
Vyhodnocení dotazníku pro žáky – zpětná vazba na distanční výuku 

ve školním roce 2020/2021 na ZŠ Týniště nad Orlicí 

Dotazník týkající se zpětné vazby žáků na realizovanou distanční výuku ve školním roce 

2020/2021 byl žákům všech ročníků k dispozici online na přelomu května a června (24.5. - 

11.6.2021), skrze Google formulář. Účast na online dotazníku pro žáky byla ryze dobrovolná, 

vyplnilo jej 268 žáků naší školy. Sestával se z třinácti jednoduchých otázek s možností 

odpovědí ANO/NE, dvou otázek se škálou 1-5 a z jedné otevřené otázky. 

 

Pro téměř 3/4  žáků z vyplněných dotazníků byla považována distanční výuka jako bez 

zásadních problémů, většina se domnívá, že ji zvládli.  Většina žáků pak preferovala online 

hodiny oproti samostatnému plnění úkolů, učení jim tímto způsobem přišlo snazší. I přes 

snahu sledovat hodinu bylo ale pro přibližně polovinu žáků poměrně složité udržet při online 

hodinách pozornost, ta byla snáze narušena okolními vlivy. Některým to naopak vyhovovalo, 

že mohou dávat pozor o něco méně. 

Za jednu z výhod online výuky pak 78,7 % žáků považovalo to, že měli více volného 

času, než-li tomu je v případě, kdy dochází do školy prezenčně. Chválili si i možnost si sami 

rozvrhnout den. Ačkoliv byla většina žáků spokojena, že je doma, jako prostředí pro výuku jej 

skoro v 60% nevnímali jako ideální, preferovali by spíše, kdyby měli možnost se učit běžným 

způsobem, přímo v učebnách. Téměř ve 40% případech se žákům stávalo, že si se zadanými 

samostatnými úkoly nevěděli rady a byly pro ně obtížné. Více jak polovině žáků pak při výuce 

či přípravě rodiče nepomáhali, bylo proto pro ně někdy složité se s náročnějšími úkoly 

vypořádat. Ve slovních komentářích pak někteří žáci upozorňují na to, že by se mnohdy 

potřebovali o řešení s učiteli poradit, což bylo díky online hodinám ztíženo. V řadě případů 

byli ale učitelé naopak chváleni za vstřícný přístup. Pro část žáků pak bylo komplikované 

sledovat dvě rozličné platformy online výuky. 

 Ve většině případů se pak žákům chyběly jejich sociální kontakty ze školy, stýskalo se 

jim po spolužácích, a to i přesto, že byli často v kontaktu s jiným způsobem. Online hodiny jim 

poskytly alespoň částečnou náhradu těchto kontaktů, tu však v mnoha případech neviděli jako 

dostatečnou. Pouze v minimu případů se pak při online hodinách odehrávalo něco, co bylo 

třídě nepříjemné. Přibližně polovině žáků je však nepříjemné mít zapnutou kameru, protože 



se stydí. Někteří si též stěžovali na nevyhovující technické vybavení, problémy s internetovým 

připojením, které jim online výuku ztěžovaly. 

Realizovaný dotazník tak přinesl od žáků dílčí náměty, jakým způsobem je možné dále 

případnou distanční výuku zdokonalovat, zároveň je z něj však patrné, že většině z nich více 

vyhovuje, mohou-li osobně do školy docházet, preferují pak online hodiny před zadávanými 

úkoly. 
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