
Anketa: Distanční výuka v ZS 2020/2021 

1. Jaké jsou Tvé zkušenosti s distanční výukou celkově? 
Studenti hodnotili své zkušenosti s distanční výukou na škále 1-5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší). 

Známka Počet studentů 

1 58 

2 163 

3 73 

4 41 

5 15 

Celkem 350 

 

Základní statistiky 

Průměr 2,41 

Medián 2 

 

 

2. Jaké formy distanční výuky jsi měl/a za uplynulý semestr? 
Studenti vybrali všechny typy distanční výuky, se kterými se v tomto semestru setkali. Dohromady 

otázku zodpovědělo 351 studentů. 

Typ výuky Počet odpovědí 

Předem nahrané přednášky 270 

Pravidelné webináře (Zoom, Teams) 344 

Prezenční praktika 44 

Řízená četba + pravidelné konzultace přes 
videohovor 

128 

Řízená četba + konzultace přes e-mail 65 

Četba bez konzultací 48 

Neprobíhala žádná výuka/vyučující 
nekomunikoval 

18 

Ostatní 25 

 

Formy výuky uvedené v ostatních: prezentace v powerpointu, nahraná přednáška + konzultace přes 

videohovor, Moodle, domácí úkoly, Discord 



3. Která forma Ti vyhovovala nejvíc? 
Otevřená otázka 

Forma výuky Počet odpovědí 

webinář 147 

Předem nahrané přednášky 87 

webinář + materiál (nahrané 
přednášky/prezentace) 

70 

řízená četba + konzultace zoom 8 

řízená četba 5 

prezenční 4 

Celkem 321 

 

Další poznámky studentů: 

• Ocenění použití grafického tabletu 

• Předměty s kvalitními skripty 

• Více záleží na předmětu/vyučujícím než formě 

•  

 

4. Která forma Ti vyhovovala nejmíň? 
Otevřená otázka 

Forma výuky Počet odpovědí 

Řízená četba bez konzultace 70 

Řízená četba s konzultací 44 

Předem nahrané přednášky 24 

Webináře, které se nenahrávaly 19 

Webináře 11 

Prezentace 8 

Předměty se špatnou komunikací s vyučujícím 8 

Domácí úkoly s konzultací e-mailem 6 

Cvičení přes zoom 5 

Celkem 195 

 

Další poznámky od studentů:  

• V různých formách se objevovala stížnost, že vyučující často čtou předem napsané materiály, 

což přednášku dělá velmi rychlou, případně, že tento styl vede k tomu, že výuka je velmi 

neinteraktivní. (zmíněno cca pěti studenty). 

• Překračování časové dotace přednášek 

• Cvičení formou řešených příkladů 

  



5. Je něco, co se ti na distanční výuce některého z předmětů líbilo? 
Otevřená otázka 

Odpověď Počet odpovědí 

nahrané přednášky a cvičení, dostupnost 
materiálů 

112 

používání tabletu/whiteboardu/elektronického 
pera 

21 

"Můžu být doma" 19 

ocenění snahy přednášejících 15 

řešení úloh se spolužáky ve skupinách 14 

komunikace vyučujících - časté konzultace 13 

kvízy/úkoly/moodle - místo zápočtů, 
komentovaná řešení 

9 

Celkem 203 

 

6. Máš nějaké další nápady, jak vylepšit distanční výuku? Jak by Ti naše fakulta 

mohla usnadnit studium v této pandemické době? 
Odpověď Poznámka Počet odpovědí 

Nahrávané přednášky Studenti si nahrávání 
přednášek chválí, případně si 
stěžují, že nahrávané nebyly. 

30 

Sjednocení platforem pro výuku Podle studentů by bylo lepší 
mít matriály na jednom 
místě. 

17 

Interaktivnější výuka Studenti by ocenili větší 
zapojení do výuky 

8 

Fyzikální praktika Studenti by ocenili méně 
protokolů 

6 

Skripta Studenti by ocenili nějaký 
„oficiální materiál“ 

6 

Úkoly Studenti se cítili přetížení 
domácími úkoly 

6 

Dobrovolné úkoly Někteří studenti by ocenili 
více úkolů, aby je motivovaly 
pracovat průběžně 

4 

Přednášky předem Studenti by ocenili mít 
přednášky přístupné 
včas/předem 

3 

 

Další, méně často zmiňované poznámky 

• studenti by ocenili, kdyby vyučující nepřetahovali časovou dotaci hodin 

• Studenti by ocenili možnost si přednášky stáhnout (aby se daly pustit zrychleně) 

• Pomoc s výběrem bakalářské/diplomové práce 

• Pomalá komunikace přes e-mail 

• Rozesílání velkého množství e-mailů vyučujícími 



7. Měl/a jsi s distanční výukou nějaké výraznější potíže? Jestli ano, prosím, pověz 

nám jaké a jestli se Ti je podařilo vyřešit. 
Ne 50 

Motivace 22 

Technické problémy 20 

Absence kolektivu  17 

Problémy s pozorností 12 

Distanční výuka zabírá hodně času 12 

Organizace času  6 

Řešené úlohy místo cvičení 5 

Nedostatek komunikace  4 

Pocit vyčerpání z výuky 4 

Problémy s praktiky 4 

Problém s prostředím/zázemím 4 

 

Další zmínky: nemoc, psychické problémy, problém dohodnout termíny zkoušek, přetahování hodin, 

špatná komunikace, nesmělost 


