
Ještě jedno ohlédnutí za distanční výukou, tentokrát především 

v odborných předmětech 

V průběhu dubna zaslali pro potřeby školní kroniky vyučující odborných předmětů ještě několik 

řádků a fotografií. 

 

Ekonomika 

V hodinách ekonomických předmětů vycházíme z pracovních listů, které studenti dostávají přes 

MS Teams ve dnech před konáním online hodiny. V těchto studijních materiálech si žáci doplňují 

informace z průběhu výuky nebo počítají zadané příklady. 

Online výuka je doplněna sledováním krátkých filmů z produkce ČNB nebo z cyklu NEZkreslená věda. 

Nabyté informace z výuky upevňujeme plněním domácích úkolů a na závěr každého tématu píšeme 

test. 

 

 

 



Během online hodin řešíme i nenadálé technické problémy, a tak vznikl slovníček nejčastěji 

používaných vět: „Slyšíte mě? Jste tam? Pusťte si mikrofon... Nefunguje mi mikrofon, paní učitelko, 

sekáte se mi…“ 

(Ing. Dana Paurová)  

 

Nejčastější hlášky - autentické omluvy studentů (strojírenská technologie, mechanika) 

Dobrý den, chci se zase omluvit. Už zase se mi sekáte, že vám nerozumím ani slovo. Problém už jsem 

řešit i s panem učitelem na informatiku. Ten mi napsal, že to prý pravděpodobně můj problém není. 

Můžou za to teamsi. 

Dobrý den, prý jste mě vyvolávala. Já se moc omlouvám, ale asi osmkrát už na mě vyskočilo vyhledávání 

sítě. Když se odpojím a pak znovu připojím sekáte se mi, že vám nerozumím ani slovo. Kdyby mi 

spolužáci nenapsali, že jste mě vyvolala tak o tom ani 

Jsem tu, ale nejspíš mi nefunguje mikrofon. Už na předešlé hodině mi to blblo. 

Asi mi nejde mikrofon ja mluvil 

Dobrý den paní učitelko,já jsem přítomen,jen jsem nevěděl odpověď,omlouvám se. 

Dobrý den paní učitelko, chci se omluvit že jsem přišel až teď, ale nešlo se mi připojit na teamsy. 

Mám nějaký problém s mikrofonem / Dobrý den, chtěl bych se omluvit,že mi nejde mikrofon / Dobrý 

den, ja se omlouvam mne nejde mikrofon 

(Ing. Lenka Schwagerová) 

 

Hodnocení ročního používání distanční výuky v předmětech mechanika, stavba a provoz strojů 

a kontrola a měření z pohledu Ing. Petra Kroupy 

Na úvod nutno napsat, že na tuto situaci – využití distančního způsobu výuky – především v odborných 

předmětech, nebyl nikdo připraven a ani ve snu by nás nenapadlo, že taková situace může někdy 

nastat, a navíc na tak dlouhé období. Byla to složitá cesta hledání, omylů a chyb, než se našla ta dobrá 

a osvědčená cesta.  

Shrnutí způsobů a metod výuky:  

Studentům je zpracováván studijní materiál z probírané kapitoly. Následně je jim materiál zaslán 

společně s kontrolními otázkami, aby věděli, na co se zaměřit.  

Méně je někdy více, a proto nejsou učeny všechny hodiny online. V daném předmětu vyučující provede 

jednou týdně výkladovou hodinu, ve které společně projdou všechny zaslané materiály. Z těchto online 

hodin, podle náročnosti, je pořizována nahrávka, která je studentům ihned po skončení zaslána na 

MS Teams. Po této hodině, je-li to možné, dostanou studenti příklad pro samostatné řešení, které 

odešlou ke kontrole a ohodnocení. 

Výjimečně je studentům zadáno odborné téma, které musejí samostatně zpracovat a toto zpracování 

odeslat opět ke kontrole a ohodnocení. Pro prověření znalostí jsou využívány testy v MS Taems - Forms. 



Speciální kapitolou je předmět kontrola a měření. Zde jsou možnosti výrazně omezené, neboť základ 

tohoto předmětu spočívá v praktickém provedení měření zadané úlohy. Zde jsme omezeni pouze na 

zpracování teoretického úvodu pro jednotlivé úlohy. 

Názor Ing. Petra Kroupy na danou situaci: “Na závěr je třeba uvést, že všechno špatné je pro něco dobré. 

Osobně jsem, jako prostý uživatel výpočetní techniky, získal, především metodou „pokus omyl“, vyšší 

uživatelské schopnosti. Jinak obecně dlouhodobá distanční výuka je mnohem více náročná na přípravu 

a jak učitele, tak i studenty více unavuje a vyčerpává. Už aby byl její konec!!!!!!” 

 

Číslicové řízení strojů 

Výuka odborného předmětu číslicové řízení strojů pro studenty třetího ročníku oboru Strojírenství 

probíhá distančně bez větších problémů. 

Studenti sledují obrazovku sdílenou vyučujícím v aplikaci Teams. Průběh sestavování programu pro 

výrobu součásti podle výkresu učitel komentuje, vysvětluje a dotazy zapojuje studenty do výuky. 

Průběh je tedy podobný jako při prezenční výuce. Lze najít i výhody distanční formy. Například při 

samostatném sestavování programu si student sám zvolí vhodné tempo a pomalejší nejsou 

znervózňováni bystřejšími spolužáky a ti se zbaví zbytečných prostojů. 

Hodina má rychlejší průběh, protože odpadají problémy studentů s obsluhou programovacího 

stanoviště. Ty ovšem řeší vyučující se studenty později individuálně. 

(Mgr. Michal Vondrášek) 

 

 

 

Workshop na téma „Řízení a regulace jaderného reaktoru“ 

Jelikož v době distanční výuky nemáme možnost uskutečnit exkurze do elektrotechnických provozů na 

jihu Čech, konají se přednášky a workshopy online. Žáci tak mají možnost být v kontaktu s odborníky 



z praxe a probrat s nimi, co je zajímá. V jedné z besed se studenti 4EB setkali s Ing. Václavem Havlíčkem, 

vedoucím reaktorových bloků Jaderné elektrárny Temelín, diskutovali o problematice jaderných 

elektráren, zajímala je například problematika provozu bloku od přifázování do odfázování, byla 

popsána štěpná řetězová reakce, proces spouštění JE, kdy se vytáhnou řídící tyče a postupně se snižuje 

koncentrace boru, až proběhne štěpná řetězová reakce. Byl popsán vznik tepla v reaktoru, výměna 

paliva, diskutovali i na téma jaderná bezpečnost. Dozvěděli se, co obnáší práce operátora jaderné 

elektrárny, a diskutovali i o dostavbě horkovodu z Temelína do Českých Budějovic. 

Přednáška byla velice zajímavá a přínosná, studenti měli k dispozici i prezentaci, která jim pomůže při 

přípravě na maturitní zkoušku. 

(Ing. Alena Schandlová) 

 

Informační technologie, mikroprocesorová technika, elektrická měření-cvičení 

Ing. Jan Janoud využívá v distanční výuce svých stránek http://sps.janoud.cz/, na kterých se věnuje 

mikroprocesorové technice i informačním technologiím.  

Na této stránce http://sps.janoud.cz/ostatni_a.php pak vytvořil rozcestník, který obsahuje odkazy na 

úkoly i pomocné texty pro 3. a 4. ročník oboru elektrotechnika. Pro studenty je základem sledovat 

školní tabulku úkolů, dále pak úkoly plnit v požadovaném termínu. Vyhotovené úkoly žáci zasílají, 

pokud není uvedeno jinak, vytvořené ve Wordu na e-mailovou adresu vyučujícího. Kromě úkolů 

samozřejmě probíhají také online hodiny. 

Úkoly studenti vykonávají na dodaných pracovních prostředích. Dvě se bootují z USB a jedno je vnější 
prostředí na internetu, tak mají žáci vytvořené naprosto stejné prostředí pro práci jako ve škole. 
 

Příklad zadání úkolů z IT pro 4.EB: 

 

 

 

http://sps.janoud.cz/
http://sps.janoud.cz/ostatni_a.php


Matematika 

V rámci distanční výuky jsme využívali různé způsoby online komunikace. Od klasické 
prezentace, přes využití softwaru Geogebra až po použití externí kamery, která snímá pracovní 
plochu. Toto řešení se nám osvědčilo, neboť psaní matematických vzorců apod. je v klasickém 
textovém editoru poměrně náročné. Online výuka samozřejmě vyžaduje větší aktivitu 
studentů, kteří se musí v rámci zadaných úkolů připravovat samostatně. Studentům, kteří 
projevili zájem, byly umožněny také individuální konzultace. Kdo se tedy chtěl zapojit, bylo mu 
umožněno vzdělávání na úrovni prezenční výuky. Bohužel studenti, kteří se do procesu 
vzdělávání "na dálku" zapojit nechtěli, nemohli být dostatečně kontrolováni a jejich neznalosti 
se tak projeví až po návratu do školy. Výuka v podstatě probíhala v týdenních cyklech. Podařilo 
se nám probrat všechna podstatná témata. 
 

 
 
(Mgr. Jiří Ploch, Mgr. Jan Helm, Mgr. et Bc. Jiří Hána)  
 

 


