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Tato doporučení jsou zamýšlena jako tipy pro online výuku s přihlédnutím k specifikám psychosociálních 
oborů, které využívají skupinových technik, kde je nutná aktivní participace zúčastněných. Jde nám o to, aby 
se online seminář, přednáška či skupina mohly stát "místem", v jehož rámci je vedena kultivovaná debata a 
lidé k sobě nevysílají signály nezájmu. Zásadní inspirací jsou nám pravidla skupinové práce, která v rámci 
organizace Large groups pro psychoterapeuty doporučuje Jiří Drahota a Helena Klímová (Česká asociace pro 
psychoterapii - ČAP) a Pavel Pařízek z iniciativy #delamcomuzu (Large group navazují na projekty 
"delamcomuzu" a Anténa).  
  
1. Přednášejícím doporučujeme předem vyzkoušet užívanou aplikaci. Aplikace jsou si v lecčems podobné, 

nicméně každá má své vlastní rysy, které mohou nezkušeného uživatele překvapit a zdržet. Mimo jiné je 
vhodné ujistit se o přepínání mezi kamerou a sdílením obrazovky, aby posluchači např. viděli power-
pointovou prezentaci;  prohlížení chatu, aby přednášející / moderátor uměl pružně reagovat na dotazy 
účastníků.  

2. Doporučujeme před zahájením online výuky na své obrazovce ukončit veškeré dokumenty apod., které 
si nepřejeme v průběhu výuky sdílet. 

3. Doporučujeme vymezit určitý čas pro přihlašování (například 10-20 minut, dle velikosti skupiny) a 
v předem určený čas virtuální místnost uzavřít, aby bylo možné realizovat výuku nerušeně.  

4. Účastníky vyzýváme k tomu, aby během doby určené pro přihlašování zkontrolovali, zda jim správně 
funguje technika, zejména to, zda jsou slyšet a vidět (technickými potížemi pak nebudou rušit druhé).  

5. Je praktické, pokud seminář či skupinu řídí a interpretují moderátoři/vyučující, podobně jako při 
skupinách či seminářích tradičních – offline. 

6. Moderátoři zodpovídají za přesný, jasný začátek a konec skupinového zážitku.  
7. Doporučujeme účastníkům online výuky zvolit si prostor, v němž nebudou po dobu výuky či skupiny 

nikým vyrušování a poskytne jim soukromí.  
8. Pro nejlepší kvalitu přenosu zvuku doporučujeme mít sluchátka s mikrofonem. 
9. V rámci snížení míry anonymity doporučujeme zapnout si kameru a uvést celé jméno uživatele.  
10. Doporučujeme, aby obrazovka občas zachytila kromě tváře i celek bytosti a případně výsek místnosti 

jakožto náhradní druhy informace.  
11. U supervizních či kasuistických seminářů nebo u skupin berte na vědomí, že jsou tyto přísně důvěrné - 

není povoleno natáčet ani sdělovat navenek výroky dalších účastníků nebo jejich totožnost, sdílet 
informace o kasuistikách atp.  

12. Pokud chcete výuku (přednášku) nahrávat, zeptejte se. Bez svolení zúčastněných nic nenahrávejte.  
13. Vedle mlčenlivosti a diskrétnosti doporučujeme dodržovat i pravidla pravdivosti a zdrženlivosti. Zdrže 

se, prosím, po dobu skupinového zážitku jídla, odcházení, kouření, telefonování, mailování či 
komunikace s blízkými například v domácnosti. 

14. Pokud je účastníků semináře více než dvacet, doporučujeme využívat například funkce "raise 
hand"(např. aplikace Zoom) či jiné funkce v užité aplikaci, která upozorní na zájemce o vstup do 
diskuze. 

15. Pokud posloucháte a nemluvíte, mějte mikrofon vypnutý. Pokud chcete vstoupit do skupiny a 
promluvit, zapněte si mikrofon a promluvte. V průběhu dialogu můžete nechat mikrofon zapnutý, 
mikrofon opět vypněte, až se slovo posune dál.   

16. Pro diskuzi je možné využívat buď možnost kladení otázek k přednášejícímu / moderátorovi do chatu 
přímo v užité aplikaci anebo např. pomocí aplikace Slido, kde se mohou ostatní účastníci připojit 
k dotazu a měnit pořadí dotazů podle priority. 

17.  Myslete na odpočinek - mezi online výukou či komunikací dělejte pauzy, smyslový aparát je snadné 
unavit či přetížit.  

 
Verze ze 17.9.2020 (tato doporučení budou postupně ve spolupráci s pedagogy i studenty nejen PVŠPS doplňována). 


