  třídě,  což může  být  překvapivé 

vzhledem  k ušetřeným  nákladům  na  pronájem  prostor  a  přesun  lektora  do místa 

výuky.  Školy  tím  dávají  najevo,  že  za  OLE  výuku  –  inzerovanou  jako  kvalitou 

srovnatelnou s tradiční výukou – si nechají od účastníků zaplatit stejně; jediné, co tak 

účastníci ušetří, je jejich čas. I takto je možné pohlížet na RTeL výuku a je možné říci, 

že  se  s tímto  názorem  shodujeme. Má‐li  se  však  RTeL  vzdělávání  do  budoucna 

rozšířit,  je  logické  předpokládat,  že  se  to  odrazí  také  na  snižujících  se  cenách  za 

výukovou jednotku. 

   Virtuální  učebna OLE  je  vyvinutá  na míru  právě  pro  účely  on‐line  výuky 

a celá  architektura  systému  je  tomu  podřízená. Můžeme  se  zde  setkat  s  několika 

uživatelskými  rolemi  a  s  prostředím  účelně  navrženým  pro  prezentaci  učebních 

materiálů.  Jsou  zde  prvky,  se  kterými  se  běžně  pracuje  v tradiční  kamenné  třídě, 

např. rozvrh hodin, tabule, psací potřeby a prostředky grafického zvýraznění textu, 

ale  také  možnost  sdílení  audia  a  videa  pro  účely  výuky.  Pro  lepší  představu 

o vzhledu  a fungování  systému  jsou  na  stránkách  projektu  ke  zhlédnutí  ilustrační 

videa. 

K dispozici  jsou  také  funkce  umožňující  řídit  výuku,  zpětně  vyhodnocovat 

průběh  hodin,  rychle  listovat  v zobrazovaných  studijních materiálech  a měnit  je. 

Nejde  tedy  jen  o  zprostředkování přenosu  obrazu  a  zvuku,  jak  tomu  je v případě 

videohovorů  prostřednictvím  Internetu,  ale  o  velmi  sofistikovaný  nástroj  pro 

plnohodnotnou a interaktivní on‐line výuku.  

Tuto  platformu  firma  iCORD  International  s.r.o.  zamýšlí  rozšířit  mezi 

studenty,  kteří  dávají  přednost  on‐line  výuce,  při  níž  fyzickou  přítomnost  lektora 

a studenta  v  jedné místnosti  nahradí moderní  technologie.  Jak  už  jsme  naznačili, 
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firma  ji  plánuje  pronajímat  za  1,10  Kč  až  2  Kč  za  minutu  –  podle  zvoleného 

zakoupeného  cenového  balíčku53)  jazykovým  školám,  které  chtějí  snížit  náklady 

a optimalizovat zisk.  Je ovšem otázkou,  jestli s rychle postupujícím  technologickým 

pokrokem v blízké budoucnosti nevzniknou paralelně velmi podobné aplikace, které 

ovšem budou volně šiřitelné a stejně vhodné pro výuku jazyků. Aby se OLE jazykové 

školy  do  budoucna  držely,  investovaly  do  pronájmu  platformy  a  školení  lektorů, 

muselo by  si OLE nějakým způsobem udržovat  svou  jedinečnost a poskytovat při 

výuce něco navíc, například  rozšířit využití platformy a přizpůsobit ho pro výuku 

dalších předmětů za přijatelné ceny. V opačném případě si nedovedeme představit, 

že by se tato zpoplatněná platforma pro výuku jazyků v reálném čase více rozšířila. 

 

Dalším produktem stejného dodavatele je internetová platforma pro snadnou 

synchronní  komunikaci  bez  nutnosti  instalovat  jakýkoli  software  – ONIF  (on‐line 

informace).54 Komunikační  rozhraní  si mohou pronajmout všichni  (zejména  firmy, 

podniky a osoby samostatně výdělečně činné), kteří chtějí operativně komunikovat se 

zákazníky  bez  nutnosti  osobního  setkání  a  uvítali  by  možnost  sdílet  s  nimi 

dokumenty,  nemají  však  prostředky  na  zakoupení  drahých  videokonferenčních 

systémů.  Jedná  se  o  příjemné  prostředí,  které  je  dokonce  možné  využít  pro 

individuální  RTeL  výuku.  Základní  možnost  sdílení  souborů  (většiny  běžných 

formátů  včetně  pdf  a  ppt)  a používání  nástrojů  (např.  tabule  a kreslení)  je  totiž 

k dispozici také v systému ONIF.  

Také využívání platformy ONIF je neomezené a zdarma pouze do konce roku 

2007, protože se projekt stále nachází ve fázi zavádění a získávání uživatelů. Od roku 

2008 budou platit podmínky pronájmu platformy, které se však poněkud odlišují od 

podmínek OLE,  protože  v minimálním  rozsahu  je možné ONIF  využívat  zdarma 

(přesné údaje jsou k nalezení na internetových stránkách projektu). Znamená to tedy, 

že  systém ONIF  si může  vyzkoušet  a  v malém  rozsahu  používat  každý,  kdo  se 

                                                 
53 Dostupné z: http://www.onlinelearning.cz/MámzájemoOLE/Jsemškolícícentrum/tabid/200/language/en‐US/Default.aspx 
54 Dostupné z: http://www.onif.cz/ 
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zaregistruje  a  bude  postupovat  podle  instrukcí  (podrobně  je  vše  popsáno  na 

stránkách výrobce). 

 

Jak  OLE  tak  ONIF  představují  zajímavé  projekty  jejichž  využití  má 

budoucnost  a  jako  jedny  z mála  se  věnují  výhradně  synchronnímu  RTeL.  Těmto 

produktům jsme se věnovali podrobněji také z toho důvodu, že platformu ONIF jsme 

osobně vyzkoušeli při pokusné RTeL výuce, jejíž průběh je zaznamenán dále. 
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2.2    Pokusná internetová výuka v reálném čase  

Poté, co  jsme představili nabídku softwaru a virtuálních studijních prostředí 

vhodných pro RTeL výuku, se budeme soustředit na výuku samotnou a na okolnosti 

jejího  průběhu.  Jelikož  máme  také  lingvistické  a  pedagogické  vzdělání  a  také 

několikaleté  lektorské zkušenosti s výukou anglického  jazyka, přímo se nám nabízí 

možnost uskutečnit několik hodin prostřednictvím RTeL. 

Ze  snahy  maximálně  využít  možností,  které  RTeL  výuka  nabízí,  jsme  se 

rozhodli  odučit  hodiny  anglického  jazyka  individuálně,  tzn.  pouze  s jedním 

účastníkem.  Především  individuální  internetová  výuka  v reálném  čase  totiž 

umožňuje  dostatečně  využít  hlavních  kladů  RTeL  –  vysoké  časové  flexibility 

a individuálního  přístupu  k účastníkovi,  jehož  konkrétním  potřebám  se  tak  lektor 

může bez problémů přizpůsobit. Dalším důvodem pro rozhodnutí vyzkoušet RTeL 

na  individuálních hodinách byl  omezený počet účastníků disponujících patřičným 

technickým vybavením a prokazujících přibližně  stejnou úroveň anglického  jazyka, 

aby mohli být společně účastni výuky.  

Nebudeme  se  podrobně  zabývat  probíranou  učební  látkou  z didaktického 

hlediska. Zaměříme  se  spíše na metody  a  techniky, které byly při RTeL hodinách 

využity  a  souvisely  nějakým  způsobem  s daným  netradičním  pojetím  výuky. 

Pozornost  budeme  věnovat  především  prvkům  RTeL  výuky,  které  se  osvědčily 

a prokázaly  funkční,  ale  také  těm,  které  nám  naopak  z nějakého  důvodu 

nevyhovovaly anebo nenaplnily naše počáteční očekávání. 

   

2.2.1 Doplňující informace k pokusné výuce 

Celkem šest 90minutových výukových hodin jsme nakonec uskutečnily pouze 

s dvěma  studentkami  (s každou zvlášť),  se kterými běžně míváme  tradiční  face‐to‐

face  hodiny  anglického  jazyka. Mladší  ze  studentek  (věk  23  let)  má  dokončené 

středoškolské  vzdělání  s maturitou  a  v současnosti  studuje  lingvistický  obor  na 

vysoké  škole.  Starší  studentka  (27  let)  má  ukončené  vysokoškolské  vzdělání 
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ekonomického zaměření a v současné době pracuje. Jsme si vědomi skutečnosti, že se 

jedná o  specifickou  skupinu účastníků, která nepředstavuje  reprezentativní vzorek 

populace. Přesto zastáváme názor, že získané poznatky z internetové výuky s těmito 

studentkami mohou  leccos  vypovědět,  když  už  ne  o  průběhu  výuky  s typickým 

účastníkem, tak alespoň o povaze výuky samé.   

Hardwarové a softwarové vybavení účastníků výuky odpovídalo minimálním 

technickým  požadavkům  zmiňovaným  v pododdílu  1.3.2.1.  Lektorka  používá 

kabelové připojení na  internet a studentky ADSL spojení. Během prvních  tří Skype 

hodin  jsme neměly k dispozici webkameru, při všech ostatních hodinách  jsme  ji už 

využívaly. 

Program, který jsme použily na pět výukových hodin s první studentkou, byl 

Skype. S druhou studentkou  jsme na  jednu hodinu využily ONIF. Pro  jeho využití 

jsme se rozhodly navzdory skutečnosti, že se nejedná o primárně výukové rozhraní. 

Prvním  důvodem  byla možnost  využití  systému OLE  až  po  úspěšném  placeném 

vyškolení a snadnější dostupnost systému ONIF. Druhým důvodem bylo zjištění, že 

ONIF  je konstrukčně velmi podobný OLE  (ovšem bez možnosti využití některých 

komplexnějších  funkcí  často  využívaných  spíše  při  skupinové  výuce  –  což  při 

individuální pokusné výuce pro nás nebylo aktuální). 

 

2.2.2 Co výuce předcházelo 

V případě obou studentek byl začátek výuky naplánován na konkrétní čas. 

Velmi  se  osvědčilo  otestování  správného  zapojení  hardwarových  komponent 

(sluchátek,  mikrofonu  a  webkamery)  ještě  před  začátkem  výuky.  V případě 

programu  Skype  jej  studentka  měla  před  započetím  samotné  výuky  již 

stažený, nainstalovaný, spuštěný a sama v něm byla přihlášená.  

Předpokladem výuky prostřednictvím komunikačního rozhraní ONIF bylo 

nejprve  přihlášení  lektorky  do  systému,  do  kterého  pak  umožnila  přístup  také 

studentce, prostřednictvím  internetového prohlížeče. Stačilo pouze do prohlížeče 

napsat adresu, na které se nacházel přístup do systému, což bylo pro obě strany 
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velmi  pohodlné.  Lektorka  byla  s fungováním  a  nástroji  virtuálního 

komunikačního  prostředí  ONIF  předem  seznámena,  u studentky  se 

předpokládalo rychlé seznámení se základními funkcemi rozhraní před začátkem 

výuky a v průběhu prvních několika minut. 

Jelikož program  Skype nemá  k dispozici  virtuální  studijní prostředí,  bylo 

nutné  studentce  předem  poslat  studijní materiály  zamýšlené  pro  práci  v dané 

hodině.  To  jsme  snadno  uskutečnili  prostřednictvím  funkce  „poslat  soubor“, 

kterou má Skype v nabídce. V případě, že by tento způsob nebyl možný, bychom 

za stejným účelem využili e‐mail. V případě využití systému ONIF nebylo nutné 

studijní materiály posílat předem, protože  funkce  sdílení  souborů  jednoduchým 

způsobem žádoucí studijní materiál studentce zobrazila na „tabuli“  (web board) 

a v případě jejího zájmu o materiály jí byly poskytnuty po hodině. Studentky také 

předem lektorce e‐mailem zaslaly naskenovanou domácí přípravu. 

 

2.2.3 Průběh výuky 

Výuka  přes  Skype  vždy  začala  tím,  že  lektorka  se  studentkou  navázala 

hlasový  kontakt,  při  posledních  dvou  hodinách  také  kontakt  prostřednictvím 

webkamery. Hned v počátku bylo nutné věnovat několik minut upravení hlasitosti 

mikrofonního a sluchátkového výstupu a pokusit se odstranit šum, který byl patrný 

pouze ze strany studentky k lektorce a velmi narušoval kvalitu zvukového přenosu. 

Na  dalších  hodinách  bez webkamery  vše  již  probíhalo  bez  problému.  Při  Skype 

hodinách  s webkamerou  bylo  nutné  spojení  dvakrát  přerušit  a  znovu  navázat, 

protože docházelo k zamrzání obrazu a výpadkům ve spojení.  

  Také při hodině zprostředkované komunikační prostředí ONIF jsme museli po 

vstupu  do  systému  věnovat  několik minut  snaze  nastavit  odpovídající  hlasovou 

hladinu.  Tento  parametr  ONIF  umožňuje  regulovat  prostřednictvím  okénka 

s nastavením parametrů přenosu hlasitosti. Zvuková kvalita nebyla nejvyšší, přesto 

bylo možné výuku bez problémů uskutečnit. 
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V případě  výuky  prostřednictvím  programu  Skype  i  systému  ONIF  bylo 

obrazové  spojení  poněkud  horší  kvality,  především  obraz  nebyl  spojitý,  ale  spíše 

trhaný. Při minimálním pohybu to tolik nevadilo, ale při větší rychlosti pohybů a gest 

se obraz na malou chvíli úplně zastavil.  

Po navázání kontaktu se studentkami a vyřešení výše zmíněných technických 

problémů výuka probíhala  regulérním  způsobem podobným  face‐to‐face hodinám 

a pokračovalo  se  v probírané  látce.  Hodiny  probíhaly  interaktivním  způsobem; 

interakce  byla  iniciována  převážně  lektorkou.  Komunikace  byla  někdy  ztížena 

zvukovým zpožděním. 

Výhodou Skype hodin bylo, že obě strany byly zvyklé na každodenní využití 

funkcí  tohoto  programu  ke  komunikaci. V systému ONIF  se  však  studentka  také 

velmi  snadno  zorientovala.  V průběhu  šesti  výukových  jsme  postupně  pracovali 

s následujícími studijními materiály: dokumenty a texty vysvětlující a shrnující novou 

gramatiku,  nejrůznější  cvičení  (doplňování,  překlad,  quiz,  rychlý  test),  články  na 

procvičení  aktivit  souvisejících  se  čtením  anglického  textu,  otázky  na  porozumění 

textu, ale  také obrázky a zvukové nahrávky, které souvisely s výukou. Většinou se 

tedy jednalo o materiály předpřipravené, bylo však možné využít také přímý přístup 

ke  článkům na  Internetu. Několik  ze  zaslaných  souborů bylo  také naskenovaných 

z tištěných studijních materiálů. 

V systému ONIF někdy  trvalo déle nahrávání větších  souborů ke  sdílení na 

obrazovce,  což  také  negativně  ovlivnilo  kvalitu  přenosu.  Přesto  je možnost  sdílet 

předpřipravené  studijní materiály  s  účastníkem  na  obrazovce  velice  užitečná.  Při 

práci se zobrazovanými materiály bylo snadné v rámci  jednoho nahraného souboru 

„listovat“ po stránkách a stránku přiblížit či oddálit. Poté, co  jsme však nahráli  jiný 

soubor  na  obrazovku,  již  nebylo možné  jednoduše  se  vrátit  k původnímu  –  tato 

funkce  nám  zde  chyběla.  Nabídka  prvků  textového  a  grafického  zvýraznění 

umožnila lépe se orientovat v učebních materiálech a při výuce ji využila jak lektorka, 

tak  studentka. Možnost  vpisovat  na  obrazovku  (nikoli  do  chatu)  text  nám  však 

z nějakého důvodu nefungovala správně. 
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Při  výuce  přes  Skype  i  ONIF  jsme  také  využívali  možnost  synchronní 

komunikace  prostřednictvím  chatu,  kam  bylo  možno  jednoduše  napsat  slovíčka 

i další  doplňující  informace  související  s  výukou. V rámci  individuálního  přístupu 

byly studentkám po skončení hodiny zaslány probírané materiály (v případě Skype 

výuky před hodinou), včetně dokumentu obsahujícího všechna nová slovíčka a fráze 

(i s překlady), které byly pro studentky přínosné. Tato nadstandardní zpětná vazba 

z hodin  ze  strany  učitele  není  při  jazykové  výuce  příliš  běžná  (klade  na  učitele 

nároky, aby vše osobně zapisoval); většinou se nechá na uvážení studenta, kolik si 

toho sám poznamená. 

 

2.2.4 Vyhodnocení výuky 

Abychom objektivně posoudili realizovanou internetovou výuku v reálném 

čase,  pokusíme  se  ze  získané  vlastní  zkušenosti  odpovědět  především  na  dvě 

otázky:  Jsou  inzerované  klady  RTeL  výuky  oprávněné? Můžeme  internetovou 

výuku v reálném čase považovat za plnohodnotný ekvivalent face‐to‐face výuky? 

 Co  se  kladů  RTeL  výuky  týká,  velmi  pozitivně  můžeme  hodnotit  čas 

a výdaje  ušetřené  na  dojíždění  do  místa  výuky.  Také  jsme  využili  možnosti 

flexibilně se se studentkami dohodnout na času uskutečnění výuky – jedna hodina 

proběhla dokonce o víkendu.  

Jako  velký  klad  vidíme  také  využití  scanneru  v případě  kombinace 

prezenční výuky s RTeL, kdy lektor studentům zadá domácí přípravu, kterou od 

nich  následně  nemá  jak  vybrat,  protože  další  hodina  se  má  uskutečnit  přes 

Internet.  Není  nic  snazšího  než  domluvit  se  se  studenty,  aby  svou  přípravu 

s předstihem naskenovali a poslali lektorovi e‐mailem. 

V případě  systému  ONIF  jsme  uvítali možnost  využít  celého  potenciálu 

virtuálního  komunikačního  prostředí,  ve  kterém  nám  všechny  nástroje  byly 

k dispozici na jednom místě. Toto můžeme hodnotit jako nevýhodu Skype výuky, 

při  níž  byla  koordinace  studia  s různými  otevřenými  soubory  na  obrazovce 

poněkud náročnější. 
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Pociťovanou  nevýhodu  systému  ONIF  můžeme  vidět  v pomíjivosti 

jakéhokoli  vpisování  a kreslení do materiálů  zobrazovaných na  společné  tabuli. 

V některých  ryze  studijních  rozhraních  jistě  existuje  funkce,  která  umožní 

zdokumentovat  jednotlivé kroky a aktivity při RTeL ve virtuální  třídě, zde  jsme 

však  tuto  funkci  neshledali  a možnosti  fotit  každou  obrazovku  zvlášť  pomocí 

tlačítka  „print  screen“  jsme  nevyužili.  Určitým  řešením  může  být  zaslání 

studijních  materiálů  studentům,  čímž  jim  poskytneme  volbu,  zda  si  dané 

materiály  vytisknou  a  budou  do  nich  psát,  nebo  je  nechají  v nehmotné 

elektronické podobě – v obou případech jim zůstávají plně k dispozici. 

Nejcitelnější nevýhodu pokusné RTeL výuky vidíme v technických obtížích, 

které  proces  výuky  provázely.  Některé  byly  jistě  způsobeny  standardní 

konfigurací  počítače,  která  však  chvílemi  nestačila  na  nároky  všech  běžících 

aplikací  (např.  v případě  Skype  výuky).  Jiné  problémy  měly  nejspíš  příčinu 

v internetovém připojení a v přenosu dat mezi zúčastněnými dvěma stranami.  Je 

pravděpodobné,  že  datový  přenos  umožněný  českými  poskytovateli 

internetového  připojení  ještě  není  všude  na  takové  úrovni,  aby  zvládal  posílat 

velký objem dat najednou.  

Proto byl například obraz z webkamery  (a v souvislosti s ním  také zvuku) 

trhaný  nebo  zpožděný.  Prozatím  se  tedy  ukázalo,  že  vzhledem  ke  zpoždění 

obrazu  za  zvukem  nebylo  s  daným  technickým  vybavením možné webkameru 

používat  pro  trénink  nastavení mluvidel  při  výslovnosti.  Obraz,  který  kamera 

přenáší,  poslouží  spíše  jako  orientace  pro  lektora,  že  se  studenti  účastní  výuky 

a sledují  dění  na  obrazovce.  Pro  přenos  neverbální  komunikace  může  taktéž 

částečně posloužit, opět však záleží na zpoždění, jestli lektor a účastníci přenášení 

kamerou  nevypadají  vzhledem  k  trhaným  pohybům  spíše  směšně.  Z tohoto 

důvodu můžeme  také vyzdvihnout možnost studovat prostřednictvím RTeL bez 

přímého  vizuálního  kontaktu,  což  dostatečně  motivovaným  účastníkům  (za 

předpokladu předem zajištěných studijních materiálů) umožní soustředit se pouze 

na hlasový projev lektorův i vlastní. 
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S komunikací ztíženou  technickými problémy  souvisí  také další negativní 

zjištění  z pohledu  lektorky.  Jedná  se  o  pocit  nedostatečné možnosti  stimulovat 

a aktivizovat  účastníka  výuky  přes  Internet,  kdy  se  celý  proces  výuky  určitým 

způsobem  zpomalil.  Tento  pocit  však  vznikal  pouze  právě  ve  chvílích 

zakoušených  technických  potíží,  kdy  ani  lektor,  ani  účastník  nemohli  kladným 

způsobem ovlivnit průběh výuky. 

Přestože  jsme  většinu  nepříjemností  technického  charakteru  nakonec 

nějakým způsobem zvládli vyřešit, takže výuka mohla proběhnout, je možné říci, 

že  technické  potíže  měly  negativní  vliv  na  průběh  hodin.  Nejenže  kvůli  nim 

docházelo k časovým ztrátám při hodinách samých, ale přispěly také k odvedení 

pozornosti  od  dané  látky  a  snížení  koncentrace  všech  zúčastněných.  Naším 

názorem je, že technické potíže mohou výrazným způsobem ovlivnit také konečný 

dojem z RTeL výuky, který si o ní účastníci utvoří. Na základě celkového dojmu 

z pokusné výuky se také lektor rozhoduje o tom, zda bude vyučovat svůj předmět 

on‐line  v reálném  čase  (ať už prostřednictvím programu  Skype,  systému ONIF, 

nebo  jiného  virtuálního  prostředí).  Je  proto  důležité,  aby  technické  problémy 

nebyly tak markantní, aby odradily zúčastněné od dalších hodin prostřednictvím 

RTeL. 

 

Naším  cílem není pochybovat o kvalitě možností nabízených programem 

Skype  ani  systémem ONIF,  protože  jejich  účelnost  a  využitelnost  se  přes  naše 

připomínky  při  výuce  potvrdily.  Je  pravděpodobné,  že  na  počítači  s  jinými 

technickými parametry a kvalitou připojení by nedocházelo k technickým potížím 

vůbec. Na druhou stranu by jich také mohlo být i více, případně by se zúčastnění 

setkali s problémy trochu jiného charakteru.  

Proto na otázky položené v úvodu odpovíme následně: ano, RTeL výuka 

opravdu  splňuje  většinu  inzerovaných  výhod,  zatím  však  pochybujeme  o  jejím 

bezproblémovém průběhu z hlediska  technického zázemí. Zdá se  totiž, že běžné 

technické vybavení, kterým zúčastnění disponují, a kvalita internetového přenosu 
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nejsou zatím na úrovni 100% vyhovující požadavkům maximálně efektivní RTeL 

výuky  v reálném  čase.  Ukázalo  se,  že  technické  potíže  mohou  výuku,  jakkoli 

kvalitní sama může být, velmi negativně ovlivnit až degradovat. Z toho důvodu 

v současné době RTeL výuku nelze považovat za plnohodnotný ekvivalent  face‐

to‐face výuky.  

Nelze však pochybovat o ostatních, zejména multimediálních možnostech, 

které RTeL nabízí a  jimiž tradiční, face‐to‐face výuku dokonce předčí. Proto přes 

výše uvedené výhrady (týkající se zejména technického zázemí výuky) zastáváme 

názor, že pokusná výuka potvrdila naši první hypotézu: RTeL výuka představuje 

velmi  účelný  a  efektivní  způsob  vzdělávání,  jehož  potenciál  by  neměl  být 

opomíjen – a dodejme – zejména do budoucna. 
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2.3    Dotazníkový průzkum a jeho vyhodnocení 

V předchozích  podkapitolách  jsme  zjistili,  jak  RTeL  funguje  v praxi, 

analyzovali jsme její klady a zápory a shledali ji perspektivní formou výuky. Nyní se 

pokusíme o zmapování situace v ČR. Vzhledem k velmi malému množství nabídek 

studovat v reálném čase prostřednictvím Internetu bude naším záměrem zjistit, zda 

s tímto  druhem  vzdělávání mají  Češi  vůbec  nějakou  zkušenost  (v  tomto  případě 

máme  na  mysli  jak  účastníky  výuky,  tak  lektory)  a jak  na  něj  nahlížejí.  Dále 

prozkoumáme  preference  a  potřeby  potenciálních  účastníků  RTeL  výuky  (se 

zaměřením na věkovou skupinu 25 až 64 let). Na základě zjištěných informací se pak 

pokusíme odhadnout budoucí vývoj RTeL v České republice. 

 

2.3.1  Metodologie a technické zázemí 

   

2.3.1.1 Internetový dotazník 

Data  potřebná  pro  zodpovězení  výše  položených  otázek  jsme  se  rozhodli 

získat  prostřednictvím  internetového  dotazníku  umístěného  na  webové  adrese 

www.emblue.cz/dotaznik. Pro využití celosvětově propojené sítě ke sběru dat  jsme 

měli velké množství důvodů, které nyní uvedeme. 

Jedním z důvodů byla možnost oslovit podstatně větší množství respondentů, 

než bychom kdy za stávajících podmínek byli schopni pomocí dotazníků  tištěných. 

Využitím  Internetu,  respektive  e‐mailu,  jsme  také  ušetřili  náklady  a  čas  spojený 

s tiskem, distribucí  a  sběrem dotazníků. V případě  internetových  formulářů  stačilo 

pouze, aby kdokoli, kdo se rozhodl dotazník vyplnit, jedním kliknutím přešel ze své 

e‐mailové schránky rovnou na stránku dotazníku a své odpovědi vybral, zaškrtnul 

nebo vypsal.  

Dalším  důvodem  byla  předpokládaná  větší  „návratnost“  vyplněných 

dotazníků.  Pro  stále  větší  množství  lidí  je  v dnešní  době  jednodušší,  rychlejší, 

příjemnější a potažmo také zábavnější vyplnit interaktivní internetový dotazník, než 
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se  zabývat  vyplňováním  tištěných  formulářů.  Kladně  též  hodnotíme  rozhodnutí 

umístit dotazník na internetovou stránku, spíše než ho posílat v příloze e‐mailu. Tu 

totiž  některé  e‐mailové  schránky  vyhodnotí  jako  nežádoucí  a  potenciálnímu 

respondentovi  tak  nebude  doručena.  Také  platí,  že  lidé mají  k přílohám  e‐mailu 

celkově rezervovanější vztah, protože  je s nimi spojeno více práce (např.  je většinou 

nutné uložit  je na disk a pokud by  je respondenti pak  ještě měli zaslat zpět tazateli, 

museli by je opět připojit k e‐mailu formou přílohy). 

Také funkce kontroly nevyplněných odpovědí elektronickou cestou bezesporu 

přispěla  k větší  úplnosti  získaných  dat.  Pokud  totiž  respondenti  zapomněli  nebo 

odmítali vyplnit nějakou pro nás významnou položku, dotazník  je na  to upozornil. 

Možnost respondentů odeslat dotazník  jsme  tedy podmínili vyplněním většiny pro 

nás významných údajů, což zajistilo rovnoměrnou distribuci odpovědí.  

Internetový dotazník jsme využili také proto, že jeho vyhodnocování je méně 

časově náročné než vyhodnocování výsledků šetření uskutečněného prostřednictvím 

tištěných materiálů. 

I přes ne příliš optimistické údaje  týkající  se využívání počítačů a  Internetu 

českou  populací  je možné  říci,  že  počet  lidí pracujících  s  Internetem  stále  stoupá. 

Doufali jsme proto, že jeho prostřednictvím (spíše než např. dotazováním) narazíme 

na  alespoň  pár  jedinců  (účastníků  a  lektorů),  kteří mají  s RTeL  osobní  zkušenost 

a jejichž názory mohou být přínosné pro  tuto diplomovou práci. V neposlední  řadě 

nám připadalo vhodné použít na oslovení velkého množství potenciálních účastníků 

internetové výuky v reálném čase právě internetové médium. 

 

Samotný  internetový dotazník  sestával z úvodní  stránky, která plnila  funkci 

představení průzkumu, definování oblasti, na kterou se zaměřil, a také instruktáže ke 

správnému vyplnění dotazníku. Stránka měla funkci rozcestníku, na kterém se každý 

respondent  mohl  zařadit  do  jedné  ze  tří  skupin  (podle  toho,  jestli  má  s RTeL 

zkušenost jako účastník, lektor, nebo s ní nemá žádnou zkušenost – a tedy se zařadil 

mezi laiky). Pro bližší představu doporučujeme nahlédnout do Přílohy A. 
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Podle toho, do které skupiny se respondent zařadil, pak byl přesměrován na 

odpovídající  dotazník. Všechny  tři  dotazníky  byly  koncipovány  podobně,  lišily  se 

však  v počtu  otázek,  v  jejich  pořadí  a  také  zaměřením  otázek  podle  zkušeností 

respondentů s RTeL. Úvodní rozcestník i samotné dotazníky jsme se snažili vytvořit 

vzhledově i účelově co nejvhodněji. Jejich vzory je možné zhlédnout v Příloze A. 

Dotazníky pro účastníky  a  lektory  sestávaly z 25 otázek; dotazník pro  laiky 

měl  otázek  pouze  20.  Některé  z  otázek  obsahovaly  ještě  upřesňující  podotázky. 

Všechny  dotazníky  obsahovaly  také  6  otázek  (a  několik  podotázek)  týkajících  se 

demografických  údajů  respondentů. V dotaznících  jsme  se mohli  setkat  s většinou 

uzavřených  otázek  (jejichž  vyplnění  bylo  kontrolováno  automaticky),  u  kterých 

respondenti měli na výběr z několika odpovědí; u dalších otázek mohli volit většinou 

z více nabízených odpovědí.  

Dotazník obsahoval také několik otevřených otázek, většinou koncipovaných 

se záměrem zjistit od respondentů důvod jejich odpovědi na předcházející uzavřenou 

otázku, případně  jim  takto byla nabízena možnost napsat svou vlastní odpověď na 

uzavřenou otázku, u které si z nabídky odpovědí nevybrali. Otevřené otázky, které 

dávaly respondentům větší prostor rozepsat se v případě zájmu, dotazník obsahoval 

jen  dvě  (lze  k nim  však  připočíst  také  závěrečnou  kolonku  pro  další  podněty 

a komentáře ze strany respondentů, které velká část z nich využila). 

Dotazník byl anonymní, v závěru však měli respondenti možnost uvést svůj  

e‐mail v případě, že mají zájem o zaslání výsledků dotazníkového šetření. Závěrečné 

odeslání dotazníku uvedením e‐mailu však nebylo podmíněno. 

 

2.3.1.2 Průběh sběru dat 

Jak  již  bylo  naznačeno  výše,  oslovování  veřejnosti  probíhalo  e‐mailem 

prostřednictvím  průvodního  dopisu,  který  kromě  představení  tématu  diplomové 

práce, odkazu na dotazník a dalších náležitostí obsahoval také prosbu, aby byl odkaz 

na  dotazník  přeposlán  dalším  potenciálním  respondentům.  Oslovili  jsme  většinu 

kontaktů z našeho adresáře, osoby nám blízké, několik celých ročníků studentů z FF 
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UK, ale také řadu odborníků z akademického prostředí i firem, jejichž kontakty jsme 

získali na Internetu v souvislosti s DiV, eLearningem nebo on‐line výukou. Dále jsme 

oslovili  jazykové  školy  a  také  několik  lektorů,  kteří  na  Internetu  inzerovali,  že  se 

zabývají výukou přes Skype.  

V neposlední  řadě  jsme  oslovili  také  řadu  organizací,  pomáhajících 

handicapovaným lidem nebo se zaměřujících na služby a pomoc seniorům, pro něž 

by nabídka RTeL výuky mohla být také aktuální. Administrátorka portálu Třetí věk55 

nám nabídla možnost uveřejnit odkaz na dotazník  s krátkým průvodním  článkem 

týkajícím  se  RTeL  na  zmíněném  internetovém  portálu.  Po  dvou  týdnech  od 

uveřejnění  si  článek  zobrazilo  421  lidí,  nevíme  však,  kolik  z nich  vyplnilo  také 

samotný  internetový  dotazník.  Článek  i  s přiloženou  fotografií  z archivu  autorky 

a zajímavé  reakce  čtyř  čtenářů  je  možné  zhlédnout  v Příloze  B.  Přijali  jsme  také 

nabídku  zveřejnění odkazu na dotazník na  internetovém portálu Helpnet,56  což  je 

Informační  portál  pro  osoby  se  specifickými  potřebami  (v  tomto  případě  však 

nemáme žádnou kontrolu o počtu zobrazení odkazu na dotazník). 

 

Jsme si vědomi toho, že vzorek respondentů našeho internetového dotazníku 

získaný  výše  uvedenými  způsoby  oslovování,  není  výběrový  a  reprezentativní 

z hlediska  celé  České  populace.  Je  to  dáno  povahou  zvolené  formy  oslovování 

respondentů (většinou z okruhu autorčiných známých stejné věkové skupiny a jejich 

známých) a také skutečností, že jistě ne každý oslovený dotazník vyplnil.  

Další  připomínka,  kterou  můžeme  sami  vznést  proti  objektivitě  metod 

použitých  v tomto  dotazníkovém  šetření,  souvisí  s koncepcí  první  otázky 

v dotazníku pro respondenty, kteří s RTeL výukou nemají žádnou zkušenost. Hned 

v úvodu dotazníku totiž respondentům nepokládáme otázku, zda by o internetovou 

výuku v reálném  čase vůbec měli zájem. Nedáváme  jim  tak vlastně možnost RTeL 

výuku  odmítnout.  Naopak  se  jich  ptáme,  co  by  prostřednictvím  RTeL  výuky 

                                                 
55 Dostupné z: http://www.tretivek.cz/?p=991 
56 Dostupné z: http://www.helpnet.cz/ 
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případně chtěli studovat, kdyby měli tu možnost. Takto tedy není možné určit, kolik 

lidí  by  internetovou  výuku  úplně  odmítlo  hned  z kraje  dotazníku.  Je  však 

pravděpodobné,  že  tito  lidé  o  vyplnění  dotazníku  vůbec  neprojevili  zájem  už  ve 

chvíli, kdy jim na něj přišel odkaz e‐mailem. 

Z výše vyjmenovaných důvodů výsledky získané v tomto šetření nejsou 100% 

validní.  Věříme  však,  že  i  přesto  nám  poskytnou  alespoň  orientační  přehled 

o názorech lidí na vzdělávání prostřednictvím RTeL. 

 

2.3.1.3 Statistické nástroje 

Analýza  dat  získaných  z internetových  dotazníků  byla  provedena 

prostřednictvím  speciálního  programu  určeného  na  analýzu  statistických  dat 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Tento software nám umožnil nejen 

efektivní  zpracování  dat,  ale  také  využití  základních  statistických  funkcí  a  tvorby 

grafů.  

V případě  nutnosti  jsme  využili  také  tabulkový  kalkulátor MS  Excel,  a  to 

především za účelem zajištění  lepšího vzhledu grafických doprovodných materiálů 

v textu i přílohách. Všechny grafy, které se v této práci dále objeví pro lepší názornost 

důležitých  zjištění,  byly  vytvořeny  autorkou  práce  právě  v naposledy  zmíněném 

programu. 

  Ne  všechna  data  získaná  prostřednictvím  internetového  dotazníku  budou 

podrobena důkladné  statistické  analýze;  zaměříme  se  zde především na výsledky, 

které budou mít pro nás výpovědní hodnotu ve vztahu k RTeL. 

 

2.3.2  Charakteristika cílové skupiny 

V průběhu průzkumu se nám podařilo získat data od celkem 393 respondentů. 

Následující  pododdíly  se  budou  věnovat  podrobnější  charakteristice  tohoto 

statistického souboru. Zaměříme se na převážně na demografické údaje, např. věk, 

typ  lokality  a nejvyšší dosažené vzdělání,  a  to  z hlediska mužů  a  žen dohromady 

i odděleně.  U  většiny  níže  analyzovaných  znaků  jsou  k dispozici  jejich  grafická 
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znázornění v Příloze C, která mohou posloužit pro  lepší představu o zkoumaných 

jevech. 

 

2.3.2.1 Demografické údaje 

Internetový dotazník vyplnilo 127 mužů (32 % respondentů) a 266 žen (68 % 

respondentů). Skutečnost, že  se nám  sešla data od  téměř dvojnásobného množství 

žen  –  respondentek  než mužů může  být  příčinou menšího  zkreslení  při  analýze 

dalších proměnných a je také jedním z důvodů, proč získané údaje nelze zobecnit na 

celou populaci v ČR.  

  Nejvíce respondentů  lze zařadit do věkové skupiny 25 až 34  let (44 %), další 

velmi početně zastoupenou skupinou byli respondenti ve věku do 24 let (32 %). Další 

věkovou skupinou zastoupenou  častěji než zbývající byli  lidé mezi 45. a 54. rokem 

věku (přes 8 %).  

  Téměř  60 %  respondentů  uvedli  jako  lokalitu  svého  bydliště  hlavní město; 

další nejpočetnější skupina lidí žije na malém městě (22 %). Pouze 6 % respondentů 

uvedlo jako svou lokalitu venkovské sídlo. Z 263 respondentů, kteří žijí ve městě, ve 

kterém  lze  mluvit  o  rozdělení  na  centrum  města  a  okrajové  části,  se  polovina 

respondentů  přiklonila  k zařazení mezi  obyvatele  centra města  a  druhá  polovina 

spíše okraje. 

  Nejvíce  respondentů  internetového  dotazníku  byli  lidé  s dosaženým 

vysokoškolským vzděláním  (51 %), druhou početnou skupinou pak respondenti se 

středoškolským vzděláním s maturitou (41 %).  

 

2.3.2.2 Účastníci, lektoři, laici  

Ze  získaných  dat  vyplynulo,  že  převažující  většina  (91  %)  respondentů 

s internetovou  výukou  v reálném  čase  nemá  žádnou  zkušenost  a  vyplňovali  tudíž 

dotazník  určený  pro  laiky.  Pouze  5,5  %  respondentů má  s RTeL  zkušenost  jako 

účastníci této formy výuky a vyplnili tedy dotazník určený pro účastníky. V šetření 
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jsme  také  získali několik  vyplněných  lektorských dotazníků  od  respondentů,  kteří 

sami využívající RTeL při výuce, tvořili však pouhých 3,5 % všech respondentů. 

 

 

5.5 3.5

91

jako účastník jako lektor nemá

Zkušenost s RTeL výukou (%)

 

  Odpovědi,  které  budou  nyní  následovat,  rozdělíme  podle  toho,  do  které 

skupiny  lze  zařadit  jejich  respondenty.  Je  však  zřejmé,  že  odpovědi  respondentů, 

kteří s internetovou výukou v reálném čase mají zkušenost, nemusí mít širší platnost 

vzhledem k opravdu malému počtu, kterým jsou v dotazníkovém šetření zastoupeni. 

 

 

2.3.3 Charakteristika kurzů a specifika výuky  

V následujících odstavcích představíme typ a délku kurzů, předměty, a další 

specifika  již  uskutečněné  RTeL  výuky  podle  odpovědí  z dotazníků  pro  účastníky 

a pro  lektory. Z podobného  pohledu  se  zaměříme  také  na  analýzu  dotazníků  pro 

laiky – zjistíme, o jaké typy kurzů a druhy předmětů by měli zájem a jaké jsou jejich 

další preference týkající se internetové výuky v reálném čase. 

 

2.3.3.1 Typ a délka kurzu  

Všichni,  kteří  se  již  RTeL  výuky  zúčastnili  jako  účastníci  nebo  lektoři 

(z celkového  počtu  respondentů  jich  bylo  jen  36),  byli  vyzváni,  aby  specifikovali, 

o jaký druh kurzu se  jednalo. V 61 % šlo o internetový kurz kombinovaný s tradiční 
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výukou, 28 % kurzů bylo čistě internetových a 11% jen s úvodním osobním setkáním 

lektora a účastníků.  

Také laikové (v zastoupení 357 respondentů) dostali otázku, o jaký druh kurzu 

by měli do budoucna zájem a téměř polovina z nich (45 %) by si vybrala internetový 

kurz  kombinovaný  s tradiční  výukou.  Jejich  druhou  volbou  by  byl  kurz  čistě 

internetový  (30  %  odpovědí),  následovaný  téměř  stejně  početnou  skupinou 

respondentů, kteří by si vybrali kurz s úvodním setkáním (25 %). 

  Přibližně 50 % respondentů, kteří již výuku absolvovali (účastníci i lektoři), se 

navzájem setkali. Do budoucna o osobní setkání s lektorem stojí až 80 % potenciálních 

účastníků. 

  Dále byli účastníci a  lektoři  tázáni, na délku  jedné vyučovací hodiny a  jejich 

počet  za měsíc.  Laici měli  poskytnout  odpovědi  na  otázky,  jak  dlouhá  by  jedna 

hodina měla být a kolik by jich mělo za měsíc proběhnout. Uskutečněných hodin bylo 

nejvíce  60minutových  (31 %)  a  stejné množství  respondentů  by  je uvítalo  také do 

budoucna. Hodin, které trvaly 45 minut, proběhly ve 28 % případů a právě tato délka 

hodiny  je  respondenty  dotazníku  pro  laiky  považována  do  budoucna  za 

nejperspektivnější  (rozhodlo  by  se  pro  ni  téměř  40  %  tázaných).  Třetí  nejvíce 

zastoupenou délkou proběhnuté hodiny bylo 90 minut – takto proběhlo celých 22 % 

hodin, avšak  jen 12 % respondentů by tuto délku hodiny uvítalo při budoucí RTeL 

výuce. Naopak  18 %  respondentů by v budoucnu měli zájem o  30minutové  lekce, 

které  nejsou  v současnosti  příliš  zastoupené  (proběhlo  jich  pouze  11 %).  Přestože 

několik  120minutových  hodin  již  také  proběhlo,  respondenti  o  ně  do  budoucna 

nemají zájem. 

  Na otázku, kolik hodin proběhlo za měsíc a mělo by probíhat do budoucna, 

respondenti odpověděli následovně. V nejvíce případech proběhla za měsíc jen jedna 

hodina (40 % respondentů), ve 20 % případů proběhly hodiny dvě, v 15 % případů 

buď dvě, nebo  tři hodiny. Nejvíce  respondentů by do budoucna uvítalo, kdyby za 

měsíc proběhlo hodin osm (ve 40 % případů), nebo čtyři (tzn.  jednou týdně, v 16 % 

případů). 
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  Podle  získaných  odpovědí  doposud  proběhlo  nejvíce  skupinových 

internetových hodin (60 %), kdy se výuky (když nezapočítáme lektora) účastnilo tři 

a více účastníků. Hodin individuálních a ve dvojici účastníků proběhlo po 20 %. Na 

60 % potenciálních účastníků však vidí větší přínos v individuálních  internetových 

hodinách a zbývajících 40 % pak v hodinách  skupinových. Když  jsme  tuto otázku 

položili  účastníkům  již  uskutečněných  kurzů,  dokonce  80  %  z nich  se  chce  do 

budoucna orientovat právě na individuální výuku a jen 20 % na výuku skupinovou. 

  Přes  60  %  účastníků  a  lektorů  odpovědělo,  že  takto  vedená  výuka  byla 

pojímána interaktivně, u 20 % respondentů byla výuka  jednosměrná – mluvil při ní 

spíše lektor, a jen 6 % spolupracovalo v menších skupinkách. Dalších 10 % účastníků 

a  lektorů  využívalo  prostředků  nabízených  virtuálním  studijním  prostředím  nebo 

LMS. 

  Zajímavé  zjištění  přineslo  srovnání  ceny  za  jednu  internetovou  hodinu  ve 

srovnání  s  tradičními  (neinternetovými)  způsoby  výuky.  U  největšího  počtu 

uskutečněných (44 %) byla cena za hodinu srovnatelná s tradiční výukou, u téměř 30 

% buď nižší, nebo vyšší. Z odpovědí získaných z dotazníků pro laiky však nabýváme 

jistotu, že většina potenciálních účastníků (téměř 70 %) by stála o hodiny levnější než 

tradiční  face‐to‐face  výuka.  Srovnatelnou  cenu  by  do  budoucna  uvítalo  30  % 

dotázaných, vyšší téměř nikdo. 

  Co  se  poskytovatele  lektorských  služeb  týče, mezi  lektory  se  nejvíce  našlo 

lektorů soukromých (42 %), dále pak firemních lektorů a vysokoškolských učitelů (po 

22 %). Do budoucna by však účastníci uvítali nejčastěji rodilého mluvčího (31 %), což 

souvisí s jejich přáním studovat prostřednictvím RTeL cizí jazyk (viz dále). Dále pak 

respondenti  odpovídali,  že  by  záleželo na povaze  studovaného předmětu,  zda  by 

volili  spíše  soukromého  lektora  nebo  vysokoškolsky  vzdělaného  vyučujícího.  Do 

komentáře  nejvíce  lidí  uvedlo,  že  by  uvítali  odborníka  na  daný  předmět 

s pedagogickým  vzděláním,  jak  s vhledem  jak  do  teorie,  tak  s praktickými 

zkušenostmi. 
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2.3.3.2 Studované předměty 

Předtím,  než  začneme  blíže  zkoumat  předměty,  které  účastníci 

prostřednictvím  internetové  výuky  v reálném  čase  studovali  a  lektoři  vyučovali, 

podíváme  se  na  nejčastěji  uváděné  způsoby,  jak  se  zúčastnění  o RTeL  dozvěděli. 

Nejvíce  lektorů  (22  %)  uvádělo  jako  důvod,  proč  začali  vyučovat  přes  Internet 

v reálném  čase,  sledování  výukových  trendů.  Nejvíce  účastníků  naopak  dostali 

nabídku touto formou studovat od zaměstnavatele (14 %), případně ze strany lektora 

(11 %). Po 8 procentech dotázaných  jako zdroj reklamu, doporučení známého nebo 

vlastní  iniciativu. Další možnosti, které byly zmíněny, ne však příliš  často, zahrnují 

inzerát, nabídku VŠ, JŠ nebo iniciativu ze strany vedení v zaměstnání. 

Až  50 % ze všech  respondentů, kteří mají  s internetovou výukou v reálném 

čase vlastní  zkušenost, uvádělo,  že předmět, který  jejím prostřednictvím  studovali 

nebo vyučovali, byl cizí jazyk. Téměř 80 % všech účastníků (stávajících i budoucích) 

chce  takto  cizí  jazyk  studovat  do  budoucna.  Téměř  20 %  lidí  takto  již  studovalo 

v pracovním  prostředí  –  především  při  příležitostech  nejrůznějších  školení  (mezi 

uváděnými  bylo  například  školení  o  BOZP).  Dále  pak  takto  byly  studovány 

a vyučovány  předměty  související  s informačními  technologiemi,  např. 

programován, a to ve 14 % případů. Humanitní, technické a ekonomické předměty 

pak byly uváděny pouze v malém množství případů. Do budoucna pak má ještě 25 % 

lidí zájem  takto studovat humanitní nebo ekonomický předmět, 20 % pak předmět 

technický. 

     

2.3.4  Technické podmínky  

Na  36  %  respondentů  využívá  kabelové  připojení  k Internetu,  27  % 

respondentů  se  k Internetu  připojuje  pomocí ADSL  nebo  bezdrátového  připojení. 

Poměrně  málo  procenty  (mezi  2  a  3  %)  byly  zastoupeny  ostatní  možnosti 

internetového připojení – ethernet, připojení přes mobilní telefon, vytáčené připojení 

a jiné blíže nespecifikované připojení. 
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Nejvíce  lektorů  a účastníků při RTeL  výuce používalo následující  software: 

Skype  (téměř 40 %), Moodle  (přes 10 %), LMS  iTutor  (8 %), a dále pak  ICQ, Class 

Server, Go to meeting a OLE. Poměrně hodně uživatelů (téměř 30 %) nevědělo, který 

program používali. 

Na 70 % lidí, kteří se zúčastnili internetové výuky v reálném čase, při hodinách 

nepoužívali webkameru. Tu používalo pravidelně přes  20 %  respondentů  a  občas 

kolem  8 %.  Polovina  ze  všech  těchto  respondentů  by  kameru  ráda  využívala  do 

budoucna, 20 % spíše ne a 15 % nemá v tomto ohledu preferenci. Kameru definitivně 

nechce využívat téměř 10 % tázaných ze skupiny lektorů a účastníků. Na otázku, jak 

se  respondenti  z této  skupiny  cítili  při  používání  kamery,  jen  20  %  dotázaných 

uvedlo, že  jim to bylo nepříjemné. Do budoucna chce možností obrazového spojení 

prostřednictvím webkamery  využívat  přinejmenším  60 %  respondentů  dotazníku 

pro laiky a přibližně 25 % z nich se k tomu nechystá. 

Účastníci a lektoři při výuce používali následující učební pomůcky a materiály 

(měli možnost  zaškrtnout  více  odpovědí):  dokumenty  (přes  80 %),  obrázky  (přes 

70 %),  chat  a  zvukové nahrávky  (téměř  60 %), dále  v pořadí  video, multimediální 

prezentace a interaktivní tabule. 

Nejčastěji pociťované technické potíže při výuce se týkaly výpadků ve spojení, 

které  zakusilo  téměř  40  %  respondentů.  Přes  30  %  dotázaných  mělo  negativní 

zkušenost  s hlasovým  zpožděním nebo  se  špatnou  kvalitou  zvuku. Přes  11 %  lidí 

mělo zkušenost  se  špatnou kvalitou obrazu. Téměř 20 % všech, kteří  internetovou 

výuku v reálném čase vyzkoušeli, se nesetkali s žádnými problémy. 

 

2.3.5   Hodnocení výuky 

Prostřednictvím internetového dotazníku jsme také zamýšleli zjistit, jak budou 

zúčastnění  tuto  formu  výuky  hodnotit  a  také  jaký přínos má podle  názoru  všech 

ostatních respondentů, kteří s RTeL nemají zkušenost. Od obou skupin  jsme získali 

velmi  podobné  odpovědi  (měli možnost  vybrat  více  odpovědí). Největší  výhodu 

shledávají  v časové  úspoře,  kterou  jim  internetová  výuka  přináší  (až  70  % 
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respondentů  z obou  skupin).  K  50  %  respondentů  také  oceňuje  možnost 

prostřednictvím  RTeL  studovat  odkudkoli,  dále  pak  flexibilitu  (tu  zvolilo  30  % 

respondentů),  širokou  dostupnost,  finanční  úsporu  a  dále  pak  možnost  využití 

multimedií. 

  V případě  účastníků  a  lektorů  až  60 %  respondentů  jmenovalo  jako  hlavní 

nevýhodu RTeL výuky technické potíže, kterých se také obává téměř polovina všech, 

kteří  ji  ještě  nevyzkoušeli. V očích  60 %  všech potenciálních účastníků  internetové 

výuky  v reálném  čase  naopak  této  formě  nejvíce  chybí  přímý  kontakt  lektora 

a účastníků, případně také účastníků navzájem. Tento problém potvrzuje téměř 40 % 

účastníků  výuky  a  lektorů.  Ti,  kdo  si  RTeL  výuku  už  vyzkoušeli,  dále  jmenují 

problém nedostatečné motivace účastníků a ztížené komunikace  (v obou případech 

přes  30  %).  Respondenti  dotazníků  pro  laiky  také  předpokládají  problém 

nedostatečné motivace  (až  20 %)  a  stejně  hodnotí  také  nevýhodu  nehmatatelných 

učebních  pomůcek,  v čemž  se  shodnou  také  s účastníky  a  lektory.  Na  14  % 

potenciálních budoucích účastníků upozornilo na zdravotní obtíže, které by mohly 

být s internetovým vzděláváním spojené. 

Téměř  60 %  všech  dotázaných,  kteří  s internetovou  výukou  v reálném  čase 

nemají  zkušenost,  si myslí,  že  by  se  při  ní  cítili  příjemně,  pouze  5 %  nepříjemně 

a přibližně 40 % respondentů to předem nedokáže posoudit. 

Až 50 % všech, kteří  již výuku osobně vyzkoušeli, RTeL velmi vyhovovala, 

téměř  40  %  vyhovovala  spíše  a  pouze  asi  14  %  dotázaných  spíše  nebo  vůbec 

nevyhovovala. Přes 30 % lidí se při ní dokonce cítilo lépe než při tradiční face‐to‐face 

výuce, 50 % lidí stejně a jen 15 % hůře.  Z dotázaných účastníků nebo lektorů by tento 

způsob  výuky  v budoucnu  zopakovalo  85 %  a  jen  15 %  se  k této možnosti  staví 

negativně. Přes 60 %  lidí by  se po dosavadních zkušenostech nerozpakovali zvolit 

čistě  internetový způsob výuky, tzn. bez osobního kontaktu a až 90 % respondentů 

z řad účastníků a lektorů jsou spokojeni s výsledky studia nebo své práce jako lektora 

dosaženými prostřednictvím internetové výuky v reálném čase. 
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2.3.5.1 Vývoj předpokládaný ze strany respondentů  

V závěru všech  tří dotazníků bez  rozdílu byly  respondentům položeny dvě 

otázky, ve kterých mohli vyjádřit  svůj názor. V první otázce  jsme  se ptali na  jejich 

názor,  zda  internetová  výuka  postupně  nahradí  výuku  v tradičních  třídách. 

Respondenti svými odpověďmi potvrdili neotřesitelné postavení tradiční face‐to‐face 

výuky ve třídě: přes 60 % vyjádřilo rozhodný nesouhlas a 25 % si spíše nemyslí, že se 

to někdy stane. Přes 10 % respondentů si myslí, že k tomu v budoucnu spíše dojde.  

Důvody,  které  respondenti  nejčastěji  uváděli,  aby  podpořili  svůj  názor  na 

nenahraditelnost tradiční výuky, spadaly do několika kategorií. Většina  lidí zastává 

názor, že internetová výuka by nikdy neměla nahradit výuku face‐to‐face především 

v primárním a sekundárním vzdělávání  (důvody  jsme rozebírali  již v oddílu 1.3.3). 

Dále  je  nenahraditelný  sociální  kontakt  ve  skupině,  proti  kterému  je  internetová 

výuka neosobní; může  to být překvapivé, ale někteří dospělí  lidé navštěvují kurzy 

právě a především kvůli navazování vztahů a setkávání s ostatními. Mezi opačnými 

názory převládala  tvrzení poukazující na deficit  času, který v naší  společnosti  lidé 

začínají  stále znatelněji pociťovat, nebo postupné zdokonalení a  rozšíření  techniky, 

včetně  zájmu  lidí  o  ICT  a  multimedia,  který  bude  příčinou  vzrůstajícího  počtu 

internetových kurzů.  

Co  se  druhé  otázky  týká,  zde  jsme  obdrželi  velmi  zajímavé  výsledky. 

Respondenti měli  odpovědět,  jestli  předpokládají  rychlé  šíření  tohoto  výukového 

trendu v České  republice v  časovém horizontu 10  let, a dostali na výběr pouze ze 

dvou možností. Námitka, kterou můžeme vznést, se  týká  formulace otázky – co si 

představit pod pojmem rychlé, jelikož to z formulace není jasné a každý proto mohl 

odpovídat velmi odlišně podle toho, co tímto pojmem rozumí. Nás však zajímalo, jak 

se lidé vyhraní a jaké stanovisko zaujmou. Je totiž pravdou, že často do těchto dvou 

posledních  otevřených  otázek  promítali  svoje  preference  vzhledem  k rozšíření 

internetové výuky. 

Pokud  v procentech  vyjádříme  odpovědi  na  tuto  otázku  získané  ze  všech 

internetových dotazníků,  zjistíme,  že  jen velmi  těsná většina  respondentů  (50,6 %) 
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nepředpokládá v ČR rychlé šíření tohoto trendu; 49,4 % lidí předpokládá jev opačný. 

Pokud  bychom  analyzovali  odpovědi  žen  a  mužů,  vyjdou  nám  téměř  identické 

odpovědi.  Taktéž  53  %  respondentů  náležejících  do  potenciální  cílové  skupiny 

účastníků ve věku 25 až 64 let je toho názoru, že se tento trend bude šířit – což opět 

není vyhraněné stanovisko. Z tohoto pohledu není téměř možné přiklonit se k názoru 

ani jedné skupiny. Analyzovali jsme také mladší skupinu respondentů ve věku do 24 

let včetně a poněkud překvapivě jsme zjistili, že jen 42 % respondentů z této věkové 

kategorie předpokládá,  že  se u nás RTeL do  10  let  rozšíří,  zatímco  téměř  60 %  to 

nepředpokládá.  Toto  zjištění  se  dále  pokusíme  interpretovat,  protože  v souvislosti 

s předchozími odpověďmi a našimi původními předpoklady bychom spíše usuzovali 

na opačný výsledek získaných odpovědí. U respondentů věkové kategorie 25 až 34 

let však  již zjištěné výsledky odpovídají  silnému nadprůměru, a tudíž  jsou  shodné 

s naším očekáváním. 

Výsledky  získané  ze  společného  vyhodnocení  dotazníků  účastníků  RTeL 

i lektorů  jsou  již  trochu více přikloněné na  jednu  stranu: 73 %  respondentů  rychlé 

šíření tohoto trendu u nás předpokládá, 27 % nikoli.  

Často  uváděným  zdůvodněním  kladných  odpovědí  byl  například  časový 

deficit, který podle respondentů veřejnost přiměje tento způsob výuky poptávat a tím 

pádem donutí firmy na zájem ze strany poptávky reagovat. Někteří respondenti zase 

projevili názor, že  se  tento  způsob  rozšíří ve  sféře  firemního vzdělávání z důvodu 

ušetření  nákladů.  Naopak  záporné  odpovědi  byly  většinou  zdůvodňovány 

nedostatečným  technickým  zázemím,  silnou  tradicí  klasického  školství 

a konzervativností Českého národa. 
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2.3.6 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu  

Z výše získaných výsledků je možné udělat si orientační představu o postojích, 

potřebách  a preferencích  respondentů  k internetové  výuce  v reálném  čase  a  zjistit, 

jakou zkušenost  s ní má necelých 10 % všech dotázaných. Opravdu  se ukázalo, že 

pouze  tak  malé  množství  účastníků  a  lektorů  se  zúčastnilo  RTeL  výuky.  Proto 

můžeme  konstatovat,  že dříve  formulovaná  hypotéza předpokládající  v ČR pouze 

malé množství osob, které mají s internetovou výukou v reálném čase zkušenost, se 

potvrdila.  Přesto  pro  nás  jejich  podněty  a  poznatky  z praxe  (stejně  jako  názory 

a očekávání možných  budoucích  účastníku  RTeL  výuky)  představují  velmi  cenné 

informace. 

Jaký by  tedy podle  respondentů měl být  ideální  internetový kurz v reálném 

čase? Nejvíce respondentů by prostřednictvím RTeL chtělo studovat cizí jazyk. Kurz 

by měl být kombinovaný s tradiční výukou ve  třídě nebo čistě  internetový. Hodina 

by  trvala  45  nebo  60 minut  a měla  by  se uskutečnit  jednou  až dvakrát do  týdne. 

Hodiny by byly  individuální  (tzn. účastnil by se  jich pouze  lektor a  jeden student) 

a byly by pojímány interaktivně. Cena za jednu RTeL hodinu by měla být nižší než za 
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tradiční  výuku.  Lektor  by  měl  být  odborníkem  na  daný  předmět  zběhlým 

v lektorských dovednostech; v případě studia jazyka pak rodilým mluvčím. 

Dále si můžeme na základě zjištěných dat položit otázku, jaké jsou nejčastější 

okolnosti  průběhu  internetové  výuky  v reálném  čase.  Nejčastěji  používaným 

programem  je  Skype  a  použití webkamery  při  výuce  není  doposud  běžné,  podle 

odpovědí by však být mělo do budoucna. Nejvíce netradičních učebních pomůcek, 

které  lektoři  často  využívají  oproti  face‐fo‐face  výuce,  je  multimediálního  nebo 

interaktivního charakteru;  jedná se o chat, video, audio a multimediální prezentace 

(případně  interaktivní  tabuli). Nejčastěji  pociťované  technické  potíže  při  výuce  se 

týkají výpadků ve spojení a hlasového zpoždění (což může souviset s horší kvalitou 

internetového přenosu i s nedostačujícím technickým vybavením).  

Všichni respondenti na RTeL nejvíce oceňují úsporu  času, možnost studovat 

odkudkoli a flexibilně si domlouvat hodiny. Naopak nejvíce obávané  jsou technické 

potíže (zmiňované na více místech této práce), chybějící přímý kontakt a nedostatečná 

motivace studujících. Většině lidí, kteří internetové hodiny v reálném čase vyzkoušeli, 

tento druh výuky vyhovoval a chtějí v takovémto studiu pokračovat.  

Velká většina  lidí se shodla na tom, že RTeL výuka bude existovat paralelně 

k tradiční  výuce  ve  třídě,  případně  ji  bude  účelně  doplňovat,  avšak  nenahradí  ji. 

S tímto tvrzením se ztotožňuje i autorka této práce. Internetová výuka v reálném čase 

však může  face‐to‐face výuku úplně nahradit  zejména v případech, kdy neexistuje 

jiná alternativa vzdělávání, než právě prostřednictvím výuky vedené přes  Internet. 

K této situaci může dojít za okolností, které  jsme  již vyjmenovali v podkapitole 1.3, 

např.  půjde‐li  o  nepříznivé  geografické  faktory,  fyzický  handicap  nebo  v případě 

výlučnosti studovaného předmětu.  

V kontextu ostatních odpovědí nás poněkud překvapil názor 130 respondentů 

mladších 25 let, z nichž většina neočekává (na rozdíl od zbývajících 263 dotázaných) 

že se trend RTeL u nás za 10 let rychle rozšíří. Toto zjištění poněkud problematizuje 

naši  domněnku,  že  především  mladší  věková  skupina  obyvatel  se  k  možnosti 

studovat  prostřednictvím RTeL  bude  stavět  kladně  a  nebude  vidět  překážky  jeho 
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rychlého rozšíření v ČR. Jsme si vědomi toho, že nelze objektivně srovnávat tato dvě 

lišící  se  tvrzení, přesto  se  však mezi  nimi můžeme  alespoň  velmi  stručně pokusit 

nalézt  souvislost. Mnoho  respondentů  totiž při zdůvodňování, proč se u nás RTeL 

rychle nerozšíří, kromě objektivních hledisek zmínili také vlastní preferenci, proč by 

si přáli, aby to tak bylo či nikoli. A právě mladší generace kromě názoru, že pro tento 

druh  vzdělávání  je  ČR  technicky  nedostatečně  vybavena  a  převládají  zde 

konzervativní názory ze strany lidí k využití technologií, často vyjádřila právě spíše 

svou negativní preferenci rychlého šíření RTeL u nás. Proč tomu tak mohlo být?  

V úvodu  jsme  přijali  názor,  že  především mladá  generace  bude mít  blízko 

k RTeL  a  nebude  vidět  problémy  v jeho  rychlém  rozšíření  v první  řadě  z toho 

důvodu, že se  jedná o generaci zvyklou běžně využívat počítač a  Internet. To však 

může také znamenat, že respondenti v této věkové kategorii si uvědomují, že celkově 

v Čechách  lidé  nejsou  dostatečně  digitálně  gramotní  a  rozšíření  a  dostupnost 

technického vybavení  je také podprůměrná vzhledem k ostatním státům Evropy (to 

jsme ostatně zjistili  již dříve v tomto  textu). Nabízí  se však otázka, proč  si  to  samé 

zjištění v takové míře nepřipouští  také věkově starší generace od 25  let výše, podle 

kterých naopak spíše k rychlému šíření trendu RTeL dojde.  

Dále je možné, že mladá generace si uvědomuje, že u počítače tráví příliš času, 

a proto dávají přednost výuce  face‐to‐face, při níž  se mohou  setkávat  s vrstevníky. 

Také  tato  generace  většinou  ještě  studuje  na  střední  nebo  vysoké  škole,  kde 

o vzdělávací  aktivity  není  nouze.  Je  pravděpodobné,  že  až  se  respondenti  z této 

věkové kategorie přesunou o jednu věkovou skupinu výše, bude pro ně poptávka po 

vzdělávacích aktivitách  tohoto  rázu aktuální. A dokonce  je možné, že pro ně bude 

ještě aktuálnější, než pro současnou generaci mezi 25. a 34. rokem, protože s počítači 

vyrůstali a přikláníme se k názoru, že nebudou mít problém nabídky internetového 

vzdělávání v reálném čase využít. 
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2.4   Vyvození závěrů a návrh pilotního projektu 

Předtím, než navrhneme několik kroků, které by v blízké budoucnosti mohly 

přispět rozvoji a rozšíření  internetové výuky v reálném čase, můžeme citovat názor 

Zdeňka Palána (2006, s. 3), se kterým se ztotožňujeme a který se dotýká také většiny 

otázek diskutovaných v této práci:  

„Pokud  se  podíváme  na  trendy  v  zahraničí,  můžeme  již  dnes  tvrdit,  že 
vzdělávací systémy a především systémy vzdělávání dospělých se budou stále 
víc  individualizovat  a  to  jak  ze  strany  poptávky  (formulování  představy 
a obsahu vzdělávání), tak i ze strany nabídky (přizpůsobování forem a metod), 
individualizace se dotýká i flexibility programů, rozvrhů, docházky. Stále více 
budou  do  vzdělávání  vstupovat  prostředky  ICT  a  e‐learning    vstoupí  na 
vzdělávací  trh  vůči  ostatním  formám  jako  rovnocenný  partner 
a pravděpodobně  brzy  vznikne  celonárodní,  obecně  přístupný  vzdělávací 
server. Dojde k dalšímu  sbližování  školského  systému  a dalšího vzdělávání, 
stále  více  škol  se  bude  „učit“  vzdělávat  dospělé  a  přizpůsobovat  nabídku 
zákonitostem vzdělávání dospělých.   Vzdělávání se bude  internacionalizovat, 
a to  jak  z  hlediska  uznávání  jeho  výstupů,  tak  i  v možnostech  akceptování 
mezinárodní nabídky.“ 

 

Náš vlastní názor na to, jakou pozici by mělo vzdělávání prostřednictvím RTeL 

v Česku zaujímat a  jakým způsobem by se mělo šířit, můžeme shrnout následovně. 

V období do  10  let  je  také možné počítat  s velkým  rozšířením počítačů  a Internetu 

mezi obyvatelstvem a k dalšímu sžívání populace s jejich každodenním využíváním. 

Věříme, že  také  internetová výuka v reálném  čase může přispět ke zvýšení kvality 

vzdělávání a zpřístupní jej všem osobám, které před tím z nějakého důvodu nemohly 

studovat  tradiční  formou. Podle našeho názoru  se potvrdilo,  že především  oblasti 

dalšího vzdělávání dospělých má RTeL výuka co nabídnout, a  to zejména v oblasti 

výuky jazyků, firemních školení, v případě osob časově vytížených, znevýhodněných 

a všech, kteří nemají přístup k takovému vzdělávání tradiční formou, o které by měli 

zájem.  

Myslíme  si  také, že RTeL bude muset  často  čelit oponentům z  řad zastánců 

výhradně tradičního vzdělávání face‐to‐face.   Již v úvodu této diplomové práce jsme 

předestřeli,  že  naším  cílem  není  snažit  se  prostřednictvím  internetové  výuky 
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v reálném  čase  vytlačit  tradiční  výuku  face‐fo‐face,  což  by  ani  nebylo  možné. 

Myslíme  si  však,  že  RTeL  by měl  existovat  jako  doplněk  ostatních  vzdělávacích 

forem. Právě  toto spojení se při výuce dospělých a aktivně pracujících  lidí  jeví  jako 

velmi výhodné. Jak jsme již předestřeli, blended learning nabízí zajímavou a pestrou 

formu výuky. Studující při ní neztrácí kontakt s kolektivem (což byl, který pociťovalo 

druhé nejvyšší procento  respondentů dotazníku)  a má příležitost naučené  znalosti 

konfrontovat  v praxi.  Na  druhou  stranu  mu  nic  nebrání  využívat  všech 

diskutovaných výhod, které nabízí také internetové vzdělávání (v reálném čase). 

Ztotožňujeme se s názorem Davida Nocara (2004, s. 236), který v elektronickém 

vzdělávání  vidí  „fenomén  21.  století“. Toto  však  lze předpokládat  spíše  v případě 

západního  světa. Zda RTeL  obhájí  své místo  po  boku  tradičního  vzdělávání  také 

v České republice a  jestli se za 10  let tato forma výuky u nás dostane do povědomí 

většiny  lidí  jako  alternativa  klasické  výuky  ve  třídě  a  asynchronního  eLearningu, 

záleží na několika proměnných, na které je nutné se co nejdříve zaměřit. 

 

2.4.1  Oblasti, na které se zaměřit 

V první  řadě  je  nutné  usilovat  o  zajištění  kvalitního  technického  vybavení, 

základní  a  vyšší  ICT  gramotnosti  a  rozšíření  internetového  pokrytí  alespoň  na 

průměr Evropy‐25, což je základní předpoklad využití RTeL. S tím přímo souvisí také 

kvalita a ceny internetového připojení, které jsou z vlastní zkušenosti v ČR (v poměru 

k příjmům  obyvatelstva)  výrazně  vyšší  než  například  v USA.  Kromě  postupného 

spontánního  zlepšování  v této  oblasti  by  tento  krok měl  být  řešen  také  na  vládní 

úrovni. Důležité je přejít z roviny obecných diskuzí ke konkrétním opatřením. Vždyť 

digitálně  nadprůměrně  vzdělané  obyvatelstvo  představuje  konkurenční  výhodu 

každé  společnosti a může  tak přispívat  také k celkovému  lepšímu hospodářskému 

rozvoji národa.  

Další  opatření,  které  je  vhodné  učinit,  souvisí  s nedostatkem  odborné 

a praktické  literatury  na  téma  internetového  vzdělávání  v reálném  čase  ani  kurzů 

a školení  jejího  praktického  využití.  Předložená  práce  se  zaměřila  na  analýzu 
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některých stránek této vzdělávací formy. Je však jisté, že nebylo v našich silách pokrýt 

problematiku  RTeL  v celé  její  šíři.  Doporučili  bychom  například  zaměřit  se  na 

vytvoření podrobné didaktické metodiky vztahující se k samotnému procesu výuky 

probíhajícímu v reálném čase prostřednictvím Internetu. Stejně tak je vhodné zaměřit 

se  na  tuto  vzdělávací  formu  z psychologického  hlediska,  zejména  z pohledu 

nedostatečné motivace  (kterou  jako  problém  pociťovalo  téměř  30 %  respondentů) 

a na  zvládání  a  předcházení  problémů  v komunikaci,  ke  kterým může  při  výuce 

docházet  nejen  v souvislosti  s  technickými problémy. Tyto metodické příručky  by 

pak mělo být možné zakoupit nebo volně stáhnout z Internetu. To by podle našeho 

názoru pomohlo rozšířit  lektorskou základnu a zvýšit  její odbornou připravenost – 

lektoři  by  měli  kde  sehnat  informace  o  výukovém  procesu  a  mohli  by  ho  tak 

zkvalitnit  také po  jiné než obsahové stránce. Mohla by  také existovat školicí centra, 

kde  by  bylo možné  účastnit  se  kurzů  přímo  zaměřených  na  teorii  a  praxi  RTeL, 

z nichž by pak lektoři získaly certifikovaný výstup, který by byl předpokladem jejich 

kompetence/kompetentnosti  touto  formou učit. To  se  týká  otázky  zajištění  kvality 

RTeL výuky, kterou zde však podrobně probírat nelze. 

Jednou  z nejdůležitějších  oblastí,  na  které  je  nutné  se  zaměřit,  je  snaha 

o postupné navykání  lidí na  skutečnost, že do budoucna bude opravdu velká  část 

jevů  a  procesů  (včetně  těch  spojených  se  vzděláváním)  probíhat  elektronickou 

formou  a  prostřednictvím  Internetu.  Je  tedy  nutné  pokusit  se  změnit  přístup  lidí 

k internetovému  vzdělávání, poskytnout  jim  o  něm  informace, umožnit  jim  vše  si 

zdarma  nebo  za menší  poplatek  vyzkoušet  a  dát  jim  pak možnost  svobodně  se 

rozhodnout pro způsob vzdělávání, který jim osobně nejlépe vyhovuje. Je nutné, aby 

se budoucí účastníci nesetkali se zásadními technickými potížemi během výuky a aby 

je při jejich seznamování s RTeL vedl lektor, který s touto výukou už má zkušenost. 

První dojem z internetové výuky v reálném čase totiž může být rozhodující. Věříme 

však  (a dotazníkový průzkum nám  to potvrdil), že většina  lidí, kteří mají možnost 

RTeL sami vyzkoušet, se k této formě výuky vracejí. 
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RTeL výuka má  co nabídnout  také v oblasti podnikového vzdělávání, např. 

jejím prostřednictvím mohou probíhat nejrůznější  firemní školení; při větším počtu 

účastníků však bude výuka  logicky probíhat na úkor míry  interaktivity s lektorem. 

Většinu možných budoucích účastníků  také motivuje cena za RTeL, která by podle 

jejich  vyjádření měla  být  nižší,  než  cena  za  výuku  v kamenné  třídě,  avšak  dosud 

tomu  tak  nebývá  (což  nám  potvrdil  jak  dotazníkový  průzkum,  tak  sledování  cen 

inzerovaných za RTeL na Internetu). 

Nabídka vzdělávacích RTeL kurzů ze strany univerzitní,  firemní  i soukromé 

lektorské  základny  je  však  v současné  době  extrémně  neuspokojivá.  To  potvrzují 

i reakce na  článek autorky  této práce uveřejněný na  internetovém portálu Třetí věk 

v rubrice Vzdělávání (viz Příloha B). Reakce čtenářů jsou veskrze pozitivní a rádi by 

internetovou  výuku  v reálném  čase  osobně  vyzkoušeli.  Sami  však  trefně  vystihli 

situaci týkající se současného stavu RTeL svými komentáři. Jeden z nich napsal, že se 

těší na budoucí nabídku tohoto alternativního elektronického „školství“, další čtenář, 

který je dlouhodobě pracovně v zahraničí, se zajímal o to, jaké obory by byly otevřeny 

pro studium on‐line v českém jazyce. Poslední čtenář celou situaci shrnul slovy: „Ať 

hledám, jak hledám, na celém netu se jen diskutuje, jak by to bylo úžasné, jaké by to 

mělo výhody. Ale tady (v rubrice Vzdělávání portálu Třetí věk) např. vlastně žádné 

kurzy neotvíráte, nenabízíte nic než odkazy na adresy angličtiny. Pořád trochu málo 

možností pro seniory“ (viz Příloha B) – a nám nezbývá než dodat nejen pro seniory. 

Je  tedy důležité,  aby v návaznosti na výše uvedená  opatření  začala vznikat 

nabídka kvalitních on‐line kurzů v reálném čase, nejlépe dostupná na celonárodním 

vzdělávacím portálu  (v případě cizích  jazyků nebo dalších kurzů v cizím  jazyce by 

vše mohlo  být  napojeno  na podobné  servery  v zahraničí). Celonárodní  vzdělávací 

server, který by byl v povědomí veřejnosti, doposud u nás neexistuje, i když zmíněné 

edu.cz  se na něj  snaží  aspirovat. Z toho důvodu by bylo vhodné vytvořit  alespoň 

RTeL portál, který by fungoval jako místo pro nabízející (nabídku jejich RTeL kurzů) 

a poptávající  (kde by získali přehled o nabídce kurzů a měli možnost vyjádřit  své 

požadavky a preference).  
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Myslíme  si,  že  pokud  by  internetové  výuce  v reálném  čase  byla  vytvořena 

dostatečná  mediální  podpora  prostřednictvím  reklamní  kampaně  (především  na 

Internetu),  určitě  by  se  našlo množství  lidí,  kteří  by  ji  rádi  vyzkoušeli  už  jen  ze 

zvědavosti.  Nejdůležitějším  krokem  je  tedy  informovat  veřejnost  o  možnostech 

internetového vzdělávání v reálném  čase a dále  je uvědomit o  tom, kde  informace 

o kurzech RTeL získají, tzn. měl by už existovat zmíněný specializovaný internetový 

portál,  na  kterém  by  již  byly  inzerované  nabídky  vzdělávacích  agentur,  univerzit 

i soukromých lektorů.  

Poté,  co  jsme  již  rozebrali  situaci  týkající  se  internetového  vzdělávání 

v reálném  čase  z mnoha  úhlů  pohledu,  se  nyní  zaměříme  na  velmi  stručný  popis 

námi vybraného RTeL projektu, který představuje zázemí pro konkrétní vzdělávací 

nabídku. 

 

2.4.2  Vize pilotního projektu 

Podle  Brdičkových  slov  (2003,  s.  42‐42)  je  každý  za  své  vzdělávání 

zodpovědný  sám. Proto  je možné  se domnívat, že  ten kdo bude o nějaké vzdělání 

stát,  si  postupem  času  bude moci  na  Internetu  vyhledat  člověka,  který mu  bude 

schopen co nejrychleji a co nejkvalitněji požadované vzdělání poskytnout.  

Také námi navrhovaný pilotní vzdělávací projekt se zaměřuje na výše popsané 

využití vzdělávacích možností poskytovaných Internetem, a to právě prostřednictvím 

internetové  výuky  v reálném  čase.  Navazuje  také  na  závěry  a  poznatky  získané 

v dotazníkovém šetření.  Jelikož většina respondentů se chce do budoucna orientovat 

na  studium  cizího  jazyka  prostřednictvím  RTeL,  rozhodli  jsme  se  vytvořit  jim 

pomyslnou  vzdělávací  nabídku  v podobě  exkluzivního  vzdělávacího  jazykového 

portálu.  

 

Jednalo  by  se  o  vzdělávací  portál  pojatý  jako  internetový  obchod  (e‐shop) 

zaměřený  výhradně  na  výuku  jazyků  prostřednictvím  RTeL.  V počátku  by  se 
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nabídka  soustředila pouze na možnost  studovat anglický  jazyk, postupem  času by 

došlo k rozšíření o další cizí jazyky. 

Formou  cafeterie  by  se  nabízel  široký  výběr  nejrůznějších  zaměření  kurzů 

anglického  jazyka a  jejich specifik. Vyjdeme‐li z preferencí  respondentů, standardní 

nabídkou by byla 60minutová, individuální internetová vyučovací hodina v reálném 

čase,  která  by  se  konala  jednou  týdně  ve  smluvený  čas  vyhovující  oběma 

zúčastněným stranám. Bylo by zdůrazněno, že cena za 1 vyučovací hodinu  je nižší 

než  by  byla  za  stejnou  hodinu  při  face‐fo‐face  výuce  (což  by  však  v důsledku  – 

zejména v úvodní fázi zavádění tohoto projektu – mohlo být složité zajistit). Zkušební 

hodina by byla zdarma nebo za menší poplatek. Nabízel by se minimální balíček pěti 

internetových hodin, který by účastník zaplatil předem. 

V nabídce  by  byla  různá  zaměření  kurzů:  kurz  čistě  konverzační,  kurz 

zaměřený  na  gramatiku,  kurz  kombinující  gramatiku  a  konverzaci,  kurz  na 

zlepšování vybraných  jazykových prostředků a  řečových dovedností podle potřeby 

studenta, kurz přípravy k maturitě nebo přijímacím zkouškám na VŠ, přípravný kurz 

pro  mezinárodní  jazykové  certifikáty,  kurz  doučovací,  kurz  debatní,  kurz 

specializovaný  na  literaturu  nebo  reálie  anglicky  mluvících  zemí,  kurz  business 

English aj. Hlavním cílem by bylo, aby si v nabídce vybral každý a v případě, že by 

někým požadovaný kurz nebyl v nabídce, provozovatelská  firma by  se ho  snažila 

zajistit. 

Na  výběr  by  také  byly  různé  druhy  anglického  jazyka  podle  národnosti 

a lokality lektora. Vybírat by se dalo z řad českých lektorů i rodilých mluvčích. U těch 

by  si  student  sám  zvolil,  zda  dává  přednost  americké  angličtině,  nebo  třeba 

skotskému přízvuku. Toto by se mohlo osvědčit  jako nabídka pro všechny, kteří se 

chystají do dané země odjet a potřebují si přivyknout na cizí přízvuk. Každý by si 

také  mohl  zvolit,  jestli  jeho  lektorem  má  být  spíše  muž  nebo  žena.  Výhodou 

související s poskytováním kurzů ze zahraničí může být i časový posun, který např. 

mezi ČR a USA činí přes 6 hodin – když by český účastník potřeboval mít hodinu po 

18 hodině večer, což je doba, kterou uvítá většina pracujících lidí, lektor nacházející se 
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v tu  dobu  na  území USA  by  nejspíš  nebyl  tak  vytížen  jako  lektor  sídlící  v České 

Republice. 

Všechny  parametry,  které  by  si  budoucí  účastníci měli možnost  zvolit  při 

výběru  svého  kurzu  na  míru,  by  ovšem  byly  podmíněny  dostatečně  širokou 

a kvalitní  lektorskou základnou.  Je otázkou,  jak  tento náročný požadavek uvést do 

praxe,  protože  kvalita  služeb  by  se  odvíjela  právě  od  kvality  jednotlivých  článků 

celého systému – lektorů. Proto by na vytvoření široké a kvalitní lektorské sítě musel 

být kladen velký důraz. 

Lektoři by museli prokázat svou kvalifikaci pro tento druh výuky; k tomu by 

jim bylo nabízeno školení právě prostřednictvím RTeL. Odvedli by pak ukázkovou 

hodinu a od společnosti získali certifikát. Jazyková škola by pak jejich služby zařadila 

do své nabídky. Každý lektor by měl svůj profil nebo portfolio s fotografií, kde by se 

o  něm  daly  zjistit  základní  informace  a  kde  by  byl  také  prostor  pro  komentář 

a diskuzi k jeho způsobu výuky.  

Stručně popsat by se dal celý proces výběru kurzu na míru asi takto: účastník 

by měl možnost prohlédnout  si nabídku a profily  lektorů na  Internetu. Navolil by 

svou  úroveň  znalostí  anglického  jazyka,  specifikoval  by  všechny  požadavky, 

a konkrétní nabídka volných lektorů daného zaměření by se mu zobrazila ihned po 

odeslání požadavku, nebo by byl do 24 hodin kontaktován provozovatelskou firmou. 

V případě, že by  se zájemce nabízený kurz  rozhodl vyzkoušet, zaregistroval by  se 

u provozovatele,  a  tím  by  se mu  otevřela možnost  využívat  pro  výuku  speciálně 

vyvinutého virtuálního  jazykového prostředí. Registrovaný  student by měl po pěti 

hodinách s lektorem možnost vyjádřit svůj názor na výuku prostřednictvím prostoru 

pro komentář v lektorově profilu.  

Pokud by celý projekt jazykového internetového obchodu měl začít fungovat, 

bylo by nutné předem vyřešit následující záležitosti: vhodný název portálu, překlad 

názvu  výuky  do  češtiny,  copyrights,  distribuci,  propagaci  a  reklamní  kampaň, 

přihlašování  a rozřazování  do  kurzů,  certifikaci  lektorů,  kontrolu  a  hodnocení 

kvality, akreditaci kurzů, hodnocení výstupů z kurzů, závěrečné zkoušky (pokud by 
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byly  v nabídce),  technickou  stránku  projektu  (vhodný  program  nebo  jazykové 

studijní  prostředí,  eliminaci  technických  potíží),  cenu  a  způsob  platby, možnosti 

dotace  z  fondů,  metodologické  zázemí  a  všechny  oblasti  dříve  zmíněné  v této 

podkapitole.  

  Je zřejmé, že  je mnoho otázek, které by musely být vyřešeny v souvislosti se 

zaváděním  tohoto  projektu  postaveného  na  využití  RTeL.  Věříme  však,  že  by  se 

kolem něho postupně vytvořila  skupina příznivců RTeL, která by pak na  základě 

vlastní zkušenosti s touto formou výuky o ní šířila informace ve svém okolí – věříme, 

že by to byly informace pozitivní. 

Alternativou  ke  zprostředkovávání  jazykových  služeb,  jak  je popsal projekt 

výše,  by  pak  byly  internetové  stránky  zaměřené  spíše  inzerčně  –  jakýkoli  lektor 

a jakýkoli účastník  by  na  nich měl možnost  nabízet  a poptávat určitý RTeL  kurz, 

ovšem bez záruky kvality. Podobně by bylo možné koncipovat také server, kde by si 

lidé z celého světa vyhledávali a nacházeli jiného člověka do tandemu, jehož účelem 

by  byla  výměnná  výuka  nějakého  předmětu  prostřednictvím  RTeL,  konverzace 

v cizím jazyce, nebo třeba jen sdílení společného zájmu. V tomto případě by vše bylo 

zdarma  pouze  na  základě  směny  a  bylo  by  tomu možné  využít  volně  šiřitelných 

programů na internetovou telefonii, např. Skype.  

Pokud by se tyto nápady detailněji propracovaly a rozvedly, můžeme o nich 

říci, že představují nabídku využití eLearningu v reálném čase s přímým vizuálním 

kontaktem, která u nás dosud není zastoupena. 
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3 ZÁVĚR 

 

Informační a komunikační technologie ovlivňují jak obsah vzdělávání, tak jeho 

formy. Rozšíření počítačů a cenová dostupnost Internetu vedly v posledním desetiletí 

ke vzniku nové  formy vzdělávání – asynchronního eLearningu. V současnosti není 

problém  přes  Internet  přenášet  hlas  i  obraz,  což  otvírá  nové možnosti  také  pro 

synchronní  on‐line  výuku  –  eLearning  v reálném  čase  s přímým  vizuálním 

kontaktem, jehož problematikou se zabývala předložená diplomová práce. 

  První  část práce nám poskytla  teoretické  zázemí pro námi vybranou  oblast 

zájmu. Zjistili jsme, že evropské dokumenty a akční plány pro vzdělávání považují za 

hlavní  cíl  realizaci  takových  opatření,  jež  umožní  maximální  demokratizaci 

vzdělávání  v celém  průběhu  života.  Také Memorandum  o  celoživotním  učení  z roku 

2000  klade  důraz  na  využití  informačních  a  komunikačních  technologií  při 

vzdělávání  a na  snahu  co nejvíce  lidem usnadnit přístup  ke  vzdělávání. Oba  tyto 

požadavky  splňuje  také  eLearning  v reálném  čase  s přímým  vizuálním  kontaktem 

a v souvislosti  s orientací  ČR  na  trendy  udávané  evropskými  dokumenty  tedy 

v tomto ohledu nic nebrání jeho rozšíření.  

  Dále  jsme  chtěli  zhodnotit  postavení  tohoto  druhu  eLearningu    ve  světě, 

a především v České republice. Mezi naše poznatky patří zjištění, že námi zkoumaná 

oblast eLearningu není doposud v Evropě, a především v České republice – na rozdíl 

od amerického kontinentu – rozšířena. Přesto však je doposud téměř nemožné získat 

k této  problematice  jakékoli  informace  z odborné  literatury  nebo  přímo  z praxe. 

Z těchto důvodů jsme se zaměřili alespoň na přiblížení stavu klasického eLearningu. 

Touto vzdělávací formou se u nás zabývá  již poměrně značné množství organizací, 

nikde však není možné informovat se o ucelené nabídce kurzů a konferencí. V tomto 

ohledu  je  přínosem  předložené  diplomové  práce,  že  přináší  podrobnější  přehled 

o událostech v eLearningové oblasti se zaměřením na ČR.  
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  Další informace o eLearningu v reálném čase s přímým vizuálním kontaktem 

jsme  čerpali  především  z vlastní  zkušenosti  s touto  formou  výuky.  Blíže  jsme 

charakterizovali  její  specifika  a  z výsledku  jsme  usoudili,  že  internetová  výuka 

v reálném  čase  s  sebou  přináší  širokou  škálu  doposud  nevyužitých  možností. 

Představuje  totiž  vzdělávací  formu  na  pomezí  tradiční  face‐to‐face  výuky 

a samostudia  realizovaného  prostřednictvím  klasických  asynchronních 

eLearningových kurzů, která v sobě  spojuje výhody obou uvedených vzdělávacích 

forem,  především  časovou  flexibilitu,  možnost  studovat  z  libovolného  místa, 

bezprostřední zpětnou vazbu a využití multimedií.  

Ve světle předchozích zjištění jsme formulovali hypotézy, které jsme následně 

ověřovali  v druhé,  praktické  části  předložené  diplomové  práce.  Jejím  cílem  bylo 

zaměřit  se  na  skutečné  využití  internetové  výuky  v reálném  čase.  Na  základě 

pokusné výuky v  a průzkumu ve formě internetového dotazníku můžeme potvrdit 

náš  předpoklad,  že  RTeL  výuka  představuje  velmi  účelný  a  efektivní  způsob 

vzdělávání,  jehož možnosti by zejména v budoucnu neměly být opomíjeny.  I přes 

technické potíže, které v současné době RTeL výuku ve většině případů provázejí, 

totiž  nepochybujeme  o  vhodnosti  jejího  budoucího  nasazení  v oblasti  dalšího 

vzdělávání zejména pro dospělé motivované studenty.  

Z vyhodnocení dotazníkového průzkumu  jsme  však  zjistili  (a  zároveň  s tím 

potvrdili  naši  druhou  hypotézu),  že  v ČR  s touto  formou  výuky  nemá  zkušenost 

dostatečné množství  obyvatel  na  to,  aby  bylo možné  usuzovat  na  budoucí  vývoj 

tohoto vzdělávacího  trendu.  Jedno  je však  téměř  jisté – není  třeba se obávat, že by 

internetové  vzdělávání  v  budoucnu  zcela  nahradilo  vzdělávání  tradiční.  Lze 

předpokládat,  že  tyto  dvě  formy  budou  na  jednu  stranu  koexistovat,  na  stranu 

druhou  se  doplňovat  v  podobě  blended  learning,  která  umožňuje  využít  výhody 

a odstranit nevýhody obou těchto výukových forem. 

Na  straně  respondentů  nelze  mluvit  o  jednoznačném  očekávání  rychlého 

šíření  výukového  trendu  RTeL  během  příštích  10  let.  Celkové  naladění  obyvatel 

(soudě alespoň dle dotazníkového vzorku populace) však není vůči RTeL negativní. 
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Spíše jde z jejich strany možné o zvědavost a očekávání, co konkrétně jim tento druh 

výuky může nabídnout. Nemají však zatím možnost získat s ním osobní zkušenost, – 

především  vinou nedostatku  dostatečné  vzdělávací  nabídky  a  obav  z technických 

potíží, které by výuku mohly provázet.  

Aby se však internetová výuka v reálném čase dostala do povědomí obyvatel 

jako  způsob  výuky,  pro  který  jim  nic  nebrání  se  rozhodnout  v případě  zájmu  či 

potřeby, je nutné zaměřit se na následující čtyři oblasti vyzdvihované zde autorkou. 

V první  řadě  se  jedná  o  zlepšování  technického  zázemí  obyvatel  a  jejich  digitální 

gramotnosti.  Dále  pak  je  nutné  koncentrovat  se  na  oblast  internetové  výuky 

v reálném  čase  také  z pohledu  didaktiky  a  psychologie,  potažmo  pak  vytvořit 

metodické  příručky  pro  tuto  formu  výuky.  Třetím  předpokladem  je  postupné 

seznamování veřejnosti s tímto druhem výuky skrze poskytování dostatku informací 

o RTeL výuce a také možnosti vše osobně vyzkoušet. V neposlední řadě je pak nutné 

dát  vzniknout  celostátnímu  RTeL  portálu  shromažďujícímu  informace  o  tomto 

způsobu  vzdělávání  a  přinášejícího  již  konkrétní  nabídky  firem,  univerzit 

i soukromých  lektorů.  Vizi  jedné  takové  vzdělávací  nabídky  prostřednictvím 

eLearningu  v reálném  čase  s přímým  vizuálním  kontaktem  ve  svém  pilotním 

projektu navrhla také autorka této práce. 

 

Závěrem  lze konstatovat, že komplexní analýza problematiky nám potvrzuje 

skutečnost, že prostor pro  internetovou výuku v reálném  čase  je v tuto  chvíli zcela 

otevřený a  s výjimkou  technických nedostatků, které budou díky technologickému 

vývoji stále vzácnější, zájemcům nic nebrání začít se na ní aktivně podílet. Míra jejího 

zužitkování  a  podoba  konečného  výsledku  záleží  na  iniciativě  všech 

zainteresovaných stran – na  jedné straně subjektů, které budou výuku v budoucnu 

nabízet, na straně druhé současných  i budoucích zájemců o  tento, zatím netradiční 

způsob výuky, který však skýtá značný, doposud nevyužitý potenciál. 
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