
Výsledky dotazníku o samostudiu
Nebuďme na distanc! 

16.–20. 11. 2020
 284 respondentů

Průměrná doba vyplňování - 10:36



1. Zastoupení ročníků:

1. E  

2. E    

1. ročník vyššího gymnázia    

2. ročník vyššího gymnázia    

3. ročník vyššího gymnázia    

4. ročník vyššího gymnázia    

15

9

65

61

63

71



Je to lepší než na jaře. Funguje to.       
Nemáme na sedm a to je bomba.       
TEAMSy jsou fajn. Usnadní práci.          
Není dokonalá, ale lepší než nic.          
Myslím si, že se to oproti jaru moc nezlepšilo.    
Kvalita výuky je mnohem horší než v první vlně.  
Jiné...

2. Jak jsi spokojen/a s distanční výukou?

134
124

82
142

21
3

14



Ano, pro mě je to dokonce ještě lepší.    
Ano. Myslím si, že je to rovnocenné.        
Nevím. Těžko  říct.                                      
Ne. Potřebuji sledovat výklad naživo.      
Rozhodně ne. Chození do školy není jen o škole. 
Jiné...

3. Myslíš si, že distanční výuka plně nahradí chození do školy?

24
23
59

126
116

12



4. Vyhovuje ti počet online hodin?

Ano. Takhle to stačí.    

Ne. Mám pocit, že online hodiny mi dávají víc než samostatná práce.     

Záleží na předmětu.    

Jiné...   

136

24

147

14



Vyhovuje.  
Je fajn, že začínáme až v osm.   
Chtěl/a bych mít hodiny více pohromadě. Ty volné hodiny zdržují.     
Delší pauzy mezi hodinami mi vyhovují. Alespoň si trošku odpočinu.  
Jiné...  

5. Jak ti vyhovuje rozložení on-line hodin?

104
83

117
87

7



6. Zapínáš kameru na online hodiny?

Ano. Chci vidět a být viděn.    
Ano, ale jen na požádání a na nezbytně krátkou dobu.    
Ne. Stačí, že vidím učitele.     
V žádném případě. Nikdo nemusí vidět moje pyžamo.     
Bohužel mi nefunguje kamera.
Jiné...

1
13

178
112

23
25



7. Měl/a bys zájem o jednu hodinu anglického jazyka týdně navíc, pokud
je angličtina tvůj druhý jazyk?

Ano. Pomohlo by mi to se rozmluvit.              
Ne. Už tak mám online hodin až nad hlavu.    
Mám angličtinu jako první jazyk.                      
Jiné...

74
62

128
21



8. Jak vnímáš množství zadaných úkolů?

Chtěl/a bych víc.                    

Je to tak akorát.                  

Jsem naprosto zavalen/a.    

Záleží na předmětu.           

Jiné...                                       

2
110

78
178

18



Málo. Termíny jsou noční můra. Nestíhám posílat úkoly včas. 
Času mám dost, ale můj problém je prokrastinace. 
Jsem dobrovolník. Pomáhat je taky důležité, proto to lepím, jak se dá. 
Mám brigádu, tak je to někdy hodně natěsno. 
Akorát. Stíhám. 
V pohodě. Mám ještě i dost volného času. 
Jiné...

9. Kolik času máš na úkoly?

30
138

7
31
92
16
25



Naprosto. Doma mám vše, co potřebuji. Naši se snaží, aby mi nic nechybělo. 

Chtějí, ať se učím, to jo. Ale jsou věci, které ovlivnit nemohou, např. technické problémy, málo 
pokojů, abychom se mohli všichni někam zavřít. 

Nezajímají se. Vedou mě k samostatnosti.

Doba je těžká. Rodiče potřebují pomoc. Hlídám mladší sourozence a občas to podle toho vypadá.
Někdy hodiny nestihnu, jindy se nemohu soustředit.

Musím chodit na brigádu, abych pomohl/a s rodinným rozpočtem. Jsme na tom teď špatně. Školu
nestíhám.

Jiné...

10. Jak tě při distanční výuce podporují rodiče?
119

103

88

26

1

10



Ano. Učitelé se mnou pravidelně komunikují. 
Ano. Vím, že mé úkoly kontrolují.
Spíše ne. Mnohdy se mi úkol nevrátil. 
Ne. Mám pocit, že mou práci nikdo nevidí. 
Jak v kterém předmětu. 
Jiné...

11. Jsi spokojen/a se zpětnou vazbou, kterou od učitelů dostáváš?

63
134

46
6

115
5



Ano, na online hodině je dost příležitostí se ptát. 
Ano, když nevím, komunikuji s učiteli písemně. 
Nevím, je mi to jedno. 
Ne, není na to čas. 
Ne, necítím se na online hodině bezpečně, a proto se raději neptám. 
Ne, když napíšu zprávu, nedostanu odpověď. 
Jiné...

12. Máš dost prostoru klást dotazy?
177
121

23
8

27
2
5



Ano, potřebuji mít pocit, že za svou práci dostanu odměnu. 
Ano, nechci se zhroutit z toho množství testů, až se vrátíme do školy. 
Nevím, jak by se to dalo udělat, aby to bylo objektivní.
Ne, stejně to většina lidí opíše. 
Ne, protože my poctiví máme nakonec nejhorší známku. 
Ne, až se vrátíme, všechno doženeme. 
Jiné...

13. Myslíš si, že testování při distanční výuce má smysl?
36

185
87
69
28

4
13



Dotazník obsahoval ještě další dvě otevřené otázky „Co ti na distanční výuce
vyhovuje?“ a „Co bys nám chtěl/a vzkázat nebo poradit?“ Pečlivě jsme si
všechny odpovědi pročetli a ty podnětné se pokusíme uvést do praxe. Děkujeme
za váš čas i chuť sdílet své pocity a názory. Vážíme si toho. 

Zpracovala dne 21. 11. 2020  Mgr. Romana Vrbková

Poznámka: 
Pokud se vám zdá, že součet jednotlivých odpovědí není 284, což je celkový počet respondentů, máte pravdu. U většiny
otázek byla možnost zvolit více odpovědí, protože víme, že realita není černobílá. 


