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• Do projektu je zapojeno celkem 24 veřejných vysokých škol.

• Hlavním téma projektu: rozvoj standardů pro jednotlivé formy studia. 

• Aktivity jsou rozděleny mezi pracovní skupinu, dílčí oborové skupiny a tematické 
workshopy. 

• Akce v rámci projektu:
• Jednání pracovní skupiny

• Workshop k dotazníkovým šetřením (organizace a vyhodnocování)

• Systematický sběr informací a zkušeností z partnerských VŠ v souvislosti s inovacemi 
forem studia (vyjasnění terminologie a oborových specifik).

• 21. 9. projektové setkání

CRP 18+ Standardy pro různé formy studia

Univerzita Karlova
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• Hlavní diskutovaná témata:

• Terminologické vyjasnění obsahu jednotlivých forem studia
• Zachování stávajících forem studia? Upravené/doplněné definice forem studia?

• Možnosti využití vzdálené synchronní výuky v prezenční formě studia – umožnění 
flexibility.

• Odpovídá prioritě II strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol.

• Charakteristika kombinované formy studia (role studijních opor, průvodců, využití 
online výuky).

• Reflexe rizik a negativních jevů při vzdálené synchronní výuce.

• Zajištění studijní nabídky, která bude odpovídat potřebám uchazečů na flexibilitu

CRP 18+ Standardy pro různé formy studia

Univerzita Karlova
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Dosavadní reflexe celé agendy projektu je výrazně ovlivněna zkušeností z letního semestru 2020 
(Nečekaná zkušenost „vypnutí“ prezenční výuky ze dne na den) a zimního semestru 2020 (Zkušenost s 
totální výukou „na dálku“)

Potřeba hledat nástroje, jak „odfiltrovat“ covidové vlivy předešlých semestrů a získat 
inspirativní podněty pro nadcházející „postcovidový“ semestr

- Na UK považujeme za takovýto vhodný nástroj plošná šetření mezi vyučující a studujícími

I když diskuze nad agendou projektu je teprve v půlce, již nyní je třeba řešit aktuální otázky s ohledem 
na nadcházející semestr

1) Otázka inovací výuky a vzdělávání ve studijních programech v prezenční formě: Které 
online a digitální zkušenosti lze přenést a implementovat do prezenční formy

2) Otázka inovací struktury forem výuky a vzdělávání ve studijních programech v 
kombinované formě studia:  Jak online a digitální zkušenost mění stávající nástroje (studijní 
opory, tutoring, bloková výuka apod.)

Klíčové perspektivy agendy

Univerzita Karlova
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Pro aktuální diskuzi nad agendou se nabízejí tyto kategorie číselných výstupů a jejich 
srovnání za letní semestr 2020 a zimní semestr 2020:

1) Celková spokojenost studujících, „jak to fakulta (univerzita) zvládla a jak 
vyučující?“

2) Míra skepse studujících, „byl to ztracený čas?“

3) Názor na systematické využití distanční výuky v době po covidu

4) Přednáška jako forma výuky předmětu vhodná pro inovace

5) Kategorizace problematických aspektů: Výběr největších potíží při studiu na 
dálku

Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími

Univerzita Karlova
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími

Univerzita Karlova
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími

Univerzita Karlova
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Číselné výsledky je třeba doplnit kategorizací zkušenosti studujících, která umožňuje 
citlivější reflexi zkušenosti. Lze rozlišit tři orientační kategorie:

1) Objektivní podmínky pandemie bez možnosti toho, aby s tím aktéři (vedení 
fakult, vyučující, studující aj.) mohli něco zásadního dělat

2) Nové výzvy, které pandemická zkušenost přinesla studujícím, jejich 
přenositelnost do doby postcovidové je hlavně na nich. Úkolem vedení fakult a 
vyučujících je, vytvořit jim k tomu vhodné podmínky

3) Ponaučení a podněty v oblasti kvality výuky a koncepce a organizace 
studia, které musí reflektovat především vedení fakult, garanti studijních 
programů a vyučující. Některé tyto podněty lze řešit praktickými opatřeními, 
některé ale vyžadují koncepční diskuzi 

Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími

Univerzita Karlova
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími

Univerzita Karlova
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími SP v kombinované formě 

Univerzita Karlova
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími SP v kombinované formě 

Univerzita Karlova
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími SP v kombinované formě 
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími SP v kombinované formě 
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími SP v kombinované formě 
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Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi vyučujícími

Univerzita Karlova
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I číselné výstupy ze šetření mezi vyučujícími je doplněno výstupy kategorizace 
aspektů jejich zkušeností, přičemž zde nejsilněji rezonovaly tyto kategorie: 

Podněty vzešlé ze šetření na UK mezi studujícími

Univerzita Karlova

chybí osobní interakce se studenty či kolegy 86,50%

praktická výuka se online nahradit nedá/jen limitovaně 62,90%

nedostatečná zpětná vazba a komunikace studentů 56,10%

pasivita/neaktivita studentů 45,30%
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Detailní zhodnocení výstupů obou šetření včetně podnětů a doporučení pro 
koncepci a organizaci studia bude na UK diskutováno na společné setkání s fakultami 
30.9. Již nyní lze ale shrnout některé závěry:

1) Většina vyučujících deklaruje ochotu k možným inovacím (online, digitalizace), 
zhruba pětina je ale velmi skeptická, vyučující jsou klíčoví aktéři případných 
inovací! 

2) Vyučující i studenti shodně uváděli jako velký problém chybějící interakci 
(zejména v sociálních a humanitních oborech),  je třeba reflektovat, zdali online 
forma svou absencí přímého sociálního kontaktu neomezuje možnosti 
interaktivního nácviku a rozvoje určitých dovedností, ale i možnosti 
interaktivního přenosu znalostí („duch vědění“)

3) Studenti SP v kombinované formě se v postojích výrazně neliší od 
studentů v prezenční formě, ani poptávka po přednáškách online není o moc 
větší

Podněty vzešlé ze šetření na UK pro nadcházející semestr

Univerzita Karlova
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4) Studující v komentářích kladně hodnotili přínos podpůrných digitálních a 
online nástrojů jako jsou online konzultace, digitalizované studijní materiály, 
online testy a další online zadávané úkoly apod.). Je ke zvážení, jak tyto nástroje 
zachovat a nadále rozvíjet i v případě prezenční výuky, zejména ve vztahu ke 
studentům, kteří se z objektivních důvodů nemohli zúčastnit přímé výuky.

5) Mezi studujícími je poptávka po online výuce přednášek, není to ale podpora 
zapálená. Je třeba vždy reflektovat význam přednášky v rámci studijního plánu a  
míru online hodin v rámci semestru

6) Studující uváděli jako problémy se sebedisciplínou a time-
managementem během výuky na dálku, to je třeba reflektovat např. u předmětů 
pro přípravu závěrečné práce

Podněty vzešlé ze šetření na UK pro nadcházející semestr

Univerzita Karlova


