
Výzva je něco, co láká, vybízí ke zdolání. 
Nechte se inspirovat a pojďte zdolávat výzvy online výuky! 
Stanete se mistry online výuky?

Zvykli jste si při výuce vařit, uklízet, vyšívat… a pak u zkoušky kroutíte hlavou 
a ptáte se: „Kdy jsme toto probírali?“ Zapnutá kamera pomůže zacílit vaši 
pozornost, což povede ke kvalitnějšímu vstřebání učiva.

Výzva 1: Zapnuté kamery

Není otázkou zda se technika pokazí, ale kdy se pokazí a jak moc. Připojujte se 
proto na výuku s časovým předstihem, abyste si vše vyzkoušeli a vyřešili 
případné problémy.

Výzva 2: Včasné příchody

I když máte k dispozici videozáznam výuky a můžete si jej kdykoliv znovu 
pustit, nespoléhejte jen na něj. Z každé lekce si udělejte zápis (obrázek, 
myšlenkovou mapu, přehled základních bodů), pomůže vám to lépe si utřídit 
myšlenky, zapamatovat klíčové informace a poté si je znovu vybavit. 

Výzva 3: Zápis hlavních myšlenek

Online výuka bývá ochuzena o různé vizuální a zvukové ruchy, které vyučujícím 
slouží k rozpoznání situace ve výuce. Dejte vyučujícím najevo pomocí gest 
nebo emotikonů, že souhlasíte, že vás zajímá to, co říkají, že potřebujete něco 
dovysvětlit.

Výzva 4: Používání reakcí

Protože výuka na vysoké škole není jen monolog vyučujících, komunikujte 
s nimi. Odpovídejte na otázky, sami se ptejte, po domluvě s vyučujícími 
využívejte ke komunikaci chat, v přímé komunikaci se hlaste o slovo. 
Neostýchejte se, žádná otázka ani odpověď není špatná nebo nesmyslná. 
Důležité je porozumět učivu.

Výzva 5: Aktivní komunikace

I když jste v domácím prostředí, účastníte se výuky na univerzitě. Oblečte se 
tedy přiměřeně této situaci a zvolte i polohu těla, která odpovídá tomu, že jste 
právě ve škole. Jste-li v místnosti, kde se pohybují i další lidé, je-li to možné, 
nastavte si virtuální pozadí.

Výzva 6: Online kultura

Online výuka je pořád nová na to, aby ji vyučující ovládali naprosto perfektně. 
Stále se učí a objevují nové způsoby. Aby věděli, jak se jim daří, oceňte je za to, 
co se vám na jejich výuce líbí.

Výzva 7: Oceňování vyučujících
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Challenge accepted!
Více na phil.muni.cz/online-vyuka.

Materiál vznikl za spolupráce 
CERPEK MU a ÚPV FF MU.


