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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá současným stavem distančního vzdělávání na 1. stupni ZŠ 

konkrétní škole ve 4. a 5. ročníku v období školního roku 2020/2021. Stěžejní část 

představuje struktury řízení distančního vzdělávání realizující vybrané metody online výuky 

– tvorbu studijních materiálů (distančních opor), zpřístupnění těchto materiálů žákům               

a realizaci zpětné vazby oběma směry. Dále se věnuje pedagogickým a didaktickým 

aspektům distančního vzdělávání včetně srovnání odlišností mezi distanční a prezenční 

výukou v období: leden až červen 2020 a září 2020 až květen 2021. Empirická část 

diplomové práce byla realizována jako akční výzkum. Je zde porovnáváno období počátku 

distanční výuky, březen 2020 – PRVNÍ FÁZE, s dobou od října 2020 – DRUHÁ FÁZE. 

Také jsou zde porovnány výkony dvou vybraných žáku a vliv distančního vzdělávání na 

jejich výkon od ledna 2020 do května 2021. Podpůrná zjištění k dané problematice jsou 

podložena prostřednictvím několika metod (dotazníkového šetření, diskuse s žáky                      

a výsledky žáků z testů).  Závěr práce zahrnuje zhodnocení procesu výuky v první a druhé 

fázi distančního vzdělávání, dopady na žáka a doporučení dalších postupů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Distanční vzdělávání, e-learning, akční výzkum, informační systém, reflexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the current state of distance education at the 1st stage of 

primary school (4th and 5th grade) year 2020/2021. The main part presents the 

management structures of distance education with the implementation of selected online‘s 

methods teaching and creation of materials‘ study (distance learning). These materials are 

making available to students with the possibility to provide feedbacks in both directions. It 

also deals with pedagogical and didactic aspects of distance education, including a 

comparison of differences between distance and full-time teaching (duration: January to 

June 2020 and September 2020 to May 2021). The empirical part of the thesis was carried 

out as action research. It compares the period of the beginning of distance learning, March 

2020 - FIRST PHASE, with the period from October 2020 - SECOND PHASE. It also 

compares the performance of two selected students and the impact of distance education on 

their performance from January 2020 to May 2021. Supporting findings on the issue are 

substantiate by several methods (questionnaire survey, discussion with students and 

student results from tests). The conclusion of the thesis includes an evaluation of the 

teaching process in the first and second phase of distance education, the impact on the 

student and recommendations for further procedures. 
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Úvod 

K danému tématu této diplomové práce mě přivedla zkušenost z mé profese v době prvního 

nouzového stavu v České republice v roce 2020. Jako učitelka pracuji již šest let a až v roce 

2020 jsem se poprvé setkala s možností distančního vzdělávání na základních školách. Do 

této doby jsem si takovou formu výuky na 1. stupni základních škol nedokázala představit, 

a to ani z laického, ani z profesního hlediska.  Právě tato zkušenost mě přivedla k tématu 

distančního vzdělávání na konkrétní škole, kde nyní pracuji na pozici třídní učitelky. 

Škola, na které pracuji, se nachází ve středních Čechách ve malebném městě Dobříš. Tuto 

školu navštěvuje přibližně 900 žáků a okolo 60 zaměstnanců. Komplex školy je dělen na 

pavilony. Jedná se o státní školu, kde zřizovatelem je město Dobříš. Škole se nachází 

v klidné okrajové části města. V její blízkosti je další základní škola, gymnázium a velká 

sportovní hala. Ačkoliv se jedná o velikou školu, vztahy mezi kolegy jsou výborné. Stejně 

tak přístup vedení školy k zaměstnancům je velmi vstřícný a ochranitelský. Žáci na této škole 

respektují školní řád a pravidla, v areálů školy i pavilonech udržují pořádek a chovají se 

adekvátně svému věku. Někdy až nadstandartní přístup některých mladých pedagogů 

směrem k žákům zapříčinil fakt, že mnoho žáků má s pedagogy dobrý až přátelský vztah.  

Díky rychlému jednání ze strany vedení školy, byla první fáze distanční výuky pojata na této 

škole s poklidem. Nástroje pro aplikaci takovéto výuky byly brány s důvěrou, která 

pedagoga mohla pouze motivovat k práci a k hledání nových řešení. Za účelem nalezení 

nových možností vzdělávání jsem se rozhodla právě pro akční výzkum. Pro svou práci jsem 

si vybrala kvalitativní přístup s typem aktivního (pro-aktivního) akčního výzkumu. Cílem 

této práce je poukázat na rozdíl distanční výuky na jaře 2020 a od podzimu 2020 po jaro 

2021 a poskytnou možná řešení v další vlně povinného distančního vzdělávání na základních 

školách. 

Diplomová práce se skládá z osmi kapitol. První tři kapitoly mají teoretický charakter práce. 

V první kapitole jsou uvedeny historické příklady a počátky vzniku distančního vzdělávání. 

Dále poukazuji na právní úpravu školského zákona České republiky se zásadními změnami, 

které upravily právní pojetí distančního vzdělávání u nás, pojem distanční vzdělávání, jeho 

formy, metody, pravidla, hodnocení a charakter konstruktivistické pojetí učení zaměřeného 

na podporu motivace a učení každého žáka. 
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Druhá kapitola popisuje programy během distančního vzdělávání a jejich použití.  

Ve třetí kapitole je teoreticky popsán akční výzkum, jak funguje a jeho cíle. Tento výzkum 

není právě nejběžnější formou výzkumu v České republice a jsem velmi ráda, že jsem ho 

mohla aplikovat ve své diplomové práci v roli učitelky na 1. stupni základní školy.  

Čtvrtá až sedmá kapitola tvoří výzkumnou část této diplomové práce. Jsou zde popsány 

stanovené cíle, metodologický rámec a doporučení vycházející z výsledků výzkumného 

šetření. Text je doplněn grafy a jejich rozborem. V závěru diplomové práce je shrnuto 

celkové zamyšlení a ucelení získaných informací z akčního výzkumu i vlastních zkušeností. 

Text je doplněn seznamem literatury. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Tato kapitola je zaměřena na teorie distančního vzdělávání. Definovat distanční vzdělávání 

není jednoduché, jelikož neexistuje jednotná forma definice. 

UNESCO chápe distanční vzdělávání jako proces a systém vzdělávání, při kterém je celá či 

podstatná část výuky prováděna nezávisle na prostoru a čase. S termíny prostor a čas pak 

operují i další definice. Pro příklad uveďme definici od Open university, která distanční 

kurzy tvoří a provozuje. Distanční vzdělávání je zde chápáno jako vzdělávání, které je 

umožněno všem, nezávisle na místě a daném čase studia a které není ochuzeno o sociální 

interakci.1 

Definice distančního vzdělávání 

Citace viz níže2 

„• Distanční vzdělávání je typ vzdělávání, jehož historie spadá do doby, kdy neexistoval 

internet. Žák studuje samostatně bez přímého kontaktu s vyučujícím. Jde o podobu 

vzdělávání, která s přímou prezenční výukou nese společné i odlišně prvky. 

• Úspěšné distanční vzdělávání tedy nestojí jen na dobrém systému, ale především na 

jeho kvalitním pedagogickém uchopení. 

• Distanční vzdělávání (DiV – anglicky distance education – DE) je multimediální 

forma řízeného studia, v němž jsou vyučující a konzultanti v průběhu vzdělávání trvale nebo 

převážně odděleni od vzdělávaných. Multimediálnost zde znamená využití všech 

distančních komunikačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo - tj. tištěné materiály, 

počítačové programy, telefony, e-mail a televizní přenosy, počítačové sítě (INTERNET). 

• Distanční vzdělávání můžeme vymezit jako formu vzdělávání, při které jsou studující 

v nepřímém kontaktu s vyučujícím, přičemž toto vzdělávání je z větší míry sebeřízené               

a hlavní odpovědnost za proces i výsledky vzdělávání nese sám studující. Žák pracuje ve 

 
1 Unesco digital library -. [online]. [cit. 26.05.2021].  Dostupné z: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128463 
2 ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ, 2015. [cit. 

20.4.2021] Distanční vzdělávání pro učitele. Brno: Flow. ISBN isbn978-80-905480-7-7. (str.33-47). 
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vytvořeném prostředí, kde pomocí samostudia prochází vyučovanou látku v různých 

formách a plní zadané úkoly, úloha učitele spočívá v provádění studiem. Učitel sehrává do 

velké míry roli průvodce procesem učení, s žákem se učitel v prezenční výuce setkává a má 

možnost rozvíjet edukační proces tím, že do něj aktivně vstupuje. O tuto možnost v případě 

distančního vzdělávání přichází. 

• Pokud budeme mluvit o distančním vzdělávání jako o jedné z forem vzdělávání, je 

potřebné se podívat, jaké formy vzdělávání se rozlišují. Základní tři formy vzdělávání jsou 

prezenční, distanční a kombinovaná forma.“ 

1.1 Od historie distančního vzdělávání po současnost (neboli předchůdce 

dnešní podoby distančního vzdělávání v důsledku COVID-19) 

Historie tzv. individuální výuky, kde žák je málo nebo není vůbec závislý na učiteli, sahá až 

do poloviny 19.století, a to jako korespondenční forma výuky. První záznamy této formy 

výuky vedou k Izaacu Pitmanovi, jenž vyučoval tímto způsobem stenografii. Poté se začala 

tato forma výuky šířit po celém světě. Během 1. světové války a po jejím ukončení, kdy 

dochází k technickému vzestupu, bylo nezbytné restrukturalizovat hospodářství. To se 

neobešlo bez důrazných požadavků na zvyšování úrovně ve vzdělávání. Ve 20. a 30. letech 

nastal rozvoj kinematografie a rozhlasového vysílání, a tak vznikly první vzdělávací 

programy.  Korespondenční forma se dostává v této době na velice vysokou vládní úroveň. 

V Rusku vniká první korespondenční vysokoškolské vzdělávání. V roce 1937 byly zahájeny 

první rozhlasové kurzy a v roce 1939 vzniká ve Francii Národní centrum distančního 

vzdělávání. Jeho cílem bylo řešit základní a střední vzdělání dětí v okupovaných částech 

země. Po 2. světové válce nastává rozvoj profesního vzdělávání korespondenční formou. 

Později je začala vysílat BBC a další stanice. Rozvoj technologie otevírá nové možnosti 

v telekomunikaci, která se odráží i ve vzdělávání. Roku 1962 vzniká první otevřená distanční 

univerzita Open University ve Velké Británii. Dnes tato univerzita poskytuje velké množství 

modelů a kurzů pro celoživotní vzdělávání včetně plnohodnotného vysokoškolského studia. 

V 80. a 90. letech se díky překotnému vývoji komunikačních technologií stává distanční 

vzdělávání středem zájmu a je důležitou součásti vzdělávání i v Evropě.  
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Ve 20. století je toto studium již běžnou součástí vzdělávání po celém světě, což mělo za 

následek i vzestup zájmu o vzdělávání jako takové.3 

Tato historie je důležitý opěrný bod pro vznik aktuálního DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 

které se od historického distančního vzdělávání liší především formou výuky ukotvené od 

září 2020 ve ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ. Viz část 1.3. 

1.2 Pojmy v distančním vzdělávání 

Níže jsou vypsány často zmiňované pojmy v distančním vzdělávání a online výuce. Čerpáno 

z odborných slovníků: 4,5 

ASSIGNMENTS – všechny typy úkolů, ve kterých student/žák prokáže osvojení vědomostí 

EFEKTIVNOST – míra účinnosti, poměr mezi finančními náklady, studijním časem                 

a pedagogickým výsledkem 

EVALUACE – zhodnocení proběhlého procesu 

EMAIL – elektronická pošta 

AKREDITACE – uznání platnosti studijního programu, prostředek společenské 

seberegulace ve školství 

FLEXIBILITA – rychlé přizpůsobení cílů a obsahu novým poznatkům 

KYBERŠIKANA – jedná se o šikanu jedince v elektronické podobě 

KONSTRUKTIVISMUS – přistup ke vzdělávání, kde jedinec vstupuje do vzdělávacího 

procesu s prekoncepty a propojuje je v průběhu vzdělávání do smysluplných struktur 

odpovídajících jeho mentální úrovni 

PREKONCEPT – výchozí bod jedince v procesu učení 

FORMY STUDIA – způsoby organizace studia při realizaci studijního programu 

 
3 ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a elearning: učební text pro distanční studium. Praha: 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. [cit. 26.05.2021] ISBN 978-80-86723-56-3. 
4 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualizované vydání. Praha: 

Portál, 2003, 322 s. [cit. 26.05.2021] ISBN 80-717-8772-8. 
5 ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou 

v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada, 2012, s. 152. [cit. 26.05.2021] ISBN 978-80-247-4152-9. 
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INDIVIDUALIZACE – sladění výukového tempa s časovými a intelektovými možnostmi 

vzdělávaného6 

INOVACE – změny cílů, obsahu, rozsahu, struktury a vyučovacích postupů 

INTERNET – počítačová síť (kyberprostor) 

KONZULTACE – dodatečné poskytnutí vysvětlení problematiky (učiva) 

METODY VÝUKY – způsob výkladu, předávání, upevňování a zkoumání kvalitního 

osvojení vědomostí a poznatků ve vzdělávacím procesu 

MULTIMEDIA – všechny technologické prostředky pro šíření informací 

SEBEHODNOCENÍ – dovednost při které žáci rozpoznají, zda dosáhli stanoveného cíle; 

uvedou, co jim k tomu pomohlo; reflektují kvalitu vlastní práce, identifikují své silné a slabé 

stránky; plánují, co udělat do příště (stanovují si reálné cíle a postupy do budoucna), a to vše 

za účelem zlepšení. Ani pojem sebehodnocení není bezpečně ukotven – např. Petty (2008) 

či Dvořák (1996) používají termín „sebeocenění“, který chápou jako metodu formativního 

hodnocení, jejímž cílem je, že žák si ověřuje svá silná a slabá místa, stanovuje si cíle                  

a posuzuje své pokusy o zlepšení. Užívá tedy reflektivní učební cyklus. Z didaktického 

hlediska lze sebehodnocení chápat jako kompetenci, která podporuje samostatnost žáka 

(Kolář & Šikulová, 2009).7 

ORGANIZACE VÝUKY – zajištění správného chodu výuky, kroky vedoucí k dosažení cíle 

TELEMATIKA – obor zabývající se technologiemi šíření informací na dálku, stoupající 

význam v distančním vzdělávání 

UČIVO – komplex poznatků jež si žák osvojil 

SEBEVZDĚLÁVÁNÍ – vlastní volby kdy, kde, co a jak s formou. Můžeme říct, že se jedná 

o vzdělávání spontánní – získávání znalostí a dovedností neformálně, z různých pramenů na 

základě vnitřní potřeby, většinou formované pracovní činností nebo osobnostním zaměřením 

(koníčky, zájmy, dispozice, okolí), kdy si jednotlivec sám stanoví cíle a způsob 

 
6 Individualizace učení | Andromedia.cz. Andromedia.cz | Sdílením informací ke konkurenční výhodě [online]. 

[cit. 20.05.2021] Dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/individualizace-uceni 
7 Individualizace učení | Andromedia.cz. Andromedia.cz | Sdílením informací ke konkurenční výhodě [online]. 

[cit. 20.05.2021] Dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/sebehodnocení 
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sebevzdělávání, sám sebe motivuje a hodnotí. Další kategorií je vzdělávání řízené (školské 

nebo další), vyvolané většinou potřebou zvýšení kvalifikace nebo společenského statusu. 

Řízené sebevzdělávání může být formalizované (distanční, dálkové a externí formy studia) 

nebo formované. Sebevzdělávání má řadu modifikací, které nelze jednoznačně zařadit do 

výše uvedených kategorií.8 

INTERAKTIVITA – určitá činnost a vzájemná komunikace mezi účastníky9 

1.3 Právní úprava distančního vzdělávání 

V této části jsou rozebrány právní aspekty vzdělávání na základních školách a pro ně 

související právní předpisy. Cílem je zaměření na určitou část právní úpravy specializovanou 

úzce na žáky v základních školách. Důvodem podrobnějšího popisu této kapitoly je získání 

ucelené představy o ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ a jeho změnách v důsledku zavedení povinné 

distanční výuky.  

Níže bude popsán základní rozbor právních předpisů od nejnižší právní sily po nejvyšší. 

Ústava je nejvyšším zákonem České republiky. 

Čl.112 úst. zák.č.1/1993 Sb., Ústava české republiky (dále jen „ÚSTAVA“)10 ve znění 

platném v období první, potažmo druhé fáze distančního vzdělávání říká, které další 

předpisy tvoří ústavní pořádek. S ohledem na to, čl.33 odst.1 úst. zák. č.2/1993 Sb., (dále jen 

Listina základních práv a svobod „LZPS“), má každý právo na vzdělávání. Tento článek 

také určuje, že povinná doba vzdělávání je stanovena zákonem.11  

 
8 Individuální vzdělávání (sebevzdělávání) | Andromedia.cz. Andromedia.cz | Sdílením informací ke 

konkurenční výhodě [online]. [cit. 20.05.2021] Dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-

slovnik/individualni-vzdelavani-sebevzdelavani 
9 Interaktivita ve vzdělávání – symbióza, nebo parazitismus? | HR News. Zprávy a novinky z HR | HR News 

[online]. [cit. 20.05.2021] Dostupné z: https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rozvoj-id-2698897/interaktivita-

ve-vzdelavani-symbioza-nebo-parazitismus-id-

2463978?fbclid=IwAR0d4L2MLtoA8bgBux9wzvgqJda6uFgE_y7PLPeLve7IeHu1TBvT8ZV_RLk 
10 1/1993 Sb. Ústava České republiky. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění 

[online]. Copyright © AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 26.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-

1?fbclid=IwAR0bHRt2nTGuV5UnxSxkc2meDUmyGXkFUXEJ0TkIZd7l8QbXH5sHr_0YnO0#hlava1 
11 561/2004 Sb. Školský zákon. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění 

[online]. Copyright © AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 26.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561 
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Toto není jediné kritérium ve vztahu ke vzdělávání, kdy dalším příkladem uvádím čl.25 

odst.2, LZPS, cituji:12 

„Článek 25 

(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek 

stanovených zákonem zaručuje též 

  a) právo na vzdělání v jejich jazyku, 

  b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku, 

  c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.“ 

S ohledem na to, že LZPS svěřuje určení podmínek vzdělávání zákonu, a tedy byla 

zákonodárci (parlamentu ČR) svěřena pravomoc vytvořit zákon, kterým by určil kritéria, 

podmínky, práva a povinnosti pro povinné vzdělávání a vzdělávání distanční formou. Zde 

se nám celá situace stává poměrně složitější. Zákonodárce vytvořil zák.č.561/2004 Sb.13,           

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (dále jen 

„ŠKOLSKÝ ZÁKON“). 

Skutečnost, že veškerá ustanovení školského zákona jsou rámcem pro vzdělávání, nelze 

jednoznačně určit, která ustanovení jsou v rámci distančního vzdělávání podstatná, ale pro 

téma této diplomové práce lze rozsah přepisů omezit na nezbytně nutné oblasti, kterých se 

to dotýká. Navíc si tato práce neklada za cíl analyzovat komplexní vzdělávací rámec, ale 

pouze informuje o nezbytných oblastech týkajících se distančního vzdělávání. 

Co určuje kritéria pro vzdělávání v rámci distančního vzdělávání dle mého názoru:14 

§2 – Zásady a cíle vzdělávání 

§3 – Systém vzdělávacích programů 

 
12 561/2004 Sb. Školský zákon. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění 

[online]. Copyright © AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 26.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561 
13 561/2004 Sb. Školský zákon. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění 

[online]. Copyright © AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 26.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561, hlava 3 
14 561/2004 Sb. Školský zákon. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění 

[online]. Copyright © AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 08.07.2021]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561, hlava 1 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
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§4 – Rámcové vzdělávací programy 

§5 – Školní vzdělávací programy 

§7 – Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení 

§9 – Dlouhodobé záměry 

§13 – Vyučovací jazyk 

§14 – Vzdělávání příslušníků národnostních menšin 

§15 – Vyučování náboženství 

§16 – Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

§17 – Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů 

§18 – Individuální vzdělávací plán 

§19 – Ministerstvo stanoví vyhláškou: (cituji zákon)15 

„a) konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, 

b) u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou                 

a školským zařízením a normovanou finanční náročnost pro účely poskytování finančních 

prostředků ze státního rozpočtu podle tohoto zákona, 

c) postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi 

nebo studentovi, 

d) organizaci poskytování podpůrných opatření, 

e) organizaci a pravidla vzdělávání ve třídách, odděleních a studijních skupinách a školách 

zřízených podle §16 odst.9, 

f) průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských 

zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských 

 
15 561/2004 Sb. Školský zákon. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění 

[online]. Copyright © AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 08.07.2021]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561, hlava 1 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
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poradenských zařízení se školami, školskými zařízeními a dalšími osobami a orgány veřejné 

správy, 

g) náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením, 

h) podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení 

osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo 

školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, 

i) náležitosti individuálního vzdělávacího plánu, 

j) náležitosti informovaného souhlasu s poskytnutím podpůrného opatření podle §16 odst.4 

a odst.5 a žádosti podle §16 odst.9, 

k) pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů, 

úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování jejich vzdělávání a podmínky pro 

přeřazování do vyššího ročníku.“ 

§20 – Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí 

§21 - §22 – Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

§22a - §22b – Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

§23 - §27 – Organizace vzdělávání ve školách 

§184a – Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

1.3.1 Podstatné změny ve znění Školského zákona s ohledem na nové potřeby 

distančního vzdělávání  

Tyto změny se týkají období první a druhé fáze zavedení distančního vzdělávání. 

Školský zákon až do novely č.284/2020 Sb. neobsahoval formy distančního vzdělávání. 

Touto novelou k ustanovení §184 zák.č.561/2004 Sb. přibylo nové ustanovení, a to §184a 

zák.č.561/2004 Sb. 

Mám za to, že s ohledem na absenci upřesňujících zákonů ohledně distančního vzdělávání, 

mohlo docházet k možným právním následkům: 

Novelou školského zákona č.284/2020 Sb. došlo k vytvoření nového ustanovení §184a 

ŠKOLSKÉHO ZÁKONA a tímto ustanovením se zabývám níže. 
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§184a 

Toto nové ustanovení zavádí do školského zákona následující, cituji:16 

„(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo                  

z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení 

karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny 

žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole 

nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo                  

z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, 

poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem. 

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků 

základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob 

poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí 

škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání. 

(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů 

ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy. 

a) Odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo 

prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění 

není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže. 

b) Odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, 

pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; 

opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými 

v §2 tohoto zákona. 

 
16 § 184a – Práce pro Právníky.cz. Vzory smluv a zákony - pracepropravniky.cz [online]. Copyright © Všechna 

práva vyhrazena, pracepropravniky.cz [cit. 26.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.pracepropravniky.cz/zakony/skolsky-zakon-uplne-zneni/paragraf-184a/ 
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(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření 

obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá 

účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. 

Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně 

zruší nebo změní.“ 

1.3.2 Přehled změn školského zákona 

Níže vypisuji zásadní změny ŠKOLSKÉHO ZÁKONA ve vztahu k první fázi distančního 

vzdělávání až do dnešního dne. Tyto novely přinášejí změny ve školském systému 

vzdělávání. 

Novela školského zákona č.284/2020 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb.,                     

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.178/2016 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.17 

Novela zák. č.349/2020 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.18 

Níže zmíněné novely nejsou přímo zaměřeny na ŠKOLSKÝ ZÁKON, ale dotýkají se 

vzdělávání v době pandemie či jiných okolnostech, které směřují opět k distančnímu 

vzdělávání. Jedná se o novelu č.403/2020 Sb. a novelu č.94/2020 Sb. 

Rámcový vzdělávací program (dále jen „RVP“) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) má svěřeny kompetence 

k určování způsobů a rozsahu vzdělávání dle §4 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, tvorba RVP. 

 
17 284/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a j.... Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Copyright 

© AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 26.05.2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-284 
18 349/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a j.... Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Copyright 

© AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 26.06.2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-349 
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Na základě ministerských pravomocí svěřených, dle výše uvedeného zákona, vydává 

ministerstvo podzákonné právní předpisy a metodiky, na jejichž základě školská zařízení 

sestavuje školské vzdělávací plány (dále jen „ŠVP“) a vnitřní školní tematické plány, které 

musí naplňovat RVP vydané MŠMT. 

Ministerstvo vydáváním těchto vzdělávacích programů přímo naplňuje ústavní práva na 

vzdělání přímo vyplývající z výše vybraných ustanovení článků LZPS. 

RVP v §4 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, cituji:19 

„(1) Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný 

obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, 

jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání          

a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační 

podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání dále stanoví členění obsahu vzdělávání podle jednotlivých období nebo 

ročníků. Podmínky ochrany zdraví pro uskutečňování vzdělávání stanoví Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) v dohodě s Ministerstvem 

zdravotnictví. 

(2) Rámcové vzdělávací programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům: 

a) Vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat. 

b) Pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání 

přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného. 

Podle těchto hledisek budou rámcové vzdělávací programy také upravovány. Tvorbu                

a oponenturu rámcových vzdělávacích programů zajišťují příslušná ministerstva 

prostřednictvím odborníků vědy a praxe, včetně pedagogiky a psychologie. 

(3) Rámcové vzdělávací programy vydává ministerstvo po projednání s příslušnými 

ministerstvy. Rámcové vzdělávací programy pro zdravotnické obory vydává ministerstvo po 

 
19 561/2004 Sb. Školský zákon. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění 

[online]. Copyright © AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 26.06.2021]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561 



22 

 

projednání s Ministerstvem zdravotnictví. Rámcové vzdělávací programy zaměřené na 

přípravu k výkonu regulovaného povolání vydává ministerstvo po projednání s příslušným 

uznávacím orgánem1). Rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání ve školách, 

působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti vydávají 

tato ministerstva po projednání s ministerstvem. Rámcové vzdělávací programy pro odborné 

vzdělávání projednají ministerstva před jejich vydáním s příslušnými ústředními 

odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností, kraji. 

(4) Rámcové vzdělávací programy je možné v závažných případech měnit, a to s účinností 

nejdříve od začátku následujícího školního roku, pokud nejde o změny vyplývající                             

z platných právních předpisů. V takovém případě ministerstvo, které rámcový vzdělávací 

program vydalo, zveřejní změnu s dostatečným časovým předstihem. 

(5) Rámcové vzdělávací programy a jejich změny zveřejňují ministerstva, která je vydala, 

vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 

1.3.3 Shrnutí 

Shrnutím již zmíněných změn se dostáváme k tomu, že až do novely zák.č.284/2020 Sb. 

neexistoval zákonný rámec pro distanční vzdělávání. Dle mého názoru hledalo MŠMT 

metody, jak umožnit zákonnou povinnost vzdělávání v době pandemie a uzavření škol. 

Nápad kombinovaných a rotačních metod (popř. předávání učiva jinou formou) vedl k nové 

formě výuky. MŠMT vytvořilo zásadní změny, které poté ustanovilo v zákoně pod novelou 

školského zák.č.184a/2020 Sb. pro druhou fázi distančního vzdělávání, jimiž se musí 

ministerstvo a školská zařízení řídit (viz kapitola první a druhá fáze distančního vzdělávání 

na 2.ZŠ Dobříš). Další zásadní změnou po novele byla změna ve stávajícím RVP, která se 

dotkne budoucích ročníků základního vzdělávání. 

1.4 Rozdíl mezi distančním vzděláváním a jinými formami studia 

Z předchozí informace (viz „definice distančního vzdělávání“) již víme, že jsou známé tři 

formy distančního vzdělávání, a to prezenční, distanční a kombinovaná forma. 
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Zde jsou objasněny rozdíly mezi již zmíněnými formami vzdělávání, a proto bych chtěla 

uvést, že jsem vybrala citaci z literatury, která je ještě rozšiřuje, cituji:20 

„a) Prezenční studium 

- Studium na území vzdělávacího institutu 

- Vychází od učitele  

- Řídí se platnými osnovami bez ohledu na znalosti žáka. 

- Bezprostředně zprostředkováno učitelem 

b) Distanční studium 

- Studijní programy vychází z diferencovaných vzdělávacích potřeb žáků 

- Opírá se o distanční vzdělávací technologii (počítače, tablety, chytré mobilní 

telefony), která žákovi umožňuje spolupracovat on-line či off-line s tutorem 

(učitelem), či pracovat na studijních materiálech 

c) Kombinovaná forma  

- kombinace prezenční a distanční formy, kdy žák může například studovat distančně, 

ale je vyžadována fyzická účast u zkoušek nebo některých přednášek. 

d) Večerní studium 

- V podstatě prezenční studium vyžadující pravidelnou účast žáka na výuce 

- Učitel v přímém kontaktu s žáky 

- Použití stejných učebních textů (i dalších pomůcek) jako v denním studiu 

- Studijní materiál „zhuštěn“ do menší formy než denní studium 

- Formou přednášek většinou o víkendech 

- Vysoké požadavky na žáky i učitele“ 

 
20 PRŮCHA, Jiří a Jiří MÍKA. Distanční studium v otázkách: (průvodce studujících a zájemců o studium). 

Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2000. [cit. 20.05.2021] ISBN 80-86302-16-4. str.:4-5. 
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1.5 Charakteristiky distančního vzdělávání 

Distanční vzdělávání můžeme chápat jako demokratizaci ve vzdělávání. Musíme v něm ale 

zohlednit i ekonomické, sociální a technické vymoženosti dnešní společnosti využívané 

v daném čase. 

1.5.1 Obecně platné výhody a nevýhody distančního vzdělávání 

Níže je uveden souhrn výhod i nevýhod, jež jsou součástí distančního vzdělávání. U každého 

členění jsou sepsána různá hlediska pohledu. Musíme si uvědomit ekonomickou a sociální 

rozdílnost žáků a jejich rodin. Proto se hlediska mohou u jednotlivců lišit. Zde jsou vypsána 

obecně platné výhody a nevýhody distančního vzdělávání s ohledem na čas, prostor, 

finance kázeň, zpětnou vazbu, socializaci, technologie, bezpečnost a předávání znalostí 

podložená literaturou.21 

 Čas 

„Efektivním se učení stává tehdy, když postupujeme po malých dávkách a v malých krocích. 

Aby tedy žák zůstal v kurzu víceméně samostatným v řízení procesu svého učení, je důležité, 

aby mu učitel přizpůsobil obsah do malých dávek tak, že si z nich žák může sestavovat 

jednotlivé celky, které dokáže zvládnout a které zvyšují zpevnění učiva.“22 

-  jeden z hlavních aspektů, který ovlivňuje distanční výuku 

-  časová volnost mnohých žáků způsobuje problémy rozvrhnout si svůj čas na plnění 

úkolů – prokrastinace 

-  v prokrastinaci žákům zabráníme hlavně dobrou motivací k plnění úkolů  

-  některé žáky naopak tato časová volnost povzbudí k tvorbě vlastních časových plánů, 

které jim v prezenční výuce nevyhovovaly – individualizace 

 Prostor 

-  jedná se převážně o domácí prostředí 

 
21 ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ, 2015. Distanční 

vzdělávání pro učitele. Brno: Flow. [cit. 20.04.2021] ISBN isbn978-80-905480-7-7.(str.:41-51) 
22 ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ, 2015. Distanční 

vzdělávání pro učitele. Brno: Flow. [cit. 20.04.2021] ISBN isbn978-80-905480-7-7.(str.:43) 
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-  studující se v podstatě může učit odkudkoliv 

-  velkou výhodou se distanční vzdělávání stává pro tělesně postižené nebo osoby 

znevýhodněné 

-  nevýhodou v prostředí odkudkoliv je bezpochyby riziko odklonu soustředění nebo 

nedostatek motivačních podnětů 

-  oddělenost učitele od žáka může vyvolávat značnou nejistotu 

 Finance 

- Z hlediska dojíždění, či jiných pravidelných nákladů je zde značná úleva 

- Z hlediska technologie pro správnou formu fungovaní distanční výuky je to 

náročnější 

 Kázeň a odpovědnost 

- Utváření kázně během online výuky je náročné 

- Nekázeň a nezodpovědnost má v elektronickém světě jinou formu něž v prezenčním 

studiu 

- Každý žák je zvyklý na svůj styl, tempo a řád 

- Problematická se zde stává situace nemožnosti psát na papír, ve většině případů je 

při distanční výuce vyžadována zpětná vazba psaná v programu (Adobe Reader, MS 

Word, MS Excel) 

- Je prokázáno, že špatně vytvořené výukové elektronické texty snižují pozornost žáka 

- Čtení digitálních textů se v podstatě stává tzv. selektivním čtením. Toto dělá značný 

problém hlavně žákům na 1.stupni základních škol 

 Zpětná vazba a řešení problémů 

- Nejpoužívanější způsob je automatizovaná zpětná vazba 

- Učitel nastavuje kontrolní otázky a očekává okamžitou zpětnou vazbu ve formě 

odpovědi 
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- Základem je pozorné sledování žáků při online výuce, což je pro učitele v tomto 

kyberprostoru velmi náročné 

- Nejdůležitější je vhodná komunikace učitele s žáky 

 Socializační faktor 

- Značnou nevýhodou distanční výuky je izolovanost od ostatních 

- Do značné míry toto nahradí pravidelné online setkávání  

 Informační a komunikační technologie 

- Jedná se o nástroj, který může zkvalitňovat výuku a motivovat žáky 

- Velkým rizikem je nedostatečná počítačová gramotnost 

- Zásadním je ukládání dat 

- Dnešní technologie umožňují učiteli snadněji sledovat průchod žáka učivem 

- Komunikačními nástroji jsou například: Skype, Google Meet, MS Teams chat 

 Bezpečnost  

- V online prostoru hrozí nebezpečí kyberšikany, kterou učitel nemusí odhalit 

- Pokud na svou práci autor neudělí autorské právo a práce bude zveřejněna na síti, 

stává se jeho dílo veřejným 

- Autorská práva ošetřuje zákon č.121/2000 Sb. 

 Předávání znalostí  

-  distanční výuka poměrně snadno předává znalosti teoretické  

-  předání znalostí je možné četbou, analýzou, pozorováním, nasloucháním. 

-  bohužel distanční výuka neumí nahradit praktickou výuku, a to je velký problém         

u učebních oborů, kde je taková praxe základem budoucí profese 

-  nápomocné mohou být praktické ukázky pomocí videí, kde si žák musí v určitém 

prostředí za pomoci videa učivo sám vyzkoušet 
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1.5.2 Výhody a nevýhody distančním vzdělávání z pohledu různých aktérů 

Zde se nachází soupis postřehů, které jsem vypozorovala v době distančního vzdělávání          

a mohou se shodovat s názory i jiných pedagogů. 

Výhody z pohledu žáka 

- Pohodlí domova 

- Více času na samostatnou práci 

- Méně rušivých momentů 

- Individualizace studia 

- Interaktivní postupy výuky 

- Nové technologie 

Nevýhody z pohledu žáka 

- Disocializace (omezený kontakt s vrstevníky) 

- Pocit nejistoty v chápání učiva 

- Pohodlnost 

- Ekonomická nebo také finanční zátěž při pořizování nutných technologií pro 

distanční výuku 

- Nutnost naučit se pracovat s novým programem nebo technologií 

- Psychická zátěž 

- Kyberšikana 

Výhody z pohledu tutora (pedagoga) 

- Pohodlí domova 

- Učení se novým metodám výuky v online prostředí 

Nevýhody z pohledu pedagoga  

- Velká časová náročnost na přípravu učiva pro žáky 

- Nezjistitelná skutečnost zvládnutí učiva žákem 
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- Nepřesné testování (nápověda rodičů nebo dalších členů rodiny) 

- Ztráta osobního kontaktu s žáky 

- Větší míra stresu (psychická zátěž) 

- Neprůhlednost hodnocení práce žáka 

- Učení se novým metodám výuky v online prostředí 

Nevýhody z pohledu školského zařízení 

- Vysoké jednorázové náklady: 

a)  Nákup počítačů pro pedagogy 

b)  Zakoupení programu a licencí pro fungování distančního vzdělávání 

c)  Zaškolení pedagogických pracovníků v oblasti IT technologie 

d)  Není zde možná objektivní a osobní kontrola práce pedagoga a interakce se  

    žáky 

- Časová náročnost při zpracování distančních opor (studijních materiálů) 

Výhody z pohledu školského zařízení 

- Nízké náklady na provoz školy 

- Minimální nároky na učebny 

Průběh výuky distanční formou 

- Vlastní studium probíhá mimo učebny 

- Ohled na individualizaci žáka 

- Setkávání umožněno formou on-line výukových hodin s kamerou nebo bez ní 

- Výuka se kombinuje s korespondenční výukou (předávání materiálů formou 

osobního předání či elektronickou poštou) 

- Obsah učiva je přizpůsoben průběhu zvládání online učiva 

- Nutnost zohlednit formy výuky v online prostředí 
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1.6 Hodnocení v distančním vzdělávání 

Distanční vzdělávání je založeno na specifickém přístupu k žákům. Tento přístup by měl 

minimalizovat rizika ve vzdělávání, jako například ztráta sebedůvěry, a naopak by měla žáka 

správně volenou formou výuky motivovat k většímu úsilí. Pokud zvolíme správnou formu 

kontroly, můžeme předpokládat mobilizaci znalostí žáka. Informace čerpány z „Metodické 

doporučené pro vzdělávání distančním způsobem“23 Podobným rozborem se zabývá i článek 

ČŠI (česká školní inspekce).24 

Svůj názor k problematice hodnocení vyjadřuje ve svém diskusním analytickém vstupu            

i EDUin, o.p.s., cituji:25 

„Je přirozené, že přechod do distančního vzdělávání s sebou přinesl jistý trend 

individualizace a osobního přístupu nejen směrem k výuce, ale i k hodnocení jejich 

konkrétních výstupů. To dokládají i prvotní výsledky dotazování ředitelů základních                      

a středních škol, které ČŠI realizovala od 1. do 14.dubna v rámci svého specifického 

tematického šetření (ČŠI; 2020). Rozdílný přístup škol a učitelů ke stanovení cílů a obsahu 

(učiva) vzdělávání „na dálku“ přinášel i různá pojetí hodnocení žáků. 

Sledované šetření bylo prováděno tři týdny po uzavření škol, kdy MŠMT nevydávalo žádné 

konkrétní vlastní pokyny. Objevovala se mimo jiné i kritika ministra školství, který se spíše 

sporadicky objevoval v médiích, přičemž učitelé, ředitelé ani žáci nevěděli, jaký bude další 

vývoj. Podle některých komentátorů se pak školy staly jen „hříčkou v rukou epidemiologů” 

(Komárek in irozhlas.cz; 1.5.2020). Z dat ČŠI vyplynulo, že ředitelé škol často zmírňovali 

nebo upravili stupnici a formu známkování. Tento přístup byl aplikován zejména na 

základních školách. Jako pozitivní inspekce hodnotila relativně častý výskyt slovního 

hodnocení na více než polovině základních škol a přibližně na dvou pětinách škol středního 

stupně vzdělávání. Vysoký výskyt je pak zaznamenán i u poskytování podrobnější zpětné 

 
23 Metodické doporučení pro vzdělávání distančním – MŠMT, [cit. 20.04.2021] 
24 Česká školní inspekce ČR – Česká školní inspekce uspořádala odborný panel k hodnocení žáků v období 

distanční výuky. Česká školní inspekce ČR – Home [online]. Copyright © 2020 Česká školní inspekce [cit. 

08.06.2021]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-usporadala-odborny-

panel-k-h 
25 EDUin | Informační centrum o vzdělávání [online]. Copyright © [cit. 08.06.2021]. Dostupné z: 

https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2020/08/Problematika-hodnocen%C3%AD-

%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-b%C4%9Bhem-distan%C4%8Dn%C3%ADho-

vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_fin.pdf 
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vazby k práci žáků bez jejího hodnocení, který uvedly téměř dvě pětiny základních škol          

a pětina středních škol. Standardní klasifikace byla využívána spíše na vyšších stupních škol. 

Na středních školách se vyskytovala na více než polovině z nich, na základních školách pak 

na necelé pětině. Kombinace obou přístupů, tedy zmírněné či zachované známkovací 

stupnice a využívání slovního hodnocení, využívala přibližně čtvrtina základních a dvě 

pětiny středních škol (vše ČŠI; 2020).“ 

Základními předpoklady dle mého názoru jsou: 

- Rychlá zpětná vazba ze strany pedagoga na práci žáka 

- Umožnění dostatek možností k prověřování znalostí žáka 

- Průběžná evidence žákovských prací s hodnocením 

- Dostatek času a prostoru na otázky ze strany žáka 

Fáze před hodnocením:  

- Dopřát žákovi dostatek otázek k probíraným tématům 

- Umožnit dostatek námětu k vlastním úvahám 

- Doplňující sbírky úloh a procvičování 

- Sestavovat neúplné testy, kde žák prokáže své znalosti správným doplněním 

 vynechaných slov 

- Zadávání samostatných prací (projektů) 

Dle mého názoru je nevhodnějším nástrojem k hodnocení žáka při distanční výuce 

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ (viz následující kapitola). Žák by měl být se způsobem 

hodnocení seznámen na začátků pololetí či určitého období.  

1.6.1 Formativní hodnocení 

Tento typ hodnocení je takový způsob učení, který žáka evokuje k práci, formuje ho                      

a rozvíjí. Toto hodnocení nám přináší aktuální stav toho, co žák ví a jak pracuje ve výuce se 

svými znalostmi.  Toto pojetí hodnocení, které jsem čerpala z knihy „Formativní hodnocení 

ve výuce“26, si klade za cíl zlepšení výkonu žáka, jeho motivaci k učení a přebírání 

 
26 STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016., 

[cit. 20.04.2021] ISBN 978-80-262-1001-6. 
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zodpovědnosti za učení i hodnocení. Mezi hlavní znaky tohoto způsobu hodnocení můžeme 

zmínit: 

- Probíhá v průběhu vyučovacího procesu a je předem promyšlené a plánované 

- Slouží hlavně žákovi 

- Klade si za cíl zlepšit u žáka procesy učení 

Funkce formativního hodnocení dle V. Laufkové 27  

- Informativní 

- Korektivní 

- Rozvíjející 

- Regulativní 

- Výchovné 

- Sociální 

- Prognostické 

- Motivační  

- Diagnostické 

Metody formativního hodnocení28 

- Autonomní hodnocení 

- Vzdělávací cíle  

- Kritéria  

- Zpětná vazba 

 

 

 
27 Formativní hodnocení | Digitální repozitář UK. Digitální repozitář UK [online]. Copyright © 2017 [cit. 

28.05.2021]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/83869, Laufková V., disertační práce. 
28 STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. [cit. 

28.05.2021]. ISBN 978-80-262-1001-6. 

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/83869
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1.6.2 Studijní text 

Studijní text je ve své podstatě nejpoužívanější studijní opora, jenž má kvalitně nahradit 

prezenční výuku.29 

- V tištěné podobě 

- Nelze jej ztotožňovat s učebnicí 

- Lze použít v prezenčním studiu 

- Je sebeinstrukční  

- Je aktivizační  

- Poskytuje zpětnou vazbu 

Požadavky na distanční text: cituji:30 

„- jasnost a přehlednost textu (včetně struktury kapitol) 

- vhodná typografická prezentace (velikost písma, zvýrazňování, ikonky, piktogramy, 

loga, značky) 

- učivo by mělo být v textu prezentováno především konkrétně, stručně, jasně, 

přehledně, obsah učiva by se měl omezit na základní teoretické znalosti 

- text by měl být psaný s cílem dosáhnout maximální srozumitelnosti a, čtivosti" 

(pomáhají tomu příklady, různá schémata, tabulky, přehledy, grafy, obrázky) 

- nezbytné je nahrazení chybějící školní atmosféry dialogickým charakterem textu, 

oslovováním žáků, odvoláváním se na jejich předchozí znalosti a zkušenosti 

 
29 PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, seminář pro autory v DiV, září 2005, 

MU v Brně, [cit. 20.04.2021] Dostupné z: 

https://kore.fi.muni.cz/wiki/index.php/Studijn%C3%AD_text_distan%C4%8Dn%C3%ADho_vzd%C4%9Bl

%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD  
30 PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, seminář pro autory v DiV, září 2005, 

MU v Brně, [cit. 20.04.2021] Dostupné z: 

https://kore.fi.muni.cz/wiki/index.php/Studijn%C3%AD_text_distan%C4%8Dn%C3%ADho_vzd%C4%9Bl

%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD, [cit. 20.05.2021] PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. z Univerzity Palackého v 

Olomouci, seminář pro autory v DiV, září 2005, MU v Brně, 

https://kore.fi.muni.cz/wiki/index.php/Studijn%C3%AD_text_distan%C4%8Dn%C3%ADho_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://kore.fi.muni.cz/wiki/index.php/Studijn%C3%AD_text_distan%C4%8Dn%C3%ADho_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
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- prvky podporující aktivitu jsou: otázky, úkoly, cvičení, testy – zejména auto 

korektivní příklady, případové studie, korespondenční úkoly, shrnující pasáže, klíčové 

pojmy, části pro zájemce, odkazy na další zdroje informací 

- klíčovým momentem kvalitního textu distančního vzdělávání je zpětná vazba neboli 

informace o výsledcích postupu ve studiu, která je současně i výrazným motivačním 

faktorem do dalšího studia 

- specifický styl zpracování textu (vedení, povzbuzování studujících, vybízení                

k vytrvalosti, sdělování vlastních zkušeností – pasáže tzv. „Průvodce studiem“) 

- komunikativnost textu a motivace čtenáře (upřímná, srdečná, osobní, adresná).“ 

1.7 Konstruktivismus v distančním vzdělávání 

„Konstruktivisticky vzdělávat tedy znamená vést žáky k tomu, aby patřičně vnitřně 

motivovaní a s využitím dosavadních prekonceptů znalostí, dovedností a zkušeností náležitě 

a aktivním přístupem zpracovávali a interpretovali informace a interagovali je se 

zkušenostmi, které jim učitel předává nebo které mohou oni sami navzájem sdílet. Důležitým 

aspektem konstruktivistické pedagogiky i v oblasti distančního vzdělávání je rovněž to, že 

propojení poznání s reálným prostředím, v němž učící se žije, směřuje k pevnějšímu                  

a trvalejšímu ukotvení jeho znalostí a k jejich aktivnímu využívání.“31 

Naplnit podmínky pro konstruktivistické pojetí vzdělávání při distanční výuce je dle mého 

názoru velmi náročný úkol, obzvláště pro pedagoga, který chce touto cestou jít, jelikož každý 

žák má jiné prekoncepty, se kterými vstupuje do výuky. Nejdůležitějším faktorem v této 

výuce je motivace, která spoluvytváří pozitivní a bezpečné klima v online prostředí. 

Konstruktivistická výuka může udržet aktivitu všech zúčastněných žáků v online prostředí. 

A zde vidím zásadní úskalí při vedení výuky distanční formou, protože každý žák má vlastní 

prekoncepty, se kterými vstupuje do výuky, na jejichž základě se rozvíjí jeho další 

porozumění probírané látky a jejich upevnění. Díky dnešním moderním technologiím                

a programům má pedagog jiskru naděje při vedení distanční výuky. Tyto prostředky mu 

slouží jako nástroj pro snadnější konstruktivistické vedení hodin. 

 
31 ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ, 2015. Distanční 

vzdělávání pro učitele. Brno: Flow., [cit. 05.04.2021] ISBN isbn978-80-905480-7-7.(str.14) 
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Hlavní zásadou konstruktivistického učení je stanovit si vlastní edukační výukové cíle.            

K tomu nám dobře poslouží Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů, revidovaná Bloomova 

taxonomie vzdělávacích cílů, popřípadě Nová taxonomie vzdělávacích cílů.32 

Žáci vycházejí při stanovování si edukačních cílů z osobních zájmů a míry kompetencí, 

konfrontují je s plánem studia i učebními zdroji, které jim učitel předkládá.33 

Stanovení si vlastních cílů a postupů vede žáky k samostatnému uvažování, a tím rozvíjí 

kompetence uvědomění důležitosti jejich splnění. Učitel zde figuruje jako průvodce při 

plnění stanovených cílů žákem, motivuje a napomáhá ke splnění úkolu pomocí podpůrných 

otázek nebo dílčích úkolů. 

Koncepce takovéto výuky je velmi náročnou disciplínou a příprava tohoto prostředí je pro 

pedagoga značně časově náročná. Pro úspěšné vedení kvalitní distanční výuky je zapotřebí 

si ohlídat směr a dynamiku výuky za pomocí různých prvků pedagogických paradigmat. 

Podpůrným prostředkem pro správnou motivaci mohou být tato kritéria:34  

• motivace 

• aktivita 

• zkušenost 

• kooperace 

• reflexe 

 

 
32 JAROSLAV VÁVRA, Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Metodický portál RVP – Modul Články 

[online]. [cit. 05.04.2021] Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/11113/PROC-A-K-CEMU-

TAXONOMIE-VZDELAVACICH-CILU.html/ 
33 ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ, 2015. Distanční 

vzdělávání pro učitele. Brno: Flow. [cit. 05.04.2021] ISBN isbn978-80-905480-7-7.(str.15) 
34 ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ, 2015. Distanční 

vzdělávání pro učitele. Brno: Flow. [cit. 05.04.2021] ISBN isbn978-80-905480-7-7 
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2 PLATFORMY VYUŽÍVANÉ PŘI DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

NA 2.ZŠ DOBŘÍŠ 

V této kapitole odůvodňuji použití specifických programů pro vedení vyučování v distanční 

formě. Seznámíme se s programy a možnostmi, se kterými jsem pracovala v první i druhé 

fázi distančního vzdělávání. Jednotlivé programy jsou zde podrobně rozvedeny po teoretické 

i praktické části. 

2.1 První fáze distančního vzdělávání  

Období od března 2020 do června 2020 nazývám „PRVNÍ FÁZE distančního vzdělávání“    

a opírá se o počátky nutného vzdělávání na dálku v důsledku prvního uzavření škol z důvodu 

COVID-19. Tato fáze nastala zcela nečekaně. Po právní stránce zde z mého pohledu nastalo 

velké riziko v přístupu ke vzdělávání, jelikož se tato forma výuky neopírala o právní úpravu 

školského zákona. V této době nebylo distanční vzdělávání povinné viz PRÁVNÍ ÚPRAVA. 

Z mého pohledu byly všechny vzdělávání instituce postaveny před důležitý úkol, jak 

zpřístupnit vzdělávání studentům a žákům. MŠMT v této fázi nevydalo žádné podrobné 

informace, jak mají ředitelé škol postupovat. Tím chci vysvětlit, že výuka v tomto období 

nebyla jednotná a záleželo na každé škole, jak se k tomuto problému postavila. Za zmínku 

stojí především velká snaha a podpora ze stran rodičů být nápomocna školám ve vzdělávání.  

V tomto období nebyly dány povinné postupy z MŠMT opírající se o školský zákon, proto 

si každá škola určila svá pravidla pro vzdělávání svých žáků, kteří mají ÚSTAVOU dána 

práva ke vzdělávání. 

2.1.1 Platformy použité v PRVNÍ FÁZI  

Níže jsou popsány používané platformy a interaktivní možnosti při PRVNÍ FÁZI distanční 

výuky. 

EMAIL a MOBILNÍ TELEFON 

Tato forma byla použita na úplném začátku uzavření škol pro komunikaci s rodiči. Rodiče 

dostávali informace, co si mají žáci opakovat, byly jim zasílány pracovní listy, které sloužily 

žákům na procvičování učiva, které pro ně nebylo nové a nebylo povinné je zasílat zpět. 

Mnoho rodin nemělo možnost si je vytisknout. V případě potřeby kontroly jej rodič/žák 



36 

 

přepsal na papír, vyplnil, poté vyfotil a přes mobilní aplikace WhatsApp zaslal učiteli na 

kontrolu.  

„UČÍTELKA“ 

Tento program na stanici ČT byl rychlou reakcí na uzavření škol, kde se vybraní učitelé 

z celé České republiky snažili přes multimédia šířit potřebnou vzdělávací látku, 

v jednotlivých ročnících základního vzdělávání, směrem k žákům. Tento projekt vzniká 

s odbornou garancí MŠMT. Výuka probíhala ve všech předmětech v návaznosti na dané 

RVP a nebyla opomenuta ani tělesná výchova. Více o projektu a jednotlivých dílech se 

dozvíte na stránkách ČT.35 

SKYPE 

Skype je program od společnosti Microsoft umožňující bezplatné volání jednotlivci či 

skupině. Podmínkou takového spojení je připojení k WI-FI síti a vytvoření si profilu. 

Iniciátorem hovoru může být kdokoliv ze skupiny. Pro online výuku je dobré mít kameru, 

z důvodu sociálního kontaktu.36 

Tento způsob komunikace byl v této třídě využíván v období duben až červen 2020.  

Výhodou bylo jednoznačně osobní spojení s žáky a vizuální kontakt. Nebylo to ovšem 

povinné, pokud žák neměl možnost použití takového programu. Online výuka přes tento 

program probíhala většinou čtyři dny v týdnu, hodinu denně a byla pouze prostředkem pro 

vysvětlování nové látky žákům. 

„ŠKOLA V PYŽAMU“ 

Více o tomto programu, cituji:37 

„Stránka "Škola v pyžamu" vznikla na základě zkušeností mnoha rodičů a učitelů. Jsme 

skupinka nadšenců a z části i zoufalých rodičů, kteří hledali řešení, jak ulehčit život sobě            

 
35 UčíTelka — Česká televize. Česká televize [online]. Copyright © [cit. 27.09.2020]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 
36 SKYPE, Funkce | Zjistěte, jak se dá využívat Skype | Skype. Object moved [online]. [cit. 28.05.2021]. 

Dostupné z: https://www.skype.com/cs/features/ 
37 . Škola v pyžamu [online]. Copyright © Capsa.cz [cit. 27.09.2020]. Dostupné z: 

https://www.skolavpyzamu.cz/o-projektu 
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i učitelům. Vytvořili jsme přehledný a intuitivní systém pro první a druhý stupeň základních 

škol, kde učitel jednoduše zadá, spravuje a hodnotí zadané úkoly. Rodičům zase ulehčí práci 

v tom, že nemusí složitě zkoumat, který úkol ještě zbývá s dítětem vypracovat, nebo jakým 

způsobem jej odevzdat. Systém také umožňuje učiteli potřebnou látku nahrát na video                  

a vysvětlit učivo žákům na dálku nebo se se všemi žáky spojit kamerou a uspořádat tak 

hodinu online, kdy se celá třída uvidí. Školu v pyžamu je možné užívat zcela zdarma. 

Tým, který tento web sestavil, má za sebou vytváření e-learningových platforem pro velké 

firmy, vytváření konkrétních online kurzů, spolupráce s menšími firmami v online prostředí 

nebo web Úschovna.cz.“ 

Tento program je nejen zdarma, ale dle mého názoru je vytvořen jednoduchou formou               

a přihlášení bylo velmi snadné. Nápomocná k přihlášení jsou i videa na jejich webu. Program 

není potřeba stahovat a učitel u sebe vidí přehled všech žáků, jejich odevzdávání prací a čtení 

příspěvků (výpisků) od učitele. Velká výhoda je v možnosti opravovat zaslané materiály 

přímo v jejich programu. Žák má tak okamžitou zpětnou vazbu.  

Nevýhodou v tomto období byla online výuka, na kterou se nedařilo připojovat a byl 

problém s kvalitou přenosu. Proto byla výuka ve třídě zahrnuta do výzkumu.  

2.2 Druhá fáze distančního vzdělávání  

Období od října 2020 do dubna 2021 nazývám „DRUHÁ FÁZE distančního vzdělávání“      

a opírá se o druhou vlnu uzavření škol na území České republiky. V této fázi oproti PRVNÍ 

FÁZI shledávám řadu rozdílů. Tím nejzásadnějším rozdílem byla, dle mého názoru, novela 

školského zák.č.284a/2020 Sb. (viz PRÁVNÍ ÚPRAVA 1.3). 

Školským zařízením byly zaslány pokyny a doporučená pravidla pro distanční vzdělávání. 

Školám bylo zasláno tzv. METODICKÉ DOPORUČENÍ, které doporučovalo, jakým 

způsobem má škola pracovat, jaké volit formy, metody a organizaci výuky, určovalo 

jednotný program pro celou školu. Tento program pro online výuku si každá škola volila 

sama. Bylo však zapotřebí zajistit všem žákům IT technologii pro kvalitní výuku. Za tímto 

účelem školy umožnily žákům, kteří neměli možnosti vlastního počítače, propůjčení 

notebooku. Toto doporučení dále specifikuje práva a povinností školských zařízení a práva 

a povinnosti žáka/studenta. 
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Níže jsou citována metodická doporučení, jelikož se přímo týkají této fáze distančního 

vzdělávání. 

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, cituji:38 

„Tento metodický materiál je určený školám, na které se vztahuje povinnost distančního 

způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v §184 a zákona č.561/2004 Sb.,                            

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání. 

Povinnost vzdělávat distančním způsobem přináší pro všechny školy velkou výzvu. 

Zkušenosti nasbírané v jarním období epidemie však tvoří solidní základ, na kterém lze 

stavět v případě, že se zákaz osobní přítomnosti dětí ve školách bude opakovat. 

Tento manuál má pomoci školám při nastavování pravidel distanční výuky. Vzdělávání 

distančním způsobem nemůže zcela nahradit běžnou výuku se všemi jejími aspekty, včetně 

socializační role. Přes možné těžkosti při jejím zavádění a realizaci má distanční výuka 

potenciál pro rozvoj klíčových kompetencí, digitální gramotnosti, rozvoj inovativních metod 

či posilování role formativní zpětné vazby v procesu učení. Vzdělávání na dálku v období 

uzavření škol na jaře 2020 potvrdilo, že distanční formy výuky mohou být velmi funkční      

a přínosné i jako doplněk výuky prezenční. Proto lze školám doporučit, aby se v rámci svých 

možností pokusily využívat prvky distančního vzdělávání s podporou digitálních technologií 

i během vzdělávání ve standardních podmínkách. Školy mohou navázat na své pozitivní 

zkušenosti z období vzdělávání na dálku, využít příznivé dopady na vzdělávání 

dětí/žáků/studentů a podpořit zvýšení digitalizace českého vzdělávacího prostředí. 

Podstatným efektem bude také to, že učitelé i děti/žáci/studenti budou lépe připraveni na 

případný nucený přechod na vzdělávání distančním způsobem.“ 

2.2.1 Platformy použité v DRUHÉ FÁZI  

V této DRUHÉ FÁZI distančního vzdělávání máme již jasná kritéria pro vedení online 

výuky dána dle DOPORUČENÍ MŠMT.  

 
38 Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem – MŠMT, Metodika pro distanční vzdělávání – 

edu.cz. edu.cz – Jednotný portál vzdělávání [online]. Copyright © 2020 [cit. 28.10.2020]. Dostupné z: 

https://www.edu.cz/methodology/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/ 
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MS TEAMS39 

Tento program je již delší dobu používán ve firemním sektoru pro potřeby online konferencí 

a spolupráci s celým světem. Na základě uzavření škol v důsledku COVID-19 společnost 

Microsoft zareagovala a upravila tento program pro školské využití. Tento program 

umožňuje video hovory, práci s dokumenty přes Office 365 jako je WORD, EXCEL a jiné, 

ukládání dokumentů a celých souborů, sdílet tyto soubory, chatovou komunikace mezi 

účastníky MS Teams. 

Každý žák obdrží speciální kód a email vytvořený pro účely vzdělávání, pod kterým se 

přihlásí do MS Teams a je učitelem přidán do předem vytvořených virtuálních předmětů 

dané třídy. V těchto předmětech žák vidí komunikace, pokyny, zadání i soubory. Vkládání 

souborů a zakládání místností (tříd) je povoleno pouze učiteli. Žák může stahovat soubory, 

vkládat své práce, chatovat či být přítomen v online prostoru výuky. Nedílnou součástí, která 

se mi jeví jako účinná, je kalendář a složka zadání. 

Kalendář – tento nástroj v programu MS Teams žákovi i učiteli zobrazuje, který den, v kolik 

hodina a jak dlouho bude probíhat hodina kterého předmětu. Stejně tak zde jsou zadávány 

online třídní schůzky či zrušení online výuky. 

Zadání – tento nástroj slouží k rychlé orientaci žákovi nad zadanými úkoly z různých 

předmětů. Zde má žák přehled o nesplněných a splněných úkolech. Učitel na základě 

potvrzení od žáka, že má splněno a vloženo do dané sekce vidí, jak rychle žáci plní zadanou 

práci a může přejít do dané sekce s cílem udělat kontrolu vypracování úkolu. 

Nevýhodou tohoto programu je časová náročnost na prozkoumání prostředí v programu         

a následná manipulace s nástroji v programu. Velký problém s tímto programem nastává         

u starších typů počítačů, kde je kapacita hardwaru nízká. V takovém případě MS Teams 

zapříčiní pomalé procesy v počítači a nekvalitní fungování všech procesů daného počítače. 

Naopak výhodou je možnost mobilní aplikace tohoto programu.  

Sice se v mobilním prostředí nedá využít veškerý potenciál MS Teams a nástrojů k tomu 

určené, ale je to dobrý pomocník pro získání okamžitých upozornění, že v programu došlo 

 
39 Aplikace a automatizace pracovních postupů | Microsoft Teams. [online]. [cit. 28.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/apps-and-workflows 
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k nějaké změně, jak například zaslání úkolů od žáka, vložení nové události od pedagoga 

nebo rychlá informovanost o komunikace mezi žáky. 

Tento kyberprostor bohužel nezajistí úplnou ochranu proti kyberšikaně. Každá technologie 

nese s sebou i jistá rizika, se kterými je nutno počítat. V případě, že pedagog pracuje 

v takovémto prostoru, musí být obezřetný a bedlivě sledovat i reakce dětí v online hodinách. 

V případě podezření na patologické jevy v projevech mezi žáky je možné přes IT specialistu 

školy udělat kontrolu žáků dané třídy v kyberprostoru (kontrola chatu mezi žáky),                      

a tak zamezit případným rizikům kyberšikany.  

Škola má nástroj, jakým stanovuje pravidla fungování žáků ve škole, a podobný nástroj má 

nyní škola i v distanční formě, a to všeobecná nařízení a poučení o bezpečnosti při online 

hodinách.  

Z mého pohledu byl program „ŠKOLA V PYŽAMU“ pro mne jednodušší a méně náročný 

na výuku. S programem MS Teams je složitější začátek. Zde je opravdu důležité projít 

školením a vyzkoušet si jednotlivé možnosti. Musím uznat, že po nějaké době byl pro mě 

tento program užitečným pomocníkem. Po skončení online výuky budu tento program               

i nadále používat za účelem zadávání úkolů a zasílání výukové látky žákům, kteří nejsou 

přítomni v prezenční výuce z různých důvodů. Také se mi jeví jako užitečný při komunikaci 

s rodiči, kdy mají jasný přehled o učivu, konverzaci žák x učitel a o akcích zapsaných 

v kalendáři. Pro pedagoga je to jistě administrativně náročnější než předtím, ale doba jde 

kupředu a my se musíme přizpůsobit. 

3 AKČNÍ VÝZKUM 

Z historického hlediska můžeme jako zakladatele akčního výzkumu jmenovat K. Lewina, 

pro něhož byl výzkum „denním chlebem“. Akční výzkum zdůrazňuje pedagogickou praxi, 

umožňuje zavádět změny jež jsou důležité pro zlepšování pedagogických pracovníků, vede 

ke zvyšování jejich kvalit ve vzdělávacím procesu. S. Kemmins definuje tuto metodu 

výzkumu jako sebereflexi pedagogické situace, která by měla vést k porozumění dané 

situace. Klademe si tedy otázku: „Jak mohu pedagogiku zkvalitňovat?“  

Dalo by se říct, že učitelé, kteří se podílejí na akčním výzkumu, porovnávají, pozorují, 

shromažďují data a informace, kladou si otázky a své vyhodnocení a názory sdílí, jsou 
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součástí inovace a pokroku. Může tedy říct, že takovýto výzkum dává svým způsobem 

individuální svobodu a umožňuje lepší porozumění pedagogickým situacím. Vede 

k otevřené diskusi a toto může vést ke zlepšení kvalit školy. Akční výzkum je tedy 

praktickým zkoumáním v praxi učitelem. Takové výsledky odpovídají okamžitým 

aktivitám, ale s omezeným využitím. Akční výzkum reflektuje aktuální situaci ve výuce. 

Jedná se spíše o cyklickou formu. Každá akce je vyhodnocena za účel dalšího kroku. 

Základem takového výzkumu není metoda, ale aktivita.  Podstatnou částí je kladení otázek. 

„Co to znamená, jak to dělám, proč to dělám, co a jak je důležité, co je záměrem?“ Nedílnou 

součástí takového výzkumu je sebereflexe pedagoga. Pedagog se snaží reflektovat svou 

činnost učitele, a tím se snaží zkvalitňovat svou profesi. Dobrovolná, dalo by se říct 

demokratická spoluúčast na akčním výzkumu, se stává, obzvlášť v dnešní době, nedílnou 

součástí dnešního školství. Velmi efektivní je systematický sběr dat získaných během 

procesu výzkumu, a to jak pro učitele, tak pro školství jako takové.  Díky možnosti akčního 

výzkumu posilujeme individuální svobodu. Každý účastník takového výzkumu je 

významnou součástí procesu.40 

3.1 Prvky a cíle výzkumu 

Základními prvky akčního výzkumu je akce, reflexe a revize. Takovýto výzkum musí 

zahrnovat plánování, pozorování, nové plánování, reflexi. Whitehead (1988, in Nezvalová, 

2003) ho zahrnuje do pěti cyklů, které mají několik položek:41 

• Problém v praxi 

• Představa řešení 

• Aktivita k řešení 

• Vyhodnocení 

• Modifikace problému 

• Formulace problému 

• Sběr informací 

 
40 NEZVALOVÁ, Danuše. Akční výzkum ve škole. Pedagogika, 53(3), 2003, s. 300–308 [cit. 2020-12-15].  

Dostupné z: < https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1942&lang=cs> 
41 NEZVALOVÁ, Danuše. Akční výzkum ve škole. Pedagogika, 53(3), 2003, s. 300–308 [cit. 2020-12-15].  

Dostupné z: < https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1942&lang=cs>301 

 

https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1942&lang=cs
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• Vyhodnocení 

• Sdělení výsledků 

• Akční plán 

Cílem takového výzkumu je zvýšit a rozvíjet profesní kvality pedagoga, zkvalitnit jeho 

rozhodovací procesy, a hlavně zlepšit jeho pedagogické dovednosti. Hlavním úkolem 

akčního výzkumu je zkvalitnění praxe a obohatit teorii.  Podporuje zlepšování výsledků žáků 

zaměřené na kvalitu učení.  V neposlední řadě takovýto výzkum zvedá učiteli sebevědomí   

a posiluje jeho sebehodnotící procesy.  Akčním výzkumem si učitel může prohlubovat 

praktické i teoretické zkušenosti. Prohlubuje si v něm smysl pro odpovědnost vedoucí 

k lepším výsledkům žáků.  

3.2 Akční a tradiční výzkumu 

Teoretické aspekty těchto výzkumů rozebírá D. Nezvalová v časopise Pedagogika (2003), 

viz níže: 42 

Akční výzkum je prováděn ve školách. Učitel si vybere oblast s problémem, se kterým se 

setkává denně ve své výuce. Sbírá informaci z pokládaných otázek žákům, využívá své 

získané dovednosti a navrhuje řešení. Aktéři akčního výzkumu jsou neustále zainteresováni, 

jsou součástí výzkumu a zkoumaných procesů.  Získané výsledky jsou reflektovány 

v instituci (škole), kde výzkum probíhá, a díky tomu dochází ke změnám uvnitř instituce.  

Důležitou součástí je kladení si otázek proč to děláme, zda to má smysl (efekt), co s tím 

uděláme a jak šetření dopadne. 

Tradiční výzkum je realizován týmem výzkumníků, jenž se snaží dosažené výsledky 

zobecnit. Výzkumníci nejsou osobně angažováni ve zkoumané situaci.  Získané hypotézy se 

snaží potvrdit výzkumem. Závěry z tradičního výzkumu jsou zobecněny a interpretovány 

škole jako doporučení. 

 
42 NEZVALOVÁ, Danuše. Akční výzkum ve škole. Pedagogika, 53(3), 2003, s. 300–303 [cit. 2020-12-15].  

Dostupné z: < https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1942&lang=cs> 
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3.3 Typy akčního výzkumu 

Dle Schmucka (1977) se dělí akční výzkum na dva typy. A. Stringer (1996) uvádí ještě jeden 

typ. Viz níže.43 

a) Pro-aktivní výzkum 

Tento akční výzkum je zahájen akcí a na závěr dochází k reflexi. Pro-aktivní výzkum do 

značné míry inspiruje učitele k novým pokusům, formám či akcím. V podstatě se dá říct, že 

vyjadřuje nové naděje a zahrnuje tyto kroky: 

- Pokusy o nové kroky 

- Naděje v nové přístupy 

- Pravidelné sbírání informací 

- Vyhodnocování sbíraných informací 

- Začlenění alternativních postupů 

- Pokusy o nové postupy 

b) Reaktivní výzkum 

Tento akční výzkum je zaměřen nejdříve na sběr dat a až pak je přístup k akci. Než se 

přistoupí k akci a novým postupům, je nezbytný právě sběr dat. Zahrnuje tyto kroky: 

- Sbírání informací k diagnóze situace 

- Vyhodnocení informací 

- Distribuce výsledků 

- Pokus o nové přístupy 

- Sledování reakce okolí 

- Sběr dat k diagnóze situace  

c) Kooperativní výzkum 

Tento akční výzkum vyžaduje jak dovednosti, tak sociální dovednosti, jako například 

vzájemnou pomoc, schopnost porozumění, týmovou spolupráci. Předpokladem pro úspěch 

tohoto výzkumu je spolupráce a respekt z obou stran. Konstruktivní kritika je dobrým 

nástrojem v týmu pro porozumění a efektivnější spolupráci. Výsledky jsou veřejně 

 
43 NEZVALOVÁ, Danuše. Akční výzkum ve škole. Pedagogika, 53(3), 2003, s. 302 [cit. 2020-12-15].  

Dostupné z: < https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1942&lang=cs> 
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prezentovány a diskutovány. Tento proces může vytvářet u všech zúčastněných dobré 

pracovní a sociální vztahy. 

 

II. PRAKTICKÁ ČÁST 

4 METODOLOGICKÝ RÁMEC VÝZKUMU 

Typem metodologického rámce výzkumu byl zvolen AKČNÍ VÝZKUM. 

Akční výzkum na 2.ZŠ Dobříš 

Tento výzkum jsem započala ke konci PRVNÍ FÁZE distanční výuky. Mou hlavní 

myšlenkou bylo zaměření se na zkvalitnění výuky touto formou ve čtvrté třídě. Po nástupu 

žáků zpět k prezenční výuce v červnu 2020 jsem dětem ponechala volný prostor pro 

projevení svých dojmů z distanční výuky, a to mě přesvědčilo začít s akčním výzkumem. 

4.1 Důvody zvoleného výzkumu 

Oblast distančního vzdělávání v PRVNÍ FÁZI distanční výuky nebyla doposud zmapována.  

O distančním vzdělávání máme již nějakou představu z předchozích let a zkušeností. Tento 

způsob výuky je prováděn řadu let formou výukových kurzů a nabízí jej i některé soukromé 

školy, avšak dílčí části tohoto vzdělávání nejsou dodnes ještě dostatečně probádána. Vlivem 

nouzovému stavu ČR započatým v březnu roku 2020, bylo české školství doslova 

paralyzováno. Náhlé uzavření všech českých škol vrhlo, dle mého názoru, školství do 

značných problémů a poukázalo na určité nedostatky (mezery) v českém školství. Základní 

vzdělávání tvoří své ŠVP na základě RVP vydané MŠMT. Uzavření škol tímto poukázalo 

na nejednotnost v tvoření tematických plánů dle ŠVP a podle mého názoru bylo toto 

zásadním problémem při zavádění výukových postupů škol v reakci na nouzový stav ČR. 

Například některé školy zavedly ve výuce matematiky ve čtvrté třídě v druhé polovině 

školního roku geometrii jako stěžejní téma, jiné školy si toto stejné téma stanovily do první 

poloviny školního roku a jiné školy téma geometrie propojovaly s aritmetikou v průběhu 

celého školního roku. Tato nesourodost ve vzdělávacím plánu škol mohla mít za důsledek, 

z mého pozorování, veliký dopad na výuku pro mnohé žáky, kteří v březnu až dubnu 2020 

sledovali výuku přes televizní stanici ČT v programu „UČÍTELKA“, jelikož v tomto 

časovém období nebyla distanční výuka na školách povinná. Tento projekt na programu ČT 
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byl spuštěn jako rychlá reakce na nastalou situaci v České republice a opíral se pouze o RVP. 

V jeho možnostech nebylo uskutečnitelné opírat se o tematické plány (dále jen „TP“) 

konkrétních škol.  

2.ZŠ DOBŘÍŠ se nachází ve středočeském kraji a je umístěna kousek od centra města. Má 

účinnost na této škole započala v lednu 2020 a to pozicí třídní učitelky ve třídě 4.C. 

V březnu 2020 došlo k uzavření všech škol na území České republiky a po návratu zpět na 

prezenční výuku mě napadla myšlenka započít s výzkumem o distančním vzdělávání 

v konkrétní třídě jako reakci na získanou zkušenost z PRVNÍ FÁZE výuky. 

4.2 Cíle realizovaného výzkumu  

A. Cílem výzkumu je zhodnotit efektivitu v PRVNÍ a DRUHÉ FÁZI distančního 

vzdělávání a porovnat rozdíly mezi oběma fázemi 

B. Cílem výzkumu je popsat fungování a efekty distančního vzdělávání z pohledu 

různých aktérů (žáků, pedagogů, rodičů) 

- Jakým způsobem by měly být nové přístupy začleněny 

- Jak žáci zvládají práci v kyberprostoru 

- Sebereflexe žáků 

- Vlastní sebereflexe 

C. Cílem výzkumu je popsat efekt distanční výuky na učení a chování u dvou záměrné 

vybraných žáků. 

4.3 Akční výzkum jako nástroj zlepšování edukační reality 

Hlavním cílem je zlepšení a zdokonalování odborných, profesních a sociálních kvalit 

pedagoga a tím i školy. Takovýto růst pedagoga podporuje i profesní růst. Při práci na 

akčním výzkumu posiluje učitel své sebehodnotící dovednosti a zvyšuje osobní 

odpovědnost. Dalším cílem akčního výzkumu je reflexe. Reflexe je jakýsi předpoklad ke 

zdokonalování. Nejdůležitějším prvkem reflexe je schopnost dívat se zpět. 
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4.3.1 Možnosti aplikace akčního výzkumu  

Dle časopisu PEDAGOGIKA 2003, Cohen a Manion (1985) ukazují oblasti, kde je možné 

akční výzkum aplikovat, cituji:44  

• „Vyučovací metody – přechod od tradičních metod výuky k aktivizujícím metodám 

• Strategie učení – adaptace integrovaného přístupu k učení při tradiční předmětové výuce 

• Evaluační proces – zlepšovaní vlastních metod hodnocení práce žáků učitelem 

• Oblast postojů a hodnot – podpora pozitivních přístupů k práci, modifikace žákova 

hodnocení k aspektům života 

• Další vzdělávání učitelů – zlepšování pedagogických dovedností, rozvoj nových metod 

výuky, rozvoj sebereflexe a sebehodnocení 

• Řízení – využívání a aplikace nových strategií a technik 

• Administrativa – růst efektivity některých administrativních procesů ve škole 

Velmi důležitou perspektivou pro rozvoj školy je souhra a rovnováha mezi týmovou 

spoluprací a individuálním přístupem. Dodržení tohoto pravidla vede k rozvoji školy                

a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků.“ 

4.4 Charakteristika výzkumného vzorku – popis situace v distančním 

vzdělávání na 2.ZŠ Dobříš. 

V této kapitole bude podrobně rozepsána praktická části distančního vzdělávání v konkrétní 

třídě na 2.ZŠ Dobříš. V jednotlivých kapitolách jsou popsány situace, procesy, formy                    

a reflexe v době distanční výuky a po ní. 

Na 2.ZŠ DOBŘÍŠ byl volen postup přiměřeného a pozvolného nástupu výuky dle možností 

učitelů a rodin, jejichž děti navštěvovaly tuto základní školu. Učitelé zde volili takový postup 

výuky, aby naplnili potřeby na vzdělávání všem dětem dané třídy. Bral se ohled na finanční 

stránku rodiny i na dojezdovou vzdálenost (pro nutnost osobního předání podkladů pro 

výuku) či na zasílání potřebných materiálů poštou. Níže popisuji programy, které byly 

využity ve třídě 4.C na 2.ZŠ DOBŘÍŠ. 

 
44 NEZVALOVÁ, Danuše. Akční výzkum ve škole. Pedagogika, 53(3), 2003, s. 303 - 304 [cit. 2020-12-15].  

Dostupné z: < https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1942&lang=cs> 
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Charakteristika třídy 4. (5.C) 

Tuto třídu bych nazvala různorodou. Nachází se zde žáci s různými poruchami učení, 

průměrní i nadprůměrní žáci, žák s poruchou autistického spektra. Celkem se zde nachází 

jedenáct chlapců a čtrnáct dívek. Jedná se o klasickou třídu na základní škole. Povahové 

charaktery žáků v této třídě jsou také velmi odlišné.  Práce s touto třídou byla velmi náročná 

vzhledem k její různorodosti ještě před začátkem distanční výuky v PRVNÍ FÁZI. Celkový 

počet žáků v dané třídě je 25, z toho 3 žáci mají IVP (individuální vzdělávací plán) a 6 žáků 

má PLPP (plán pedagogické podpory). 

PSYCHOLOGIE TŘÍDY 

Povahové charaktery těchto žáků jsou natolik rozdílné, že bylo nezbytné v první řadě 

pracovat na stmelení kolektivu a naučit se společně koexistovat. Různé povahy žáků, 

obzvlášť chlapeckých, způsobují časté konflikty a výbuchy agresivního chování ze strany 

žáka s Aspergerovým syndromem. Udržet pozornost celé třídy během prezenční výuky je 

velmi náročné a o to těžší práce byla při distanční formě výuky. 

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ VE TŘÍDĚ 

- Dyskalkulie 

- Dyslexie 

- Nižší intelekt 

- Aspergerův syndrom 

- Fonologické a grafomotorické problémy 

- Specifická chybovost písma 

- Rezidua vývojové dysfázie 

Reflexe  

Tuto třídu bych zhodnotila jako velmi náročnou a je zde tedy velmi důležité správně určit 

formy výuky a dobrou motivaci pro rozvoj potenciálu u všech žáků. Pro kvalitní výuku v této 

třídě je nezbytné dobré klima třída a důsledný, ale vlídný pedagogický přístup. 
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4.5 Metody získávání dat 

a) Akce a pokusy 

b) Pravidelné sbírání informací, pozorování 

c) Dotazníková šetření 

d) Výběr dvou zúčastněných žáků, popis a analýza jejich práce 

Výzkum začal v průběhu PRVNÍ VÁZE, a to pozorováním a sbíráním informací různých 

procesů a metod, které byly voleny školami pro vzdělávání žáků v této fázi. Toto pozorování, 

sběr informací, aplikace nových poznatků a vyhodnocování jsem ukončila v DRUHÉ FÁZI 

distančního vzdělávání, duben 2020, a to těsně po návratu žáků do škol formou rotační 

výuky. 

4.5.1 Zavádění online výuky 

PRVNÍ FÁZE 

Prvními pokusy považuji zavedení online komunikace se žáky přes program SKYPE. Tato 

akce byla reakcí na sžírající pocit z nedostatku kontaktu s žáky a pocit marnosti 

z nedostatečného zprostředkování vzdělávání z mé strany. V této fázi bylo zavádění něčeho 

tak nového velmi náročné. Nejdříve bylo nezbytné zajistit informace pro rodiče žáků                 

a ověření si dostupných možností z jejich strany. Dalším krokem byla instalace programu 

SKYPE a dopomoc rodičů naučit své děti v programu pracovat. Pak už zbýval malý krůček 

k zahájení prvních online skupinových hodin. Tyto výukové hodiny nebyly pro žáky 

povinné. V případě, že se někdo neúčastnil, nebyl trestán ani napomínán. Stále zůstávalo 

zavedené pravidlo: „průběžné zasílání informací o učivu rodičům čili samostudium žáků“. 

Výuka přes SKYPE trvala tak dlouho, jak si žáci určili. V této fázi poznávání nového jsem 

usoudila, že by nebylo dobré ihned zavést striktní čas pro výuku. Zpočátku žák věděl den, 

hodinu a výukový předmět. Po návyku žáků na daný systém vyučování se nastavila jasná 

pravidla časového omezení a pravidelnosti výuky. 

Dalším novým postupem bylo založení výukového prostředí „ŠKOLA V PYŽAMU“. Žáci 

a rodiče nedostávali od té chvíle informace o učivu přes email, ale byly vkládány do nového 

prostředí. Po vygenerování jedinečného hesla konkrétnímu žákovi, se mohl žák do tohoto 
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prostředí přihlásit a učiteli se jeho jméno zobrazilo na seznamu žáků dané třídy. Více o této 

platformě v oddílu 2.1.1. 

Posledním novým pokusem byl SOCIOMETRIKÝ DOTAZNÍK, na jehož základě jsem 

chtěla ověřit dopad na sociální vazby ve třídě po návratu žáků z distanční výuky. Doposud 

s touto metodou na danou situaci ve škole nikdo nepracoval.  

DRUHÁ FÁZE 

Tato fáze nastala po hlavních prázdninách, přibližně po měsíci prezenční výuky již páté 

třídy. Novým zavedením povinností pedagoga a distančního vzdělávání zakotvené v novele 

ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, byl zaveden nový produkt na 2.ZŠ DOBŘÍŠ. Tím produktem byl 

program MS Teams, a to bych nazvala dalším novým pokusem ve vzdělávání v novodobém 

školství. I když tento nástroj byl nový a z mého osobního pohledu velmi náročný na obsluhu, 

žáci 5.C ho přijali velmi snadno a rychle.  

Další akcí v této fázi bych uvedla zavedení novým funkčních nástrojů v online prostředí pro 

vzdělávání. Jako například GEOGEBRA, digitální učební materiály DUMY, online 

procvičování na různých webových serverech. 

• GEOGEBRA45 - jedná se o online nástroj na podporu matematiky, kde se dá pracovat 

v geometrii, ve 3D aplikaci a jiných nástrojů pro představení matematiky žákům 

online formou. 

• DUMY46 - jedná se o internetový portál sloužící hlavně pedagogům jako podpora pro 

tvorbu a sdílení výukových materiálů.  

Níže jsou vypsány inspirativní servery, které byly součástí distanční výuky a inspirací v této 

třídě na 2.ZŠ Dobříš. 

 

 
45 GeoGebra | Matematické aplikace zdarma – používané 100 miliony studentů a učitelů na světě. GeoGebra – 

the world’s favorite, free math tools used by over 100 million students and teachers [online]. Copyright © 2021 

GeoGebra [cit. 29.11.2020]. Dostupné z: https://www.geogebra.org/?lang=cs 
46 DUMY.CZ Sdílejme společně. DUMY.CZ Digitální učební materiály [online]. Copyright © 2012, [cit. 

29.11.2020]. Dostupné z: https://www.dumy.cz/vyhledavani?vzdelavani=B&nazev=zakladni-vzdelavani-

prvni-stupen 
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• INSPIRATIVNÍ SERVERY – seznam online prostředí, která byla použita v obou 

fázích distanční výuky: 

o www.umimecesky.cz – potřeba placené licence 

o www.umimematiku.cz – potřeba placené licence 

o www.rysava.websnadno.cz – zdarma 

o www.skolakov.eu – zdarma 

o www.skolaci.com – zdarma 

o www.naucsepocitat.cz – zdarma online procvičování 

o www.naucsecist.cz – zdarma online procvičování 

o www.naucsepsat.cz – zdarma online procvičování 

o www.tutorialspoint.com/whiteboard – sdílená online bílá tabule 

4.5.2 Pravidelné sbírání informací, dat a pozorování 

V této fázi bylo nezbytné si pečlivě zaznamenávat, jak daná prostředí působí na třídu. 

K takovému postupu jsem se uchýlila z toho důvodu, abych měla jasný přehled                             

o prostředích, které jsou více či méně efektivní v konkrétní hodině u konkrétní třídy. Z mého 

pohledu je nezbytností každého pedagoga vést si tzv. OSOBNÍ DENÍK VÝUKY. Toto 

považuji za velmi mocný nástroj v osobním růstu pedagogické kvalifikace. Dalším 

materiálem jsou žákovské práce, pracovní listy tvořené pedagogem či zaznamenávání 

pokroků při plnění online cvičení žáka se zpětnou vazbou pedagoga. 

Metoda pozorování byla zvolena z důvodu zkvalitnění vlastní výuky ze strany pedagoga. Na 

základě pozorování, kdy je učitel v pozici „průvodce“, nikoliv učitelem, můžeme dle mého 

názoru odhalit důležité aspekty ve vzdělávacím procesu, jako je třeba motivace žáka při 

distanční výuce. Je důležité si stanovit konkrétní případy pozorování. Níže budou popsány 

konkrétní případy v rámci šetření: 

Způsob komunikace mezi žáky v online skupinové práci 

 

- Sledování uskutečňováno v rámci nepravidelných hodin se skupinovou interakcí 

 v konkrétní třídě  

- kladení otázek pedagogem, které neurčovaly směr ani vývoj řešeného problému 

 

http://www.umimecesky.cz/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.skolakov.eu/
http://www.skolaci.com/
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/
http://www.naucsepsat.cz/
http://www.tutorialspoint.com/whiteboard
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Zapojování do otevřené diskuse v rámci výchov 

- formou otázek z praxe 

- pozorování nabytých vědomostí v širším rozsahu (prekonceptů) a jejich aplikace ve 

 výuce 

Takové pozorování, kde se výzkumník účastní ve výzkumném prostoru, nazýváme 

ZÚČASTNĚNÉ POZOROVÁNÍ. V takovém případě může docházet k různým interakcím 

ve zkoumaném prostředí mezi pozorovatelem a pozorovaným.  

Níže jsou citovány výhody a nevýhody zúčastněného pozorování:47 

„Výhody  

- bezprostřední zkušenost se situací, kterou výzkumník pozoruje; 

- zapojení se do interakcí mezi zúčastněnými a lepší pochopení a popsání daných 

 situací; 

- otevření se vůči problémům a nespoléhání se na koncepty; 

- při pozorování lze zachytit rutinní situace, které by výzkumník nebyl schopen odhalit      

z rozhovoru, jelikož respondenti si tyto jevy ani nemusejí uvědomovat; 

- objevení skutečnosti, kterým se doposud nikdo nevěnoval, nebo uvedení do 

souvislosti jevů, které nebyly nikdy slučovány 

Nevýhody 

- vysoká náročnost na osobu výzkumníka, jeho komunikační a sociální schopnosti; 

- svým vystupováním může výzkumník narušit přirozený vývoj skutečnosti a vytvořit 

 situaci, která by bez jeho působení vůbec nenastala; 

- je obtížné stanovit hranici, kdy aktivita či neaktivita výzkumníka ovlivní zkoumanou 

 situaci; 

- při nevhodném chování výzkumníka dojde nejen k narušení samotného výzkumu, 

znehodnocení již získaných dat, ale může taktéž způsobit nemožnost provedení 

 
47 Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory | Lékařská fakulta 

Masarykovy univerzity. Informační systém [online]. Copyright © 2019 Masarykova univerzita [cit. 

30.04.2021]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js19/metodika_zp/web/pages/06-

kvalitativni.html 
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dalších výzkumů v dané oblasti, daném prostředí (např. na konkrétním pracovišti, 

může dojít ke ztrátě důvěry); 

- je nutné zajistit potřebnou míru nezávislosti a nadhledu u výzkumníka, což na jeho 

osobu klade nemalé nároky; 

- výzkumník nemusí během pozorování děje postřehnout všechny zajímavé procesy 

anebo jim nemusí přikládat osobně význam, a proto je nezaznamená.“ 

4.5.3 Dotazníková šetření 

Při každé práci s žáky ve třídě je vhodné používat určité způsoby reflexe a sebereflexe. 

Domnívám se, že díky tomuto dotazníkovému šetření je možné kvalitně zhodnotit pokroky 

u jednotlivců, skupin či pedagoga. Osobně tento způsob ověřování informací používám jak 

v prezenční formě výuky, tak v online prostředí velmi často. Formy sebereflexe nebo reflexe 

si volí každý pedagog sám. Může volit písemnou formu, jako jsou dotazníky nebo ústní 

formu, jakou je diskuse.  

4.5.4 Výběr dvou zúčastněných žáků  

V této části budou popsány charaktery, vlastnosti a způsob práce dvou žáků, jejichž pravá 

jména jsou nahrazena z důvodu ochrany dle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů - angl. General Data Protection Regulation).48 

Metoda záměrného výběru nebyla vybrána náhodou. Cílem je poukázat na značné rozdíly 

ve vzdělávání u žáků se specifickými poruchami učení. Výběr měl určitá kritéria. Prvním 

kritériem byl vzdělávací problém a proti tomu psychický problém. Další kritériem byl 

prospěch před PRVNÍ FÁZÍ distančního vzdělávání a prospěch před DRUHOU FÁZÍ 

distančního vzdělávání.  

  

 
48 Co je GDPR? | GDPR.cz. GDPR | Obecné nařízení o ochraně osobních údajů — prakticky [online]. [cit. 

12.5.2021].  Dostupné z: https://www.gdpr.cz/gdpr/ 
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CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ: 

Jan 

- Žák velmi přátelské povahy s pocitem méněcennosti, občasnými depresivními stavy 

 úzkosti a nižším intelektem 

- Žák má sestaven pedagogem PLPP (plán pedagogické podpory) na větší časovou 

dotaci při testech, dopomoc prvního kroku 

- V hodinách aktivní se snahou zaujmou spolužáky  

- Časté dotazování na již zmíněné pokyny 

- Velká snaha zalíbit se učiteli 

- Prospěch v lednu 2020 v hlavních předmětech: Matematika 3-4, Český jazyk 3-4, 

Anglický jazyk 3, Přírodověda 2, Vlastivěda 2 

- Prospěch květnu 2021 v hlavních předmětech: Matematika 2, Český jazyk 3, 

Anglický jazyk 2-3, Přírodověda 1, Vlastivěda 2 

Hugo 

- Žák s poruchami autistického spektra, Aspergerův syndrom 

- Málo komunikativní v kolektivu, s výbuchy vzteku při kladení neadekvátních otázek 

od spolužáků 

- Aktivita v hodinách záleží na daném tématu, pokud je téma pro žáka zajímavé, je 

velmi komunikativní a zapojuje se 

- Velmi obsáhlá slovní zásoba odborných výrazů 

- Jeho výkon v hodinách velmi ovlivňuje i postoj k vyučujícímu, v případě, že se 

žákovi vyučující z nějakého důvodů nelíbí, jeho výkon v hodinách je 

nulový(nespolupracujíc) 

- Prospěch v lednu 2020 v hlavních předmětech: Matematika 1, Český jazyk 1, 

Anglický jazyk 1, Přírodověda 1, Vlastivěda 1 

- Prospěch květnu 2021 v hlavních předmětech: Matematika 2, Český jazyk 2, 

Anglický jazyk 1, Přírodověda 2, Vlastivěda 2 
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4.6 Metoda zpracování dat 

Metodou zpracování dat se rozumí forma, jakou byl výzkum aplikován. V této práci byla 

data získávána pomocí analýzy odpovědí přes online dotazníky Google Forms. Tato forma 

elektronického zpracování dat se jevila jako nejlepší s ohledem na distanční vzdělávání           

a proticovidová opatření. Pomocí grafových koláčů je navíc velmi přehledná. 

Data získávána z rozhovorů byla zaznamenávána písemnou formou pedagogem. Veškeré 

otázky a odpovědi byly doslovně přepsány do dokumentu MS Word. 

4.7 Práce se třídou  

Tato část představuje práci s tematickým plánem konkrétní třídy, podle kterého se výuka 

řídila. Takto kapitola je rozdělena na PRVNÍ FÁZI s tematickým plánem a DRUHOU FÁZI 

s tematickým plánem, jenž jsou aktivní aplikací právních předpisů v přímé i nepřímé výuce. 

4.7.1 PRVNÍ FÁZE distanční výuky ve třídě 4.C a TP 

Níže jsou vypsány výhody a nevýhody distančního vzdělávání z mého subjektivního 

pohledu v této fázi výuky: 

Výhody  

Po pečlivém uvážení mohu za sebe konstatovat, že z pedagogického hlediska zde žádné 

výhody nenalézám. Za podstatnou výhodu považuji v tomto období pouze fakt, že se 

zamezilo rychlému šíření nebezpečného viru (dále jen „COVID-19“). Pro mnohé učitele 

bylo toto období dozajista velmi náročné na ujasnění si postupů, jak žáky na dálku vzdělávat. 

Jako výhodu bych zde osobně viděla možnost zdokonalit se v nových oblastech informatiky 

a programech, díky kterým mohla být distanční výuka uskutečněna.  

Za pozitivní vnímám okamžitou reakci různých vydavatelství, která reagovala tím, že 

zdarma zpřístupnila své učebnice a pracovní sešity v online verzi všem žákům a školám. 

Stejně tak oceňuji rychlou reakci televizní stanice Česká televize (dále jen „ČT“) za 

vytvoření projektu „UČÍTELKA“. Podrobněji v bodu 2.1.1. 
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Nevýhody 

Dle mého názoru byla velká nevýhoda v této fázi distančního vzdělávání právě nedostatečná 

jednotnost v pokynech, jak správně vést vzdělávání v tomto období. Domnívám se, že toto 

náhlé uzavření škol a v podstatě zamezení přístupu ke vzdělávání, způsobilo mnoho rozdílů 

ve vědomostech žáků. Značnou nevýhodou byla finanční náročnost pro zřizovatele škol, pro 

pedagogy, tak i pro rodiny s dětmi školou povinné. Pro kvalitní online výuku byla zapotřebí 

informační technologie (dále jen „IT“) jako jsou počítače, chytré telefony, tablety a jiné. 

Mnoho rodin bylo nuceno si tyto výdobytky techniky zakoupit, aby umožnily žákům kontakt 

s pedagogem. Další podstatnou nevýhodou v tomto období nalézám v silné administrativní 

zátěži. Rodinám, které si nemohly dovolit nákup IT nástrojů, bylo umožněno vzdělávání 

jejich dětí papírovou (korespondenční) cestou. Tvorba a tištění takových materiálů zabrala 

velmi mnoho času, protože se tyto materiály částečně lišily od materiálů používaných               

v kyberprostoru. Velmi zásadní nevýhodu shledávám v naplňování tematických plánu, 

jelikož forma výuky byla na různé úrovni, stejně tak zpětná vazba od žáků, dále tak                      

i hodnocení žáků v tomto období distančního vzdělávání bylo zavádějící. Učitel neměl 

mnoho nástrojů k ověřování vědomostí předaných žákům. V neposlední řadě se mi jeví jako 

velká nevýhoda dopad na duševní zdraví některý žáků, rodin, ale i pedagogických 

pracovníků. U dětí jsem sledovala velký pokles komunikativnosti v důsledku nízkého 

sociálního kontaktu s vrstevníky. 

V této další části jsou rozděleny tematické plány (dále jen „TP“) na měsíce a výukové 

předměty. Učitelem vytvořené TP se opírají o školský vzdělávací plán podléhající RVP 

MŠMT. V této fázi vzdělávání bylo velmi náročné se takového plánu držet, jelikož nebyla 

nastavena žádná povinná pravidla pro vzdělávání v době prvního nouzového stavu. Každý 

učitel si volil vlastní formu a metody interpretace povinné vzdělávací látky. Cílem každého 

učitele bylo naplnit TP a tím splnit vzdělávací cíle daného školního roku.  

Vyhodnocení každého měsíce se uskutečňovalo na základě vlastní zkušeností z online hodin, 

z odevzdané zadané práce a odevzdaných cvičení. 
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TP v PRVNÍ FÁZI distanční výuky: 

Období březen–duben 2020 

Český jazyk 

KSV49 – popis osnovy děje, věci, činnosti 

JV50 – vzory podstatných jmen, poznává infinitiv 

LV51 – doprovází přečtený i slyšený text vlastní ilustrací 

✓ Během online výuky se tyto kategorie prolínaly. Nejvíce problematické bylo žáky 

seznámit s podobou a účelem osnovy. Pro žáka je tento pojem velmi abstraktní a přes 

obrazovku počítače špatně pochopitelný. I přes veškerou snahu dětem vysvětlit 

důležitost osnovy v popisu nebyla látka zcela pochopena. Vzory podstatných jmen 

je v tomto období již opakovací proces. Zde se problémy nevyskytovaly. 

Problematika infinitivu byla vysvětlena na online hodinách a poté zasílána kontrolní 

cvičení pro upevnění jeho povědomí v textu. Kontrola cvičení probíhala zasíláním 

vyplněných zadání do programu „ŠKOLA V PYŽAMU“. Literární část byla 

uchopena jako samostatná práce mimo online výuku. Vyhotovené obrázky s názvem 

knihy, ze kterého čtený nebo slyšený text pocházel, zasílali opět do školního 

programu. 

Matematika 

ARITMETIKA – rozklad čísel v desítkové soustavě, slovní úlohy o dvou až třech početních 

úkonech, provádí kontrolu pomocí kalkulačky, určuje pořadí početních výkonů 

GEOMETRIE – určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě, síť kvádru, rozložení 

krabičky  

✓ V online hodinách nebylo snadné s dětmi na čtvercové síti pracovat. Velkou pomocí 

byla dopomoc rodičů s vytvořením čtvercových sítí a příprava pomůcek do online 

hodin (např. krabička od čaje). Vysvětlení postupů a nácvik výpočtů byl poté snadný. 

 
49 Komunikační a slohová výchova 
50 Jazyková výchova 
51 Literární výchova 
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✓ Aritmetická cvičení byla řešena formou zaslání příkladů předem, kde si žák příklady 

přepsal do sešitu a posléze na online hodině se cvičení probírala a hledala se možná 

řešení. 

Přírodověda  

Popis vlastností hornin, půdy vody a vzduchu, magnetické pole. 

✓ V těchto hodinách byla online hodina založena na prekonceptech žáků. Šlo                      

o otevřenou diskusi o vlastních názorech a zkušenostech. Okruh byl zakončen 

vyplněním pracovního listu, jenž byl vložen v zadání. 

Vlastivěda 

Rozpozná a pojmenuje státní symboly České republiky, představitele státu, státní svátky. 

✓ Tyto hodiny měly stejný koncept jako hodiny přírodovědy. Žákům byl navíc odesílán 

odkaz na shlédnutí krátkého naučného videa „dějiny udatného českého národa“. 

Období květen 2020 

Český jazyk 

KSV52 – napíše dopis s vhodným oslovením a adresou, vypravuje s použitím 

plnovýznamových sloves 

JV53 – vhodně změní větu jednoduchou v souvětí, slovesa 

LV54 – vyhledávání informací ve slovníku a encyklopedii 

✓ Během online výuky se tyto kategorie prolínaly. V tomto období nebyla shledána 

žádná zásadní komplikace ve výuce. Určování sloves dětem nedělalo problém Zde 

se menší problémy vyskytly až při časování sloves. Kontrolní cvičení pro upevnění 

získaných vědomostí byly opět zasílány do programu „ŠKOLA V PYŽAMU“ 

s rychlou zpětnou vazbou od učitele. Literární část byla uchopena jako samostatná 

práce mimo online výuku. Během online hodin KSV byla dětem představena názorná 

 
52 Komunikační a slohová výchova 
53 Jazyková výchova 
54 Literární výchova 
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ukázka vypsaného pohledu a poté následovala diskuse na téma „komu píšeme a proč“ 

s upřesněním náležitostí nutných pro psaní pohledů. 

Matematika 

ARITMETIKA – při pamětném i písemném počítání využívá komutativnost a asociativnost 

sčítání a násobení, písemné násobení jednociferným a dvouciferným činitelem s kontrolou, 

sčítání a odčítání desetitisíce, tisíce, sta a desítky 

GEOMETRIE – určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě, síť krychle, 

modelování krychle z čtvercové sítě  

✓ Opětovná dopomoc ze strany rodičů. Geometrie nebyla v tomto období při online 

hodinách pro tuto třídu dobře pochopena a nedošlo tím k dobrému procvičení dané 

látky. Aritmetická cvičení žáci procvičovali opět přes zaslané příklady předem, kde 

si žák příklady přepsal do sešitu a posléze na online hodině se cvičení probírala  

a hledala se možná řešení.  

Přírodověda  

Ekologické zamyšlené, třídění odpadu, recyklace odpadu. 

✓ V těchto hodinách byla online hodina založena na prekonceptech žáků. Šlo opět           

o otevřenou diskusi o vlastních názorech a zkušenostech. V online hodinách byla 

umožněna diskuse, kde žáci představili myšlenku a pak o ní debatovali. Okruh byl 

zakončen vyplněním pracovního listu, jenž byl vložen v zadání.  

Vlastivěda 

Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí si svůj názor, připustí svůj omyl a dohodne se 

na společném řešení. 

✓ V tomto měsíci a v tomto předmětu byla hojná diskuse s velmi různorodými názory. 

Debaty se často komplikovaně udržovaly v normě, žáci se často napomínali, skákali 

si do řeči nebo naopak vůbec nediskutovali.  
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Pro zjištění závěru naplnění TP v daném období posloužila kontrola v programu „ŠKOLA 

V PYŽAMU“ v sekci odevzdané práce. U samostatných prací bez online podpory výuky 

vyšlo najevo, že 86% žáků v PRVNÍ FÁZI distanční výuky práci odevzdávali pravidelně      

a včas. 10% žáků odevzdávalo po termínu odevzdání a 4% žáků práce odevzdávala občas.       

U domácích úkolů na procvičování byla 99% úspěšnost odevzdávání úkolů s nulovou 

chybovostí. 1% žáků práce odevzdávalo občas. Také bez chybovosti. Z kontroly 

odevzdaných prací je patrné, že KSV (komunikační a slohová výchova) v českém jazyce 

dělala v PRVNÍ FÁZI distančního vzdělávání značné potíže, stejně jako geometrie 

v matematice. Výchovy se v této fázi distanční výuky online neučily a zadávalo se pouze 

doporučení (inspirace) v domácím prostředí. Hlavním nástrojem PRVNÍ FÁZE distančního 

vzdělávání byla diskuse a spolupráce rodiny a učitele. 

V tomto období byly TP naplněny a nebylo zapotřebí rozšířit v dalším ročníku TP                           

o neprobrané učivo z předchozího ročníku. Výstupy žáků prokazující naplnění tohoto 

vzdělávací plánu jsou nejednoznačné. V PRVNÍ FÁZI distančního vzdělávání nebyla 

jednotná forma pro vzdělávání opírající se o zákon, žáci neměli online výuku povinnou,          

a tudíž si někteří svou neúčastí na online hodinách nemohli ověřit své získané vědomosti.           

A dle mého názoru si ani učitel nebyl jist výkonem svých žáků, protože na domácí práci 

žáka mohla spolupracovat i další osoba. Což nešlo ověřit.  

4.7.2 DRUHÁ FÁZE distanční výuky ve třídě 5.C  

Celá škola 2.ZŠ DOBŘÍŠ měla oproti PRVNÍ FÁZI jednotný software, se kterým se všichni 

pedagogičtí pracovníci museli naučit pracovat. Byl zde nastaven jednotný systém online 

hodin pro daný ročník, který musel naplňovat určitý počet odučených hodin online a off-line 

týdně. Nastává zde ucelená a jednotná forma výuky distanční formou pro celou školu a tím 

se také sjednotila spolupráce kolegů a dostalo se velké podpory od vedení školy. Zásadní 

nevýhodou dle mého názoru je učení se novému postupu a práci s novým softwarem.                

V PRVNÍ FÁZI každý pedagog vedl online či off-line výuku svým způsobem, ve kterém se 

cítil komfortně a byl si jistý svým způsobem předávání vědomostí žákům. Nová fáze přinesla 

další software, se kterým se nesetkal každý. Důležitým krokem vedení školy bylo zajistit 

všem pedagogům adekvátní zaškolení, díky kterému byl pedagog schopen v daném 

programu fungovat. Potřebné informace jsou přeneseny pedagogem poté na rodiče,           
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kteří na základě placené licence, daného softwaru pro školu, mohou tento produkt stáhnout 

do svého počítače. V tomto ohledu si myslím, že bylo pro mnoho rodin náročné naučit své 

děti s takovým programem pracovat. Tímto programem je MS Teams. 

V DRUHÉ FÁZI nejsou TP rozepisovány, jelikož jejich naplňování probíhalo dle předem 

stanovených kritérií a doporučení MŠMT. Tato fáze by se dala chápat jako „ověřování 

získaných vědomostí v distanční výuce na jaře 2020“. DRUHÁ FÁZE distanční výuky 

nastala v říjnu 2020 po vyhlášení druhého nouzového stavu a byla ukončená v květnu 2021. 

Cílem učitele bylo opět naplnit TP a kvalitní distanční formou žáky vzdělávat a naplňovat 

požadované výstupy ve vzdělávání. Předměty výchov se opět řešily formou zadávání 

(umístění) práce do zadání, nikoli online hodinou. Pro takové případy se velmi osvědčilo 

použití projektů s motivačním záměrem. Velkou oblibou u žáků vzbudily samostatné 

projekty na probíraná témata ve vlastivědě a přírodovědě. Tyto své vypracované projekty 

žáci zasílali učiteli a na online hodinách se žák učil odprezentovat a odůvodnit podobu svého 

projektu. 

V tomto období, dle mého mínění, díky dobře propracovanému programu MS Teams, bylo 

zadávání výpisků, úkolů, cvičení, testů, doplňovacích testů a projektů mnohem snadnější, 

přehlednější a tyto prostředky složily jako dobrý nástroj pro hodnocení v online výuce. 

Online výuka byla čtyřikrát týdně po třech vyučovacích předmětech denně povinná. Vždy 

ve středu byla online výuka spíše dobrovolná, v tento den se pracovalo off-line formou. 

Z vlastního hlediska bych zhodnotila naplnění TP ve školním roce 2020/2021 jako 

uspokojivé s dostatečnou zpětnou vazbou žáků a objektivním hodnocením vědomostí žáků. 

Tyto cíle v 5.C byly naplněny a nebylo nutné překlopit nesplněné cíle do dalšího školního 

roku. I přes náročnější procesy v matematice byl TP splněn a vědomosti žáků dostatečně 

ověřeny testováním v době rotační výuky.  Pokud bychom porovnali PRVNÍ FÁZI 

s DRUHOU FÁZÍ distanční výuku a způsobu ověřování znalostí žáků, mohu konstatovat, 

že způsoby ověřování a testování byly kvalitnější a přesnější, a to díky propracovanému 

systému MS Teams a zkušenostem z předchozí distanční výuky. Velkou oporou v této fázi 

byla připravenost učitelů na další distanční výuku, schopnost pracovat v kyberprostoru 

s různými podpůrnými nástroji, jako například online doplňovací cvičení nebo GeoGebra. 
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Nejoblíbenější formou výuky u žáků v této fázi distančního vzdělávání byla projektová 

výuka, tvorba vlastních projektů dle zadání s následnou prezentací projektu. 

4.8 Formy výuky v dané třídě 

Před samotnou formou výuky ve třídě si musí být učitel vědom svých cílů, kterých by rád 

ve výuce dosáhl a volbou správných nástrojů k jejich plnění. 

Cíl výuky je základní didaktickou kategorií ve vzdělávacím procesu. Zvolený výukový cíl 

učitele by měl korespondovat s kurikulem školy. Před samotným určením cíle výuky by se 

měla provést analýza obsahu učiva, tvorba TP. Pro učební činnost je důležité strukturování 

pomocí různých taxonomií, kde neznámější použití pro praxi je „revidovaná Bloomova 

taxonomie vzdělávacích cílů“.  Hlavním východiskem pro tvorbu cílů je znalost dovedností 

žáků.55 

4.8.1 Vlastní volené formy v online prostředí 

Během online hodin bylo voleno několik forem výuky dle předmětu a tématu hodiny. 

✓ Individuální výuka 

✓ Frontální výuka 

✓ Projektová výuka 

✓ Otevřené vyučování 

Individuální forma výuky byla zavedena pro žáky, kterým nestačila společná online výuka.  

4.8.2 Vlastní volené formy při prezenční formě výuky 

V prezenční formě výuky převládaly formy výuky zaměřené na spolupráci. 

✓ Skupinová a kooperativní výuka 

✓ Týmová výuka 

✓ Projektová výuka 

 
55 REVIDOVANÁ BLOOMOVA TAXONOMIE V ČESKÉM VZDĚLÁVÁNÍ A REVISION OF BLOOM S 

TAXONOMY IN CZECH EDUCATION. Jaroslav Vávra - PDF Free Download. Představujeme Vám 

pohodlné a bezplatné nástroje pro publikování a sdílení informací. [online]. Copyright © DocPlayer.cz [cit. 

09.06.2021]. Dostupné z: https://docplayer.cz/34967500-Revidovana-bloomova-taxonomie-v-ceskem-

vzdelavani-a-revision-of-bloom-s-taxonomy-in-czech-education-jaroslav-vavra.html 
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5 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

Zpracování dotazníku žáky, stejně jako speciální online hodiny pro vybrané žáky, bylo 

slovně schváleno rodiči žáků. 

Výzkumným vzorkem pro bod 5.1.1 byla celá třída. Data v grafech jsou mírně nepřesná. 

Důvodem je občasné vyplnění dotazníku online formou dvakrát stejným žákem. 

Výzkumným vzorkem pro bod 5.1.2 je výběr odpovědí od tří stejných žáků. Otázky byly 

pokládány v rámci speciální online hodiny a každý žák byl v místnosti vždy sám. Tento 

postup byl zvolen s ohledem na soukromí každého žáka. 

5.1 Interpretace dat získaných formou dotazníků 

Volenou formou byl online dotazník zaslán žákům v období červen 2020 až květen 2021. 

Jednotlivé grafy ve formě koláčů nám složí jako dobrý nástroj pro zhodnocení hypotéz.  

5.1.1 Hypotéza na výzkumné otázky 

Na základě výzkumného problému jsou hypotézy pro tento výzkum formulovány takto: 

A. Využití platformy MS Teams na 2.ZŠ Dobříš a její náročnost. 

Hypotéza 1: Využití platformy MS Teams je pro žáky srozumitelné. 

Hypotéza 2: Práce v této platformě je více než 75% žáků chápána jako snadná.  

 

Graf 1: Jak náročná byla práce v programu MS Teams podle žáků? 
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Graf 2: Volba platformy během distanční výuky dle žáků. 

 

    
 

Graf 3: Jak náročná pro tebe byla orientace v úkolech a zadáních v programu MS Teams? 

          

Obě hypotézy jsou potvrzeny. MS Teams je žáky ve většině případů chápan dobře, plnění 

zadání a online hodiny zvládají. 

B. Vnímání distančního vzdělávání v obou fázích distančního vzdělávání. 

Hypotéza 3: Více jak 50% žáků se na distanční výuku v první fázi těšila. 

Hypotéza 4: Další distanční vzdělávání v září 2021 si více jak 75% žáků nepřeje.  

Graf 4: Pocit žáků na novou formu výuky v první fázi. 
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Graf 4: Žádanost online výuku od září 2020 z pohledu žáků. 

           

Graf 5: Potřeba další online výuky v dalším školním roce z pohledu žáků. 

                     

Graf 6: Vnímání distanční výuku od září 2020 žáky. 

     

V tomto případě je z grafů patrné, že se první hypotéza nepotvrdila, ale druhá hypotéza je 

potvrzena pouze v období po skončení PRVNÍ FÁZE distanční výuky. Naopak v DRUHÉ 

FÁZI této výuky je patrné, že část žáků by ráda aplikovala online výuku na některé 
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předměty. Z posledního grafu je patrné, že se někteří žáci stále obávají tohoto způsobu 

výuky. 

C. Připravenost žáků na distanční vzdělávání. 

Hypotéze 5: Více jak 75% žáků mělo dostatečné domácí vybavení pro distanční vzdělávání. 

Graf 7: Potřebná IT technika v domácím prostředí a internetové připojení žáků. 

   

Z grafu je patrné, že daná hypotéza se potvrdila. Většina žáků měla dostatečnou technologii 

pro distanční vzdělávání. Velký podíl na tom nesou také školy, které zapůjčovaly potřebné 

vybavení rodinám, které si to nemohly zajistit. 

D. Samostatnost a pochopení učiva při distanční výuce. 

Hypotéza 6: Více jak 50% žáků potřebuje při distanční výuce dopomoc třetí strany. 

Hypotéza 7: Probíraná látka při distanční výuce byla více jak 50% žáky chápána. 

Graf 8: Pochopení učiva žáky při distanční výuce. 
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Graf 9: Potřebná dopomoc žáků během distanční výuky. 

   

Obě hypotézy byly potvrzeny. 

Záměrem této otázky bylo pochopit důvody, proč někteří žáci doma pracovali méně a nebyla 

od nic dostatečná zpětná vazba k učiteli. Výsledkem je opět dopomoc další osoby, která 

v případě její nepřítomnosti, byla důsledkem nevypracování úkolu. Zde se nám odkrývá opět 

důležitá informace, a to důležitost rodiny při distančním vzdělávání.  

Můžeme zde vidět i důkaz individuálního přístupu pedagoga k několika žákům, kteří s ním 

pravidelně konzultovali nepochopené učivo. Ostatní žáci se raději dotazovali doma.  

Těmito odpověďmi žáků se nám odkrývá důležitý i fakt, že online probírané učivo nebylo 

pro skoro 50% žáků dostatečně vysvětleno. 

E. Psychologická stránka žáka v době distančního vzdělávání. 

Hypotéza 8: Distanční výuka je po sociální stránce pro více jak 65% žáků nevyhovující. 

Hypotéza 9: Návrat do školy byl pro více jak 50% žáků stresující a pociťovali obavy. 

Graf 10: Obavy z návratu k prezenční výuce po první fázi distanční výuky. 
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Graf 11: Obavy z návratu k prezenční výuce po druhé fázi distanční výuky. 

   

Graf 12: Pocity žáků po skončení online výuku v červnu 2020 a z návratu do školy. 

 

Graf 13: Pocity žáků po skončení online výuku v květnu 2021 a z návratu do školy.             
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Graf 14: Chybějící sociální kontakt se spolužáky. 

     

Graf 15: Chybějící kontakt s učiteli. 

 

 

První hypotéza se zde jasně potvrzuje. Žáci pociťovali silnou potřebu kontaktu se spolužáky 

i učiteli. Záměrem bylo zjistit psychický stav žáků a jejich vnitřní pocity po opětovném 

otevření škol. Většina odpovědí naznačuje dobrý pocit z navrácení k normálnímu vzdělávání 

a pociťovali únavu. 

Druhá hypotéze se zde nepotvrdila. Většina žáků je ráda, že tento způsob výuku skončil. Je 

zde ale menší procento žáků, kterým tato výuka vyhovovala a rádi by v ní pokračovali. 

5.1.2 Interpretace získaných dat formou diskuse s žáky 

Tyto odpovědi doplňují výsledky dotazníkového šetření s grafy (viz výše). 

V tomto případě se pracovalo v rámci diskuse učitele s žáky a otázky byly kladeny a cíleny 

na vnitřní pocity žáka. V této práci jsou vypsány odpovědi od několika žáků stejné třídy. 
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Odpovědi žáka jsou označovány písmeny A, B, C. Odpovědi jsou přepsány doslovně. Každá 

otázka je okomentována i z pohledu učitele.  

Otázka: „Jak jste chápali online výuku na konci čtvrté třídy a jak v páté třídě?“ 

A: „Na začátku do bylo super, jako prázdniny, když jsem nechtěl, tak jsem nic nedělal. Jako 

super odpočinek. Myslel jsem, že to je v pětce stejný, ale fakt jsem se spletl.“ 

B: „No jako byla jsem z toho trochu zmatená. Vím, že to se paní učitelka hodně snažila nám 

to udělat příjemný a hezký, ale mě se vůbec neučilo dobře v čtvrtý třídě. Hodně jsme doma 

měli strach z té nemoci a špatně se mi učilo. No a v pětce už jsem nebyla tak mimo. Dost mi 

pomohlo, že jsem věděla, co a jak z loňska. A ten novej program je docela fajn. Ale štve mě, 

že tam už byla výuka jako podle rozvrhu, jako bych byla ve škole, ale já tam nebyla, děsivý.“ 

C: „Já jsem měl s rodiči velký strach z toho, co se děje ve čtvrté třídě. Bali jsme se hodně té 

nemoci, ale jinak jsem byl spokojený. Maminka byla teď pořád doma a hodně se se mnou 

učila. Začalo mě to moc bavit. Trochu mi chyběli kamarádi, ale učilo se mi líp než ve škole. 

A pak v páté třídě jsem byl zase rád za online výuku. Měl jsem svůj čas na to se vše naučit 

a maminka byla se mnou a vždy mi poradila. Myslím, že jsem se naučil víc než ve škole.“ 

UČITEL (mé vlastní pocity): „Výuka v PRVNÍ FÁZI distančního vzdělávání byla velkou 

neznámou. Náhlé uzavření škol bylo velmi nečekané a pro nás učitele značně nepříjemné. 

Nikdo v našem kolektivu na naší škole nebyl dříve seznámen s možnostmi a způsoby takové 

výuky. Náš kolektiv se skládá převážně ze starších ročníků, kteří IT technologii nevnímají 

moc pozitivně. Proto první vlna byla pro nás všechny velikou neznámou. Pro mě osobně to 

byla výzva. Chápala jsem tento krok ze strany vlády ČR jako nezbytný. V podstatě okamžitě 

jsem začala řešit, jakou formou se spojit s žáky, aby mě viděli, jak si budeme předávat 

pracovní listy a jak spolupracovat. Díky internetu šlo vše docela snadno. Nejtěžší fází bylo 

naučit rodiče a děti spolupracovat na dálku co možná nejvíce. To byl veliký problém. Nebyli 

na to zvyklí. Doposud vše ohledně vzdělávání řešili převážně učitelé ve škole a rodiče pouze 

dohlíželi na povinnosti svých dětí. Nyní se situace dostala na stejnou úroveň, rodič se stával 

pravou rukou učitele. Vnímala jsem, že dětem vyhovuje odlehčená forma vzdělávání                 

a minimální nároky na známky. Bála jsem se, že žáci tzv. „zvlčí“, když nebudou mít nad 

sebou známkování, které pro ně bylo velmi motivující.  Naštěstí jsem se spletla. Moje třída 
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se díky úžasné spolupráci rodičů postavila k této výzvě čelem. Stihli jsem probrat povinnou 

látku čtvrté třídy a na začátku páté třídy jsem si u žáků jejich vědomosti ověřila. Díky této 

zkušenosti bylo další uzavření škol jen pokračováním v tom, na co jsme již byli zvyklí. 

Učitelé v naší škole dostali nové počítače, kvalitní školení a materiální podporu ze strany 

vedení školy. Sjednotil se rozvrh pro všechny učitele tak, aby se online hodiny nepřekrývaly. 

Vše se zadávalo do online kalendáře, který viděli rodiče i žáci. Každá třída má svůj TEAM, 

kde jsou rozepsány složky jednotlivých předmětu. V novém programu jdou dělat online 

testy, dotazníky, kvízy, hry. No prostě skvělá práce moderní technologie. Na druhou vlnu 

jsme všichni učitelé naší školy byli připraveni, žáci byli poučení o právech a povinnostech, 

rodiče byli o všech změnách, povinnostech či náhlých událostech informování a prospěch 

žáků byl pravidelně zaznamenáván v nově zřízené elektronické žákovské knížce. Mohu tedy 

konstatovat, že druhá vlna distančního vzdělávání otevřela do školství vstup IT technologie. 

Práce s dětmi na jaře byla komplikovaná, náročná, ale hravou formou se zvládla. Podzim už 

byl s jistotou a jasnými pravidly, a tak výuka byla v této vlně lepší, z mého pohledu.“ 

Zhodnocení odpovědí všech zúčastněných v diskusi 

Z uvedených odpovědí je patrné, že žákovo chápání distančního vzdělávání ovlivňuje 

rodinné zázemí, program, ve kterém je výuka realizována, mentální a psychický stav žáka.  

Je důležité zamyslet se nad tím, co nám tento způsob výuky dal a vzal, stanovit si nová 

kritéria a nastavit nová pravidla do dalšího vzdělávání s ohledem na získané zkušenosti. 

5.2 Zhodnocení práce dvou vybraných žáků  

Tato analýza byla stanovena a vyhodnocena na základě osobních zkušeností s danými žáky, 

pozorováním jejich fungování v kolektivu při prezenční formě výuky před / po obou fázích 

distanční výuky a jejich výkon v prezenčních a online hodinách (viz oddíl 4.5.4). Výkony    

a výsledky žáků jsou konstatovány na základě odevzdávaných materiálů při distanční výuce 

a vyhodnocení jejich práce a aktivitě v prezenční výuce. 
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Jan 

 

Práce a výkon v hodinách před PRVNÍ FÁZÍ distančního vzdělávání odpovídala nižší 

úrovně. Domácí příprava byla mírná a žák potřeboval značnou dopomoc ze strany pedagoga, 

a to včetně pravidelných pedagogických intervencí. 

Během PRVNÍ FÁZE distanční výuky byl žák velmi zmatený. Měl problémy se připojit na 

online hodiny, nebyl komunikativní a jevil se až stydlivý před spolužáky. Přítomnost kamery 

v jeho soukromém osobním sektoru mu nebyla příjemná. Od toho se také odrážel jeho výkon 

v počátcích online výuky. Během měsíce se situace začala zlepšovat. Jeho sebejistota 

narůstala s osvojením si zajetých pravidel a správné manipulace s programem SKYPE             

a „ŠKOLA V PYŽAMU“. Dopomoc ze strany rodičů byla v počátcích velmi intenzivní           

(fakt zjištěn na základě pravidelných telefonických hovorů s maminkou žáka). V průběhu 

dalších měsíců se intenzita snižovala, a to na žádost žáka. Během období PRVNÍ a DRUHÉ 

FÁZE distanční výuky žák nabyl sebejistoty, zodpovědnosti a schopnosti si organizovat čas 

tak, aby jeho výkony ve škole byly dobré. Písemné testy a cvičení online formou neprokazují 

100% zvládnutí učiva, jelikož si pedagog nemůže být jistý samostatnou prací žáka.  

Výkon a výsledky tohoto žáka po návratu do školy v květnu 2020 jasně prokazují, že tento 

žák nabyl v domácím vzdělávání sebejistotu a vědomosti. Pravidelná a důsledná příprava         

a dohled rodičů, vlastní tempo a čas při zpracování úkolů a testů, měla za důsledek zlepšení 

hodnocení ve všech výukových předmětech na základní škole v dané třídě.  

Po socializační stránce nastala také změna. Projev a komunikace v kolektivu třídy v lednu 

2020 byl nejistý, afektovaný a bez ambicí. V květnu 2020, i přes dlouhou dobu izolace žáků, 

byl jeho socializační projev na vzestupu. Komunikativnost žáka stoupla, plachost zmizela     

a vzrostlo i sebevědomí. Domnívám se, že se jedná o reakci na nabyté vědomosti, které 

žákovi dodávají pocit sebejistoty a uvědomění si, že mezi žáky není tím nejslabším. 

V tomto případě můžeme označit distanční vzdělávání v době COVID-19 za velmi 

přínosné. 
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Hugo 

 

Práce a výkon v hodinách před PRVNÍ FÁZÍ distančního vzdělávání odpovídala vysoké 

úrovni. Domácí příprava byla důkladná a dopomoc žákovi nebyla potřeba, asistent pedagoga 

byl ve třídě potřeba jen za předpokladu, že měl žák afekt nebo záchvat. Pedagogické 

intervence nebyly uskutečňovány. 

Během PRVNÍ FÁZE distanční výuky byl žák velmi zmatený. Měl problémy se připojit na 

online hodiny, nebyl komunikativní a nejevil žádný zájem o výuku ani o spolužáky. 

Přítomnost kamery v jeho soukromém osobním sektoru byla nepřijatelná. Veškeré online 

hodiny byl žák bez kamery a v případě, že uznal hodinu za neproduktivní, slušně se rozloučil 

a z hodiny se odpojil. Od toho se také odrážel jeho výkon v online zadané práci či testu. 

Během celé doby distanční výuky se situace nezměnila k lepšímu, bohužel měla tendenci se 

zhoršovat. Jeho sebejistota narůstala, jeho pojetí o vzdělávání v PRVNÍ FÁZI bylo 

jednoznačné: „tento způsob výuky nepovažuji za produktivní, podle ministra není tato výuka 

povinná a nebudu se tedy účastnit.“ Dopomoc ze strany rodičů byla v počátcích velmi 

intenzivní (fakt zjištěn na základě pravidelných telefonických hovorů s maminkou žáka). 

V průběhu dalších měsíců se intenzita snižovala, a to z důvodu stále zvyšujících se záchvatů 

vzteku. V červnu a v září 2020, v době opětovné prezenční výuky, byl žák velmi spokojený, 

že může chodit do školy a jeho výkon a snaha se vzdělávat opět narůstala. Během období 

DRUHÉ FÁZE distanční výuky žák nabyl dojmu, že vzdělání není důležité a výuka touto 

formou také ne. Písemné testy a cvičení online formou v DRUHÉ FÁZI neprokazují 100% 

zvládnutí učiva, jelikož si pedagog nemůže být jistý samostatnou prací žáka, v tomto případě 

se jednalo o neodevzdávání prací, neplnění úkolů a pravidelné afektivní stavy při online 

výuce. Žák byl při nástupu druhé vlny distanční výuky v důsledku nouzového stavu silně 

medikován. 

Výkon a výsledky tohoto žáka po návratu do školy v květnu 2020 ukazují na značnou 

frustraci z distančního způsobu vzdělávání. Chybí mu řád, jistota a pravidelnost jak doma, 

tak ve škole. Pracovní tempo by se dalo označit za velmi pomalé, je nutná dopomoc prvního 

kroku. Slovní zásoba žáka se zmenšila a komunikativnost je na velmi nízké úrovni.  

Po socializační stránce nastala také změna. Projev a komunikace v kolektivu třídy v lednu 

2020 byl normální až sebejistý. Žák mívá pocit nadřazenosti nad ostatními. 
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V květnu 2020 je jeho socializační schopnost na velmi nízké úrovni. Komunikativnost žáka 

ustoupila, spolupráce a aktivita ve škole je velmi nízká. Domnívám se, že se jedná o reakci 

na distanční vzdělávání. Tento žák byl velmi komunikativním až nadaným žákem s nízkým 

sociálním cítěním se skoro nulovou chybovostí ve výuce. Nyní je jeho projev nejasný, hledá 

slova, ve výuce chybuje a jeho zájem o okolní svět a vzdělání je minimální. 

V tomto případě můžeme označit distanční vzdělávání v době COVID-19 za nevhodné 

s negativním dopadem na emoční a kognitivní funkce žáka. 

5.3 Závěry analýzy 

Ze zpracovaných dat na téma vliv distančního vzdělávání konkrétní třídy na 2.ZŠ DOBŘÍŠ 

vyplynulo, že žáci této třídy vnímají distanční formu výuky jako nezbytnou a důležitou 

formu vzdělávání, ale více preferují prezenční formu výuky. Z šetření také vyplývá, že učivo 

probírané distanční formou se žákům jeví spíše jako nedostatečné a málo procvičené než 

učivo probírané prezenční formou. Žáci se shodují jednoznačně v tom, že distanční forma 

byla pro ně psychicky náročná, částečně se shodli na tom, že to bylo z důvodu izolace od 

spolužáků. Osobní kontakt vnímají jako důležitou součást svého života. Výměna nabytých 

zkušeností a vlastních názorů se online formou předává velmi těžko. Pro žáky je jednoznačně 

jednodušší si své názory říct osobně, s případnou konfrontací rozdílných názorů, než přes 

telekomunikační či kybernetický prostor. Velmi malé procento si přálo pokračovat v online 

výuce nebo alespoň v některém z výukových předmětů. Z otázek rovněž vyplynula 

dostatečná zajištění připojení k internetu v obou fázích výuky, stejně tak IT technika. Ze 

šetření rovněž vyplynul fakt, že zadávané úkoly a výpisky z probrané látky zaslané online 

formou nejsou pro žáka příliš zajímavé a jejich plnění odkládají. Nebo také vůbec 

nevypracují. V prezenční formě výuky si své úkoly 90% žáků plní na 100%. Z mého pohledu 

vnímají žáci této konkrétní třídy svého učitele jako autoritu, se kterou rádi spolupracují. Ale 

jejich vnímaní autority je velmi rozdílné, když se jedná o online podobu výuky a o prezenční 

podobu výuky. Zhodnocení spolupráce při obou formách výuky bylo neočekávané. Online 

prostředí žáky převážně nebavilo, i když bylo proloženo nejen výkladovou části, ale ani při 

interaktivních hrách, skupinové práci nebo sledování krátkých zajímavých videí. 

Z programů jim více vyhovoval program MS Teams. Upřímné přiznání žáků, že při online 

výuce dávali pozor jen málo a raději u toho hráli online hry, bylo velmi překvapivé.  
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Další zjištění se opírají o rozbor prozkoumané práce dvou žáků a jejich výkonů při online 

výuce a prezenční výuce (JAN a HUGO). Dle mého názoru je možno tvrdit, že distanční 

forma vzdělávání je vhodná pro žáky, kteří potřebují více času na práci bez rušivých 

elementů. Z dotazníkových šetření vyplývá i podstatná část důležitého článku při vzdělávání 

v distanční výuce v době nouzového stavu. A toto zjištění je dle mého názoru dosti zásadní. 

Tam, kde byla fungující péče a zájem o výuku žáka ze strany rodičů, tam byl znát velký 

rozdíl ve vědomostech žáka po návratu do školy v květnu 2021. Tam, kde byla fungující 

péče a zájem o výuku žáka ze strany rodičů, tam nebyly skoro žádné problémy. Na rozdíl od 

žáků, kde podpora rodiny nebyla dostačující. 

Je možné usuzovat, že při této online formě výuky je důležitým článkem ve vzdělávání 

RODIČ a pedagog zde plní dopomocnou funkci. Při prezenční formě vzdělávání je 

nejdůležitějším článkem ve vzdělávání PEDAGOG a rodič je zde v zástupné funkci. 

Důsledky způsobu vzdělávání distanční formou se, dle mého názoru, odrazí v dalším 

školním roce, kde budou žáci muset ukázat své vědomosti nabyté z předchozích let. 

 

6 DOPORUČENÍ PLYNOUCÍ Z AKČÍHO VÝZKUMU 

▪ Orientace na spolupráci se zákonnými zástupci, což může vést k lepšímu výkonu žáka 

při distanční výuce. 

▪ Vytvořit ve škole pozici školního psychologa jako podporu nejen pro žáky, ale i pro 

pedagogy. (Musí zajistit vedení školy, dle mého názoru by stačila přítomnost 

psychologa dvakrát týdně.) 

▪ Pravidelně konzultovat s kolegy průběh výuky a vyměňovat si názory a zkušenosti. Toto 

vede ke zkvalitnění výuky v případě nepřítomnosti učitele.  

▪ Kvalitní motivace žáků s nedostatečnou aktivitou při distanční i prezenční výuce. Dle 

dotazníkového šetření je patrné, že je to důležitý faktor pro výuku žáka. 

Konstruktivistické pojetí ve vzdělávání a motivace buduje v žákovi nenásilnou formou 

pocit důležitosti vzdělání. 

▪ Cíleně věnovat pozornost těm žákům, kteří nemají dobré domácí zázemí, spolupracovat 

s OSPOD. 
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▪ Vzdělávat se v nových metodách a postupech při tvorbě online hodiny, absolvování 

seminářů a školení. Toto vnímám jako velmi důležité z mé osobní zkušenosti z distanční 

výuky. 

▪ Navýšit hodiny informatiky pro žáky z důvodu zvýšené kvality schopností v tomto 

oboru. Z dotazníkového šetření je patrné, že pokles aktivity v distanční výuce mohlo 

zapříčinit nedostatečné povědomí o práci na PC. 

▪ Zaměřit se na ověřování učiva pomocí samostatných prací (projektů) s následnou 

obhajobou své práce. V diskusním šetření vyšlo najevo, že tento způsob práce ve výuce 

žáky velmi motivuje a dodává jim pocit důležitosti. 

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku-podpora pedagogů 

▪ Tyto principy (viz tabulka níže)56 vložilo na svůj web MŠMT za účelem efektivnějšího 

uchopení distančního vzdělávání v období pandemie. 

▪ Tato tabulka učiteli napomáhá s počátkem distanční výuky, strukturou online výuky         

a hodnocením. Níže jsou rozepsány body z doporučení z webu MŠMT: 

„Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku” 

  
 

56 Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku, https://www.msmt.cz/file/53583/- [cit. 20.05.2021], 19:00, 

Soubor publikován: 2020-08-18 09:00:27 

https://www.msmt.cz/file/53583/-
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7 DISKUZE A ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením distanční výuky v první fázi, zavedení této 

formy na jaře 2020, a v druhé fázi distanční výuky, započaté na podzim 2020, a to 

v konkrétní třídě na 2.ZŠ Dobříš. Je důležité zmínit, že distanční forma vzdělávání byla 

nastavena z důvodu vyvrcholení pandemie COVID-19 a následné uzavření všech škol 

v České republice. Až do novely zák.č.284/2020 Sb. neexistoval zákonný rámec pro 

distanční vzdělávání, a tak dle mého názoru hledalo MŠMT metody, jak naplnit zákonnou 

povinnost umožnit vzdělání v době pandemie a přišlo s návrhy kombinovaných a rotačních 

metod, popřípadě předáváním si učiva jinou formou při uzavření škol. V reakci na tento 

zjištěný konflikt udělalo MŠMT zásadní změny, které poté ustanovilo v zákoně pod novelou 

školského zák.č.184a/2020 Sb. pro druhou fázi distančního vzdělávání. 

První tři kapitoly této práce jsou teoretického zaměření a měly osvětlit základní terminologii, 

metody, formy výuky distanční formou a zvolenou výzkumnou metodu, akční výzkum. Ten 

byl uskutečněn s žáky konkrétní třídy. Pozornost je zde věnována platformám a nástrojům, 

které jsou nedílnou součástí realizované online výuky. Podkapitola „právního hlediska“ je 

v této diplomové práci rozsáhlejší z velmi zásadního důvodu. Znalost důležitých právních 

předpisů je pro učitele, dle mého názoru velmi důležité. V každé profesi je nezbytné znát 

právní hledisko své práce. Pro učitele může tato znalost znamenat velkou pomoc při 

konfliktu například s rodičem, který má svůj pohled na vzdělávání a domnívá se, že je 

v právu. V takovém případě je pro učitele základní znalost ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 

dobrým pomocník. MŠMT vytvořilo zásadní změny, které poté ustanovilo v zákoně pod 

novelou školského zák.č.184a/2020 Sb. pro druhou fázi distančního vzdělávání, jimiž se 

musí ministerstvo a školská zařízení řídit. Díky nutnosti distančního vzdělávání bylo 

upraveno také RVP, kde největší změnou je větší dotace výukových hodin v oblasti 

informatiky. 

Praktická část se nachází od čtvrté kapitoly a zabývá se otázkami: „jak se pracovalo na jaře 

2020 v online formě?“, „Jak se pracuje na distanční úrovni od podzimu 2020?“ Toto jsou 

stěžejní otázky výzkumu. Závěrem tohoto výzkumu je zjištění, že většina žáků na 2.ZŠ 

Dobříš preferuje prezenční výuku.  
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Dalším zásadním zjištěním z výzkumu je negativně vnímána absence kontaktu se spolužáky 

a učiteli během distančního vzdělávání. Kontakt pouze přes obrazovku počítače dětem 

nestačí a většina z nich pociťuje úzkost z nedostatku sdílení aktivit a informací prezenční 

formou. Výsledkem akčního výzkumu a diskuze se žáky je i vyhovující úroveň online výuky 

přes platformu MS Teams. Z těchto zjištění vyplynula doporučení, která by měla napomoci 

v dalším zdokonalování při nutnosti další online výuky: nutnost motivace žáků pro aktivaci 

učení, potřeba udržování dobrého klimatu ve třídě po návratu z distančního vzdělávání, 

dobrá komunikace s rodiči a žáky. 

Empirická část této práce je zmíněný osobní pohled na způsoby a realizace distančního 

vzdělávání na konkrétní škole. Z výzkumu vyplynulo, že první fáze distančního vzdělávání 

byla náročnější oproti druhé fázi. Jak učitelé, ředitelé škol, rodiče, tak i žáci neměli jasnou 

představu, jak taková výuka bude probíhat. Žáci lépe reagovali na využitou platformu          

MS Teams v druhé fázi výuky a rádi by ji zachovali pro další roky jako podpůrný prostředek 

ve vzdělávání nebo jako opětovnou možnost výuky online formou v případě, že nastane opět 

uzavření škol v důsledku COVID-19. 

Závěrem bych ráda zmínila důležitost péče o psychickou stránku nejen žáků, ale i učitelů 

během distanční výuky, ale i po návratu do výuky prezenční. Což prokazují informace 

získané z dotazníkového šetření mezi žáky. Z mého pohledu je tento způsob vzdělávání 

velmi stresující pro obě strany, zároveň časově náročný na přípravu materiálů do výuce pro 

učitele a není zde jasně prokazatelné dostatečné procvičení naučené látky.  
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