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Úvod
Dotazníkové šetření proběhlo v době od 9. 4. 2021 do 10. 5. 2021 v prostředí Google Forms.
Cílem dotazníku bylo posoudit situaci a identifikovat problémy prezenčního vysokoškolského
vzdělávání v době pandemie a přechodu na distanční výuku. Výsledná analýza je
zveřejněna na stránkách CAGI (www.cagi.cz) v sekci Vzdělávání. Dotazník je anonymní
a všechny otázky, kromě první, jsou nepovinné.
Obsah dotazníku je uveden v Příloze 1.

Metodika zpracování šetření
Ke zpracování výsledků bylo použito databázového a statistického zpracování.
Celkem bylo využito 120 záznamů, odpovídající studentům vysokých škol.
Následně jsme se zaměřili na skupinu studijních programů z oblasti GIscience podle popisu
oboru uvedeného jako součást odpovědí, resp. podle klíčových identifikačních hesel,
použitých v případě studentů geoinformatiky na VŠB-TU Ostrava, UP Olomouc a ZČU
Plzeň.
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Identifikace a rozlišení respondentů
Prezenční a kombinované studium
Forma studia
kombinované studium
prezenční studium

Počet
4
115

Přestože byl dotazník určen pro studenty prezenční formy studia, vyplnili ho i 4 studenti,
udávající kombinovanou formu studia. Vzhledem k jejich malému počtu nebyla skupina
kombinovaného studia dále hodnocena. Následující analýza se již týká pouze studentů
prezenčního studia.

Jaký studijní program studuješ?
Na otázku neodpovědělo 10 studentů, ale vzhledem k volnému textu a omezenému použití
identifikátorů nebylo vždy jednoznačné zařadit studenty k oboru. Z výsledků lze usuzovat, že
nejvíce odpovídali studenti z UP Olomouc (Geoinformatika a kartografie 17, Geoinformatika
a geografie 13), VŠB-TU Ostrava (Geoinformatika 18 a několik studentů z jiných oborů),
ZČU Plzeň (Geomatika 7 a zřejmě i 3 další, 4 z jiných oborů), Univerzity obrany v Brně (6),
Ostravská univerzita (4) a ojedinělé případy z Masarykovy univerzity v Brně. U dalších
respondentů není přiřazení jasné (např. Geoinformatika bez rozlišení 11).
Upravený název studijního programu
Geoinformatika (VSB-TUO)
Geoinformatika a kartografie (UPOL)
Geoinformatika a geografie (UPOL)
Geoinformatika
Geomatika (ZČU)

Počet
18
17
13
11
7
5

Upravený název studijního programu
Počet
Geografická kartografie a geoinformatika (MUNI)
5
Vojenská geografie a meteorologie (UNOB)
4
ZČU
4
Geografie a kartografie
4
Kartografie a geoinformatika
3
Geomatika
3
Biologie se zaměřením na vzdělávání
2
Environmentální geografie (OU)
2
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
2
Geografie a kartografie (MUNI)
1
Geografie-Historie (se zaměřením na vzdělávání) (OU)
1
Územní plánování (ZČU)
1
Těžba nerostných surovin (VSB-TUO)
1
Územní plánování
1
Učitelství biologie a geografie
1
Kartografie a geoinformatika (MUNI)
1
Ochrana a tvorba krajiny (OU)
1
Technologie pro obranu a bezpečnost (UNOB)
1
Vojenské technologie (UNOB)
1
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Vyhodnocení pro prezenční studenty zájmových oborů
Následující otázky již byly zpracovány pro studenty studijních programů z okruhu studijních
programů GIscience. Těchto respondentů bylo 91.

Prodělal jsi COVID-19?
Jednou z prvních otázek bylo, zda respondent prodělal COVID-19. Průběh nemoci mohl
zhoršit přístup studenta k on-line výuce, ale také mohl lépe ocenit některé výhody distanční
výuky, jako je možnost zpětného přehrávání záznamů přednášek či cvičení, nebo vyšší podíl
samostatné výuky.
Prodělal jsi COVID-19?
Ano
Ne
Nevím
Bez odpovědi

Počet
18
45
27
1

20 % respondentů potvrdilo, že COVID-19 prodělalo. Oficiální údaj o počtu onemocnění
COVID-19 pro věkové kategorie 15-34 let je 16 %, tedy podle očekávání je zastoupení
onemocnění vyšší než oficiální registrace. Nicméně nepotvrzuje se někdy mediálně
prezentovaná hypotéza několikanásobného vyššího výskytu (2-3x) onemocnění proti
oficiálně registrovanému počtu. Samozřejmě velký prostor zůstává v odpovědi „nevím“
(30 %).
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Pracuješ kromě studia (brigády, dohody, zaměstnání apod.)?
Jedním z možných dopadů pandemie mohly být změny v pracovních aktivitách studentů, ať
již jejich rozšíření z důvodu více volného času, nebo lepšího plánování času nebo více home
office práce, nebo naopak jejich útlumu v souvislosti s omezováním činnosti firem nebo
uzavřením některých služeb (gastronomie, turistický sektor).
Pracuješ kromě studia?
Pracuji
Nepracuji

Počet
70
20

Z 90 odpovědí 78 % respondentů potvrdilo, že během studia (někdy) pracuje. Většina z nich
(51 %) asi stejně jako před pandemií, 29 % potvrdilo, že méně než před pandemií a 20 %
naopak více. Samozřejmě neznáme možné osobní důvody, ovlivňující chování i bez ohledu
na pandemii, přesto se ukazuje, že pandemie spíše přispěla k omezení zapojení studentů do
pracovních činností a tedy poklesu jejich pracovních návyků a jistě i dodatečného příjmu.
Nemůžeme spekulovat, kolik z těchto pracovních činností je skutečně profesně
orientovaných a třeba dlouhodobých, a tedy jednoznačně přispívajících profesní praxi
studentů, a kolik z nich komentuje krátkodobé výpadky brigád často mimo jakoukoliv
souvislost se studovaným oborem. Přesto jistý pokles pracovních návyků v této souvislosti
lze očekávat.

Intenzita práce ve srovnání se stavem
před pandemií
Více než před pandemií
Asi stejně
Méně než před pandemií

Počet
14
36
20
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%
20 %
51 %
29 %

Proč pracuješ?
Lapidární otázka na důvod práce studentů měla za cíl zjistit i přítomnost jiné motivace než
přivýdělku a lépe tak porozumět pracovní aktivitě prezenčních studentů.
Důvod práce

Počet
20
8
8
7
6
5
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

peníze
zkušenosti
živobytí
praxe
přivýdělek
úspory
výdělek
využití volného času
práce šlechtí
nabídka
ubytování
zábava
dům
dovednosti, které nás škola nenaučí
pomoc rodině
geoinovace
nové technologie
po praxi částečný úvazek
lepší pozice na trhu práce
pomoc v domácnosti
práce mne baví
dovednosti
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příspěvek do rodinného rozpočtu
rodinná firma
vyčistit si hlavu
vystěhovat do Peru
zabezpečení
zpestření při pobytu doma
praxe mimo obor

1
1
1
1
1
1
1

Výsledky zpracování volného textu (s jistou mírou úpravy, aby bylo možné sledovat četnost
typů odpovědí) lze rozdělit do 3 základních skupin odpovědí:
1) Peníze – největší skupina respondentů pracuje kvůli penězům. Je ale zajímavé vidět
různou úroveň a naléhavost této potřeby. Zatímco většina (cca 30 studentů) prostě
chce mít nějaké peníze navíc, někteří mluví o nutnosti zajištění živobytí, případně
finanční pomoci rodině. U nich lze usuzovat, že je pro ně práce nutností a v podstatě
podmínkou, aby mohli studovat z důvodu špatné sociální situace. U několika z nich
se projevila větší cílevědomost ve využití peněz ve spojení s úsporami a dosažením
určitého konkrétního cíle, který si chtějí pořídit.
2) Pracovní zkušenosti – potěšující je, že významná část studentů vnímá práci jako
prostředek pro získání praxe, pro nabytí zkušeností, zlepšení své pozice na trhu
práce, případně seznámení s novými technologiemi. Méně potěšující jsou minoritní
prohlášení o získání dovedností, které je škola nenaučí.
3) Využití volného času a zpestření života – v menším počtu se objevily i odpovědi
poukazující na využití volného času či různé výhody odreagování či zpestření
studentského života.
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Probíhá tvoje výuka jen distančně?
Většina analýzy staví na představě on-line výuky při prezenčním studiu, a proto bylo
potřebné si ověřit jednoduchým dotazem, zda tomu tak skutečně je. Pouze 2 studenti uvedli,
že výuka probíhá částečně i prezenčně, což je překvapivé, že v době restrikcí to bylo vůbec
možné. Přesto si myslíme, že tato eventualita neovlivňuje celkové výsledky šetření, které
můžeme považovat za výzkum distančního průběhu výuky.
Probíhá tvoje výuka jen distančně?
Ano, zcela distančně
Ne, částečně probíhá i prezenčně

Počet
88
2
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Objem distanční výuky

Počet hodin on-line výuky je ve srovnání s plánovaným objemem
prezenční výuky
Zásadní první otázkou bylo, zda se nějak změnil počet výukových hodin, zejména pokud by
došlo k výraznému poklesu objemu výuky. Výsledky ukazují, že k tomu nedošlo.
Počet hodin on-line výuky je ve srovnání
s plánovaným objemem prezenční výuky
Výrazně menší
Přibližně stejný
Výrazně větší
Nemám on-line výuku vůbec

Počet
7
77
5
1

Na otázku odpovědělo 90 respondentů. Téměř 90 % z nich má počet hodin on-line výuky
stejný ve srovnání s plánovaným objemem výuky. V poslední odpovědi dotazníku dokonce
jeden respondent vyjádřil obdiv k vyučujícím, kteří „se na distanční výuku přeorientovali
velmi rychle a zvládají mluvit dlouhé hodiny do kamery“. Většina respondentů, která uvedla,
že počet hodin je výrazně menší, současně uvedla, že kvalita této výuky je horší ve srovnání
s běžnou prezenční výukou.

Objem samostatných prací je ve srovnání s běžnou prezenční výukou
Objem samostatných prací je ve
srovnání s běžnou prezenční výukou
Výrazně větší
Přibližně stejný
Výrazně menší

Počet
40
46
3
12

%
45 %
52 %
3%

Z odpovědí je patrné, že vyučující mají tendenci buď zadávat samostatné práce ve stejném
rozsahu jako při běžné prezenční výuce (52 %), nebo ve větším (45 %). Pouze 3 %
respondentů uvedla, že rozsah samostatných prací je v nižším rozsahu. Protože téměř
polovina respondentů (45 %) uvedla, že objem samostatných prací je ve srovnání s běžnou
prezenční výukou výrazně větší, a vzhledem k tomu, že on-line výuky je přibližně stejně (viz
předchozí otázka), tak zvýšené množství samostatné práce musí být snahou o nahrazení
chybějících terénních a laboratorních prací.

Terénní práce proti plánu prezenční výuky
Terénní práce
Mám je v plánu
Nemám je v plánu

Počet
70
18
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Terénní práce proti plánu prezenční
výuky
Je jich více
Přibližně stejně
Jsou zkrácené
Neprobíhají

Počet
1
6
7
56

%
1%
9%
10 %
80 %

K rozsahu terénních prací se vyjádřilo 88 respondentů, z nichž 18 je nemají ve studijním
plánu. Ze studentů, kteří mají terénní práce v plánu, plných 80 % potvrdilo, že terénní práce
vůbec neprobíhají. Jako zkrácené je označilo 10 %. Podle 6 % studentů jsou přibližně ve
stejném rozsahu a 1 student tvrdil, že jich je dokonce více. Podle výsledků je zřejmý dopad
na terénní praktické dovednosti studentů.
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Laboratorní práce proti plánu prezenční výuky
Laboratorní práce
Mám je v plánu
Nemám je v plánu

Počet
52
35

Laboratorní práce proti plánu prezenční
výuky
Realizují se jen distančně

Počet
16

%
31 %

1
2
33

2%
4%
63 %

Probíhají prezenčně v přibližně stejném
rozsahu
Jsou zkrácené
Neprobíhají
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52 respondentů uvedlo, že má v plánu laboratorní práce. Z toho více než u téměř dvou třetin
z nich neprobíhají vůbec a u přibližně jedné třetiny pouze distančně. Téměř všichni
respondenti, kteří uvedli, že laboratorní práce neprobíhají, současně uvedli, že kvalita
distanční výuky ve srovnání s prezenční je horší. Subjektivně tak vnímají důležitost
laboratorních prací pro kvalitu svého vzdělání. Stejně jako v předchozí otázce se lze
zamyslet nad tím, jak to, že 3 respondenti uvedli, že laboratorní práce probíhají.
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Průběh on-line výuky

Vyučuje se více blokově v porovnání s běžnou prezenční výukou?
Vyučuje se více blokově v porovnání
s běžnou prezenční výukou?
Ano
Ne

Počet
22
63

Na otázku odpovědělo 85 respondentů. Z toho 74 % respondentů prohlásilo, že
nezaznamenali nárůst blokové výuky ve srovnání s prezenční výukou. Z toho lze usuzovat,
že ¾ vyučujících zvládli převést svou přípravu do online prostředí a využívat původní časový
plán (rozvrh) k realizaci online výuky.

Jaké prostředí se pro on-line výuku využívá?
Na otázku odpověděli všichni respondenti.
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software
MS Teams
Zoom
BigBlueButton+Moodle
Google Meet
Skype
Discord
youtube
WhereBy
Webex
myownconference
Miro
Kahoot
GitHub
email

Počet
87
25
23
19
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1

V otázce použitého software pro zabezpečení online výuky je poměrně velká variabilita.
V anketě se objevilo celkem 14 různých řešení. K této otázce se vyjádřili všichni
respondenti.
Mezi nejpoužívanější SW prostředí, ve kterém výuka probíhá, patří MS Teams (51 %)
s velmi výrazným náskokem před Zoom (15 %) a BigBlueButton ve spojení s LMS Moodle
(13 %). Podíl více jak 10 % dosahuje ještě Google Meets (11 %). Ve všech případech se
jedná o bezplatné nástroje.
Z odpovědí dále vyplývá, že typ použitého SW je široký, od nástrojů přímo určených pro
týmové komunikace (Teams, Zoom...), přes nástroje určené ke sdílení audio/video záznamu,
ale bez možné oboustranné komunikace (youtube), po nástroje pro sdílení obsahu, které
neumožňují žádný multimediální komentář (github), až po prostý email (obvykle s pokyny k
studiu). Současně se ukázalo, že není uniformita použitého řešení mezi jednotlivými
školami, ale záleží na preferencích jednotlivých vyučujících.
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Jaké jiné prostředí se pro on-line výuku využívá?
Volný text byl zapracován do předchozího výsledku.

Jaké technické potíže zaznamenáváš při on-line výuce?
Dále nás zajímalo, jaké technické potíže registrují studenti pro on-line výuce.
Kolik studentů zaznamenává nějaké technické potíže?
Technické potíže
Nemá technické potíže
Má technické potíže

Počet
9
82

Jaké technické potíže zaznamenáváš při on-line výuce
ztráta připojení
výpadky zvuku
špatná srozumitelnost mluvícího
výpadky obrazu
rušení jinými zvuky
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Počet
60
46
39
36
29

Průběh online výuky výrazně ovlivňuje kvalita vlastního online přenosu. Valná většina (90 %)
respondentů z celkem 91 odpovědí zaznamenala v průběhu online výuky rušivé technické
potíže.
Nejčastějšími problémy byly ztráta připojení (28 %), následována relativně častými výpadky
zvuku (22 %), špatnou srozumitelností mluvícího (19 %; v důsledku technických problémů,
nikoliv logopedických záležitostí) a výpadky obrazu (17 %). Nezanedbatelnou roli hraje
i rušení jinými zvuky (14 %), neboť ne vždy je možnost na obou stranách (vyučující,
posluchač) pracovat v izolované místnosti.
Celkově se tedy ukazuje větší citlivost na výpadky mluveného slova (souhrnně 55 %), ztráta
připojení (28 %) a méně jsou vnímány problémy s obrazem (18 %).
Jaké jiné technické potíže zaznamenáváš při on-line výuce?
pomalý počítač
Špatná kvalita obrazu
chybí mi osobní kontakt a snídaně v bufetu
chyby aplikace při vykreslení obsahu
Malá zřetelnost při sdílení obrazovky při ukázkách práci v programech

Počet
2
2
1
1
1

Někdy musím mít otevřeno tolik oken a aplikací, až se mi začne sekat jak aplikace,
tak výuka.
nemám software, který pro studium potřebuju

1
1

obtížné pracování na cvičeních, jelikož mám jen jeden monitor a neustále
překlikávat mezi MS Teams a softwarem, který používáme, je náročné
padající programy
pomalé načítání obsahu
Chyba mikrofonu
Problém s pomocí u praktických cvičení
zamrznuté programy
problémy při přepínání oken (Google meet)
problémy s kamerami a mikrofony
Přetížení disku

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Přetížení procesoru
usnutí při výuce - nesoustředěnost
Vybitá baterie v počítači
výpadek elektřiny
vypnutí při zapomenuté nabíječce
pomalý internet

1
1
1
1
1
1

Širokou paletu dalších technických problémů respondenti identifikovali v doplňující otázce
s možností otevřené odpovědi.
V minoritních případech byly identifikovány další potíže s vlastním provozem PC
u posluchačů (vybitá baterie, přetížení procesoru, disku, zamrznutí programů), což však
nemusí být pouze v důsledku online přenosu. Další skupinou je nekomfortní práce při
praktických cvičení -sledování přenášeného obrazu v jednom okně a práce ve vlastním SW
v druhém okně (nutno přeblikávat, velmi malý, nedokonalý obraz). Za technické potíže
někteří respondenti označili i věci netechnického charakteru, jako je nízká soustředěnost,
absence osobního kontaktu včetně snídaně v bufetu.
Překvapivě jen jedenkrát se objevil názor na pomalý internet. To lze interpretovat tak, a) že
v dnešní době mají všichni dostatečné silné připojení,(což by byla velmi dobrá vizitka ČR),
b) nebo (a to je pravděpodobnější) za neznalost, že mnohem četnější nedostatky (např.
špatná srozumitelnost, výpadky obrazu) jsou právě projevem pomalého internetu.

Jaké jiné technické potíže zaznamenáváš při on-line výuce?
Volný text byl zapracován do předchozího výsledku.

Jaký je podíl narušení on-line výuky?
Jaký je podíl narušení on-line výuky?

Počet

%

Významný (délka negativně ovlivněné
on-line výuky 10 % až 33 %)

11

13 %

Zanedbatelný (délka negativně
ovlivněné on-line výuky pod 10 %)

75

85 %

2

2%

Zásadní (délka negativně ovlivněné online výuky nad 33 %)

Zajímavý výsledek dává odpověď na otázku narušení online výuky. Z 88 odpovědí se 75
studentů (tj. 85 %) domnívá, že narušení je zanedbatelné. Bohužel 15 % studentů vnímá
narušení výuky jako nezanedbatelné či dokonce zásadní.
Na základě jiných odpovědí v našem dotazníku je možno najít negativa, ale i pozitiva online
výuky, ale narušení procesu výuky není pro ně nijak zásadní.
Pravděpodobně tomu přispívá charakter našeho oboru, kdy velká část výuky (včetně
praktických cvičení) v kterékoliv době je vázána na PC a studenti, byť v trochu odlišné
formě, prochází stále stejnými (typově i časově) úseky vzdělávání.
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Výsledky distanční výuky
Další otázky se zaměřovaly na zhodnocení výsledků distanční výuky z pohledu studentů.

Jaká je kvalita distanční výuky ve srovnání s běžnou prezenční výukou?
Jaká je kvalita distanční výuky ve
srovnání s běžnou prezenční výukou?
Horší
Asi stejná
Lepší

Počet
51
32
6

%
57 %
36 %
7%

Lehce nadpoloviční část respondentů (57 %) považuje kvalitu distanční výuky za horší. Za
lepší ji považuje jen 7 % respondentů. Zbytek ji považuje za srovnatelnou.

V čem je horší kvalita výuky?
V čem je horší kvalita výuky?
Chybějící komunikace s ostatními studenty
Chybějící komunikace s pedagogy
Problémy s nedostupností vybavení
Horší pochopení
Technické potíže při komunikaci

Počet
67
56
44
33
31
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Podíl
74 %
62 %
48 %
36 %
34 %

Respondenti měli možnost zaškrtnout více důvodů z předem dané nabídky. Nejčastěji
uváděným důvodem horší kvality výuky je nedostatek komunikace, a to především
s ostatními studenty (74 %) a dále s pedagogy (62 %). Polovina studentů (48 %) pociťuje
problémy s nedostupností vybavení (přístroje, počítače, laboratoře).
Jen zhruba třetina studentů považuje za důvod zhoršené komunikace horší pochopení
(36 %) nebo technické potíže při komunikaci (34 %).

Jiné důvody horší kvality výuky nebo doplňující komentář
horší soustředění
chybí zpětná vazba
chybí laboratorní práce
chybí terénní práce
demotivující
dlouhé sezení u PC
horší kontakt s pedagogy
vyučující mluví do zdi
chybí "vnesení" do oboru
všechno se prodlužuje
chybí motivace
chybí osobní vysvětlení
chybí sociální kontakt s lidmi, které zajímají stejné věci
chybí sociální kontakt
špatná organizace online výuky
videa místo přednášek
ztráta pozornosti
chybí živá diskuse
místo výuky je samostudium
může se u toho spát
nenapadají dotazy
24

Počet
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Podíl
7%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

rušení ostatními lidmi doma
špatná komunikace se studenty a pedagogy
chybí praktické ukázky v terénu

1
1
1

1%
1%
1%

Jiné důvody zhoršené kvality byly uváděny formou vlastního komentáře.
Tyto komentáře lze sdružit zhruba takto:
Nejpočetnější skupina si stěžuje na nedostatek komunikace (s pedagogy, s dalšími studenty,
živá debata, dotazy – obecně by se dalo říci, že studentům vadí odosobněné komunikačně
sterilní prostředí (cca 11 % odpovědí)
Dále jsou početné stížnosti na sníženou možnost soustředění v domácím prostředí, kdy
mohou rušit další osoby v domácnosti, unavuje je dlouhé sezení u PC anebo sám student
není schopen věnovat výuce dostatek své pozornosti, protože např. je nedostatečně
motivován (z této oblasti cca 10 % komentářů).
Další skupina si stěžuje na záležitosti související opět s odosobněním, ovšem tentokrát se
zaměřením na samotnou výuku – například předtočené přednášky, špatná organizace
výuky, samostudium místo výuky (cca 6 %)
Další skupina shledává problém v chybějící praktické výuce (terén, laboratoř, chybějící vhled
do oboru) (cca 6 %)
Shrneme-li všechny odpovědi na téma zhoršené kvality distanční výuky, dá se říci, že
distanční výuku by bylo možné zlepšit, jestliže by se všem zúčastněným i přes bariéru umělé
komunikace podařilo být osobnější, méně rezervovaní, vyučující budou vyškoleni používat
vhodný způsob vedení výuky včetně nového způsobu motivace, který funguje v tomto
prostředí. Tato změna by zajisté pozitivně ovlivnila i sníženou motivaci a sníženou
schopnost soustředění studentů. Tyto dva „neduhy“ by se léčily navzájem.
Určitou část problémů uváděných respondenty ovšem dost dobře ovlivnit nelze (technické
obtíže s komunikací, nemožnost realizovat praktická cvičení v terénu či laboratoři při
aktuálně daných omezeních).
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V čem je lepší kvalita výuky?
V čem je lepší kvalita výuky?
Více výukových materiálů k dispozici
Více individuálních konzultací
Více samostatné práce

Počet
70
7
6

Podíl
77 %
8%
7%

Pokud měli respondenti uvést důvody, proč je kvalita distanční výuky lepší, uváděli
z nabídky možných odpovědí především to, že k dispozici je větší množství výukových
materiálů (77 %). 8 % respondentů uvedlo jako výhodu, že měli více individuálních
konzultací. 7 % studentů pak uvádí jako výhodu větší podíl samostatné práce.
V individuálních komentářích uvádí jako další důvody lepší kvality distančního vzdělávání.
Cca 9 % respondentů oceňuje skutečnost, že mají více času (např. nemusí dojíždět, mohou
si čas sami rozvrhnout atp.). Cca 6 % respondentů vyzdvihuje možnost pustit si přednášky
zpětně.
Jiné důvody lepší kvality výuky nebo doplňující komentář
nemusím dojíždět
více času
Pohodlí z postele
zpětně pustit přednášky
videozáznamy
Chci do školy
Větší tolerance ze strany vyučujících
Pohodlí z domova
nové metody motivace
Možnost vracet se k přednáškám
možnost si téma projít i při učení na zkoušku
lépe rozvrhnout čas
introvert
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Počet
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Podíl
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Jaké je prověřování tvých znalostí (testy, písemky, zkoušky)?
Zajímalo nás rovněž, zda studenti necítí rozdíly v úrovni zkoušení či jiného prověřování
znalostí, kde přichází do úvahy jak hypotéza o snazším průběhu (méně testů, méně náročné
požadavky při on-line zkoušení, případně větší možnost nedovolené pomoci), tak hypotéza o
zhoršení průběhu v důsledku např. většího stresu při krátkém zkoušení.
Jaké je prověřování tvých znalostí?

Počet

Podíl

výrazně náročnější než při běžné
prezenční výuce
asi na stejné úrovni

18
57

20 %
64 %

výrazně snadnější než při běžné
prezenční výuce

14

16 %

Výsledky jsou celkově vyrovnané. Téměř 2/3 studentů nepřiznává rozdíl v úrovni
prověřování znalostí a z těch, kteří rozdíl vnímají, mírně převažuje názor na vyšší náročnost
prověřování znalostí.

Jaká je spolupráce s praxí (např. při realizaci závěrečné práce studia)?
Otázka směřovala na přiblížení problémů, které studenti mohli mít při spolupráci s praxí,
zejména při realizaci diplomové nebo bakalářské práce. První otázka zjišťovala, zda vůbec
studenti nějakou potřebu spolupráce s praxí pociťují, protože např. mají závěrečnou práci
více teoretického charakteru.
Potřeba spolupráce s praxí?
Potřebuji spolupráci s praxí
Nepotřebuji spolupráci s praxí

Počet
55
19
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Tři čtvrtiny studentů potvrdili, že spolupráci s praxí během studia potřebují.
Jaká je spolupráce s praxí?
Silně omezená nebo horší
Asi na stejné úrovni jako mimo pandemii
Lepší nebo kvalitnější

Počet
37
18
0

%
67 %
33 %
0%

Z 55 studentů, kteří uvádějí potřebu spolupráce s praxí při svém studiu, 2 třetiny kritizuje, že
spolupráce byla silně omezená nebo horší. To samozřejmě muselo komplikovat
dokončování závěrečných prací a v některých případech i odložení obhajob (konkrétní počty
ale nemáme). Zbývající třetina si myslí, že spolupráce byla zhruba na stejné úrovni jako před
pandemií.
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Příčiny poněkud osvětlují jednotlivé odpovědi psané volným textem. Praxi bylo velmi složité
sehnat z důvodu zhoršené komunikace s firmami či přímo restrikcí způsobených pandemií.
Dále si studenti stěžovali na on-line průběh praxe, která kvůli tomu nemohla být dostatečně
efektivní. Je zřejmé, že tato část výuky byla často z hlediska zajištění či realizace
podceněna a více omezena.

Doplňte komentář ke spolupráci s praxí
Komenáře
Praxi bylo velmi složité sehnat, mnoho firem ani neodpovědělo na maily, popřípadě pracují z domu a
nemají možnost studentům něco vysvětlovat
bez praxe
Praxi jsem měl dálkově což výrazně snížilo efektivitu a získané informace a dovednosti
Dlouhou dobu nebyla možnost přístupu ke školnímu vybavení, řešeno distančně, naslepo,
navigováním osoby zaměstnance katedry při řešení specifických problémů a doufáním v zázrak.
V mém případě jsem měla praxi online, někteří spolužáci však měli problém praxi sehnat díky
pandemii
V době lockdownu je nemožné se fyzicky účastnit praxe
nemožnost jakékoliv praxe v mém oboru
Máme pravidelné online setkání, kde se řeší problémy.
Až na výjimky je praxe nulová.
Moc by ji nebylo ani bez pandemie
Lepší možnost konzultace s vedoucím práce, ovšem sběr dat bylo nutné přesunout do online
prostředí, kde není možné kontrolovat podvody při vyplňování dotazníků -> menší vypovídající
hodnota výsledků práce

V závěrečných otázkách měli respondenti vyjmenovat hlavní výhody, resp. nevýhody
distanční výuky během pandemie, a to volným textem.

Výhody distanční výuky během pandemie
Z hlediska výhod jsou nejvíce jmenované, že není potřeba dojíždět, že dochází k úsporám
času, lepšímu časovému plánování, flexibilitě, na to navazují i otevřená vyjádření o větším
pohodlí domova, výhodě delšího spánku či pozdějšího vstávání a dalších drobných výhod
domácího prostředí.
Významné místo ale zaujímají i výhody spojené se stylem výuky, především skutečnost, že
díky pandemii mají studenti k dispozici (často) záznamy přednášek, které si mohou
opakovaně přehrávat. K podobným výhodám patří i větší množství dostupných materiálů.
Z toho je vidět, že pedagogové se často snažili kompenzovat nevýhody distanční výuky
zajištěním větší nabídky výukových materiálů pro studenty, pořizováním nahrávek a jejich
zpřístupnění studentům. To mohlo snižovat hendikep těchto studentů ve výuce.
Část studentů pozitivně hodnotí i finanční výhody, zejména úspory.
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Výhody distanční výuky během pandemie
bez dojíždění
úspora času
přehrávání záznamu přednášek
Záznam přednášek
Pohodlí domova
delší spánek
Domácí prostředí
více dostupných materiálů
pozdní vstávání
nižší finanční výdaje
multitasking
Možnost dělat jiné věci při výuce
možnost nahrávání přednášek
Možnost pracovat
obědvat při výuce
lepší soustředění (méně společenských akcí)
otevírání nových možností
Pohodlí

Počet
16
13
9
7
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

občas kratší výuka (z technických důvodů nebo jako prostor pro
samostatnou práci)
pohodlnější
minimální náklady na dojíždění
lepší plánování času
Lepší časová organizace
flexibilnější
flexibilita
důraz na samostatnost
dostupnost přednášek
dostupné prezentace
domácí oblečení

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

díky připojení k internetu si lze procházet materiály online (cizí jazyk ->
fotky měst či typických jídel pro danou zemi

1

data uložena přehledně na jednom místě (veškerá data, poznámky,
materiály jsou v mém PC v jednotném adresáři)
mohu se častěji zúčastnit výuky
Větší produktivita
zeměpis -> online mapy, ortofoto
záznamy ze cvičení
Záznamy výuky
záznam hodin pro lepší pochopení
Vše na jednom místě
volnost
videozáznamy
více studijního materiálu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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více ohleduplnosti a tolerance mezi studenty a vyučujícími
více materiálů
více času s rodinou
práce z domova
více času
Pohodová výuka
úspora peněz
ukazují se kvality naší univerzity (MU)
učení samostatnosti

1
1
1
1
1
1
1
1
1

trávit více času s lidmi, kterými chci (s přítelkyní alespoň na homeofficu)
Soukromí u hodin
Psychické zrútenie nikto nevidí
přirozené prostředí
přepis poznámek bez spěchu
přednášky s prezentacemi (nadstavbový učební materiál)
žádné zdravotní potíže z respirátorů (dříve šílené vyrážky)
pracovat na cvičení kdykoliv
více času na studium

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nevýhody distanční výuky během pandemie
Počet jmenovaných nevýhod výrazně převažuje nad výhodami.
Za hlavní nevýhody distanční výuky studenti považují zejména:
 ztráty sociálních vazeb, konkrétně osobních kontaktů, komunikace se spolužáky,
s pedagogy, práce v kolektivu, rychlé a bezprostřední komunikace.
 Zhoršení učení se z důvodu horšího soustředění, neudržení pozornosti, horšího
pochopení, ztráty motivace, tedy celkově zhoršení kognitivního procesu.
 psychické potíže – v souvislosti s předchozím bodem, ale i samostatně si v menší
míře studenti stěžují na nudu, izolovanost, osamocení, migrény, malou pestrost,
přetížení samostatnými pracemi či dlouhým sezením u PC, pokles pracovní morálky,
soustředění, motivace.

Nevýhody distanční výuky během pandemie
horší soustředění
chybí osobní kontakt
Chybí vysokoškolský život
chybí volný čas
Technické potíže
chybí osobní kontakt - s vyučujícími i spolužáky
chybí komunikace se spolužáky
neudržení pozornosti
Horší pochopení

Počet
5
3
3
2
2
2
2
2
2
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ztráta motivace
chybí osobní kontakt s ostatními
chybí sociální kontakt
chybí praxe a cvičení v laboratořích/na školních počítačích
chybí praxe
chybí praxe (chodit na praxe)
chybí praktická výuka
chybí práce v týmu
chybí práce v kolektivu
chybí praxe - chybí nám spoustu praktických zkušeností
chybí rychlá komunikace s pedagogem mimo výuku
chybí setkávání se se spolužáky
chybí sociální kontakt s lidmi z oboru
Chybí sociální kontakt! Rád bych se vrátil do školy už jen z těchto důvodů. Spolužáky
vidím jen online a i to ne, protože většina nemá zaplou webkameru. S kantory je to
také složitější, c
chybí sociální vazby
chybí zpětná vazba od učitelů přímo na hodině
izolace od spolužáků a kantorů
Malá motivace při práci
malá motivace vyplývající z chybějící zpětné vazby
málo času na testy (vyučující dávají minimum času na testy, aby někdo náhodou
nepodváděl, doplácí na to však i studenti, kteří chtějí prověřit své znalosti)
chybí setkávání se s učiteli
hůř se donutím ke studiu
celodenní sezení u PC
celodenní sezení u PC - neschopnost se soustředit

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

celodenní sezení u PC (v některých dnech bez přestávky i na oběd, nutnost stravování
během hodiny) jsou ubíjející
Dlouhé přednášky
horší komunikace s profesory
horší komunikace se spolužáky a pedagogy
horší možnosť konzultácie s profesormi a spolužiakmi
horší pracovní morálka
horší provádění praktických cvičení
horší psychika z důvodu velkého množství samostatných prací
chybí osobní komunikace se spolužáky
hůř se donutím k práci

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

chybí osobní kontakt (diskuze, osobní konzultace a mimoškolní aktivity)
chybí diskuze
chybí komunikace
Chybí komunikace se spolužáky a vyučujícími
Chybí kontakt s lidmi
chybí kontakt se spolužáky
chybí kontakt se studenty a mezi studenty a pedagogy

1
1
1
1
1
1
1
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chybí laboratoře
mimo kolektiv
chybí osobní interakce
málo učitelů vede efektivní výuku online
horší troubleshooting při problému s programem nebo PC
tempo výuky díky distanční formě je značně zpomaleno
příliš samostatných prací

1
1
1
1
1
1
1

relativně psychicky náročná existence pouze v online prostředí - pocit, že máme víc
práce
rušivé prostředí
samostatnost
Samostudium

1
1
1
1

skoro nulová komunikace (je velmi omezena komunikace jak s učiteli, tak se spolužáky,
s lidmi na koleji, kteří by normálně pomohli s nějakým studijním problémem)
snížení počtu hodin (pokud vyučující nechce učit ve stejném rozsahu)
sociální vazby
Špatná komunikace

1
1
1
1

technické problémy - Nedostatečný výkon pc pro některá cvičení
menší kontakt se spolužáky
technické výpadky
omezený kontakt se spolužáky
Trávení většinu času u PC
Usnutí - nesoustředěnost
více samostatné práce
více samostatné práce a úkolů
více stráveného času u počítače

1
1
1
1
1
1
1
1
1

vyučující nedodržují pravidelné přestávky (v podstatě max. 10 minut pauza)
zpětná vazba
ztížená komunikace
ztráta komunikace
Žádná změna prostředí
Žiadna prítomnosť pri praktických ukážkach v rámci výučby
technické problémy se špatně řeší online
Není to ono
migrény
žiadne
Mnohem uzavřenější komunikace a otevřená konverzace, lidi se stydí.
Mnohem více samostatných/týmových prací "ve volném čase"
mnoho rozptýlení
modlim se aby uz tato online vyuka skoncila

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ne u každého předmětu je distanční výuka dobrá, u některých předmětů je lepší být ve
škole
Nedostupnost vybavení
Negatívne vplyvy na študentov

1
1
1
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Nechápeme, proč furt děláme kartografii? Chtěli bychom se věnovat i jiným
předmětům, snad až zažijeme prezenční výuku tak nebude tolik kartografie
nemám potřebu si nic zapisovat, protože na mě nikdo nevidí
Pořád zavřený doma
nemožnost doptávání
Osamělost
nepochopení látky
neschopnosť vyučujúcich viesť výuku kvalitne
nesoustředěnost
neudržení pozornosti u přednášky
nevidíme ukázky přístrojů
neznám žádné spolužáky
Nuda
obecně komunikace přes počítač nemůže nahradit osobní kontakt
obtížnější komunikace
odosobnění účastníků (za celý podzim 2020 jsem ve vyučování nemusel zapnout
kameru a často se tak nedělo i u vyučujících a cvičících)
bolesti zad
nemáme přístup do mapovny

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Co v dotazníku chybělo nebo komentář
Závěrečná otázka umožnila doplnění celého spektra názorů o další nepoznané aspekty.
Z několika názorů více zřetelně se projevuje důležitost psychických aspektů, které někteří
studenti intenzivně prožívají a kde vidí velké problémy distanční výuky a jejích dopadů.
Co v dotazníku chybělo nebo komentář
jsem studentem 1. ročníku, proto jsem neměl možnost "ochutnat" prezenční výuku, na některé
otázky jsem proto neodpovídal/nemohl jsem prezenční a distanční formu studia porovnat
Vyučující se na distanční výuku přeorientovali velmi rychle a zvládají mluvit dlouhé hodiny do
kamery, což velmi obdivuji.
soutěž o hmotné ceny
Málo možností u srovnání počtu hodin před a během pandemie
Počet strávených hodin u PC oproti prezenční výuce (včetně domácích úkolů)
Úplne ste vynechali negatívne vplyvy COVID-19 a distančnej výuky, na psychický stav študentov.
(Psychologické aspekty, ktoré výrazne ovplyvňujú chuť do učenia - DEPRESIE, NECHUŤ NIEČO
UROBIŤ, ÚZKOSŤ, NEDOSTATOK KONTAKTU S PRIATEĽMI ...)Stráviť v jednej
Na distanční výuku si nestěžuji, dá se při ní stíhat více věcí a na našem oboru jsou učitelé velice
ochotní, takže v tom nevidím problém. Jediný problém vidím v neinformovanosti vůči státním
závěrečným zkouškám, je velká pozornost věnována pouze maturantů
Domnívám se, že by nemusel být patrný skoro žádný rozdíl kvality mezi online výukou a prezenční
výukou. Bohužel reálně pokud není vyučující poctivý, tak často zvítězí lenivost/snazší
cesta/samostudium, a pokud přímo studenti nedají razantněji najevo nesou
Zajímalo by mě, jak studenti vnímají svoji motivaci a co by ji mohlo zlepšit
Více otázek na výběr ohledně psychologických aspektů distanční výuky.
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Shrnutí výsledků dotazníkového šetření
V analýze bylo využito 91 odpovědí respondentů, kteří uvádějí, že jsou studenty prezenčního
studia ve studijních programech, které jsme zařadili do skupiny GIscience (geoinformatika,
geomatika, kartografie apod.).
Domníváme se, že nelze přehlížet stav přípravy nové generace absolventů a že přes úsilí
jednotlivých pedagogů a samozřejmě i studentů je třeba počítat s určitými dopady
pandemie do vzdělání a celkové přípravy vysokoškolských odborníků.
Z hlediska studentů jsou na prvním místě dopady v sociálních vazbách. Nedostatek týmové
práce, spolupráce mezi studenty a komunikace s pedagogy může oslabit jejich schopnosti
účinně spolupracovat v pracovních týmech.
Především budou snížené praktické dovednosti, což se týká zejména omezeného styku
s praxí, omezením terénní a laboratorní výuky, někde i horší dostupností prostředků či
omezenými možnosti v souvislosti s osobním vybavením studentů. Je žádoucí, aby vysoké
školy a firmy spolupracovaly i v případě pandemických omezení zejména na zajištění
adekvátních praxí pro studenty a v rámci svých možností organizace vycházely studentům
vstříc. Promítnout se mohou i zřejmě o něco nižší pracovní návyky studentů v souvislosti
s jejich pracovními aktivitami při studiu.
Může se projevit horší pochopení některých poznatků a nižší míra jejich osvojení, což může
být spojeno s horší úrovní praktické aplikovatelnosti teoretických poznatků.
U některých studentů se mohou projevovat ve zvýšené míře psychické, případně jiné
zdravotní potíže, spojené zejména s izolovaností, horším soustředěním a sníženou motivací.
Na druhou stranu lze očekávat o něco vyšší samostatnost absolventů a pochopitelně lepší
zvládání on-line nástrojů při týmové komunikaci.
Ve vztahu k vysokým školám je možné zhodnotit, že je zřejmé, že se snažily (přesněji
pedagogové se snažili) minimalizovat škodlivé dopady pandemie. Studenti nejvíce pozitivně
vnímají vyšší dostupnost výukových materiálů a záznamy výuky, které si mohou přehrávat.
Je potřebné podpořit pedagogy, aby i nadále zprostředkovávali studentům co nejvíce
výukových materiálů a rovněž pokud možno využívali záznamových prostředků pro
posilování účinků výuky, a to i v době po pandemii.
Vysoké školy poměrně rychle a za pochodu intenzivně zlepšovaly svou infrastrukturu, aby
dramaticky zvýšeným nárokům vyhověly. Pochopitelně se projevily poměrně četné
technické potíže, a i když většinou nezasáhly výrazně z pohledu studentů do výuky, přesto
přetrvává apel na posilování technické podpory distanční výuky na straně vysokých škol, aby
se tyto potíže minimalizovaly a vysoké školy byly připraveny na vyšší podíl distanční výuky a
vyšší využívání on-line nástrojů, který bude zřejmě i v budoucnu přetrvávat.
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Příloha 1 Obsah dotazníku
Otázky:
Identifikační a rozlišovací:
1) Jsi studentem vysoké školy?
 ano, prezenční studium
 ano, kombinované studium
 ne
2) Jaký studijní program studuješ? …………………..

3)




Prodělal jsi COVID-19?
Ano
Ne
Nevím

4) Pracuješ kromě studia (brigády, dohody, zaměstnání apod.)?
 Více než před pandemií
 Asi stejně
 Méně než před pandemií
 Nepracuji

5) Proč pracuješ? …………………..

6) Probíhá tvoje výuka jen distančně?
 Ano, zcela distančně
 Ne, částečně probíhá i prezenčně

Objem distanční výuky:
7) Počet hodin on-line výuky je ve srovnání s plánovaným objemem prezenční výuky:
 Výrazně menší
 Přibližně stejný
 Výrazně větší
 Nemám on-line výuku vůbec
8) Objem samostatných prací je ve srovnání s běžnou prezenční výukou:
 Výrazně menší
 Přibližně stejný
 Výrazně větší
 Ani při běžné výuce nemám žádnou samostatnou práci
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9) Terénní práce proti plánu prezenční výuky:
 Neprobíhají
 Jsou zkrácené
 Přibližně stejně
 Je jich více
 Nemám je v plánu
10) Laboratorní práce proti plánu prezenční výuky:
 Neprobíhají
 Jsou zkrácené
 Probíhají prezenčně v přibližně stejném rozsahu
 Realizují se jen distančně
 Nemám je v plánu
Průběh on-line výuky:
11) Vyučuje se více blokově v porovnání s běžnou prezenční výukou?
 Ano
 Ne
12) Jaké prostředí se pro on-line výuku využívá? (více voleb)
 BigBlueButton
 Google Meet
 Skype
 MS Teams
 Webex
 Zoom

13) Jaké jiné prostředí se pro on-line výuku využívá? …………………..

14) Jaké technické potíže zaznamenáváš při on-line výuce (více voleb):
 výpadky zvuku
 výpadky obrazu
 rušení jinými zvuky
 špatná srozumitelnost mluvícího
 ztráta připojení

15) Jaké jiné technické potíže zaznamenáváš při on-line výuce? …………………..

16) Jaký je podíl narušení on-line výuky?
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Zanedbatelný (délka negativně ovlivněné on-line výuky pod 10 %)
Významný (délka negativně ovlivněné on-line výuky 10 % až 33 %)
Zásadní (délka negativně ovlivněné on-line výuky nad 33 %)

Výsledky distanční výuky:
17) Jaká je kvalita distanční výuky ve srovnání s běžnou prezenční výukou?
 Horší
 Asi stejná
 Lepší

18) V čem je horší kvalita výuky (více voleb)?
 Technické potíže při komunikaci
 Problémy s nedostupností vybavení (nedostupnost přístrojů, počítačů, laboratoří atd.)
 Chybějící komunikace s pedagogy
 Chybějící komunikace s ostatními studenty
 Horší pochopení

19) Jiné důvody horší kvality výuky nebo doplňující komentář …………………..

20) V čem je lepší kvalita výuky (více voleb)?
 Více samostatné práce
 Více individuálních konzultací
 Více výukových materiálů k dispozici (prezentace přednášejícího, videozáznamy, nahrané
demonstrace atd.)

21) Jiné důvody lepší kvality výuky nebo doplňující komentář …………………..

22) Jaké je prověřování tvých znalostí (testy, písemky, zkoušky)?
 výrazně snadnější než při běžné prezenční výuce
 asi na stejné úrovni
 výrazně náročnější než při běžné prezenční výuce

23) Jaká je spolupráce s praxí (např. při realizaci závěrečné práce studia):
 Silně omezená nebo horší
 Asi na stejné úrovni jako mimo pandemii
 Lepší nebo kvalitnější
 Nepotřebuji spolupráci s praxí

24) Doplňte komentář ke spolupráci s praxí …………………..
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25) Výhody distanční výuky během pandemie (napiš nejvýznamnější výhody oddělené
středníkem): …………………..

26) Nevýhody distanční výuky během pandemie (napiš nejvýznamnější nevýhody oddělené
středníkem): …………………..

27) Napiš, co ti v dotazníku chybělo, nebo připoj komentář …………………..
Děkujeme Ti za vyplnění dotazníku.
Výsledky budou dostupné na www.cagi.cz cca v květnu 2021.
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