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Shrnutí
Studie se věnuje tématu distančního online vzdělávání a digitálních kompetencí, které se s ohledem
na omezování prezenční výuky ve školách v době koronavirové krize stalo celosvětově velmi aktuálním.
Mezi hlavní výzvy spojené s úspěšným distančním online vzděláváním jsou dle dosavadní zkušenosti:
přístup k internetu a výpočetní technice; omezený rozsah hodin online výuky; nízká úroveň digitálních
dovedností mezi některými studenty a učiteli a jako zásadní je považován pozitivní postoj studentů,
soustředěnost a motivace při domácí výuce. Mezi nástroje, které mohou usnadnit adaptaci na distanční
vzdělávání, definovala OECD na základě uzavření škol na jaře 2020: prodloužení možnosti placené rodinné
dovolené (family leave); posílení komunikace mezi školami a rodiči; pomoc rodinám s nižšími příjmy získat
technologické zařízení či internetové připojení; podpora učitelů při začlenění digitálních technologií
do výukových postupů a metod; školní vysílání v televizi nebo na sociálních sítích vytvořené spolu s učiteli.
Pro zavedení efektivní online výuky je důležitá úroveň digitálních kompetencí učitelů a žáků. Rozvíjení
digitální kompetence je definováno také v kontextu samotné evropské politiky. Jedním z klíčových
dokumentů je Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027, který nastiňuje vizi Evropské komise týkající se
vysoce kvalitního, inkluzivního a přístupného digitálního vzdělávání. Hlavními prioritami plánu je: lepší
využití digitálních technologií ve výuce a při studiu; rozvoj digitálních kompetencí a dovedností; zkvalitnění
vzdělávání lepší analýzou dat a prognostikou. V současné době dochází ve většině evropských zemí
k zapracování digitálních kompetencí do vzdělávacích systémů.
Jak vyplývá ze zhodnocení zkušeností s distanční online výukou v době uzavření škol na jaře 2020 z důvodu
koronavirové krize, situace v jednotlivých evropských státech se liší. Například Finsko, kde se používání
digitálních nástrojů stalo již běžnou součástí denního vyučování, zvládlo přechod na distanční výuku velmi
dobře a nevykazuje žádné kritické problémy. Ke komunikaci se žáky i rodiči jsou využívány stanovené online
platformy. Důležitým aspektem, na který je upozorňováno, je přizpůsobení režimu rodin domácímu studiu.
Naopak v Rakousku byl přechod na online distanční výuku velmi často pro učitele i žáky nový a situace se
na jednotlivých školách lišila. Někde se hodiny výuky zcela zastavily, jinde si studenti naopak stěžovali
na nadměrné množství domácích úkolů. V mnoha školách byla výuka poskytována převážně formou
vytištěných materiálů připravených k vyzvednutí přímo ve školách. Velmi podobná situace vyplývá i
z průzkumů provedených v České republice. V prvních týdnech po uzavření škol rodiče nahradili práci
učitele, kteří s rodinou komunikovali většinou pouze zadáváním úkolů prostřednictvím emailu. Až kolem
20 % žáků nebylo zapojeno do online komunikace se svými učiteli, a to buď z důvodu nedostatečného
počítačového vybavení nebo nízké motivace samotných žáků či nižší podpory ze strany rodin. Na druhé
straně školám chyběla zejména metodická podpora. Z průzkumu rodin ve Velké Británii vyplynulo, že
distanční výuka je hlavní výzvou pro děti ze znevýhodněného prostředí (např. kvůli chybějícímu studijnímu
prostoru, chybějící technice či chybějící podpory rodičů s učením), které již dosahují v průměru méně
dobrých výsledků než jejich spolužáci.
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Úvod
Studie se věnuje tématu distančního online vzdělávání a digitálních kompetencí, které se s ohledem
na přerušení prezenční výuky na školách v době koronavirové krize stalo celosvětově velmi aktuálním.
V první části práce je popsána definice online distanční výuky a její možné formy. Shrnuty jsou také
konkrétní výzvy, kterým studenti a učitelé při online učení a výuce čelí a související možné nástroje podpory,
které jednotlivé státy přijaly či mohou přijmout pro zlepšení adaptace na distanční online výuku. Pro
zavedení efektivní online výuky je důležitá úroveň digitálních kompetencí učitelů a žáků. Jedná se v dnešní
době o klíčovou dovednost, a to i z pohledu evropské politiky, která ji zařazuje do vzdělávacích systémů.
Ve studii je tak představena definice digitální kompetence a její ukotvení v kontextu evropské politiky a
praxe na školách. Druhá část studie uvádí konkrétní zhodnocení zkušeností s distanční online výukou v době
uzavření škol na jaře 2020 z důvodu koronavirové krize, a to ve vybraných zemích: Česká republika, Finsko,
Rakousko a Velká Británie.
V reakci na nárůst informací a rychlý vývoj digitálních technologií začal již dříve být kladen důraz na zvýšení
digitální gramotnosti v oblasti ICT1 v rámci vzdělávacích systémů. V rámci škol se nejedná pouze o předměty
přímo zaměřené na informační technologie, ale o používání digitálních kompetencí jako průřezového
tématu napříč celým vzdělávacím procesem. Tento trend byl posílen v období uzavření škol na jaře 2020,
kdy se potvrdilo, že využívání prvků distančního vzdělávání s podporou digitálních technologií je klíčové a
mělo by docházet k posilování online nástrojů i během vzdělávání ve standardních (prezenčních)
podmínkách.
Někteří učitelé se mohli kvůli nedostatku digitálních dovedností potýkat s problémy při přechodu na online
výuku, což přispívá k velké různorodosti kvality online výuky napříč školami. Efektivní využití informačních
a komunikačních technologií pro výukové účely výrazně závisí na digitálních kompetencích učitelů a na tom,
zda technologie jsou začleněny do pedagogické praxe. Školy tak nyní mohou navázat na své pozitivní
zkušenosti z období vzdělávání na dálku, využít příznivé dopady online nástrojů na vzdělávání
dětí/žáků/studentů a podpořit zvýšení digitalizace ve vzdělávání. Z tohoto důvodu se také rozvíjení digitální
kompetence v procesu vzdělávání a učení stalo důležitým tématem politik Evropské unie.

1

Informační a komunikační technologie (ICT=Information and communications technology), která slouží k sběru,
přenosu, ukládání, zpracování a distribuci dat, nebo práci s informacemi a komunikaci. Tento termín nahrazuje i jiné
termíny například „výpočetní technika“.
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Distanční online vzdělávání
Výuka na dálku, neboli distanční výuka je forma dálkového vzdělávání, které probíhá prostřednictvím
připojení k internetu a bez fyzické přítomnosti studentů při výuce. Distanční výuka má potenciál pro rozvoj
digitální gramotnosti, digitálních kompetencí a používání digitálních technologií v procesu výuky a
samotného učení. Distanční výuka je tedy často spojena s online výukou, tedy používáním digitálních
technologií. Naopak online výuka nemusí být vždy nutně spojena s distanční výukou, jak vyplývá ze srovnání
níže.

Odlišnosti mezi distančním vzděláváním a online učením
Strategie distančního vzdělávání a online učení probíhá za pomoci informační a komunikační techniky.
Přestože obě strategie výuky vyžadují podobné online výukové nástroje, existují mezi nimi určité specifické
odlišnosti.
1. Rozdíly mezi distančním vzděláváním a online učením:
a. Rozdíly v umístění. Distanční vzdělávání je založeno na samostudiu za pomoci speciálně
metodicky zpracovaných studijních materiálů (převážně písemných a doplněných
multimédii – audio a video formou na PC, případně TV). Při distančním způsobu výuky jsou
studijní materiály studentům zadávány online. Distanční způsob výuky je v nezbytném
rozsahu doplňován konzultacemi nebo semináři. Online vzdělávání (nazývané též
eLearning) je výuka s využitím výpočetní techniky/elektronickými zařízeními a internetu
k tvorbě kurzů, distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy. Tato
forma vzdělávání vznikla rozvojem informačních technologií a internetu. Online vzdělávání
může využívat i dalších interaktivních a multimediálních prvků, jako jsou praktické úkoly či
testy získaných znalostí nebo sloužit jako doplněk při běžné výuce ve třídě. V oblibě jsou
rovněž tzv. webináře (online přednášky vysílané živě přes internet).
b. Interakce. Online učení pravidelně zahrnuje osobní interakci mezi učiteli a žáky, zatímco při
distanční formě vzdělávání dochází k nulové interakci.
c. Záměr strategie výuky. Online vzdělávání je možné použít jako doplněk v kombinaci s řadou
dalších metod osobní výuky. Distanční vzdělávání je metoda poskytování výuky pouze
online, nikoli jako variace osobní výuky.
2. Potenciální výhody mezi oběma způsoby výuky:
a. Online učení. V rámci digitálních učebních osnov jsou poskytnuty plány učebních lekcí
online, včetně výukových materiálů a hodnocení. Online učení je tedy vynikající způsob
zapojení studentů do procesu výuky.
b. Distanční vzdělávání. Má své výhody v tom, že může pokračovat bez přerušení i během
nepříznivých událostí. Distanční vzdělávání navíc poskytuje studentům větší flexibilitu a
mohou pracovat svým vlastním tempem. Výhodou je i to, že studenti mají přístup
ke studijním materiálům i v době, která jim nejvíce časově vyhovuje.
3. Potenciální nevýhody obou způsobů výuky:
a. Nevýhody online učení. Tento způsob učení je plně závislý na pravidelném přístupu
k digitálním technologiím včetně stabilního připojení k internetové síti. Pokud tomu tak
není, je nemožné online výuku vůbec zrealizovat. Další nevýhodou jsou obavy o množství
času stráveného během vyučování před obrazovkou ve třídě. Posledním vážným
problémem je skutečnost, že studenti mohou prostředky digitálních technologií využívat i
k usnadnění podvádění například při skládání zkušebních testů.
b. Nevýhody distančního vzdělávání. Tuto formu vzdělávání není možné realizovat v případě,
že studenti ve svém domácím prostředí nemají přístup k zařízení výpočetní techniky a
internetu. Mezi další nevýhody patří: nemožnost sledování, zda studenti skutečně pracují
tak, jak je to možné během vyučování ve třídě; možnost podvádění je ještě snadnější než
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při online výuce; nemožnost regulovat počet hodin strávených při učení před obrazovkou,
protože veškerá komunikace mezi učitelem a studentem probíhá pouze digitálně.

4. Porovnání vhodnosti obou metod digitální výuky:
a. Online výuka se zdá být vhodnější jako způsob doplnění a obohacení výuky žáků
na středních a vysokých školách.
b. Distanční vzdělávání nachází své uplatnění u starších a zodpovědnějších studentů, kteří
mají možnost dostupnosti digitální techniky a trvalého připojení k internetu v domácím
prostředí.2
Příklady možných nástrojů online výuky:
 Videokonference: učitel obvykle komunikuje s více připojenými studenty. V podstatě se může
jednat o podobný typ výuky, která probíhá ve třídě.


Synchronní učení je typem distanční výuky, při které se studenti učí společně najednou (často
dokonce i na stejném místě), ale pedagog je na jiném místě. Jedná se o videokonference nebo
telekonference, které digitálně propojí učitele a studenty za účelem online výuky.



Asynchronní učení je formát, kdy místo živých online lekcí jsou studentům zasílány úkoly
s termínem vyhotovení.



Online kurzy s otevřeným časovým rozvrhem: jedná se o typ asynchronního kurzu s flexibilním
časovým nastavením. Tento způsob je ideální pro studenty, kteří mají jiné nároky na svůj čas,
například profesionální sportovci nebo studenty rodiče, kteří pečují například o potomka a online
výuku využívají z prostředí domova.



Online kurzy s pevným časovým rozvrhem jsou typem synchronního kurzu, který vyžaduje, aby
všichni zúčastnění navštívili konkrétní virtuální místo ve stanovený čas (např. webinář). Na rozdíl
od přísnějších synchronních lekcí to umožňuje studentům z celého světa připojit se a komunikovat
online.



Počítačové distanční vzdělávání prostřednictvím synchronních lekcí na počítačích v pevně
stanovený čas. Probíhá obvykle v počítačových učebnách. Tato forma online výuky je běžná
v institucích s potřebným vybavením.



Hybridní učení je specifický typ kombinované výuky, během které je část studentů fyzicky na místě,
kde probíhá výuka, zatímco jiní studenti se vzdělávají dálkově přes online připojení bez fyzické
přítomnosti během výuky.3

Online výuka a učení: hlavní výzvy a nástroje podpory
Koronavirová krize přiměla vzdělávací systémy najít alternativní způsoby vzdělávání žáků, které by efektivně
nahradily pravidelnou výuku ve školách. Mnoho systémů přijalo online výuku a učení často v kombinaci
s rozsáhlými učebními materiály na dálku, jako je televize. Online výuka se tak stala důležitým nástrojem
k udržení vzdělávání. Podle údajů UNESCO byl vrchol zavírání škol zaznamenán na začátku dubna 2020, kdy
bylo ve 194 zemích postiženo přibližně 1,6 miliardy studentů, což představuje celosvětově více než 90 %
z celkového počtu zapsaných studentů.4
V této souvislosti vydala OECD studii, která shrnuje hlavní obtíže studentů, učitelů a škol při adaptaci
na online výuku a učení a také uvádí, jaké nástroje jsou důležité pro zlepšení vzdělávání na dálku.

2

Online Learning vs. Distance Learning. Aeseducation.com (online). Dostupné z:
https://www.aeseducation.com/blog/online-learning-vs-distance-learning
3
What is Distance Learning? The Complete Guide (2020). Techsmith.com (online). Dostupné z:
https://www.techsmith.com/blog/distance-learning/
4
COVID-19 Educational Disruption and Response. UNESCO (online). Dostupné z:
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/
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Hlavní obtíže a výzvy, které představuje online učení:
1. Online učení je dostupné pouze dětem, které mají doma přístup k dostatečně rychlému internetu.
Znevýhodněni jsou tak studenti ve venkovských a odlehlých oblastech a také děti z nízkopříjmových
rodin. Ty se také často potýkají s chybějící počítačovou technikou.
2. Hodinové dotace online výuky na některých školách neodpovídají počtu hodinové dotace
při prezenční výuce. Důvodem k tomu může být především nejasný metodický pokyn o organizaci
online výuky. V důsledku to vede k tomu, že někteří studenti nejsou schopní si při online výuce
dostatečně osvojit probíranou látku.
3. Nízká úroveň digitálních dovedností mezi některými studenty a učiteli je činí nepřipravenými na náhlé
změny ve formě výuky a přizpůsobení se jim. Efektivní využívání informačních a komunikačních
technologií jako předpoklad pro online učení vykazuje velké rozdíly mezi zeměmi a
sociálně-ekonomickými skupinami.
4. Poskytnutí přístupu k technologiím i efektivní pedagogické postupy však nevedou automaticky
k lepším akademickým výsledkům. Soustředěnost, motivace a pozitivní postoje studentů k učení jsou
při online domácí výuce zásadní. Protože učební postoje nejsou vrozené, podpora rodičů a entuziasmus
učitelů jsou považovány za důležité pro rozvoj těchto pozitivních postojů k učení. Rodiče by tak měli
svým dětem poskytnout podporu, zatímco učitelé by měli být mentoři, kteří podporují aktivní učení a
motivaci a ověřují, že nikdo nezůstává pozadu.
Nástroje pro zlepšení vzdělávání na dálku
Protože celoplošná či lokální uzavření škol mohou být znovu potřebná, je pro vlády velmi důležité určit, jak
maximalizovat účinnost online výuky a učení. Jak bylo uvedeno, pozitivní postoje k učení jsou považovány
za velmi důležitý předpoklad úspěchu online výuky. Protože rodiče a učitelé hrají při podpoře studentů
zásadní roli, cílené politické intervence by měly být navrženy s cílem snížit zátěž rodičů a pomoci učitelům
a školám co nejlépe využívat digitální technologie. Mnoho států již reagovalo na tuto situaci a začalo zavádět
nástroje podpory, jako například:
 Zavedené prodloužené možnosti placené rodinné dovolené (family leave).
 Posílení komunikace mezi školami a rodiči, a to např. poskytováním informací rodičům o účinných
postupech při jejich podpoře online výuky.
 Pomoc rodinám s nižšími příjmy získat technologické zařízení či internetové připojení.
 Podpora učitelů při začlenění digitálních technologií do výukových postupů a metod (online školení
o dostupnosti a použití digitálních zdrojů pro pedagogickou praxi).
 Školní vysílání v televizi nebo na sociálních sítích vytvořené spolu s učiteli.
Jak bylo uvedeno, někteří učitelé se mohli kvůli nedostatku digitálních dovedností potýkat s problémy při
přechodu na online výuku, což přispívá k velké různorodosti kvality online výuky napříč školami. Efektivní
využití informačních a komunikačních technologií pro výukové účely výrazně závisí na digitálních
kompetencích učitelů a na tom, zda technologie jsou začleněny do pedagogické praxe.

Digitální kompetence
Digitální kompetence představují teoretické znalosti a praktické dovednosti člověka využitelné v oblasti
digitálních technologií. Digitální kompetence je jednou z klíčových kompetencí, která zahrnuje práci s celou
škálou digitálních technologií při získávání informací, komunikaci a řešení základních problémů ve všech
sférách života.
V mezinárodním konceptu ECDL5 je slovní spojení „Digitální kompetence“ (Digital Competence) používáno
jako zjednodušený název pro „Digitální znalosti a dovednosti“. Člověk, který je vybaven souborem
digitálních kompetencí, je z pohledu konceptu ECDL připraven pro vstup na trh práce.6 Dle dat pro rok 2017
5

European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodní certifikační koncept zabývající se testováním počítačové
gramotnosti.
6
Digitální kompetence. Portaldigi.cz (online). Dostupné z: https://portaldigi.cz/digislovnik/digitalni-kompetence/
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vyplývá, že 44 % populace Evropské unie nemá digitální kompetenci na dostatečné výši a 19 % občanů
disponuje nulovou digitální kompetencí a to zejména z důvodu nepoužívání internetu.7

Digitální kompetence v kontextu evropské politiky
Rozvíjení digitální kompetence v procesu vzdělávání a učení je definováno také v kontextu samotné
evropské politiky. Jedním z klíčových dokumentů je Akční plán digitálního vzdělávání 2021-20278, který
nastiňuje vizi Evropské komise týkající se vysoce kvalitního, inkluzivního a přístupného digitálního
vzdělávání s cílem:
- poučit se z krize způsobené pandemií covid-19, během níž se technologie používají ve vzdělávání a
odborné přípravě v bezprecedentním měřítku,
- přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy digitálnímu věku.
Hlavními prioritami akčního plánu jsou:
1) Lepší využití digitálních technologií ve výuce a při studiu
2) Rozvoj digitálních kompetencí a dovedností
3) Zkvalitnění vzdělávání lepší analýzou dat a prognostikou
Pro lepší pochopení podstaty digitálních kompetencí připravila Evropská komise dokument „DigComp“9
(Evropský rámec digitálních kompetencí pro občany). Jde o univerzální vzdělávací rámec, který je rozdělen
do pěti hlavních oblastí (informační a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, tvorba digitálního
obsahu, bezpečnost, řešení problémů) klíčových pro rozvoj celoevropského základu výuky digitálních
dovedností. Rámec slouží primárně školám a učitelům, ale i běžným občanům.
Pro pedagogy je k dispozici vlastní rámec „DigCompEdu“ (Evropský rámec digitálních kompetencí
pro pedagogy).10 Jedná se o doporučení Evropské komise členským zemím, jak definovat potřebné digitální
kompetence učitelů. Rámec obsahuje šest oblastí rozvoje, mezi které patří např. digitální kompetence
pedagogů, používání digitálních technologií k přímé podpoře výuky, k pracovní komunikaci s kolegy, žáky,
rodiči nebo dalšími zúčastněnými stranami. Cílem dokumentu je srozumitelně zhodnotit všechny existující
programy a sjednotit všechny rozdílné přístupy jednotlivých členských států v oblasti digitálního vzdělávání
a zavést sjednocující pojetí a společnou terminologii.
Kromě digitálních kompetencí potřebných pro každodenní život potřebují učitelé znalosti, které jim umožní
efektivně využívat digitální technologii jako přidanou hodnotu pro jejich pedagogické postupy při výuce a
studiu. Digitální kompetence učitelů a související výukové a studijní postupy jsou rovněž řešeny
v Evropském rámci pro digitálně kompetentní vzdělávací organizace (DigCompOrg)11. Rámec definuje
digitálně fungující vzdělávací organizace. Na DigCompOrg byl založen online bezplatný nástroj sebereflexe
SEFIE (Sebereflexe efektivního učení podporou využívání inovativních vzdělávacích technologií), který
školám pomáhá identifikovat silné a slabé stránky v používání digitálních technologií v procesu výuky a
samotného učení.
Evropské rámce (DigComp, DigCompEdu, DigCompOrg/SELFIE) mají za úkol sjednotit požadavky,
předpoklady a nástroje pro rozvoj digitální kompetence jednotlivců na národní a evropské úrovni.

7

Europe´s Digital Progress Report 2017. Digital Inclusion and Skills in the EU 2017. Ec.Europa.eu (online). Dostupné z:
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44388
8
Akční plán digitálního vzdělávání. Nová podoba vzdělávání a přípravy pro digitální věk. ec.europa.eu (online).
Dostupné z: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_cs
9
DigiComp 2.1. Rámec digitálních kompetencí pro občany. Ec.Europe.eu (online). Dostupné z:
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
10
Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). Ec.Europe.eu (online). Dostupné z:
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
11
DigCompOrg Framework. Ec.Europe.eu (online). Dostupné z: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
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Digitální kompetence v Evropě: praxe
V současné době dochází ve většině evropských zemí ke zapracování digitálních kompetencí
do vzdělávacích systémů. Jejich úkolem je připravit žáky na život a práci v digitální společnosti a zároveň
vybavit potřebnými kompetencemi i učitele.
Evropská komise vydala v roce 2019 zprávu o digitálním vzdělávání ve školách v Evropě (Digital Education
at School in Europe)12, která poskytuje přehled o digitálním vzdělávání na školách v Evropě. Ze zprávy
vyplývá, že téměř všechny evropské státy mají vlastní strategii výuky digitální kompetence. Předmět
digitální kompetence není ve většině základních škol zařazen v učebním plánu jako samostatný vyučovací
předmět a vyučuje se spíše mezipředmětově. Samostatně jako povinný předmět je vyučován na základních
školách v 11 státech (Bulharsko, Česko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Spojené království (Velká Británie a
Wales), Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora a Severní Makedonie) a jako součást jiného hlavního předmětu
v 10 zemích (Česko, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Slovinsko, Švédsko a Lichtenštejnsko).
Ve zhruba čtvrtině zemí se digitální kompetence vyučuje oběma způsoby (Irsko, Řecko, Španělsko, Francie,
Itálie, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie (Wales) a Island), a pouze ve 2 zemích (Česko,
Lichtenštejnsko) jsou uplatňovány všechny tři zmíněné způsoby.
Na středních školách se samostatně povinný předmět digitální kompetence vyučuje v nadpoloviční většině
na nižším stupni středoškolského vzdělávání. Na vyšším stupni středních škol převažuje spíše mezioborová
výuka tohoto předmětu. To je způsobeno zejména tím, že studenti mají možnost větší volby mezi několika
volitelnými předměty v oblasti digitální kompetence.
Z hlediska kritéria počtu vyučovacích hodin předmětu digitální kompetence (konkrétně předmět ICT)
dosahují na primárním stupni nejlepších výsledků pouze tři státy (Island, Řecko a Makedonie). Na nižším
sekundárním stupni dosahují v počtu vyučovacích hodin předmětu ICT dva státy (Litva a Kypr). Tyto země
předměty v rámci digitální kompetence na primárním stupni vůbec nevyučují. A v poslední řadě splňuje
kritérium nejvyššího počtu hodin výuky ICT pouze Rumunsko.
Názorný přehled států, které v návaznosti na zavedení výuky předmětu digitální kompetence na základních
a středních školách provedly změny ve svých učebních plánech, představuje obrázek č. 1.
Obrázek 1: Probíhající reformy kurikula v souvislosti s výukou předmětu digitální kompetence na základních
a středních školách (ISCED 1-3) ve školním roce 2018/19
Ongoing curriculum reforms
No ongoing curriculum reforms

Zdroj: Eurydice.

12

Digital education at school in Europe. Publications Office of European Union (online). Dostupné z:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/languageen/format-PDF/source-105790537
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Distanční online vzdělávání v době koronavirové krize ve vybraných zemích
Česká republika13
Nečekaný přechod škol na distanční online vzdělávání ukázal na rozdíly mezi jednotlivými školami i učiteli
v rámci samotných škol, což přináší riziko prohloubení vzdělávacích nerovností. Jeden z průzkumů
provedený ve spolupráci s organizací Člověk v tísni se zaměřil na rodiny během koronavirové pandemie. Dle
závěru průzkumu vyplynulo, že v prvních týdnech po uzavření škol rodiče nahradili práci učitelů, kteří
s rodinou komunikovali většinou pouze zadáváním úkolů prostřednictvím emailu. Rodiče se se svými dětmi
učili v průměru 2,5 hodiny denně, ale jsou vykazovány velké rozdíly s ohledem na vzdělání a
socioekonomické postavení.
Dle dat České školní inspekce, která provedla telefonický průzkum mezi řediteli všech základních a středních
škol vyplývá, že kolem 20 % žáků nebylo zapojeno do online komunikace se svými učiteli. Důvodem jejich
nezapojení bylo zejména nedostatečné počítačové vybavení nebo nízká motivace samotných žáků či nižší
podpora ze strany rodin. Na druhé straně školám chyběla metodická podpora, jak danou situaci zvládnout.
V některých případech chybělo přímé zasílání úkolů žákům, či bylo zasláno nadměrné množství materiálů
k online procvičování na počítači.
Během uzavření škol se ukázalo, že decentralizace systému regionálního školství je jedním z faktorů, které
zesilují vzdělávací nerovnosti žáků způsobené významným vlivem rodinného zázemí. Školy nedokáží tento
vliv snížit, což opakovaně potvrzují výsledky šetření PISA (Programme for International Student
Assessment)14, které upozorňují, že nerovnosti ve výsledcích žáků v České republice jsou nezanedbatelné.
Ministerstvo školství po uzavření škol do situace zasahovalo v malém rozsahu. Spustilo rozcestník
shromažďující online vzdělávací zdroje a nástroje a spolupodílelo se na spuštění televizního programu
UčíTelka pro žáky na 1. stupni základních škol. Samotná metodická podpora školám se však omezila
na obecná doporučení, která neměla pro školy závaznou podobu.

Finsko
Ve Finsku je distanční vzdělávání dlouhodobě součástí plánu digitalizace procesu vzdělávání. Používání
digitálních nástrojů se již stalo běžnou součástí denního vyučování a učitelé jsou pokročilí v procesu
digitalizace učebních materiálů. Také už i nižší stupně školních dětí obvykle využívají nástroje ICT velmi
dobře.
Vnímání distanční školní docházky rodiči v souvislosti s používáním ICT technologií během pandemie
covid-19 na jaře 2020 je shrnuto ve studii15, která vznikla na základě průzkumu a rozhovorů s rodiči žáků
základních škol, kde je podpora rodičů při distanční výuce nejpotřebnější. Z výsledků průzkumu vyplývá, že
navzdory potřebě mnoha změn v každodenním rodinném životě se zvládly rodiny úspěšně přizpůsobit
kontextu vzdáleného vzdělávání. Hlavní oblasti průzkumu:
-

13

Používané ICT nástroje (ICT hardware a software):
o děti ve školách nejvíce používají smartphone (94 %) propojený s tabletem (57 %), notebook
(84 %) a stolní počítač (25 %). Nejčastěji používaným komunikačním nástrojem online
setkání je video hovor (96 % respondentů), a to buď v menších skupinkách, nebo za účelem

Děti bez kontaktu se školou, rodiče v roli učitelů, ale i ukázková online výuka. Koronavirové pátraní po systému
v českém školství. Člověk v tísni (online). Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/patrani-po-systemu-v-ceskemskolstvi-6800gp
14
Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a
nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá.
Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
15
Practical Family Challenges of Remote Schooling during COVID-19 Pandemic in Finland. Researchgate.net (online).
Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/344225531_Practical_Family_Challenges_of_Remote_Schooling_during
_COVID-19_Pandemic_in_Finland
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o

o

16

setkávání například celé třídy. Pro zadávání domácích úkolů probíhala mezi učiteli a žáky
textová komunikace prostřednictvím chatu (36 %).
Průměrná doba využití zařízení ICT pro vypracování online zadaných domácích úkolů: 20 %
žáků strávilo nad domácími úkoly hodinu a méně, 32 % žáků dvě hodiny, 22 % žáků tři
hodiny a 26 % čtyři či více hodin.
Během online výuky došlo k posunu v oblasti postupů při používání nástrojů ICT. Nejběžněji
využívaným nástrojem pro online setkávání učitelů se žáky během distanční výuky je
virtuální místnost Google Meet. Pro komunikaci školy s rodiči žáků (např. evidence známek
žáků, absence a jiné náležitosti povinné evidence školy) je používána webová a mobilní
aplikace systému Visma InSchool (učiteli nazývaný Wilma). Tento systém vyvíjí a spravuje
místní IT společnost Visma, se kterou Ministerstvo školství uzavřelo smlouvu. Komunikace
probíhá na cloudovém řešení, takže školy ani zřizovatelé nemusí nic instalovat. Učitelé,
rodiče i žáci mají do systému přístup přes webovou a mobilní aplikaci. Systém je velmi
dobře zabezpečen a splňuje předepsaná pravidla pro GDPR. Pro tvorbu rozvrhů žáků i
učitelů je používána další velká komponenta pod názvem „Kurre.“ Plánovací nástroj je
optimalizovaný i pro několikastupňové školy, školy s více pobočkami a pro spolupráci mezi
školami (například, když učitelé učí na více školách zároveň).16

-

Domácnosti a nástroje ICT pro online výuku:
o 18 % dotazovaných rodin žáků koupilo nový počítač nebo software pro podporu online
výuky (5 % nový notebook, zbytek respondentů např. nová sluchátka, webové kamery).
o Třem dotazovaným rodinám byl školou zapůjčen notebook nebo tablet. Ostatní dotazovaní
si notebook či smartphone zapůjčili od členů rodiny například prarodičů. Během denní
online výuky mělo 68 % žáků k dispozici svůj vlastní počítač (notebook či stolní PC), 27 %
sdíleno notebook nebo PC s jiným dítětem nebo dospělým a 4 % žáků nemělo přístup
k žádnému PC. Na základě zjištěného lze konstatovat, že během online výuky jsou zařízení
výpočetní techniky (notebook, stolní PC, tablet) sídleny v rámci rodiny. Využití nástrojů ICT
přineslo rodičům novou roli v oblasti technické podpory svým dětem: 67 % rodičů
poskytovalo dětem technickou podporu více jak 1x týdně, 43 % respondentů nejméně 1x
za den.

-

Změny v běžném rodinném režimu:
o Kvůli omezené dostupnosti domácího prostoru zapříčinila denní online výuka změny
v načasování běžných rodinných aktivit, které se musí podřídit novým požadavkům podle
stanovených distančních pracovních plánů školy. Pokud probíhá například u kuchyňského
stolu péče o jedno dítě, pak plnění úkolů v rámci péče o další dítě není v ten samý okamžik
možné. Rodiče školnímu online režimu přizpůsobují režim rodiny včetně časů pro jídlo.
Průzkum odhalil, že rodiče měli snahu být co nejvíce přítomni u svých dětí při realizaci
dálkového vzdělávání. Pokud to bylo možné, tak po dohodě se zaměstnavateli upravila
většina rodičů svou pracovní dobu (kratší pracovní úvazek).

-

Využití prostoru pro online výuku:
o 68 % dětí používají pro online výuku vlastní pracovní stůl, 57 % dětí používá sdílený (např.
jídelní) stůl, 31 % dětí uvádí postel, 21 % podlahu a 11 % dětí využívá při online výuce
pohovku.

Finské školství a ICT 1: Informační systémy. Mareklisy.cz (online). Dostupné z: https://mareklisy.cz/2018/12/finskeskolstvi-a-ict-1-informacni-systemy.html
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Rakousko17
Rakouský vzdělávací systém byl uzavřením škol z důvodu pandemie a přechodem na „distanční vzdělávání“
zaskočen. Moderní online výuku byli schopni poskytovat pouze velmi motivovaní učitelé. Vzdělávání formou
online bylo nové jak pro učitele, tak i pro rodiče a studenty. Během uzavření škol probíhalo digitální
vzdělávání v jednotlivých spolkových zemích zcela odlišně. Někde se hodiny výuky zcela zastavily, jinde si
studenti stěžovali na nadměrné množství domácích úkolů. Ačkoli školy v rámci distanční výuky využívaly
aplikace pro virtuální výuku jako je například eSquireel nebo Anton, byla přesto v mnoha školách výuka
poskytována převážně formou vytištěných materiálů připravených k vyzvednutí přímo ve školách. Situace
byla nepříznivá jak pro učitele, studenty, ale i rodiče dětí. V oblasti digitalizace vzdělávání a školení učitelů
Rakousko zaostává za průměrem zemí Evropské unie.

Velká Británie18
Na základě průzkumu zaměřeného na vzdělávání během přerušení prezenční výuky na školách na jaře 2020,
který provedl Institut of Education ve více než 4 tisících rodinách u dětí ve věku 4-15 let, bylo zjištěno, že:
- Žáci základních a středních škol tráví průměrně domácí přípravou 5 hodin denně. Přičemž u žáků
středních škol je větší pravděpodobnost většího počtu hodin domácí přípravy online;
- 64 % rodičů žáků s vyššími příjmy uvedlo, že škola, ve které se jejich dítě vzdělává, poskytuje online
kurzy a přístup k online videokonferencím s učiteli. U nízkopříjmových skupin uvedlo tuto informaci
47 % rodičů dětí;
- Děti z lépe situovaných rodin tráví o 30 % více času online přípravou než děti z nízkopříjmových
rodin. V přepočtu na hodiny činí průměrná doba učení žáků z lépe situovaných rodin přibližně 5,8
hodin denně, což je o 75 minut více než u vrstevníků z hůře situovaných domácností;
- Více než polovina (cca 58 %) žáků základních škol z hůře situovaných rodin nemá přístupný vlastní
studijní prostor;
- Téměř 60 % rodičů dětí základních škol má obtíže pomáhat dětem s online vzděláváním doma;
- Omezování prezenční výuky zvyšuje nerovnost ve vzdělávání. Žáci z lépe situovaných rodin tráví
více času domácím učením, mají lepší domácí podporu pro dálkovou online výuku a i jejich rodiče
uvedli, že mají možnost je v dálkovém vzdělávání více podporovat.
Výzkum shrnuje, že zavírání škol představovalo pro děti i jejich rodiče obrovskou výzvu. Měsíce mimo školu
mohou ohrozit učení a vývoj dětí, a to se týká zejména dětí ze znevýhodněného prostředí, které již dosahují
v průměru méně dobrých výsledků než jejich spolužáci, kteří jsou na tom lépe. Proto je pro tvůrce politik
nezbytné pochopit, jak vypadá domácí učení během přerušení prezenční výuky na školách po celé zemi,
aby tak mohly být nastaveny co nejvhodnější podmínky.
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Anotace/Annotation
Distanční vzdělávání a digitální kompetence v době koronavirové krize
Studie se věnuje tématu distančního online vzdělávání a digitálních kompetencí, které se
s ohledem na přerušení prezenční výuky na školách v době koronavirové krize stalo celosvětově
velmi aktuálním. První teoretická část se věnuje formám a výzvám spojeným s online distanční
výukou a předkládá možné nástroje podpory této formy vzdělávání. Dále definuje digitální
kompetence a její ukotvení v kontextu evropské politiky a praxe na školách. Druhá část studie
přináší zhodnocení zkušeností s distanční online výukou v době uzavření škol na jaře 2020 z důvodu
koronavirové krize, a to ve vybraných zemích: Česká republika, Finsko, Rakousko a Velká Británie.
Distanční výuka; online výuka; digitální kompetence; Covid-19; vzdělávání
Distance learning and digital competences during the coronavirus crisis
The study deals with the topic of distance online education and digital competences, which has
become very topical worldwide with regard to school closure during the coronavirus crisis. The
first theoretical part describes forms and challenges linked to the online distance learning and
presents possible tools to support this form of education. It also defines digital competence and
its anchoring in the context of European policy and practice in schools. The second part of the
study evaluates the experience with distance online learning at the time of school closure in spring
2020 due to the coronavirus crisis, in selected countries: the Czech Republic, Finland, Austria and
the United Kingdom.
Distance learning; online teaching; digital competences; COVID-19; education
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