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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá porovnáním vybraných edukačních platforem. Jejím 

cílem je analyzovat vybrané online platformy a jejich funkce s ohledem na možnost zařazení 

moderních výukových metod při vzdělávání dospělých. Teoretická část je zpracována na 

základě dohledané odborné literatury a dalších dostupných zdrojů a vymezuje pojmy 

související s problematikou, kterými jsou andragogika, metody vzdělávání dospělých  

a online vzdělávání. Představuje také aktuální trendy a cíle směřování vzdělávání v České 

republice. Závěrem teoretické části je shrnutí důležitých teoretických východisek, ze kterých 

dále čerpá výzkumná část práce. Z hlediska potřeby detailního zkoumání vybraných 

platforem byla zvolena kvalitativní strategie výzkumu a metoda obsahové analýzy. 

Zkoumanými online vzdělávacími platformami byly Knowspread, Thinkific, Miro  

a BigBlueButton. Pro potřeby diplomové práce byly v rámci analýzy charakterizovány  

a představeny jejich funkce pro vytváření kurzu. Interpretace dat zprostředkovává 

přehlednou tabulku, ze které je patrné, že všechny výše zmíněné platformy obsahují funkce 

možnost nahrání souboru, vložení URL na externí multimédia / webovou stránku a funkci 

stáhnout vložený soubor. Další charakteristiky se liší na základě toho, zda se jedná  

o platformu umožňující synchronní, nebo asynchronní vzdělávání. Diskuze a závěr práce 

shrnují, jak bylo dosaženo cíle, uvádí důvody výběru právě těchto online platforem a jsou 

v nich také předloženy limity práce spolu se směrem, kterým by se výzkum mohl dále ubírat. 
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vzdělávání, Knowspread, Thinkific, Miro, BigBlueButton 
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ABSTRACT 

The thesis compares selected educational platforms. Its aim was to analyse the 

selected online platforms and their functions with regard to the possibility of incorporating 

modern teaching methods in adult education. The theoretical part is based on desk research, 

relevant literature and other available sources and defines the terms related to the issue, 

which are andragogy, adult education methods and online education. It also presents current 

trends and objectives of education in the Czech Republic. The theoretical part concludes 

with an overview of relevant theoretical background from which the research part of this 

thesis is based on. In view of the need for a detailed examination of the selected platforms, 

a qualitative research strategy and a content analysis method were chosen. The platforms 

chosen for the research are Knowspread, Thinkific, Miro and BigBlueButton. For the 

purposes of the thesis, their functions for course design were characterized and presented in 

the analysis. The interpretation of the data conveys a summary table which shows that all 

the above mentioned platforms include the functionality to upload a file, embed a URL to 

an external multimedia/website and the functionality to download the embedded file. Other 

features differ based on whether the platform is synchronous or asynchronous learning 

enabled. The discussion and conclusion of the thesis summarises how the aim was achieved, 

gives reasons for choosing these particular online platforms and also presents the limitations 

of the thesis along with the direction in which the research could go. 

 

KEYWORDS 

Andragogy, didactics, modern methods of adult education, online platforms, online 

education, Knowspread, Thinkific, Miro, BigBlueButton 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

OBSAH 

ÚVOD ...................................................................................................................................... 6 

1 ANDRAGOGIKA ................................................................................................................. 8 

1.1 MOTIVACE DOSPĚLÝCH V RÁMCI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ .................................................................... 11 

1.2 ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA .................................................................................................... 13 

1.3 ANDRAGOG ......................................................................................................................... 16 

2 METODY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH .................................................................................. 18 

3 ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ....................................................................................................... 24 

3.1 PŘÍPRAVA ONLINE KURZU ....................................................................................................... 34 

3.2 ONLINE VZDĚLÁVACÍ PLATFORMY ............................................................................................. 37 

4 AKTUÁLNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH .............................................................. 40 

4.1 LEGISLATIVA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A AKTUÁLNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE ........................ 46 

5 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI ............................................................................................ 48 

6 METODOLOGIE A VÝZKUMNÝ CÍL..................................................................................... 52 

6.1 VÝZKUMNÝ PROBLÉM A VÝZKUMNÉ OTÁZKY ............................................................................... 52 

6.2 POPIS VÝZKUMNÉHO DESIGNU ................................................................................................ 54 

6.3 VÝZKUMNÝ VZOREK .............................................................................................................. 56 

6.4 ETICKÉ OTÁZKY SPOLEČENSKOVĚDNÍHO VÝZKUMU ....................................................................... 57 

7 ANALÝZA ONLINE PLATFOREM ........................................................................................ 58 

7.1 ONLINE PLATFORMA: KNOWSPREAD ........................................................................................ 58 

7.2 ONLINE PLATFORMA: THINKIFIC .............................................................................................. 64 

7.3 ONLINE PLATFORMA: MIRO.................................................................................................... 70 

7.4 ONLINE PLATFORMA: BIGBLUEBUTTON .................................................................................... 76 

8 INTERPRETACE DAT ......................................................................................................... 82 

DISKUSE ................................................................................................................................. 89 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 92 

SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ........................................................................ 94 

 

 



 6 

Úvod 

Tématem diplomové práce je využití online vzdělávacích platforem, konkrétně 

analýza čtyř vybraných, kterými jsou Knowspread1, Thinkific2, Miro3 a BigBlueButton4.  

Diskuze nad důležitostí online vzdělávání dospělých lze v zahraniční literatuře nalézt 

již od 90. let 20. století (Picciano, 2019, s. 11–23). Od té doby se hovoří o několika vlnách 

či fázích vývoje. Momentálně jsme v době tzv. integrativních vzdělávacích technologií, 

které „představují širokou škálu webových nástrojů, systémů a mobilních technologií, které 

podporují integraci technologických a pedagogických přístupů, a to ve všech fázích 

vyučovacího procesu“ (Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, s. 143). Potřeba 

kvalitních platforem pro online vzdělávání se rozšířila se začátkem pandemie covid-19 

v roce 2020.  

Během pandemie vzrostl počet volně dostupných, ale i placených online kurzů, 

a celkově se část vzdělávání i firemních jednání přesunula do online prostředí. Tato změna 

a tedy i aktuálnost problematiky online vzdělávání dospělých byla důvodem volby tohoto 

tématu do diplomové práce. 

V rámci studovaného oboru se diplomová práce zaměřuje na didaktické aspekty 

vzdělávání dospělých, které jsou přenášeny do online prostředí vzdělávacích platforem. 

Přínosem práce by mělo být uchopení popsaných metod, které jsou tvořeny především pro 

tradiční výuku, a zjistit, zda, a v jakém množství, je lze využít i v rámci online vzdělávání. 

Jak dodávají Veteška (2016) a Barešová (2011), je v zapojení didaktiky do online vzdělávání 

prostor pro velké vylepšení teoretických východisek. Je to také směr, kterým by se měla 

andragogika v následujících letech ubírat.  

Cílem diplomové práce je analyzovat vybrané online platformy a jejich funkce 

s ohledem na možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání dospělých.  

V rámci teoretické části bude vymezeno vzdělávání dospělých, důraz bude kladen 

především na metody. Práce dále uchopuje online vzdělávání spolu s aktuálními trendy a cíli 

pro vzdělávání dospělých v České republice. Metodologie představí vybranou strategii 

výzkumu, vymezí výzkumné otázky a také definuje výzkumný vzorek. Následně budou pro 

 
1 https://www.knowspread.com 
2 https://www.thinkific.com 
3 https://miro.com 
4 https://bigbluebutton.org 
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potřeby diplomové práce popsány jednotlivé vybrané online platformy a pomocí zvolené 

analýzy dat dále popsány funkce, které na platformě umožňují využití zvolených moderních 

metod.  

V rámci závěru a diskuze budou představeny možnosti dalšího směřování výzkumu, 

spolu se zamyšlením nad volbou vybraných platforem, a zvážení dalších aspektů, které 

mohou vzdělávání v online prostředí ovlivňovat. Bude také popsána úvaha nad výsledky 

výzkumu a zhodnocení, co mohou dále do problematiky přinést.  
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1 Andragogika  

V posledních letech roste hodnota i prestiž vzdělávání. Stále více lidí se o své 

vzdělávání zajímá, a to nejen o to formální, ale především o neformální a informální. 

K získávání nových znalostí máme, díky novým trendům a technologiím, stále lepší přístup. 

Navíc se andragogika neboli vzdělávání dospělých stala nedílnou součástí personální 

politiky organizací. Pro vhled do problematiky vzdělávání dospělých jsou v rámci 

diplomové práce zmíněny některé z jeho definic. 

„Vzdělávání dospělých představuje jednu z hlavních oblastí celoživotního učení. 

Z časového hlediska je rovněž nejdelší a může zahrnovat i tři čtvrtiny života člověka“ 

(Veteška, 2016, s. 88). Andragogika je součástí vzdělávacího systému a můžeme ji 

charakterizovat jako „vzdělávací proces, který zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity 

uskutečněné dospělými jedinci v rámci formálního a neformálního vzdělávání“ (tamtéž,  

s. 88). Další, kdo definuje andragogiku, je Beneš (2021, s. 11), který ji vnímá jako „vědní  

a studijní obor zaměřený na veškeré aspekty vzdělávání a učení se dospělých. Existují 

rozdílené koncepce andragogiky. V našem pojetí je andragogika specifická součást věd  

o výchově, vzdělávání a vyučování“. 

V neposlední řadě je uvedena i definice od Průchy (2009, s. 478), který vymezuje 

vzdělávání dospělých jako „komplexní soubor institucionálně organizovaných  

a individuálních vzdělávacích aktivit, které nahrazují, inovují, nebo jinak obohacují 

počáteční vzdělání dospělých osob a jež rozvíjejí znalosti a dovednosti, hodnotové postoje, 

zájmy i jiné osobní a sociální kvality, potřebné pro plnohodnotnou práci i mimopracovní 

život“ (Průcha, 2009, s. 478).  

Definic pojmu andragogika či vzdělávání dospělých by se dalo najít jistě mnohem 

více. Termín byl u nás zaveden díky rozhodnutí akreditační komise MŠMT (Beneš, 2021,  

s. 11). Na rozdíl od českého prostředí, kde je široce rozšířen, je v zahraničí používáno spíše 

označení vzdělávání dospělých nebo další vzdělávání.  

Stejně jako vzdělávání samotné, i vzdělávání dospělých ovlivňuje několik faktorů. 

Patří mezi ně například faktory subjektivní a objektivní. Subjektivní vycházejí z pohledu 

jednotlivých účastníků vzdělávání. Zahrnují jejich motivaci, úroveň vzdělání, sociální 

situaci, aspiraci, rodinné prostředí atd. Mezi faktory objektivní neboli vnější řadíme 

požadavky a postoje zaměstnavatelů, nabídky a podmínky pro využití různých forem 
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vzdělávání dospělých, systém organizace dalšího vzdělávání, legislativní zakotvení, 

existenci stimulů pro investice do dalšího vzdělávání atd. (Veteška, 2016, s. 91). Dalšími 

důležitými faktory ovlivňujícími vzdělávání dospělých jsou motivace a věk. Dle výzkumu 

Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání se nejochotněji dále vzdělává nejmladší 

věková skupina dospělých. Čím je jedinec starší, tím více se zájem o studium snižuje. 

Dospělý člověk často hledí na svůj sociální status. Ten je také důležitým faktorem, který 

další vzdělávání ovlivňuje (tamtéž).  

Faktory jsou jednou z oblastí, na které by vzdělavatel měl při tvorbě kurzu myslet. 

Co by měl vyučující o svých studentech vědět, zmiňuje Brockett (2015, s. 31–41):  

1. Většina dospělých se aktivně zapojuje do vzdělávání a každý rok se účastní 

alespoň jednoho vzdělávacího projektu.  

2. Dospělí mají schopnost úspěšně se učit po celý život  

3. Dospělí účastníci vzdělávání přinášejí do výuky a učení bohaté zkušenosti, které 

mohou být cenným zdrojem informací.  

4. Je důležité si uvědomit, že rozhodnutí, která činí lektor o způsobu výuky, 

vycházejí z toho, zda se snaží změnit postoje a hodnoty, dovednosti  

a výkonnost, nebo znalosti a faktické informace. 

5. Většina dospělých se rozhoduje podle sebe. 

6. Potřeba vzdělávání dospělých je často vyvolána nějakým vývojovým přechodem 

krize. 

7. Dospělí se pro učení rozhodují z mnoha různých důvodů a je třeba vědět,  

jaké to jsou. 

8. Je důležité pochopit něco o motivaci a o tom, které motivační strategie použít, 

aby se studenti pro vzdělávání nadchli a přemohli bod vzdoru. 

9. Učitelé dospělých musí rozumět mnoha druhům překážek, které mohou 

ovlivňovat to, zda si dospělí zvolí vzdělávací aktivitu nebo zda u ní zůstanou. 

10. Porozumění stylu učení je důležité, ale často je špatně chápáno a využíváno.  

11. Nejúspěšnější vzdělávání dospělých osob probíhá v prostředí spolupráce  

či kooperace, kde je rozhodující sdílení a součinnost. 
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12. Konečným cílem vzdělávání dospělých je pomoci učícím se dosáhnout toho, aby 

se vzdělávání věnovali kvůli sobě. 

Celoživotní učení  

Pro naši novodobou společnost je získávání nových poznatků a dovedností jednou 

z nejdůležitějších potřeb. Mezinárodní organizace OECD5 a UNESCO6 formulovaly 

v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století koncepty celoživotního učení. Jejich 

primárními cíli bylo vzdělávání přístupné všem a sociální a kulturní rozvoj společnosti 

(Veteška, 2016, s. 94). Aby byli lidé schopni naplno vykonávat svou profesi a byli spokojeni 

ve svém životě, musí myslet na důležitost neustálého učení se. Jde o jakousi nepřetržitou 

připravenost vstřebávat nové výzvy a poznatky.  

Zounek a Sudický (2012, s. 7) uvádějí tyto charakteristiky celoživotního učení: 

• Zdůrazňuje všeobecný přístup k učení nezávisle na věku, pohlaví  

a zaměstnaneckém statusu. 

• Používá různá prostředí a metody výuky. 

• Není nutně spojeno s výukou od někoho. 

• Využívá různorodé formy rozvoje a výsledku, aby byl jedinec schopný efektivně 

obstát v reálném životě.  

• Je správně načasováno. 

• Vnímá pozorování jako metodu rozšiřující osobní zkušenosti. 

• Využívá vzájemných interakcí mezi učícími se jedinci. 

• Významnou roli má vnitřní motivace.  

• Je orientováno na učícího se jedince a ovlivňováno jeho potřebami.  

• Klade důraz na sebeřízené a nezávislé učení. 

 
5 Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj), https://www.oecd.org 
 
6 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace spojených 

národů pro výchovu, vědu a kulturu), https://www.unesco.org/en 
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• Cílí na pokroky a výsledky jednotlivce. 

• Již nevnímá učení a práci jako dva různé subjekty. 

Celoživotní učení je nepřetržitý proces a lze jej členit dle různých kategorií či kritérií. 

Mezi ta patří dvě základní etapy: počáteční vzdělávání, před vstupem na trh práce a další 

vzdělávání, po vstupu na trh práce. V každé z etap se pak vzdělávání dělí na formální, 

neformální a informální učení. Vzhledem k zaměření diplomové práce bude dále v krátkosti 

popsána druhá etapa, tedy další vzdělávání a uvedeny příklady jednotlivých forem.  

Další vzdělávání 

Jak bylo uvedeno výše, další vzdělávání můžeme dělit na formální, neformální  

a informální. V rámci formálního vzdělávání se dospělí lidé vzdělávají ve školách, 

neformální vzdělávání může probíhat v rámci podnikového vzdělávání či zájmového 

vzdělávání, a informální učení je zprostředkováno návštěvou kulturních akcí, sledováním 

televize nebo například čtením odborných článků. Mezi hlavní důvody zvyšujícího se 

významu dalšího vzdělávání Veteška (2016, s.106) řadí nutnost získávat nové znalosti, 

získávat nové dovednosti a osvojovat si nové kompetence. 

Další vzdělávání se tradičně člení na profesní, zájmové a občanské. Rozdíl je nejen 

v tom, kdo dané vzdělávání provozuje, ale především v tom, jaká je motivace dané osoby  

a její důvod vzdělávání se. Jak název napovídá, profesní vzdělávání je uplatňováno 

v organizaci/podniku a jeho cílem je zajistit zaměstnancům kurzy a znalosti, které povedou 

k zefektivnění jejich práce a celého podniku. Naproti tomu zájmové vzdělávání vede 

k naplnění volného času a umožňuje jedinci získat nové vědomosti a rozvíjet své dovednosti, 

které nemusejí souviset s jeho zaměstnáním, ale s koníčky. Občanské vzdělávání by mělo 

probíhat po celý život člověka. Jeho úkolem je formovat vědomí práv a povinností jak 

v občanské, tak i v politické, společenské a rodinné roli (Průcha a Veteška, 2014, s.72-73).  

1.1 Motivace dospělých v rámci další vzdělávání  

Motivace je v rámci přehledu zmíněna především proto, že je jedním z faktorů, které 

ovlivňují zúčastněnost a ochotu dospělých při vzdělávání. Lektor by na ni měl myslet nejen 

při tradiční výuce, ale především při výuce online, kdy se do pozornosti studenta dostává 

mnoho okolních vlivů. Měl by umět komunikovat a vést výuku tak, aby motivoval své 

studenty k efektivní práci a získávání vědomostí.  
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Motivaci lze sledovat z hlediska psychologického, sociologického i andragogického. 

Dlouhodobě je známo, že pro formální vzdělávání je nejčastější motivací vyhlídka na lepší 

zaměstnání, pracovní příležitost, kariérní postup, pracovní povinnost či příprava na vlastní 

podnikání (Veteška, 2016, s. 112). Beneš (2003, s. 132) k tomuto výčtu dále dodává faktory, 

které motivaci ovlivňují. Řadí mezi ně osobnost jedince, jeho okolí a vztahy, životní situaci, 

výzvy a společenský rámec ve vztahu k učení.  

Pappas (2013a) předkládá 17 tipů, jak dospělé studenty motivovat:  

1. Zprostředkovat užitečné a odpovídající zkušenosti na základě věkové skupiny  

a zájmů studentů. Při vzdělávání dospělých je důležité předávat spíše praktické 

znalosti. 

2. Mít k dispozici relevantní materiály, odkazy, infografiky, videa, přednášky či 

podcasty, prostřednictvím kterých si studenti mohou najít informace potřebné pro 

daný kurz, a pomocí kterých se zvýší jejich chuť vyhledávat další zajímavosti.  

3. Budovat komunitu, ve které studenti mohou sdílet své názory, diskutovat, 

vyměňovat si znalosti, ale také tipy, které s výukou nemusí souviset.  

Využít se dají sociální sítě.  

4. Osobní přístup. Vzdělávání dospělých by nemělo být pouze o přednášení. 

Pravidelně by se měla rozvíjet i diskuse.  

5. Do vzdělávání by měl lektor zapojit i hry, různá cvičení na řešení problémů  

či případové studie.  

6. Během kurzu je dobré využívat lektorův smysl pro humor, který studenty může 

vzdálit od přemýšlení nad jejich problémy.  

7. Informace, které chce lektor předat, by měl rozdělit do jednotlivých kusů.  

Ty se lépe zpracovávají a jejich pochopení motivuje studenta do další práce.  

8. Dalším tipem je postupné předávání zajímavých bodů. Pokud lektor vidí,  

že studenti potřebují trochu povzbuzení, je ten správný čas informaci předat.  

9. Každý student je jiný. Lektor by měl znát jejich individuální cíle a potřeby a těm 

se při vzdělávání snažit přizpůsobit. 

10. Klást otázky podněcující k zamyšlení.  
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11. Učit se prostřednictvím chyb. Tímto tipem Pappas navazuje na rčení „cvičení 

dělá mistra“.  

12. Kurz a předávání informací by mělo být vizuálně přitažlivé. 

13. Zapojení emocí studentů prostřednictvím příběhů ze života, kontroverzních 

výroků nebo zajímavých materiálů.  

14. Znalosti si studenti zapamatují i tím, že si je spojí s aplikací v jejich zaměstnání.  

15. Lektor by měl své studenty vždy respektovat.  

16. Zpětná vazba, která motivuje studenta pro další práci. Díky ní ví, že jeho názor 

přispívá k podobě daného kurzu.  

17. Předat studentům výhody absolvování daného kurzu.  

Zda je možné výše zmíněné tipy uplatnit i v rámci online prostředí bude také 

předmětem další části diplomové práce. Některé z nich lze popsat i jako moderní výukové 

metody, kterým je věnovaná kapitola dvě.   

1.2 Andragogická didaktika 

Povaha diplomové práce souvisí primárně s využitím metod vzdělávání dospělých. 

Aby mohlo být vymezeno co je obsahem vzdělávání, jak vzdělávat dospělé, jaké jsou faktory 

a především zásady je zařazena i podkapitola didaktiky. Metody jsou sice její součástí, ale 

vzhledem k cílům práce je pro ně vymezena samostatná kapitola.  

„Androdidaktika je základní andragogická disciplína. Zkoumá teorii a praxi výuky, 

vyučování, učení a vzdělávání dospělých“ (Veteška, 2016, s. 168). 

Předmětem zájmu nejsou jen jevy spojené s výukou dospělých, ale zaměřuje se i na 

všechny podoby edukačního procesu, který na dospělé jedince působí (Průcha, 2009, s. 99). 

Jejím cílem je snaha motivovat jedince k sebevzdělávání, přijímání informací a poznatků  

a také ke stimulování dospělého člověka, aby pokračoval v osobnostním, profesním, 

zájmovém i společenském rozvoji (Mužík, 2011).  

Androdidaktika má, stejně jako didaktika, svou vlastní strukturu. Formy vzdělávání 

dospělých neboli andragogické formy vyučování představují organizační rámec výuky,  

a jsou jimi vyučování a učení dospělých. Výuku dělíme na prezenční vzdělávání, 
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kombinované vzdělávání, distanční vzdělávání a sebevzdělávání. Jednotlivé formy výuky 

mají svůj způsob organizace a řízení (Veteška, 2016).  

Rozdíl mezi formou a metodou vzdělávání spočívá v tom, že metoda představuje 

konkrétní nástroje, které jsou využitelné ve vzdělávání dospělých, zatímco forma vzdělávání 

je vnější organizační uspořádání vzdělávací akce. Formy vzdělávání můžeme 

charakterizovat podle Vetešky (2016, s. 170) dle následujících faktorů:  

• Délka trvání vzdělávací akce – mezi ty patří hodinová/vícehodinová přednáška, 

akce jednodenní, vícedenní, jednorázová či cyklická. 

• Prostředí – virtuální prostředí, domov, pracoviště či prostor mimo pracoviště. 

• Organizační uspořádání – to může být párové, individuální, v interakci 

vzdělavatel a vzdělávaný, skupinové, participované či individualizované.  

V tématu zapojení didaktiky do online vzdělávání je prostor pro velké vylepšení 

teoretických východisek. Právě to vnímá (Veteška, 2016) jako jedno z dalších směřování 

androdidaktiky. To stejné přiznává i Barešová (2011, s. 21), která dodává, že didaktika  

e-learningu v ucelené podobě neexistuje.  

Androdidaktické formy  

Průcha a Veteška (2014, s. 40–41) definují androdidaktické formy jako „organizační 

rámec výuky, tj. vyučování a učení dospělých. Rozlišuje se prezenční (přímá) výuka, 

kombinované vzdělávání, distanční vzdělávání a sebevzdělávání. V praxi se jedná  

o různé způsoby řízení organizace a regulace androdidaktického procesu.“  

V rámci diplomové práce je dále detailněji představena forma distančního vzdělávání 

viz kapitola 3. 

Androdidaktické zásady  

Ať už se vzdělávání dospělých odehrává formou prezenční, či distanční výuky, lektor 

by měl vždy myslet na zásady, které by v rámci kurzu neměly chybět. Veteška (2016) 

zmiňuje klíčové androdidaktické zásady od Palána a Langera, mezi které patří (In: Veteška, 

2016, s. 174–175 Palán a Langer, 2016):  

• Zásada zpětné vazby: díky zpětné vazbě jsou získávány informace, které jsou 

nadále využity pro zkvalitnění vzdělávacího procesu a zajišťují jeho neustálou 

rovnováhu. Poskytuje ji jak lektor účastníkům, tak účastníci lektorovi.  
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• Zásada přirozenosti / zásada komplexnosti je „přitažlivost obsahu, metod, 

prostředí, přirozená atmosféra“.  

• Zásada aktivity: důraz při výuce je kladen na samostatnost, aktivitu a tvořivost 

učícího se jedince. 

• Zásada vědeckosti spočívá ve „vyjadřování s přiměřenou odbornou 

terminologií, hodnověrnost argumentace“. 

• Zásada propojení teorie a praxe: propojení získaných znalostí s konkrétními 

zkušenostmi. 

• Zásada soustavnosti a postupnosti: přednášené učivo má mít logickou návaznost 

jak v rámci jedné přednášky, tak i v návaznosti na přednášku minulou. V rámci 

výkladu by měl lektor postupovat od jednoduchého ke složitému, od konkrétního 

k abstraktnímu, od známého k neznámému a od blízkého ke vzdálenému.  

• Zásada názornosti: klade důraz na smyslové vnímání ve spojení s lepším 

zapamatováním probírané látky. Někdy se užívá i termín vizualizace.  

• Zásada trvalosti znamená „praktické ověřování poznatků a jejich aplikace  

do praxe“. Zásada je také spojena s procesem zapomínání, který lze eliminovat 

optimální volbou obsahu, doplněním o praktické příklady a ověřováním nových 

vědomostí. 

• Zásada přístupnosti vyučování / zásada přiměřenosti: vyučující by měl brát 

v potaz různorodost úrovně vzdělání dospělých jedinců – studentů, jejich věk, 

pracovní zaměření a další faktory, a optimalizovat tak náročnost procesu. 

Otázkou zapojení androdidaktických zásad do online kurzů se zabýval i Seth Allen 

(2016). Mimo jiné zmiňuje, že technologické inovace, spolu se širší škálou metod pro 

personalizaci online výuky, budou zásady online vzdělávání dospělých dále utvářet.  

Mezi ty, ze kterých by měly online kurzy pro dospělé už nyní vycházet, řadí:  

1. Přizpůsobit kurz studentům – myslet na jejich životní zkušenosti a zájmy. 

2. Pomoc studentům vytvořit znalosti, ne je pouze předávat. 

3. Podporovat vzájemnou komunikaci mezi studenty a také mezi tutorem  

a studenty. 
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4. Vytvářet autentické vzdělávací prostředí a hodnocení – autentické učení by 

mělo vyzývat studenty, aby prokázali své znalosti a schopnost aplikovat  

a syntetizovat obsah kurzu. 

Souhrn možností uplatnění výše zmíněných zásad v online vzdělávání je předmětem 

výzkumné otázky této diplomové práce, viz kapitola číslo 6.  

1.3 Andragog 

Andragogika spolu se způsobem vzdělávání dospělých byla vymezena výše.  

Pro kompletní přehled zbývá nyní vymezit, kdo je v ní vzdělavatelem.  

Pro osobu, která řídí proces vzdělávání dospělých, lze použít různá pojmenování. 

Mezi ta patří například kouč, lektor, tutor, mentor, školitel, učitel, vzdělavatel, instruktor, 

andragog, konzultant a další. V rámci této diplomové práce je důležité zmínit především 

označení lektor a tutor. Zatímco lektor je obecné označení pro vzdělavatele působícího  

v dalším vzdělávání, tutor se specificky používá pro vzdělavatele distančního studia. Jeho 

úkolem je vytváření studijní cesty, konzultace, motivace studentů, poskytování zpětné vazby 

a další činnosti, které jsou pro vzdělavatele dospělých běžné. Důležité jsou výborné znalosti 

informačních a komunikačních technologií (Langer, 2016, s. 23).  

Je důležité, aby vzdělavatel dospělých při tvorbě kurzu zohledňovat, že každý jedinec 

má jiný přístup k učení. Kazík (2017, s. 29) zmiňuje dvě nejznámější kvalifikace stylů učení, 

které vytvořili David A. Kolb a Peter Honey spolu s Alanem Mumfordem.  

Kolbův styl učení obsahuje 4 fáze (Kazík, 2017, s. 29–30): 

1. Konkrétní zkušenost, zážitek = lektor by se měl před začátkem lekce seznámit 

s tím, co účastníci již vědí. Jejich znalosti může v kurzu následně využít.  

2. Reflektivní pozorování = druhý bod předpokládá, že by měl lektor seznámit 

účastníky s těmi nejlepšími příklady. Každý z nich by pak měl být schopen 

vyhodnotit, jaké jsou rozdíly v tom, jak to dělá on a jak ti nejlepší, a získat tak 

motivaci pro zlepšení.  

3. Abstraktní vytvářené pojetí (vytváření teorií) = třetí část cyklu se soustředí  

na hledání cesty k tomu, jak se zlepšit (vytváření plánů, postupů, návodů).  

4. Aktivní experimentování = tato část cyklu ukazuje, zda zvolené návody fungují. 

Je důležité, aby účastník v rámci této poslední fáze zažil úspěch, který ho bude 

dále motivovat ve zlepšování se. 
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Následovníci Davida A. Kolba, Peter Honey a Alan Mumford, rozpracovali jeho teorii  

a pojmenovali čtyři typy studentů podle toho, jaký styl v učení preferují (Kazík, 2017, s. 39):  

• Pragmatik. Zajímá ho, jak může dané poznatky uplatnit v praxi, jak mu pomohou 

k vyřešení konkrétních problémů. Mezi vhodné metody patří: živé případové 

studie, benchmarking – exkurze, rotace, instruktáž. 

• Aktivista. Potřebuje si poznatky ihned vyzkoušet, ocení především akční učení. 

Mezi vhodné metody patří: inscenační metody, rolové metody, případové studie, 

manažerské hry, development centra. 

• Teoretik. Rád vše důkladně prostuduje, sumarizuje a vyvodí závěry. Mezi 

vhodné metody patří: výklad, samostudium, diskuzní metody, e-learning, 

testování.  

• Reflektor. Preferuje metodu pozorování. Na situace se snaží nahlížet z více úhlů 

pohledu. Mezi vhodné metody patří: instruktážní filmy, rozbory ukázek, 

pozorování a rozbor inscenačních metod, obrázky, prezentace, exkurze. 

Zda a jak lze uplatnit v online vzdělávání Kolbův styl učení a zapojit všechny čtyři výše 

popsané typy studentů bude také východiskem pro další část této práce. 
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2 Metody vzdělávání dospělých 

Stěžejní je pro tuto diplomovou práci charakteristika metod vzdělávání dospělých,  

a to především metod moderních, inovativních či aktivizačních. Práce se zaměřuje na to, jak 

jsou v různých publikacích právě tyto metody popisovány. Obecná snaha je nyní kladena na 

učení zaměřené na studenta. Metody by je tak měly primárně podněcovat k aktivitě  

a zaměřovat se i na individuální přístup.  

Metody vytvářejí „soubory postupů, kterými lektor předává poznatky a formuluje 

dovednosti, případně návyky účastníků“ (Mužík, 2004, s. 69). Kazík (2017, s. 38) zmiňuje, 

že je důležité myslet především na vhodnou skladbu a střídání metod. „Jejich pestrost 

zvyšuje koncentraci účastníků. Střídání metody podporuje efektivitu učení“ (tamtéž). 

Zmiňuje také (tamtéž, s. 42), že je důležité myslet především na tři základní faktory 

úspěšnosti vzdělávání, mezi které řadí efektivitu (vysokou míru naučení), koncentraci 

(vzbuzení zájmu) a pozitivní emoce (zábavnost). 

Mezi specifika vzdělávání dospělých patří: zkušenosti (které dospělí lidé mají, a které 

zároveň v průběhu kurzu chtějí uplatnit), životní priority, zralost (biologická, sociální, 

psychická a ekonomická), motivace, záměrnost vzdělávání a charakteristiky osobnosti – 

kritičnost vůči svému okolí, obtížné přiznávání chyb, změna názoru a obavy ze selhání 

(Langer, 2016, s. 128-129). 

Tradiční výukové metody dospělých  

Než budou specifičtěji rozebrány moderní výukové metody, je třeba vymezit  

ty tradiční, ze kterých moderní vycházejí. 

Veteška (2016, s. 175) rozlišuje andragogické metody dle míry aktivity  

a samostatnosti na metody: 

• Výkladově ilustrativní: předání nových či složitějších informací zpravidla 

většímu množství vzdělávaných. Typickým příkladem je přednáška. 

• Dialogické: využívají vyšší míru zapojení jednotlivého účastníka. Rozvíjí 

samostatné myšlení, úsudek, schopnost analýzy problémů a navrhování jejich 

řešení. Příkladem je dialog či diskuze. 

• Problémové: metody jsou orientovány na interaktivitu ve výuce. Účastníci 

vzdělávání pracují v menších skupinkách a snaží se co nejrychleji a nejlépe 
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vyřešit zadání od lektora. Příkladem jsou případové studie, brainstorming, 

brainwriting či hraní rolí.  

Mužík (2004, s. 71) rozděluje metody vzdělávání různými způsoby. Dělí je například 

na metody transferu (přednáška, seminář, dialogické metody, problémové metody, 

konzultace, exkurze, ověřování znalostí a dovedností) a na metody facilitace (instruktáž, 

koučing, workshop, open space technology, studijně-řešitelská činnost, výcviková firma,  

e-learning). Dalším dělením jsou didaktické metody zaměřené na poznání problémů (metoda 

přednášení, metoda cvičení, diskuzní metody, situační metody, inscenační metody) a na 

řešení problémů (ekonomické/manažerské hry, systematické pozorování, přímý zácvik, 

metody funkčního zařazení, metoda rezerv, rotace zaměstnanců, metoda několikanásobného 

řízení, prozatímní pověření, létající tým, exkurze a stáže). 

Naopak Koubek (2015, s. 251–252) dělí andragogické metody podle místa realizace, 

a to na metody mimo pracoviště (přednáška, přednáška s diskuzí, demonstrace, případová 

studie, workshop, hraní rolí, brainstorming, AC/DC, outdoor training) a na metody  

na pracovišti (instruktáž, koučování, mentorování, counselling, asistování, rotace, stáž, 

exkurze).  

Seřazení metod vzestupně dle míry zapojení účastníka popsal ve své knize Langer 

(2016, s. 153) následovně: přednáška, výklad → emonstrování → mentorování → exkurze 

→ brainstorming → brainwriting → seminář → řízená diskuze → workshop → skupinová 

práce → případová studie → sněhová koule → práce ve dvojicích → debata → manažerské 

hry → outdoor training → development center → hraní rolí → rotace práce → instruktáž → 

asistování → koučování → counselling → prezentace. 

Moderní výukové metody 

V rámci diplomové práce byl zvolen termín moderní výuková metoda. V literatuře 

se setkáváme také s názvy inovativní, alternativní, aktivizační, interaktivní či kreativní 

výuková metoda. Obecně jde o metody, které zavádějí nový prvek do tradiční výuky.  

Dle Vetešky (2016) má nyní androdidaktika důležitý úkol, a to vyrovnat se s elektronizací 

vyučování a učení. Zmiňuje dva hlavní směry nového trendu – využití online nástrojů na 

podporu výukového procesu a částečnou či úplnou virtualizaci výuky za vzniku  

e-andragogické didaktiky. Langer (2016, s.193) spojuje moderní metody s interaktivitou, 

která umožňuje komunikaci nejen mezi lektorem a účastníkem kurzu, účastníky  

a vzdělávacím obsahem, ale také vzájemně mezi účastníky. Tím vytváří efektivní propojení 
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všech celků didaktického procesu. Ideální interaktivita pak zahrnuje adekvátní kombinaci 

čtení, poslechu, vizuálního vnímání a zkoušení probírané látky „na živo“.  

Interaktivita není to jediné, co Langer (2016, s.192-201) vnímá jako moderní metodu 

vzdělávání dospělých. Mezi dalšími uvádí testy, chronologii, domino, dvojice, doplňovačky, 

hledání chyb v textu, skládačky, spojovačky, křížovky a práci se vzory dokumentů. Test lze 

využít nejen jako zpětnou vazbu ověřování znalostí, ale také jako metodu vzdělávání. Lektor 

může volit mezi opakovacím, procvičovacím nebo zábavným testem, a kombinovat při tom 

typy otázek (otevřené, uzavřené, kombinace) i počet správných odpovědí. V rámci online 

vzdělávání bude preference směřovat k online testům, které si účastník může otevřít nejen 

na počítači, ale také na telefonu či jiném elektronickém zařízení. Ty mohou být i součástí 

powerpointové prezentace, která bývá lektory hojně využívána. 

V rámci chronologie sestavují účastníci postup/schéma, a to za pomoci rozdaných 

kartiček. V rámci domina účastníci neskládají kostičky se stejnými počty puntíků k sobě,  

ale hledají správné pojmy a definice, aby na sebe pomyslné kostičky domina navazovaly. 

Podobně je tomu s dvojicemi. Účastníci netvoří z kartiček dlouhého hada, ale skládají k sobě 

dvě kartičky se stejným obsahem. Zatímco u doplňovaček účastníci doplňují vynechaná 

místa v textu správnými tvary, u hledání chyb v textu opravují ty chybně napsané. Schéma 

je podobné jako chronologie, ale nejedná se o sestavení postupu, nýbrž o pochopení  

a správné složení schématu. Spojovačky jsou na stejném principu jako domino a dvojice – 

účastníci mají za úkol spojit pojem s jeho definicí nebo jinými souvisejícími výrazy. 

Zajímavou metodou interaktivní výuky jsou také křížovky či práce s dokumenty, a to jak 

s formuláři, tak s průkazy nebo konkrétními produkty.  

Spolu se změnou metod a forem výuky se mění také studenti a jejich způsob učení. 

To je rychlejší, zaměřené na sebevzdělávání a častější, než tomu bylo dříve. Používá se také 

širší škála online médií, mezi které patří videa, podcasty, hry, sociální sítě či webová fóra. 

A to nejen prostřednictvím počítačů, ale také telefonů. Protože studium může probíhat  

ve kterékoli části dne, je na vzestupu především mikroučení a učení Just-in-time (Pandey, 

2021). To vidí jako nezbytnou strategii a metodu pro novodobé vzdělávání v mobile 

learningu, který splňuje znaky moderního studenta. Je dostupný kdykoli a kdekoli  

a student má kontrolu nad tím, co, kdy a jak dlouho se bude učit.  

Cílem moderních metod je zapojit alespoň částečně všechny účastníky do průběhu 

vzdělávání, motivovat je k dalšímu studiu, aktivizovat je, usnadnit jim zapamatování 
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předkládané látky a předat obsah tak, aby byl snadno pochopitelný včetně vztahů a vazeb 

(Langer, 2016, s.193).  

Mezi další důležité metody Pandey (2021) dále řadí:  

• Mikroučení: učení rozkouskované, předávané studentovi v malém rozsahu, které 

si může otevřít na kterémkoli svém mobilním zařízení. 

• Aplikace pro učení: mohou sloužit i jako pracovní pomůcky a nabízejí flexibilní 

učení kdykoli a kdekoli. 

• Personalizované učení: hledí na preference studentů, kterým poskytuje obsah dle 

jejich požadavků.  

• Just-in-time learning: poskytuje vzdělávání na požádání. 

• Gamifikace: vzdělávání zábavnou formou, podpora soutěživosti a možnosti 

experimentování. 

• Interaktivní videa. 

• Výuka založená na scénářích: student si může vyzkoušet více způsobů učení.  

• Strategie NextGen: tou je myšlena například virtuální realita nebo rozšířená 

realita.  

• Kolaborativní učení: pod to řadí sociální učení (prostřednictvím skupinových 

projektů a dalších forem spolupráce), diskuzní fóra, kurátorství digitálního 

obsahu. 

Maňák a Švec (2003 In: Zormanová, 2012) je rozdělují na aktivizační výukové 

metody a komplexní výukové metody. Mezi první zmíněné řadí: výukovou metodu diskuze, 

situační výukovou metodu, inscenační výukovou metodu, problémové metody a didaktické 

hry. Mezi komplexní metody potom patří: skupinová a kooperativní výuka, partnerská 

výuka, individualizovaná výuka, metoda kritického myšlení, projektová výuka, výuka 

dramatem, otevřené učení a učení v životních situacích.  

Mezi další z inovativních metod můžeme zařadit také komunikační metody, akční 

metody, metody zkoumání a metody vizualizace. Komunikačními metodami jsou kritická 

přednáška, debaty, brainstorming, řešení problémů, chat, webový seminář ad. Akční metody 

zahrnují studijní pobyt, případové studie, praktická cvičení, digitální hry ve třídě nebo 

simulační aktivity, jako je virtuální workshop. Metody zkoumání zahrnují experiment, 

demonstraci a modelování. Metody vizualizace poté zahrnují promítané a nepromítané 
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obrázky, jako jsou filmy, grafiky, diapozitivy, fotografie, zvukové záznamy, televizní 

pořady – formy vyžadující multimediální zdroje (Zormanová, 2012, s.181).   

Moderní výukové metody spojené s online prostředím 

Při identifikaci moderních výukových metod je potřeba myslet na rozdíl mezi 

tradiční výukou a výukou v online prostředí. Rozdíl je nejen v absenci komunikace tváří 

v tvář či neverbálních pohybů, lektor se musí naučit zaujmout studenta i skrze písmena na 

klávesnici a pohledem přes webkameru.  

Online prostředí, či e-learning, jak je v České republice stále nazýváno, je samo  

o sobě jednou z nových výukových metod. A to nejen v rámci celého vzdělávání, ale 

především v rámci zapojení do tradiční výuky. Je tedy důležité modernizovat nejen metody, 

ale také celé vzdělávání. Protože jej nelze (v rámci této diplomové práce) použít jako 

moderní metodu při vzdělávání, je blíže představeno v následující kapitole, která reflektuje 

možnosti online vzdělání.   

 Picciano (2019, s. 95) říká, že důležitým aspektem návrhu online kurzu jsou testy, 

známky, studentské práce a evaluace. Právě hodnocení by mělo získat speciální pozornost. 

Tutor by se měl zaměřit nejen na formativní, ale také na sumativní hodnocení. Důraz by měl 

být kladen také na způsoby použitých strategií hodnocení. Nemělo by jít pouze o tradiční 

testy, ale také o psaní esejí, vytváření prezentací, tvorbu vlastního portfolia nebo způsoby, 

které více souvisejí s pracovním životem. Těmi jsou případové studie, skupinová cvičení  

a další. Tutor by měl při online vzdělávání myslet i na aktivní zapojení jednotlivých studentů, 

a to nejen v rámci jejich vlastního projevu, ale také v hodnocení prací jejich kolegů. 

Mezi metody, které splňují požadavky inovativního vzdělávání, patří ty, které 

podněcují iniciaci myšlení studentů, zajišťují rozvoj jejich intelektuálního potenciálu, 

předpokládají vzájemnou interakci a vysokou míru zapojení do vzdělávacího procesu. 

Jádrem dialogických metod je modelování činnosti, princip přímé účasti, který umožňuje, 

aby se každý člověk stal aktivní stranou vzdělávacího procesu. Dialogické metody umožňují 

formovat znalosti, odborné kompetence zase umožňují zapojení studentů do aktivního učení 

a poznávací činnosti, dávají možnost překročit individuální zkušenost a mobilizují ochotu 

vnímat a vytvářet nové informace (Zormanová, 2012, s.181-183). 

Je možné kombinovat možnosti webináře a dialogických metod organizováním 

malých online skupin mezi účastníky. Metoda malých skupin, spočívající v rozdělení 
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účastníků skupiny do malých podskupin, zahrnuje společnou diskusi o problémech  

či přípravu společných projektů. Vzájemná dialogičnost myšlení studentů vytváří podmínky 

pro identifikaci rozporů a iniciaci myšlení. Při učení touto metodou dochází k formování  

a rozvoji myšlení, aktivují se procesy vzájemného ovlivňování a vzájemného rozvoje 

(Belousova, Kozhukhar a Ryumshina, 2015). 

Christensen (2016) novým myšlením a metodami zdůrazňuje: žádné direktivní 

postoje (lektor by si měl být vědom, že má své studenty respektovat), nechat své ego  

za dveřmi (pro lektora je důležité být emocionálně stabilní a zdravě věřit svému jednání), 

být k dispozici (většina studentů ocení lektora, který je jim k dispozici i mimo výuku)  

a poskytování zpětné vazby (ta by měla být průběžná a konstruktivní). Dalším důležitým 

bodem je poznávání svých studentů. Každý z nich může pocházet z jiného prostředí, jinak 

se učit, a úkolem lektora by mělo být vědět o každém z nich alespoň nějaké informace ještě 

před začátkem kurzu.  

Langer (2016) zmiňuje, že na rozdíl od prezenčního vzdělávání se výraz metoda pro 

online vzdělávání příliš nehodí. Nahrazuje jej pojmem nástroj. Tento pojem bývá více 

využívaný i v zahraniční literatuře. V rámci této práce je používán termín metoda.  

Tutor by měl myslet i na vytváření živých online tříd s využitím technik, které jsou 

zaměřené na podporu pravidelných (pro studenty příznivých) interakcí. Je důležité zvolit 

prostředí, které poskytuje vstřícný styl a možnosti komunikace. Mnoho tutorů tak využívá 

blogy nebo diskuzní fóra, která jsou jednak uživatelsky snadná, a jednak mají technickou 

podporu například v tom, že je umožněno třídit komentáře, rozvíjet diskuze k různým 

tématům, a také snadno kontrolovat materiály pro výuku.  

Mezi praktickými návrhy, jak studenty do online diskuzí zapojit, jsou: vláknová 

diskuze (v rámci asynchronní výuky poskytuje studentům dostatečný čas na reakci 

k příspěvku), využívání křestních jmen při oslovování (a ne jejich tituly, i to dělá výuku 

příjemnější), častá pochvala studentů (a to nejen v diskuzích, ale i soukromě), odkazy  

na příspěvky jednotlivých studentů a rozvíjení další diskuze, rychlé odpovědi na dotazy 

studentů a využívání různých multimédií k dokreslení textových komentářů (Picciano, 2019, 

s. 94).  
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3 Online vzdělávání  

Přechod z prezenční výuky do online prostředí je ovlivněn například změnou 

vnímání internetu jako důležitého místa pro komunikaci mezi lidmi a pro rychlé získávání 

nových informací či ověření těch, kterými jedinec již disponuje. Jak uvádí Freibergová 

(2021, s. 3) využívání internetu se v zemích Evropské Unie za posledních 9 let zvýšilo  

o 19 %. Konkrétně pak uvádí tyto země: 13 % v Německu, 14 % v Rakousku, 21 % v České 

republice, 25 % v Itálii, 27 % ve Španělsku a 38 % v Rumunsku. Tato data vyplývají 

z průzkumu Eurostatu.  

V České republice se o rozvoji distanční formy vzdělávání hovoří především jako  

o e-learningu. V zahraničí se čím dál tím více označuje tento specifický druh výuky za online 

či digitální vzdělávání (Langer, 2016). Takto je také nazýváno i v rámci této diplomové 

práce.  

Spolu s růstem obliby internetu roste i množství informací a odvětví, které na něm 

lze najít. A mezi ty patří i vzdělávání dospělých, kterému se práce věnuje.  

Jednou z výhod online vzdělávání je možnost studijní obsah vyslechnout  

od největších odborníků z odboru bez toho, aniž by za nimi student musel dlouhé kilometry 

cestovat. Využití online technologií a forem je navíc velmi široké a tak může být uplatněno 

jak ve formálním, tak i v neformálním a informálním vzdělávání (Barešová, 2011, s. 21).  

„Online technologie nabízejí celou řadu možností k (celoživotnímu) učení, aniž by 

muselo jít nutně o tradiční formální výuku“ (Zounek a Sudický, 2012, s. 7). Internet, který 

má v dnešní době téměř každý z nás v telefonu, nabízí širokou řadu zdrojů k získávání 

informací. Mezi ty můžeme zařadit například elektronické knihy, časopisy, encyklopedie, 

blogy, zpravodajské kanály, odborné weby a především on-line vzdělávací kurzy, kterými 

se tato diplomové práce zabývá. Ty mohou v dnešní době probíhat i prostřednictvím 

sociálních sítí.  

Z hlediska směru komunikace můžeme online vzdělávání dělit na jednostrannou 

(pouze od vzdělavatele ke vzdělávanému) a oboustrannou komunikaci (jak již název 

napovídá, jedná se o komunikace mezi vzdělavatelem a vzdělávaným, která může mít formu 

konzultací, chatování, videokonferencí atd.). Komunikace je obecně zprostředkovaná jednou 

z informačních a komunikačních technologií (Langer, 2016). Mezi výhody tohoto typu 

vzdělávání patří: časoprostorová neomezenost, možnost volby vzdělávací dráhy, vysoká 
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míra interaktivity, boření bariér vzdálenosti, financí nebo postižení a nízká cena. 

Nevýhodami naopak jsou: nízká motivace, vysoké nároky na disciplínu studujících, 

chybějící face-to-face kontakt, náklady na pořízení technologií, připojení k internetu nebo 

neznalost technologií (tamtéž). 

V následující části kapitoly budou postupně vysvětleny termíny, systémy a způsoby 

vzdělávání, které patří do online výuky. Představeny jsou v abecedním pořadí. Diplomová 

práce si neklade za cíl uvést všechny pojmy, které s online vzděláváním souvisí, ani rozebrat 

níže zmíněné pojmy dopodrobna. Jedná se tak pouze o výčet relevantních pojmů pro povahu 

práce.  

Asynchronní a synchronní výuka  

Online výuka je způsob vzdělávání na dálku, a to za podpory digitálních technologií 

a využití platforem se softwarovými nástroji. V základu můžeme online výuku dělit  

na synchronní a asynchronní.  

Důležitým aspektem online vzdělávání je, zda se lektor a student připojují ve stejném 

čase, nebo se student připojuje v čase, který mu vyhovuje (Čapek, 2015). Obě formy mají 

své výhody i nevýhody, které jsou popsány níže. Metodické doporučení pro vzdělávání 

distančním způsobem (2020) ale zároveň zmiňuje, že pro dosažení efektivní online výuky je 

třeba tyto dvě formy vhodně kombinovat. 

V rámci synchronního učení stanovuje lektor konkrétní čas, ve kterém se studenti 

připojí na vybranou online platformu. Výuka probíhá standardně, jako při prezenčním 

setkávání. Naopak během asynchronní výuky si studenti volí dobu vyučování sami. Lektor 

svůj výklad poskytuje prostřednictvím platforem umožňující ukládání nahraného obsahu. 

Dle Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem (2020) je 

výhodou synchronního vzdělávání jeho jasné časové vymezení a přehlednost aktivity žáků 

pro vzdělavatele. Zároveň je ale náročnější individualizace vzdělávání a přizpůsobování 

obsahu, stejně jako tempa výkladu. Metodika upozorňuje také na důležitost kvalitního 

internetového připojení a technického vybavení.  

Online synchronní výuka je nejefektivnější při vzdělávání malých skupin. Dalšími 

výhodami je možnost kolaborace v reálném čase, okamžitá zpětná vazba a zvýšená míra 

socializace v běžně individuálním online vzdělávání. Využití synchronní výuky v online 
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vzdělávání umožňuje tutorovi používat při předávání informací řeč těla a intonaci (Picciano, 

2019, s. 93).  

V rámci asynchronní výuky je také potřeba zmínit samostatnou práci studentů, kterou 

lektor může dále kontrolovat, a dávat k ní zpětnou vazbu. Pro kontinuitu vzdělávání je dobré, 

aby úkoly měly jasně stanovené termíny a vzdělavatel byl v průběhu k dispozici  

pro případné konzultace. Výhodou tohoto typu je velká míra individualizace, naopak 

nevýhodou je důležitá míra zodpovědnosti u studentů, stejně jako časová flexibilita 

vzdělavatele (MŠMT, 2020). 

Freibergová (2021) řadí mezi pozitiva například i to, že lektor má delší dobu  

na promyšlení dotazu od studenta. Může si nalézt potřebné zdroje, popřípadě se poradit se 

zkušenějším kolegou či odborníkem na danou oblast. Negativními aspekty asynchronní 

komunikace může být naopak delší časová odezva mezi dotazem studenta a odpovědí 

lektora, která může tázajícího demotivovat v další práci. Dotazy i odpovědi musí být také 

jasně formulovány, aby nedocházelo k nepochopení či špatné interpretaci. Formami 

asynchronní výuky mohou být také blogy, diskuzní fóra, podcasty, nebo například skupinové 

e-maily (Picciano, 2019, s. 92).  

Augmented learning  

Tento způsob vzdělávání vychází z mobilního učení. Na rozdíl od něj ale není určeno 

široké veřejnosti ani cílové skupině. Jeho podstata tkví v tom, že zájemce požádá  

o informace na určitém místě / v určitý čas. Pro jeho fungování je nutné vytvořit virtuální 

realitu, která obsahuje informace a znalosti, a popisuje danou realitu. Ta se zájemcům 

zobrazí na základě (Kursch, 2015 In: Veteška, 2016, s. 215): 

• skenování QR kódu, 

• generování GPS souřadnic, 

• generování objektů. 

Blended learning 

Jako blended learning je označená výuka, která kombinuje online i tradiční výuku. 

Jde o „integraci elektronických zdrojů a nástrojů do výuky a učení s cílem plně využít 

potenciál digitálních technologií v synergii s osvědčenými metodami a prostředky 

používanými v tradiční (prezenční) výuce“ (Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, 

s. 48). Čapek (2015) uvádí také název hybrid learning, který značí smíšené neboli hybridní 
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studium. V dnešní době je tak označena i prezenční výuka, která zahrnuje využití některých 

z online prostředků či vhodných digitálních technologií. Těmi mohou být i webové stránky, 

video na YouTube, využití e-mailu pro komunikaci lektora se studenty, interaktivní tabule, 

nebo různé platformy, které mohou výuku obohatit (tamtéž).  

Digitální vzdělávací technologie 

Stejně jako se naše společnost neustále vyvíjí, zdokonaluje se i internet a technologie, 

díky kterým můžeme zefektivňovat vzdělávání nejen dospělých, ale i dětí. Za zásadní 

milníky lze považovat vývojové fáze internetu (Fuchs, 2008 In: Zounek, Juhaňák, Staudková 

a Poláček, 2021, s. 142):  

• Web 1.0, známá jako fáze kognitivní, je charakteristická „statickým 

publikováním informací či poznatků na webu v hypertextové podobě.“ 

• Web 2.0, web 3.0, známé jako fáze sociálně konstruktivní, jsou podoby 

internetu, které kolem roku 2005 odstartovaly nové platformy a aplikace 

založené především na komunikaci, sdílení a spolupráci uživatelů. 

Do období webu 2.0 řadíme i nástroje a systémy, které jsou využívány pro vzdělávání 

dospělých. Ty nejnovější lze charakterizovat jako tzv. integrativní vzdělávací technologie  

(v anglickém originále Integrative Learning Technologies, ILT), které „představují širokou 

škálu webových nástrojů, systémů a mobilních technologií, které podporují integraci 

technologických a pedagogických přístupů, a to ve všech fázích vyučovacího procesu“ 

(Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, s. 143).  

Distanční vzdělávání 

Formou online výuky je i distanční vzdělávání. Je založeno na řízeném samostudiu 

s využitím informačních a komunikačních technologií. Veteška (2016, s. 192) uvádí, že je 

nejvíce rozšířeno ve vzdělávání vysokoškolských studijních programů a také v rámci dalšího 

vzdělávání. Ve školském zákoně je řečeno, že „distanční formou vzdělávání je samostatné 

studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, 

popřípadě spojené s individuálními konzultacemi“ (tamtéž, s. 193). Podoba, povědomí, 

charakteristika a zlidovění distančního vzdělávání proběhlo spolu s příchodem celosvětové 

pandemie covid-19, kvůli které se školní výuka přemístila do online prostředí. Distanční 

vzdělání tak už nesloužilo především pro dospělé, ale označovalo i způsob výuky primárního 
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i sekundárního vzdělávání. V době úplného lockdownu jej využívala i řada učitelů a institucí 

pro neformální vzdělávání.  

Ačkoliv před vypuknutím pandemie se v České republice o distančním vzdělávání 

příliš nemluvilo, v zahraničí je tato forma rozšířená již od poloviny 20. století. Francie, 

Velká Británie, Německo, Španělsko a další velké evropské země mají i samostatné 

distanční univerzity. Ty vznikly například i v USA, Kanadě či Austrálii. Koncem minulého 

století zažilo distanční vzdělávání velký rozmach také v asijských zemích (Zlámalová, 2011 

In: Veteška, 2016).  

Zlámalová (2011 In: Veteška, 2016, s. 193) zmiňuje, že samostatné učení probíhá 

prostřednictvím dostupných technologických prostředků a metodických postupů vhodných 

pro předání informací a zároveň následné ověření zapamatovaných znalostí. Vzhledem 

k povaze distančního vzdělávání je jeho cílem poskytnout výuku všem, kteří se jí nemohou 

z jakéhokoli důvodu zúčastnit prezenčně. Jednou z variant realizace je e-learning. Ten bude 

popsán níže.  

Mezi přednosti této formy řadí Zlámalová (2011 In: Veteška, 2016, s. 194): 

individualizaci a obsahovou flexibilitu, místní a časovou flexibilitu, samostatnost, 

multimediálnost a podporu studujících.  

Jak bylo popsáni i v kapitole 1.4, vzdělavateli distančního vzdělávání se říká tutor. 

Od ostatních forem vzdělavatelů se liší především tím, že se svými studenty nepřichází do 

osobního kontaktu. Veškerá komunikace probíhá elektronicky. Mezi jeho kompetence patří 

pět oblastí: edukační, poradenská, administrativní, manažerská a technická (Bednaříková, 

2013 In: Veteška, 2016).  

Distanční vzdělávání má i svou prezenční podobu s názvem tutoring. Jedná se  

o setkání tutora a účastníků vzdělávání za účelem sdělení zpětné vazby, procvičení 

dovedností získaných v kurzu, realizace experimentů a také socializace v rámci skupiny 

(Veteška, 2016, s. 196).   

E-learning 

E-learning, z anglického originálu electronical learning, se stal běžně využívaným 

již na konci 20. století. Zpočátku byl využíván především pro terciární vzdělávání či 

podnikové/firemní vzdělávání a stal se velmi využívaným pro celkové vzdělávání 
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dospělých. V dnešní době je již součástí všech etap a forem vzdělávání (Veteška, 2016,  

s. 197).  

Dle autorů Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček (2021, s. 45) e-learning zahrnuje 

„jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv vzdělávací proces s různým stupněm intencionality, 

v němž jsou používány digitální technologie. Způsob využívání nástrojů digitálních 

technologií (ICT) a dostupnost učebních materiálů jsou závislé především na vzdělávacích 

cílech a obsahu, charakteru vzdělávacího prostředí, etických principech, potřebách  

i možnostech všech aktérů vzdělávacího procesu“.  

Klíčovými součástmi e-learningu tedy jsou (Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 

2021, 45): 

• teoretické studium problematiky,  

• empirický výzkum, 

• vzdělávací proces, 

• etické otázky. 

Čapek (2015, s. 190) řadí mezi výhody e-learningu: flexibilitu, dostupnost, menší 

náklady, modularizaci, větší aktuálnost informací a širší možnosti testování znalostí. Dále 

také vyšší míru interaktivity, zvyšování znalostí o informačních technologiích a uživatelskou 

nenáročnost. Naopak mezi nevýhodami uvádí: závislost na technologiích, nevhodnost pro 

určité typy kurzů a nedostatek interaktivity. Kurzy také nevyhovují všem typům studentům 

a jsou závislé na vnitřní motivaci každého z nich. Výraznou nevýhodou je pak existence dat, 

které za sebou student zanechává, a které mohou být platformou či vzdělavatelem následně 

zneužity.  

E-learning vznikl v USA a zahrnuje několik pojetí. Přehledně je zpracovala 

Zlámalová (2008 In: Veteška, 2016, s. 199):  

• CBD: Computer-based training, v překladu vzdělávání za podpory počítačů. 

• S využitím elektronických médií je sdílen obsah, materiály a také informace. 

• TBT: technology-based training, v předkladu vzdělávání podporované 

technologiemi. 

• E-learning spadající pod distanční vzdělávání.  
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• WBT: web-based training, v překladu vzdělávání za pomoci internetových 

stránek. 

• E-learning jako nástroj k vytváření materiálů. 

Gamifikace 

V rámci vzdělávání můžeme rozlišit dva základní způsoby využití her / na hrách 

založeného učení (v anglickém originále games-based learning), těmi jsou (Zounek, 

Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, s. 160): 

1. Využití běžných her, které nebyly primárně vytvořeny pro vzdělávání. 

2. Využití her určených pro vzdělávání. 

Termín gamifikace pak přímo znamená „využívání herních prvků a mechanismů 

v neherních kontextech, v oblasti vzdělávání je pak cíl využít herní prvky ke zvyšování 

motivace a míry zapojení studentů do výuky“ (Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, 

s. 160). V rámci zapojení herních prvků lze zmínit i termíny digitální storytelling (vyprávění 

příběhů prostřednictvím digitálních technologií) a virtuální procházky, díky kterým můžeme 

procestovat během jednoho dne klidně celý svět.  

LMS systémy  

V originálním anglickém názvu Learning Management System je systémem 

(softwarem) pro řízení výuky. K naplnění funkcí nahrávání, prohlížení studijních materiálů, 

vykonávání studijních aktivit, administrace studia či evidence studijních výsledků vytváří 

LMS několik nástrojů. Těmi jsou nástroje pro (Kitsantas, Dabbagh, 2010 In: Zounek, 

Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, s. 169): 

• prohlížení a vyhledávání na webu, 

• synchronní a asynchronní komunikaci, 

• podporu personálního učení, 

• sdílení zdrojů a výukového obsahu, 

• tvorbu výukových objektů,  

• administraci studia, 

• hodnocení a evaluaci. 

Mezi výhody patří snadná ovladatelnost, ochrana vytvořeného kurzu (lze zabezpečit 

heslem), pestrost nabídky, variabilita studijních aktivit a možnost evaluace. Systém 
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umožňuje také uchování evidence činnosti jednotlivých uživatelů, a to včetně diskuzí, ke 

kterým se studenti mohou vracet. Důležitou roli hraje také administrátor systému, který 

celou technickou část platformy zajišťuje a řeší aktuální problémy a dotazy (Zounek, 

Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, s. 170).  

Pro kompletní definici je třeba uvést i možné nevýhody LMS. Mezi ty Zounek, 

Juhaňák, Staudková a Poláček (2021) řadí: fixní podobu a uzavřenost některých systémů, 

přetěžování serveru, vysoký počet aktualizací, které mohou funkčnost systému snižovat, 

nebo zvýšenou práci učitele.  

Mobile learning  

„Mobile learningu je příkladem využití moderních technologií, které rozšiřuje či 

umocňuje možnosti jiných technologií či online služeb ve výuce a učení“ (Zounek, Juhaňák, 

Staudková a Poláček, 2021, s. 52).  

V rámci online vzdělávání je mobile learning, či m-learning doplněním klasického 

e-learningu o využití mobilních telefonů. Jeho velkou výhodou je, že v dnešní společnosti 

vlastní telefon s připojením na internet většina lidí. To nám umožňuje ke vzdělávání 

využívat široké množství aplikací a platforem, které se neustále rozšiřují.  

V rámci využívání je mobile learningu často spojen i s gamifikace, která je v rámci 

diplomové práce představena níže.  

Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček (2021, s. 52 - 53) zmiňují tyto výhody 

využívání mobilních. Telefonů pro vzdělávání:  

• Fotoaparát / videokamera  

• GPS 

• Možnost QR kódů  

• Využití různorodých senzorů „převodníků, které měří fyzikální veličiny a získané 

informace převádí na digitální signál, který je pak prostřednictvím různých 

aplikací dále zpracován“ 

• Audio přehrávač 

• Zvukové záznamy 

• Microlearning  

• Zlehčení administrace  
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Modularizace výuky  

Modularizace neboli modulární členění výuky, nabízí „studentům flexibilní prostor 

pro vytváření individuální vzdělávací dráhy v průběhu studia“ (Veteška, 2016, s. 200). 

V rámci online softwaru lze využít Moodle, který slouží pro tvorbu výukových systémů  

a elektronických kurzů. Tento typ uspořádání studia je především hojně využíván pro 

vysokoškolské studium a podporuje zaměření na proces a výsledky učení. Středem zájmu  

u tohoto druhu výuky je student (Paulovšáková, 2012 In: Veteška, 2016, s. 200). Moduly 

umožňují, že je do nich obsah výuky rozdělen a student může studijní plán plnit postupně. 

Moduly se mohou lišit jak vnitřní strukturou, tak délkou (Mareš, 2007 In: Veteška, 2016,  

s. 200). Zjednodušeně lze říct, že v rámci Moodlu je učivo poskytování v podobě menších 

celků, a mělo by tak zefektivnit vzdělávání studenta (tamtéž). 

MOOC kurzy – Massive open online courses – Masivní otevřené online kurzy pro 

veřejnost  

MOOC kurzy jsou jedním z dalších způsobů e-learningu. Jejich charakteristikou je, 

že jsou dostupné odkudkoli a pro všechny, kteří mají k dispozici připojení k internetu. 

Jednotlivá slova v názvu mají svůj význam (Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, 

s. 172):  

• Masivní: počet studentů, kteří mohou kurz absolvovat, je podstatně vyšší, než 

pokud by kurz probíhal tradičně ve třídě.  

• Otevřený: kurzy jsou nabízené zdarma, může se k nim připojit kdokoli 

s jakýmkoli vzděláním. Nové tendence zahrnují i kurzy, které student může 

studovat kdykoli bez časových omezení.  

• Online: cvičení, domácí příprava, materiály i zkoušky probíhají v online 

prostředí.  

• Kurz: „obvykle běží pouze ve vymezeném časovém období, má jasně předepsaný 

obsah, který je strukturován do dílčích celků, student je obsahem nějakým 

způsobem provázen a dostává potřebné instrukce od vyučujícího, stejně jako  

u tradičního kurzu zde probíhá ověřování znalostí a hodnocení studentů“ 

(tamtéž, s. 174). 

MOOC se dále dělí na dva typy: cMOOC (založený na komunikaci a interakci 

studentů a jejich vzájemném učení) a xMOOC (založený na přenosu znalostí, individuálním 
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učení, opakování a testování). Mezi známé MOOC platformy patří například světově známé 

edX, Coursera, Udacity, FutureLearn, Mirída X, iversity, mezi české pak Nostis, Eduskop, 

Seduo nebo Humanitní vědy dokořán (Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, s. 176).  

Kurzy jsou využívané nejen na některých univerzitách jako náhrada za formální 

přednášku, ale mohou být využity i pro koncept převrácené třídy (flipped classroom), která 

využívá MOOC k nahrazení jednosměrného výkladu látky od učitele ke studentům. Při 

prezenčním setkání tak učitel využije čas pro procvičování, individualizovanou supervizi či 

zpětnou vazbu, a studenti si výklad mají sami nastudovat v rámci zhlédnutí kurzu doma 

(Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, s. 177).  

Otevřené vzdělávací zdroje  

Termín otevřené vzdělávací zdroje7 byl poprvé použit organizací UNESCO již v roce 

2002. Byl představen jako součást dlouhodobé konceptu, který zahrnuje postupy a činnosti, 

jež mají za cíl odstraňovat překážky ve vzdělávání, otevřenost a volné zpřístupňování 

obsahu.  

Otevřené vzdělávání (2019) jej definuje jako „kolektivní termín odkazující na mnoho 

postupů a činností, jejichž základem je otevřenost a vzdělávání. Otevřené vzdělávání je  

v první řadě o odstraňování překážek ve vzdělávání. Například volným zpřístupněním 

obsahu a dat pro další využití.“  

David Wiley publikoval svou definici online na stránce Open Content. Dle něj splňují 

otevřené výukové zdroje buď podmínku toho, že je dané dílo veřejně dostupné, nebo 

licencované způsobem, který poskytuje každému bezplatné a trvalé zapojení do „rámce 5R“:  

• Retain = udržet/zachovat neboli vytvořit, vlastnit a kontrolovat kopii otevřeného 

zdroje. Jedinec si může soubor stáhnout a uchovat.  

• Revise = revidovat, upravit, přizpůsobit si kopii svým potřebám.  

• Remix = kombinovat původní i revidovanou verzi s jiným existujícím 

materiálem a vytvořit tak nový dokument. 

• Reuse = opakovaně použít upravenou, remixovanou či původní verzi 

k publikování veřejně.  

 
7 Z anglického termínu Open educational resources se zkratkou OER. 
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• Redistribute = sdílet kopie původní, upravené nebo remixované kopie  

s ostatními.  

Sociální média 

Spolu se zvýšeným využíváním internetu vzrostla i potřeba online komunikace.  

Tu lze uskutečnit jak v rámci výše zmíněných platforem, tak především přes specializované 

aplikace a softwary, které můžeme souhrnně nazvat sociální média. Ta se používají  

k „šíření, sdílení, výměně informací, a také k navazování, udržování a rozšiřování kontaktů 

s ostatními a k individuální, skupinové, institucionální atd. propagaci“ (Freibergová, 2021, 

s. 13). 

To ale není jejich jediné využití. V rámci vzdělávání mohou sloužit také k edukaci 

široké veřejnosti. Mezi nejznámější sociální sítě patří Facebook, Instagram, Youtube, 

TikTok, LinkedIn, Twitter. V České republice jsou dále používané také sítě Pinterest, Viber, 

Whatsapp či Snapchat (Rosulek, 2020).  

Virtuální třída 

Virtuální třída je software, který umožňuje setkávání studentů kurzu v online 

prostředí. V rámci něj mohou komunikovat, hrát hry, spolupracovat, sednout si společně  

s kávou aj.  

3.1 Příprava online kurzu 

Důležité je přemýšlet vždy o tom, jak by měl online kurz vypadat a co dospělé 

studenty vystihuje, charakterizuje. Některé z aspektů byly vymezeny již v první kapitole 

diplomové práce, podrobnější a systematičtější přehled je v podkapitole následující. 

Termín instructional design lze přeložit jako tvorba, návrh či konstrukce výuky. 

Gillani (In: Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021, s. 112) do modelu zahrnuje 

nástroje (proces tvorby, teorie, modely a technologie), aktéry (lektor, student, zřizovatel 

kurzu, vývojový tým) a prostředí (kde se výuka bude odehrávat, kdo za ni zodpovídá).   

Cílem instructional designu je, aby výsledný kurz zahrnoval detailní zpracování 

jednotlivých fází, a to včetně principů a teorie učení, ze kterých vychází. Ty by měly být 

vybrány na základě stanovených cílů kurzu. Jak na svém webu uvádí Greg Kearsley  

a Richard Culatta (InstructionalDesign, 2019), jde především o vytvoření poutavých 

vzdělávacích zážitků. Na svém webu představují 54 teorií. V další části diplomové práce 
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budou některé z těchto teorií detailněji představeny, a to především z pohledu využití této 

teorie při tvorbě online kurzu. Zároveň je důležité myslet na to, že největší smysl mají teorie, 

které zahrnují využití technologií ve vzdělávání. Ty čerpají jednak z teorie systémů a z tzv. 

hypermediálních teorií. Barešová (2011, s. 19) dále zmiňuje kognitivismus, behaviorismus 

a sociální konstruktivismus jako teorie, které k dnešnímu pojetí e-learningu přispěly.   

Například teorie sociálního konstruktivismu, v souvislosti s rozvojem informačních 

technologií, vymezila pojem komunitní konstruktivismus, kterým myslí „schopnost 

virtuálního prostředí poskytnout členům e-learningové komunity nástroje, které jim umožní 

konstruovat společně vědění a uchovávat ho na komunitní znalostní bázi v různých formách“ 

(Barešová, 2011, s. 19). Naopak teorie konstruktivismu spatřuje důležitost ve zkušenostech 

jednoho účastníka, které jsou pak zdrojem vědění pro další účastníky.  Přímo pro e-learning 

byla vytvořena teorie zapojení. Klade důraz na problémově založené učení, kooperaci, 

týmové učení a je blízká teorii vzdělávání dospělých, která je představena níže. Důležitost 

tkví v interakci studentů a společného plnění zadaných úkolů. Mezi její principy tak patří 

(tamtéž, s. 20):  

1. Týmové učení, které rozvíjí komunikaci, sociální dovednosti a motivaci studentů. 

2. Princip projektové výuky, který z učení dělá kreativní a záměrnou aktivitu, nad 

níž má student kontrolu.  

3. Student ví, jak dané učivo uplatnit v praxi, ve svém pracovním prostředí  

a především mimo virtuální svět. 

Teorie vzdělávání dospělých, K. P. Cross 

První z teorií modelů vzdělávání je Vzdělávání dospělých (v anglickém originálu 

Adult learning), které představila Kathryn Patricia Cross. V rámci této teorie vytvořila, spolu 

s analýzou celoživotního učení, model Charakteristiky dospělých jako studentů  

(v anglickém originále Characteristics of Adults as Learners, CAL). Ten v sobě zahrnuje 

další známé teorie, mezi které patřila Knowlesova andragogika, Rogersovo zkušenostní 

učení a celoživotní psychologie (Culatta a Kearsly, 2019). 

Základem jsou situační a osobnostní charakteristiky jednotlivců. Mezi osobnostní 

charakteristiky patří stárnutí, životní fáze a vývojová stádia. Těmto třem aspektům přisuzuje 

Cross v rámci celoživotního učení různé charakteristiky. Zatímco stárnutí vede ke snižování 

některých smyslově-motorických schopností, jakými jsou například zrak, sluch či reakční 

doba, inteligenční schopnosti s věkem obvykle rostou. Mezi životní fáze a vývojová stádia 
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patří situace jako například svatba, změna zaměstnání, stěhování a další (Culatta a Kearsly, 

2019). 

Mezi situační charakteristiky se řadí částečné/denní studium a dobrovolné či povinné 

studium. To, zda dospělý jedinec studuje částečně či denně, ovlivňuje jeho následnou 

administraci studia. Povaha učení je spojena se zvládáním sebeřízení a sebekontroly.  

Pappas (2018) dodává, že při tvorbě kurzu pro dospělé by měl lektor brát tyto 

charakteristiky a jednotlivé aspekty v potaz. Měl by umět využívat silných stránek a dát si 

pozor na ty slabé. Bohaté zkušenosti účastníků může využít například v předání větší 

kontroly v průběhu lekce. Mezi další principy aplikace této teorie patří braní ohledu na věk 

účastníků, vyzývat dospělé studenty, aby se v rámci osobnostního rozvoje stále posouvali  

a umožnit jim, aby měli co největší možnost volby nejen v dostupnosti, ale také v organizaci 

jednotlivých kurzů (Culatta a Kearsly, 2019). 

Andragogika, M. Knowles 

Další ze zmíněných teorií je andragogika od Malcoma Knowlese, který zdůrazňuje, 

že dospělý jedinec se řídí sám a očekává, že bude moct převzít odpovědnost za svá 

rozhodnutí. Při vytváření kurzu by tak měl být tento aspekt zohledněn. Teorie vychází 

z předpokladů koncepce učení, mezi které patří, že dospělý student (Culatta a Kearsly, 

2019):  

1. Potřebuje vědět, proč se má něco naučit.  

2. Přistupuje k učení jako k řešení problémů. 

3. Potřebuje, aby učení bylo na základě zkušeností.  

4. Nejlépe zvládá učivo, pokud zná jeho hodnotu.  

V praxi by se tak lektor měl více zaměřovat na proces učení než na jeho obsah. 

Ověřenými metodami jsou případové studie, hraní rolí, simulace a sebehodnocení. Lektor 

by tak při výuce měl být spíše v roli facilitátora než přednášejícího či hodnotitele.  

Při tvorbě kurzu by měl lektor myslet na to, aby při výuce učil konkrétní věci a aby 

vybrané výukové metody umožnily studentům vlastní objevování nových poznatků. Lektor 

by měl poskytovat vedení a pomoc v případě chyb. Výukové materiály i aktivity by měly 

být uzpůsobeny různým úrovním a typům zkušeností studentů (Culatta a Kearsly, 2019). 
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Pappas (2013b) uvádí pět předpokladů vzdělávání dospělých dle Knowlese, které 

výše uvedené shrnují:  

1. sebepojetí, 

2. zkušenosti,  

3. připravenost k učení, 

4. orientace na učení,  

5. motivace k učení.  

Pro úspěšný online kurz je také důležitá jeho struktura a rovnoměrná vytíženost všech 

studentů. Zdrojem motivace účastníků je různorodost zvolených aktivit. Rohlíková  

a Vejvodová (2012) zmiňují aspekty tvorby kurzu, na které by tutor neměl zapomínat. Mezi 

ty patří kapitoly (rozvrstvení učiva do relativně uzavřených celků, které na sebe navazují), 

studijní články jako východisko pro zařazení různých studijních aktivit, úkoly a cvičení, 

testy a ankety.  

3.2 Online vzdělávací platformy  

Diplomová práce porovnává vybrané online edukační platformy. V rámci teoretické 

části práce je tak potřeba vymezit jejich definici.  

Online vzdělávací platforma je informační systém, který poskytuje bezpečné 

vzdělávací prostředí, v němž mohou studenti navštěvovat online kurzy. Studenti na nich 

mohou vyhledat již existující kurzy, nebo se připojit na aktuálně probíhající výuku. Možnosti 

výběru by se daly přirovnat k tržišti. Spolu s rostoucím trendem online vzdělávání se zvyšuje 

i množství dostupných online platforem určených pro vzdělávání.  

Aby platforma mohla být označena za vzdělávací, je potřeba, aby umožňovala proces 

učení, jeho kontroly a ověřování výsledků. Měla by tedy splňovat zásady, které se 

s didaktikou vzdělávání pojí, a zároveň umožnit využití moderních metod vzdělávání spolu 

s trendy, které 21. století do vzdělávání dospělých přináší. Ty byly popsány v předešlé 

části diplomové práce.  

Komplexní přehled online vzdělávacích platforem bohužel z hlediska rozsahu a cílů 

práce není možný. Dalo by se navíc říct, že takový přehled je částečně i nemožný. Existují 

platformy, které znají lidé po celém světě, ale také ty, které jsou vytvořeny v konkrétní zemi, 

a umožňují vzdělávání pouze v jazyce dané země.  
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Online vzdělávacími platformami jsou LMS systémy, MOOC kurzy, virtuální 

třídy/prostředí, sociální sítě, aplikace, ale také prostředí pro komunikaci. Platforma je 

definována jednak jako něco, co poskytuje prostor/místo pro vyjádření názorů, jednak jako 

operační systém.  

Do následujícího přehledu byly vybrány platformy, které se v rámci doporučení 

objevovaly nejčastěji. Mezi portály, které tyto seznamy sestavovaly, patří například: 

LearnWorlds (Rouna, 2022), Techradar8, Microlearning Blog9, Upskillwise10, Forbes11, 

nebo také RVP (Neumajer, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://www.techradar.com/best/best-online-learning-platforms 
9 https://www.edapp.com/blog/educational-platforms/ 
10 https://upskillwise.com/online-learning-platforms/ 
11https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2022/02/28/best-online-learning- 

platforms/?sh=5635e2f917d0 
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Přehled 1, 70 dostupných online platforem seřazených abecedně: 

Název platformy Jazyk Název platformy Jazyk 
Academy of Mine AJ LearnUpon AJ 

Adobe Connect AJ LearnWorlds AJ 
Alison AJ LessonUp AJ 

BigBlueButton AJ LifterLMS AJ 
BlueBoard ČJ LinkedIn Learning ČJ 

Book Creator  AJ Messenger  ČJ 
Canvas Network AJ Miro AJ 

Class Central AJ Moodle  ČJ 
ClassroomQ AJ Nostic ČJ 

Codecacademy AJ OnlineKurzyDoma ČJ 
Coursera AJ OpenLearning AJ 
Discord ČJ OpenupEd AJ 
Docebo  AJ Pluralsight.com AJ 

Duolingo ČJ Podia AJ 
Edunio ČJ Quizlet AJ 

EdX.com AJ SAP Litmos AJ 
Epale ČJ Saylor Academy AJ 

Facebook Blueprint ČJ Seduo.cz ČJ 
Free Conference Call AJ Skillshare AJ 

FutureLearn AJ Skype AJ 
Fuze AJ Stackoverflow  AJ 

GatherTown AJ Teachable AJ 
Google Classroom ČJ Team Link AJ 

Google Meet ČJ Teams ČJ 
Instagram  ČJ The Open University AJ 

iSpring Learn  AJ Thinkific AJ 
Jisti Meet ČJ Tour Creator  AJ 
Join.me AJ Udacity.com AJ 
Kajabi AJ Udemy.com AJ 

Khan Academy ČJ Unicorn Publishing ČJ 
Knowspread ČJ WhiteBoard AJ 

Kontis ČJ WizlQ AJ 
Learn2code.com ČJ WPLMS AJ 

LearnDash AJ YouTube ČJ 
LearnPress AJ Zoom AJ 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Aktuální trendy ve vzdělávání dospělých  

Kapitola by měla především sloužit jako přehled názorů, teorií a ukotvení toho, jak 

někteří autoři vnímají aktuální vzdělávání a směr, kterým podle nich směřuje. V předchozích 

částech práce byly zmíněny metody a formy, jak dospělé učit to, co momentálně potřebují. 

Na následujících stránkách jde o uchopení nových výzev a kompetencí, které stále se 

rozšiřující online prostředí vytváří. 

Trendy ve vzdělávání, především ty v online vzdělávání, byly ovlivněny nemocí 

covid-19. V době, kdy většina škol i firem musela každodenní kontakty nahradit obrazovkou 

počítače, se potřeba kvalitní platformy značně rozšířila. Na následujících stránkách 

diplomové práce bude zmíněno směřování vzdělávání dospělých s ohledem na stále větší 

zapojování online technologií.  

Na výše zmíněné navazuje i Jaroslav Mašek, který v článku pro Metodický portál 

RVP.CZ (2021) uvádí deset vzdělávacích trendů pro rok 2021, mezi něž řadí:  

• online vzdělávání zaměřené na personalizaci,  

• synchronní kolaborace a asynchronní učení,  

• whiteboard místo tabule,  

• výuka pomocí videa, 

• učení pomocí interaktivních prohlídek s prvky rozšířené a virtuální reality, 

• nanovýuka,  

• gamifikace, 

• M-vzdělávání na prvním místě,  

• 5G vzdělávání,  

• vzdělávání přes sociální média. 

Některé z nich byly v rámci minulého roku využity, některé na svůj čas slávy ještě 

čekají. Pět hlavních trendů neboli směr, kterým se ubírá vzdělávání v roce 2022, sepsal 

Callum Rae v článku pro eLearing Industry (2022):  

1. Nárůst vzdělávání v oblastech tzv. měkkých dovedností. 

2. Výuka založená na hrách / Gamifikace výuky.  

3. Důraz na celoživotní vzdělávání a mikro certifikáty. 

4. Potřeba kvalitnějších online kurzů.  

5. Vzdělávání řízené umělou inteligencí.  



 41 

V článku mimo jiné zmiňuje studii Pew Research Center, kteří vidí „nový normál 

vzdělávání dospělých“ v roce 2025 více založený na technologiích. Ve svém výzkumu se 

ptali inovátorů, vývojářů, vedoucích pracovníků v oblastech podnikání a politiky, ale také 

výzkumných pracovníků. V jejich odpovědích panovala shoda v potřebě budování stále 

důležitějšího kontaktu mezi člověkem a technologiemi (Rae, 2022).  

S růstem využívání digitálních technologií se posupně mění i způsob studia a učební 

styly studentů. Conole et al. (2008 In: Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021,  

s. 69–70) zmiňuje osm faktorů, které tyto změny vystihují:  

• Všudypřítomnost – online technologie se v dnešní době používají pro 

vyhledávání téměř jakékoli informace. Zároveň slouží pro sdílení a tvorbu 

obsahu, který mohou uživatelé navzájem upravovat a komentovat. 

• Personalizace – umožňuje uživateli upravovat si nástroje online technologií  

a materiály tak, aby vyhovovaly jeho potřebám.  

• Adaptivita – v rámci adaptivity si student vybírá pouze ty platformy, které mu 

pro jeho rozvoj vyhovují nejvíce. 

• Organizovanost – zahrnuje způsoby vyhledávání, ale také organizaci již 

vyhledaných informací. 

• Přenositelnost – při využívání online technologií využívá student dovednosti, 

které si osvojil při učení se v jiných životních situacích.  

• Čas a prostor – díky neustálému připojení k online prostoru může student 

s lektorem či svými spolužáky komunikovat neustále.  

• Měnící se způsoby práce – „Vznikají nové způsoby práce založené na využívání 

nových technologií. To se týká získávání a vytváření znalostí, ale také nahlížení 

na jejich hodnotu, což vyžaduje mimo jiné vysoce rozvinuté dovednosti 

v hodnocení a syntéze informací a znalostí.“ 

• Integrovanost – studenti si informace vyhledávají tak, aby uspokojili své 

individuální potřeby. Jsou schopni přecházet mezi tradičními a jinými 

výukovými zdroji.  

Online vzdělávání může andragogice hodně pomoct. Jak již bylo zmíněno výše 

v diplomové práci, dospělí lidé se při vzdělávání řídí především svými cíli a potřebami. Das 

(2021) v článku Andragogical Considerations: How eLearning Helps předložil 6 aspektů 

andragogiky a způsob, jakým jsou v rámci online vzdělávání řešeny.  
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Prvním z aspektů je potřeba znalostí, jelikož dospělí se učí především, když potřebují 

umět konkrétní dovednost či znalost. K naplnění tohoto cíle je nejlepším způsobem 

vzdělávání e-learning, který umožňuje spustit kurz kdekoli a kdykoli. Student si tak sám 

může naplánovat, s jakou intenzitou učení absolvuje, a to na místě, které mu vyhovuje. 

Druhým aspektem je motivace, která byla více popsána výše v diplomové práci. 

Dospělí účastníci vzděláváni jsou motivování především díky své vnitřní motivaci – 

zlepšením svých dosavadních dovedností, kariérním postupem a tak dále. Online vzdělávání 

pomáhá především možností analyzovat vlastní učení jednotlivce. Vytváří tak základ pro 

pochopení toho, jak student reaguje na výukové materiály, a jak je možné je zlepšit, aby  

se motivace pro zisk dalších znalostí ještě zvýšila.   

Třetím aspektem je ochota, kterou Das myslí především zájem dospělých  

o relevanci výsledků jejich vzdělávání a také zájem o to, jak jim daná informace pomůže 

v životě. E-learning zde dle něj plní roli zprostředkovatele studijních materiálů, do kterých 

účastník může kdykoli nahlédnout a přesvědčit se o jejich důležitosti. 

Čtvrtým aspektem jsou předchozí zkušenosti. Jak bylo zmíněno výše, lektor by na ně 

měl při tvorbě kurzu pro dospělé vždy pamatovat. Dospělí jedinci se rádi o své zkušenosti 

dělí a díky nim se učí od jiných. Online komunikace překonává bariéru času a prostoru. 

Student své zážitky a poznatky může sdílet s kýmkoli, a to například na sociálních sítích, 

fórech či platformách.  

Pátým aspektem je samostatné směřování, jelikož dospělí rádi sami řídí a kontrolují, 

co a jak se učí. Stejně jako u prvního z aspektů je výhodou e-learningu možnost studia 

kdykoli a kdekoli a také naprostá kontrola nad tím, kolik času studiu daný den jedinec 

věnuje. 

Posledním, šestým, aspektem je učení praxí. Aktivní učení, zkoumání, 

experimentování a přizpůsobování učení své práci či úkolům v životě. Skrz online 

vzdělávání může lektor uplatňovat řadu interaktivních aktivit a simulací a zahrnout tak 

praktické učení i ve virtuálním světě. 

Učení a dovednosti pro 21. století  

Spolu se vzrůstající mírou použití technologií roste i potřeba specifických dovedností 

a kompetencí. Jak zmiňují Zounek a Sudický (2012, s. 5), o kompetencích pro 21. století se 
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začalo uvažovat již v 90. letech minulého století. Problematika je známá pod originálním 

názvem 21st century skills.  

Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček (2021, s. 39) zmiňují systematickou analýzu 

odborných zdrojů týkajících se 21st century skills a digitálních kompetencí či gramotností, 

kterou zpracovala Ester van Laarová s kolegy (van Laar et al., 2017 In: tamtéž). Z analýzy  

a syntézy dalších modelů následně zpracovala vlastní rámec s názvem digitální dovednosti 

pro 21 století. Ve své studii zmiňuje Ester van Laar (2020) i tyto iniciativy, které se 

dovednostmi zabývají:  

• The partnership for 21st century = Partnerství pro 21. století. Organizace, která 

se zaměřuje na rozvoj dovedností pro 21. století, uvádí tři typy dovedností:  

o v oblasti učení (kreativita a inovace, kritické myšlení a řešení problémů, 

komunikace a spolupráce) 

o v oblasti gramotnosti (informační gramotnost, mediální gramotnost, 

gramotnost v oblasti informačních a komunikačních technologií) 

o v oblasti životní dovednosti (flexibilita a přizpůsobivost, iniciativa  

a samostatnost, sociální a mezikulturní dovednosti, produktivita  

a odpovědnost, vedení a odpovědnost) 

• Výzkumný projekt Assesment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S), 

jehož výsledkem je 10 dovedností rozdělených do 4 kategorií: 

o Způsoby myšlení (kreativita a inovace, kritické myšlení, řešení problémů  

a rozhodování, jak se učit, metakognice)  

o Způsoby práce (komunikace a spolupráce) 

o Nástroje pro práci (informační gramotnost, gramotnost v oblasti 

informačních a komunikačních technologií) 

o Život ve světě (občanství, životní a profesní dovednosti, osobní a sociální 

odpovědnost)  

• OECD (Organisation for Economic Co-operationa nd Development = 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) každoročně vydává publikaci 

Education at a Glance. V rámci definovaných indikátorů porovnává vzdělávací 

systémy jednotlivých členských a přidružených zemí.  

V poslední zprávě z roku 2021 je část zaměřená i na celoživotní učení a vzdělávání 

dospělých. To se čím dál tím více stává nepostradatelnou součástí a prioritou pro zvyšování 
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kvalifikace a rekvalifikace. Přínosy vzdělávání jsou nejen v zisku dovedností a nových 

kompetencí k nalezení lepší práce, ale také mohou přispět k osobnímu naplnění, zlepšení 

zdravotního stavu a občanské participace či pomoct se sociálním začleněním. Důležitá je 

také vzrůstající účast na vzdělávání, která se jak u mužů, tak u žen, zvedla o 10 % za 

posledních deset let (OECD, 2021).  

Ester Van Laar ve své nejnovější studii rozšířila základní kompetence o využití ICT, 

digitálních online technologií. Primárním východiskem pro tvorbu vlastního modelu 

kompetencí byla její vlastní publikace z roku 2017. V té vytyčila základních sedm 

dovedností a pět kontextuálních dovedností (van Laar, 2020).  

Jedná se o následující (van Laar, 2020):  

• Technické dovednosti: jedinec by měl být schopný nejen řešit každodenní 

problémy a úkoly, ale také orientovat se v online prostoru a různá prostředí 

využívat.  

• Práce s informacemi: ze všech stran se k jedinci dostává velké množství 

informací. Ty by měl umět správně vyhodnotit, organizovat, vyhledat  

a rozpoznat, a to především v online prostředí. K této dovednosti patří také 

schopnost vyhledávat relevantní zdroje. 

• Komunikační dovednosti: v rámci online prostředí je třeba vyjadřovat se účinně  

a smysluplně. K tomu je potřeba využít adekvátní média či formáty sdělení.  

• Spolupráce: ve 21. století je důležité umět efektivně pracovat v týmu, vytvářet 

shody při jednání s ostatními a společně dosahovat stanovených cílů.  

• Kritické myšlení: v době dezinformací je třeba se kriticky zamýšlet nad každým 

nalezeným zdrojem a vyhodnocovat jeho relevantnost. Jedinec by se měl naučit 

v online prostřední adekvátně argumentovat a odhalit aspekty problému  

či tématu.  

• Kreativita: online prostředí může jedinci přinášet řadu nových nápadů, myšlenek, 

postupů. Motivuje ho k vytváření nových obsahů, námětů či vlastních příběhů 

(např. na sociálních sítích).  

• Řešení problémů: digitální technologie zde slouží k nalezení poznatků  

o problému. Jedinec by je měl být následně schopen vyhodnotit tak, aby mohl 

problém efektivně vyřešit.  
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Pro celistvé uchopení a přehled směřování andragogiky je v diplomové práce zmíněn  

i Anderson (2008 In: Zounek a Sudický, 2012, s. 6), který definuje tyto důležité oblasti:  

• Komunikace – nejen konstruování logických argumentů, ale také vyvozování 

závěrů z odlišných zdrojů. Do této oblasti řadí i využití digitálních technologií, 

které mohou efektivitu komunikace podporovat. 

• Kreativita – především zaměřená na inovace. 

• Spolupráce – pro firmy je stále důležitější, aby jejich zaměstnanci pracovali 

efektivně a koordinovaně jako tým. Digitální sítě a na sítích založené nástroje 

jsou nyní základem pro tuto spolupráci. 

• Kritické myšlení – informace se k nám v novodobé společnosti dostávají ze všech 

stran. Důležitou dovedností je umět o těchto informacích kriticky přemýšlet  

a vyhodnocovat je.  

• Technologická gramotnost – tedy schopnost rychle se přizpůsobit novým 

technologiím či inovacím a umět je následně efektivně využívat.  

Rámcem kompetencí se zabývá i Evropská komise. Ta klíčové složky digitálních 

kompetencí identifikovala do pěti oblastí (The Digital Competence Framework 2.0):  

• informační a datová gramotnost, 

• komunikace a spolupráce, 

• tvorba digitálního obsahu, 

• bezpečnost,  

• řešení problémů. 

Do informační a datové gramotnosti řadí schopnost najít a získat jak digitální data, 

tak informace a obsah, a umět posoudit jejich relevanci. Každý by měl umět se získanými 

daty pracovat – ukládat je, spravovat či organizovat. Umění komunikovat a spolupracovat 

prostřednictvím digitálních technologií je využitelné napříč generacemi i různými kulturami. 

Důležité je myslet také na budování své digitální identity a pověsti. V rámci třetí 

kompetence, tvorba digitálního obsahu, by člověk měl umět vytvářet a upravovat online 

obsah. Po nalezení kvalitní informace by ji měl umět zapracovat do vzniklých 

„textů/souborů“ znalostí. Měl by také pamatovat na důležitost uplatňování autorských práv. 

V rámci bezpečnosti je potřeba znát způsob, jak správně chránit své osobní citlivé údaje. 

Vědět, co do online prostoru patří, a co by naopak mělo zůstat nezveřejněno. Důležité je také 
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uvědomit si dopad digitálních technologií, jejichž nesprávné užívání může vést k fyzickým 

i psychickým problémům. Při užívání online technologií bychom měli být schopni 

identifikovat potřeby a problémy, se kterými se setkáváme, a umět je efektivně vyřešit. 

Zároveň tato kompetence vnímá jako důležité neustálé přizpůsobování se vývoji technologií 

(The Digital Competence Framework 2.0).  

4.1 Legislativa dalšího vzdělávání a aktuální cíle vzdělávání v České 

republice 

Jak je ze stránek výše patrné, vzdělávání dospělých se i v České republice neustále 

rozrůstá a jeho potřeba stoupá spolu s důrazem na jeho kvalitu. I když legislativa není 

předmětem diplomové práce, je zde zmíněna především pro celistvost uchopení 

problematiky a také s cílem vymezit další směřování vzdělávání dospělých.  

V České republice sice neexistuje jednotný zákon, který by vzdělávání dospělých či 

další vzdělávání upravoval a vymezoval. Vzdělavatelem, lektorem nebo koučem tak může 

být každý bez ohledu na jeho předchozí vzdělání. Nejsou jasně vymezeny ani způsoby, 

jakými lze ověřit kompetence, které účastník při vzdělávacím kurzu nabyl. Některá 

vymezení ale, alespoň částečně, najdeme v některých z následujících zákonů.  

Ve Sbírce zákonů najdeme systémovou legislativní úpravu dalšího vzdělávání pro 

určité cílové skupiny zaměstnanců. Jedná se například o zdravotníky, pedagogické 

pracovníky a pracovníky působící v sociálních službách. V zákoně o vysokých školách je 

upraveno poskytování tzv. programů celoživotního učení na vysokých školách (Veteška, 

2016, s. 174). Důležitý je také zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 

státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států. 

Tento zákon také upravuje obecný systém uznávání odborných kvalifikací (tamtéž, s. 114). 

Mezi další zákony patři například zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání, který mimo jiné stanovuje existenci Národní soustavy klasifikací12.  

Cíle a směřování dalšího vzdělávání jsou popsány ve Strategii vzdělávací politiky 

České republiky do roku 2030+ (Fryč, Matušková, Katzová, et al., 2020), ve které se 

zmiňuje, že „úkolem vzdělávacích institucí je vést lidi v jakémkoliv věku k podnikavosti 

v rovině osobní, profesní a společenské“ (tamtéž, s. 38). V rámci vývoje společnosti jsou 

zahrnuty trendy, které by mělo v následujících letech celoživotní učení zahrnovat. Mezi ty 

 
12 https://www.narodnikvalifikace.cz 
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patří občanské vzdělávání, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a rozvoj digitálních kompetencí. 

Spolu s tím je důležité, aby na trhu neformálních kurzů vzdělávání existovala široká, pestrá 

a kvalitní nabídka. Strategie dále vymezuje čtyři základní okruhy (tamtéž):  

1. Rozvoj kompetencí pro celoživotní učení: Aby se lidé vzdělávali průběžně  

a pokračovali v rozvoji celý svůj život, je důležité, aby kompetencemi pro to 

potřebnými, byli vybaveni již jako děti v počátečním vzdělávání. V tomto kroku 

by se do vzdělání měly zapojit také instituce spojené s kulturní a sociální 

andragogikou. Vzdělávání dospělých může této fázi pomoci prostřednictvím 

nabídky kvalitních a dostupných kurzů.  

2. Podpora dalšího vzdělávání: „Další vzdělávání představuje pro dospělé osoby 

způsob, jak se v průběhu života vyrovnávat se změnami, a to jak společenskými, 

tak ekonomickými a environmentálními“ (tamtéž, s. 39). V rámci této oblasti 

bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporovat střední a vysoké 

školy v roli poskytovatele dalšího vzdělávání, spolu s rozvojem kariérového 

poradenství. Mělo by dojít i k revizi Národní soustavy kvalifikací.  

3. Podpora organizací a aktivit v neformálním vzdělávání: Již od mladého věku je 

potřeba učit jedince smysluplně využívat volný čas. Aby se mohla naplnit politika 

státu směrem k mladé generaci, bude potřeba spolupráce ministerstev a dalších 

sektorů společnosti, které se podílejí na vzdělávání a ovlivňování mladých lidí.  

4. Propojení různých forem vzdělávání: Propojení formálního a neformálního 

vzdělávání by mělo být naplněno komunikací a spoluprací mezi pedagogickými 

pracovníky a dobrovolníky pracujícími s dětmi a mládeží. V rámci této oblasti 

budou nastavena pravidla, která: „umožní zohledňovat neformálně získané 

znalosti a dovednosti ve formálním vzdělávání žáka – např. uznáváním 

digitálních odznaků (badges), absolvovaných on-line kurzů a přednášek“ 

(tamtéž, s. 40).  
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5 Shrnutí teoretické části  

Teoretická část si kladla za cíl vymezit a teoreticky ukotvit jak vzdělávání dospělých, 

tak jeho aktuální trendy, a to především s ohledem na online vzdělávání. Důležité bylo 

vymezit také pojmy související s cílem práce: moderní výuková metoda a online vzdělávací 

platforma. Pro přehlednost byla zařazena tabulka, která vznikla ze shrnutí jednotlivých 

teoretických uchopení vzdělávání dospělých (pravý sloupec). Levý sloupec tabulky pak 

zmiňuje funkci, která těmto teoretickým uchopením odpovídá.  

Shrnutí vychází nejen z kapitoly Metody vzdělávání dospělých a Online vzdělávání, 

ale v popisech zahrnuje také Kolbův styl učení, androdidaktické zásady, čtyři typy studentů 

podle preference jejich stylu a myslí také na definované aktuální trendy. Naopak byly 

vyřazeny metody, které pro výzkum této práce nelze aplikovat. Důvodem je jejich závislost 

na konkrétním rozhodnutí a výukovém stylu lektora. Příkladem mohou být interaktivní 

metody, které zmiňuje Langer (2016, s. 192–201). V rámci obsahové analýzy (více viz 

kapitola 6) nelze říci, zda online vzdělávací platforma umožňuje zařadit metodu křížovky 

nebo hledat chyby v textu. Lze ale předpokládat, že tyto metody bude mít lektor připravené 

v externím souboru, a je tak potřeba vědět a v rámci analýzy zjistit, zda má platforma funkci 

vložení souboru.  

Zařazená není ani metoda e-learningu, která je sice v publikacích jako moderní 

výuková metoda vymezena, pro cíl práce ale není relevantní.  

Přehled 2, Shrnutí teoretických vymezení 

Hledané funkce  

na online platformě Shrnutí teoretického vymezení 

Nahrání souboru, 

možnost sdílení 

obrazovky  

V rámci výuky by měla být možnost použít pro ni relevantní 

materiály. Ty mohou být v různých formách, mezi které patří 

například wordové soubory, ppt prezentace, videa, 

fotografie/obrázky. Lze využít i soubory, které podporují 

gamifikaci ve výuce (skládačky, spojovačky, křížovky aj.). 

Všechny typy nahraných souborů by měly být vizuálně 

přitažlivé, motivovat studenty pro další výuku, předávat 

adekvátní znalosti a tipy na relevantní zdroje. Celkově by tato 
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funkce měla zahrnovat možnost vytvořit z klasické výuky 

interaktivní. V rámci sdílení obrazovky lze zapojovat i studenty 

do řízení výuky, kdy mohou sami vytvářet její obsah. 

Vložení URL odkazu 

na externí multimédia 

/ webovou stránku 

Využívat online média při vzdělávání může tutor díky možnosti 

vložení odkazu na materiál / video / podcast / hry / webová fóra 

a další. Toto médium se následně stává studijním materiálem 

relevantním pro téma výuky, zajišťuje studentovi další tematické 

uchopení a zprostředkovává interaktivní obsah. Uplatnit se může 

i metoda vizualizace a gamifikace. 

Soubory ke stažení, 

záznamy ze 

synchronní výuky 

Relevantní materiály pro výuku si student může volně stáhnout 

a následně je využít pro své samostudium, přípravu na test, nebo 

v rámci studijní aktivity. Tyto materiály mohou sloužit pro 

vyplňování online přímo v rámci synchronního učení, nebo si je 

může student vytisknout, vyplnit a poslat ke kontrole. V rámci 

materiálu ke stažení může být i teoretické dovysvětlení látky 

nebo více zajímavostí, které by měl student znát. Souborem ke 

stažení může být i nahrávka z proběhlé synchronní lekce. 

Virtuální třída 

Metoda virtuální třídy se snaží o online zapojení a propojení 

všech účastníků kurzu. Tutor by se měl snažit budovat komunitu, 

ve které mohou studenti sdílet své názory, diskutovat, 

vyměňovat si jak znalosti, tak i tipy. Touto metodou se projevuje 

kolaborativní učení, a také teorie zapojení. V rámci seznamování 

získá tutor i přehled o tom, kdo jsou jeho studenti, a s jakými 

zkušenostmi do kurzu přichází. V rámci virtuální třídy lze zapojit 

i metody společné práce na projektech a další aktivity, které 

mohou mít studenti v rámci asynchronního plnění výuky. 

Chat / Online chat / 

Diskuzní fórum 

Online chat umožňuje při synchronní výuce aktivně 

komunikovat a sdělovat své poznatky / ptát se na otázky ke 

konkrétnímu tématu. Zajišťuje budování komunity, osobní 

přístup, metodu interaktivity, aktivizační výukové metody 
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diskuze a další. V rámci asynchronní výuky může tyto aspekty 

splňovat například diskuzní fórum, které rozvíjí názory studentů, 

a lektor v jeho rámci může se studenty dále komunikovat. 

Whiteboard/tabule 

Je využívána spíše v synchronní výuce, ale jako uložená může 

sloužit i pro výuku asynchronní. Umožňuje využít metody jako 

brainstorming, myšlenkové mapy a další. Přitom aktivně 

zapojuje všechny studenty. 

Vytvoření hry / 

herního prostředí 

Využití her ve vzdělávání může být aktivizační metodou, která 

do výuky vtáhne všechny studenty a zábavnou formou jim předá 

teoretické či zajímavé informace k probírané látce. 

Rozdělení do lekcí / 

modularizace výuky 

Tutor nepředává veškeré učivo hned, ale rozděluje jej do 

jednotlivých modulů/lekcí/kapitol. Student je může buď plnit 

postupně podle toho, kdy má čas, nebo jsou uskutečňovány v 

rámci synchronního učení. Oba typy učení v rozdělení výuky 

uplatňují studentovo mikroučení. 

Test / kvíz / zpětná 

vazba 

Test/kvíz či zpětná vazba mohou být jednak uskutečněny v rámci 

synchronní výuky s okamžitým vyhodnocením, jednak v rámci 

asynchronní výuky po ukončení dané části kurzu. Zpětná vazba 

by měla být možná také po absolvování celého kurzu, aby jej měl 

lektor možnost vyhodnotit. Tato funkce v sobě zahrnuje zásadu 

zpětné vazby, otestování znalostí získaných v kurzu, aplikování 

získaných znalostí, sebehodnocení, ale také může být 

realizována ve formě vstupního dotazníku. Dále může obsahovat 

metody gamifikace a také úkoly/cvičení. 

Vytváření malých 

skupin 

Vytváření skupin, ve kterých studenti mohou plnit zadání, 

podporuje aktivní zapojení účastníků, zásadu individuálního 

přístupu, kolaborativní učení, komplexní metody, teorii zapojení 

a další. 
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Synchronní 

vzdělávání 

Synchronní výuka v rámci online vzdělávání probíhá za pomoci 

videokonferencí / živých vysílání. V rámci těch mohou být 

využity všechny aktivizační výukové metody (didaktické hry, 

inscenace, předání kontroly, brainstorming, vytváření plánů, 

skupinová výuka, princip přímé účasti, týmové učení, případové 

studie, simulace, hraní rolí a další). Při předávání informací by 

měl lektor myslet na jejich vizualizaci a také na to, že 

nejefektivnějším způsobem vzdělávání je použití různých metod, 

a především využití již získaných zkušeností dospělých studentů, 

stejně jako jejich motivace podílet se aktivně na vytváření výuky. 

Mobile learning 

Pro moderní metody je důležité, aby bylo studium dostupné 

kdykoli a kdekoli. Nejlepším způsobem je využití mobilního 

telefonu, který má účastník vždy při ruce. 

Aktivní zapojení 

účastníka 

V rámci aktivního zapojení účastníků při synchronní výuce může 

tutor zvolit někoho, kdo odpoví na otázku. Je důležité, aby se do 

výuky postupně zapojili všichni účastníci kurzu. Výběrem 

účastníka může lektor předat i kontrolu nad kurzem. Aktivním 

zapojením může být i vyjádření reakce a další metody, které lze 

aplikovat i do výše zmíněných funkcí. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 Metodologie a výzkumný cíl 

Metodologická část diplomové práce zahrnuje definici výzkumného problému, 

výzkumného cíle a výzkumných otázek. Představuje zvolenou metodu výzkumu, popis 

výběru vzorku, výzkumného designu a popis sběru a analýzy dat.  

Punch (2015, s. 17) klade důraz na to, aby byl výzkum pojímán jako „organizovaný, 

systematický a logický proces zkoumání, při němž se využívá empirická informace pro 

zodpovězení otázek“. Také zdůrazňuje (tamtéž, s. 36), že je důležité odpovědět si na tyto 

otázky: Co je předmětem výzkumu? Co se výzkum snaží odhalit? Jakým způsobem chceme 

zodpovědět výzkumné otázky, jakými metodami a proč? Za jakým účelem je výzkum 

důležité provést / co výzkum přinese?  

Cílem diplomové práce bylo analyzovat vybrané online platformy a jejich funkce, 

s ohledem na možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání dospělých. 

6.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Výzkumný problém byl formulován na základě rešerše a studia odborné literatury. 

Následně byly formulovány výzkumné otázky, které obecný výzkumný problém upřesňují, 

a jsou zaměřené na jednotlivé aspekty výzkumu. Zároveň „vymezují a organizují výzkum, 

určují jeho hranice, směr, kohezi – jsou pro výzkumníka vodítkem, kudy se jeho výzkum bude 

ubírat“ (Novotný, Špaček, Šťovíčková, Jantulová, 2019, s. 52-53). Tyto otázky budou dále 

zodpovězeny prostřednictvím analýzy a interpretace dat.  

Online vzdělávání je v rámci andragogiky stále populárnější. Tutoři jej využívají 

nejen pro blended learning, ale vytvářejí na něm i celé kurzy. Ty by měly být vytvořeny tak, 

aby splňovaly aktuální trendy ve vzdělávání dospělých, uplatňovaly moderní didaktické 

metody spolu se zásadami a zohledňovaly individuální přístup ke každému účastníkovi.  

A nejen to, v rámci kurzu by měla být umožněna zpětná vazba, stejně jako testování znalostí 

účastníků kurzu.  

Výzkumnou oblastí diplomové práce je andragogika na online platformách. 

Výzkumným problémem je: Uplatnění moderních výukových metod a trendů vzdělávání 

dospělých na vybraných online platformách. 
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Výzkumný problém je popisným (deskriptivním) výzkumným problémem, který by 

měl odpovědět na otázky typu „jaké to je?“. Stanovené výzkumné otázky by měly být 

zvoleny tak, aby odpovědi dokázaly zkoumaný jev správně popsat (Svobodová, 2020).  

Výzkumné otázky:  

1. Jak lze prostřednictvím vybrané online platformy uplatnit zvolené 

androdidaktické zásady? 

2. Jak lze prostřednictvím vybrané online platformy uplatnit definované moderní 

výukové metody? 

3. Je možné vybranou online platformu využít v rámci mobile learningu? 

4. Je možné na vybrané online platformě vytvořit virtuální třídu? 

Každá z výzkumných otázek představuje oblast problematiky, která byla definována 

v teoretické části práce a následně shrnuta pro potřeby další části – analýzy vybraných 

platforem. Pro potřeby analýzy jsou v rámci jednotlivých výzkumných otázek definovány 

otázky pracovní.  

VO1: Jak lze prostřednictvím vybrané online platformy uplatnit zvolené 

androdidaktické zásady? 

V rámci této otázky se diplomová práce snaží zodpovědět tyto pracovní otázky:  

• Lze uplatnit zásadu zpětné vazby?  

• Lze uplatnit zásadu komplexnosti? 

• Lze uplatnit zásadu aktivity? 

• Lze uplatnit zásadu názornosti? 

• Lze uplatnit zásadu individuálního přístupu?  

 

VO2: Jak lze prostřednictvím vybrané online platformy uplatnit definované moderní 

výukové metody? 

V rámci této otázky se diplomová práce snaží zodpovědět tyto pracovní otázky:  

• Lze uplatnit metody interaktivity? 

• Lze uplatnit metodu zapojení všech účastníků?  

• Lze uplatnit metodu mikroučení? 

• Lze uplatnit metodu gamifikace? 
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• Lze uplatnit metodu interaktivního videa? 

• Lze uplatnit komplexní metody? 

• Lze uplatnit aktivizační metody? 

• Lze uplatnit metody vizualizace? 

• Lze uplatnit metodu malých skupin? 

 

VO3: Je možné vybranou online platformu využít v rámci mobile learningu? 

V rámci této otázky se diplomová práce snaží zodpovědět tyto pracovní otázky:  

• Lze stáhnout vybranou platformu do telefonu jako aplikaci?  

• Je možné vzdělávat se na platformě i skrz mobilní telefon?  

 

VO4: Je možné na vybrané online platformě vytvořit virtuální třídu? 

V rámci této otázky se diplomová práce snaží zodpovědět tyto pracovní otázky:  

• Lze v rámci vybrané platformy vytvářet komunitu studentů?  

• Lze v rámci vybrané platformy hrát hry?  

• Lze v rámci vybrané platformy spolupracovat?  

• Lze v rámci vybrané platformy vymezit prostor pro setkávání na kávu? 

 

6.2 Popis výzkumného designu  

Pro výzkum diplomové práce byla zvolena kvalitativní strategie. Důvodem pro její 

výběr je, že umožňuje hlouběji uchopit zkoumaný fenomén a zaměřit se tak na jednotlivé 

detaily, odlišnosti, zachytit pluralitu a diverzitu. Na rozdíl od kvantitativního výzkumu sice 

neumožňuje studovat rozsáhlé množství dat s cílem jejich generalizace, ale jejím důležitým 

faktorem je snaha o porozumění toho, co, kdo, jak, kde, kdy a proč dělá, a to s důrazem na 

specifičnost sledovaného fenoménu, kterým online platformy bez pochyby jsou (Novotná, 

Špaček, Šťovíčková, 2019, s. 29–30). 

Pro poznání dat byl zvolen přístup indukce, tedy od jednotlivého k obecnému, 

přičemž dochází k pátrání po pravidelnostech v realitě. Ta se ve společenských vědách 

uplatňuje v kvalitativních výzkumech, jejichž výzkumnou strategií je identifikace sociálního 

problému, sběr a analýza dat a závěrečný popis a interpretace. Induktivní přístup poznání je 
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charakteristický právě pro kvalitativní výzkumnou strategii (Novotná, Špaček, Šťovíčková, 

2019, s. 27). 

Charakteristikou kvalitativního výzkumu je sice slabá standardizace, nízká reliabilita 

= při opakování měření dochází ke shodným výsledkům, pokud se stav pozorovaného 

nezměnil, ale také vysoká validita = měříme skutečně to, co jsme chtěli měřit (Průcha, 2014).  

Technikou sběru dat byla zvolena obsahová analýza. Ta „spočívá v identifikaci, 

srovnávání a vyhodnocování obsahových prvků v různých produktech lidské činnosti“ 

(Průcha a Veteška, 2012, s. 198). Předmětem zkoumání jsou tak obsahy komunikace 

předávané jako text nebo obraz (Dvořáková, 2010, s. 98). Obsahovou analýzu řadíme do 

nevtíravých technik kvalitativního výzkumu, jejichž předmětem jsou prameny, které nejsou 

vytvořeny speciálně za účelem výzkumu. Jako zdroje dat byly využity virtuální zdroje 

(Novotná, Špaček, Šťovíčková, 2019, s. 398), konkrétně vybrané online platformy. Mezi 

výhody obsahové analýzy patří adaptabilnost, komparovatelnost a jednoduchá 

aplikovatelnost na různé typy dat. Mezi nevýhody patří například určitá subjektivita 

výzkumníka (Dvořáková, 2010, s. 95–96). 

Základní pracovní rozvržení obsahové analýzy v sobě zahrnuje design výzkumu, 

organizaci výzkumu, fázi ověřování, získávání dat a vyhodnocování dat. V rámci fází je tedy 

vymezen výběrový soubor dat, je také definováno, jaké budou zvoleny kategorie, a jaký bude 

obecný pojem hledaný za znaky. Tím může být např. slovo, fráze, témata nebo sémantické 

jednotky (Scherer, 2004 In: Dvořáková, 2010, s. 98). 

Při práci s virtuálními daty je potřeba myslet na jejich charakteristiky, kterými se liší 

od jiných zdrojů. Těmi jsou: intertextualita, nestálost a nedokončenost, nelinearita. Důležité 

je myslet také na to, že některá data mohou být dostupná jen částečně, jelikož jejich další 

sdílení může být vázáno předem stanovenými a podepsanými pravidly (Novotná, Špaček, 

Šťovíčková, 2019, s. 411). 

Pro neexistující teoretický popis vybraných online platforem budou nejprve postupně 

představeny, a to jak z hlediska jejich charakteristiky, tak z hlediska možností vzdělávání  

a funkcí, které umožňují. V rámci tohoto kroku budou data vizualizována – zobrazena 

v přehledné a dále zpracovatelné formě (Novotná, Špaček, Šťovíčková, 2019, s. 421). Dále 

budou data pročítána s cílem vyvodit závěry, které by mohly zodpovědět stanovené 

výzkumné otázky. S tímto krokem souvisí i další činnost kvalitativní analýzy, kterou je 

zapisování. To pomáhá zaznamenávat úvahy a komentovat čtený text. V rámci zápisků bude 
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provedena třetí činnost, kterou je redukce dat – zapisována budou pouze data relevantní. 

Tedy ta, která by měla vést k porozumění výzkumného problému. Porovnávání (čtvrtá 

činnost) vymezuje, které jednotky, a také podle jakých kritérií, mezi sebou budou 

porovnány. Poslední činností je pojmenovávání, tedy nazývání vypsaného pojmy (tamtéž,  

s. 422–423). 

Analýza kvalitativních dat obecně rozlišuje dva typy – holistický přístup a přístup 

založený na segmentaci, tedy rozčlenění textu na segmenty, v rámci kterých dochází 

k porovnávání a nalézání pravidelností. Jeho výhodou je využitelnost na téměř jakýkoli 

soubor dat. Naopak holistický přístup je spíše používán v rámci analýzy dat, která mají 

povahu vyprávění příběhu, a vychází z „premisy, že texty dávají smysl pouze ve své 

celistvosti, proto je potřeba na ně nahlížet jako na integrovaný celek nesoucí svůj vlastní 

význam“ (Novotná, Špaček, Šťovíčková, 2019, s. 429). Na základě těchto charakteristik  

se v rámci diplomové práce bude jednat o analýzu pomocí segmentace.  

Text bude rozdělen na dílčí části, tzv. jednotky analýzy, kterými může být celý text, 

gramatické části textu (slova, věty, odstavce), strukturální jednotky (řádky, sloupce, strany) 

nebo tematické jednotky. Pro diplomovou práci budou využity naposledy zmíněné tematické 

jednotky. V rámci kódování tak bude jednotlivým segmentům přidělen popisek pomocí 

slova / slovního spojení. I v rámci kódování lze volit induktivní, nebo deduktivní postup, ale 

jak zmiňují Novotná, Špaček, Šťovíčková (2019, s. 431), v praxi dochází k jejich kombinaci. 

V rámci induktivního postupu dochází ke kódování s ohledem na data, a snahou je vytvořit 

takový kód, který by jednotce odpovídal nejvíce. Naopak deduktivní postup vychází 

z tvoření kódů na základě teorie, která poskytuje pojmový rámec. Nedochází tedy k hledání 

správných názvů kódu, ale k hledání vhodných segmentů pro již existující pojmy (tamtéž).  

Aby byl přehled o všech vytvořených kódech, bude vytvořena kódovací kniha, tedy 

„seznam všech kódů společně s jejich definicí, tj. s kritérii pro zahrnutí, případně vyloučení 

z daného kódu“ (Novotná, Špaček, Šťovíčková, 2019, s. 434). Po nastudování, analýze  

a kódování budou data interpretována.  

6.3 Výzkumný vzorek 

Pro výzkum diplomové práce je potřeba vymezit výběrový soubor dat. Tím jsou 

online vzdělávací platformy. V rámci stanovení výzkumného vzorku byla nejprve provedena 

analýza dostupných online vzdělávacích platforem, které jsou na internetu dostupné. 
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Z těchto platforem byly pomocí strategie účelového výběru vybrány čtyři online 

vzdělávací platformy (velikost výzkumného vzorku), které budou podrobeny následné 

analýze. Jedná se o platformy Knowspread, Thinkific, Miro a BigBlueButton.  

Jde o typ heterogenního vzorku, do kterého jsou platformy zařazeny na základě jedné 

klíčové vlastnosti. Tou je možnost vytvoření kurzu v rámci online vzdělávání.  

Zdůvodnění výběru těchto platforem je rozebráno v části diskuse této diplomové 

práce. 

6.4 Etické otázky společenskovědního výzkumu 

Etika je součástí každí vědecké i výzkumné praxe a je třeba nad ni uvažovat jak 

v kvalitativním, tak v kvantitativní strategii výzkumu. V rámci sociálních věd má etika čtyři 

pilíře: dobrovolné participace, důvěryhodnosti, neubližování a princip správnosti a integrity. 

A etika se neodráží jen ve výzkumu jako procedurální etika a mikroetika, ale také v procesu 

reprezentace jako publikační etika (plagiátorství a falzifikace) a v otázce legitimity výzkumu 

(Novotná, Špaček, Šťovíčková, 2019).  

Z hlediska procedurální etiky byly všechny platformy informovány o záměrech 

analýzy funkcí a popisu platformy v rámci této diplomové práce. Data, která jsou v rámci 

závěrů diplomové práce interpretována jsou volně dostupná a může se k nim dostat každý, 

kdo si platformu otevře a bude na ni chtít vytvořit online kurz. Nebyly uvedeny žádné citlivé 

ani osobní údaje, které by mohly ublížit či někoho poškodit.  
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7 Analýza online platforem  

V rámci této kapitoly budou, na základě nalezených teoretických ukotvení, 

analyzovány čtyři vybrané online vzdělávací platformy, kterými jsou: Knowspread, 

Thinkific, Miro a BigBlueButton.  

Nejprve bude platforma představena z hlediska jejích funkcí a možností. Následně 

budou za pomoci kódování zredukována relevantní data pro výzkum, která mezi sebou 

budou porovnána. Cílem bude ověřit výzkumné otázky a výzkumný cíl práce.  

U každé platformy lze nalézt i vizualizaci popisovaných funkcí pomocí fotky,  

tzv. snímků obrazovky. (vždy 4-5 nejvíce relevantních). Informace o platformách byly 

primárně čerpány z jejich oficiálních stránek a platforem umožňující tvorbu kurzu.  

7.1 Online platforma: Knowspread 

Představení platformy  

Knowspread je česká online vzdělávací platforma, za kterou stojí firmy DerGroup,  

s. r. o. a Applifting, s. r. o. V letech 2015–2017 probíhal její vývoj, po kterém následovaly 

dva roky pilotního neveřejného provozu. Svůj „veřejný provoz“ platforma spustila 20. října 

2020. V roce 2021 o sobě platforma dávala více vědět prostřednictvím sociální sítě Facebook 

a placené reklamy na Google. V průběhu několika měsíců fungování platforma získala přes 

dvacet tisíc uživatelů, a to i v rámci veřejných institucí, kterými jsou například Ministerstvo 

obrany, společnost Čepro nebo Úřad práce ČR.  

Hlavním cílem platformy je uspět na celosvětovém trhu a zlepšovat se ve tvorbě 

asynchronních kurzů pro dospělé, a to především z didaktického hlediska. Výhodou 

platformy je její snadná ovladatelnost. A právě to považují tvůrci platformy za její hlavní 

přednost. Chce se přiblížit běžným uživatelům, na které neklade vysoké technické ani 

ekonomické nároky. Naopak jim umožní vytvoření kvalitního obsahu, a ten následně prodat.  

Knowspread se na svých stránkách prezentuje také jako platforma se snadnou 

správou studentů, možností automatického opakování kurzu, nabízí podporu uživatelům, 

tvorbu vlastního kurzu či studium odkudkoli. Dále také nabízí prodej vlastního obsahu, 

získání certifikátu a rozhraní pro externí systémy.  

Knowspread nyní v rámci své nabídky umožňuje jednak tvorbu vlastního kurzu, 

jednak také absolvování již vytvořených kurzů. Zaměřuje se například na oblasti vzdělávání 
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ve zdravotnictví, a to nejen pro lékaře v rámci povinných školení (např.: nakládání s odpady, 

první pomoc nebo požární ochrana pro zaměstnance), ale také pro pacienty (např.: obezita, 

syndrom vyhoření nebo preventivní péče v ČR). Nabízí také nejrůznější odborné kurzy, 

např.: agresivní pacient, základy hygieny pro dobrovolníky nebo angličtina pro zdravotníky.  

Další oblastí, pro kterou jsou kurzy k dispozici, je vzdělávání pro firmy.  

V jejich rámci je možné využít kurzy povinného školení (např.: kybernetická bezpečnost, 

GDPR – úvod do problematiky nebo BOZP pro vedoucí zaměstnance) nebo oborné kurzy 

(např.: home office s dětmi, základy finanční gramotnosti, office fitness).  

Z výše popsaného představení online vzdělávací platformy je patrné, že není pouze 

platformou, na které může kterýkoli lektor vytvořit vzdělávací kurz, ale také platformou, na 

které dospělý uchazeč o vzdělání najde kurzy jak v oblasti dalšího zájmového, tak profesního 

vzdělávání. Z toho důvodu proběhne další analýza platformy nejen z pohledu lektora  

a možností při vytváření, ale také z pohledu studenta.  

Cenové plány Knowspread 

Platforma nabízí čtyři druhy cenových plánů – Free, Basic, Premium a Individual. 

Na stránkách je přehledně uvedeno, co který plán zahrnuje a také jejich porovnání spolu 

s možností výpočtu ceny za počet uživatelů v rámci jednotlivých plánů. Cenový plán Free 

nabízí zdarma studium tří kurzů, mezi které se řadí bezpečnost práce pro zaměstnance, 

Kybernetická bezpečnost a Jak vytvořit kurz na Knowspread. Dále umožňuje tvorbu 

vlastních kurzů, jejich distribuci, přehledy o studiu a také správu obsahu a studentů.  

Cenový plán Basic, v rámci kterého platí organizace 15 Kč za uživatele, umožňuje 

navíc studovat zdarma osm zákonných kurzů a zároveň k nim dodává dokumentaci, kterou 

student/organizace využije v případě kontroly inspektorátu práce či jiných úřadů. Tyto kurzy 

jsou také každoročně aktualizovány. Plán Premium s cenou 25 Kč na uživatele nabízí 

jedenáct zákonných kurzů a pět odborných kurzů. Navíc také obsahuje knihovnu 

podpůrných materiálů. Plán Individual je plně přizpůsoben potřebám velké organizace. 

Základní funkce platformy v rámci vytváření online vzdělávacího kurzu  

Aby tutor mohl vytvořit online vzdělávací kurz, je potřeba se do platformy 

registrovat. Registrovat lze pouze sebe, jako lektora, s následným připojením do již 

vytvořené organizace. Případně je při registraci nového tutora zvolena i možnost jejího 

vytvoření. Po dokončení registrace se tutorovi nabídne rozhraní nazvané nástěnka, na kterém 
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vidí kurzy ke studiu, dokončené kurzy a kurzy vytvořené tutorem. Pro vytvoření nového 

kurzu je potřeba přejít do rozhraní „Správce obsahu“ a skrze odkaz „Vytvořit kurz“ se 

zobrazí základní identifikace daného kurzu.  

 

Snímek obrazovky 1, Knowspread, správce obsahu 

Po vyplnění základních údajů lze kurz upravit v rámci sekce „Editování obsahu“. 

Tutor může každý kurz rozdělit do několika lekcí a v rámci lekcí do dalších kroků. V rámci 

vymezení lekce lze přidat její popis a studijní materiály, kterým může být jak psaný obsah 

(dokument word, powerpointová prezentace), tak audiovizuální obsah nebo odkaz na 

webovou stránku.  

 

Snímek obrazovky 2, Knowspread, vytvoření kurzu 

Výše zmiňovanými dalšími kroky může být např. video, prezentace, dokument, 

audio, test nebo iFrame. Jednotlivé obsahy lze přidávat buď pod sebe, nebo vedle sebe, vždy 

však pouze dva v každém kroku. Lze tedy například zvolit kombinaci prezentace a test, 
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dokument a prezentace a tak dále. V rámci funkcí video, prezentace, dokument, audio  

a iFrame je potřeba přidat obsah vytvořený na externě. Jak prezentaci, tak dokument je 

potřeba vložit ve formátu PDF. Test lze vytvořit přímo na platformě Knowspread. 

 

Snímek obrazovky 3, Knowspread, možnosti jednotlivých kroků 

Tutor může přidat otázku s jednou odpovědí, více odpovědí nebo přiřazování. Otázka 

může obsahovat i obrázky a nápovědy. V rámci nastavení testu lze zvolit způsob generování 

buď ze všech otázek, nebo náhodný výběr, v rámci kterého je možné zvolit počet otázek, 

které se účastníkovi kurzu zobrazí. Mimo to tutor volí počet potřebných správných odpovědí 

ke splnění testu. Druhá část nastavení umožňuje označit test jako zkoušku – tento test bude 

studentovi k dispozici až v momentu, kdy absolvuje všechny předchozí kroky. Pokud tutor 

zvolí možnost „vazba na kroky“, budou kroky navázané na špatně zodpovězenou otázku 

označeny jako nesplněné. Naopak možnost automatického splnění kroků označuje správně 

zodpovězené otázky, navázané na daný krok, jako splněné. Tutor může také omezit čas na 

splnění testu a vybrat, jakým způsobem se výsledky budou zobrazovat. A to buď formou 

skóre, skóre chyby, nebo skóre chyby řešení.  
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Snímek obrazovky 4, Knowspread, možnost tvorby testu 

Další funkcí tvorby kurzu je možnost vytvoření certifikátu, který účastník dostane po 

jeho absolvování. Ten obsahuje název kurzu, datum absolvování, jméno studenta a ID 

certifikátu. Tutor může pro certifikát zvolit vlastní pozadí, ale také přidat vlastní pole  

a upravit, kde se jednotlivé informace na certifikátu budou zobrazovat, jak budou 

rozmístěné.  

Po dokončení přípravy daného kurzu jej lze odeslat ke schválení, kdy putuje 

k manažerovi organizace (pokud kurz vytváří její člen), nebo lze kurz v rozhraní přímo 

schválit. Před tím je také možné si v rámci náhledu kurz prohlédnout a upravit případné 

nedostatky. Vytvořený kurz může tutor poslat svým studentům a sledovat, jak se jim daří. 

Svůj kurz najde tutor vždy na své nástěnce.  

Platforma z pohledu studenta  

Pro možnost absolvování kurzu je potřeba se na platformě registrovat. Student se 

může registrovat sám, nebo v rámci organizace. Dostupné kurzy lze nalézt na tržišti. Popis 

kurzu, tedy jeho jednotlivé lekce, jazyk, odvětví a kroky, se nachází ve shrnutí kurzu  

a osnově obsahu.  

Tutor může svým studentům přiřadit kurzy, které se jim následně zobrazí v rozhraní 

nástěnky, spolu s termínem splnění.  

Poté, co student začne kurz plnit, vidí svůj dosavadní postup znázorněný 

procentuálně. Hlavní strana kurzu zobrazuje popis kurzu a dosavadní postup v rámci studia, 

po pravé straně se nachází panel osnovy, který obsahuje jednotlivé lekce a kroky.  
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Snímek obrazovky 5, Knowspread, z pohledu studenta 

V tomto panelu student najde také studijní materiály, které si může uložit a 

vytisknout spolu s dalšími informacemi o kurzu.  

Ovládání jednotlivých slidů je jednoduché a student si může přepnout na další slide, 

až když má dočteno. Po prostudování výukového materiálu jen snadno klikne na tlačítko 

„ukončit krok“. Po dostudování se daný krok v pravém panelu označí jako dokončený 

pomocí zelené fajfky. Chce-li se student vrátit zpět, stačí kliknout na tlačítko „předchozí“.  

Některé z lekcí/kroků mohou mít po dostudování k dispozici průběžný test. Před jeho 

začátkem student vidí podmínky splnění a také informace o časovém limitu. Test může 

obsahovat otázky s jednou či více správnými odpověďmi, jako otázku lze použít i obrázky, 

nebo formu přiřazování, u kterého se daný pojem pomocí myši přetáhne do správné 

kategorie. Odpovědi se dají upravovat a dále přemísťovat. Po zodpovězení všech otázek 

student ukončí test a zobrazí se mu, zda splnil či nesplnil požadavky pro splnění. Pokud se 

mu nepovedlo dosáhnout minimálního počtu bodů, může test opakovat.  

Student tímto způsobem postupně plní všechny kroky a lekce kurzu. Po absolvování 

závěrečného testu může kurz ukončit, zobrazit si výsledky a vytisknout svůj certifikát.  

Na nástěnku Knowspread se může vrátit v levém horním rohu po zmáčknutí oranžového 

loga s písmenem K. Nyní již vystudovaný kurz lze najít ve složce „dokončené“ a po 

rozkliknutí tří teček také kdykoli zobrazit certifikát.  
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7.2 Online platforma: Thinkific 

Představení platformy  

Online vzdělávací platforma Thinkific umožňuje nejen firmám, ale i jednotlivým 

tutorům, sdílet své znalosti, zkušenosti nebo dovednosti na internetu. Při vytváření kurzů 

mohou uživatelé využít různé typy obsahu, jako například zvukové nahrávky, soubory ke 

stažení videa, prezentaci a tak dále. Funkce platformy budou představeny níže. V databázi 

lze najít až 50 000 tvůrců kurzů a mezi uživateli jsou i světové společnosti jako například 

Samsung nebo Hootsuite. Platforma se pyšní tím, že je navržena pro podniky, ale určena pro 

každého. Na jejich stránkách lze najít také motto „Thinkific vás podporuje dnes, zítra  

i v budoucnosti!“ 

Tutor může vytvořený kurz na platformě prodat cílovým uživatelům,  

a to i prostřednictvím tzv. prodejných stránek. Mottem Thinkific je podněcovat uživatele, 

aby své bohaté zkušenosti vyměnily za příjmy pomocí online kurzů. Samotná platforma jim 

pomáhá tím, že mají vše potřebné na jednom místě. Při vytváření webového rozhraní má 

uživatel možnost přizpůsobit si každý kus svého webu.  

Thinkific se zavazuje k tomu, že má web uživatelskou podporu 24 hodin denně  

a snadné použití. Z obecného hlediska nabízí Thinkific cloudový hosting, v rámci kterého 

jsou data automaticky zálohovaná. Zároveň je vybaven vestavěnými certifikáty SSL.  

Ty zajišťují, že sestavený obsah kurzu bude uložen bezpečně.  

Thinkific je platforma, která tutora podpoří i marketingově. Je vybavena 

marketingovou strategií a je tak výhodná pro všechny, kteří chtějí ze svých znalostí vytěžit 

co nejvíce. Na rozdíl od jiných platforem neposkytne Thinkific novému lektorovi síť 

existujících studentů/klientů, ale s hledáním nových mu pomůže.  

V rámci záložky „Resources“ lze také navštívit Oddělení zákazníků (na kterém se lze 

prostřednictvím článků dočíst o způsobech, jimiž je možné na Thinkific dosáhnout úspěchu), 

Tipy a strategie (stránku s mnoha zajímavostmi a také průvodci ke stažení zdarma – např.: 

jak začít online kurz nebo financování kurzu), Thinkific akademie (nabízí online kurzy  

o tom, jak platformu využívat nebo jak své kurzy propagovat pomocí Facebook Ads)  

a Developers (kde se mohou vývojáři angažovat v tvorbě nových technologií).  

Výhodou platformy je možnost využití dalších externích aplikací. Jedná se  

o softwary třetích stran, které lze integrovat do vytvořených stránek online kurzu. Stejně 
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jako si můžeme stáhnout aplikace v mobilních telefonech, můžeme totéž i na platformě 

Thinkific. Vlastností „obchodu“ je i možnost navrhnout aplikaci, která ve výčtu chybí. 

Společně s tím vybízí platforma i vývojáře, aby vytvářeli aplikace speciálně pro program 

Thinkific Partner Program. Aplikace jsou přehledně rozděleny do kategorií, kterými jsou:  

• prodej a konverze, 

• e-mail a marketing,  

• zkušenosti s učením, 

• design stránek,  

• zapojení a hodnocení, 

• spojení a sociální sítě,  

• obchodní operace. 

Mezi platformami, které lze využít pro vzdělávání jsou například: PeerBoard, 

DropInBlog, Adaptive SimpleSim, Flix, Community Box, eWebinar, Lessonspace, Mazatec, 

Motrain, plaYEAH, Accredible. 

Cenové plány Thinkific 

Platforma Thinkific nabízí čtyři typy cenových plánů. Plán Free, Basic, Pro  

a Premier. V cenovém plánu Free může uživatel využívat základní sadu funkcí a objevit 

možnost uživatelsky přívětivého nástroje pro tvorbu kurzu. Nabízí sice omezený počet 

kurzů, ale neomezený počet studentů, jeden účet správce webu, funkční elektronický obchod 

a také e-mailovou a telefonickou podpora a obchod s aplikacemi Thinkific. Basic plán, za 

cenu 39 USD/měsíc při roční platbě (49 USD při platbě měsíčně), nabízí navíc neomezený 

počet kurzů a obsahu, podporu formou livechatu, vlastní doménu, kupony a propagační akce, 

plánovaný obsah, individuální e-maily pro studenty a také základní kurzy Thinkific 

Academy.  

Cenový plán Pro je, jak platforma uvádí, pro tvůrce kurzů, kteří jsou připraveni 

vybudovat úspěšný online kurz s využitím kompletní sady nástrojů pro vytvoření zážitku 

studentům. Zájemce za něj zaplatí 79 USD/měsíc při roční platbě (99 USD při platbě 

měsíčně), a navíc dostane možnost dvou účtů správců webu, prioritní podporu, soukromé  

i skryté kurzy, předplatné a flexibilní ceny, certifikáty o absolvování, vlastní komunity, živé 

lekce, možnost tvorby pokročilých kurzů a kurzy Thinkific Academy Pro. Cenový plán 

Premier za 399 USD/měsíc při roční platbě (499 USD při platbě měsíčně) je určen pro 
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pokročilé zákazníky, kteří chtějí vybudovat vzdělávací firmu. V tom jim pomáhá i možnost 

pěti účtů správců webu, skupiny, patnáct skupinových analytiků, neomezený počet komunit 

a přístup k rozhraní API.  

Základní funkce platformy v rámci vytváření online vzdělávacího kurzu  

Pro vytvoření kurzu je třeba se do platformy Thinkific registrovat. Při registraci je 

potřeba odpovědět na otázky ohledně důvodu registrace a pracovní náplně zájemce. V rámci 

prvotního seznámení s platformou má uživatel splnit základní kroky, mezi kterými je i video 

tour o platformě s tipy na efektivní využití. Ke stažení je také tzv. „Fast Track Workbook“, 

který nováčkům vysvětlí, jak kurz založit, přizpůsobit jeho rozhraní  

a následně publikovat. To vše je k nalezení na hlavní stránce „the Admin Dashboard“,  

ze které lze ovládat všechny součásti stránek.  

 

Snímek obrazovky 6, Thinkific, správce obsahu 

Kurz lze vytvořit skrz levý panel → „Manage learning contect“ → „Courses“ →   

„+ NEW YOURSE“. Následně lze zvolit šablonu kurzu z nabízených:  

• „Blank“ - Prázdný kurz: bez předem vytvořené šablony, kurz lze vytvořit podle 

představ a specifických potřeb tutora. 

• „Pre-sell“ - Předprodej: umožňuje vytvořit stránku předprodeje a začít vytvářet 

seznam čekatelů, kteří mají o kurz zájem. 

• „Mini-course“ - Minikurz: bezplatný minikurz by měl navnadit potencionální 

zájemce o hlavní kurz.  

• „Flagship Course“ - Vlajkový kurz: plnohodnotný online kurz v rámci osnovy 

učebního plánu vytvořený s ohledem na osvědčené postupy. 
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• „Webinar Replay“ - Opakování webináře: v rámci videa si registrování účastníci 

mohou zopakovat prezentaci s nabídkou. 

• „Membership Resource Library“ - Knihovna zdrojů pro členy: zde může tutor 

nahrávat zdroje ke stažení pro členy daného balíčku. 

Po zvolení „Blank“ se zobrazí výzva k pojmenování kurzu a následně stránka 

k vytváření kurzu. Kurz lze rozdělit do jednotlivých kapitol, ve kterých lze dále vytvářet 

lekce. V rámci lekce lze poskytnou tento vzdělávací obsah:  

• Video: snadné nahrání a zobrazování video obsahu. 

• PDF: obsah ve formátu PDF, který si studenti při přehrání kurzu mohou 

prohlédnout.  

• Text: zahrnout lze textové části, stylizovaný obsah HTML, obrázky a externí 

odkazy.  

• Audio: obsah ideální pro učení na cestách. 

• Ke stažení: všechny soubory, které si mohou studenti stáhnout.  

• Prezentace: prezentace může obsahovat i zvuk. 

• Multimédia: pro přidání obsahu na jiných platformách (např. odkaz na Youtube 

video). 

• Živá výuka (v rámci balíčku zdarma není tato funkce možná): umožňuje 

synchronní lekce pomocí nástrojů Zoom pro videokonference/webináře. Pro 

zařazení živé výuky je potřeba mít aplikaci v rámci platformy staženou a 

vytvořený účet. Jak stažení, tak založení účtu, je zdarma. Aplikace se zobrazí 

v rámci rozhraní „Apps“. Při vytvoření živé výuky je možné zvolit buď formu 

„Meeting“ (společná akce, v rámci které mohou účastníci sdílet obrazovku, 

zapnout video a zvuk a zjistit, kdo je připojen), nebo „Webinar“ (ve které jsou 

tutor, popřípadě zvolení účastníci, kteří sdílí videa, zvuk či obrazovku). Tutor při 

tvorbě lekce uvádí její název, popis, popřípadě jméno přednášejícího. Zvolí, o 

který z typů online setkání se jedná, a naplánuje výuku – datum, čas a délku trvání 

lekce. Volí také, zda se mohou účastníci připojit automaticky, a zda bude výuka 

nahrávána.  
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Snímek obrazovky 7, Thinkific, tvorba lekce 

Platforma nabízí tyto formy hodnocení studentů:  

• Kvízy: interakce s materiálem, který si studenti právě prostudovali. Otázka může 

mít jednu, nebo více správných odpovědí. Otázkou, stejně jako odpovědí, může 

být text (různě formátovaný), obrázek, video, audio, ale také vložený soubor. 

Pokud je otázek více, je možné zvolit možnost náhodného výběru.  

• Dotazník: využitelný například pro začlenění zpětné vazby mezi tutorem  

a studentem. Tutor může zvolit, zda studenti na otázku budou moci odpovídat 

jednou či více odpověďmi, hodnocením, stupnicí, či volným textem.  

• Úkol: místo pro zadání a odevzdání domácí práce studenta. Pro dokončení tohoto 

typu lekce musí student soubor vložit. Tutor může zvolit maximální velikost 

souboru a napsat zprávu, která se účastníkům po odevzdání zobrazí.  

• Zkouška: pro tvorbu zkoušky je potřeba mít staženou placenou aplikaci Brillium. 
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Snímek obrazovky 8, Thinkific, tvorba kvízu 

Všechny funkce umožňují tato nastavení lekce: nechat lekci jako bezplatnou, zvolit 

lekci jako prerekvizitu, umožnit diskuzi v rámci lekce, v případě nahrání souboru možnost 

jeho stažení. Lze také zvolit, jakou ikonu bude kurz mít. Na výběr jich má tutor třináct, 

všechny odpovídají ikonkám možného vzdělávacího obsahu.  

V rozhraní pro vytvoření kurzu lze draft kurzu zobrazit a jednotlivé lekce a kapitoly 

si projít tak, jak by je viděl student kurzu. Lze také změnit barevný formát spolu s úvodní 

fotkou kurzu.  

 

Snímek obrazovky 9, Thinkific, pohled studenta 

Platforma Thinkific umožňuje také tvorbu komunity, ale pouze když má tutor 

zakoupený jeden z cenových plánů. U bezplatné verze tato funkce možná není. Tutor volí 

název, popis skupiny a může označit, kdo má nárok na vstup do komunity (studenti připojeni 

na síť lektora / přihlášeni do jeho kurzů / členi jedné ze skupin / pouze tutor). Nastavuje 
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barvu skupiny a font textu a také přidává fotku, která bude zobrazena jako úvodní. V rámci 

komunity může probíhat diskuse, oznámení, představení nebo diskuse v rámci otázek  

a odpovědí.  

Podpora komunity, také pouze v placené verzi, je možná i v rámci oddílu v hlavním 

panelu „Support your student“, ve kterém tutor vidí studenty svých kurzů, může vytvářet 

skupiny pro snadné reportování, vidí progres studentů v daném kurzu, a dokonce i progres 

skupiny. Další podporou je tvorba certifikátů, které studenti obdrží po absolvování kurzu.  

Je možné využít jednu z šablon, kterou lze různě modifikovat, a to nejen textově, 

rozvržením, ale také barevně. V rámci podpory je možné zobrazení diskuzí, recenzí, 

vytvořených úkolů a kvízů.  

7.3 Online platforma: Miro 

Představení platformy  

Platformu Miro využívá přes třicet milionů uživatelů po celém světě. A to nejen 

pracovně, dá se využít i pro soukromé účely. Jedná se o online platformu vytvořenou pro 

spolupráci prostřednictvím tabule, s cílem spojit týmy kdykoli a kdekoli. Je tak využívaná 

při firemních online jednáních, ale probíhá skrz ni i vzdělávání. Platformu lze využívat i 

mimo internetový prohlížeč. Aplikaci Miro si lze stáhnout do telefonu, tabletu, počítače a 

také na interaktivní displeje.  

Jak aplikace uvádí, v rámci nekonečného plátna dodává svobodu volby způsobu 

práce s týmem. To lze využít při brainstormingu, dokumentování schůzek, vedení výuky, 

nebo řízení agilního pracovního postupu. 

Mezi základní možnosti práce a využití platformy tedy patří:  

• Brainstorming: možnost vymýšlet nápady se svým týmem jak synchronně, tak 

asynchronně.  

• Plánování: vytváření strategií, nastavení cílů a plánování práce.  

• Retrospektivy a evaluace práce. 

• Nápady a jejich snadná realizace. 

• Vzdělávání: vytváření zdrojů, vedení třídy, zadávání úkolů. 

• Seznamování: aktivní zapojení během schůzek v reálném čase.  
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• Digitalizace ručně psaných samolepicích poznámek: pokud si student/lektor píše 

ručně poznámky s nápady a potřebuje je sdílet se svým týmem, může na to využít 

aplikaci Stickies Capture, která vyfotí nástěnku s „lístečky“ a převede ji do 

digitální podoby pro vložení na tabuli.  

Tabule a vhodně zvolená či vytvořená šablona, motivují zaměstnance/studenty ve 

vymýšlení nápadů, psaní poznámek, sledování progresu a celého projektu. V rámci 

videokonferencí pak lze sdílet obrazovku, prezentovat a vést poutavé schůzky. Její používání 

je snadné:  

• Jednoduché a zdarma: stačí se jen zaregistrovat a začít tabule používat. Lze 

využít funkce kreslení, samolepicí poznámky, digitální fixy či tvary.  

• Výběr jedné z šablon: platforma nabízí široké množství již vytvořených šablon 

vhodných pro obchodní modely, myšlenkové mapy, diagramy a další.  

• Přidání obrázku/souborů: v rámci tabule lze přidat řadu souborů, které ostatní 

mohou stáhnout nebo využít při aktuálně probíhající lekci. Přidání je snadné – 

pomocí přetahování. 

• Propojení s dalšími nástroji: platforma nabízí řadu aplikací, které lze pro svůj 

vytvořený tým stáhnout a využívat. Jsou to například: Jira, Trello, Zoom, Slack, 

Teams, Google nebo Asana.  

Online platforma Miro nabízí i možnost stát se developerem a budovat pro ostatní 

uživatele moduly a integrace, které jim umožní lepší spolupráci. Na rozdíl od výše 

uvedených platforem o sobě Miro nemluví jako o jednoduché. Naopak přiznává, že je 

produkt složitý a cesta k jeho přístupnosti je dlouhá. I proto funguje online podpora, která 

chce efektivně a rychle řešit problémy a zpětnou vazbu svých klientů. 

Cenové plány Miro: 

Platforma Miro nabízí cenové plány Free, Team, Business a Enterprise. Plán Free 

umožňuje mít neomezený počet členů týmu. Prostřednictvím tohoto plánu se mají noví 

potencionální klienti seznámit s platformou. Zároveň umožňuje použít tři upravitelné tabule, 

šablony, základní integraci a základní správu pozornosti. Plán Team je pro rychle rostoucí 

týmy, kterým umožňuje více možností spolupráce a neomezený počet nástěnek. Cenově 

vychází na 8 USD/měsíc při roční platbě (10 USD při platbě měsíčně) a je v něm navíc 

zahrnuta možnost vytvářet vlastní šablony a projekty, přičemž má všechny funkce zdarma. 
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Plán Business, který vychází na 16 USD/člen při roční platbě (20 USD/člen při platbě 

měsíčně), nabízí kromě všech funkcí plánu Team i neomezený počet hostů, chytré schůzky 

a Miro Smart Diagramming. Posledním plánem je Enterprise, který se zaměřuje i na 

zabezpečení, kontrolu a podporu organizace. Možný je od padesáti členů a jeho cena se 

určuje individuálně.  

Základní funkce platformy v rámci vytváření online vzdělávacího kurzu  

Jak již bylo uvedeno v popisu výše, Miro není platforma primárně vytvořená pro 

vzdělávání, ale pro spolupráci na bílé tabuli. Pro vytvoření nového týmu je potřeba se do 

platformy zaregistrovat a následně dát svému týmu název. Poté je možné pozvat do něj 

studenty/kolegy skrz jejich e-mailovou adresu, nebo sdílením odkazu.  

Tým má svůj „Dashboard“, na kterém tutor může vytvořit jednotlivé „tabule“.  

Lze vytvořit buď prázdnou, nebo využít vytvořené šablony. I u těch je široký výběr a různé 

oblasti. Některé ze šablon lze najít ve více oblastech.  

 

Snímek obrazovky 10, Miro, správce obsahu 

Jedná se o následující tabule:  

• „Meetings & Workshops“ (Setkání & semináře), které umožňují vnést osobní 

energii na prolomení ledů, retrospektivu a další akce spojené s touto formou. 

• „Brainstorming & Ideation“ (Nápady & Brainstorming), které nabízejí šablony 

pro sepisování kreativních nápadů, myšlenkových map, metodu Brainwriting  

a další. 
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• „Agile Workflows“ (Aktivní pracovní postupy), prostřednictvím kterých lze 

převádět své nápady do praxe, plánovat, tvořit myšlenkové mapy a další. 

• „Mapping & Diagramming“ (Mapování & diagramy) jsou šablony, 

prostřednictvím kterých lze vytvářet široké množství různých myšlenkových 

map a dalších diagramových myšlenek. 

• „Research & Design“ (Výzkum & design) – od hypotéz až po hotový projekt. 

• „Strategy & Planning“ (Strategie & plánování), které umožňují vynést do popředí 

nápady, tvořit vizuální prezentace a další potřebné šablony spojené s plánováním.  

• „Community Templates“ (Šablony pro komunitu), v rámci kterých lze najít 

šablony, jež změní způsob spolupráce.  

 

Snímek obrazovky 11, Miro, ukázka nabídky šablon 

Při založení nové prázdné tabule se objeví šedá plocha a tutor si může zvolit, zda 

chce mít prázdné pozadí, tečkované pozadí nebo čtvercové pozadí. V rámci nastavení lze 

zvolit i název tabule, popis a zvolit úvodní fotku. Tabuli je také možné duplikovat či sdílet. 

Na levé straně je panel, kde jsou zobrazeny funkce Mira. Těmi jsou:  

• „Templates“ = šablony, které byly popsány výše. Tutor může vybrat takovou, 

která se momentálně nejvíce hodí pro potřeby kurzu.  

• Označení T = text. Kdekoliv na tabuli lze kliknout a začít psát. Následně lze  

u textu upravit font, barvu, pozadí, lze vložit podbody i odkaz. Pro přemístění 

stačí odkaz přetáhnout na místo, kde jej chceme mít.  



 74 

• Sticky notes = poznámka. Je možné vybrat její vzhled, barvu, ale také velikost 

písma na poznámce. Přidat lze také odkaz a označit, kdo je autorem poznámky / 

čeho se týká.  

• „Shape“ = tvary. Skrz tento nástroj lze na tabuli vytvořit například tvar čtverce, 

do kterého je opět možné vložit text či odkaz. Písmo lze následně upravovat.  

• „Connection line“ = připojení poznámek k textu, aby bylo jasné, čeho se týká.  

• Tužka, která umožňuje i funkci smart drawing (vylepšení kresby uživatele).  

• Komentář, který lze přidat ke konkrétnímu údaji, a je na něm viditelné, kdo jej 

vytvořil. V rámci jeho popisu je možné i označit studenty/kolegy či změnit jeho 

barvu.  

• Nástroj „Frame“ = rámeček/rámec. Je možný výběr z devíti předem 

definovaných formátů, nebo volba formátu vlastního. Slouží k lepší orientaci na 

tabuli, která sama o sobě nemá hranice. Proto může rámeček označit jednotlivé 

druhy obsahu nebo různé metody výuky. Rámečky lze pojmenovat a jejich 

seznam lze pak snadno najít na tabuli v levém panelu, po rozkliknuti ikony 

rámečku. Pokud je k rámečku přiřazena poznámka, je zobrazena i ta.  

• „Search“ = hledat. Jedná se o nástroj, skrz který lze hledat na tabuli rámečky  

a další vložené poznámky či soubory.  

• „Uploads“ = nahrávání, které umožňuje nahrát soubor z počítače (PDF, 

dokument, audio formát atd.), odkaz URL či soubor uložený v Miru. Lze také 

využít propojení aplikací a nahrát soubor skrz Google Drive, DropBox, Box, 

Onedrive nebo Adobe CC. Do nahraných souborů je možné jak vpisovat další 

text, tak přidat poznámku, nebo jej celý „zarámovat“ a pojmenovat.  

• Prezentace, pro kterou je nutné mít vytvořené rámečky s obsahem. Tyto rámečky 

jsou pak při prezentaci postupně představovány. Pořadí rámečků lze měnit  

a upravovat.  

• Seznam komentářů a chat jsou nástroje, které lze také zobrazit v rámci levého 

panelu. Účastníci v něm mohou interagovat a komunikovat mezi sebou.  

• „Timer“ = časovač (nelze využít ve verzi Free). Umožňuje řídit a sledovat čas  

a zvyšovat tak produktivitu. Při odpočítávání může hrát i některá z šesti 

bezplatných skladeb. Čas lze pozastavit, nebo navýšit.  
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• „Voting“ = hlasování (nelze využít ve verzi Free). Díky tomuto nástroji lze 

snadno provádět týmové anonymní hlasování – například výběr nejlepšího 

nápadu. Tutor/autor může u hlasování omezit čas nebo počet hlasů.  

• Video chat (nelze využít ve verzi Free), který podporuje spolupráci v reálném 

čase a pomáhá všem cítit se zapojeně. K videochatu se může současně připojit až 

dvacet pět účastníků.  

 

Snímek obrazovky 12, Miro, vytvoření prázdné tabule 

V rámci platformy lze zapojit i gamifikace, zpětnou vazbu a testování. Gamifikace 

je možná díky některé z šablon, z nichž lze udělat výuku formou hry. Jde například  

o šablonu s názvem „Go Fish“. Tutor může zvolit, zda chce šablonu přidat vyplněnou, nebo 

prázdnou. Součástí šablony je i vysvětlení, jak by ji měl lektor upravit pro efektivní použití 

při jeho výuce/meetingu. Např. v šabloně „Go Fish“ jde o to, že z rybníčku trčí několik prutů, 

a na konci každého z nich je otázka. Mohou to být otázky kvízové, seznamovací atd.  

 

Snímek obrazovky 13, Miro, metoda gamifikace 
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7.4 Online platforma: BigBlueButton 

Představení platformy  

BigBlueButton je platforma, která byla vytvořena učiteli pro učitele. Jedná se  

o globální výukovou platformu, která je k dispozici v 65 jazycích, a spolupracuje s vývojáři 

a pedagogy po celém světě. Stále se vyvíjí tak, aby uspokojovala nové a nové potřeby ve 

výuce. Tvůrci platformy mimo jiné říkají, že když usnadňujeme výuku, zlepšujeme tím 

výsledky žáků.  

Platforma byla externě spuštěna v roce 2007 na Carletonské univerzitě v kanadské 

Ottawě na Institutu pro technologické podnikání a komercializaci, a to skupinou vývojářů, 

kteří se chtěli zlepšit v online výuce. Je zcela open-source (zdrojový kód je poskytnut dalším 

vývojářům).  

Cílem BigBlueButton je vytvářet takovou platformu, která bude podporovat výuku 

pomocí vylepšených online nástrojů, které tutorům umožní propojení se studenty, a to na 

bázi synchronního učení, spolupráce a zábavy.  

Stránka nabízí šest tutoriálů, jak platformu správně ovládat. Ty upozorňují na klíčové 

funkce, které pomáhají při výuce. Kromě video tutoriálů je možnost navštívit také znalostní 

databázi, ve které jsou všechny funkce vysvětleny, nebo další videa, která jsou k dispozici 

na YouTube. Mezi video tutoriály jsou zařazeny následující:  

• „Instructor Overview“ = zobrazení platformy z pohledu lektora. Ve videu jsou 

postupně představeny všechny funkce a jednotky, které tutor při online meetingu 

vidí.  

• „Students Overview“ = zobrazení platformy z pohledu studentů. Skrze toto video 

se studenti mohou snadno naučit, jak platformu využívat.  

• Funkce „Fit to page“, která je využívaná při sdílení prezentací nebo dokumentů. 

Díky té se studentům automaticky zobrazí to, co lektor sdílí.  

• Funkce sdílení virtuálního videa. V rámci videa je představeno, jak lze video 

přidat a přehrávat studentům. 

• Funkce používání anket. 

• Funkce víceuživatelské tabule, na kterou může současně kreslit a psát více 

studentů. 
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Základní funkce platformy v rámci vytváření online vzdělávacího kurzu 

Zatímco oficiální stránka platformy BigBlueButton je v anglickém jazyce, její 

„Greenlight“ se automaticky přepne do češtiny. Jedná se o webové rozhraní, které nabízí 

vytváření vlastní virtuální místnosti pro pořádání konferencí. A i na něm lze zhlédnout 

instruktážní video o tom, jak platformu využívat.  

Pro vytvoření místností je potřeba se registrovat. Po přihlášení se zobrazí „domovská 

místnost“ (jejíž název může autor změnit), na které tutor najde své dřívější online 

konference, seznam nahrávek a tlačítko k zahájení další online výuky. Do této místnosti 

může také umožnit externí přístup studentům pomocí odkazu, a ti si tak mohou dohledat 

nahrávky z minulých lekcí.  

 

Snímek obrazovky 14, BigBlueButton, domovská místnost 

Pokud má tutor více kurzů a více různých studentů, může vytvořit pro jednotlivé 

skupiny jejich vlastní místnosti. V rámci vytváření je potřeba zaškrtnout, zda má mít student 

ztlumený zvuk při připojení, zda má moderátor žádosti o vstup schvalovat, zda může 

kterýkoliv uživatel místnosti začít konferenci, kdo se může připojit jako moderátor, a zda je 

možné automatické připojování do místnosti. Po vytvoření stačí stisknout tlačítko spustit  

a zobrazí se daná konference. Nejprve je potřeba označit, jakým způsobem chce uživatel 

připojit zvuk. Zda chce používat i mikrofon, nebo pouze poslouchat.  

Konference je pomyslně rozdělena na tři části. Levý panel, na kterém je funkce 

veřejného chatu, sdílených poznámek a seznamu připojených uživatelů, prostřední panel 
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s chatem a pravý panel slouží jako tabule. Levý a prostřední panel se dají také uzavřít  

a lze tak používat jen tabuli. Ta nabízí několik možností a metod, které může tutor využít.  

 

Snímek obrazovky 15, BigBlueButton, možnosti synchronní výuky 

Mezi nimi je následující:  

• Připojení formou web kamery. 

• Správa prezentací: v rámci té může tutor nahrát soubor, který bude následně 

spuštěn i pro studenty. Tímto souborem může být prezentace, dokument, fotky 

nebo PDF soubor.  
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Snímek obrazovky 16, BigBlueButton, nahrávání souboru 

 

• Spustit anketu: tato funkce se po přidání zobrazí v levém panelu. Tutor zadá 

otázku a může zvolit, zda na ni má student odpovědět pravda/nepravda (tutor 

může upravit slova pro odpovědi spolu s přidáním další možnosti), A/B/C/D (lze 

přidat, či ubrat, a také změnit názvy odpovědí), ano / ne / zdržel se (stejné 

možnosti úpravy jako u předchozích), uživatelská odpověď (k dispozici je 

textové pole, kam student napíše odpověď). U všech otázek lze také zvolit, zda 

mají být anonymní. Po začátku ankety lze živě sledovat, jak studenti hlasují. 

Anketu lze ukončit tlačítkem „Zveřejnit anketu“. Poté se výsledky všem zobrazí.  
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Snímek obrazovky 17, BigBlueButton, anketa 

• Sdílet externí video: do políčka pro to určené lze přidat odkaz na video, které se 

potom, bez jakéhokoli přesměrování, rovnou zobrazí na tabuli. Tutor ho může 

z tabule smazat, vrátit zpět, může jej pozastavovat i posouvat.  

• Vybrat náhodného účastníka: software vybere náhodného účastníka ze studentů. 

• Zvednout ruku: jak účastníci, tak lektor, mohou v rámci konference zvednout 

ruku = přihlásit se o slovo. Tuto funkci lze využít i pro seznamování či odpovědi 

na otázky. Pokud někdo z účastníků zvedne ruku, tutorovi vyskočí upozornění.  

• Sdílené poznámky: v těch lze synchronně vytvářet text v reálném čase, ale také 

do nich lze nahrát různé dokumenty. 

• Vedlejší místnosti: v rámci této funkce může tutor zvolit počet místností 

k vytvoření a také nastavit, jak dlouho mají být vytvořené. Minimální počet 

místností, které lze vytvořit, jsou dvě. Do místnosti lze studenty přiřadit, zvolit 

náhodné přiřazení, nebo jim umožnit, aby si sami vybrali, do které místnosti se 

chtějí připojit. 
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• Tabule/Whiteboard, která umožňuje v reálném čase studentům i tutorovi psát, 

kreslit, vytvářet myšlenkové mapy aj., jako při tradiční výuce.  

 

 

Snímek obrazovky 18, BigBlueButton, možnosti tabule 
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8 Interpretace dat  

Data jsou interpretována, aby díky nim bylo možné odpovědět na výzkumné otázky 

a naplnit cíl diplomové práce, kterým bylo analyzovat vybrané online platformy a jejich 

funkce s ohledem na možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání 

dospělých. 

Data (popis jednotlivých funkcí) byla pročtena s cílem vyvodit závěry a zodpovědět 

výzkumný problém pomocí odpovědí na výzkumné otázky. Text byl zredukován na data, 

která jsou pro porozumění relevantní, a rozčleněn na jednotlivé tematické jednotky. V rámci 

kódování byl jednotkám přidělen kód na základě teoretického ukotvení.  

Níže vložená tabulka představuje přehled toho, které platformy umožňují vybrané 

funkce, jež zastupují možnosti moderních metod vzdělávání dospělých. Z tabulky je patrné, 

že vybraný vzorek platforem je heterogenní. Každá platforma se primárně soustředí a cílí na 

jinou formu komunikace. V krátkosti budou nyní jejich charakteristiky pro lepší přehled 

představeny:  

Knowspread: primárním cílem je tvorba asynchronní výuky. Vytvořit kurz, stejně 

jako vystudovat již vzniklý kurz, může kdokoli po přihlášení.  

Thinkific: primárním cílem je tvorba kurzu (s možností synchronní i asynchronní 

výuky) a stránek kurzu. Platforma pomáhá lektorům kurzy prodávat.  

Miro: primárním zájmem platformy je využití pro firemní jednání skrze virtuální 

prostředí, které lze přizpůsobit reálné kanceláři (prostor na kávu, prostor ke studiu atd.). 

V rámci prostředí lze vymezit okruh studentů a také zvolit formu synchronní i asynchronní 

výuky. 

BigBlueButton: primárním záměrem platformy je vytváření prostředí, které bude 

vhodné pro lektory i studenty. Zaměřuje se především na synchronní výuku a umožňuje 

široké spektrum aktivního zapojení účastníků.  

Níže jsou data interpretována formou odpovědí na výzkumné a pracovní otázky.  
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Přehled 3, Analýza vybraných online platforem 

Platforma / funkce Knowspread Thinkific Miro BigBlueButton 

Nahrání souboru, 

sdílení obrazovky 
Ano Ano Ano Ano 

Vložení URL 

odkazu na externí 

multimédia / 

webovou stránku 

Ano Ano Ano Ano 

Soubory ke stažení, 

záznamy ze 

synchronní výuky 

Ano Ano Ano Ano 

Virtuální třída Ne 

Ano, ale v 

rámci placené 

verze 

Ano Ne 

Chat / Online chat / 

Diskuzní fórum 
Ne 

Ano, ale přes 

externí aplikaci 

Zoom 

Ano Ano 

Whiteboard/tabule Ne 

Ano, ale přes 

externí aplikaci 

Zoom 

Ano Ano 

Vytvoření hry / 

herního prostředí 
Ne Ne Ano Ne 

Rozdělení do lekcí / 

modularizace 

výuky 

Ano Ano Ano Ne 
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Vytvoření testu / 

kvízu / zpětné 

vazby 

Ano Ano Ne Ano 

Vytváření malých 

skupin 
Ne Nelze určit Nelze určit Ano 

Mobile learning 

(Má platforma  

aplikaci ke 

stažení?) 

NE, ale lze 

otevřít skrz 

mobilní 

internetový 

prohlížeč 

NE, ale lze 

otevřít skrz 

mobilní 

internetový 

prohlížeč 

Ano 

NE, ale lze 

otevřít skrz 

mobilní 

internetový 

prohlížeč 

Aktivní zapojení 

účastníka 
Ne 

Ano, ale přes 

externí aplikaci 

Zoom 

Ano Ano 

Synchronní výuka Ne 

Ano, ale přes 

externí aplikaci 

Zoom 

Ano, ale v 

rámci placené 

verze 

Ano 

Asynchronní výuka Ano Ano Ano 

Pouze v rámci 

zpětného 

pouštění 

synchronní 

výuky 

Tvorba kurzu Ano Ano Ano Ne 

Tvorba certifikátu Ano Ano Nelze určit Ne 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro zodpovězení výzkumných otázek byly pracovní otázky rozebrány v rámci 

hledaných funkcí na vybraných online platformách. Následně byla jako odpověď vybrána 

platforma, která splňuje všechny požadavky na funkce. Vzhledem k výše zpracované tabulce 

nebyly už dále rozebrány možnosti dalšího využití platforem, které umožňují jen část funkcí. 

VO1: Jak lze prostřednictvím vybrané online platformy uplatnit zvolené 

androdidaktické zásady? 

V rámci této výzkumné otázky se diplomová práce snažila odpovědět na pracovní otázky: 

Lze uplatnit zásadu zpětné vazby?  

Funkce hledané na platformě: test / kvíz / zpětná vazba  

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Knowspread, Thinkific, 

BigBlueButton 

Lze uplatnit zásadu komplexnosti? 

Funkce hledané na platformě: nahrát soubor, vložit URL odkaz na externí 

multimédia, stažení souboru 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: všechny analyzované 

platformy 

Lze uplatnit zásadu aktivity? 

Funkce hledané na platformě: virtuální třída, chat / diskuzní fórum, aktivní 

zapojení účastníka, synchronní výuka, whiteboard/tabule 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro (funkce synchronní 

videokonference je placená) 

Lze uplatnit zásadu názornosti? 

Funkce hledané na platformě: nahrát soubor, vložit URL odkaz na externí 

multimédia, stažení souboru 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: všechny analyzované 

platformy 
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Lze uplatnit zásadu individuálního přístupu? 

Funkce hledané na platformě: vytváření malých skupin 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: BigBlueButton 

 

VO2: Jak lze prostřednictvím vybrané online platformy uplatnit definované moderní 

výukové metody? 

V rámci této otázky se diplomová práce snaží zodpovědět tyto pracovní otázky:  

Lze uplatnit metody interaktivity? 

Funkce hledané na platformě: nahrávání souboru, stažení souboru, vložení URL 

odkazu, chat / diskuzní fórum, virtuální třída, malé skupiny  

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Lze uvést Thinkific  

a Miro, bohužel však u obou platforem nelze určit funkci vytváření malých skupin.  

Lze uplatnit metodu zapojení všech účastníků?  

Funkce hledané na platformě: whiteboard/tabule, chat / diskuzní fórum, vytvoření 

herního prostředí, aktivní zapojení účastníků, test / kvíz / zpětná vazba 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: žádná z platforem 

neumožňuje všechny funkce 

Lze uplatnit metodu mikroučení? 

Funkce hledané na platformě: rozdělení výuky do lekcí, soubory ke stažení, 

asynchronní výuka 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Knowspread, Thinkific, 

Miro 

Lze uplatnit metodu gamifikace? 

Funkce hledané na platformě: vytvoření herního prostředí  

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro 
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Lze uplatnit metodu interaktivního videa? 

Funkce hledané na platformě: vložení URL odkazu na externí multimédia, nahrání 

souboru, soubory ke stažení  

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: tyto funkce umožňují 

všechny platformy 

Lze uplatnit komplexní metody? 

Funkce hledané na platformě: vytváření malých skupiny, aktivní zapojení 

účastníků, chat, whiteboard/tabule  

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: BigBlueButton 

Lze uplatnit aktivizační metody? 

Funkce hledané na platformě: aktivní zapojení, synchronní výuka, vytváření 

malých skupin, kvíz, whiteboard/tabule 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: BigBlueButton 

Lze uplatnit metody vizualizace? 

Funkce hledané na platformě: vložení URL odkazu na externí multimédia, nahrání 

souboru, soubory ke stažení  

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: všechny vybrané 

platformy 

Lze uplatnit metodu malých skupin? 

Funkce hledané na platformě: vytvoření malých skupin 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: BigBlueButton 

 

VO3: Je možné vybranou online platformu využít v rámci mobile learningu? 

V rámci této otázky se diplomová práce snaží zodpovědět tyto pracovní otázky:  

Lze stáhnout vybranou platformu do telefonu jako aplikaci?  

Funkce hledané na platformě: aplikace ke stažení 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro 
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Je možné vzdělávat se na platformě i skrz telefon?  

Funkce hledané na platformě: možnost otevření v rámci internetového prohlížeče 

(zda má vybraná online platforma přizpůsobení pro mobilní telefony) 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: všechny vybrané 

platformy 

VO4: Je možné na vybrané online platformě vytvořit virtuální třídu? 

V rámci této otázky se diplomová práce snaží zodpovědět tyto pracovní otázky:  

Lze v rámci vybrané platformy vytvářet komunitu studentů?  

Funkce hledané na platformě: chat / diskuzní fórum, virtuální třída 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro, Thinkific (v rámci 

placené verze) 

Lze v rámci vybrané platformy spolupracovat?  

Funkce hledané na platformě: chat / diskuzní fórum, malé skupiny, 

whiteboard/tabule, aktivní zapojení 

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: BigBlueButton 

Lze v rámci vybrané platformy vymezit prostor pro setkávání na kávu? 

Funkce hledané na platformě: vytvoření prostoru, který evokuje různá prostředí 

školy/firmy  

Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro  

 

Po interpretaci dat lze říci, že jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými platformami  

a funkcemi, které umožňují. Celkově lze výsledky a odpovědi na výzkumné otázky 

vyhodnotit pozitivně, jelikož vždy alespoň jedna z vybraných platforem hledanou funkci 

alespoň částečně umožňovala. Z analýzy také vyplynulo, že ani jedna z platforem 

nedisponuje všemi vybranými funkcemi pro uplatnění moderních výukových metod při 

vzdělávání dospělých. 
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Diskuse  

V následujících odstavcích budou diskutována témata týkající se výběru vzorku, 

zvolených metod, funkcí a výsledků diplomové práce. Diskuse bude také zavedena na možné 

další směřování výzkumu a limity této diplomové práce.  

Jako výzkumný vzorek byly po důkladném prostudování dalších zvoleny čtyři 

platformy – Knowspread, Thinkific, Miro a BigBlueButton, které mají na první pohled 

společné pouze to, že na nich lze vytvořit online vzdělávací kurz pro dospělé. To byla také 

jediná charakteristika (v rámci heterogenní povahy vzorku), která je spojovala, a na základě 

které byly vybrány. Dalším důvodem jejich výběru byl důraz na to, aby výsledky obsahové 

analýzy nebyly jednotvárné (v případě výběru čtyř platforem v rámci homogenní 

charakteristiky vzorku), a aby výzkum přinesl ve využívání platforem alespoň částečnou 

inovaci. Toho bylo docíleno i tím, že platformy nejsou v rámci českého online vzdělávání 

tolik známé. Pokud by diplomová práce analyzovala platformy jako Google Meets či Teams, 

dalo by se předpokládat, že většina čtenářů, která se o online vzdělávání zajímá, již tyto 

platformy zná, a výčet jejich funkcí by tak pro ně nebyl ničím novým ani překvapujícím. Ze 

zmíněných 70 platforem (viz kapitola 3) bylo analýzou a eliminací těch, na kterých nelze 

vytvořit online kurz (buď neumožňují komukoli kurz vytvořit, případně pouze svým 

prověřeným lektorům, jsou platformami umožňující pouze MOOC kurzy, nebo jsou 

softwary, které sice online kurz vytvořit umožňují, ale až po jejich zakoupení a umístění na 

stránky tutora) vybráno 15 online vzdělávacích platforem. Ty byly roztříděny na základě 

jejich hlavních cílů – synchronní výuka, asynchronní výuka, LMS systémy, vytváření 

prostředí, možnost českého jazyka a další. Každá z kategorií obsahovala alespoň dvě 

vzdělávací platformy. Následný výběr byl subjektivní (což zvolená kvalitativní strategie 

umožňuje) a založený na získání dostatku informací o platformě pro její analýzu. Platformy 

byly kontaktovány s prosbou o sdělení více informací / umožnění využití placeného účtu, 

aby mohla být analýza kompletní. Vybrané čtyři platformy jsou tak ty, u kterých se podařilo 

navázat kontakt, a využít informace pro jejich lepší představení.  

Dalším bodem k diskusi je zdůvodnění vybraných teoretických uchopení ve shrnutí 

teoretické části a jejich následné použití v analytické části. Cílem byl převod východisek 

z publikace do dat, která jsou relevantní pro cíl práce. I u tohoto výběru lze spekulovat  

o tom, co dalšího ještě mohlo být začleněno, a naopak, co z vybraného nelze v rámci funkcí 

hodnotit. Nutno dodat, že zapojování různorodých metod vždy záleží na výukovém stylu 
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lektora. Ve shrnutí byly tak vybrány všechny metody, které lze, pokud lektor bude chtít, 

uplatnit v rámci online vzdělávání. Vynechány byly ty, které přímo závisí na lektorovi, např.: 

smysl pro humor. Subjektivní částí pak bylo vymezení funkcí, které by měly být na 

platformě zastoupeny, aby metoda mohla být použita. Názvy funkcí byly zvoleny na základě 

definice LMS systémů a na základě obsahové analýzy jednotných platforem.  

Názvy a obsah funkcí jsou další částí diskuze. Je zřejmé, že v rámci cílů diplomové 

práce v sobě některé zahrnují více „funkcí“. Například aktivizace v sobě zahrnuje možnost 

vybrání náhodného účastníka, zvednutí ruky a použití reakcí. Vzhledem k tomu, že v rámci 

metod lze tyto faktory shrnout, byly i jednotlivé funkce zahrnuty pod jednu. V interpretaci 

dat byla představena tabulka, která přehledně shrnuje, zda se jednotlivé funkce na platformě 

vyskytují, nebo ne. Využity jsou také možnosti „ano, ale“ a „nelze určit“. Druhá zmiňovaná 

je použita u platforem Thinkific a Miro u funkce tvorba malých skupin a u platformy Miro 

u tvorby certifikátů. Důvodem bylo, že nelze s jasností říct, zda funkce použít jde/nejde, 

jelikož v rámci určitých modifikací ji na platformě lze najít. Aby odpověď nebyla zavádějící, 

byla využita právě odpověď nelze určit.  

Důležitou částí diskuze jsou výsledky analýzy a odpovědi na výzkumné otázky. Ty 

jsou ovlivněny subjektivní účelovou volbou heterogenního vzorku čtyř platforem. Jak 

tabulka výsledků ukazuje, funkce, kterými disponují všechny platformy, jsou: nahrávání 

souboru, vložení URL odkazu a možnost stažení souboru. Na základě tohoto faktu by se dala 

například položit otázka: jsou toto základní funkce, které by měly mít všechny synchronní  

i asynchronní online vzdělávací platformy? Na jednoznačnou odpověď ale bohužel nemá 

tato diplomová práce dostatečné množství dat. Je to tak jedna z možností, jak by se tato práce 

dala dále rozšířit.  

Další funkce se v odpovědích již liší, lze ale také vyčíst, jaké funkce jsou více 

zastoupeny u platforem s možností synchronního vzdělávání, a které naopak vymezují 

asynchronní vzdělávání. Uvažovat lze i nad tím, jak by v tabulce dopadly online vzdělávací 

platformy s MOOC kurzy. Jejich nevyužití je jedním z limitů diplomové práce.  

Je potřeba brát také v potaz, že cílem této diplomové práce bylo analyzovat vybrané 

online platformy a jejich funkce s ohledem na zařazení moderních výukových metod. Práce 

se nesoustředí na využití platformy pro vzdělávání určité skupiny dospělých, ale celku. 

Výsledky by tak nejsou ovlivněny věkem účastníků vzdělávání, dosaženým vzděláváním, 

místem bydliště nebo vybaveností kompetencí a gramotností zmíněných v kapitole 4. I to by 
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mohlo být formou rozšíření této diplomové práce. Specifikace využití online vzdělávacích 

platforem pro konkrétní zaměření či na konkrétní skupinu dospělých.  

Dalším aspektem, který lze v rámci dalšího směřování zkoumat, je chování lektora. 

Jak k výuce přistupuje, jakým způsobem motivuje své studenty, nebo jakým způsobem 

probíhá jeho příprava na hodiny. Zda uplatňuje zásady vizualizace ve formě atraktivních 

materiálu atd.  

Všechny výše zmíněné možnosti pokračování výzkumu mohou být použity  

i k definování a ujasnění teoretických základů, které u online vzdělávání dospělých nejsou 

dostatečně ukotveny. To zmiňuje i Veteška (2016) a Barešová (2011), kteří ve zkoumání  

a potřebě teoretického ukotvení vidí další směřování androdidaktiky. Picciano (2019) 

dodává, že je potřeba zaměřit se také více na empirická zkoumání online vzdělávání.  
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Závěr  

Diplomová práce se zabývala využitím online vzdělávacích platforem při vzdělávání 

dospělých. Kladla si za cíl analyzovat vybrané online platformy a jejich funkce s ohledem 

na zařazení moderních výukových metod. 

V teoretické části práce byly charakterizovány oblasti, které jsou pro uchopení 

tématu a problematiky podstatné. Pozornost byla věnována uchopení andragogiky, a to 

z pohledu definice dalšího vzdělávání, motivace dospělých pro vzdělávání, role andragoga 

a andragogické didaktiky spolu s vymezením jejich forem a zásad. Stěžejní kapitolou bylo 

vymezení metod vzdělávání dospělých, a to především těch moderních, jejichž uplatnění 

v rámci online platforem je cílem této práce. Dále práce vymezila, co je online vzdělávání  

a představila některé ze stěžejních pojmů problematiky. Ty jsou neméně důležité pro 

analytickou část, jelikož zmiňují i způsoby přípravy online kurzu. Důležitou částí je také 

aktuální pojetí trendů ve vzdělávání dospělých, a to nejen v rámci uchopení zahraničních 

autorů, kteří vymezují gramotnost a kompetence 21. století, ale také směřování a cíle 

vzdělávání v České republice. Závěrečnou kapitolou teoretické části je její shrnutí  

a vymezení důležitých teoretických konceptů spolu s uvedením funkce jejich využití na 

online platformě. Na základě teorie, a především této poslední části, byly následně vymezeny 

výzkumné otázky.  

Metodologická část představila zvolenou kvalitativní strategii výzkumu, stejně jako 

techniku sběru dat a obsahovou analýzu. Vymezila výzkumné otázky, pracovní otázky  

a stanovila charakteristiky heterogenního výzkumného vzorku. Tím byly čtyři online 

vzdělávací platformy – Knowspread, Thinkific, Miro a BigBlueButton. Představila také 

některé etické otázky, které se s analýzou pojily.  

Z důvodu chybějícího teoretického popisu vybraných online platforem byly jejich 

charakteristiky s ohledem na možnosti a funkce popsány v následující části práce, 

kapitole Analýza online platforem. Tato část zprostředkovala data pro obsahovou analýzu, 

která se soustředila především na hledání funkcí a možností platformy pro zprostředkování 

online výuky dospělých spolu se zařazením moderních výukových metod.  

Interpretace dat poskytla přehlednou tabulku s výsledky analýzy, ve které jsou 

uvedeny všechny nalezené funkce, a jejich možnost využití na konkrétní platformě. Dále 

jsou rozebrány jednotlivé výzkumné otázky z hlediska jejich pracovních otázek. U těch je 
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vždy uvedeno, jaká funkce byla pro zodpovězení na online vzdělávací platformě hledána. 

Následně je uvedena platforma, která splňuje všechny možností zařazení vypsaných funkcí. 

Celkově lze výsledky a odpovědi na výzkumné otázky vyhodnotit pozitivně, jelikož vždy 

alespoň jedna z vybraných platforem hledanou funkci alespoň částečně umožňovala. 

Z analýzy také vyplynulo, že ani jedna z platforem nedisponuje všemi vybranými funkcemi 

pro uplatnění moderních výukových metod při vzdělávání dospělých. 

Diskuze se zamýšlí nad limity diplomové práce a také nad možností dalšího 

výzkumu. Je uvedeno zdůvodnění pro výběr platforem spolu s důvody výběru jednotlivých 

teoretických uchopení.  

Závěrem lze konstatovat, že ačkoli lze výzkum a interpretaci dat v rámci kvalitativní 

výzkumné strategie charakterizovat jako subjektivní, je pro další směřování výzkumů 

v oblastech online vzdělávání dospělých zajímavě uchopen. Přínosné by bylo také pojetí 

těchto platforem nejen z pohledu analýzy možných funkcí, ale také z hlediska angažovanosti 

lektora, či vzdělávání v rámci konkrétních oblastí dalšího vzdělávání (firemní, zájmové). 

S tím souvisí i různé věkové skupiny dospělých osob, jejich nejvyšší dosažené vzdělání  

a další charakteristiky ovlivňující efektivitu a úspěšnost vzdělávání online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

Seznam použitých informačních zdrojů 

ALLEN, Seth., 2016. Applying Adult Learning Principles to Online Course Design. 

Distance Learning[online]. vol. 13, no. 3, s. 25-32. ISSN 15474712. 

BAREŠOVÁ, Andrea, 2011. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: 1. VOX. 

ISBN 978-80-87480-00-7. 

BELOUSOVA, Alla, Galina KOZHUKHAR a Liubov RYUMSHINA, 2015. 

Innovative Teaching Methods in Adult Education. ICERI 2015: 8th international 

conference of education, research and innovation, November 16th-20th, 2015 Seville, 

Spain : conference proceedings. Madrid: International Assotiation of Technology, 

Education and Development (IATED), s. 4046-4050. ISBN 978-84-608-2657-6. 

BENEŠ, Milan, 2014. Andragogika. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. 

Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-24748-24-5. 

BIHBLUEBUTTON, [online], © 2021. BigBlueButton [cit. 2022-04-19]. Dostupné 

z: https://bigbluebutton.org 

BROCKETT, Ralph Grover, 2015. Teaching adults: a practical guide for new 

teachers / Ralph G. Brockett. San Francisco: Jossey-Bass. ISBN 978-11-18903-41-4. 

CULATTA, Richard a Greg KEARSLEY, 2019. InstructionalDesign.org [online]. 

Utah: InnovativeLearning.com [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: 

https://www.instructionaldesign.org 

ČAPEK, Robert, 2015. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. 

Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-24734-50-7. 

DAS, Satyabrata, 2021. Andragogical Considerations: How eLearning Helps. 

ELearning Industry [online]. San Francisco: ELEARNING INDUSTRY [cit. 2022-04-02]. 

Dostupné z: https://elearningindustry.com/andragogical-considerations-advantages-

elearning 

DVOŘÁKOVÁ, Ilona, 2010. Obsahová analýza/formální obsahová 

analýza/kvalitativní obsahová analýza [online]. In Antrowebzin, 2, s. 95-100. [cit. 2022-

04-10]. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/97. 

https://www.instructionaldesign.org/
https://elearningindustry.com/andragogical-considerations-advantages-elearning
https://elearningindustry.com/andragogical-considerations-advantages-elearning
http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/97


 95 

FREIBERGOVA, Zuzana, 2021  Kariérové e-poradenství a online nástroje. 

Projekt CAREERS AROUND ME - Smart technologies for improving Career 

Management Skills, KA3 ERASMUS+. Národní vzdělávací fond. Praha.  

FRYČ, Jindřich, Zuzana MATUŠKOVÁ, Pavla KATZOVÁ, et al., 2020. Strategie 

vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. ISBN 978-80-87601-46-4. 

HENDL, Jan, 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 

Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9. 

CHRISTENSEN, Colin, 2016. Effective Online Teaching: Obstacles And 

Practices. ELearning Industry [online]. San Francisco: ELEARNING INDUSTRY [cit. 

2022-04-02]. Dostupné z: https://elearningindustry.com/effective-online-teaching-

obstacles-practices 

KAPUR, Radhika, 2018. Innovative Strategies and Methods in Adult Education. 

KNOSWPREAD, [online], © 2015 – 2022, Praha: Knowspread.cz [cit. 2022-04-

12]. Dostupné z: https://www.knowspread.com  

LANGER, Tomáš, 2016. Moderní lektor: průvodce úspěšného vzdělavatele 

dospělých. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-27100-93-4. 

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy [online]. 2020 [vid. 2022-03-06]. Dostupné z: 

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

MONTEBELLO, Matthew, 2018. AI Injected e-Learning The Future of Online 

Education. Cham: Springer International Publishing, 1 online resource (XIX, 86 p. 6 

illus.). ISBN 3-319-67928-7. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-319-67928-0 

MAŠEK, Jaroslav, 2021. 10 vzdělávacích trendů pro rok 2021. Metodický portál: 

Spomocník [online], [cit. 2022-04-10]. Dostupný z 

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22792/10-VZDELAVACICH-TRENDU-PRO-ROK-2021  

ISSN 1802-4785. 

MIRO, [online], © 2022. Miro [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: https://miro.com  

 

https://elearningindustry.com/effective-online-teaching-obstacles-practices
https://elearningindustry.com/effective-online-teaching-obstacles-practices
https://www.knowspread.com/
https://www.edu.cz/methodology/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22792/10-VZDELAVACICH-TRENDU-PRO-ROK-2021
https://miro.com/


 96 

MUŽÍK, Jaroslav, 2004. Androdidaktika. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI. Lidské 

zdroje. ISBN 80-7357-045-9. 

MUŽÍK, Jaroslav, 2011. Řízení vzdělávacího procesu: andragogická didaktika. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika. Vzdělávání dospělých. ISBN 978-80-7357-581-6. 

NEUMAJER, Ondřej, 2020. Platformy a systémy pro školní komunikaci a 

spolupráci. Metodický portál: Spomocník [online]. [cit. 2022-04-10]. Dostupný z: 

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22586/PLATFORMY-A-SYSTEMY-PRO-SKOLNI-

KOMUNIKACI-A-SPOLUPRACI ISSN 1802-4785  

NOVOTNÁ, Hedvika, Ondřej ŠPAČEK a Magdaléna ŠŤOVÍČKOVÁ, ed., 

2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK. ISBN 978-80-75710-25-

3. 

OECD (2021), Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en   

OPEN CONTENT [online]. [cit. 2022-02-19]. Dostupné z: 

http://opencontent.org/definition/  

OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ [online], 2019. [cit. 2022-02-19]. Dostupné z: 

https://otevrenevzdelavani.cz/co-je-otevrene-vzdelavani/ 

PANDEY, Asha, 2021. Training The Modern Learner: Delivery Strategies And 

Content Formats That Work. ELearning Industry [online]. San Francisco: ELEARNING 

INDUSTRY,  [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: https://elearningindustry.com/training-

modern-learner-delivery-strategies-and-content-formats-that-work  

PAPPAS, Christopher, 2013a. 17 Tips To Motivate Adult Learners. ELearning 

Industry [online]. San Francisco: ELEARNING INDUSTRY, [cit. 2022-04-02]. Dostupné 

z: https://elearningindustry.com/17-tips-to-motivate-adult-learners  

PAPPAS, Christopher, 2013b. The Adult Learning Theory - Andragogy - of 

Malcolm Knowles. ELearning Industry [online]. San Francisco: ELEARNING 

INDUSTRY [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: https://elearningindustry.com/the-adult-

learning-theory-andragogy-of-malcolm-knowles  

PAPPAS, Christopher, 2018. 8 Instructional Design Theories To Apply When 

Designing eLearning Courses For Adult Learners. ELearning Industry [online]. San 

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22586/PLATFORMY-A-SYSTEMY-PRO-SKOLNI-KOMUNIKACI-A-SPOLUPRACI%20ISSN%201802-4785
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22586/PLATFORMY-A-SYSTEMY-PRO-SKOLNI-KOMUNIKACI-A-SPOLUPRACI%20ISSN%201802-4785
https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en
http://opencontent.org/definition/
https://otevrenevzdelavani.cz/co-je-otevrene-vzdelavani/
https://elearningindustry.com/training-modern-learner-delivery-strategies-and-content-formats-that-work
https://elearningindustry.com/training-modern-learner-delivery-strategies-and-content-formats-that-work
https://elearningindustry.com/17-tips-to-motivate-adult-learners
https://elearningindustry.com/the-adult-learning-theory-andragogy-of-malcolm-knowles
https://elearningindustry.com/the-adult-learning-theory-andragogy-of-malcolm-knowles


 97 

Francisco: ELEARNING INDUSTRY, [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: 

https://elearningindustry.com/instructional-design-theories-apply-when-designing-

elearning-courses-adult-learners 

PICCIANO, Anthony G., 2019. Online education: foundations, planning, and 

pedagogy. New York: Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-78413-9. 

PRŮCHA, Jan, ed., 2009. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. ISBN 978-80-

73675-46-2. 

PRŮCHA, Jan, 2014. Andragogický výzkum. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). 

ISBN 978-80-24752-32-7. 

PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA, 2014. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a 

rozš. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-24747-48-4. 

PUNCH, Keith, 2015. Úspěšný návrh výzkumu. Vydání druhé. Přeložil Jan 

HENDL. Praha: Portál. ISBN 978-80-26209-80-5. 

RAE, Callum, 2022. Where Is Education Heading Next?. ELearning 

Industry[online]. San Francisco: ELEARNING INDUSTRY [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: 

https://elearningindustry.com/where-is-education-heading-next 

ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ, 2012. Vyučovací metody na vysoké 

škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada 

Publishing. ISBN 978-80-247-4152-9. 

ROSULEK, Martin, 2020. Sítě v hrsti [online]. Praha: Rosulek [cit. 2022-04-08]. 

Dostupné z: https://sitevhrsti.cz/ 

ROUNA, Kyriaki, 2022. 27 Best Online Learning Platforms (updated 

2022). LearnWorlds [online]. Cyprus: LearnWorlds (CY), [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://www.learnworlds.com/online-learning-platforms/ 

SCHULZ, W., 1998. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum. ISBN  

80-7184-548-5. 

SVOBODOVÁ, Zuzana, 2020. Základy metodologie výzkumu (kvalitativní výzkum) 

[online]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://futurebooks.cz/books/zaklady-metodologie-vyzkumu-kvalitativni-pristupy/?/obalka/   

https://elearningindustry.com/instructional-design-theories-apply-when-designing-elearning-courses-adult-learners
https://elearningindustry.com/instructional-design-theories-apply-when-designing-elearning-courses-adult-learners
https://elearningindustry.com/where-is-education-heading-next
https://sitevhrsti.cz/
https://www.learnworlds.com/online-learning-platforms/
https://futurebooks.cz/books/zaklady-metodologie-vyzkumu-kvalitativni-pristupy/?/obalka/


 98 

THINKIFIC, [online], ©2022. Thinkific [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://www.thinkific.com  

VAN LAAR, Ester, Alexander J. A. M. VAN DEURSEN, Jan A. G. M. VAN DIJK 

a Jos DE HAAN, 2020. Determinants of 21st-Century Skills and 21st-Century Digital 

Skills for Workers: A Systematic Literature Review. In: SAGE Open [online]. s. 1-15 [cit. 

2022-02-21]. ISSN 2158-2440. Dostupné z: doi:10.1177/2158244019900176  

VETEŠKA, Jaroslav, 2016. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a 

učení se dospělých. Praha: Portál. ISBN 978-80-26210-26-9. 

Výuka na dálku s Microsoft Teams a Office 365: Modul 2: Synchronní vs. 

Asynchronní výuka, 2021. Microsoft Educator Center [online]. [cit. 2022-04-07]. 

Dostupné z: https://education.microsoft.com/cs-cz/course/49dc56a4/1 

ZORMANOVÁ, Lucie, 2012. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní 

metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Praha: 

Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4100-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thinkific.com/
https://education.microsoft.com/cs-cz/course/49dc56a4/1


 99 

Seznam vytvořených přehledů 

Přehled 1, 70 dostupných online platforem seřazených abecedně: ......................... 39 

Přehled 2, Shrnutí teoretických vymezení ............................................................... 48 

Přehled 3, Analýza vybraných online platforem ..................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

Seznam snímků obrazovky 

Snímek obrazovky 1, Knowspread, správce obsahu................................................ 60 

Snímek obrazovky 2, Knowspread, vytvoření kurzu ............................................... 60 

Snímek obrazovky 3, Knowspread, možnosti jednotlivých kroků .......................... 61 

Snímek obrazovky 4, Knowspread, možnost tvorby testu....................................... 62 

Snímek obrazovky 5, Knowspread, z pohledu studenta .......................................... 63 

Snímek obrazovky 6, Thinkific, správce obsahu ..................................................... 66 

Snímek obrazovky 7, Thinkific, tvorba lekce .......................................................... 68 

Snímek obrazovky 8, Thinkific, tvorba kvízu ......................................................... 69 

Snímek obrazovky 9, Thinkific, pohled studenta .................................................... 69 

Snímek obrazovky 10, Miro, správce obsahu .......................................................... 72 

Snímek obrazovky 11, Miro, ukázka nabídky šablon .............................................. 73 

Snímek obrazovky 12, Miro, vytvoření prázdné tabule........................................... 75 

Snímek obrazovky 13, Miro, metoda gamifikace .................................................... 75 

Snímek obrazovky 14, BigBlueButton, domovská místnost ................................... 77 

Snímek obrazovky 15, BigBlueButton, možnosti synchronní výuky...................... 78 

Snímek obrazovky 16, BigBlueButton, nahrávání souboru .................................... 79 

Snímek obrazovky 17, BigBlueButton, anketa ........................................................ 80 

Snímek obrazovky 18, BigBlueButton, možnosti tabule......................................... 81 

 


	Úvod
	1 Andragogika
	1.1 Motivace dospělých v rámci další vzdělávání
	1.2 Andragogická didaktika
	1.3 Andragog

	2 Metody vzdělávání dospělých
	3 Online vzdělávání
	3.1 Příprava online kurzu
	3.2 Online vzdělávací platformy

	4 Aktuální trendy ve vzdělávání dospělých
	4.1 Legislativa dalšího vzdělávání a aktuální cíle vzdělávání v České republice

	5 Shrnutí teoretické části
	6 Metodologie a výzkumný cíl
	6.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky
	6.2 Popis výzkumného designu
	6.3 Výzkumný vzorek
	6.4 Etické otázky společenskovědního výzkumu

	7 Analýza online platforem
	7.1 Online platforma: Knowspread
	7.2 Online platforma: Thinkific
	7.3 Online platforma: Miro
	7.4 Online platforma: BigBlueButton

	8 Interpretace dat
	Diskuse
	Závěr
	Seznam použitých informačních zdrojů

