
Příloha 1 – Přepis rozhovoru s Danielou  

Tazatel: Anna-Marie Divišová 

Respondent(ka): Daniela 

Délka rozhovoru: 51 minut 39 sekund 

1. Řekněte mi něco o on-line výuce? 

Jako něco o online výuce? Jako obecně, jo tak... zaprvé pro mě letos velká novinka, i když jsem 

viděla, že to existuje, tak jako prostě osobní zkušenost letos prostě veliká, úplně zásadní nová 

věc. Na jaře v podstatě jsme nedělali online výuku, dělali jsme takovou distanční, ale málo 

v tom online režimu, to spíš jako na první stupni, kde to bylo nutnější. My jsme se potom teda, 

poté, co jsme se postupně do školy vraceli v takových těch zvláštních, kdy jsme tady neměli 

ještě všechny ty děti, jo... tak to bylo takový to postupný navracení se, tak jsme se seznamovali 

s tou online výukou, kdyby náhodou byla potřeba realizovat do budoucna, takže to bylo pro mě 

seznámení s Teamsy (pozn. autora platforma Microsoft Teams). Což teda pochopitelně potom 

gradovalo na podzim aaa kdy teda jsme se tady dál školili a pro mě to teda hlavně bylo nejvíc 

pomocný s těmi Teamsy od vás kolegů (pozn. autora pracujeme spolu na jedné pražské ZŠ), 

ale každopádně teda seznamování se s Teamsy a online výukou potom nejvíc na podzim... 

teoreticky. A potom teda v praxi od října (pozn. autora v roce 2020) teda když nás zavřeli, takže 

to je online výuka. Postupné seznamování a letos pro mě velká novinka.  

2. Co se vám vybaví, když se řekne distanční vyučování/ on-line výuka? 

No, jako taková pomůcka, která možná asi jako je pořád z nouze ctnost, protože ten osobní 

kontakt s těma dětma je nezastupitelný, ale zaplať pán bůh za tu pomůcku, takže online výuka 

důležitá pomůcka, asi tak no.  

3. Jaké to bylo? 

No, tak překvapivě lepší než jsem si myslela, já jsem z toho měla trochu obavy, protože jsem 

si to tak úplně nedokázala představit jak to zvládnu, jak to půjde, jak vlastně vůbec na to budou 

reagovat děti, jak se nám podaří předávat ty informace, ale v podstatě pak jak jsem s tím začala, 

tak to pro mě bylo dokonce i velkou úlevou, že jsem v podstatě zjistila, že v rámci té online 

hodiny udělám daleko víc než když to těm dětem jako posílám to učivo v nějaké zpracované 

podobě, třeba formou mailu nebo něčeho, jo.. že v tý online hodině, když se vidíme přes ten 

počítač, přes ty Teamsy, tak je to daleko jednodušší a přínosnější. Takže za mě jako dobrý, teda, 

tohle to teda hodnotím jako fajn věc.  

4. Popište mi váš týden s on-line výukou... 

(směje se) No, tak v té nejtvrdší podobě, když jsme fakt učili jenom z domova, tak to prostě 

bylo ráno vstát, sesumírovat si prostě, co ten den učím, a hlavně co jsem dětem poslala do zpráv 

za to, za informaci, že mají mít nachystáno před každou hodinou si to pěkně připravit, nachystat 

si knížky, připojit se, doufat, že mi doma neklekne internet, což se naštěstí nikdy nestalo, no a 

prostě… jet. Někdy teda hodiny za sebou, což je náročnější, někdy nebo nejčastěji s nějakou 

jako hodinovou pauzou mezi tím, takže čas na další přípravu. Takže v podstatě jako od rána do 

odpoledne, protože pak ještě těm dětem posílám nějaký úkoly, takže od rána do odpoledne 

doma s počítačem. Tak. 



5. Co říkali kolegové? Jak to vnímáte vy? 

Na online výuku? Ehm... myslím si, že totéž, co já, no. Byli rádi za tu možnost, že to takhle 

máme tady podchycený, že jsme vlastně i k tomu dostali nový materiální zázemí, což pro 

většinu z nás znamenalo nový notebook, který je teda na tuhle tu online výuku naprosto 

špičkový a spolehlivý no a pak už se to prostě jako dělalo dobře, takže si myslím, že i kolegové 

byli spokojení, že dokonce když nám teď dokonce nějaký hodiny na ty výukový předměty třeba 

v rozvrhu nedali úplně všechny, jak bychom chtěli, tak nám to i docela chybí, protože fakt jako 

je to to přínosný, jako určitě je to lepší než těm dětem poslat nějakou zprávu, čísla stránek, zápis 

a tak. Takže kolegové stejně spokojení jako já, alespoň teda s těmi, se kterými jsem mluvila.  

6. Jak dlouho již vyučujete? Jaké předměty? 

No, když to sečtu úplně dohromady, tak učím dvanáct let, prvním rokem jsem jako byla spíš 

jako občas takový záskok za někoho, třeba na mateřský nebo za nemoc. A pak je to tedy na 

téhle škole tahem jedenáct let. A učím nejčastěji angličtinu a potom to mám nejčastěji 

vyplňováno o zeměpis, dějepis a poslední roky i občanskou výuku, nauku (opraví se).  

7. Jste také třídní učitelkou? Jaká je její práce? Liší se od běžných učitelů? 

Letos ne, ale už jsem několikrát třídní byla. No, to je minimálně dvakrát tolik práce, protože to 

v podstatě člověk kromě toho svého úvazku si ještě strašně moc hlídá těch cca 30 (třicet) dětí, 

kterých má ve třídě, jo... což je samozřejmě administrativně velmi náročný s tím samozřejmě 

je neustále potřeba něco řešit, ať už to jsou nejrůznější pokyny, který se uvádějí v životnost 

nebo těm dětem se dávají nějaký vratný lístky na cokoliv, když se teda ještě chodívalo na 

exkurze a podobně, tak vybírání peněz, jo... to je neustálá mravenčí práce. A potom teda taky 

ta každodenní starost o to dítě jako takový, takže jako hlídání si, co s ním je, proč není ve škole, 

teď ty omluvenky a tak dál, jo... mám zkušenosti, že to bylo ve třídě, kde to fungovalo bez 

problému, spolehlivě, mám zkušenosti se třídami, kde jsem byla skoro policajt, abych měla 

všechno pod kontrolou, no, takže to je velká (zdůrazní) náročná práce, to třídnictví. 

8. Jak početnou třídu máte na starost? Kolik je v ní žáků? 

Tak ty anglický skupiny u nás... ehm, když jsme to měli napříč ročníky, což bylo vlastně až do 

loňského školního roku (pozn. autora školní rok 2019/2020), tak to bylo, tak dvacet až dvacet 

dva dětí, a to už je na jazyk celkem hodně. Letos jsme teda udělali takovou novinku, že jsme 

téměř každou tu třídu v ročníku rozdělili na dvě části, takže letos mám úplně v drtivé většině 

tříd, ve kterých angličtinu učím nejvíc asi třináct dětí. A to je teda práce o něčem úplně jiným, 

v lepším samozřejmě, jo... je to takový výhodnější, přínosnější po všech stránkách.  

9. Máte ve třídě nějakého žáka se znevýhodněním nebo poruchou učení? 

Jo, jo, v každý. No většinou jako minimálně jeden v každý třídě, ale ono jich bývá jako o dost 

víc. A to je nejčastěji nějaká dyslexie, dysgrafie, občas to má i někdo poruchu soustředění, takže 

tohle to je docela dost častý.  

10. Kolik hodin týdně v běžném režimu vyučujete? 

No, dvacet dva, dvacet čtyři nějak tak. Já mám myslím letos něco nad úvazkového, takže dvacet 

tři, myslím, že jednu hodinu tam mám navíc. 

11. Myslíte si o sobě, že jste technický typ? 



No, nejsem. To asi fakt ne, jako snažím se, co to jde. Ne, že bych byla úplně jako zaostalá nebo 

něco, ale dá mi to prostě víc práce než třeba spoustě jiných lidí, takže musím se na to fakt hodně 

soustředit a ale tím, že člověk v tom, že asi jako částečně vyrůstal, že snad nejsem ještě úplně 

nejstarší (směje se), tak asi nějak přirozeně se s tím seznamuju, ale není to jako pro mě úplně 

s lehkostí, asi tak no.  

12. Používáte sociální sítě? 

Jo, používám. Jako ne teda nějak závratně, ale na Facebooku jsem a vždycky s nějakým jako 

výkyvem. Buď hodně nebo míň, ale Facebook jako jo, tu sociální síť mám.  

13. Pracujete s technologiemi, jako je počítač, interaktivní tabule atd. na denní bázi? 

Jo, to dělám. Ano. 

14. Měla jste (před koronou) nějakou zkušenost s učením online? 

Ne, to jsem neměla, to ne.  

15. Přemýšlela jste někdy nad tím, že byste učila online? 

Ty jo, tak to se přiznám, že mě asi do tý doby ani nějak nenapadlo. Jediný, co si tak jako 

vybavuju je, že mi jako o tom povídala jako moje máma, která taky vlastně jako je učitelka, tak 

měli jako hodně nemocného žáka, který teda prostě z bezpečnostních důvodů, protože chytl kde 

co, nemohl chodit do školy, takže jemu oni přes Skype dělali učivo jako nebo výuku, tak to 

jako. To je tak cca tři roky zpátky, že o tom hodně mluvila, co to pro ně znamenalo, co si k tomu 

chystali, jak to probíhalo, jo... že to existuje, že to jde, tak to jsem jako věděla, ale nikdy mě 

teda nenapadlo, že to teda bude na denní bázi pro mě v podstatě jako realita za tak málo let jako 

(směje se). Takže, asi tak. 

16. Pomohl Vám někdo s on-line výukou, technickou stránkou atd.? 

No, jasně, kolegyně v kabinetě. Teď nejvíc, v drtivé většině nejvíc. My jsme teda školení měli, 

ale to bylo takový, jakože sedíte v lavici a koukáte na jednoho školitele, který tam jako něco 

promítne, takže ta možnost si to sám zkusit vůbec žádná, takže jako to, co jsme si sdělily v 

kabinetě a v kabinetě vyzkoušeli, to bylo úplně nejvíc co jsem k tomu dostala, co mi nejvíc 

pomohlo.  

17. Byla na podzim 2020 on-line výuka vaše první zkušenost? 

Ehm … (citoslovce souhlasu), ano.  

18. Na jaké platformě provádíte on-line výuku? 

Používám Microsoft Teams a jako s jinou jsem se zatím neseznámila, takže v podstatě mě ten 

Microsoft tak jako, jak jsem ho poznala a nemám teda nějaký zásadní srovnání, tak mně připadá, 

že je dobrý a že se prostě dá celkem jednoduše používat. Shledávala bych ho jako praktickou 

záležitost. 

Měla jste s ním zkušenost nebo to bylo pro Vás úplně nové? 

Něco málo jsem se o tom dozvěděla během té jarní distanční výuky, protože se to pomaličku 

začalo zprovozňovat, ale ještě ne teda pro každého. Ne každý jsme se s tím naučil. A s tím 

podzimem už to potom bylo jednoznačný, protože to bylo opravdu nutný, takže pak už jako to 



teda bylo, že se člověk naučil. Ale jako předtím, jako řádově roky zpátky, to určitě ne. To pro 

mě byla novinka. Letošek prostě seznámení s Teamsy. 

Jak jste s ní spokojená? Jaké jsou její výhody? Jaké jsou její nevýhody? 

No, mně tam vadilo třeba to, že asi nejsem ještě úplně schopna zajistit všechny ty možnosti, co 

ten Teams nabízí. V tom smyslu, že ty děti si tam třeba můžou vypínat mikrofony, jo, dělat si 

tyhle naschvály. To jako by se asi nějak ošetřit dalo, já nevím, jak na to. Takže to samozřejmě 

záleží na povaze těch dětí, ne všechny to samozřejmě dělaly, takže to jako nebyl nějaký můj 

nejčastější problém, ale docházelo k tomu a když ne třeba pravidelně u mě, tak někteří kolegové 

s tím ty problémy měli. 

19. Co všechno jste musela změnit, když se změnila prezenční výuka na distanční on-line 

výuku? 

No, tak tam ta změna v rámci on-line výuky angličtiny byla asi taková, že tam jako odpadá 

taková ta vysvětlující složka tou písemnou formou, protože během té hodiny prezenčně ve škole 

já jim samozřejmě můžu k tomu promítnout nebo na tabuli vytvářet podle potřeby nějaký jako 

zápis toho, co se učíme, napsat prostě nějaké slovíčko na který narazíme, že jo, tak jim to tam 

na tu tabuli prostě napíšu, aby oni věděli, jak se to píše, jaký to má třeba nějaký další tvary nebo 

tak, ale v rámci té on-line výuky to bylo lepší soustředit spíš na ty ústní cvičení. Ono to asi 

nějaký program na to, že já bych jim tam psala nebo do chatu má, ale jak to člověk opravdu 

chce udělat co nejjednodušeji, aby předal, tak opravdu to pro mě to bylo jednodušší tu on-line 

výuku angličtiny udělat zaměřenou na to, že ta cvičení se dělají ústně, a hlavně se soustředí na 

to mluvení. A poslech, ten jsem se tam naučila teda dělat, jo, takže to šlo, a to je docela přínosný, 

protože poslech bych řekla, že je docela velká jako součást té výuky jazyka, takže ten tam šel a 

ten jsme dělali často. 

Když to srovnáte se svoji prezenční výukou, tak používáte více tedy písemnou formu? 

Můžu si ji tam dovolit určitě daleko častěji než v té on-line výuce, jo, protože prostě tady v tom 

on-line je opravdu asi výhodnější víc mluvit, no. Bylo na něho prostě víc času, přišel častěji na 

řadu. 

20. Jak Vám vyhovuje dotace vyučovacích hodin? 

My jsme ji měli dvakrát týdně. Normálně je to třikrát týdně, no, tak samozřejmě, že asi jako ty 

tři hodiny cizího jazyka týdně jsou lepší, ale vzhledem k tomu, že ta on-line výuka má teda taky 

ty svoje specifika... a bylo to vlastně jako…a ty děti, že jo, když nejsou ve škole, tak taky asi to 

učení z domova od počítače je trošku jiný. Takže si myslím, že ty dvě hodiny byly dostačující, 

myslím si, že to jako nebylo tak, že by nás to zásadně zbrzdilo. 

21. Jaké byste popsala výhody a nevýhody daného předmětu (angličtiny) v režimu on-line 

výuky? 

Tak určitě výhody jsou ty, který jsem tady uvedla. Vyloženě z charakteru tý on-line výuky je 

asi výhodná v tom, že daleko více času máme na mluvení a poslechová cvičení, takže to je 100 

% výhoda. Nevýhoda je v tom, že milý děti velmi brzo pochopily, že když prostě tam padne 

jako nějaká informace „mám rozbitý mikrofon“, tak teda rozhodně nemusejí ani „kváknout“, 

jo, to je ten problém. Bylo jich málo, nemůžu říct, že by se mi to stávalo jako pravidelně a že 

by to byla většina dětí, to zas opravdu takový povahy tady nemáme, ale prostě vytipovaní 



jedinci, kteří jsou takoví jako na tu práci háklivý to velice jako dokázali zneužít. Byli to 

jednotlivci, ale dělali to. Jo, což teda potom samozřejmě jako, když chceš, aby ti řekli nějakou 

větu, nějaký řešení a přijde ti do chatu „mám rozbitý mikrofon, no tak jako (udeří rukou do 

stolu) … to jako je na tom jazyce trošku nevýhoda teda no. 

Jak jste postupovala, když jste měla tušení/věděla jste, že si dotyčný žák/žákyně rozbitý 

mikrofon vymýšlí nebo se na to jen vymlouvá? 

Nejdřív jsem to ověřila u rodičů, což mi třeba bylo potvrzeno „jako jo, máme problém“ a ti 

rodiče potvrdili teda jakože jo, že ten problém tam je a že na něm pracují. Pak už to bylo chvilku 

v pořádku, pak už si to ty děti jely ve té vlastní režii a dost často se jejich spolužáci ohlásili 

s tím, že hodina předtím bylo něco jiného, třeba čeština, matika a spolužák mluvil, na angličtinu 

má rozbitý mikrofon (pousmívá se), jo, člověk se to dozvěděl, no, že to asi není úplně podle 

pravdy. 

Řešila jste to s žáky pak zpětně, poté co jsi obdržela informaci od rodičů či spolužáků? 

(odfrkne si) Já jsem to částečně uváděla v tom hlášení, který jsme o průběhu on-line výuky 

podávali našemu zástupci a když jsem to teda uvedla jako v těch několika případech, že tu a 

tam v nějaké hodině někdo s rozbitým mikrofonem, tak už mi tam v podstatě do té odpovědi na 

to hlášení ten náš zástupce uvedl, že jako to je prostě problém, který se objeví, ale my nejsme 

prostě schopni vyloženě jako… nejenom jakože zjistit, ale hlavně prokázat, že to tak opravdu 

je, takže jako není v našich silách jako to řešit a už vůbec ne, za to trestat, že jo, jak? Bohužel, 

není v kompetenci... (krčí rameny) 

22. Jak vnímáte situaci a možnost žáků mít při sobě oporu (staršího sourozence či rodiče), 

kdy jim mohou pomoci apod. oproti škole, kde jsou vždy na úkol „sami“? 

No já jsem teda na ni nenarazila (spolupráci), jo, já teda alespoň, co se týká toho jako, že bych 

to tam někde registrovala, jakože jsem to zaslechla, tak na to jsem téměř nenarazila, jako jestli 

mu to někdo třeba tady podstrkoval jako papírkem nebo co, to si nejsem jistá, myslím si, že spíš 

ne. Já si to vybavuju opravdu asi jenom jednou, že tam teda mám žákyni v osmé třídě, jejíž 

starší sestru jsem tady kdysi učila, tak tu jsem tam právě zaslechla, jo, protože ta holka ještě 

furt jako chodí do školy – na střední, ale prostě je teda ještě školou povinná, byť na té střední 

škole, takže asi teda neměla tu distanční výuku v tu dobu jako ta mladší ségra, takže tam jako 

to byl jediný případ, kdy jsem registrovala, že tam jako bylo nějaký štěbetání, který teda bylo, 

jakože nápověda a pomoc, jo, to bylo teda jednou, jinak teda fakt ne. Tu a tam nějaký hluk z 

domácnosti jakože mladšího sourozence, to jo, ale jako opravdu to nebylo v té verzi té 

nápovědy, no. To jsem tam teda neregistrovala. 

23. Jak hodnotíte během on-line výuky? Jaká je podle Vás objektivita daného hodnocení? 

No, já jsem jim ty jako malý známky prostě dávala jako, jestli to bylo dobře nebo ne... nebylo 

to prostě za nějakou velkou práci na úrovni toho, co si můžu dovolit prezenčně ve škole, ale 

třeba za tu aktivitu, pokud mi to dítě odpovídalo, viděla jsem, že se mi tam hlásí, prostě bylo 

činorodý a ta hodina nebyla jenom o tom, jakože se mi tam přihlásil a já ho tam vidím jakože 

je tam prostě přihlášený, bylo to o nějaký větší aktivitě a většinou jsme tam fakt jako dělali 

několik hodin podobný věci, takže tam byla (říká s důrazem) možnost, kde se chytnout, tak 

tohle to jsem jako zohlednila a dávala jsem potom fakt jako opravdu jako malý známky ve 

smyslu té malé váhy, které ti Bakaláři mají k nastavení a bylo to za aktivitu a práci v hodině, 



takže to nebylo jako za nějaký konkrétní cvičení, za nějaký úkoly atd., ale čistě za to, jak se mi 

tam to dítě v tý výuce projevilo. A to, že to mělo tak malou váhu, tak si snad nikdo nemohl jako 

stěžovat, že by to jako bylo nějak nespravedlivý, že by jako získal nějaký ovlivňující množství 

známek.  

No, tak to samozřejmě muselo být velmi velmi opatrný, jo… ale zas jsem se na to nechtěla 

úplně vykašlat, abych neměla žádný podklady, takže většinou jsem jim oznámila, že jako jejich 

práci, jak jsou aktivní, jak se mnou v hodině spolupracují, jak odpovídají, jak se hlásí budu 

hodnotit do Bakalářů známkou, ale známkou o malé váze, aby teda nikdo nemohl říct, že tam 

prostě přistála nějaká jednička nebo ta pětka, která má jako velkou váhu, tudíž velký význam. 

Takže prostě hodnotila jsem, ale ta známka byla opravdu taková nízká váha, aby to jako bylo 

takový vysvětlitelný a obhajitelný.  

Vadilo Vám, že nemůžete normálně známkovat? 

No, já bych se asi jako snažila nějakou cestu toho jako asi klasičtějšího známkování i v tom on-

linu najít, protože vzhledem k tomu, že to trvalo docela dlouhou dobu a už to bylo podruhé za 

tento školní rok a pak najednou se do tý školy vrátíme a teď nastane ten úžas jakože my ty 

známky na uzavření čtvrtletní/pololetí nemáme a chce se to po nás, protože on neodpadne ten 

rozpis toho školního roku, to uzavírání známek, jejich zapisování do Bakalářů, my v tom furt 

jedeme dál, ale ty známky jsme logicky jako dostat jako nemohli a tak si myslím, že by se asi 

fakt jako nějaká cesta k tomu, jak si ty známky jako opravdu adekvátně získat i tou on-line 

formou měla najít, no. A jako myslím si, že to jako, když někdo argumentuje třeba tím, že měl 

ztížené podmínky nebo že to nemůže odesílat nebo něco, že už to minimálně teďka v tý dob, 

přijde mi to v mnoha případech spíš jako omluva (opraví se) výmluva, že by jako asi šlo najít 

nějakou cestu, že by každý i s nějakým tím minimálním připojením, něco udělat mohl, co já 

bych mu oznámkovala. Pomohlo by nám to všem, protože jako nějaký známky po návratu do 

školy, jednat jich bude málo a taky rychle, narychlo a asi teda nebudou úplně vypovídající. 

Myslíte si, že by známky online byly odpovídající?  

Asi by to chtělo zapracovat, vychytat mouchy nebo něco, ale fakt bych byla ta, která by se 

přikláněla k tomu, pojďme najít ten způsob, jak získávat známky z toho online, protože jako 

fakt prostě tu klasifikaci mít musíme, ten školní rok se nezrušil, my ho furt máme, počítáme 

s ním, jakože proběhl, máme zohledněný tematický plán, chtělo by to se nad tím zamyslet, 

vyzkoumat nějaký způsob, jak ty známky online získávat v nějaké rozumné formě a 

odpovídající hodnotě. 

Co říkáte na to, že byste ty žáky přitom neviděla? (Mohou si zapnout kameru, ale i tak 

mohou mít kolem sebe sešity se zápisky, druhý monitor atd.) Jak vnímáte objektivitu 

hodnocení při těchto podmínkách? 

To je problém. Toť otázka, to je pravda. Ale ono bohužel s tím opisováním nebo nějakou 

formou pokusu o podvádění se setkáváme i ve škole, že to člověk často odhalí, že mají třeba 

mobil strčený v penále, takže to člověk jen tak nevidí, takže to je jedna věc, že se to odehrává 

i ve školní třídě. No a opak v té třídě jsou nějaké úkony, které já známkuji a mohou přitom 

použít svoje pomůcky a jako ten, kdo neví, kde to v těch pomůckách najít, kde si to 

nalistovat, ten zápis, vysvětlení, tak mu to je naprd, i kdyby tam měl úplně komplet všechno 

z té angličtiny. Tam prostě, když neví, tak neví, prostě tak. 



24. Změnilo se nějak chování žáků při on-line výuce? Jak a jaká je příčina? 

Já bych řekla, že to odpovídalo tomu, jak se chovají ve škole. Ten, kdo je šikovný, docela mu 

to jde a snaží se, tak i vypadal jeho přístup k online výuce. Kdo to má na háku i v té škole, tak 

jejich práce byla dost podobná i na online, taková odfláknutá. V několika málo případech jsem 

zaregistrovala, že někomu pravděpodobně sedne to, když sedí u toho počítače sám a není rušený 

tím okolím třídy. Nebyla těch případů hodně, ale v těch několika málo případech to bylo celkem 

razantní. Když je ta hodina, tak jsou tam rušivé elementy, kluci se baví, holky se předvádějí, 

takže je tam taková horší práce. Teď mluvím hlavně o jedné konkrétní slečně, která je v té 

hodině takhle rozptylovaná, ne nějak, že by to úplně odflákala, ale není tam úplně stoprocentně 

pracovitá. A když byla online, tak asi jak byla sama, měla na čas a zjistila, že ji to dá minimální 

snahu, jen se soustředit a pak byla úplně jak hodinky, šlapala výborně. Doma byla pomalu 

nejpoctivější ze všech, že si dala tu práci, nic ji nerozptýlilo a jela si. 

 

25. Jak jste žáky při on-line výuce motivujete? Je to těžké? Záleží na rodičích? 

Já bych řekla, že tohle bude dost podobný jako když jsou tady v té škole, no. Někdo motivovaný 

opravdu je, i tím, že třeba doma si rodiče ty známky hledí a asi si i kontrolují, co z tý školy 

donese. No a někdo holt má ten přístup takový a rodiče, jestli to nekontrolují a jestli to je při 

chození do školy nebo online, tak bych řekla, že to moc nehrálo rozdíl. Mně to opravdu 

kopírovalo situaci, až na těch několik málo výjimek, tak jak znám ty děti z té školy, tak se 

vlastně ten jejich přístup odrážel i v tý online výuce. A věřím teda tomu, že spoustu rodičů jako 

muselo pracovat z domu taky, takže ne vždycky měli možnost, jo…ty děti zkontrolovat, protože 

byli zahlcení svojí prací. A asi nějakou nekomfortní situací, která to jako celý rodině přinesla.  

No, ehm, většinou jsem se snažila jim jako snažila říct třeba jako za to, že si tu práci splní, 

budou aktivně reagovat na to, na co se jich ptám, že jim prostě za to budu do klasifikace psát 

malý jako jedničky, malý známky, respektive jako známky o malé váze, což Bakaláři umožňují, 

takže oni věděli, že pokud jako i v té online výuce budou aktivní, budou se mi hlásit, budou 

spolupracovat, tak mohou nasbírat tyhle ty malý jedničky, případně malý špatný známky a to 

si rozmysleli, tak to byla taková pro ně motivace a potom teda taky jako věděli, že jsem řekla, 

že tohle chci, abyste v tom sešitě měli a to si zkontroluju, až se do školy vrátíme a oznámkuju, 

protože to je pro vás snadný si udělat, prostě si zapíšete to, co vám řeknu, to můžete doma 

v klidu udělat a když to potom do té školy donesete, tak já to budu známkovat, tak je to 

v podstatě známka, kterou můžete velmi snadno získat a zároveň známka, která se vám bude 

velmi (zdůrazní) hodit po tom návratu do školy. Takže tohle tou známkovací metodou. Což si 

myslím, že se třeba někomu úplně nelíbí známkový systém jako takový, tak je pro ty děti pořád 

taková asi největší motivace ty jedničky nebo naopak samozřejmě i ta hrozba v podobě špatné 

známky funguje stoprocentně. 

Takže si myslíte, že je to stejné jako když jsou děti ve škole? 

Já bych řekla, že to více méně zůstalo tak nastejno, jo… z 99 % procentech tam to fakt bylo 

nastejno, tam jsem nepoznala žádný rozdíl. Jediný snad jako možná, že oni už fakt zažili to 

jaro, kdy ne všichni online výuku dělali, tak byli třeba jako částečně asi rádi a asi i rodiče 

měli zaručeno, že to dítě teda, nejenom, že dostane už k tomu nějaký úkoly, který teda udělá 

nebo neudělá a porozumíme tomu nebo neporozumíme, ale že prostě v danou dobu sedí u 

toho počítače a je tam přítomný ten učitel u toho, ta hodina je nějak vedená a dítě se třeba 



může i zeptat, když by nevědělo, jo. Tak asi to si myslím, že ocenili, ale jinak to prostě bylo 

motivačně úplně stejný jako ve škole. Kdo chce, dělá, kdo nechce … nedělá a je jedno, jestli 

sedí v lavici nebo před počítačem doma. 

26. Jak si myslíte, že ovlivňuje práci žáka přítomný rodič v bytě/domácnosti? 

No asi jako šesťáci, sedmáci, dejme tomu tam jako ti rodiče ještě něco ovlivnit můžou, ale třeba 

ten konkrétní případ (holka, která se na online více soustředila než ve škole), tak to je devítka, 

takže tam už asi tolik s těma dětma moc nehnou. To je takový půl na půl, ten rodič může 

pohlídat online, aby dělalo, co má... jako asi jo, je tam vliv těch rodičů, je to fakt, má dítě na 

dohled. Asi to bude znatelné, když ten rodič si toho hledí, jsi přihlášený děláš atd. 

27. Kolik hodin denně jste vyučovala? Jak jste se cítila na konci školního dne? Byl to 

stejný pocit jako, když vyučujete prezenčním stylem? 

Nejvíc myslím, že jsem měla čtyři hodiny. Nejmíň tři, to se vždycky takhle střídalo: tři, čtyři, 

tři, čtyři. No jako bývala jsem někdy unavená, protože to většinou pro mě znamenalo, že jsem 

jako tu hodinu skončila a když předtím bylo nějaký volno, tak jsem si zas tahala nějaký 

informace na tu další a těm dětem sem i posílala nějaký úkoly, aby to měly za čerstva, takže 

unavená jsem jako byla, ale taková jako jiná únava než ze školní výuky. Možná tím, že člověk 

v podstatě byl jako pořád na jednom místě. Ve škole se proběhnete po schodech nebo něco do 

tý práce se nějak dostanete, takže taková zvláštní únava po tý online výuce, zvláštní únava, tím, 

že je to vlastně pořád z toho jednoho místa před tím monitorem, takže unavená, ale úplně 

vlastně jinak než z práce, když se dojde do školy a běhá se z učebny do učebny, to jako velmi 

zvláštní (usmívá se) 

28. Přišla jste si více ve stresu během online výuky než v běžné výuce? 

To ne (říká bez přemýšlení). To zase až takový stres to úplně nebyl.  

29. Jak dlouho vám trvalo se připravit na online výuku? 

 Ehm... ježkovy zraky... já bych řekla, že to vyšlo asi nastejno, prostě podívat se, co jsme 

probrali minule a připravit si na to materiály. Tak vzhledem k tomu, že už učím nějaký rok, tak 

většinou je to pro mě otázka nejdéle čtvrt hodiny.  

30. Co za pomocné materiály jste používala (webové stránky, herní stránky, aplikace atd.) 

v online hodině? 

Já jsem tam nejvíc používala ehm…to, co máme my i normálně ve škole k dispozici, to 

znamená interaktivní verzi těch učebnic angličtiny, pokud se teda jednalo o to angličtinu, o tu 

online výuku angličtiny a když teda bych se zmínila o nějakých jako dalších online hodinách 

jiných předmětů, který jsem měla, tak tam teda jsem jim spíš doporučovala na co se oni můžou 

podívat, takže prostě různý dokumenty na YouTube nebo na České televizi na ČT Edu, na co 

se můžou podívat, jo… to bylo tak. 

31. Byly nějaké způsoby, kterými třeba vaši žáci v online prostředí zlobili? 

To jsem já nezažila. Jediný jako co, že mám taková živější kluci v devítce, že jsou schopní se i 

okřiknout mezi sebou navzájem, ale což tam jako párkrát udělali, ale ne tak jako v té třídě. 

Takže vyloženě, že by se přenesla nekázeň z třídy i do online, tak to jsem já nezažila. Přeci 

jenom asi k tomu potřebují ten face to face (pozn. autora z angl. tváří v tvář) kontakt, aby 



vytvořili nějaký chování, které není úplně v normě. Tady na tu dálku jim to prostě nešlo, sparing 

partner (pozn. autora parťák) byl na druhé straně přes jiný počítač. Vyrušování naprosto 

minimálně. 

No, ježíš…no, tak občas tam bylo takový to vypínání mikrofonů, ale to bylo jako v mých 

hodinách poměrně dost málo, vím, že si na to stěžovali někteří kolegové víc. Tu a tam tenhle 

problém a potom konkrétně deváťáci na angličtinu, oni jsou hádavý kolektiv i normálně, takže 

se zvládli pošťuchovat i na tu dálku mezi sebou, no. Ale nebylo to nic, co by bylo nějak 

neúnosný. Tyhle ty drobnosti. 

32. Co jste vnímala jako problematické u učení online? (domácí úkoly, připojení, stres atd. 

cokoli) 

No, to bylo takový to, že oni můžou říct nebo můžou vám dát třeba do toho chatu vědět, že mají 

rozbitý mikrofon a tím pádem jsou tam sice přihlášení, takže na hodině, jakože jsou (naznačuje 

prsty uvozovky), ale hlavně v tom jazyku, když potom ani nepípnou, protože jim nefunguje ten 

zvuk, tak je to docela velký problém. Tak to mně vadilo ze všeho nejvíc, jo... ten rozbitý 

mikrofon, když někdo měl a teď já asi i řeknu v uvozovkách rozbitý mikrofon, protože si 

myslím, že u některých to spíš byla taková výmluva. A to bylo největší problém na ty angličtině, 

no, když to bylo na zeměpise, tak to dítě to třeba napíše do toho chatu nebo něco, tam to beru. 

Ale u tý angličtiny je to prostě větší problém, tam to dítě chci slyšet. 

33. Zaznamenala jste u sebe v té době nějaký zvýšený pocit nejistoty? Nebo stres? 

Úplně hned na začátku, když jsem měla strach, aby všechno dobře fungovalo, takže dejme tomu 

ty první hodiny. Nebo spíš úplně ta první, když jsem ještě měla starší školní počítač se kterým 

jsem odcházela domů a měla jsem tam mít všechno nastavené, tak jak bylo. A během první 

distanční hodiny se zjistilo, že mi nefunguje mikrofon. A to bylo asi tím, že tam o víkendu v 

tom počítači proběhla nějaká aktualizace, která ten pracně nastavený mikrofon prostě zase 

zrušila. Takže pak jsem dostala nový pracovní počítač a od té doby naprosto bez problému. 

Takže tohle úplně odpadlo, ten pocit, co jsem měla. 

Ježíš, tak to asi ne. To bych neřekla, (citoslovce nesouhlasu). Ne. Já jsem byla tak ráda, že se 

mi to zdařilo to Teamsy, že vůbec jako tu hodinu uskutečním a takže to asi jako fakt ne. 

Jak jste tento problém s mikrofonem řešila s dětmi na té probíhající online hodině? 

To jsme vyřešili v chatu s dětmi. Jsme si napsali je tady takový problém, oni psali my vás 

neslyšíme a já jsem říkala aha, ale mám tady vše zapnuté, což jsem měla, ikony ukazovaly, že 

jsou zapnuté, tak jsme si prostě na tom chatu řekli, tak tohle asi nepůjde, budu řešit a napíšeme 

si, co bude dál. Bylo to prostě odvolaný. Z toho jsem byla taková rozhozená, ale pak už když 

bylo všechno v pořádku, tak tohle šlo úplně stranou. Člověk si zvykne.  

34. Jak jste se cítila, když jste se mohla konečně vrátit do prezenčního prostředí, i když s 

rouškou na ústech? 

(zamyslí se) Jako nejdřív jsem z toho měla docela strach, jak to zase půjde a tak, ale nakonec 

je člověk opravdu tak jako vycvičený, že stačil den dva a už to zase bylo, dokonce i takovýto 

obávaný, že jednu hodinu odučím fyzicky a pak se zavřu v učebně a další dělám online, se dalo 

docela zvládnout, no. Takže vlastně docela rychle jsem si zvykla zase.  

35. Napadlo Vás, že na podzim přijde online výuka znovu? 



No, to jsem nečekala, upřímně řečeno. Ale když se to na jaře vyřešilo, tak jsem tak jako asi i 

chápala, proč se seznamujeme dál s těmi Teamsy a jakože se to teda musí nachystat pro nějaký 

nedej bože (zdůrazní) další případ, který říkejme tomu druhé vlny, ale že to teda přijde, tak to 

jsem si hodně dlouho nemyslela. Možná jako konec prázdnin už mě jako trošičku uvrtával do 

toho, že se to třeba asi semele, ale jako fakt jsem spíš s tím nepočítala.  

36. Měla jste nějaké výrazné problémy s rodiči? 

Kvůli online výuce? Ne, neměla.  

37. Přišel někdy nějaký okamžik, kdy jste se cítila opravdu špatně? 

Hm, někdy, ale to je spíš taková drobnost, že jsem třeba sepisovala potom těch zpráv dodatečně 

po té online hodině s tím co mají udělat ty děti, tak občas, jak jsem toho napsala v krátkém 

rozmezí víc těch zpráv, pro každou třídu jsem chtěla napsat něco, tak se mi to občas popletlo, 

takže vím, že minimálně dvakrát, možná třikrát v tom celým rozsahu, těch 6 týdnech, co jsme 

teďka na podzim byli doma jsem třeba poslala jedné třídě práci pro úplně jinou třídu, jo... ale 

to ty děti si poměrně rychle řekly, takže se to vyřešilo, jo... tak to, ale jako připadala jsem si 

blbě, že jsem to popletla, no. Tak v tom množství asi celkem pochopitelný, nicméně jako pyšná 

jsem teda za to na sebe teda nebyla.  

38. Co jste si naopak na online výuce pochvalovala? 

No, jako možnost poměrně rychle k těm dětem dostat to učivo nějakou živější cestou, než je 

teda poslat ten mail, tu zprávu s odkazem na nějaký ty stránky a dejme tomu mnou vytvořený 

zápis. Tohle to je myslím přeci jen taková jako živější forma, která se víceméně blíží tomu, co 

se může odehrávat ve třídě, ve škole. Samozřejmě ideál to úplně není, ale je to fakt asi taková 

ta varianta, která se pro tu zavřenou školu a výuku v tom distančním režimu hodí nejlíp, no. 

Tohle to online.  

39. Je ještě něco, co byste ohledně online výuky zmínila? Co pro vás bylo těžké? 

No, doufám, že už to moc často potřebovat nebudeme. Jako ano, umíme s tím a už si poradíme 

a už bychom asi jako nezaváhali a fungujeme, ale doufám, že už to co nejdřív bude normální. 

S dětma. 

40. Cítíte se, že jste tuto výzvu zvládla? 

No, myslím si, že v tom jsou lepší borci, ale já jsem udělala, co jsem mohla, takže jako řekla 

bych, že jako mám celkem čistý svědomí, že jsem prostě udělala, co moje schopnosti v tu chvíli 

jako umožnovali.  

41. Kdybyste si mohla vybrat, jakým stylem učit, vybrala byste si styl online nebo byste si 

vybrala styl prezenční? Proč ano/proč ne? 

Stoprocentně prezenční. No, protože si myslím, že jako přece jen ten živý kontakt s těma dětma, 

takový to prostě okamžitý, jako ten režim face to face je takový, pořád ten přínosnější, no. Jako 

fakt je asi dobrý, když to dítě se zeptá a někoho, kdo bude vedle něho fyzicky a já zároveň tady 

koukám na to dítě, koukám mu do sešitu, dívám se mu pod ruce, na to dítě, který mám prostě 

fyzicky vedle sebe. Což prostě přes ten monitor nikdy tak důsledný a detailní nebude.  

42. Co pozitivního si z online výuky nesete? 



Ehm… (zamyslí se) že lze poměrně dobře učit i na tu dálku, v těch podmínkách, který teda 

opravdu nejsou úplně ideální, tak jako přeci jenom jako je tady nějaký médium, který to umožní 

relativně dobře a že třeba minimálně naše škola to dokáže velice dobře zrealizovat. Tak za to 

jsem ráda, protože to asi teda ne úplně na všech školách šlo tak hladce, a tak dobře. Tak to jsem 

ráda, že jsme zvládli tohle to.  

43. Jak vás posunula v nějakém stylu právě online výuka? 

(zamyslí se) Tak primárně jsem si ještě na jaře nedokázala představit, že prostě budu ovládat 

nějaký komunikační kanál, ty Microsoft Teamsy, že se prostě doma sama připojím a s těma 

dětma takhle budu komunikovat. To to prostě jsem si představit nedokázala a to, že to dokážu, 

tak to si myslím, že přeci jenom byl trošku dobrý krok, pozitivní pro mě, tak v tom bych řekla, 

že to bylo to přínosný, že se pořád prostě učím nový věci.  

44. Budete i nadále v hodinách využívat nějaké techniky, které jste se při online výuce 

naučila? 

Tak teď mě teda nic nenapadá. Asi jako teda asi ne no. 

  



Příloha 2 – Přepis rozhovoru s Jarmilou 

Tazatel: Anna-Marie Divišová 

Respondent(ka): Jarmila 

Délka rozhovoru: 42 minut 56 sekund 

1. Řekněte mi něco o on-line výuce? 

Tak u online výuky to základní jako tak... my pořád jsme s dětma pracovali jako online a 

používali nějakým způsobem média atd. jo... ale samozřejmě teď s aktuální situací prostě kdy 

byla distanční výuka a tak dále, tak se začínalo no a ta online výuka začala být i zákonem 

v podstatě jako vymezená, takže teďka už je to v podstatě jasný nástroj pro tu výuku, když jsou 

ty děti doma a v podstatě i teď v tom střídavém režimu. Pro mě to znamená mít možnost spojit 

se s dětma, mluvit s nimi na dálku, učit je na dálku, používat prostě různé... prostě nástroje 

ehm... mediální jako v tom počítači a transformovat jim to prostě jako přes různé kanály.  

2. Jaké to bylo? 

Nový. Jako … celkově jako … ty systémy na které si člověk teďka zvyká, které v podstatě jako 

které přicházejí z těch různých serverů jako třeba, že to co používáme ty Teamsy, ale je toho 

mnohem víc že jo… každý by se našel v něčem jiném a já prostě vidím na tom nějaké benefity, 

to určitě, oproti tomu jaru si myslím, že … i když je člověk s těma děckama alespoň dvakrát 

týdně na tu dálku, tak je to prostě efektivní, protože v podstatě to zastane spoustu jako v té 

hodině akorát, že jediná stránka je ta technická jako jo.. že to prostě někdy vypadává.... 

samozřejmě kázeň těch žáků, dětí prostě … ne vždycky dokážeš všecko ošetřit... jako nikdy se 

to nedá srovnat s tou živou výukou prostě, ale jako na druhou stranu, teď musím říct, že když 

jsme teď mohli využívat. Čím více se rozrůstá ta síť, tím je to efektivnější jo... člověk se může 

přepínat v tom počítači a pouštět těm dětem spoustu věcí, zároveň je i zkoušet, ale pořád jako 

ta online výuka mi někdy připadá, že si lidi myslí jako kdyby to zkracuje čas, ale nezkracuje... 

mně přijde jako, že je to kdyby v té hodině toho s těma děckama stihnu víc, protože ta agenda 

s tím přepínáním je prostě pomalejší, než je ta klasická interakce, prostě když na někoho ukážeš 

ve třídě jenom nebo jo... tohle mi třeba na té online výuce vadí, ale zase jako říkám, v té době 

karantény je to v podstatě jediná možnost a jako je to zase lepší, než to, co bylo na to jaro, že... 

vlastně ten systém na to vůbec nachystaný nebyl jako, ať už to bylo zázemím, děckama, počítači 

prostě, dobrým připojením, které prostě do teď u některých hapruje, samozřejmě i pak 

sebekázní se vůbec na tu online výuku přihlásit a ta dále no. 

3. Popište mi váš týden s on-line výukou... 

No, tak můj týden v online výuce já jsem jako učitel jako výtvarky nebo a nebo té angličtiny 

prostě to měla takové jako vyvážené nebo jako měla jsem třeba angličtinu třikrát, dvakrát týdně 

na prvním i druhém stupni, třeba s prvňáčky, druháčky to byla jedna hodina týdně a to je vlastně 

jediná výuka online, tam neprobíhala žádná jiná... a co se týče výtvarky, tak to bylo spíše pro 

mě náročnější v tom tvoření prezentací a posílání těm dětem online jako... spíš nového 

upraveného výkladového materiálu, protože když používá člověk víc v hodině, tak čerpá z více 

zdrojů, mám toho víc a říká jen to důležité, takhle když jim měl člověk poslat jako spoustu věcí, 

tak to musel samozřejmě vyseparovat, takže mně se to střídalo, jeden den jsem měla více 

přípravný v podstatě jako kdyby těmi pracemi nebo i tvoření, protože já si nemyslím, že ta 

online výuka jako spočívá jenom v tom, že jsem připojená naživo, jo.. jako i do toho spadá, že 



jim v podstatě odešlu nějaké věci i k zápisu do sešitu vytvořím, člověk na YouTube nějaké 

video, třeba i s doprovodným jako textem, ale to potom zas jde o časovou náročnost a kolik 

toho člověk vůbec stihne, když třeba teď se střídala ta výuka a ještě i prezenční, tak prostě... ale 

časově jako samozřejmě... jsou to přípravy jiné, navíc prostě a kdo už učí nějakou dobu, tak 

prostě mu to přidělává teďko práci a opravdu třeba díky tomu ta online výuka opravdu zabere 

osm hodin denně minimálně, někdy i víc, potom třeba i opravy a administrativy, říkám, mně 

třeba vadí ta pomalost té práce, že prostě... na živo to více odsýpá, ve všech těch rovinách, ať 

už v té zpětné vazbě, kdy dělá člověk ty opravy, ty korektury na dálku nebo v tom vyvolávání, 

v té interakci jako živé, nikdy to nebude živá interakce, i když je to online na živo, tak se to 

nedá srovnat, to ne. 

4. Jak dlouho již vyučujete? Jaké předměty? 

Já? Tak jako celkem, no, kolik mi je, čtyřicet, začala jsem učit ve dvaceti pěti... patnáct let. 

Výtvarku a angličtinu, s tím, že angličtinu na prvním i na druhém stupni. 

5. Jste také třídní učitelkou? Jaká je její práce? Liší se od běžných učitelů? 

Ne. Nedělala jsem nikdy třídní učitelku. 

6. Jak početnou třídu máte na starost? Kolik je v ní žáků? 

No, pozor, loni to bylo horší, teď tady došlo k úpravě nových skupin a teďka v podstatě nemáme 

více než patnáct dětí ve třídě, šestnáct. Potom to větší číslo není, myslím jako. Ale to není... 

měla jsem i dvacet jedna dětí ve třídě třeba... to je jako ta angličtina, říkám, teď se to změnilo 

díky tomu, že se rozdělily systémy třída napůl, byly tady systémy, kdy byly smíchané ročníky 

průřezově jako áčko, béčko, céčko, chodilo tam pár dětí z každé třídy, a to teďka tady už 

nefunguje nebo snad jenom ve dvou ročnících a teď už je to prostě rozdělené, tak, že opravdu 

těch třináct, čtrnáct, což jako je pěkný standard, to musím jako zaklepat, že je to dobrý, že to je 

fajn.  

7. Máte ve třídě nějakého žáka se znevýhodněním nebo poruchou učení? 

No, tak to vždycky člověk nějakého má, že... jsou to třeba, je rok, kdy je třeba posvícení, ale 

bylo i rok, kdy jsem zažila jako za posledních pět let, že jsem měla třeba v jedné skupině i sedm 

papírů na angličtinu, ale tak to opravdu je extrém, jako jo… většinou je to jeden, dva třeba… 

samozřejmě, že jako člověk jako dělá tu duální výuku prostě, ale třeba i v těch gramotnostech 

se to snažíme prostě nějakým způsobem ošetřit, ale je to fakt náročné, když jich tam člověk už 

má třeba sedm z těch čtrnácti, tak pak jako děláš fakt paralelku na dvě strany skoro no.. takže 

je to... ale teďka, teďka mám v současné nejvíce dva s papírem v jedné skupině. To jsou ty 

péčka, P1, P2, P3, ty opatření jako (pozn. autora podpůrná opatření). Ve druhým ročníku, tak 

tam je... prostě něco tam mají ti kluci, ale já teď přesně nevím co.  

8. Kolik hodin týdně v běžném režimu vyučujete? 

10 hodin týdně angličtiny a 12 výtvarky. 

9. Myslíte si o sobě, že jste technický typ? 

Jo. 

10. Používáte sociální sítě? 



Jo.... součást běžného života, fungování s počítačem. Já jsem třeba člověk, který doma nemá 

vůbec televizi, takže já jsem člověk, co řeší doma všechno přes počítač a internet. 

11. Pracujete s technologiemi, jako je počítač, interaktivní tabule atd. na denní bázi? 

Jo. 

12. Měla jste (před koronou) nějakou zkušenost s učením online? 

(přemýšlí a opakuje otázku) jako já jsem kdysi v rámci neziskového sektoru jsme měli některé 

takové věci jako prezentační třeba přes internet, ale to je historie... v rámci školství ne. 

13. Přemýšlela jste někdy nad tím, že byste učila online? 

No... jako já jsem ten jako člověk, který zastává, jak říkám, tu prezenční jako výuku na základní 

škole určitě, protože já si myslím, že základní škola má určitá specifika, je to už něco jiného 

než střední nebo vysoká a některé školy, zase samozřejmě i podle oboru a specifikace potom 

potřebují ty praktické činnosti, takže některé vzdělání se prostě online nikdy nahradit nedá, ale 

jako využít jako... stejnak, když běží prezenčka (pozn. autora prezenční výuka) a v té základce 

si myslím, že by měla být, tak že nemůže být zároveň distanc. To přepínání se toho člověka do 

těch dvou rovin… jako nějaká jedna porada někdy jednou za čas, to je něco jiného, jo... prostě 

firmy, tak jak vnímají online... prostě connection (pozn. autora z angl. spojení), takže to je... 

těžko říct no. Jako já jsem... na základní úrovni toho vzdělávání ty děcka fakt chci vidět na živo 

pořád víc a člověk jim takhle může něco poskytnout možná, jo... nějaký materiál, ale zase realita 

ta je někdy úplně jinde, včetně všech šablon, projektů doprovodných, které člověk dělá a má 

práci v rámci školy nebo třídnictví, které já naštěstí nemám, jo… jako není v našich silách 

někdy tohle tady dělat, pokud to není vyloženě nutné a ty děcky nechodí denně do školy. Zase 

je předimenzovat ještě a posílat jim něco navíc... to si myslím, že je taky kontraproduktivní, jo, 

že… že ta situace, která teďka je si myslím, že je to prostě nedílná součást toho, co se musí dít 

jako... tak to prostě je... online výuku používám, ale předtím jsme necítila potřebu, že bych ji 

na základní škole potřebovala... jako pokud neberu používání médií klasicky na výuku, 

počítače, videí... teď mluvím o té online výuce jako takové, tomu spojení... jinač člověk používá 

od té doby, co má interaktivku (pozn. autora interaktivní tabuli), tak ji snad používá, tak jako 

když ji tam má.  

14. Pomohl Vám někdo s on-line výukou, technickou stránkou atd.? 

Jo, já jsem člověk, totiž který jako ve věcech, který mě baví a které jsem si vybrala sama, tak 

jako se ráda vzdělávám jako sama... ale ve věcech, které přicházejí a jsou nutností, tak jako 

beru, že když prostě někdo má už to know-how, tak prostě ti ukáže tu cestu a zabere ti to méně 

času než v tom sedět že jo, takže... já prostě... ale... zase je to i o tom, že potom se člověk nebojí 

prostě proklikat, nebojí se prostě pročíst věci... ale jako jsou potom věci, na které si člověk chce 

přijít a už ani nemůže, že ta možnost sahá někam daleko, že.. vlastně ani nedohledá odpověď, 

ani u ajťáků, takže ne vždycky je ta pomoct úplně stoprocentní jako v některých těch věcech 

jako se člověk musí zorientovat... ale jo, určitě na základní... některé věci, které jsem 

potřebovala, když se má člověk koho zeptat, tak se zeptá... ale třeba některé věci jako v systému 

jako škola přímo používá, byť některé otázky jako ještě bych chtěla zodpovědět, protože si 

myslím, že ten systém prostě má nějaká svoje úskalí, které my zrovna v tom školství jako 

objevujeme, že na to nepřijdou třeba někdo, kdo jako.. protože dělá ve firemním prostředí, tak 

to vůbec nezjistí tady ten problém jako. 



15. Byla na podzim 2020 on-line výuka vaše první zkušenost? 

Ne, tak já jsem tu online výuku dělala už na tom jaře, akorát jsem nedělala tu živou, já jsem 

dělala tu klasickou přes YouTube, že jsem děckám vkládala videa, které si pouštěly jako se 

zvukem jako nahrávku mého hlasu jako prostě... jako s nahrávkami právě jako z učebnice 

prostě, takže... jako já jsem s nimi komunikovala vlastně takhle na dálku nebo jako ta online 

výuka proběhla normálně, jo... posílali mi prostě zpátky nafocené pracáky, i já jsem jim dělala 

korekturu, posílala zpátky prostě... jediný, co nebylo na jaře nebo od toho jara a co na ten 

podzim přibylo navíc je, že jsme se spojovali v těch online časech tak jako kdyby byla ta 

klasická výuka a byl nějaký ten harmonogram a jelo to podle toho, že třeba profilové předměty 

mají dvě hodiny týdně v každém.. v každé té třídě zvlášť... takže to jediné, jinak ale jako... i na 

tom jaře jsem už jako v podstatě tady jako alespoň část té online výuku prostě uplatňovala. 

16. Na jaké platformě provádíte on-line výuku? Jak jste s ní spokojená? 

No, tak naše škola v podstatě měla jednotný systém Teams že jo... takže podle toho jsem jela, 

říkám no. Jako jo, jsou tam fajn věci... ten kalendář je prostě přehledný, myslím si, že i zatím 

jako to internetové připojení... já třeba bydlím v centru, takže já jsem ho tam měla docela jako 

dobré a tady na škole... někdy jsou jako věci, které tak jako... se to zastaví nebo zasekne, a to 

se může stát asi každému. 

17. Jaké jsou její výhody? Jaké jsou její nevýhody? 

A výhody a nevýhody, jak říkám no… je to prostě prostředí pro firmy není to pro školy a jsou 

věci, které jako si myslím, že zbytečně my musíme potom ošetřovat jako, že jako proklikat věci, 

jo... že tam není žádný univerzální... jako já nevím, jestli si všichni uvědomují, že ten učitel má 

třeba najednou otevřených pět prezentací…ještě online učebnici, protože teď ani nemá učebnici 

v počítači, protože je zas nový systém, už je i s Oxfodem (pozn. autora Firma, která vydává 

učebnice angličtiny.) a tak. A my jako máme zrovna nové učebnice, teďka do toho vyvolávat 

ty děcka prostě, jo... jako je to takové... říkám, prostě ten Teams jako není jako... musí si tam 

hodně dávat pozor, jo... třeba když chce nastavovat pozadí, když pouští nahrávku, kolikrát to 

spadne... třeba to, že jim to pouštím, takže to musím nasdílet pořád, jo... během té hodiny jako... 

kdy si myslím, že zrovna angličtina ještě uvažuje ve dvou jazycích jako... je to prostě někdy 

psycho, ještě používat takovou jakoby třetí dimenzi nás učí používat jako nějakou hemisféru 

prostě... je to zajímavé no... ale jak říkám, mně ty Teasmy, mě tam třeba na tom docela zaráželo 

a nevím, jak je to vůbec pořešené v rámci GDPR a tady těch věcí, že... i přesto, že jsem jakoby 

tím zakladatelem té skupiny, tak žák může mě v podstatě jako učitele a celou tu schůzku 

nahrát... a já jako správce nemám nárok to smazat.. není cesta, jak to smazat. Mně to nevadí, že 

si to ten žák nahrál, ale já chci být ta, co to bude kontrolovat, protože já jsem jo... ne že to tam 

bude někdy dvacet pět dnů uložené na Teamsu, Teams sice odkazuje na spoustu věcí jako, kde 

se to dá třeba odstranit, ale vůbec jako ani na OneDrive (pozn. autora úložiště), ani na 

SharePointu prostě se to nedá uskutečnit a i když se člověk na to zeptá ajťáků, tak v podstatě 

nikdo nedohledá odpověď... i třeba si myslím, že schopní ajťáci, které člověk zná třeba i mimo 

prostor školy, jo prostě... takže je to zajímavé a třeba mě to přijde v angličtině jako, že si jako 

někdo takhle do systému někdo může nahrát výuku anglického jazyka... jo... že to prostě není 

úplně ošetřené jakože.. já chápu, že si to děcka nahrají protože ty to cíleně chceš jako učitel, 

dokonce tam máš nějaké informace, ale aby se nahrávala hodina výuky, kterou si kdokoliv 

může potom stáhnout a učit podle toho, jo... tím nechci říct, že to někdo bude kopírovat, ale 

hlídají si jakékoliv čísla, všecko, ale tady tohle je prostě online někde ve vzduchu a to si myslím, 



že jsou hromady materiálů toho, co teďka muselo těmi sítěmi protéct... a takže, třeba toto mi 

přijde docela jako zajímavé... no jakože nevyřešené jako prostě.. nedořešené. To je moje 

zkušenost jako... ale jinak jako co, pro výuku jako takhle běžně jako... ať si to nahrají nebo 

nenahrají. To je zas fajn, že si to můžou nahrát jako ale... mít tam trochu té možnosti té kontroly 

to mi tam trošku jako v těch Teamsech chybí a pro to školství ta kontrola prostě musí být... my 

tady předáváme... jako já nevím, je to takové... jako když je firma, tak firma má domluvené 

určité to, co nesmí vypustit jako... jako má zaměstnanec podepsané u zaměstnavatele, ale toho 

je věc, kdy najednou si žák, kdokoliv na té síti na těch Teamsech v tu dobu, kdo je okolo toho, 

může v podstatě jako kdyby tu jako stáhnout.. a ten člověk, který to prezentuje o tom vůbec 

nerozhoduje... to je trošku mi přijde už za hranou. Jako toto si člověk neuvědomí jako... pokud 

se mu to nestane, tak jako já jsem se na to snažila přijít, ale jako do dneška jsem nepřišla.  

18. Co všechno jste musela změnit, když se změnila prezenční výuka na distanční on-line 

výuku? 

Mmm... ne. Ne. Tak online u mě probíhal, že jsme nikdy nepsali, děli měly tu třetí hodinu, 

kterou vlastně ta angličtina byla v tom týdnu měly písemnou těch čtyřicet pět minut vlastně. A 

to si dělala zápisy do sešitu, podle toho, co jim člověk poslal jako v bočních ještě a online jako 

se jelo všechno slovně jako poslechy v podstatě, práce s učebnicí a třeba ještě kontrola věcí, 

které třeba měly jako třeba udělat potom tu další hodinu jako pracáky a tak... ale všechno prostě, 

i jako kdyby vyvolávání, jak říkám, jenom je méně času, protože to přepínání to klikání, 

zapínání těch mikrofonů prostě zabere a sežere, ono se to nezdá, ale to fakt je skoro osm minut 

třeba z celé té čtyřiceti pěti minutovky, že opravdu tady ty věci sežerou, jo.. teď některé děti se 

pohotově naučí i to nevím říkat rychle, ale někteří chvilku mlčí, teďka ten učitel musí chvilku 

počkat, protože ty děcka musí mít čas chvilku přemýšlet, je to takové jako, že se člověk ještě 

zaobírá takovými nesmysly, které normálně v té třídě vidí, vidíš podle výrazu, jestli to děcko to 

umí nebo neumí, že prostě... nebo ví tu odpověď nebo přemýšlí, tam to nevidí, když má děcko 

zapnutou kameru, tak to pak jo, ale když nemá, tak to nejde... a já se taky pořád nemůžu dívat 

na to, co oni tam dělají.. pracuju, přepínám se, že... v těch jako aplikacích jako (zároveň udeří 

rukou do stolu) mezi učebnicí, (zároveň udeří rukou do stolu) mezi zadaných učivem ve Wordu, 

(zároveň udeří rukou do stolu) mezi PowerPointem přednáškami jako, (zároveň udeří rukou do 

stolu) mezi obrázky, mezi jako rozumíš, toho je hodně no. Známe všichni. 

19. Jak Vám vyhovuje dotace vyučovacích hodin? 

Jo, to mi přišlo, že bylo v pohodě. Tak jako mít dvě hodiny ze tří hodin mi přišlo naprosto 

ideální jako. 

20. Jaké byste popsala výhody a nevýhody daného předmětu (angličtiny) v režimu on-line 

výuky? 

Na prvním místě určitě výslovnost, výslovnost prostě, srozumitelnost.... fonetika prostě, člověk 

některé věci v té online výuce tím mikrofonem prostě o to přichází... členy prostě, jo... 

koncovky, to prostě... vždycky prostě určitě i nevidím, jestli třeba někdy přijdu na to u toho 

děcka, že to nedělá, jo... když jsem třeba jako, když jsme měli si něco zapisovat nebo 

poznamenávat tak jako někdy člověk tu ruku dole nevidí, vidí toho žáka opticky, takže neví, 

jestli to opravdu, ale vyvolá všecky najednou, takže opravdu jde o to do koho se trefí jako... 

někdy jako ani nevím, jestli mě tam nemá jenom někde v rohu a nedělá si tam ještě něco jiného 

a jenom se nedívá na ten monitor, protože já jim tam zrovna sdílím něco z učebnice, takže to 



je... nevím a moc dobře víme, že ještě při tom učení, jsme si všimli, že si tam někdo šestkrát za 

hodinu vymění pozadí, jo... od nějakého amerického prezidenta až po odpadky jako, tak jako 

to asi baví třídu něčím jiným a tak jako toto, co se týká... nevýhoda tak určitě kázeňské, prostě 

pokud jsou nějací jako rebelové, tak ti se dost v online výuce zastavit nedají jako... nějaké jako 

poznámky online jako, to mají jako úplně šumák, to prostě.. takže já mám to štěstí, že jsem 

měla ty skupiny, které jsou teďka docela jako ukázněné, jo... ale myslím si, že jako to je docela 

u některých skupin oříšek no... to je jako hlavní nevýhoda. No a jako taky signál, to připojování, 

no, tak prostě některé dětí řeknou, že nemůžou mít kameru, některé řeknou, že jim zrovna 

dneska nejde mikrofon a vlastně jestli jim mám uvěřit, jestli to je pravda, takže to je takové na 

dobré slovo hodně. 

21. Jak hodnotíte během on-line výuky? Jaká je podle vás objektivita daného hodnocení? 

Já jsem hodnotila vždycky jenom slovně, v podstatě všecky úkoly, které byly odevzdány jako 

odeslání jako dětí, tak vždycky jsem psala jako kdyby odpověď s textem vlastně a opravou chyb 

a vždycky jenom jako s dodatkem jako úkol splněn nebo nesplněn, ale jako známku jako 

takovou jsem nedávala, tak to jsem se řídila i pokynem, že my jsme měli pokyn, že můžeme 

dávat jenom jedničky, podle mého názoru to není známkování ani hodnocení, pokud může 

učitel dávat jenom jedničky, takže já opravdu jenom těm žákům, kteří podle mě distanční výuku 

splnili na jedničku jsem dala jedničku, jinak jsem známky nedávala žádné, takže jako..  nebo 

hodnotila částečně, ale jenom jednou známkou za celé období distanční výuky. Na druhém 

stupni. Na prvním stupni jsem ještě zvlášť opravovala ještě pracák a písemný projev potom, 

jo... a za to jsem dávala shrnnou známku, ale to jen na tom prvním stupni. 

22. Změnilo se nějak chování žáků při on-line výuce? Jak a jaká je příčina? 

Určitě, u některých. U některých ne, někteří jsou uvědomělí v hodinách i online. Pak jsou tací, 

kteří jsou neuvědomělí, jak v hodinách, tak online, těm se nedá pomoci, nikdy, ale došlo tady 

k poklesu pozornosti, u některých, kteří potřebují takovou větší personální kontrolu. Takže 

určité typy lidí u té online výuky prostě jako nevědomky prostě v podstatě ztrácejí, protože 

nedrží pozornost, pokud to není na živo. A já třeba to můžu říct z vlastní zkušenosti z rodiny, 

jako u menšího jako člena rodiny je to v podstatě tak, že on tu pozornost neudrží, má to jako 

televizi a v tom ročníku, v té druhé třídě ještě nedokáže pořádně rozlišit, že to není povídání 

pána v televizi, jo… jako ve zprávách, ale že to je výuka. On to dává půl hodinu, ale potom už 

jako... a tohle právě má spousta lidí, aniž to ví jako i dospělých jako, že o tu pozornost 

přicházejí, a to je mnoho výzkumů, že i když si člověk čte knihy přes internet, tak si pamatuje 

míň než z knihy jako, která je fyzická, takže si myslím, že tohle je takový dobrý příměr... jo, že 

prostě klesá pozornost v podstatě i zapamatování si podle mě z té online výuky než z té živé. 

23. Jak žáky při on-line výuce motivujete? Je to těžké? 

To záleží, v té angličtině je to mnohem jednodušší než třeba ve výtvarce, když to člověk srovná. 

Ale jako já si myslím, že prostě ne, že člověk musí těm děckám nabídnout hodně možností 

jako... a zase na druhou stranu, před někým, kdyby se člověk věšel, tak se nic nestane a 

nezaujme (říká se smíchem) jo, ale prostě ne, myslím si, že není těžké namotivovat děcka jako, 

a to je pak otázka, jestli pozitivně nebo negativně. Dělám to stejně, co se týká mě, tak to dělám 

stejně. Když prostě jsou drzí přes počítač, tak prostě stejně jako ve škole udeřím, jo... prostě 

jako nenechám to tak prostě... já říkám jenom ta kontrola naše, že my nemůžeme dávat 

poznámky online jako... my můžeme upozornit rodiče, ale není to typická poznámka nebo když 



dáváte ze školy, ze školního prostředí, to je ten rozdíl a ony ty starší děcka to už chápou, ten 

rozdíl jako... že to jako, nevím, jak moc to souvisí i s tou motivací, protože jako... ale ne, já 

používám stejné metody. 

24. Jak ovlivňuje práci žáka přítomný rodič v bytě/domácnosti? 

Tak myslím si, že to ovlivňuje, někdy pozitivně v tom smyslu, že může jako trošku více dávat 

pozor i někdy jako negativně, když třeba v pozadí hraje nahlas televize... jako je to asi i o 

celkovém pochopení v té rodině toho vzdělání jako ale... jako jsou dvě ty cesty toho prostě, kdy 

si myslím, že to ovlivnění je pozitivní nebo negativní no.  

25. Měla jste nějaké potíže s připojením? Jak jste se cítila, když takové potíže nastaly? 

Mmm, ani moc ne. Já jsem spíš měla jako příhodu jako legrační… když jsem jednou učila ze 

záchodu doma, protože máme velké studio prostě a když manžel přišel po noční, tak já jsem 

mu samozřejmě ráno nemohla pouštět anglicky hovořící učebnici a tak dále, tak jsem učila ze 

záchodu, tak jsem řešila, jak si to pozadí jako tam nastavit, tak to bylo tak jako literárně kulantní. 

Jinak jako ne, fungovalo mi, někdy jako ve škole, když jsem učila ze školy, tak mám problém, 

že mi padá to, ta možnost sdílení toho zvuku, takže si to potřebuje silnější tu síť nebo nevím, 

čím to je. Doma mi to nepadá, tady ve škole mi to padá vždycky, při každé té nahrávce, kterou 

pouštím, říkám, musím se zaměstnat tím překlikáním, tím sdílením a tak dále... to jako jsou 

samozřejmě skupiny, kdy jim to člověk řekne, křičte, když to neuslyšíte, někdo se ozvěte, že 

vám to tam nejede, někdy se samozřejmě stalo, že minutu oni mi neřekli, že to prostě nejede, 

ale to málo kdy prostě... většinou v té skupině, ty technické věci jim člověk řekl hned na začátku 

a vždycky se někdo chytl, že se neslyšíme nebo něco, takže, ale jinak, že by se mi úplně 

odpojovalo, to ne. Většinou jsem psala zpětnou vazbu „všichni připojení, všechno fungovalo, 

ok“, ale tak staly se hodiny, kdy prostě někdo třeba se jako, jsem ho vyvolala a on tam byl, 

jakože tam je, ale odpovídal mi, tak já jsem to řešila vždycky tak, že jsem po nich chtěla pod tu 

schůzku do komentáře, ti lidi, které jsem takhle vyvolala, ať mi napíšou zpětnou vazbu, jestli 

na té hodině byli nebo kde byl problém. Někteří to jako udělali, tak jsem to jako pak... my jsme 

posílali ty hlášení, takže jsme to tam uváděly nebo neuváděli, ale jako vesměs ne, ale já jsem 

měla takovou ukázněnou, letos fakt ukázněné skupiny, takže to fungovalo.  

26. Kolik hodin denně jste vyučovala? Jak jste se cítila na konci školního dne? Byl to 

stejný pocit jako, když vyučujete prezenčním stylem? 

No, tak to mělo dvě fáze. V první fázi jsme byli všichni doma že jo… a učili jsme jenom online, 

počty těch hodin byly dané, a to jsem měla nejmíň jednu hodinu online a nejvíce tři hodiny 

online. A pak se to vlastně změnilo do toho režimu, kdy jsem třeba chodila i tady a učila jsem 

i prezenčně, a ještě jsem potom tady se přepínala na online výuku a učila jsem odsaď, takže to 

byly jako na ty dvě části rozdělené. No ale zase jako pokud online výuka je brána, jakože jsem 

připojená, ale samozřejmě třeba v pondělí jsem neměla vůbec žádnou hodinu online. A to jsem 

strávila ale celý den prostě připravováním těch materiálů pro to, abych mohla poslat do těch 

zbývajících předmětů, které nejsou online... takže to jsem zase připravovala tady ty prezentace, 

jo… v podstatě jako kdyby, co se týká srovnání mého dne… já říkám, pro mě bylo časově 

náročnější tohle období než je běžně, protože jsem musela dělat věci, které jsem doposud 

neměla připravené, ty přípravy si člověk dělá, já už učím nějakou dobu, tak prostě aktualizuješ 

si přípravy prostě, ale jak říkám, teďka muselo dojít k určitému jako upravení toho, aby ty děcka 

nedostávaly zbytečně hodně informací, aby ty prezentace byly opravdu jako jasné tím účelem 



kam se mají dostat, takže jako člověk trávil hodně času tady tím jako prostě, jo.. a to běžně ve 

škole člověk nedělá, protože tady buď má ty materiály jako... a jenom jim to pouští a naživo 

jim jako říká „tohle si zapište do sešitu“ a tohle prostě na dálku dělat nemohl. Řekla bych, že 

mnohem víc času zbytečně jsem trávila přípravami, tím, co já umím a co musím někomu předat 

jako... a než abych se věnovala prostě (zamyslí se) když je člověk ve škole, tak to odučí naživo 

a nemusí to administrativně, jo... vybere si sešity, opraví je a nemusí u toho dělat pět mailů, 

odeslat, přidat k tomu soubor opravený, jo... tady tyhle věci vymizeli a administrativní činnosti 

přibylo strašně moc jako… protože, jestli si to někdo uvědomuje, nevím, jako někdo má třeba 

jenom jednu třídu, ale někdo, kdo má jako osm nebo deset tříd, tak si najednou dopisuje prostě 

jako se čtyři sta lidmi, jo.. a nevím, jestli to tady někomu... všem úplně dochází třeba jako jo... 

musí to obhospodařit i tím komunikačním kanálem, že... není to jen to, že něco někam pošleš 

bez nějakého vysvětlení, bez všeho. Takže té administrativy přibylo, nejen těch příprav, ale té 

administrativy kolem (zdůrazní) těch příprav nebo oprav. 

27. Přišla jste si více ve stresu během online výuky než v běžné výuce? 

No, tak jako… (přemýšlí) Tak někdy nějaký rodič zasadil nějakou super tu jako... ale tak toto 

je asi i tady, to je běžná prostě... běžný standard učitelský, že prostě někdy jako člověk je... něco 

ho vystresuje, jo... ale ne že by to bylo něco nestandardního, to ne, normálně tak. Jako tam spíš 

jde o to, jak je to člověku příjemné, jak prostě... já tomu někdy říkám, že se přepínáme jak 

pračky, že člověk jde, jde do první třídy, je učitel pro druhý stupeň, už tak se přepíná mezi 

prvním a druhým stupněm, jde z první třídy do devítky, to jsou úplně diametrálně rozdílné 

ročníky a musí mít úplně jiný přístup a do toho všeho ještě tady tohle, že se přepínáme vlastně, 

že učíme čtyřicet pět minut prezenčně a během pěti minut switchnem (pozn. autora z angl. 

přepnout) do jiného ročníku a ještě do online... je to jako náročné tady v tomhle a to s sebou 

určitě nějaký stres nese, ale jako není to jako nějaký stres, který by jako.. zatím nebyl 

zvládnutelný, to jako ne. 

28. Jak dlouho vám trvalo se připravit na online výuku? 

Tak říkám, já jsem jako pracovala od osmi do čtyř každý den. Jako respektive na jaře to bylo 

ještě horší, protože to nebyla ta online, takže toho bylo ještě víc a teďka na podzim prostě jako 

už jsem si to dokonce i hlídala, protože jsem měla pocit, že není zdrávo, aby člověk prostě tak 

až nezdravě přetahoval, že to jako si tak jako úplně nezaslouží ten systém od nás. 

29. Měla jste nějaké výrazné problémy s rodiči? 

[citoslovce „ne“] Ne. Naštěstí nebyly. 

30. Přišel někdy nějaký okamžik, kdy jste se cítila opravdu špatně? 

31. Co jste si naopak na online výuce pochvalovala? 

(přemýšlí) tak jako vyloženě, že by mě na tom něco zaujalo… ne. Ne ne ne. Jako pochvaluju, 

jako prostě když to fungovalo, tak jsem byla ráda, protože to je jediná možnost, ale že bych to 

upřednostňovala, ne.… já mám prostě ráda výuku naživo, to už jsem tam hodně krát zopakovala 

tady tu myšlenku. 

32. Je ještě něco, co byste ohledně online výuky zmínila? Co pro vás bylo těžké? 

Administrativa byla nejnáročnější prostě. 

33. Cítíte se, že jste tuto výzvu zvládla? 



Jo. Zvládla.  

34. Kdybyste si mohla vybrat, jakým stylem učit, vybrala byste si styl online nebo byste si 

vybrala styl prezenční? Proč ano/proč ne? 

Ano, vybrala bych si prezenční výuku. 

35. Co pozitivního si z online výuky nesete? 

(přemýšlí) Jo, tak jako já určitě jsem ráda, že se děti přihlašovaly a že já jsem neměla právě 

nějaké takové ty... jako shánění prostě těch žáků jako kde jsou na tu výuku, že prostě... já jsem... 

fakt to klepu, že jsem měla tak dobré skupiny a že se mi ty děcka vesměs přihlašovaly a že jsem 

nad všemi měla kontrolu a se všemi jsem měla spojení... to samozřejmě nejde jenom o žáky, 

jako to je druhý stupeň, na prvním stupni jsou to i rodiče a spolupráce s rodiči, takže jo, to 

fungovalo prostě... já jsem neměla žádný nějaký jako.. zásadní problém. 

36. Jak vás posunula v nějakém stylu právě online výuka? 

Jo, tak určitě jsem se naučila s těmi Teamsy pracovat, to předtím jsem jako… neovládala tuhle 

***** však jako dokážu svolat schůzku, dokážu minimálně učit... člověk si to v práci 

vyzkoušel, předtím to nedělal, teď to dělá, takže se naučil, jak zase více pracovat s kamarádem 

počítačem, to je právě to, jestli to jako učitelka chci, já chci pracovat s dětma, já jsem šla do 

školství, abych pracovala s dětma s živými bytostmi a ne abych si seděla u počítače a to bohužel 

online výuka trošku potírá, takže to je jako to no.. jako někdy to používat, když je to jako 

důležité a nevyhnutelné, ale jako určitě bych to nepoužívala jako náhradní zdroj nějaké výuky, 

že by to mělo vést k něčemu lepšímu, to ne. 

  



 

Příloha 3 – přepis rozhovoru s Natálií 
Tazatel: Anna-Marie Divišová 

Respondent(ka): Natálie 

Délka rozhovoru: 1 hodina 23 minut 

1. Řekněte mi něco o on-line výuce? 

No, když se řekne online výuka, tak si představuju vlastně… (zamyslí se) tak si představuju 

sebe v určitém prostředí doma nebo ve škole a žáky na druhé straně za použití nějaké techniky. 

Tohle je pro mě online výuka, ale online výuka vlastně může být i pokud já s těmi žáky v tom 

momentě právě nepracuju, tak jsem to teda pochopila. I když to by pro mě bylo jakoby off-line, 

jo? To, že s těma dětma nejsem vlastně ve spojení, takže asi tak. Online výuka je za potřebí buď 

nějaká technika, telefon nebo nějaká komunikace, zpětná vazba, a ještě mezi těma dětma, když 

nepošlu úkol, ale žádám ho do určitého termínu zpět. 

2. Co se vám vybaví, když se řekne distanční vyučování/ on-line výuka? 

Tak „distanc“ znamená vzdálenost, takže samozřejmě, že nejsme s těma dětma v nějakém 

interpersonálním kontaktu, no. To je, že vlastně děti jsou v domácím prostředí, v případě, že 

bych třeba byla nemocná já a oni by byli ve škole, tak by to bylo naopak. Ale z různých důvodů 

bych tu nebyla, je to vlastně to, co jsme tady provozovali do dneška nebo do minulého týdne. 

To znamená, že žáci jsou doma a my s nimi pracujeme z pracovního prostředí za použití těch 

Teamsů, případně nějakých emailů nebo nějakých jiných programů, pokud někdo nepoužívá 

Teamsy. 

3. Jaké to bylo? 

No, ono já bych tomu neřekla souhrnně, protože ta online výuka měla nějaký vývoj a pro mě 

třeba na jednu stranu, třeba ty poslední dva tři týdny, kdy nám omezili ještě ty online pro mě 

samozřejmě bylo, že jsem měla více času na tu prezenční výuku, věnovat se opravám, věnovat 

se těm dětem, co tady ve škole byly. Nicméně si uvědomuju, že ta nevýhoda byla, že ty děti 

najednou nebyly pod takovou kontrolou, a i té práce jsem měla pocit, že udělaly méně. Tak 

když to vezmu u té angličtiny, tak dřív jsme se slyšeli dvakrát týdně, teď to bylo jenom jednou 

týdně a já teď zpětně zjišťuju, že když jsem jako by s nimi mluvila přes ty Teamsy třeba, tak to 

na ně platilo víc a ty práce odevzdávali rychleji než teď, když je vlastně slyším ve středu, teďko 

v pondělí, úterý nejsou ve škole, celé prázdniny se mnou komunikovat asi nebudou, 

samozřejmě nechci, aby prostě přes svátky se mnou komunikovaly. Nicméně teď jsem třeba 

dneska trávila hodinu tím, že jsem jim připomínala odevzdávání a termíny, jo... Což jsem dříve 

nemusela tak často dělat, takže asi tak. Takže to mělo vývoj, ale myslím si, že mi to více, tak 

prezenční výuka je prezenční, to si asi nemusíme o nějak povídat o tom, že by to bylo asi lepší 

tehdy. 

4. Popište mi váš týden s on-line výukou... 

Takže za všechny předměty, to znamenalo já už teď nevím přesný počet hodin, ale třeba 

v pondělí jsem měla pět hodin za sebou, což bylo pro mě neskutečně náročné, protože třeba u 

mě ve třídě se ještě chtěj zeptat na další věci, takže ta hodina se často ještě protáhla a já už jsem 

ve frontě měla za tři až čtyři minuty další děti, takže to pondělí jako bylo náročné. Každý den 



kromě pátku jsem měla ty online hodiny. To neznamená, že jsem se cítila nějak líp než ve škole, 

protože jsem jednak musela dělat, když je člověk doma má tam dítě, takže i ty nevýhody toho, 

že jsme třeba dva doma, kteří jsou na home office, tak to složité bylo. Jakoby i kolikrát 

organizačně. Ty pracovní podmínky nebyly dobré mnohdy. Ale když jsem neměla tu online 

hodinu, tak jsem rozhodně neměla pocit, že mám volno, protože jsem musela samozřejmě dělat 

přípravy a snažila jsme se třeba u těch naukových předmětů jim třeba dělat zápisy, aby ty děti 

nebo nějaký pracovní listy posílat, abych ty děti se snažila zatěžovat co nejméně, protože jsem 

si uvědomovala to, co nám kladli na srdce, že ty profilové předměty jsou matika, čeština a cizí 

jazyk, takže jsem se jim snažila alespoň tímhle ctím pomoct a trošku ulehčit tu práci, což je pro 

mě samozřejmě časově náročné, protože to učivo se snažíš udělat tak, aby bylo jasné, 

srozumitelné, potom když už nám vyškrtli i ty online výuky naukových předmětů, tak já nechci, 

aby děti tupě nalepily do sešitu, tak fajn a nic a nepřemýšlely o tom. Ale prostě jim to oživit i 

nějakým odkazem na nějaké jednoduché video, taky, vybírala jsem tak, aby to nebylo dlouhé, 

jo.. aby to nebyl nějaký hodinový dokument u kterého nevydrží, ale aby to bylo maximálně do 

těch šestnácti minut a bylo to opravdu z toho tématu, co potřebuju, takže bylo to náročné, 

myslím si, že jo. 

5. Co říkali kolegové? Jak to vnímáte vy? 

Já si myslím, že ono strašně záleží i co ti kolegové učí, protože jestli jsou to matikáři, češtináři, 

kde těch online výuk, online hodin mají více, tak věřím, že to pro ně bylo neskutečně náročné, 

a hlavně teda lituji češtináře, kteří teď musí opravovat ty slohové práce, ty diktáty a to všechno. 

To se prostě nedá udělat distančně, to se všechno musí odevzdávat, že jo na papíře, takže časově 

to musí být neskutečně složité, zvlášť třeba když jsou k tomu třídní učitelé. Ale myslím si, že 

třeba učitelé, kteří mají buď výchovy nebo druhý cizí jazyk nebo to už nám taky z online 

vyškrtli, tak pro ně to není, nebylo až tak (zdůrazní) náročné jako třeba pro ty jazykáře, 

matikáře, protože vysvětlit matiku na dálku je podle mě, zvlášť třeba u slabších, slabě 

prospívajících dětí je naprosto nemožné. Takže si myslím, že jsme všichni z toho byli 

vyčerpaní, unavení a těším se na to, až jednoho dne tady přijdeme a ta škola bude fungovat 

v běžném režimu. Někdy. Takže asi tak, pro nikoho to nebylo jednoduché, zvlášť když třeba 

mají doma ještě děti a musí tedy se starat ještě o jejich výuku, což si teda nedokážu představit, 

že mám doma dvě děti a mám se s nimi učit a zároveň mám ještě učit, vykonávat tu svoji profesi, 

jo... To je, zvlášť když jsou ty děti ještě opravdu, nevím, kolem těch 10, 11, 12 let, kdy ještě 

potřebují opravdu ten dohled, takže to jako klobouk dolu. Protože tohle fakt asi ne. 

6. Jak dlouho již vyučujete? Jaké předměty? 

No, já jsem začala před 12 lety, ale měla jsem tam tříletou mateřskou. Měla jsem vlastně rok na 

základní škole, kde jsem učila nejdřív na zkrácený úvazek, nicméně, potom jsem dostala od 

pololetí plný úvazek, tam jsem měla dějepis, rodinnou výchovu, výtvarnou výchovu, tělocvik, 

jazyky ne. Já jsem teda hlavně učila rodinku, výtvarku ve druhé třídě jsem pak měla vlastivědu, 

ale to je těžká minulost, ale byla jsem hlavně dějepisář. Pak jsem se přestěhovala do Prahy a 

tady jsem dostala plný úvazek a učila jsem teda vždycky angličtiny, dějepis, potom do úvazku, 

to znamená třeba teď mám občanku, mám výchovu ke zdraví, mám druhý cizí jazyk a ten druhý 

cizí jazyk už tady mám asi, já fakt přesně nevím, 10 let mínus ty tři. 

7. Jste také třídní učitelkou? Jaká je její práce? Liší se od běžných učitelů? 



Ano. Myslím si, že hodně výrazně a poznala jsem to, když jsem se po mateřské vrátila v dubnu 

do školy, kdy to bylo skvělé v tom smyslu, že bylo i jaro, takže člověk je plný optimismu, děti 

byly strašně fajn a já po těch třech letech jsem měla takovou tu energii, kterou už jsem doma 

ztrácela a tady to bylo super. Měla jsem úžasný rozvrh, super děti a hlavně jsem nebyla třídní, 

takže jsem měla takový ten pocit, že jsem se opravdu věnovala tomu učení a těm testům a měla 

jsem najednou pocit, jak je to osvobozující nebýt třídní a jak je to strašně nedoceněné, zvlášť u 

kolektivu, které jsou početnější nebo případně jsou děti, které mají nějaké omezení, nějaké 

znevýhodnění nebo pokud je ten kolektiv prakticky nefunkční a stane se ve třídě, že je někdo 

ve třidě obětí nebo agresorem nebo se tam řeší nějaké kázeňské problémy. To jsem zažila se 

svou první třídou, trojky z chování, ve druhé třídě tady byl OSPOD, takže skutečné 

administrativy, opisování, telefonování, která ta práce není vidět dost často a myslím si, že není 

dostatečně ohodnocena. Já třeba chápu, že když má někdo v kolektivu 15-16 dětí a někdo 

26člennou třídu, tak se to nedá srovnat. Ale hlavně člověk neustále kontroluje a já teda chci 

říct, že je super, že nejsou žákovské knížky a že funguje ten systém Komens (pozn. autora 

Aplikace softwarového programu Bakaláři přes kterou lze jednotlivě či hromadně posílat 

zprávy žákům, rodičům, učitelům.), protože tohle může hodně urychlit a líbí se mi i to, že se 

tam zapisuje ta klasifikace, že ti rodiče okamžitě vlastně vidí a odpadají ty zatajování žákovské, 

dopisování zpětně známek nebo ztracená žákovská knížka, neustále se do toho muselo něco 

vlepovat, kontrolovat podpisem, takže tohle je super. A myslím si, že může odpadnout i takový 

to tradičně lednový před uzavřením známek se půlka školy zblázní a obtěžují učitele a chtějí 

zlepšovat prospěch, protože tady je to jasně dáno, že je to prostě postupně a nazdar, asi tak. 

Takže je to zatěžující, především ta administrativa. 

8. Jak početnou třídu máte na starost? Kolik je v ní žáků? 

Takže od letoška je to mnohem lepší než to bylo loni, protože se snížil počet žáků, zhruba na 

polovinu, takže mám třeba v sedmých třídách áčku i béčku po dvanácti, je to skvělý. Nicméně 

zase je to doba, která nepřeje moc tomu vzdělávání, tak jak bych si představovala, takže si 

myslím, že ta třída by se měla vidět častěji, nicméně situace si to nedovoluje momentálně. Ale 

v osmé třídě jich mám 19, ale zase musím říct, že tam jsou ty žáci studijního zaměření dost, a i 

když je ta třída velmi početná, tak žáci fungují a pracují, takže nemáme problém třeba s plánem 

(pozn. autora tematický plán), nemám problém s kázní, chodím tam ráda. 

9. Máte ve třídě nějakého žáka se znevýhodněním nebo poruchou učení? 

Dobře, tak ve třídě je 25 žáků z toho je tam docela dost cizinců... ehm... dvě slečny, které přišly 

vlastně v průběhu školního roku, jedna před první vlnou koronaviru, zhruba měsíc, s naprostou 

neznalostí češtiny, kterou vlastně měla problém během té karantény vlastně nějakým způsobem 

získat tu češtinu, protože ta neplnila úlohy z češtiny, neposílala žádné cvičení a nikam 

nedocházela, v té době to ani nebylo možný, takže tam k tomu zlepšení moc nedošlo a druhá 

žákyně přišla…(chvílí přemýšlí) teď je to zhruba dva týdny zpátky, ano nastoupila 7. prosince 

a byla tady pět dní. Ehm naprosto jazyková bariéra, jo… tam je problém s češtinou, tudíž na 

běžné komunikační úrovni. A pak tam mám pár dětí, které mají podpůrný plán, jsou to děti, 

které většinou mají tu jedničku, tudíž že mají doučování, myslím si aj ze zpětné reakce rodičů, 

že to má smysl, paní učitelky se jim věnují a ten prospěch není nějaký tragický nebo špatný. 

Ale pak tam mám chlapce, který má plán pedagogické podpory stupeň opatření tři, tam 

prakticky znova bude návštěva pedagogicko-psychologické poradny, ale tam je žák naprosto 

nekontrolovaný rodinou, takže vlastně to, co má ve zprávě samozřejmě zohledňujeme, musíme 



zohledňovat, ale vůbec se to netýká toho, co ten žák nedělá, když nedělá nic, tak prospěch je 

tam na hranici dostatečná – nedostatečná, jak v čem. A to včetně takových předmětů, kde 

opravdu stačí v uvozovkách dávat pozor, udělat zápis, udělat pracovní list, protože jsou to třeba 

předměty, které se mnohem lépe učí a nepotřebují nějaké logické přemýšlení, třeba jako fyzika 

nebo ta matika. Ale tam chybí spolupráce s rodinou na té bázi častých kontrol, je tam obrovská 

důvěra v dítě, když dítě prostě řekne, že nemá ve škole nic, tak maminka mu věří a jde si dělat 

to svoje, a to mám přímo ze slov rodiny. Takže tam je to spíš, že to dítě, kdyby chtělo, tak by 

mohlo mít ten prospěch lepší, dokonce i ve zprávě z poradny, že je to chlapec velmi dobrým 

studijním potenciálem, já myslím, že není. Nicméně je tam naprostá lhostejnost a myslím si, že 

mu nedochází, co všechno může nastat a ten prospěch bude velmi špatný, protože už teď... třeba 

z dějepisu je to téměř průměr pět celá, což jak jsem tady řekla před chvílí, že se jim snažím 

ulehčit tu práci třeba tím posíláním pracovních listů, já jim posílám ty pracovní listy tak, že si 

informace můžou dohledat. Já to nezjistím, jestli to doma dělají nebo když jim to někdo udělá, 

takže aby člověk získal nějaký studijní podklady a když to dítě to neodevzdá nebo mi odevzdá 

naprosté nesmysly. Takže já to prostě vnímám jako ne moji prohru, i když jsem si třeba často 

říkala, jestli bych to neměla udělat jinak, ale když vidím, že tam nedochází ani přes komunikaci 

s rodičem k nějaké snaze alespoň v uvozovkách čtyřku, tak nebudu plýtvat energií. Takže jo, to 

jsou ty děti s těma, to je opravdu jako tam chybí taková ta motivace asi z rodiny, podobný 

případ, naštěstí trochu lepší ještě u jednoho chlapce. Jinak je tam problém u těch holek, co 

nemluví česky s češtinou nebo u druhého cizího jazyka je problém, že mají třeba španělštinu 

nebo němčinu a mají překládat vlastně ze španělštiny do češtiny skrz tu jejich ukrajinštinu, 

takže je to prostě strašně složitý to překládat. Ale zase tam, pokud ty děti se nebudou snažit, 

nebudou ty rodiče komunikovat, což ani jedna z těch rodin se mnou na toto téma nemluvila, ale 

my jsme samozřejmě doporučili nějaké doučování, nějaké instituce, je to i otázka peněz 

bohužel. Ale i ve škole by se dalo vymyslet nějaké řešení. 

10. Kolik hodin týdně v běžném režimu vyučujete? 

Když škola funguje, tudíž když jsme tady prezenčně? (Odpovídám: ano) Já myslím, že plný 

úvazek je 22 + třídnická hodina. 

11. Myslíte si o sobě, že jste technický typ? 

No... (zamyslí se) to je otázka spíš na mého manžela, ten by řekl, že rozhodně ne. Já rozhodně 

nejsem technický typ, že bych si užívala nějakého programování, nějakého zapojování a 

podobně. Jo... ale myslím si, že počítač umím ovládat na té úrovni, která je pro mou profesi 

dostačující. Ehm, já nevím, jak to... určitě bych nerada učila informatiku, to ne, myslím si, že... 

ale jo, asi takhle prostě pracovat s těmi základními programy s Wordem, PowerPointem, udělat 

si prezentaci, Excel tabulku, ve Wordu, vytvořit nějaký texty, vytvořit dokument… jako asi by 

ajťák ze mě fakt nebyl, ale mně to ani nic neříká, já nesnáším počítačové hry, takže jako nesedím 

u počítače, pokud nemusím, ale jsem za to strašně ráda, takže já bych řekla, tak něco jako mezi, 

tak jako normálně. 

12. Používáte sociální sítě? 

Jo, ale nejsem ten typ, který by potřeboval kdeco komentovat, sdílet, být někde aktivní ve 

skupinách, spíš to považuju za komunikační prostředek, nemám ani ráda nějaké časté vkládání 

fotografií ze soukromého života, děti a podobně.  

13. Pracujete s technologiemi, jako je počítač, interaktivní tabule atd. na denní bázi? 



No, při výuce jazyka určitě ano, protože v počítači mám nahrané vlastně učebnice, takže hlavně 

kvůli poslechovým cvičením si myslím, že je to super. Jinak nějaké výukové programy a děti 

prezentace, ale zase teďko je to trochu složitější, protože při tom střídavém docházení do školy 

zase není tolik prostoru dát těm dětem u té tabule, protože i kdyby tam měl třeba stát pět minut, 

tak já teď opravdu jakoby musím v některých skupinách honit ten čas a věnovat se tomu 

výkladu to, co prostě doma je problém. Takže já bych se asi bez tabule neobešla. Asi ne. Musela 

bych to dělat jak dřív, to znamená vzít si CD přehrávač, cédéčka, které už ani nevím, kde mám, 

takže jo… 

14. Měla jste (před koronou) nějakou zkušenost s učením online? 

Ne. 

15. Přemýšlela jste někdy nad tím, že byste učila online? 

No, já jsem tehdy vůbec vlastně neznala nebo nevyužívala Teamsy, prakticky jsme se s tím 

seznamovali během toho jara, kdy to vlastně ještě nebylo povinné, i když jsem nabízela online 

výuku, nabízela jsem přes Skype. Účastnilo se toho celkem tři nebo čtyři děti. Takže asi ne, 

nebylo potřeba, to bylo dostačující v té škole, ty tři hodiny jazyka, dvě hodiny druhého cizího 

jazyka. 

16. Pomohl Vám někdo s on-line výukou, technickou stránkou atd.? 

Ehm, já jsem ty Teamsy se naučila docela rychle. Je fakt, že jsme třeba kolektivně si to tady 

v rámci jako by školení ukázali. Nicméně prakticky mám pocit, že jsme do toho tak vpluli jako 

tonoucí se stébla chytá, protože nebylo dost času na to proškolování, pak už jsme se vlastně ani 

neslučovali na nějakých poradách, takže když jsme třeba se chtěla zeptat, tak kolegyně mi 

poradily takový jakoby vychytávky. Jako já jsem nikdy neměla problém svolat ten tým, udělat 

si ty týmy, po technické stránce všechno běželo, pracovat s chatem, je to jednoduchý, poslat 

přílohu, přečíst si ji, to všechno jo. Co jsem třeba strašně ocenila bylo sdílení obrazu a zvuku, 

který je přesně z těch bodů, na který se ptáš, že jo, tohle mi třeba pomohlo. Nebo nám Jitka 

posílala občas nějaký email, že přišla na to, jak třeba... jo, to byly jako takový drobnosti, ale 

strašně pomohly. Třeba jak se ty děti nemůžou vzájemně ztišit mikrofony a takhle. 

17. Byla na podzim 2020 on-line výuka vaše první zkušenost? 

Přes Teamsy. Na jaře jsem to měla přes Skype. Takže nebyla první zkušenost. 

18. Na jaké platformě provádíte on-line výuku? 

První nahrávka: Používám Teasmy. Neměla jsem s tím zkušenost z dřívějška, ale musím říct, 

že jsem s nimi spokojená, funguje to podle mě dobře... jediný problém, si myslím, ale to nebude 

věc těch Teamsů je vlastně jakoby ten přenos, zvukový přenos, že to kolikrát prostě není dobře 

slyšet, ale to si myslím, že nemá vůbec nic společného s programem. 

19. Jaké jsou její výhody? Jaké jsou její nevýhody? 

Používala jsem Skype… ehm, s žáky jsem teda nikdy nepoužívala Whatsapp, to ne, ale jinak 

teda v osobním životě v rámci Messenger, Whatsapp to ano, ale v rámci pro výuku ten systém 

Komens, který mi taky vyhovuje, mám ho ráda, používám ho denně, ale ty Teamsy si myslím, 

že je super, že ty žáci vlastně můžou posílat přílohy, že tam je ta aplikace s tím chatem, že tady 

to je fajn, možnost ty děti vidět, což je z dalších výhod, takže asi tohle. To, že ty žáci posílají 



ty přílohy, ale to můžou i přes ty Komens, ale asi jako tohle. A líbí se mi i to, že pošlu pozvánku 

a ty děti to okamžitě ví. 

20. Co všechno jste musela změnit, když se změnila prezenční výuka na distanční on-line 

výuku? 

Určitě. Pracovní sešit jsem se snažila spíše nechat na ty off-line hodiny, i když já ho můžu na 

sdílet taky a mám v počítači nahrané učebnice, pracovní sešity, metodiku. Nicméně vzhledem 

k časové tísni a kolikrát delší prodlevy čekání na odpověď jsem si nemohla dovolit s nimi 

jakoby v uvozovkách ztrácet čas tím, že budeme vyplňovat společně třeba pracovní listy, to 

jsem jim nechávala v rámci off-line hodin, s tím, že by mi to potom naskenovali nebo vyfotili, 

teď v současné době si počkám až se ti žáci, konkrétně žáci osmých tříd, vrátí do školy, takže 

pracovní sešity jsem trošičku, jako nechci říct úplně vynechala, ale omezila a snažím se 

pracovat hodně s těmi nahrávkami, s četbou, s na sdílením toho obrazu.. no… a prakticky věc, 

kterou děláme velmi zřídka je „otevřete si školní sešit“, prostě využívat maximálně toho, že 

mám učebnice v počítači, můžu na sdílet obsah a je to teda super výhoda pro ty děti, co třeba 

momentálně tu učebnici nemají, nemůžou třeba vymlouvat, že nemůžou pracovat, to mi teda 

jako vadí… jako jo, stane se mi, že jsou třeba na chatě a řeknou, že zapomněli, já říkám nevadí, 

máš tady na sdílený obsah stránky, jo… poslechy můžou dělat s námi a… takže vlastně ano, 

určitě, co se týče toho psaného projevu, to je spíš na ty off-line hodiny… já nevím, já bych 

řekla, že o polovinu méně píšeme než teď. Aktivity na rozvoj mluveného projevu. 

21. Jak Vám vyhovuje dotace vyučovacích hodin? 

Ehm, já jsem měla dvě hodiny týdně, takže je to málo, co se týče druhého jazyka, tak jsme měli 

hodinu týdně, a to bylo žalostně (říká důrazně) málo. To prostě nešlo, zvlášť u těch sedmáků, 

kteří s tím jazykem vlastně začínají, tak i když jsem vznesla na pana zástupce vlastně oficiální 

dotaz, jestli by to nešlo, tak to nešlo a teď se nám to všechno vrací zpátky, protože ty děti tady 

jsou třetí den a měly jednu hodinu a opravdu jsme se shodli na tom, a myslím si, že nemluvím 

jenom za španělštinu, že je to strašně málo a to jsem teda v pondělí měla devět dětí a to byly 

děti opravdu šikovné, které mě docela překvapili, ale co teda slyším u své kmenové třídy, tak 

je to prakticky celý podzim ztráta času. Takže dotace málo, ale zase já chápu, že ty děti mají 

hodně předmětů, tak by to asi pro ně bylo hodně náročné, třeba na tom prvním stupni hlavně, 

že nevyhovovalo mi to, ale je to protože já se snažím opravdu ty děti přimět k tomu, že ta 

angličtina je opravdu důležitá a prostě nestačí jím dávat, já nevím, nějaký překlady jim to někdy 

oznámkuju nebo zkontroluju, ale myslím si, že to je hlavně o mluvení, tak se snažím jim posílat 

třeba odkazy na různý online videa, které by jim mohly pomoct, samozřejmě všechno potom 

zkontrolovat, ve škole to probrat, ale vzhledem k tomu, jak jsou teďka udělané ty skupiny a 

nesmí se mísit mezi áčko, béčko, céčko, tak ehm… je to pro mě třeba lepší teďko ta hodina, 

která byla před chvílí, že jsem se s celou tou svoji skupinou mohla alespoň slyšet, i když té 

práce udělám samozřejmě daleko míň než když jsme ve škole, ale je to lepší než na výuce 

minulý týden a teď, jak je ta hodina týdně, tak to já se děsím.. toho, co bude. V těch osmičkách 

jsou rozdělené na 6 skupin v rámci ročníku, takže já jsem třeba minulý týden měla na hodině 

10 dětí, z čehož byly jen čtyři moje. Takže organizačně velmi složité, protože si musím 

vzájemně přeposílat práci pro ty svoje děti v různých těch skupinách, takže pro mě neefektivní. 

Vnímáte tedy střídavou výuku méně efektivní než online výuku s celou skupinou? 



No, já chápu, že to je nezbytné, že v současné době se ty skupiny mísit by neměly a nemůžou, 

to já chápu, ale když to vezmu z pohledu učitele, tak pro mě asi momentálně je asi ta online 

hodina efektivnější než to, že tam mám prostě děti ze tří skupin, každý má zadanou jinou práci, 

takže já mám pocit, že já tam funguju něco jako dohled, jestli dělají správně ty úkoly, protože 

mám tam devět děti nebo dvanáct dětí a jsou ze tří skupin, každá skupina je jinde v učebnici, 

v pracovním sešitě, já přijdu, zkontroluji, říkám, kde mají chyby, takže já mám takový pocit… 

opravdu takové vychovatelky v té třídě kolikrát. Co se týče kázně, oni nezlobí, tam není 

problém, ale… prostě ta homogenita toho kolektivu tady byla pro mě asi lepší. Určitě.  

22. Jaké byste popsala výhody a nevýhody daného předmětu (angličtiny) v režimu on-line 

výuky? 

No... výhody (přemýšlí)… nevím, můžu začít nevýhodami? Tak nevýhoda určitě chybí ten 

interpersonální kontakt, protože tím, že žáci mají vypnuté kamery, aby nám ten systém vydržel 

a nepadal, ale je další nevýhoda, protože já se setkávám často s tím, že najednou zjistím, že žák 

odejde, zajde si na záchod, já chápu, šel by třeba i v hodině, ale já třeba nemám jakoby důkaz, 

že to dítě tam stráví ten čas mnou určený, on je připojený, ale když chci, aby mi něco řekl, tak 

najednou je ticho, pak mi přijde za deset minut třeba zpráva, v chatu, že žák se omlouvá, že mu 

to spadlo nebo že má technické problémy, jakože to není doložitelné.. a chybí určitě, hlavně ten 

kontakt s tím žákem a je to to pomalejší, ale vzhledem k tomu, že já mám teda štěstí na šikovné, 

snaživé žáky, tak já třeba nemám problém plnit tematický plán, zatím. Uvidíme, co přinesou 

další týdny a měsíce. Takže tohle je nevýhoda. Taky je nevýhoda to, že vlastně nemůžu 

okamžitě zkontrolovat tu práci, nemůžu se jim podívat přes rameno a okamžitě jim říct „hele 

děláš to špatně, přečetl sis špatně zadání nebo děláš špatný cvičení“ a potom je nevýhoda i to 

množství, co nám odevzdají, když se vrátí do té školy, protože my tu práci po nich samozřejmě 

vyžadujeme, ale musíme to kontrolovat. Takže si myslím, že časová zatíženost a obrovský tlak 

na učitele je, když se ti žáci vrací do školy. Já to tady vidím v kabinetu, já jsem se vrátila do 

své role loni, kdy opravím sešity a další dvě hromady si přinesu a prostě nemám pocit, že to 

někdy jako skončí, že bych měla třeba hodinu čas si prostě odpočinout třeba v té škole. Do toho 

administrativa a třídní učitelování, psaní rodičům a tohle, takže tohle, ta zátěž tady je jako velká, 

na tu opravu a kontrolu, to vidím u těch kolegů, tady je to jak v kanceláři. No a výhody je 

buďme rádi za to, že tenhle systém vůbec existuje, protože během jarní výuky, kdy vlastně to 

nebylo povinné jsem nabízela třeba ve všech skupinách, rodičům jsem psala, žákům, že nabízím 

samozřejmě přes Skype ... možnosti online výuky a ozvali se mi z druhého stupně jenom jedna 

žákyně, kterou rodiče tam donutili přijít, protože to pochopili jako povinné. Ostatní mi 

odpovídali, že je všechno jasné. Ono to možná všechno jasné bylo, ale po návratu do školy jako 

nebylo jasné vůbec nic a na prvním stupni, tak to byla vlastně jedna žákyně, jejíž maminka 

prostě byla nešťastná z toho, že měla prostě problémy, a tak tam jsem se teda věnovala i jejímu 

bratrovi, který je teď v osmičce, ale toho já neučím, ale protože jsem prostě nějak jako mě o to 

požádali, že jeho paní učitelka z technických důvodů prostě nemůže, tak já říkám hele, já jako 

s tím problém nemám tam něco vysvětlit. Takže tohle a výhoda teda je, jak jsem už říkala, 

buďme rádi za to, že tady máme Teamsy, třeba výhoda byla i to, když jsme měli ty porady, 

které byly nutné vyřešit, třeba ta klasifikační, že jsme to mohli dělat z domu a že jsme vlastně 

nemuseli jezdit sem a nějakým způsobem, nechci říct ohrozit jeden druhého, ale bylo to asi 

bezpečnější, takže tohle byla velká výhoda. Myslím si, že je velká výhoda i to, že můžeme 

posílat přílohy, že můžeme komunikovat s těmi dětmi, že můžeme sdílet ty obsahy… ehm, já 

bych nerada na něco důležitého zapomněla... ale čeho si teda opravdu vážím maximálně, je to, 

že se dá sdílet ten zvuk. A funguje to bezvadně, nikdo mi neříkal, že by třeba neslyšel. 



23. Jak vnímáte situaci a možnost žáků mít při sobě oporu (staršího sourozence či rodiče), 

kdy jim mohou pomoci apod. oproti škole, kde jsou vždy na úkol „sami“? 

Ano. Určitě ano, na prvním stupni u té druhé třídy ty děti mají problém prostě kolikrát 

obsluhovat tu klávesnici, zvedat tu ručičku a tu ručičku dávat dolu, protože ehm… prostě ještě 

jsou malý, taky si hrály často s obrazovkou, takže já myslím, že taková třetina hodiny mohla 

být o tom „prosím tě, vypni tu ručičku, vypni si kameru“, jo… ale neříkám, že se to nedělo ze 

začátku i u druhého stupně, ale první stupeň je specifický. A u druhého stupně… občas ano, ale 

řekla bych zřídka kdy a vždycky jsem měla podezření na konkrétní jedince a jsou to děti… je 

jich velmi málo, který mají velké problémy ve škole. Myslím si, že i intelektuálně, že to není 

jenom o tom, že se nenaučí, ale že to třeba ani nechápou, co vlastně po nich chceme, byť jim to 

opakujeme pořád dokola a když to dítě nedělalo nic a najednou ručka nahoře a podobně, tak 

jsem samozřejmě dávala prostor těm dětem, ale já jsem si říkala, že to jsou docela složitý věci, 

je zajímavý, že minulou hodinu neuměl vůbec nic a teď to všechno ví, tak tam ano, bylo to 

v angličtině v sedmém ročníku. Deváťáci, tam si nemyslím, tam to bylo naprosto skvělé, je to 

prostě už úplně jiná sorta lidí, to jsou prostě jinde. Tak tam ne. Myslím si, že ani osmáci to 

nebyli a jestli tak, tak u těch sedmých ročníků. Ani v šestce jsem neměla pocit, takže ano a 

dokonce jsem i s jednou maminkou dokonce mluvila a nedošlo jim, že si nevypli mikrofon, 

která mu tam nadávala, že není připravený, jenomže on nebyl připravený, když ta hodina 

prakticky deset patnáct minut běžela, tím, že vůbec nevěděl, kde má učebnice, takže spíš takový 

ten motor, ne, že by pomáhala vyloženě s tou angličtinou, ale spíš to dítě… a je to pořád to 

stejné dítě, u kterým já mluvím, že jednou neumí nic a potom všechno super. Takže jednou 

dvakrát se to asi stalo na tom druhým stupni. Takže moc ne.  

Myslíte si, že je teda lepší, když je u dítěte přítomný rodič nebo ne? V podobě dohledu 

atd.  

No, tady je jednalo o chlapce, který má PO3, ale nemá nic takového, že není schopen se 

vzdělávat sám. Já si jako myslím, že na tom druhém stupni by to ty děti už jako měly 

samozřejmě zvládat samy. Nicméně pokud to je opakovaně problémový žák tady v tomhle 

směru, tak ten rodič… není příjemné ani pro to dítě ani pro toho učitele na druhé straně, že ho 

někdo poslouchá a teoreticky opravuje nebo byla jsem svědkem u některých učitelů, že třeba 

rodiče se jim začali plést do toho výkladu a začali mít snahu opravovat toho vyučujícího, že 

něco neřekl dobře a tím, jak to slyší celá skupina, tak je to takový jako podpásovka, snažit se 

toho učitele jakoby, třeba nevědomky, ale shodí ho, i když třeba ten rodič nemá pravdu, ale tak 

to mě opravdu vadí, ať tam sedí a mlčí. Ale pokud je to dítě, které má specifické vzdělávací 

potřeby a teoreticky by potřeboval asistenta, tak ten asistent může být rodič, tak jako by byl ve 

výuce. Ale to, aby se rodič míchal těm dětem... ideálně, aby bylo před hodinou „máš všechno 

nachystané, jdu si po svém, za tři čtvrtě hodiny mi ukážeš, co si udělal“ taková ta zpětná vazba, 

ale aby u toho jako by ten rodič seděl... to dítě se pak kolikrát bojí ozvat, aby nedostal seřváno, 

jak na straně učitele, tak na straně toho rodiče, takže asi to efektivní moc není, ale já bych 

k tomu taky přistupovala velmi individuálně. Záleží podle toho, o koho se jedná. Ale zas na 

druhou stranu by ten rodič ehm... viděl tu snahu toho učitele a když jsme ve škole a někteří 

rodiče mají třeba pocit, že jejich děťátka jsou přetěžovaný nebo že ten učitel jim to pořádně 

třeba nevysvětlí, tak tady alespoň uvidí, že to dítě opravdu nic neumí, jo... No a je tam třeba 

nějaké jednoduché opakování čehokoliv a teď ten rodič, by si třeba uvědomil, že ta práce v té 

škole je pro toho učitele strašně náročná, jo… a že si fakt třeba uvědomí, že není chyba na straně 



nás, což někteří rodiče si jako říkají, ale že to jejich dítě, které do té doby strašně oprašovali, 

tak by opravdu potřebovali i přístup ze strany jich. Takže opravdu, jak jsem řekla, individuálně. 

24. Jak hodnotíte během on-line výuky? Jaká je podle vás objektivita daného hodnocení? 

Hele já jsem strašný odpůrce toho dávat pouze motivační známky, vůbec to potom neodpovídá 

celkové kvalitě, přesvědčila jsem se o tom na jaře. Že měli opravdu u mě ve třídě, víc jak 

polovina vyznamenání, ale v prvním pololetí to byly tři čtyři, měli samí jedničky a při 

srovnávacích testech nebo vlastně při zpětných opakovacích testech mi to napsali na trojky, na 

čtyřky, byť to věděly, že to budou psát a z jakých témat, takže tohle a jako mi vadí... já neříkám, 

že ty děti nemáme motivovat, určitě, ale dávat jim pouze jedničky, protože někdo to zkazí, tak 

tomu známku nedám, takže vlastně, jak nám to vyleze, všichni budou mít dobré známky, ale 

znalosti budou.. jako dole. Samozřejmě, že asi většina učitelů má pocit, že po tom návratu ty 

děti problémy mají a je to složitá situace, jo... dohánět teďko známky, třeba jak jsme tady teď 

ty tři dny, pro ty děti je to stresující a zatěžující, já to chápu, tady se ale hodně ukáže, že ta 

online výuka v těch posledních sedmi týdnech pro některé vůbec neměla smysl. Oni si tam něco 

načmárali, oni něco vyplnili, ale prakticky tím, že něco opsali, jo… Opsali vlastně z učebnice 

nebo z nějakého sešitu a tak... nevím... za tohle dávat známky. Co jsem teda já udělala je, že 

jsem v deváté třídě normálně zkoušela online, ty děti už jsem začala zkoušet ve škole, ale jí 

říkám, mně to je jedno, jestli vás zkouším ve škole nebo doma, prostě třída skončila online 

hodinu a ehm... měla jsem tam vlastně jednotlivé žáky, které jsem si tam nechala, ty měly 

zapnutou kameru, ukázaly, že mají všechno vypnuté, učebnice zavřené a podobné, mají na to 

klid a začali jsme prostě zkoušet a tam dostaly tu známku, která opravdu odpovídá tomu, co ti 

žáci uměli.. ty pracovní listy třeba u mě v dějepisu, většina z nich má prostě za jedna, protože 

si ty informace taky umí vyhledat je pro mě taky práce se zdrojem a docela důležitá známka a 

to stejné pak dostanou ve škole a já zjistím, že to třeba úplně ideální není, že jo… Takže 

hodnotila jsem, samozřejmě nejde to ve všech předmětem, třeba ve španělštině přečíst nějaký 

kousek textu, jo… kdy mají před sebou učebnici, já ji mám před sebou… „přečti mi za strany 

20 první dva odstavce, dobře, o čem si četl, prosím tě přelož mi tu druhou větu“ taky se nedá 

vlastně to nějak podvést. Takže tohle jsem dala třeba jedničky nebo dvojky, oni to věděli 

dopředu, že je takhle budu zkoušet, hodnotit, taky, že slovní zásobu, že já si můžu taky 

zkontrolovat ústně. Když jsem chodila já do školy, tak učitelky zkoušely slovíčka před tabulí, 

teď to neděláme, že... nemáme na to ani prostor a proč to neudělat online způsobem, jo… to 

dítě nenajde najednou v tom sešitě to slovíčko tak rychle, když já ho vidím. Někdy jsem třeba 

napsala jenom jako splněno, v pohodě, děkuju nebo co jsem nemusela hodnotit, tak jsem říkala, 

pak se podívám do sešitu, uvidím, co jste napsali a nebo vlastně ty jedničky, ale zase, jak říkám, 

já mám tu devítku, osmičku opravdu ty skupiny velmi šikovné, někdo někdy dostane dvojku, 

ale že by někdo někdy dostal pětku, čtyřku z ničeho to ne. Ústní zkoušení jenom na angličtině 

s tím, že na španělštině to byla četba, překlad nějakého textu nebo jsem potom zadávala nějaké 

samostatné práce, které mají v sešitě a tam je to prostě ruční práce, není to možné někde 

stáhnout, takže to já jim normálně ohodnotím tak, jak to zpracovali až odevzdají sešity. Ale 

jako vesměs se snažíme ty žáky podporovat, to jo, ale pokud někdo má průměr a máme takový 

dva žáky, který mají jednu známku bohužel v té třídě, kde mají šest, sedm, protože mi vůbec 

nic neodevzdává, na opakované výzvy nereaguje, ani on, ani rodiče, tak to bude problém. 

Myslíte, že má online výuka horší efektivitu než výuka prezenční?  



Určitě, protože já opravdu nevím, jestli za něho někdo ten úkol neudělal, jestli ten pracovní list 

za něho někdo nevyplnil, jo... když mi udělají překlad, který napíšou rukou, což mi dělají teda 

sto procent dětí, tak je pro mě něco úplně jiného než když to přeloží třeba s překladačem, to 

člověk pozná, že jo... oni si myslí, že ne, ale je to na první pohled poznat... takže to objektivnější 

hodnocení bude rozhodně ve škole. Jako děti sice říkají, že jim nikdo nepomáhá, ale u některých 

bych teda měla silné (říká s důrazem) pochybnosti... (chvíli přemýšlí) Tak když je to žák, který 

má ve škole čtyřky a má dokonalé pracovní listy, tak si říkám, buď mu vyhovuje tohle, že má 

na to doma čas a klid a opravdu mu vyhovuje třeba hledat v učebnici, na internetu a podobně 

anebo... to za něho někdo udělá a jak to zjistíme? Že se ho na to zeptáme potom třeba při 

zkoušení, že jo… z toho stejného pracovního listu třeba.  

25. Změnilo se nějak chování žáků při on-line výuce? Jak a jaká je příčina? 

Ehm... za konkrétní předmět asi tak ne, ale když jsme měli tu primární prevenci, tak jeden žák, 

která je právě u mě ve třídě takový jako nenápadný, tichý, tak tam mu to vyhovovalo pracovat, 

jo… jakoby diskutovat, ale to je zas něco jiného, to je nějaké otevřené diskuzní téma... Ehm...já 

jako... u těch šestých tříd možná, u té šesté „cé“, ale protože já jsem je neměla moc času poznat, 

takže hlásily se třeba ty děti prakticky, řekla bych, tam jich je dvacet šest, takových deset pořád, 

jo... je to pro mě známka toho, že prostě vnímají, pracují s tou učebnicí, umí si třeba pochopit, 

co je důležité a pak jsou právě ti, který ti tu ruku nezvednou ani kdybys je prosila, jo… je to asi 

normální, nemůžou být všichni super aktivní.. a chování, v té devítce, tak tam jich je čtrnáct, 

tam si já i vybírám, a ti co byli tichý ve škole, tak ti neměli potřebu se projevovat tak, aby je 

někdo poslouchal, navíc pokud je ještě někdo v tom bytě s nimi, tak jim to třeba ani tak příjemné 

není. Tak nějak výrazně asi ne. 

Změnil se nějak přístup žáků při online výuce? 

Z angličtiny ani tak ne, jako třeba v dějepise, jo... pro ně bylo pohodlnější říct „nevím“. Tam to 

bylo vidět hodně, protože tam se vyžadovalo něco znát, ta angličtina byla o procvičování, že 

jo... bylo o gramatice, která se objevuje vlastně opakovaně, takže to ty děti většinou zažité má, 

tohle bylo v pohodě. Ale třeba za ten dějepis bylo pro ně pohodlnější říct, že nevím, ale nevím, 

jak ta třída funguje, prostě nechce se jim, ne že by to bylo, že by... prostě... ta motivace tam 

nebyla ani v šesté třídě, takže tam je to takový těžší s nimi.  

26. Jak žáky při on-line výuce motivujete? Je to těžké? 

To záleží na třídě, to záleží na předmětu, ale tam je těch faktorů strašně moc. Podle mě třeba 

hraje roli… a to bylo zrovna moje státnicová otázka, přesně taková, jak bych namotivovala 

žáky, aby se učili a já jsem žádné poučky ani definice, já to úplně nenávidím, já si myslím, že 

je to úplně k ničemu, takže záleží na podle mě na všem, na dni v týdnu, na hodině, na počasí, 

prostě, jestli je ta hodina v 8 nebo v 11 je velký rozdíl, protože v osm hodin, když mi začnou 

tam zívat a jsou tam v pyžamu a řeknou „dobré ráno“, tak říkám „jak dobré ráno“ jako jo, je, 

ježíš a teď oni si nevypnou ty mikrofony, ježíš, co teď máme a já hm, tak já si jdu ještě pro něco 

k jídlu, tak tohle mi strašně vadí, takový to, i to, že je nevidím a opravdu záleží i na tématu, 

které se probírá, protože když je nějaké atraktivní povídavé téma a třeba teď budeme dělat New 

York v osmičce angličtině, tak to si myslím, že je pro ně příjemnější téma než kdybych jim 

řekla „vysvětlujeme novou gramatiku, nový časy“.. takže to je individuální. Těžké to je, ale ne 

zase u všeho a u všech. Nevidí tě ti žáci, takže tam zase chybí ten kontakt s tím učitelem, ten 

osobní. Těžší než ve škole, ale zase v té škole jsou ovlivněni i tím kolektivem a pokud je ta třída 



problémovější, živější, tak jsou tam opravdu znevýhodněny i ty děti, který jsou v klidu a chtěly 

by se třeba jako učit, jo... že tam jsou ty rušivé elementy. Takže myslím si, že výhoda doma je, 

že na to mají klid a čas a nikdo je neotravuje, nikdo po nich nic nehází a podobně, ale v té škole 

si to zase ten učitel může srovnat tím svým přístupem... asi. 

27. Měla jste nějaké potíže s připojením? Jak jste se cítila, když takové potíže nastaly? 

No, to jo... Ale ty děti, jak jsou doma, tak najednou jim prostě nefunguje mikrofon nebo mi 

posílají v chatu, že se jim ztrácím, že mě neslyší, jestli slyším je, jo... někdy si skáčou do 

řeči, protože se zase vzájemně neslyší... takže pro mě je to takový jakoby... ve škole bych 

během toho času určitě udělala víc práce. Že to bylo takový... i to, že kontroluji docházku a 

teď ty děti se chtějí na něco zeptat, něco jim není jasné, nefunguje, takže jo... po technické 

stránce já teda musím říct, že mi ten počítač fungoval dobře, že já jsem nevypadávala, ale 

oni jo a s některýma dětma jsme si nepovídali za celou dobu ani jednou. Někdy jako 

vypadají, že tam jsou, že nemám problém a já tam sedím a mluvím na ně a teď nic… jo... a 

ten čas běží a ty děti... a myslím si, že je ten problém máme úplně všichni... že to není nic… 

co bych měla jenom já.   

Jo, tak technické problémy prakticky zažívám vždycky každou online výuku. Problém s tím 

zvukem, tam není problém s tím chatem, tam nefungoval, ale ten zvuk, ale to už jsem třeba 

zažila dneska od třech, čtyřech žáků, ale já teda nevím, jestli je to technický problém nebo 

prostě se jim jakoby nechce mluvit, nechce reagovat, ale že by mi to padalo... párkrát se mi 

to stalo, ale od toho druhého uživatele, protože ta třída, všichni se připojí a všechno 

v pořádku a jestli to někomu padá, tak to určitě ano, ale zase, myslím si, že to bude kvalitou 

připojení, než tím programem. Dneska se mi to stalo u jedné žákyně, že mě neslyšela, tím 

pádem se mnou celou hodinu nemluvila, ale dalších šestnáct žáků, který tam byli, tak neměli 

problém. Ještě je super, že se tam dá na sdílet ta učebnice, pouštět vlastně ty zvukové 

nahrávky, to je prima, protože mě... já bych se z toho neobešla. A je to z toho důvodu, že 

učím jazyky, bez poslechových cvičení je to prostě práce poloviční. 

28. Kolik hodin denně jste vyučovala? Jak jste se cítila na konci školního dne? Byl to 

stejný pocit jako, když vyučujete prezenčním stylem? 

Maximálně pět. Nejméně byly dvě, což bylo problém v té druhé třídě, protože tam ty dětičky 

opravdu potřebují ještě tu asistenci, protože to bylo strašně zpomalený. Já jsem měla ze sebe, 

když všechno probíhalo a jak se člověku třeba v pondělí po tom víkendu strašně dobrý pocit, 

protože jak ty hodiny prostě probíhaly, tak ten den strašně plynul, člověk byl unavený a 

umluvený a hladový, to je jasný, neměl přestávky, neměl pauzu na oběd, ale zas na druhou 

stranu odpadly ty odpolední výuky, my jsme končili nejpozději, mám pocit, o půl druhé. A to 

bylo jako, pak jsem byla ráda, že se to hezky zvládlo, takže spokojená jsem byla. Ale je fakt, 

že nebylo tolik času na tu přípravu jako kdybych byla ve škole a jela podle rozvrhu.  

A fyzicky jste se cítila jak? 

No jako byla jsem unavená po hlasové stránce. Asi jako umluvená, je toho víc, protože já jsem 

nestrávila čas tak: vyplňte si pracovní sešit, abych chodila po třídě že jo, chvilku si odpočala a 

prakticky jsem se snažila ze sebe a z těch dětí vymlátit to maximum, prakticky používat ten 

verbální projev, protože to, co oni měli napsat, co oni udělat buď v off-line výuce nebo dostali 

úkol kdykoliv během dne, kdy měli čas a posílali mi to ke kontrole. Takže bylo to pro mě i 

jakoby zatěžující potom spíš číst, bolela mě hlava, člověk byl unavený, ale v to pondělí, ten 



nejdelší den, to jsem vždycky byla taková ráda, že to mám za sebou, že to proběhlo. Ale jak 

říkám, já jsem měla opravdu fajn ty děti. 

29. Přišla jste si více ve stresu během online výuky než v běžné výuce? 

Ehm... jo... někdy. Když jsem třeba dělala nějaký zápis a do toho se stalo něco mimořádného, 

jo? Že někdo potřeboval něco řešit nebo já nevím vypadl internet nebo něco, spíš ta technická 

věc. Já jsem se ale, já jsem dělala i po víkendech i po večerech, že když sis řekla, tak teď udělám 

zápis. To bylo na tom i to fajn, ale někdy jsem měla prostě pocit, že už je toho jakoby moc, že 

už bych potřebovala ty děti vidět, že mě třeba bolí záda a celkově ta pohoda, že já třeba doma 

nemám takové podmínky jako tady (pozn. autora nahráváme rozhovor ve školním kabinetě), 

tady mám křeslo a ten stůl, takže... po té psychické stránce někdy ty záda a začala mě děsně 

bolet krční páteř. Takže to bylo, a to pak způsobuje i ten stres, že jo. 

30. Jak dlouho vám trvalo se připravit na online výuku? 

Na tu jednu hodinu? No, asi trošku více, protože jsem musela o tom přemýšlet, protože jestli 

jsem těch 40, 45 minut měla věnovat tomu mluvenému projevu, tak bylo potřeba, že jo, 

nachystat si ty poslechy, nachystat si ty zápisy všechno. Přemýšlet už předem...ehm... já bych 

řekla, že to možná bylo i podobné, jako rozfázovat si tu hodinu, pořád přemýšlet, aby se všichni 

dostali ke slovu nebo spíš tam byl problém, že třeba ty děti nemluvily. I když to je spíš odpověď 

na tu předchozí otázku. Když třeba vypadávaly a teď člověk tam sedí bezradně a teď neví, 

odpoví si s pěti místo s dvanácti, že…  

31. Co za pomocné materiály jste používala (webové stránky, herní stránky, aplikace atd.) 

v online hodině? 

Tak já jsem posílala i odkaz na online angličtinu, na krátký šesti-sedmi minutový videa, 

výkladová videa, která jsem se snažila udělat tak, aby to ty děti pochopily. Oni už znaly tu 

stránku, takže jsem doporučila, pak jsme si to shrnuli o čem to bylo, vždycky, aby to bylo 

k tématu. Určitě online odkazy ano, používala jsem klasicky materiály, které ty děti mají a 

někdy jsem vytvářela i nějaký pracovní listy, ale to bylo spíš na jaře. Teď jsem opravdu se 

snažila dodržovat hlavně i ten tematický plán, abych nebyla ve skluzu, takže učebnice, pracovní 

sešit, školní sešity jsem samozřejmě neviděla, neřešila, ale ty děti věděly, že si třeba mají 

přepsat nějakou tabulku do sešitu, jo... a dopadlo to většinou tak, že přišly do školy a daly mi 

ke kontrole sešit. Ne všichni to měli, což je další úskalí právě, ta zpětná vazba je tam s velkým 

zpožděním nebo ta kontrola. 

32. Byly nějaké způsoby, kterými třeba vaši žáci v online prostředí zlobili? 

Ehm... ze začátku, to se mi stalo v šestém ročníku, že používaly chat a myslely si, že to asi 

nepřečteme, posílaly si nejrůznější rádoby vtipné ikonické ikony a nějaký... musím teda říct, že 

nebyly vulgární, ale já sem měla nějaký výklad a teď jsem zjistila, že si tam do toho chatu něco 

píšou, takže jsem samozřejmě věděla, kdo to je, poslala jsem to v kopii třídnímu učiteli a ty děti 

dostaly samozřejmě neskutečně vynadáno a samozřejmě kopie rodičům a už se to nikdy 

neopakovalo. Takže jednou, ale to se zarazilo dost rychle, tak. 

První nahrávka: Jo, tak to bylo ze začátku, to se mi stalo šestce v dějepise, když si přes chat 

posílali neskutečné nesmyslné obrázky a nějaký animovaný prostě... postavičky, takže to jsem 

řešila s třídním učitelem a okamžitě se to ukončilo a na moji třídu přišla jednou stížnost taky a 



od té doby se to nestalo. Takže takhle... oni si to spletli jakoby se sociální sítí, ale to trvalo 

opravdu jenom jednou se to stalo v obou těch třídách, pak už ne. 

33. Co jste vnímala jako problematické u učení online? (domácí úkoly, připojení, stres 

atd. cokoli) 

Asi mi vadilo, že se nemůžu bavit se všema, že ty děti některý prostě nemají mikrofony, pak 

mi vadilo pozdní docházky do těch hodin, stylem je deset hodin, já jsem zaspal, takže co si dělal 

předtím, takže si nebyl na češtině nebo nějakém předmětu, potom sem říkala i to, že si chviličku 

mysleli i to, že chat je jejich soukromá věc, pak mi vadilo, že mi řekl, za chvilku se mi vybije 

telefon, jo… můžu se jíst najíst a podobný nesmyslný dotazy, takže takový to nabourávání a 

takový to, že si ze začátku jakoby ztlumili vzájemně mikrofony, ale to je zase věc která, jak to 

za začátku bylo pro ně nové. Já si myslím, že se to potom všechno jako ustálilo a začali vnímat 

ty Teamsy jako opravdu ten komunikační prostředek s tím učitelem a neslyším ani stížnosti 

nebo nějaké narážky od jiných učitelů. 

34. Zaznamenala jste u sebe v té době nějaký zvýšený pocit nejistoty? 

(přemýšlí) ne, já nevím... no, asi ze začátku to bylo spíš taková tréma u těch malých dětí, protože 

přece tam seděly ty babičky, které často měly možná ještě větší problém obsluhovat ten počítač 

než ty osmileté děti, protože takový jako ztlum si mikrofon, zapni si kameru, vypni si kameru, 

to bylo prostě vysilující. Strašně to zdržovali a teď ty děti si tam zapínaly kamery mávaly tam 

na sebe ze začátku, to byla ta první hodina, kdy jsem byla opravdu unavená a potila jsem jako 

hrozný litry krve, protože to bylo „dobrý den, tady babička“ a podobně a teď, jak se máte a teď 

je to hrozný a teď tam dalších jedenáct dětí poslouchají to, že jo, zase jiný rodiče, ty nápovědy 

těch rodičů, ale to se zase zlepšovalo dalším týdnem, ale tohle jsem si říkala, že to je věc, že ty 

malý děti ještě nemůžou být na tom online, takže nejistota bylo hlavně se tam nesplést, vysvětlit 

jim to srozumitelně, mluvit na ně pomalu. U těch starších dětí to bylo v pohodě, ten první stupeň 

jenom. 

35. Jak jste se cítila, když jste se mohla konečně vrátit do prezenčního prostředí, i když s 

rouškou na ústech? 

(odpovídá bez zaváhání, okamžitě) Perfektní. Já jsem měla už i pocit takový ty domácí ponorky, 

kdy už jako člověk vidí pořád ty stejné stěny, vidí ty stejné situace a jak je ten stereotyp strašně 

ubíjející, a to je i možná ten stres, který... já jsem se prostě těšila i na ten kontakt s těmi kolegy, 

protože to nevynahradí jednou týdně a to, že prostě... člověk se i hýbe více a myslím si, že jo, 

že je to strašně důležitý, vracet se takhle. Jako všechno má pro a proti, teď zase zjišťuji, že 

nestíhám to, co jsem dříve třeba více stíhala, ale nemusím vařit třeba, mám dítě ve školce, takže 

je to zase jiný stres, jiný druh práce. Mám pocit, že je to více v pohodě, když jsem tady (pozn. 

autora ve škole), zatím (zdůrazní). Uvidí se za měsíc. 

36. Napadlo vás, že na podzim přijde online výuka znovu? 

Ehm, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela a docela jsem se divila na poradě, když o tom mluvil 

pan ředitel, že už škola nikdy nebude taková, jaká byla dřív a jak se to začalo v tom jaře 

rozvolňovat, v létě se cestovalo, lidi prostě nějakým způsobem začali normálně žít 

v uvozovkách, tak jsem si říkala ježíš, to není možný... a vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, asi 

jsem to moc neřešila. Ale teď, jestli přijde třetí, čtvrtá, pátá... já už opravdu nevím. Já si myslím, 



že to tady s námi bude asi napořád a vždycky budeme muset prostě dávat pozor. A co přijde za 

půl roku, za rok... kdo to ví. 

37. Měla jste nějaké výrazné problémy s rodiči? 

S rodiči ne, s nikým, nikdy. Nikdo, kdo by měl problém nebo i nějakým způsobem zaútočil 

nebo jediný problém, který já vnímám je, že u těch prospěchově slabých žáků, kde opakovaně 

žádám rodiče o spolupráci, je prakticky spolupráce nulová. Já nerada telefonuju, dělám to 

z důvodu, co je psáno, je dáno a mám to jako důkaz. Posílám všechno v kopii rodičům i třídním 

učitelům, ať prostě ty informace dostane co nejvíce lidí, který je mají jako dostat, takže spíš 

jakoby takový ten nezájem, slibování, všechno bude, to mě ubijí a dokáže mě to naprosto 

vyčerpat. Ale to už jsem tam taky někde říkala na začátku. 

38. Přišel někdy nějaký okamžik, kdy jste se cítila opravdu špatně? 

(přemýšlí) Ehm, jo, ale to je zase spíš odpověď na předchozí otázku. Když tam mám dítě 

s průměrem čtyři celá sedm a opakovaně prosím rodiče, ponižuji sama sebe… myslím si, že je 

to takový to, že už nemůžu klesnout hlouběji a chtít po nich méně než to, co chci a vidím zprávu 

přečtenou za čtyři, za pět dní, která je prostě... takže si říkám, že je tam nezájem, protože otevřít 

Bakaláře v mobilu je prostě práce na pár vteřin, když si můžeme otevřít Facebook, proč si 

nemůžeme otevřít bakaláře, že jo... Takže mně vadila ta lhostejnost, to, že to dítě je opravdu 

v nějakém průšvihu a nikdo to neřeší (říká důrazně), jo.. A já tady opravdu nebudu v lednu 

skákat, jak oni budou pískat, a to těm rodičům už říkám teď, že v lednu nebude čas a nic. A 

máme tady dva dny do Vánoc a já pořád nemám nic, ale to jsou jako rodiče dvě tři děti, takže 

to zase zažívá každý z nás, kdo má ty třídy při tom plném úvazku a učí třeba ty jazyky nebo 

matiku, to by mohli vyprávět, že jo. Takže spíš takhle, co já můžu udělat víc, aby to dítě mělo 

dobře a pak jsem si řekla, jsem jeho rodič? Nejsem, mně to může být vlastně jedno, já jsem 

udělala maximum.  

39. Co jste si naopak na online výuce pochvalovala? 

No, mně se třeba… (chvíli přemýšlí) Někomu by to třeba bylo jedno, ale mně třeba strašně 

potěšilo oproti jaru, že už posílala, je to fakt jako drobnost, ale strašně mi na tom záleží, takový 

to „dobrý den, posílám zprávu“, protože na jaře se mi stávalo, že poslali prostě zprávu a nikdo 

se nepodepsal a ještě z nějakého mailu, který nebyl poznat komu patří a já si říkám já to teď 

budu dohledávat, jo... tohle mi třeba vadilo, to se už prakticky nestává a je to takový „s přáním 

hezkého dne, mějte se fajn“, takže takový jakoby ten vztah vřelejší. To mi přijde jako hezké a 

potěšilo mě to, že ty děti třeba byly deset minut před začátkem hodiny, že už tam někdo zahájil 

ten chat a mně se i líbilo, když jsem přišla o pár minut dříve, tak ony si povídali a hádali se, 

jestli je lepší mít doma kočku nebo psa, takže jsem se i třeba kolikrát pobavila. Takže jo, takový 

jako...bylo to fajn, já si myslím. 

40. Je ještě něco, co byste ohledně online výuky zmínila? Co pro vás bylo těžké? 

Doufejme, že budeme ty Teamsy v budoucnu používat nadále, ale jestli si mám vybrat, jestli 

Teamsy nebo stát před katedrou, tak je to asi jasný… 

41. Cítíte se, že jste tuto výzvu zvládla? 

Udělala jsem pro to maximum, myslím si, že ano, a to je i odpověď na to, jestli jsem měla 

s rodiči nějaký problém, ti rodiče často i děkovali. Dneska třeba přišel email, asi hromadný, že 



ta situace opravdu není lehká a myslím si, že i ty rodiče možná hodně změnili názor na učitele 

v tom smyslu, že se museli s těma dětma daleko více připravovat, kontrolovat, hlavně na tom 

prvním stupni, jo... věnovat se své práci a ještě když mají dvě tři děti, tak si mohli konečně říct, 

hele ono to není jenom o tom si popíjet kafíčko v kabinetě a ve 12 chodit domu, že... takže je 

to prostě náročná práce a třeba i ti rodiče kolikrát „dobrý den, já oceňuji, co děláte“ to je to, co 

nás i táhne dopředu. Ale já si myslím i celkově, ti rodiče tady, jsou jako fajn, to vidíme i na těch 

dětech, tady není nikdo, nebo velmi výjimečně někdo, kdo je terčem v oku všem, kdo je 

vyloženě nějaký záškodník nebo ne.… já si myslím, že tady to jako funguje, ale zase nechci 

mluvit za ostatní, neznám všechny děti, že jo... Ale tak jenom z doslechu. 

42. Co pozitivního si z online výuky nesete? 

No, umět se vymáčknout... protože já moc mluvím, já to vím, ale na to není moc prostoru, ale 

opravdu mluvit stručně a možná i sama sebe reflektuju tak, že jsem si uvědomila třeba na konci 

hodiny, že ježíš, dyť já jsem jim čtyřikrát řekla, že mají domácí úkol, jo... že jsem to mohla říct 

jenom jednou a ušetřit ten čas pro něco jiného, takže vlastně se naučit se vlastně naučit 

přemýšlet o tom, co jako řeknu, víceméně... ehm… já si myslím, že to může i víceméně posílit 

vztah mezi těmi dětmi a tím učitelem, protože ty děti jsou ve svém domácím prostředí a nemají 

ty rušivé elementy kolem, tudíž s nikým si nebudou povídat, nebudou dělat doufám, to, co 

nemají, protože nevíme, co je za tou kamerou vypnutou. Myslím si, že to může trošičku jakoby 

vytvořit lepší vztahy s tím učitelem, že se třeba i zeptají na něco, co by třeba do oči měly třeba 

problém říct nebo nevím… jo, já si myslí, že pozitivní je to, že jsem se po technické stránce 

všechno zvládla, co jsem potřebovala, věřím teda, že s Teamsy se dá dělat několik další věcí, 

který jsem já nedělala.  

43. Jak vás posunula v nějakém stylu právě online výuka? 

No, vybírat opravdu to podstatné, vzhledem k tomu, že je těch hodin méně než ve škole... co 

bych ještě řekla...  

44. Budete i nadále v hodinách využívat nějaké techniky, které jste se při online výuce 

naučila? 

Jo, to byly ty odkazy na ty videa v té angličtině, to jsme používali, to oni už znali a ty videa tam 

vlastně neustále přibývají, takže tohle a práce s textem... to bylo jakoby, já jsem se snažila ty 

hodiny nedělat úplně jinak, než na co jsme byli zvyklí, jediné co, jsem vynechávala bylo takový 

to „vyplňte si tohle cvičení a za 10 minut se tu uslyšíme“, protože to měly v té off-line hodině... 

no a člověk nemá interaktivní tabuli, takže spoustu věcí jsem jim ukazovali, třeba, že jsem si 

před kameru dala nějakou pomůcku, třeba mapu jsem si vzala nebo podívejte se tady na tohle 

cvičení, tady třeba jsem ji přesně ukázala ten bod, co jsem potřebovala.. no, ale jinak ty 

pomůcky jsme tady vyjmenovala a já si myslím, že to nebudu dělat jinak, než jsem to dělala 

dřív. Myslím si, že základem vlastně každého jazyka je porozumění mluvenému a čtenému 

slovu a mluvit, a to vlastně jsme dělali jak doma, tak tady. 

  



 

Příloha 4 – Přepis rozhovoru s Petrou 

Tazatel: Anna-Marie Divišová 

Respondent(ka): Petra 

Délka rozhovoru: 51 minut 22 sekund 

1. Řekněte mi něco o on-line výuce? 

Tak… ehm... řekněme, že s online výukou jsem už měla zkušenost předtím, než jsem ji začala 

realizovat tady na škole, protože jsem se vracela do školy teď od srpna, takže vlastně aktivně 

po pěti letech na základní škole. Nicméně na jaře jsem už, protože přišla situace, která přišla, 

tak už jsem učila angličtinu online pro jazykovou školu.  

2. Co se vám vybaví, když se řekne distanční vyučování/ on-line výuka? 

No... ehm, že to chce určitý stádium vyspělosti toho dotyčného člověka, který musí mít 

technický zázemí a musí se tomu nějak přizpůsobit, že to nejde jinak. 

3. Jaké to bylo? 

Řekněme, že jsem přicházela do školy s tím, že už jsem měla informace teoretickou rovinu 

zpracovanou, jak to tady probíhá... v případě víc lidí od ostatních, akorát je pravda, že všechno 

to, co mi tak jako říkali, jak tady probíhá nebo neprobíhá, tak bych řekla, že se to všechno tak 

potvrdilo, řekněme.  

4. Popište mi váš týden s on-line výukou... 

Pro mě jakožto pro kantora samozřejmě je to jednodušší, poněvadž ráno ušetřím hodinu a půl 

cestou do práce a vstáváním, takže pro mě to bylo mnohem jednodušší, samozřejmě musí 

člověk mít z druhého dne věci připravené, tak aby si ráno mohl dovolit tu půl hodinku před 

začít... no a pak jsme fungovali za mě normálně, já jsem ale... myslím si, že jsem člověk 

s vysokým prvkem flexibility… co samozřejmě ta práce pro cestovní ruch předtím předpokládá, 

protože nikdy nevíš jaká situace přijde... každopádně ehm, myslím si, že jsou děti, které na té 

online výuce.. jsou děti které zvládají online výuku v pohodě, protože mají disciplínu, motivaci 

a zázemí, to bych řekla, že je ta nejlepší skupina, ta ti vždycky všechno odpracuje, funguje, 

říkejme tomu ideál. Pak samozřejmě nastávají situace, kdy ty děti ehm, třeba mají technické 

problémy, ty bylo potřeba nějakým způsobem doladit a nicméně zůstává tam vnitřní motivace 

a vědí, že budou potřebovat nějakým způsobem to zvládat. Zažila jsem i člověka nebo kluka, 

který ehm... tady ve škole se snaží dělat hlouposti, upozorňovat na sebe a na té online výuce 

funguje lépe jak ve škole. I co se týče přístupu i co se týče vykonané práce. Ten prvek toho, 

toho předvádění se, protože potřebuje... teď řeší, co řeší, ono se to třeba časem změní, ale teď 

v tuhle chvíli prostě ve škole strhává pozornost nesprávným způsobem, což na tom online je 

omezený, tam si to můžu já nějakým způsobem usměrnit buď ústně nebo mu rovnou vypnu 

mikrofon, když to nejde, což jsme zatím řešit nemuseli, zatím vždycky se zklidnil sám.  

5. Jak to vnímáte vy? 

Ehm... jako řešení mimořádné přechodové situace ok, ale určitě žák patří do školy a učitel taky.  

Co říkali kolegové? 



No, že samozřejmě děti se budou snažit dělat srandičky, vyhýbat se tomu někteří, že jo… 

tady… ehm... myslím si, že principiálně se řeší to samé jako při normální klasický prezenční 

výuce, necítím tam zásadní rozdíly, jediné, co tam cítím, tak opravdu je to, že v danou chvíli 

to dítě, pokud doma s ním nesedí dospělí, pokud je tam sám, tak samozřejmě jako musí sám 

v sobě tu spolehlivost, tu zodpovědnost v dané situaci vypěstovat a někteří asi mnohem 

dřív, než by při klasické školní docházce museli. Takže samozřejmě jako zažila jsem i 

situaci, kdy osmák hrozně velká sranda mi tady paní učitelko sedíme s kamarádem a bral to 

jako prostě… potřeboval se pobavit, že jo… no... ve výsledku potom zahrábnul sám sebe, 

ale to nevadí, prostě to zkusil, je to o tom, co to dítě zkusí a on to zkusil zlobit i ve škole.  

6. Jak dlouho již vyučujete? Jaké předměty? 

Jenom angličtiny v současnosti, nechtěla jsem nic jiného. 

7. Jste také třídní učitelkou? Jaká je její práce? Liší se od běžných učitelů? 

Byla jsem čtyři roky třídní učitel. Pro třídního učitele, který v současné době musí zpracovávat 

při standardním chodu základní školy neskutečné množství... nemám ráda byrokracii, ale 

vždycky si dokážu pochopit, že jsou věci, které jsou (zdůrazní) potřeba vykonat a odvést a 

myslím si, že jsou věci, které prostě pak už toho třídního učitele opravdu přetěžují, tak si 

myslím, že tu situaci třídní učitel, ač jsem to teď na sobě nezažila, tak si myslím, že je tam 

mnohem víc práce, mnohem víc administrativy, mnohem víc všeho. Myslím si, že to umí 

přetěžovat. Takže tam by asi bylo do budoucna, pokud k tomu situace dojde, tak opravdu udělat 

vlastně nějakou platformu jednodušší, aby to zjednodušilo tomu třídnímu učiteli.   

8. Jak početnou třídu máte na starost? Kolik je v ní žáků? 

Mezi osmi až osmnácti dětmi.  

9. Máte ve třídě nějakého žáka se znevýhodněním nebo poruchou učení? 

Několik jich tam mám, řekněme nějakých šest tam mít budu. Maximálně jeden až dva v jedné 

skupině, víc to nebývá. 

10. Kolik hodin týdně v běžném režimu vyučujete? 

Standardní režim, mám klasický plný úvazek, těch dvacet dva hodin.  

11. Myslíte si o sobě, že jste technický typ? 

Určitě ano (pousmívá se). 

12. Používáte sociální sítě? 

Určitě ano. Na denní bázi 

13. Pracujete s technologiemi, jako je počítač, interaktivní tabule atd. na denní bázi? 

Ano, denně. 

14. Měla jste (před koronou) nějakou zkušenost s učením online? 

Měla, to už jsem říkala předtím, než jsem vlezla do korony sem, tak jsem v rámci korony 

fungovala někde. 



15. Přemýšlela jste někdy nad tím, že byste učila online? 

Nemám s tím problém. 

16. Pomohl Vám někdo s on-line výukou, technickou stránkou atd.? 

Mmm... co jsem zvládala sama, já jsem typ člověka, co si věci má naučeno zvládat sám a pokud 

potřebuju nějaké lehké detaily, tak někdy se stane, že co se týče kliknutí myškou tam někam, 

tak dokonce i děti, samozřejmě, kteří jsou ochotní, někteří jsou tak strašně ochotní (říká 

s lehkým smíchem) už zase moc, ale to k tomu prostě patří, já jim to na druhou stranu musím 

děkovat, že děti technický jsou. Jinak samozřejmě asi dvakrát jsem se ptala někoho konkrétně, 

ale jak říkám já si prostě jdu systémem, že si to testuju sama a zjistím sama. 

17. Byla na podzim 2020 on-line výuka vaše první zkušenost? 

Ne. 

18. Na jaké platformě provádíte on-line výuku? 

Teams. Pouze Teams, nemám důvod to měnit, protože mi Teamsy fungují. Takže i co mám 

ještě výuku mimo... pro jazykovku, tak je tam používáme Teamsy, protože děti ze základky 

používají Teamsy. Nebyl důvod měnit. 

19. Jak jste s ní spokojená?  

Ano, spokojená. 

20. Jaké jsou její výhody? Jaké jsou její nevýhody? 

Nemám srovnání, to za prvý. A za druhý já platformu vezmu, něco o ni vím, něco se o ni naučím 

a budu ji používat, budu spíš budu hledat ty výhody a nejdu po nevýhodách, nedělám to 

v životě. Takže v té platformě si najdu a použiju ji tak, aby mi vyhovovala. Takhle to beru. 

Výhody, nevýhody nevím. Beru to prakticky, srze prakticky. 

21. Co všechno jste musela změnit, když se změnila prezenční výuka na distanční on-line 

výuku? 

No, u toho online co se týče jazyku samozřejmě ve výslovnosti je problém, nicméně jsou i 

situaci, když potřebuju s tím daným dítětem v danou dobu mluvit a nejde to řešit na střídavým 

přístupu tady do školy, tak prostě vezmu telefon a s tím dítětem to řeším po telefonu, jo… 

protože jsou situace, kdy spousta dětí se technicky dovybavilo tak jakou měly možnost finance 

atd. To znamená, že si pořídily lepší sluchátka třeba, protože prostě k tomu počítači potřebovaly 

být slyšet, takže sluchátka, ono si to tak řekneme v průběhu toho měsíce a půl se řekněme 70 

% dovybavilo doma. Takže se to zlepšilo, ale samozřejmě jsou situace, kdy občas nejsem slyšet 

a ten jazyk potřebujeme slyšet. Ty výslovnosti, chybí mi tam… my jsme zkoušeli i rozhovory 

na dálku, takže ono nám to... dva tři třeba pustí, když mají zrovna dobrý příjem, tak se udělal 

rozhovor a zkoušeli jsme i rozhovory na dálku, nějakým způsobem to funguje, ale... v tuhle 

chvíli jsem ještě stará škola, a protože ten kontakt face to face (z angl. tváří v tvář) k tomu 

prostě patří, ale dá se to realizovat. I online. 

22. Jak Vám vyhovuje dotace vyučovacích hodin? 

Ehm... pokud byla možnost, že jsme se viděli, slyšeli alespoň dvakrát z těch tří hodin je to pro 

vyučující i děti lepší, pokud jsme se slyšeli jenom jednou do týdne a zbytek měly zadanou práci, 



to mi nevyhovuje. Nevyhovuje, i kdyby se to z různých důvodu, aby se ty děti netrávily u 

počítače delší doby, i kdyby měly prostě... dvakrát třikrát týdně pětadvacet minut a dvacet minut 

měly na dodělávání a zrelaxování do další hodiny, je to prostě lepší v menší dávkách víckrát 

týdně než čtyřicet minut jednou týdně, prostě ne. I si myslím, že vychází ehm... vyběhnou 

z režimu a ten režim samozřejmě potřebují, protože ne všechny děti budou mít vnitřní motivaci 

i když jim to budu pravidelně psát a opakovat, tak některý se na to podívají před jednou online 

hodinou a co to je za týden. Takže přesně tak jak si myslím, že schopné děti, které se učí, tak 

umí díky online mnohem víc a ten protiklad, když to tak řeknu, jak to řeknu, tak tam na tom 

bude podstatně (zdůrazní) hůř, než kdyby byl ve škole. 

23. Jaké byste popsala výhody a nevýhody daného předmětu (angličtiny) v režimu on-line 

výuky? 

No, zaplať pán bůh, že ta možnost je, když už jsme nemohli být v té škole. Je to lepší varianta 

než si přeposílat práci a sbírat výsledky. Určitě ano. Jo…je to... budu tomu říkat nouzový řešení 

situace.  

24. Jak vnímáte situaci a možnost žáků mít při sobě oporu (staršího sourozence či rodiče), 

kdy jim mohou pomoci apod. oproti škole, kde jsou vždy na úkol „sami“? 

Pokud seděli tři v jedné místnosti, tak to samozřejmě ruší při výuce, když prostě… když neměli 

jinou možnost, když neměli jinou možnost. Pak se třeba jednou stalo, že maminka celou dobu, 

aniž prostě věděla zázemí nebo něco, tak po hodině „já vás poslouchala takhle se angličtina 

neučí“, tak když neslyšíš navzájem lidi a děti, tak ono se učí ta angličtina špatně a dobře, tak 

jsme si to popovídaly, vyřešily jsme si to, ona uznala, že je prostě tohle nouzový řešení, když… 

já sama jsem si pořizovala silnější wifinu, kterou jsem do tý doby neměla a fungovala jsem na 

datech, ale kvůli online jsem si pořídila prostě zafinancovala jsem do wifiny, kterou jsem 

neměla vůbec v plánu pořizovat, ale vyřešila jsem to, posílilo se to. Ale jak říkám, jsou situace, 

které řekla bych, že tady ve škole, jak nás jede víc, tak se mi to stávalo častěji, potom z domova, 

ale zase to je pak situace. Není to jednoduchý. Ale určitě si takhle nepředstavuju angličtinu, tak 

jak jsem na ni zvyklá prostě, ze školy, no. Je to aktivnější, je to kontaktnější, vyžaduju to těch 

v tuhle chvíli po dětech, některé děti s tím hodně bojují, tak vnitřní píli, vnitřní nastavení, aby 

opravdu dodržely, co dodržet mají. Ty vyspělejší tam problém není, ty starší, ale ty menší chtít 

po nich, po dítěti v šestý sedmý třídě, kdy začíná puberta, chtít po nich vysokou disciplínu asi 

ani není možný, oni se ji prostě musí učit, ale tak všichni se ji naučí. 

25. Jak hodnotíte během on-line výuky? Jaká je podle vás objektivita daného hodnocení? 

Ehm, tam už jenom to, že to dítě pracuje, funguje, věnuje se tomu, neruší zbytečně, tak si 

myslím, že samozřejmě hodnotit to je ve skrze pozitivní. Stávalo se... dávala jsem většinou 

jedničky, stalo se, když třeba to dítě dané… chtěla jsem prostě vyhodnotit práci hodiny všech, 

tak těm, co pracovali hůř nebo míň, tak těm jsem dávala dvojky, pod dvojky jsem nechodila už 

jen z principu. Zas dávat každému jen jedničku mi připadalo zas jen, že má puštěný počítač a 

nevím, co se tam děje za to jedničku přece dávat nebudu. Myslím si, že je rozhozená klasifikační 

škála v tuhle chvíli, všeobecně. Vím a jsem si jistá, že některé děti prostě jsou jedničkáři, budou 

jedničkáři, někteří jsou dvojkaři a prostě na jedničky nemají, ale myslím si, že některé děti, 

které neumí, ale umí v rychlosti používat počítač, což samozřejmě na dálku budu těžko 

ovlivňovat, tak spíš používání počítače používám spíš jako podpůrný prostředek, zas jako na 



druhou alespoň v té dané chvíli něco umí, ale nemyslím si, že budou víc umět počítač než tu 

angličtinu možná… nevím. Možná to chce ještě další zkušenosti. 

26. Změnilo se nějak chování žáků při on-line výuce? Jak a jaká je příčina? 

Po. Pokud jsou ve škole, připadá mi, že jsou všeobecně vstřícnější a klidnější a větší pohoda 

tady běží, pokud se vrátí do školy. Já to navíc ještě srovnávám s tou situací, protože jsem pět 

let neučila aktivně a byla jsem tady tři a půl měsíce před rokem a půl. Řekla bych, že opravdu, 

až jsem si říkala, že jsou mnohem klidnější než bývaly, nebývá to takhle zvykem, že opravdu 

spousta děti je ráda za ten sociální kontakt, který se jim může vrátit přítomností ve škole a zase 

na stranu druhou moc dobře vím, že jak jim chybí a vidím to na svoji dceři, která teď je v prváku 

na gymplu a zažila jsem to vlastně už na konci devítky, jak neskutečně trpěla nedostatkem 

komunikace a ač třeba nesnáším dvouhodinový telefonování, ale tím, že vím, že neměla 

možnost být ve škole, tak prostě ten večer jsem ji nechala dělat dlouhý hovory, aby nějaký 

sociální kontakt měla. Ať s tím vnitřně úplně nesouhlasím, ale ten kontakt sociální potřebuje. 

Takže za mě... ehm. Pokud výsledkem toho všeho bude desocializace dětí, tak si nemyslím, že 

je to dobře. Nebudou schopný žít v nějakých společných... pořád se stejně vyhledávají a 

nemůžou se nevyhledávat, to nejde. 

27. Jak žáky při on-line výuce motivujete? Je to těžké? 

(přemýšlí) já nevím, já si myslím, že s motivací nebývá velký problém ... já prostě... si ty… 

vždycky... na tom dítěti po těch letech umím prostě...dítě, co lze namotivovat, tak umím najít 

z které strany ho namotivovat, když to řeknu a nemotivovatelný dítě nenamotivuješ... prostě to 

nejde, pokud nemá motivační prvky z domova, pokud doma to běží na negativní vlně, tak tam 

prostě otočit to, aby... neříkám, že si mi to v životě nepovedlo, ale to procento je strašně nízký, 

tam už musí být nějaký jiný důvod, proč to dítě si to vnitřně otočí. Ale to je těžký, to není 

jednoduchý. 

Je to při online výuce těžší nebo je to srovnatelné s výukou v běžném režimu? 

Já bych řekla, že už ty děti si dost zvykly na ten online, že možná na začátku to mohlo být 

problém, ale že už si zvykly, že už online existuje a že to prostě nějakým způsobem funguje. 

Některým dětem to trvalo déle a některý ty flexibilnější do toho vpluly podstatně snazším 

způsobem a taky záleží na věku, že jo... mám tu výhodu, že jsem měla jednu hodinu s prvňáčky, 

tam mi nakonec přišel jeden chlapec, ale bylo to spíš vlastně tím, že oni vlastně online vůbec 

neměly, ale oni prostě strašně chtěly, tak Péťa byl hrozně spokojený a jinak samozřejmě jako u 

čtvrťáků je to jiná záležitost než u osmáků, deváťáků... To už je spíš o vyspělosti organizmu 

spíš než… záleží na tom, kdo co nad tím hledá, že jo. 

28. Jak ovlivňuje práci žáka přítomný rodič v bytě/domácnosti? 

Záleží na tom, každý rodič musí… takhle samozřejmě ne každý rodič si může dovolit být doma 

a každý rodič by měl znát to tvoje dítě, aby věděl prostě co to dítě zvládne, co to dítě nezvládne... 

a ve své podstatě nastavit ty podmínky tak, aby to to dítě zvládalo a ta škola pohlídá to, že 

funguje, že jo... asi nic jiného fungovat nemůže. Možná je to dobré v tom, že ty děti opravdu 

pocítí něco, co by tady v té škole nepocítily, tam jsou prostě v tu chvíli samy a musí samy za 

sebe a pokud to nezvládnou, tak samozřejmě se to musí naučit zvládnout časem. Někteří možná 

musí v tuhle chvíli…ale to se taky nedá říct plošně, protože jsou děti, které z různých důvodů 

toho, co se děje v jejich životě prostě musí trošku zestárnou dřív, tak to prostě ten život nese a 



díky tomu online jsou některé děti do téhle situace postaveny dřív. Což by nejspíš nenastalo, 

protože tady by to prostě, když to tak řeknu, ošéfoval ten učitel. To možná projeví ještě nějaká 

doba, na to je ještě možná trochu brzo. Anebo to zjistíš ty v téhle práci (směje se). 

Nevím, nezažila jsem... maximálně, že ta maminka dotyčného osmáka, co si myslel, že z toho 

bude dělat show pro kámoše, tak mi potom napsala, že má pocit, že to dítě má málo práce, 

nicméně ve výsledku to pro mě bylo první kontakt s matkou a ve výsledku ten chlapec ve svý 

podstatě z dvojek s má na to stát se jedničkářem a dostává na to dvakrát víc práce, protože 

prostě jsme se s maminkou domluvily, že na to má, jo... takže je to sice takový z negativní 

situace vzniklý, ale kontakt s matkou, která dneska ví, že to dítě prostě dostane dostatek podnětů 

a to dotyčné dítě mi ještě dokonce řeklo tenhle týden, že mamce vysvětlil, že říká kraviny 

(smích), tak jsem si říkala, to je blbý, že jsme se s maminkou domluvily, že umíš fungovat ještě 

o trochu víc, takže ona se ta situace ve výsledku nastavila líp, než jsem ze začátku.. možná bylo 

příjemné, ale ve výsledku ehm... myslím si, že jsem to dostala do pozice, kdy si s maminkou 

rozumíme, ať na dálku a nikdy jsme se neviděly líp než… chlapec musí makat víc, což ve 

výsledku je dobře pro něj, protože má na to, akorát mu stačí dvojky, co si budeme vyprávět. 

Takže tak no, takže jsem tu situaci si myslím… pochopila dobře (smích). Nevím, je to o 

komunikaci. Já se celý život živím na bázi komunikace a komunikace mě baví. Je tam 

samozřejmě určitá dávka psychologie, která do toho patří nejenom v tom školství, a to je asi to, 

co mě baví a důvod proč jsem se vrátila, protože pořád tady je ta komunikace něco, co mě baví. 

A jestli to mám ještě vrátit nazpět, tak zájezdy byly krásná záležitost, mám jich za sebou 450-

500 za těch pět let.… občas se mi vrátil třeba z jedné cestovky člověk v jiné cestovce, takže 

jsme se potkali, ale tady je občas těžší, protože samozřejmě člověk trochu vnitřku prožívá do 

určité úrovně, to se asi taky musí naučit, život i některých těch dětí, ty situace občas jsou sakra 

těžké, ale jako ta zpětná vazba... ty vzpomínky jsou dlouhodobější, a tak no. Všechno má svoje 

do sebe. A někdy občas i tu druhou stránku. 

29. Měla jste nějaké potíže s připojením? Jak jste se cítila, když takové potíže nastaly? 

No, pokud jsem měla problémy, jak říkám, pořídila jsem si wifinu… a jinak, nějaký zásadní 

technický problém... nic zásadního, pokud jsem potřebovala, tak jsem to vyřešila v danou chvíli 

a byl klid.  

30. Kolik hodin denně jste vyučovala? Jak jste se cítila na konci školního dne? Byl to 

stejný pocit jako, když vyučujete prezenčním stylem? 

Záleželo na dni, byly dni, kdy jsem měla čtyři, byly dny, kdy jsem měla dvě. Ehm (odfrkne si) 

potřebuju sociální kontakt, takže to jsem to brala tak, že to tak prostě je, ale určitě radši, pokud 

chci být učitel, tak radši chci být v přímým kontaktu s žákem... ale to zase strašně rozdílný, 

protože princip základní školy je trochu něco jiného než nějaké privátní lekce v jazykovkách. 

Samozřejmě jako všechno má svoje…  

31. Přišla jste si více ve stresu během online výuky než v běžné výuce? 

Já jsem zvyklá na určité formy stresu, takže já prostě danou situaci vyřeším... a ten stres potom 

opustím, v tuhle chvíli myslím, že co se stresu týče, tak pro mě je… horší stres byrokratismu, 

papírování, tabulkování. To si myslím, že trošku zabíjí pedagogiku... možná trochu víc už 

dneska. Učení jako takové nebo kontakt se žáky ve mně nevzbuzuje stres. To už prostě mám za 

sebou spoustu zkušeností. Co nemusím, opravdu nemusím jsou ty tabulky a co nezbytně musím, 



tak vyplním, ale nevidím smysl ve všech tabulkách, prostě ne. Vezmi si, že už dlouhodobě se 

školství v tuhle chvíli přehlcuje ehm… počtem administrativy, to už se řeší dlouhodobě. 

32. Jak dlouho vám trvalo se připravit na online výuku? 

Záleží jak na co, já mám tu výhodu, že tam mám šest skupin angličtiny, já to nemůžu říct asi 

takhle. Řekněme, že dvacet minut na jednu, co se týče přípravy a pak samozřejmě na nějaký 

vyhodnocování, ale to je zase záležitost toho, v jakým termínu to ty děti dodávají, jaký práce ty 

angličtiny nejsou jenom o psaní, když to jde, tak jen o mluvení, nedá se to úplně plošně říct. 

Podle prostě skupin, pokud mám tři šestky samozřejmě tak práci plus mínus zadávám všem 

stejnou. Pak tam mám děti, které fungují v jedné skupině líp, takže tam je větší příprava, tak to 

musí člověk zase nějakým způsobem zkorigovat. Záleží taky na tom, jak moc různorodá je taky 

skupina, což mám jednu různorodou skupinu... nemůžu to říct. Principiálně jedna hodina online 

je jedna hodina práce před a po, když to shrnu. Co jedna, tak to jedna tomu navíc. Tak. 

33. Co za pomocné materiály jste používala (webové stránky, herní stránky, aplikace atd.) 

v online hodině? 

Různě, různě. Ehm, zaplať pán bůh tím, že vlastně jsem zjistila, že přehrávání podpůrných 

různých souborů, který mám k sdílení obrazovky, pouštění nahrávek ehm… co se týče učebnice 

všechno co máme k těm Projectům (pozn. autora název učebnice anglického jazyka) z kterých 

učíme, tak na dálku dost nefungovalo, protože prostě přenášet data, sdílet obrazovku na až 

(zdůrazní) osmnáct dětí opravdu není technicky úplně jednoduché, zaplať pán bůh někteří 

přehrály učebnice už dneska asi i z důvodu bych řekla na jaře kvůli tomu online, tak přehrály 

na You Tube, takže hodně nahrávek z You Tube.. a samozřejmě jsou tam různé práce různého 

charakteru, je potřeba si do dopředu načíst, naposlouchat, tak aby člověk viděl, co ty děti ehm... 

různý, nemůžu to říct plošně. Já třeba dlouhodobě používám ráda Help for English (pozn. 

autora Webová stránka na podporu výuky anglického jazyka), který za ta léta neztratil kvalitu 

a zůstal... těch materiálů je strašně moc, v danou chvíli téma, koukám, co tam je, pošlu odkaz 

podle toho, jak si vyhodnotím to. Asi jenom tyto dva budu v tuhle chvíli jmenovat.  

34. Stalo se vám, že jste nedokázala vyřešit technický problém? Jaké to pro vás bylo? 

Já jsem ehm... nic zásadního, co bych neuměla vyřešit... nefungující mikrofon nevyřešíme, tak 

to prostě vezmi čert… sedím mluvím a vedle toho chatuju, aby ty děti, když... někdo se stane, 

že neslyšel, že jen viděl chat, pak se stalo pro změnu, že jsme něco řešili přes chat na Teams... 

viz třeba hrajeme hru, já tam dám to na překlad a kdo ji první napíše dobře přeloženou dostane 

a sbíráme body, jo... je to forma, kdy vlastně místo psaní do sešitu, píšou na počítači… pak 

jsem tam řešila, když je potřeba, aby v tu dobu samozřejmě fungoval chat a stane se nevím, 

proč, někdo funguje z mobilu, z tabletu, podle toho z čeho fungují a třeba sami zjistili, že už 

s tím fungovat umí a nebo to prostě nějakým způsobem pořešily. Dost sdílely, když někdo měl 

nějaký problém, tak i navzájem si pomáhaly. Samozřejmě ne každý dítě, když mu druhý 

dospělý radí, tak to berou pozitivně jakože prostě to... ale prostě si umí poradit, když chtěj. 

35. Byly nějaké způsoby, kterými třeba vaši žáci v online prostředí zlobili? 

No tak oni se samozřejmě snaží být vtipní, prostě neumí odhadnout, kde ten vtip končí a jako 

samozřejmě nejsem typ učitele, chci, aby je jazyk bavil, aby spíš získávaly... vždycky jsem ráda 

za dítě, které se mi podaří neříkám, že přesvědčit, ale získat tam nějakou lásku k tomu jazyku, 

i kdyby to byl jeden ve skupině, dva ve skupině patnácti dětí je to super. Samozřejmě nemají 



jako jenom tenhle předmět, ale naštěstí cítí vnitřně tu potřebu tu angličtinu umět, protože už 

tomu dneska říkám druhý jazyk v republice, co si budeme vyprávět, všeobecně prostě je ta 

angličtina ehm... nicméně, tak občas někdo zkusí, že jo. Ze začátku se mi třeba stalo, že ehm… 

mě dvacet minut jeden neustále vypínal mikrofon až takovým způsobem prostě, tak jak jsem se 

to já učila, tak oni se to někteří naučili rychleji a zkoušeli to, jestli to poznám nebo ne, takže mi 

zaseknul celý počítač a musela jsem všechno restartovat, aby mi to naběhlo (říká s mírným 

smíchem) a deset minut bylo pryč, no. Ale prostě pak je pravda, že ve chvíli, kdy oni se už 

naučili navzájem sebekontrolu... jo... ve chvíli, kdy tam někdo něco dělá, co nemá a už to 

přestřelí, tak oni mu to umí dát dostatečně najevo. Takže řekla bych, že v současnosti řekněme 

po ... kolik máme, od října po řekněme po dvou měsících, tak bych řekla, že všeobecně ta situace 

je příjemnější i já už jsem si zvykla, že, co si budeme vyprávět. Nevím, nic zásadního.  

36. Co jste vnímala jako problematické u učení online? (domácí úkoly, připojení, stres 

atd. cokoli)  

No, ta jejich nepřítomnost a nemožnost fungovat jako normálně ve škole, ten sociální kontakt, 

no, si myslím, že je zásadní problém do budoucna teda... pokud bychom měli fungovat už jenom 

z online výuky, tak to samozřejmě dobře není... protože socializované dítě nebo dítě s vysokou 

sociální inteligencí... tyhle problémy mít nikdy nebude, ale dítě, které to zázemí nemá, a ještě 

součást osobnosti to není, se vyvíjí, tak samozřejmě bude asi díky tomu asociála, když to 

přeženu samozřejmě.  

37. Zaznamenala jste u sebe v té době nějaký zvýšený pocit nejistoty? 

Ehm, už jsem zvyklá... když ehm chvilku zjistím, že nevím, už si umím poradit, prostě ne.… já 

to řeším v danou chvíli, já jsem zvyklá ehm... velká flexibilita v cestovních ruchu prostě... ten 

bych řekla, že v tuhle chvíli (smích) když máš za sebou padesát lidí, tak prostě tu situaci musíš 

vyřešit, aby to fungovalo. Ne, nejsem... ve chvíli kdy nastane problém, zamyslím se, rozmyslím 

a vyřeším to, protože prostě to mám takhle v sobě nastavený. 

38. Jak jste se cítila, když jste se mohla konečně vrátit do prezenčního prostředí, i když s 

rouškou na ústech? 

Tak já jsem nikdy nebyla bez kontaktu a pokud jsem dělala práci, pořád jsem ji dělala na 

stejným principu a bázi, takže ... radost, že jsem se vrátila mezi lidi, to znám, to je asi tak to 

nejzákladnější. 

39. Napadlo vás, že na podzim přijde online výuka znovu? 

Očekávala jsem, že to nastane, tudíž jsem ehm... cestovní ruch aktivně opustila, protože prostě 

jsem očekávala, že tohle nastane a jo. 

40. Jak se lišil váš postoj k online výuce na podzim? Zaznamenala jste nějakou změnu na 

rozdíl od března? 

Já jsem učila minulý rok tři a půl měsíce jako zástup za kolegyni, která byla dočasně v pracovní 

neschopnosti, takže jsem nepřišla o kontakt, dokonce jsem učila i češtinu, takže jsem si 

vyzkoušela něco navíc... 

41. Měla jste nějaké výrazné problémy s rodiči? 



Nic zásadního. Nemyslím si, že jsem typ člověka, který vytváří problémy spíš řeší problémy. 

Stejně tak si myslím, že prostě už umím lidi dost odhadovat... po těch letech praxe člověk i ten 

cestovní ruch, je to práce s lidmi. Zatím, že bychom řešili něco zásadního, co se týče teď 

samozřejmě, když jsem měla tu svoji třídu, tak jsem měla jednu maminku s vysokými ambicemi 

a přetíženou dcerou, ale ve výsledku ta dcera se dostala do pozice šedé eminence a neustála tlak 

toho, že neudělala přijímačky a raději ji přeřadili na jinou základní školu. Ona byla opravdu, ač 

jsme se nebo jsem se snažila, aby se stala součástí toho týmu, celé té skupiny, i ta třída se 

snažila, tam byl prostě tak velký jakoby odstup její, daný celý ty situace, že ji raději přeřadili 

prostě jinam, no. Ale to nemůžu říct, že by byl nějaký problém ve smyslu kontaktu s rodičem, 

ale spíš prostě ty podmínky nastavený z té rodiny dost bych řekla nefér vůči té holce, ale tak... 

to už prostě k tomu patří. Asi zásadní problém, že by nějaký rodič si zásadně stěžoval nebo 

něco, nezažila jsem to. Neříkám, že sem neřešila za celou dobu řekněme třinácti let pedagogiky, 

že bych nezažila různé situace, to se říct nedá. 

42. Co jste si naopak na online výuce pochvalovala? 

No, že nemusím vstávat ráno v šest, že mi to stačí ve čtvrt na osm (smích), ale tak to je o tom, 

že mně jako je zima že jo a jsem typ člověka, který ehm raději bude do dvou do noci fungovat 

a vstával by v devět, ale to je zas záležitost nastavení si svého denního rytmu. Pokud bych si 

měla vybrat práci online a vstávat o hodinu a půl déle nebo být v kontaktu s dětma a vstávat 

dřív, tak si vyberu to druhý, protože to k tomu prostě patří, je to lepší. 

43. Je ještě něco, co byste ohledně online výuky zmínila? Co pro vás bylo těžké? 

(přemýšlí) no já jsem k tomu nepřistupovala jako, že bych čekala, že bude něco těžký, ale že 

prostě začnu učit víc online a přinese to situace a časem se to vyřeší, což se splnilo, že jo… 

(naráží na střídavý režim v prosinci 2020). Měla jsem to naposlouchané z jara od kolegyň, jak 

to principálně běží a pak byla jen otázka toho... možná je to dobře, že jsem to s nimi probrala 

nebo že jsem slyšela, ty základní informace… 

44. Cítíte se, že jste tuto výzvu zvládla? 

Na 99 % ano... protože 100 % si myslím, že nemůže zvládnout nikdo. Jak se říká, Bůh, pan 

ředitel a pak my (smích). Ne to si z toho dělám srandu, ale samozřejmě v danou situaci člověk 

přemýšlí, jestli to šlo udělat jinak a líp, ale ve chvíli, kdy se dostanu do situace, že to líp prostě 

nejde, tak to nejde, tak si tam nechávám to jedno procento (usměje se). Nevím, cítím to dobře. 

Jsou to zkušenosti. Jsem spokojená, nemůžu říct, že bych byla nespokojená, protože nejsem typ 

člověka, který prostě v danou chvíli, kdy zjistím něco a to dítě mi pomůže, tak mu poděkuju a 

nebudu se cítit ukřivděně, protože prostě to dítě to na jaře dělalo a já ne, že jo, jo... můžeme se 

projít školením, který jsme měli, můžeme se našprtat, načíst, vyzkoušet si to navzájem jako 

kantoři, to funguje, ale stejně může přijít situace, kdy v danou chvíli to prostě nefunguje, a i 

kdybychom udělali stojku, tak to nebude fungovat, protože prostě to nejde v danou chvíli, jo... 

vypadne wifina já nevím co... a to neovlivním, to prostě nemám šanci ovlivnit. Jsem v danou 

chvíli pro věc dělat maximum, tak jsem si myslím, že je možný, abych měla stát sama za sebou, 

a to si myslím, že člověk víc v životě udělat nemůže.  

45. Kdybyste si mohla vybrat, jakým stylem učit, vybrala byste si styl online nebo byste si 

vybrala styl prezenční? Proč ano/proč ne? 



Skupiny do pěti dětí online, skupiny nad pět dětí, nedej bože učila jsem i španělštinu dvacet 

čtyři dětí ve skupině, tomu už jsem říkala „hlídaní dětí s výukou španělštiny“ to opravdu není 

dobře. Následně jsem zažila, když jsem přišla před těma šesti, řekněme pěti a půl lety opouštěla 

školství, tak jsem zažila skupinu výuku od dvou do šesti lidí, což samozřejmě pro ten jazyk a 

pro ty lidi je podstatně lepší, to se prostě nedá... ale ok, když by ty skupiny na jazyky byly do 

těch deseti dvanácti dětí, pokud to jde, osmnáct už je dost, zaplať pán bůh, tam kde jich mám 

osmnáct, to je schopná skupina. Tam už jsou děti, které mají v rodině rodilého mluvčího, 

takže... zase v dané skupině mám holčinu, která má co dělat, aby to dobíhala, takže o to víc 

péče dostává, ale zase je to o tom, že ji podstrčím práci takovou, která vím, že ji vyhovuje, že 

ji udělá a něco se z ní naučí, protože když ji přehltím, tak ji akorát naštvu, bude demotivovaná 

a nejsem typ člověka, co chce, jak už jsem říkala, chci, aby prostě, jednak chápaly, že tu 

angličtinu potřebují a vždycky jim říkám, pokud chcete, otočte si to v hlavě a udělejte si z toho 

koníčka. To je to nejsnadnější, co můžete samy, ne pro mě a vždycky jim říkám udělat nedělejte 

to pro mě, nedělejte to pro mám, začněte to dělat pro sebe. Udělám to, jak daná situace... nemám 

problém ani s jednou... samozřejmě jako, jestli tak děti ve škole, to jako nemůže být jinak a 

můžeme jako chtít X věcí, ale pokud máme velký skupiny a máme být ve škole, pokud to dítě 

si nastaví z jakýchkoliv důvodů, že bude přezkušovaný jakou za půl rok, je to úplně jedno, ale 

přichází o sociální kontakty a ač jsou děti, které mají velké problémy a prostě, ale to už jsou 

speciální děti, taky jsem učila v mateřský školce autistický, jeden rok jsem se tam pohybovala.. 

takže jako to jsou, to asi nebudeme řešit, to jsou speciální případy, to do toho teď nespadá. Dítě 

a kantor ve škole. 

46. Co pozitivního si z online výuky nesete? 

No ty zkušenosti, které to přineslo, ale nešla jsem do toho s nějakými planými představami, 

nešla jsem do toho s nějakým teoretickým podkladem, ač teoretický podklad bývá pak deset 

procent reality, jo… prostě tak nemůžu říct, že by mě to nějakým způsobem rozhodilo, ne. Já 

vycházím z faktu, že jsem typ člověka, který říkám přijde do situace, vyřeší ji a jdu pozitivní 

cestou nehledám negativa. Pro mě negativum neznamená něco špatného, takže asi tak. Nemůžu 

odpovědět jiným způsobem, necítím tam jinou odpověď.  

47. Jak vás posunula v nějakém stylu právě online výuka? 

Maximálně v tom, že to umím, ale to je asi tak všechno (říká s úsměvem). Ne, jak říkám, 

prostě… i když to bylo v podstatě záležitost učení jedné holčiny, protože prostě je to ještě navíc 

sportovkyně, takže... ale tam zase my jsme se, co to šlo prostě potkávaly a pak když prostě 

přišel covid, nevědělo se, co to je za nemoc, jak to bude fungovat blabla, prostě netušila si nic, 

tak jsme přešly na online, ale prostě tohle je zase holka, která je vnitřně motivovaná, je to 

sportovec, takže... to jsem šla do online poprvé s člověkem, který jako já se přizpůsobí situaci, 

protože prostě je zvyklá. To jako ideální stav pro první zkušenost s online. A umím telefonovat, 

prodávala jsem pět měsíců energetiku, umím telefonovat (směje se), takže to je jen o tom, že si 

pustíš kameru, nic jiného. 

48. Budete i nadále v hodinách využívat nějaké techniky, které jste se při online výuce 

naučila? 

Tam je… ehm nepoužila jsem nic, co bych neznala z prezenční. Tam byla prostě jen jiná forma. 

Tady to ukážeš, tam jim přepošleš odkaz a dáš jim deset minut, aby to překoukaly nebo si to 

překoukají. Ne, necítím tam žádný…necítím tam žádný rozdíl. 



49. Chtěla byste ještě něco dodat? 

Neumím si představit výuku přírodopisu při tom množství všeho... co si děti vlastně můžou ve 

škole vidět a jakože třeba, co se týče Martina a dalších, myslím si, že přírodopis na online musí 

trpět. Protože prostě tam je spousta věcí, co se dá dětem ukázat a pro některé děti to je poprvé 

v životě, možná naposled na té základce o přírodě, což je součást nás a nevěřím tomu, že si to 

všichni doma nekoukají teda a že se dostanou k tomu, k čemu by se normálně dostaly. Ne 

všechny děti půjdou do encyklopedií, co si budeme vyprávět, pro některé děti to může být tady 

jediná, jediný zdroj a jestli si to jednou dostudují nebo dokoukají se svými dětmi a podobně, 

toť otázka. Ten přírodopis… všechno to, co vlastně prochází cestou praktických zkušeností, že 

vezmou věc do ruky, tak v tuhle chvíli... trpí, pokud samozřejmě nemají to zázemí a nemůžou 

si vyzkoušet doma. To nemají šanci se k tomu dostat, pokud bychom byli rok na online, tak jim 

budou praktické zkušenosti toho typu chybět. Můžeme jim to zadat, můžeme to nějak zkusit 

kontrolovat, teď otázka, jestli to opravdu udělají, že jo. Jsou chvíle, kdy si myslím, že ta škola 

je nezastupitelná.  

50. Jak vám vyhovuje střídavá výuka? Nevadí vám, že se musíte „přepínat“ z prezenční 

na online? 

Ehm, kdyby to byl pouze střídání angličtiny online a tady prezenční, tak by to bylo mnohem 

lepší, když do toho samozřejmě a nebráním se tomu, protože to prostě je potřeba, ale 

samozřejmě součástí, když jsme na prezenční je hlídání chodeb, ok, to se dá všechno nastavit. 

Ale nastávají situace, kdy běžím učit jiný předmět, který jo, odučím, odsupluji, ohlídám, podle 

toho, co prostě je náplní v dané hodině, ale řekla bych, že opravdu je to mnohem náročnější, 

jo... Naštěstí samozřejmě se zkrátily ty online hodiny na třicet minut, což ale zase trpí ten jazyk, 

takže občas prostě přibíhám na poslední chvíli, občas se stane se mi podaří to pustit dřív. Je to 

chaotičtější, takhle to řeknu. Ne, že bychom to nezvládali, naučili jsme se to zvládat tak nejlíp, 

jak to jde, ale... pokud by mělo školství fungovat tři dny děti ve škole, dva dny na online a 

v pravidelném režimu, v pravidelným rozvrhu, je to lepší záležitost, než když mám dvě hodiny 

na online, pak letím támhle, skáču na hodinu na online a pak ještě hodinu a pokud to budou 

moje předměty, tak potom v pořádku, ale tam samozřejmě do těch činností nepatří jenom tohle. 

Patří tam suply a já nevím, co všechno. Řekla bych, že tak i jak to cítím na kolegyních nebo na 

kolezích, tak je to větší chaos a jak se už o tom bavíme tento týden několikrát, tak už se 

modlíme, kdy se nám to vrátí do normálního režimu, normálního rozvrhu. Doufám, že to 

nastane a kéž by to bylo už letos, tento školní rok, tak by to bylo super. Zbytečný chaos, 

zbytečný. Stačí všechno to, co člověk musí stihnout do toho, a to nejsem třídní v současnosti a 

nechci za současný situace být třídní, prostě nechci. Zažila jsem to, vím, co to předpokládá... 

tak moje životní situace v danou chvíli byla trošku jiná, než je teď a prostě ne, já tu třídu budu 

mít ráda a já pro ty děti udělám maximum, ale budu to dělat pro děti, a ne pro ty zpracovaný 

tabulky. Ne, pro děti ano, pro tabulky ne. To je možná můj vnitřní problém, protože prostě ne. 

Ale jestli to spíš není dlouhodobý problém nastavení celého systému. Což může být kámen 

úrazu ještě do budoucna, pokud se to nevyřeší, ale to je systémová chyba. A necítím ji jenom 

já, co si budeme vyprávět. Přijdu do nemocnice, mají to úplně stejně. Jsem před deseti lety 

přišla do nemocnice na pravidelnou kontrolu s jedním papírem, všechno v pohodě proběhlo, 

teď chodím s třemi, čtyřma, taky to o něčem svědčí. Kor když máme počítače, nevím. Ale to je 

prostě dlouhodobý. 


