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Univerzita Karlovamá
za sebou téměř tři se-
mestry výuky na dál-
ku. Vysokoškoláci to-
tiž kvůli pandemii
opouštěli školní lavice
jako první a vraceli se
do nich jako poslední.

Lenka Brdková
editorka MF DNES

N
aše nejstarší univerzita
má 17 fakult, 600 studij-
ních programů a v součas-
né době na ní studuje
zhruba 50 tisíc poslucha-

čů. Podle profesorky Radky Wildo-
vé, prorektorky Univerzity Karlovy
pro koncepci a kvalitu vzdělávací
činnosti, univerzita v pandemii ob-
stála.

Jakým způsobem se s distanční
výukou vypořádaly jednotlivé
stupně škol? Z mého pohledu se
to na vysokých školách ne tak
úplně podařilo – minimálně po
technicko-komunikační strán-
ce, kdy třeba užívané platformy
byly velmi různorodé...
Toto se těžko plošně posuzuje. Na
základní a střední škole většinou
rozhodovalo vedení školy, jakým
způsobem se online výuka bude re-
alizovat, jaká platforma nebo plat-
formy se budou užívat. Na vyso-
kých školách to takto nefunguje.
Tam si jednotliví akademici platfor-
my volili sami s tím, že univerzita
jim velmi rychle nabídla online pro-
středí, ve kterém by výuka mohla
probíhat. Volba pak byla na kon-
krétním vyučujícím. Na UK byly nej-
více využívanými platformami MS
Teams, Zoom a Google Meet.

Jak distanční výuku vnímali stu-
denti a vyučující?
Univerzita realizovala dvě rozsáh-
lá dotazníková šetření ke zhodnoce-
ní kvality a organizace distanční vý-
uky. První probíhalo po letním se-
mestru v červnu 2020 a druhé po
zimním semestru 2020, tedy na po-
čátku letošního roku. Výsledky
byly výrazně rozdílné ve prospěch
druhého sledovaného období, kdy
došlo k výraznému kvalitativnímu
posunu. V prvním online semestru
se určité obtíže objevily, a to na
straně vyučujících i studentů, což
bylo dáno tím, že jsme se všichni
učili, jak online platformy využívat,
jak aktivně pracovat při distanční
výuce, jak organizovat přednášky a
semináře zcela novým způsobem
tak, aby naplnily své cíle a zároveň
obsahovaly interaktivní prvky ve-
doucí k aktivitě, spolupráci a vzá-
jemné diskusi.

Lze ten zmiňovaný posun vyjád-
řit kvantitativně?
Některé fakulty bychom mohli vy-
hlásit za „skokany roku“, protože
se v hodnocení studentů i učitelů
zlepšily o 25 i více procent. V let-
ním semestru 2020 se celková spo-
kojenost studentů pohybovala
mezi 59 a 68 procenty.My jsme s ve-
dením každé fakulty výsledky dis-
kutovali a zároveň zjišťovali, jak co
nejvíce fakultám s online výukou
pomoci. A výsledkem byla mimo
jiné větší spokojenost akademiků a
studentů v tom druhémdistančním
semestru, kdy bylo 82 procent stu-
dentů s výukou obecně spokojeno.
To znamená, že vyučující se naučili
po technické, ale především didak-
tické stránce zmiňované platformy
využívat, studenti se naučili spolu-
pracovat a on line výuku přijímat a
obě strany se naučily využívat bene-
fity, které tato forma výuky přiná-
ší. Pro mě je zásadní, že došlo k vý-
raznému posunu mezi prvním
a druhým on-line semestrem.

Jakou podporu dostali vyučující
ze strany vedení univerzity?

Univerzita pomohla s výběrem a re-
alizací platforem, nakoupila licen-
ce, zaškolila vyučující... Ústřední
knihovna, Centrum celoživotního
vzdělávání, ale i fakulty samostatně
organizovaly řadu webinářů, jak
online výuku realizovat kvalitně i z
didaktického hlediska. A je zřejmé,
že vyučující toto vše zúročili již v
prvním, ale významně pak ve dru-
hém distančním semestru.

Co všechno jste v dotazníkovém
šetření sledovali?
Pochopitelně nás nezajímala jen or-
ganizační stránka, ale především
kvalita výuky a z toho pohledu mě
těší, že studenti rozhodně uplynulé
semestry nepovažují za ztracené a
že to naše úsilí kolem zaškolování a
webinářů se vrátilo především v
tom druhém distančním semestru.
Podle mne tedy transformace uni-
verzity do online prostoru proběh-
la velmi rychle a ne na úkor kvality
vzdělávání.

Vy jste z pedagogické fakulty, a
tudíž se nabízí otázka, zda tato
fakulta organizovala nebo parti-
cipovala na školení učitelů ze ZŠ
a SŠ?
Jednotlivé katedry dle svých mož-
ností organizovaly webináře či on-
line konzultace pro učitele. S on-
line výukou učitelům pomáhali i
naši studenti, kteří v tu dobu „plni-
li“ svou pedagogickou praxi.

Myslíte si, že nadcházející zimní
semestr už bude standardní?
Myslím, že se nám teď – a tím mám
na mysli školství jako celek – ote-
vřel nový vzdělávací prostor a je na
nás, jak ho využijeme. Zda zůstane-
me otevřeni novým možnostem a
dokážeme si vzít to „dobré“, co po-
vede ke zkvalitnění, zefektivnění
výuky – například participace za-
hraničních expertů na výuce, virtu-
ální mobilita a podobně. Dříve by
nás asi nenapadlo, že se naši stu-
denti přihlásí na studium do zahra-
ničí a budou ho realizovat komplet-
ně online. Nebo že si student zapíše
zahraniční online kurzy, které se
stanou součástí jeho individualizo-
vané studijní trajektorie. Takže
označení standardní výuka dnes už
může být pouze v uvozovkách. Pro-
tože stanovit, co je standardní, je
bez doplnění kontextu velmi obtíž-
né. Osobně si myslím, že nadcháze-
jící zimní semestr by měl navázat
na ty dva předchozí a využít v pozi-
tivním slova smyslu to, co jsme se
v předcházejících dvou semestrech
z hlediska online výuky naučili.

Takže na jakou formu výuky se
univerzita připravuje? Prezenč-
ní, nebo distanční?
Připravujeme se, a velmi rádi, na
prezenční výuku, ale rádi bychom
ji již koncipovali jako prezenční vý-
uku s online prvky, které ji zkvalit-
ňují a zefektivňují. To by, myslím,
mělo býtmottemnadcházejícího se-
mestru nebo semestrů, vlastně pre-
zenční výuky vůbec. Uplynulé ob-
dobí nás vede k zamyšlení a zřejmě
i přehodnocení definic označují-
cích koncepci prezenčního, kombi-
novaného či distančního vzdělává-
ní. Právě pro distanční studium se
dnes otevírá obrovský potenciál, je
ale nezbytné nastavit jeho standar-
dy kvality a další parametry. Na
tomto jsme teď společně s dalšími
vysokými školami a s Národním
akreditačním úřadem začali inten-
zivně pracovat.

To však není práce „na jeden
den“...
Máte pravdu. Univerzita Karlova
získala centrální rozvojový projekt
18+ od ministerstva školství, který
je zaměřen právě na rozvoj standar-
dů kvality distančního vzdělávání.
Už téměř rok pracujeme společně
se všemi veřejnými vysokými škola-
mi na nastavení kritérií, podle
nichž by distanční výuka – pokud
by byla akreditována přímo jako
distanční – mohla fungovat a která

„kritéria a náležitosti“ by měla spl-
ňovat. A to nám připadá velmi zá-
sadní. Covid nás přinutil rozhodo-
vat se v běhu. Nyní už máme po-
třebné zkušenosti a můžeme to, co
bylo původně „nutné zlo“, obrátit
„v dobro“. A to dobro je: využití on-
line prvků v prezenční výuce za
účelem jejího zkvalitnění, zefektiv-
nění a zpřístupnění. A zadruhé na-
stavení parametrů pro akreditace
plně distančních studijních progra-
mů. Primárně je ale nezbytné, a je
to patrné i v tomto rozhovoru, vy-
jasnit terminologii, aby bylo zřej-
mé, co je online výuka, distanční vý-
uka, výuka na dálku, distanční prv-
ky výuky a další.

Které prvky výuky na dálku se
podle vás osvědčily? Vím, že
mnozí studenti si pochvalovali
třeba to, že si mohou přednášky
pustit opakovaně…
To je určitě jeden z benefitů. Do-
konce se ukázalo, že u některých
online přednášek byla návštěvnost
vyšší, než když se studenti musí do-
stavit v určitém čase do posluchá-
ren. Předtočené přednášky si kaž-
dý studentmohl pouštět v čase, kte-
rý se mu hodil, a následné seminá-
ře k tomu už pak mnohdy měly vý-
razně interaktivní, diskusní podo-
bu. Toto námpřipadá velmi efektiv-
ní. Ale pozor – prezenční výuka by
se neměla změnit v to, že přednáše-
jící pošle studentůmnatočené před-
nášky a „nic dalšího“ z pohledu vý-
uky již nenásleduje. Předtočená
přednáška by měla sloužit jako stu-
dijní opora, s níž se bude dále pra-
covat. Vysokoškolská výuka není to-
tiž jen o získávání teoretických zna-
lostí a praktických dovedností a

zkušeností, ale je také o sociální in-
terakci, mezilidských kontaktech,
vzájemné komunikaci… Chybět by
nemělo ani argumentační vykomu-
nikování různých názorů. Z toho vy-
plývá, že o využití online prvků je
třeba rozhodovat v kontextu zamě-
ření konkrétního studijního progra-
mu, jeho předmětů, způsobů za-
končení...

Myslím, že právě vzájemná ko-
munikacemnoha studentům při
výuce na dálku chyběla…
Bohužel tu lze jen těžko nahradit, a
výrazně to rezonovalo zmiňova-
ným dotazníkovým šetřením jak ze
strany studentů, tak i vyučujících.

Zmiňovala jste se, že v budouc-
nu by u nás mohly být akredito-
vány čistě distanční obory...
Na univerzitě již v tuto chvíli něko-
lik distančních studijních progra-
mů máme, ale nejedná se o plně
distanční, protože v nich ještě malá
část studia probíhá prezenčně.
Nyní přibyl zájem o další akredita-
ce, které již budou probíhat dle no-
vých standardů. Pro akreditaci
distančních studijních programů
jsou mimo jiné nezbytné kvalitní
zpětnovazebné studijní opory a vy-
soce kvalitní práce „průvodce“
z řad vyučujících.

Jsou fakulty, případně obory,
pro které byl přechod do on-line
prostoru jednodušší, třeba prá-
va. Ale jsou obory, kde to asi
bylo poměrně náročné. Napada-
jí mě třeba lékařské fakulty...
I tímto se v projektu 18+ zabýváme.
Tvrdit, že každý studijní obor může
být kompletně distanční, není správ-

né. Některé obory jsou pro distanč-
ní formu vyloženě vhodné, některé
být realizovány kompletně distanč-
ně prostě nemohou či jen s velkými
obtížemi. Mám na mysli především
obory s důrazem na získání praktic-
kých dovedností. Nicméně vámi zmi-
ňované lékařské fakulty se s přecho-
dem do onlinu vypořádaly podle
mne výborně. Zorganizovaly online
výuku v předmětech, kde to bylo
možné. Zvládly i rozvoj některých
praktických dovedností, například
laboratorní práce s mikroskopem,
ale „živá“ kontaktní práce se studen-
tem a následně s pacientem, to už sa-
mozřejmě možné nebylo. Totéž se
týká studia učitelství. I zde probíha-
la rozsáhlá výuka včetně praxe. Pro
praktickou výuku jsme kromě video-
záznamů konkrétní výuky a jejich
následné reflexe využívali i videoin-
tervence do tříd. Je však zřejmé, že
výuka přímo ve třídě je pochopitel-
ně něco jiného.

Jakýmzpůsobemprobíhaly přijí-
mací zkoušky? Mám teď na mys-
li ty, které si zajišťujete sami, ni-
koli obory, kde se využívá Ná-
rodních srovnávacích zkoušek.
Univerzita má 600 studijních pro-
gramů, takže to bylo různorodé.

Třeba na lékařských fakultách pro-
bíhaly písemné zkoušky prezenč-
ně, a to v různě velkých skupinách
a ve více termínech, samozřejmě za
dodržení všech epidemiologických
pravidel. Několik fakult, zvláště
u menších oborů, vyzkoušelo přijí-
mací zkoušky online. Bylo to nové
nejen pro uchazeče, ale také pro fa-
kulty, protože nastavit vše tak, aby
byl průběh fair play, není jednodu-
ché. Po lidské, technické i organi-
zační stránce šlo o velmi zátěžovou
situaci, kterou ale ve výsledku
všichni dle možností zvládli.

A co státní závěrečné zkoušky?
Závěrečné zkoušky byly organizač-
ně jednodušší, protože šlo o menší
počty lidí. Na pedagogické fakultě
jsme online realizovali některé ob-
hajoby diplomových prací i celé
státní závěrečné zkoušky. Ale velmi
násmrzelo, že se se studenty nemů-
žeme potkat osobně, protože
mnohdy jsou mezi námi vytvořeny
těsné profesní i osobní vazby. O to
více nás těší, že se nyní potkáváme
u promocí, a doufám, že od září se
začneme potkávat také ve školách.

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Vminulosti řídila Pedagogickou fakultu UK.Odborně se zabývá oblastí rozvo-
je počáteční čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Foto: René Volfík
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Na výběr máš z těchto studijních programů:
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Studium pro úspěch v praxi?
Řešením jeMÚVS ČVUT.
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EKONOMIKA A MANAGEMENT
prezenční
Přihlášku podej do 25. srpna 2021.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ INOVACÍ
prezenční a kombinované
Přihlášku podej do 25. srpna 2021.

UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
A ODBORNÉHOVÝCVIKU
kombinované
Přihlášku podej do 10. září 2021.

Ing.

Prezenční výuka zahrne i distanční prvky
Fakta
Hodnocení výuky na dálku

Co vám během studia na dálku
působilo největší problémy?
STUDENTI
73 % mnoho času u počítače
66 % chybějící osobní interakce s
vyučujícími a studenty
61 % celková náročnost situace
53 % praktickou výuku nelze nahra-
dit virtuální
49 % sebedisciplína, motivace,
time management

VYUČUJÍCÍ
87 % chybějící interakce se studen-
ty či kolegy
62 % praktická výuka se on-line na-
hradit nedá anebo jen velmi limito-
vaně
56 % nedostatečná zpětná vazba
a komunikace ze strany studentů
52 % příliš mnoho času u počítače
45 % pasivita, neaktivita studentů

Zdroj: Dotazníkové šetření Univerzity
Karlovy provedené po letním semestru
v červnu 2020 a po zimním semestru
2020


