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Shrnutí 

• Distanční vzdělávání nemá v České republice tradici.  

• Nasazení distančního vzdělávání na většině škol doprovázely komplikace a situace byla 

v úvodní fázi velmi nepřehledná. 

• Školy, které začaly používat profesionální virtuální platformy typu MS 365 nebo Google 

Workspace nyní dosahují vyšší digitální gramotnosti, dokáží lépe zabezpečit data svých 

uživatelů a nedochází zde tak často k porušování GDPR.  

• 10–15 % žáků nemá doma vlastní počítač/notebook nebo internetové připojení. 

• Dobrovolnické a neziskové organizace pomáhaly zajistit potřebné vybavení a internetové 

připojení. 

• Některým učitelům hodnocení druhého pololetí školního roku 2019/2020 poněkud 

zhořklo – měli „zákaz“ klasifikovat stupněm nedostatečným.  

• V rámci výuky na dálku, zejména v její on-line podobě, musí učitelé vždy počítat s možnými 

kybernetickými útoky a hrozbami. 

• V budoucnosti se bude úspěch a kvalita vzdělávací instituce odvíjet také od toho, 

jak kvalitní a bezpečnou bude mít svou školní digitální infrastrukturu a ICT bezpečnostní 

politiku. 

• Bez kvalitního a kontinuálního vzdělávání pedagogů zapomeňme na formativní hodnocení 

a další moderní vzdělávací metody.  

• Na reformu hodnocení výsledků vzdělávání je více nepřipravená česká společnost 

než školství.  

• Každá škola by si měla udělat bezpečnostní digitální audit „aftercovid“.  
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Distanční vzdělávání je fenomén, o kterém se již několik let často hovoří při různých 

příležitostech, zejména na úrovni terciárního a celoživotního vzdělávání. Ale teprve 

s příchodem pandemie se tato forma vzdělávání rozšířila plošně. Tím se dostáváme 

k důležitému faktu, že distanční vzdělávání nemělo v České republice tradici, což byl také jeden 

z hlavních důvodů, proč jeho nasazení s příchodem Covid-19 bylo tak složité a pomalé. 

První vzdělávací instituce, které začaly směřovat svou pozornost distanční formě vzdělávání, 

byly počátkem devadesátých let vysoké školy v Brně, Plzni a Olomouci. Jejich snažení bylo 

podpořeno v roce 1991, kdy byla při MŠMT založena Národní rada pro dálkové vzdělávání 

a o rok později byla vydána první informativně metodická příručka o distančním vzdělávání – 

Distanční vzdělávání v České republice, kol. autorů: Z. Palán, O. Pavlík, Z. Munzar, 

Z. Charouzek.1 Postupem let si distanční vzdělávání našlo své místo na většině vysokých škol 

v České republice a na některých vysokých školách byla přenesena poměrně významná část 

studijního obsahu do formátu distančního vzdělávání. Velmi populární se po vzoru špičkových 

světových univerzit stala metoda e-learningu a MOOC (massive online open course). 

Univerzity po celém světě se tímto způsobem mimo jiné snaží udržet krok s rychlými změnami 

ve všech odvětvích společnosti, například v průmyslu a ve zdravotnictví. Přínosem těchto 

vzdělávacích metod je, že se dají využít i v rámci celoživotního vzdělávání či vzdělávání 

handicapovaných nebo dlouhodobě nemocných. Můžeme tedy konstatovat, že před příchodem 

pandemie měla většina českých vysokých škol ve svém portfoliu tyto vzdělávací metody 

a mohly tak lépe zareagovat na přerušení prezenčního vzdělávání s příchodem pandemie 

Covid-19 na jaře minulého roku. Pandemie však nezasáhla pouze vysoké školství, ale velmi 

citelně ovlivnila podobu vzdělávání na základních a středních školách, které dosud neměly 

s jinými než prezenčními formami vzdělávání žádné zkušenosti. 

Přerušení prezenční docházky a počátky výuky na dálku  

Jarní část pandemie můžeme v českém vzdělávacím prostředí rozdělit do několika fází. První 

lze nazvat jako „ticho před bouří“. Tato fáze byla typická tím, že vše kolem pandemie bylo nové, 

nejasné a velmi proměnlivé. Většina vzdělávacích institucí, MŠMT, ale i rodiče a samotní žáci 

vyčkávali, jak se situace bude vyvíjet. Toto mezidobí dalo vzniknout prvním projektům 

na pomoc školám, které nabídly své zkušenosti a pomohly s výběrem a následnou 

implementací technologií vhodných k distančnímu vzdělávání. Projekty, které se touto 

problematikou začaly zabývat ihned v počátku pandemie, byly Digitální pohotovost 4.02 

a cesko.digital3 a jejich iniciativa ucimeonline.cz.4 

A právě dotazníkové šetření projektu Digitální pohotovost 4.0, které proběhlo na jaře 2020, 

potvrdilo ono ticho před bouří. Z šetření totiž vyplývá, že většina oslovených škol byla 

přesvědčena, že za jeden či maximálně dva týdny se žáci a studenti opět vrátí do školy. To byl 

dle Digitální pohotovosti 4.0 hlavní důvod, proč se školy na počátku pandemie nezajímaly 

o možnosti distančního vzdělávání a vzdělávání na dálku obecně. 

 
1 PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje: výkladový slovník. Praha: Academia, 2002. ISBN 9788020009500. 
2 Dostupné z: https://www.digitalnipohotovost.cz. 
3 Dostupné z: https://cesko.digital. 
4 Dostupné z: https://www.ucimeonline.cz. 
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Další fázi distančního vzdělávání lze nazvat „divokou vlnou“. Tu můžeme spojit s březnovým 

prohlášením ministra Roberta Plagy o tom, že se žáci a studenti vrátí do škol nejdříve na konci 

května a že školy mají v rámci svých možností zajišťovat vzdělávání na dálku. Prohlášení 

mnoho škol přesvědčilo o tom, že situace není dobrá a bude tedy nanejvýš vhodné začít 

přemýšlet o alternativních formách vzdělávání. Pro tuto fázi bylo typické nekoordinované 

a nesystematické počínání vzdělávacích institucí při realizaci distančního vzdělávání, 

protože zejména základní a střední školy neměly dosud žádné zkušenosti s výukou na dálku. 

Na školách tak tato forma výuky měla mnoho podob, a to od komunikace přes sociální sítě typu 

Facebook a Instagram, multiplatformní aplikace typu WhatsApp a Messenger, přes klasické 

a dobře známé e-maily a školní informační systémy typu Bakaláři, až po dnes velmi netradiční 

a velmi logisticky náročné způsoby komunikace formou poštovních služeb nebo osobních, 

avšak nekontaktních, donášek učiva do místa bydliště žáků a studentů.  

Byla to již zmíněná nejednotnost komunikačních platforem, která velice brzy dostala všechny 

účastníky vzdělávání na dálku pod tlak a v podstatě do situace, ze které bylo pouze jediné 

východisko – nastavení jednotného komunikačního prostředí na školách tak, aby nedocházelo 

především k tomu, že co pedagog, to jiná komunikační platforma a jiný způsob komunikace. 

S nastavováním těchto politik v jarní fázi pandemie na desítkách škol pomáhali také 

dobrovolníci z projektu Digitální pohotovost 4.0 a ucimeonline.cz.  

Jako velmi dobrý a moderní prostředek na zajištění distančního vzdělávání, jak v jeho online 

či offline podobě, se ukázaly digitální platformy od firem Microsoft a Google, které nabízely 

velké množství služeb a funkcí a vše v rámci jedné platformy, což bylo v souladu 

s prosazovanou politikou distančního vzdělávání. 

Školy dohnala nekvalitní digitální infrastruktura  

Záhy se však začaly objevovat jiné a zásadnější problémy, než byla nejednotná komunikační 

prostředí. Jako první vážný problém se ukázala nekvalitní a zastaralá IT technika na školách, 

která neumožňovala pedagogům efektivně dosahovat jejich vzdělávacích cílů v rámci distanční 

výuky. Na straně žáků a studentů to byla zase zcela chybějící IT technika, bez níž se mnozí žáci 

a studenti nemohli plnohodnotně do distančního vzdělávání zapojit.  

Dle České školní inspekce se jednalo o 10–15 % žáků a studentů, kteří neměli doma přístup 

k počítači, či neměli internetové připojení.5 Žáky, kteří zůstali bez možnosti online komunikace 

se školou, se ve většině případů podařilo do výuky na dálku zapojit jinými způsoby. Dle šetření 

České školní inspekce to bylo nejčastěji následujícími způsoby: 1. komunikace přes mobilní 

telefon (hovory, sms), 2. předávání učiva v pravidelných dnech v týdnu – bezkontaktní předání 

učiva v obálce například ve vestibulu školy, 3. vhození materiálů k výuce do schránky žáka, 

studenta.6  

Velmi pozitivní bylo, že i do řešení těchto problémů se zapojilo mnoho dobrovolnických 

a neziskových organizací, které pomáhaly zajišťovat žákům a studentům potřebnou IT 

techniku (nejčastěji notebooky). Tím jim umožnily včasné zapojení do distančního vzdělávání 

a přispěly ke snížení nerovností na úrovni očekávaných výstupů učení. Ty se začaly vytvářet 

v rámci výuky na dálku mezi jednotlivými účastníky této formy vzdělávání. Nejvyšší úrovně 

 
5 Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Česká školní inspekce. Květen 2020. Dostupné 

z: https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematické%20zprávy/Vzdelavani-

na-dalku-v-ZS-a-SS-Tematicka-zprava.pdf. 
6 Prezentace ČSI: Distanční vzdělávání. Česká školní inspekce. 15. dubna 2020. Dostupné z: 

https://www.csicr.cz/getattachment/a17f4484-8f2f-4331-bc5e-3e49219b45c3. 

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematické%20zprávy/Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS-Tematicka-zprava.pdf
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematické%20zprávy/Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS-Tematicka-zprava.pdf
https://www.csicr.cz/getattachment/a17f4484-8f2f-4331-bc5e-3e49219b45c3
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očekávaných výstupů učení v rámci distančního vzdělávání se dle šetření Digitální pohotovosti 

4.0 dosahovalo kombinací online konzultací a skupinové práce ve virtuální učebně. 

K této formě výuky je ale právě nutné vlastní IT vybavení.  

Graf 1: Způsoby zapojení do off-line distančního vzdělávání 

 

Zdroj: Česká školní inspekce, 2020. 

I přes značné úsilí MŠMT, škol a dobrovolnických a neziskových projektů se na jaře nepodařilo 

všem žákům a studentům zajistit plnohodnotné distanční vzdělávání. To bylo z velké části také 

způsobeno absencí internetové konektivity v domácnostech nebo v lokalitách. Na druhé straně 

toto nelze ministerstvu školství ani školám vyčítat jako chybu. Tato problematika je tak 

specifická a obsáhlá a aby bylo navrženo opravdu efektivní řešení, bude muset v blízké 

budoucnosti proběhnout velmi podrobná diskuse mezi jednotlivými aktéry, 

tedy ministerstvem školství, ministerstvem průmyslu a obchodu, školami, operátory 

a také Asociací provozovatelů mobilních sítí. Společným úsilím musí co nejdříve vzniknout 

konkrétní strategie a plán, jak zajistit kvalitní internetovou konektivitu pro všechny občany 

České republiky.  

Žádný trest bez zákona (Nulla poena sine lege)  

Než přejdeme k další fází výuky na dálku, musíme se zastavit u velmi zásadní záležitosti, 

která rovněž velmi výrazně ovlivnila podobu distančního vzdělávání. Byl to totiž samotný 

školský zákon, který způsobil značné problémy, jelikož v něm dosud nebyla exaktně popsána 

distanční výuka. Jinými slovy distanční výuka nebyla povinná. To vedlo mnoho účastníků 

ke ztrátě motivace k účasti na výuce na dálku, nebo lépe řečeno, některým účastníkům velmi 

rychle došlo, že za svou neúčast nemohou být nikterak potrestáni. A tak po zcela nových 

zkušenostech z druhé části školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou 

vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla 

pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol 

či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena: 

1) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 

způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň 

2) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou 
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žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky).7 Není 

s podivem, že novela školského zákona k distanční výuce jasně nedefinuje, jakou má mít taková 

forma výuky podobu. Po zkušenostech z jarní a podzimní fáze pandemie je tento krok logický, 

neboť stále panují velké rozdíly v technologických možnostech, ale také v dovednostech 

jednotlivých škol a jejich učitelů. Školský zákon tak velmi citlivě předešel situaci, 

která by mohla vzniknout ve chvíli, kdy by školský zákon formuloval distanční výuku pouze 

v její synchronní (online) podobě, na kterou bohužel ještě naše vzdělávací soustava není 

připravena.  

Za učiteli je vidět ohromný kus práce  

Následuje třetí fázi distančního vzdělávání, která trvá do současnosti. Tu lze s čistým 

svědomím nazvat fází opravdového distančního vzdělávání. Etapa je příznačná tím, že většina 

učitelů, studentů, žáků, ale i rodičů dosahuje velmi slušné úrovně digitální gramotnosti, 

která jim umožňuje naplno využívat možností moderních digitálních platforem vhodných 

pro výuku na dálku. Ve školách tak v současnosti pravidelně probíhají online konzultace 

prostřednictvím videokonferenčních aplikací od renomovaných poskytovatelů, kteří mají 

velmi dobře nastaveny bezpečnostní ICT politiky, zejména v oblasti ochrany dat svých 

uživatelů. Dotazníkové šetření projektu Digitální pohotovost 4.0 tento fakt potvrzuje 

(viz následující graf). 

Graf 2: Školami využívané platformy  

 

Zdroj: Digitální pohotovost 4.0, 2020. 

Z grafu lze vyvodit, že se školy více začaly věnovat vytváření bezpečné digitální infrastruktury 

a kvalitnímu zabezpečení a ochraně dat svých žáků a studentů tím, že veškerý obsah, data, 

informace a komunikaci směřují do jedné platformy a mají tak nad těmito daty vyšší kontrolu 

a přehled. Dokonce se začíná opět dodržovat GDPR. Není to ještě zcela na požadované úrovni, 

 
7 Školský zákon ve zněním účinném od 25. 8. 2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. 2020. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-

od-25-8-2020.  
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ale oproti jarní fázi, kdy se komunikovalo vším, co bylo po ruce, a virtuální prostor se plnil 

volně dostupnými fotografiemi žáků a studentů a jejich jmény, záznamy z videokonferenčních 

setkávání, informacemi určenými konkrétním žákům či rodičům, je tato současná fáze v tomto 

ohledu kultivovanější. Nicméně je na místě všechny vzdělávací instituce upozornit 

na nezbytnost provedení tak zvaných bezpečnostních digitálních auditů, v jejichž rámci 

by mělo dojít ke zpětnému dohledání vytvořeného digitálního obsahu, který vznikl během 

výuky na dálku a jeho dodatečnému zabezpečení. V případě nepotřebného digitálního obsahu 

(záznamy z videokonferenčních setkávání, fotografie, neaktuální žákovské/studentské práce 

a tak dále) přistoupit k jeho úplnému znehodnocení.  

Nejdřív malér a až potom opatření  

Ke zvýšenému zájmu škol o zavádění kvalitních bezpečnostních ICT politik zcela jistě přispěl 

poměrně vysoký výskyt kybernetických útoků a hrozeb vůči účastníkům distančního 

vzdělávání, zejména pak vůči samotným pedagogům. Mezi nejčastější rizika a hrozby v rámci 

distančního vzdělávání můžeme zařadit zneužití osobních údajů, zneužití a prolomení hesla 

a podobných přístupových údajů, odcizení a zneužití autorského obsahu, narušování 

a trolling.8 Jako paradox se může jevit zjištění, že většina kybernetických útoků je vedena 

samotnými žáky a studenty, kteří zneužívají nízké digitální gramotnosti některých pedagogů 

a také nedostatečně nastavených bezpečnostních ICT politik na školách. V této souvislosti 

proběhlo i českými médii několik případů, kdy se obětí kybernetické kriminality stal učitel 

a kdy původce pocházel z řad žáků a studentů. Bohužel v mnoha případech si útočníci nebrali 

žádné servítky a pedagogy slovně velmi vulgárně napadali v rámci vedených 

videokonferenčních setkávání. Svůj projev případně doprovodili sdílením pornografického 

či jinak nevhodného materiálu. Často se vše odehrálo tak rychle a z nenadání, že pedagog 

nedokázal nikterak zareagovat. Tato kazuistika je podrobněji uvedena v rozhovoru s autorem 

tohoto textu pro portál iDNES.cz.9   

Vzdělávat, vzdělávat, vzdělávat  

Je tedy nezbytné, aby bylo všem pedagogům umožňováno prohlubovat své dovednosti 

a znalosti nejen ve smyslu používání moderních technologií a vzdělávacích platforem, 

ale i ve smyslu minimalizace kybernetických hrozeb s těmito technologiemi a platformami 

spojených. Většina výrobců a poskytovatelů těchto moderních digitálních technologií 

a vzdělávacích a výukových platforem využila zkušeností z první vlny distančního vzdělávání 

a své technologie a vzdělávací platformy vybavila velkým množstvím bezpečnostních prvků, 

které uživatelům slouží především k minimalizaci kybernetických rizik. Běžně tedy lze vytvářet 

„předsálí“ k videokonferencím, aniž by docházelo k samovolnému a nekontrolovanému vstupu 

do videokonferenčních místností, lze účastníkům vypínat mikrofon, nebo je lze zcela vyloučit 

z videokonferenční místnosti a tak dále. Nejdůležitější ovšem je, aby o těchto funkcích 

a možnostech byli dostatečně poučeni pedagogové, protože jak vyplývá z dalšího šetření 

Digitální pohotovosti 4.0, tak to bylo právě nedostatečné vzdělávání pedagogů v rámci 

prevence kybernetické kriminality a nedostatek informací vedoucí k tomu, že se z učitelů stal 

snadný cíl kybernetické kriminality. Nemůžeme se pak divit, že někteří učitelé po špatné 

zkušenosti s online formou výuky na dálku nechtěli s moderními digitálními technologiemi 

dále pracovat a vrátili se k tradičním formám. Jejich důvěra v technologie znatelně klesla 

 
8 O trollingu více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_(internet).  
9 STRNAD, František. Občas virtuální třídu napíchl cizí člověk, říká expert na vzdělávání. iDNES.cz. 

19. října 2020. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/tomas-hamberger-distancni-

technicke-vzdelavani-kyberneticka-bezpecnost-remesla-mpo.A201016_103740_ekonomika_rts.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_(internet)
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/tomas-hamberger-distancni-technicke-vzdelavani-kyberneticka-bezpecnost-remesla-mpo.A201016_103740_ekonomika_rts
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/tomas-hamberger-distancni-technicke-vzdelavani-kyberneticka-bezpecnost-remesla-mpo.A201016_103740_ekonomika_rts
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a do budoucna bude nutné s těmito pedagogy intenzivně pracovat a bude nutné začít posilovat 

jejich sebevědomí a motivaci otevřít se novým technologiím a novým způsobům vzdělávání tak, 

aby byli všichni učitelé sebevědomí a úspěšní při práci s moderními technologiemi a dosahovali 

svých vzdělávacích cílů. A svým jednáním naopak neohrožovali nejen sami sebe, ale i další 

účastníky vzdělávání, byť se budou pohybovat ve virtuálním prostředí.   

Pandemie spustila nadějné reformy  

Distanční vzdělávání se na jaře také rovněž citelně dotklo vzdělávacího obsahu a způsobů 

hodnocení. MŠMT opakovaně vydávalo školám doporučení k úpravě vzdělávacího obsahu, 

k jeho redukci a byl kladen důraz na procvičování. Cílem těchto doporučení bylo nepřetěžovat 

žáky a rodiče, vybrat prioritní předměty a v těchto předmětech učivo spíše opakovat 

a procvičovat. I přes tato doporučení se téměř polovina základních škol, jak potvrzuje 

Tematická zpráva České školní inspekce o vzdělávání na dálku na základních a středních 

školách, i v rámci distančního vzdělávání řídila původními tematickými plány a prakticky 

překlopila beze změn stávající výuku do on-line prostředí. Tento formát je ale nevyhovující 

a někteří žáci, ale i učitelé, hovořili o videokonferenčním vyčerpání způsobeným vysokým 

počtem on-line výukových hodin. V extrémních případech se jednalo o 5–6 hodin on-line 

výuky denně. Experti na distanční vzdělávání na tuto nevhodnou praxi několikrát veřejně 

upozorňovali, podobně jako autor tohoto textu v rozhovoru pro portál iDNES.cz.10 Nicméně 

i v současném stádiu distanční výuky je tento trend stále velmi rozšířený. Specifickou 

skupinou, co do vzdělávacího obsahu, byli žáci loňských devátých ročníků základních škol, 

které čekali příjímací zkoušky, respektive studenti maturitních ročníků a maturitní zkoušky. 

Zde se projevila velmi dobrá praxe a snaha učitelů, že se většina z nich zaměřila na přípravu 

k přijímacím nebo maturitním zkouškám a byla tak posilována výuka předmětů, které jsou 

obsahem přijímacích, závěrečných nebo maturitních zkoušek.  

Reformovat školství se ale zatím nedaří  

Z výše popsaných skutečností je tedy zřejmé, že ač přes poměrně značnou autonomii při tvorbě 

vzdělávacích plánů a úprav vzdělávacích obsahů si tak většina škol ponechala i v rámci 

distančního vzdělávání stávající podobu vzdělávacích plánů a mimořádnou pandemickou 

situaci do svých kurikulárních dokumentů výrazněji neakcentovala. Tím se bohužel potvrzují 

výrazné nedostatky vzdělávacích institucí v oblasti řízení pedagogického procesu 

a neschopnost akcentovat nová témata a pružně reagovat na nové situace.  

Hodnocení vzdělávání na dálku je kapitola sama o sobě, která byla v dnešních dnech 

naplňována zejména doporučením MŠMT, aby školy hodnotily formativním způsobem. 

Toto hodnocení je zcela jistě efektivní a přínosné, ale nemá v českém vzdělávacím prostředí 

tradici. Tudíž nemá ani tradici v naší společnosti, která na tento způsob hodnocení ještě není 

připravena. Situace, do které MŠMT svým doporučením o formativním hodnocení dostává 

většinu učitelů, je minimálně nepříjemná, neboť většina učitelů nemá s tímto způsobem 

hodnocení zkušenost. Aby mohli správně formativně hodnotit, mělo by tomu předcházet 

důkladné a dlouhodobé další vzdělávání pedagogů. Digitální pohotovost 4.0 v této souvislosti 

oslovila tři desítky základních škol s otázkou, jakou metodu hodnocení nejčastěji využívají 

a jakým způsobem budou hodnotit pololetní vysvědčení.  

 
10 Do distanční výuky hlavně nekopírovat klasický rozvrh, říká Tomáš Hamberger. iDNES.tv. 

23. listopadu 2020. Dostupné z: https://tv.idnes.cz/rozstrel/do-distancni-vyuky-hlavne-nekopirovat-

klasicky-rozvrh-rika-hamberger-v-rozstrelu.V201120_133115_idnestv_krr.  

https://tv.idnes.cz/rozstrel/do-distancni-vyuky-hlavne-nekopirovat-klasicky-rozvrh-rika-hamberger-v-rozstrelu.V201120_133115_idnestv_krr
https://tv.idnes.cz/rozstrel/do-distancni-vyuky-hlavne-nekopirovat-klasicky-rozvrh-rika-hamberger-v-rozstrelu.V201120_133115_idnestv_krr
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Graf 3: Metoda hodnocení na základních školách 

 

Zdroj: Digitální pohotovost 4.0, 2020. 

Neméně zajímavá byla situace ohledně hodnocení výsledků vzdělávání na jaře. Téměř celé 

druhé pololetí proběhlo zcela nestandardním způsobem, a to si vyžádalo zcela nestandardní 

avšak pochopitelné vyhlášky a doporučení ze strany MŠMT. Mezi některými pedagogy největší 

rozruch způsobilo doporučení, ve kterém je doslova psáno, že je nežádoucí, aby se hodnocení 

žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům a že veškeré problematické situace by měly být 

vždy řešeny ve prospěch žáků.11 Obecně se toto dá velmi dobře pochopit a nic proto tomu 

nenamítat, zároveň ale na mnoha školách začaly vznikat velmi kuriózní situace, kdy se někteří 

žáci v minulém školním roce za celé druhé pololetí neúčastnili prakticky žádné formy distanční 

výuky a nekomunikovali se školou. Rozhořčení pedagogů způsobovalo především to, že neúčast 

těchto žáků nebyla způsobena z důvodu jejich složité rodinné situace, nýbrž jejich leností 

a zneužitím školského zákona, který na jaře školám nedával pravomoc vyžadovat povinnou 

účast na distančním vzdělávání. A tak závěrečné hodnocení těchto žáků onou známou 

formulací „prospěl“ bylo pro mnohé pedagogy velmi trpkým zážitkem. Těmto situacím může 

české školství do budoucna předejít například tím, že zruší hodnocení známkou minimálně 

na úrovni základních škol a vybuduje se plošný, ucelený a propracovaný systém dnes tolik 

vyžadovaného formativního a slovního hodnocení.  

Co nám ukázal téměř rok výuky na dálku?  

Učitelé, žáci a studenti již téměř rok realizují vzdělávání na dálku. Na počátku pandemie byla 

některými odborníky na vzdělávání tato forma výuky brána jako skvělá příležitost 

jak zdigitalizovat české školství.12 Tyto tendence podpořilo také MŠMT částkou 1,3 miliardy 

 
11 MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení druhého pololetí 2019/2020. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-

hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020.  
12 HRONOVÁ, Zuzana. Koronavirus reformuje školství. Moderní metody si osvojují i mnozí učitelé 

"skeptici". Aktuálně.cz. 13. března 2020. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/koronavirus-

reformuje-skolstvi-moderni-metody-si-osvojuji-i/r~ebdbf98463e711eaa6f6ac1f6b220ee8/.  
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https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/koronavirus-reformuje-skolstvi-moderni-metody-si-osvojuji-i/r~ebdbf98463e711eaa6f6ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/koronavirus-reformuje-skolstvi-moderni-metody-si-osvojuji-i/r~ebdbf98463e711eaa6f6ac1f6b220ee8/
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poskytnutou školám na nákup IT techniky. Záhy se ale opět ukázalo, že technologie samy 

o sobě české školství nezdigitalizují a nezvýší úroveň digitální gramotnosti českých učitelů. 

Bude to totiž opět více o investicích do lidských zdrojů, do vzdělávání učitelů a využít bychom 

měli především současného velkého zájmu a entuziasmu většiny učitelů se v této oblasti 

vzdělávat. Současný stav se v tomto směru vyvíjí velmi pozitivně, neboť stále přibývá subjektů, 

které se chtějí věnovat vzdělávání pedagogů v oblasti informačních a komunikačních 

technologií a přinášejí i nová zajímavá témata. Můžeme zmínit a ocenit práci projektu SYPO 

(systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů)13, který neúnavně realizuje webináře 

pro učitele od počátku pandemie, dále již zmiňované projekty Digitální pohotovost 4.0 

a ucimeonline.cz a nově také Národní úřad pro kybernetickou a informatickou bezpečnost.14 

Nelze tedy konstatovat, že by se toho mnoho nedělalo. Zároveň je ale jasné, že české školství 

čeká dlouhá cesta nejen k digitalizaci, ale rovněž i k modernizaci vzdělávacích procesů tak, 

aby byly co nejvíce v souladu s dobou, v níž žijeme. Já jsem přesvědčen, že nic nebrání tomu, 

aby to české školství zvládlo. Bude potřeba trpělivosti, organizovanosti, píle, ale především 

toho, aby byli všichni účastníci vzdělávacího procesu co nejdříve opět tam, kde je jejich místo, 

tedy ve školách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 O projektu více viz https://www.projektsypo.cz.  
14 Kontaktní vzdělávání. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Dostupné z: 

https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/vzdelavani/kontaktni-vzdelavani/.  

Tomáš Hamberger je pedagog prosazující moderní 

trendy ve vzdělávání, zabývá se prevencí kybernetické 

kriminality a na toto téma pravidelně realizuje 

vzdělávací projekty pro děti a mládež. 

Dále je členem Klubu aktivních ve vzdělávání. Během 

pandemie Covid-19 založil projekt Digitální pohotovost 

4.0 pomáhající školám zvládat distanční výuku 

a vzdělávání. 

V současnosti působí jako poradce náměstkyně 

ministra průmyslu a obchodu pro oblast digitalizace 

a inovací a technického vzdělávání a jako poradce 

předsedy vlády České republiky pro oblast školství. 

TOMÁŠ HAMBERGER 
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https://www.projektsypo.cz/
https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/vzdelavani/kontaktni-vzdelavani/
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