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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).  
Využili jsme i tipů Byznys provokace k online schůzkám. 
  
Plánování online výuky 
1. Ideální stav pro organizační jednotku (fakulta či univerzita) je mít jednu či dvě hlavní 

platformy/aplikace pro online výuku s dostatečným počtem licencí a zajistit pro ně podporu - návody, 
školení, hot line. 

2. 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.  

3. Zajistěte si stabilní a dostatečně silné připojení k Internetu. Zejména studenti často spoléhají na 
mobilní data, ale ta na mnoha místech selhávají. V nouzi lze vypnout oboustranně obraz a pak se 
kvalita spojení výrazně zlepší. 

4. Je bezpečnější mít záložní platformu pro možnost selhání (MS Teams či Adobe Connect či ZOOM měly 
na jaře 2020 výpadky a pak je lepší mít náhradní řešení). 

5. Je dobré v předstihu informovat studenty a ideálně dát čas na vyzkoušení i jim (typicky např. počátek 
zkoušení máme jako technickou zkoušku a pak už je vše bez problémů). 

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

7. 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.  

8. Připravíme si pro studenty případné úkoly či prezentaci pro vyvěšení na webu. 
9. S ohledem na lidské možnosti udržení pozornosti, které jsou při online výuce potenciálně nižší, 

plánujeme výukové bloky po 45-60 minutách následované krátkými pauzami 5-10 minut. 
Pozornost účastníků osvěžíte vyžadováním zpětné vazby – ať už otázkou, hlasováním, anketou apod., 
které je vhodné mít naplánované předem. 

10. Celková doba bloku online výuky bez delší pauzy by neměla přesáhnout 4 hodiny. To je i záležitostí 
koordinace výuky v instituci.  

11. Požádejte účastníky, ať mají po ruce papíry, tužku a tlustý fix. Tužka je efektivní nástroj na psaní 
poznámek. Účastníkům pomůže poznamenat si to, co chtějí, bez překlikávání. Také mohou napsat 
vzkaz a ukázat vám ho, např. pokud nechtějí nebo nemohou použít chat.  

12. Předem pošlete účastníkům návod na základní ovládání a nastavení nástrojů, které budete používat. 
Nejlepší je připravit pro ně mikroúkol již v samotném nástroji. Např. Vytvoření účtu, nahrání 
profilového obrázku, zapsání svého jména. 

 
Realizace  
13. 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).  
14. Je praktické, pokud seminář či skupinu řídí a interpretují moderátoři/vyučující, podobně jako při 

skupinách či seminářích tradičních – offline. 
15. Vyučující/moderátor odpovídá za přesný, jasný začátek a konec skupinového zážitku.  
16. Doporučujeme účastníkům online výuky zvolit si prostor, v němž nebudou po dobu výuky či skupiny 

nikým vyrušování a poskytne jim soukromí. Před zahájením výuky si vypněte anebo alespoň ztlumte 



mobilní telefon (pokud nepoužíváte svůj telefon pro hotspot, letový režim zaručí nerušení 
notifikacemi). 

17. Účast na online výuce ať již na straně vyučujícího či studenta je společenská událost. Je vhodné tomu 
přizpůsobit oděv a prostředí, které sdílíme přes kameru. (Např. stav našeho lože by měl zůstat 
soukromý.) 

18. Pro nejlepší kvalitu přenosu zvuku doporučujeme mít sluchátka s mikrofonem. 
19. V rámci snížení míry anonymity doporučujeme zapnout si kameru a uvést celé jméno uživatele. 

Snímání kamerou také podpoří udržení pozornosti. 
20. 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. 

21. Pokud posloucháte a nemluvíte, mějte mikrofon vypnutý. Jinak mohou vznikat nepříjemné zpětné 
vazby a navíc můžete do éteru vysílat i zvuky, které nebudete chtít sdílet. 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.   

22. 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. 

23. Úkoly, které zadáváte, vysvětlete během online výuky a studentům pošlete link na písemné zadání 
(předem připravený). Po vysvětlení zadání by studenti měli možnost vznést dotazy, aby bylo zaručeno 
plné pochopení. 

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

25. Pro posílení interaktivity výuky připravte skupinové úlohy a skupinky rozdělte do jednotlivých 
„místností“, pokud to užívaná platforma podporuje (např. Zoom). Pro tuto situaci je vhodné určit 
moderátora skupiny, který má na starosti zachycení výstupů a čas na realizaci skupinové úlohy, po 
kterém se všichni opět vrátí do základní skupiny.  

26. Vždy je vhodné u výuky typu přednáška zajistit záznam (nemusí jít přímo o záznam z online výuky; 
může jít o přednášejícím nahranou komentovanou prezentaci umístěnou na web). Studenti se k 
materiálu rádi vrací a je to pro ně nejužitečnější typ studijního materiálu.  

27. U velmi povedených nahrávek svých prezentací lze zvážit, zda poskytnout záznam k dispozici veřejnosti 
(samozřejmě jen u témat, kde je širší možnost využití). Ideální pro tento účel je zřejmě Youtube. Pokud 
se na záznamu objeví obličej, jméno a jiné identifikační údaje kohokoliv jiného kromě autora 
prezentace, je nutné mít jeho/její souhlas se zveřejněním. 

 
Specifika online výuky pro psychosociální obory 
28. Doporučujeme, aby obrazovka občas zachytila kromě tváře i celek bytosti a případně výsek místnosti 

jakožto náhradní druhy informace.  
29. 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.  

30. Pokud chcete výuku (přednášku) nahrávat, zeptejte se. Bez svolení zúčastněných nic nenahrávejte.  
31. Souhlas s nahráváním je vhodné nahrát či uložit (pokud jej píší účastníci ve formě komentářů), 

předejde se tím pozdějším sporům. 
32. Vedle mlčenlivosti a diskrétnosti doporučujeme dodržovat i pravidla pravdivosti a zdrženlivosti. Zdržte 

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

 
Verze ze 23.9.2020 (tato doporučení budou postupně ve spolupráci s pedagogy i studenty nejen PVŠPS doplňována). 


