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Asynchronní učení

Připravujte výuku 

takovým způsobem, aby 

studenti mohli pracovat svým 

vlastním tempem a pro vstřebání 

látky měli dostatek času.

Identifikujte cíle

Zaměřte se na stanovení jasných 

cílů jednotlivých hodin a také 

nezapomeňte na vyhodnocení 

výuky.

Méně je více

Vypracovávání úkolů v domácím 

prostředí zabere kvůli různým 

faktorům dvakrát více času než ve 

škole. Nastavte podle toho své 

priority a buďte realističtí.

Poskytujte přesné zadání

Dobře popište požadavky týkající se 

výstupu, specifikujte úkoly a 

nezapomeňte také upřesnit čas, 

který mají studenti pro jejich 

splnění k dispozici.

Synchronní učení

Směřuje k tomu, že 

učitelé a studenti se 

pouze potkávají online skrze 

videokonference nebo na chatu.

Nerealistická očekávání

Taková očekávání se mohou projevit 

tak, že práce a domácí úkoly jsou 

zadávány každý den a jejich 

odevzdání se očekává v krátkých 

časových intervalech..

Nejasnost a vágnost

Zprávy studentům se píšou v 

dlouhých odstavcích a zadání úkolů 

je popisováno příliš složitě.

Přílišná volnost ve zpracování

Jsou zadávány úkoly, jejichž zadání je 

příliš otevřené (vytvoř video o 

měsíci, napiš esej o znečištění).

Zaměřenost jen na úkoly

Je zadávána práce, na kterou 

navazuje ještě dodatečný úkol bez 

toho, aniž by pozornost byla 

věnována tomu, jak se žáci cítí a jak 

požadavky zvládají.



Buďte empatičtí

Své úkoly zadávejte v přiměřeném 

množství, děti povzbuďte k tomu, 

aby vyvážily čas strávený před 

počítačem a venku a také aby se 

navzájem mezi sebou propojily a 

poradily se.

Komunikujte uceleně

Vyberte si jednu platformu a na ní 

směřujte pokud možno veškerou 

svou komunikaci.

Buďte online během konzultačních 

hodin

Během nich odpovídejte na dotazy 

studentů, nabídněte jim podporu 

nebo řešte případná nedorozumění.

Podpořte dlouhodobější 

zapamatování si informací

Tvořte multimediální materiály, 

které žákům napomůžou k tomu, 

aby si informace pamatovali po 

delší dobu. Využijte digitální 

nástroje k vytváření interaktivních 

hodin.

Řekněte si o zpětnou vazbu

Ptejte se žáků na množství práce, 

jak se jim daří, co by se chtěli nadále 

učit a také jestli jim vyhovuje 

nastavené tempo.

Mnohostranná 

komunikace

Používá se mnoho 

komunikačních kanálů

a navíc nekonzistentně 

(například email, Google 

Classroom a další).

Nepřetržitě k dispozici

Učitel odpovídá ihned a nedokáže 

si vyhradit čas sám pro sebe. 

Pokud to není urgentní, je v 

pořádku s odpovědí počkat do 

konzultačních hodin.

Stále stejný přístup

Je vyučováno rutinním způsobem, 

který žákům nenabízí možnost 

vyjádřit se/ neumožňuje jim volbu 

a zanechává je s pocitem 

přehlcení.

Nevyzkoušené nástroje

Zkoušejí se nové nástroje a 

aplikace, se kterými učitel dosud 

nepracoval a které představují až 

příliš vekou výzvu a mohou 

zapříčinit technické potíže.

Nahodilé aktivity

Jsou zadávány nahodilé úkoly, 

jejichž cíle a závěrečné hodnocení 

si učitel předem nepromyslel.
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