
 19. května 2020 Pavel Bielan 

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Zamysleme se nad výhodami a nevýhodami distanční formy výuky. Jedná se vlastně o 

samostudium, kdy nemusíme chodit do školy a s učiteli komunikujeme přes e-mail, skype 

nebo počítačový program. Sami jsme zodpovědní za své výsledky. Tato forma domácího 

učení má určitě své nevýhody, ale také i spoustu výhod.  

Jednou z největších nevýhod je, že se musím doma učit sám bez toho, že by mi učivo 

někdo vysvětlil a poradil, co dělám špatně a co je dobře. Strávím mnoho hodin u počítače 

vyhledáváním toho, čemu nerozumím. Také si myslím, že efektivita učení není tak velká jaká 

by byla, kdybychom chodili do školy. Mezi nevýhody patří i to, že nemůžu být se svými 

kamarády.  

Mezi výhody podle mě patří to, že si můžu sám rozvrhnout, kdy si udělám jaký úkol a 

co se dřív budu učit. Výhodou je také to, že můžu používat počítač nebo učebnici, pořádně si 

promyslet co a jak budu v úkolu dělat a kontrolovat si to.  Také mám víc času na nějaký úkol 

nebo test, a proto nemusím být ve stresu, že to třeba nestihnu. 

Takže jsem zjistil, že tato forma výuky mi vyhovuje tak na půl. Vyhovuje mi, že si 

můžu rozvrhnout, co se kdy budu učit a kdy budu vstávat, ale nevyhovuje mi, že mi s těžší a 

novou látkou nemá kdo poradit a vysvětlit, co dělám špatně. 

 

 

 

 



 19. května 2020 Tomáš Cieslar  

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Distanční forma výuky je forma výuky na dálku pomoci počítače nebo mobilu. 

Využíváme ji, protože je karanténa a nesmíme chodit do školy. 

Myslím si, že distanční forma výuky je dobrá v tom, že nemusím chodit ráno do školy. 

Když chodím do školy, přijdu občas ve 4 hodiny odpoledne a takhle si můžu udělat úkoly, 

kdy chci. Jsem rád, že za nějaké úkoly, na kterých jsem si dal záležet, jsem dostal známku. 

  Myslím si, že dostáváme hodně úkolů, některé školy dávají míň úkolů. Taky se mi 

nechce stávat v 9 hodin na online hodinu nebo taky na test. Štve mě, že když voláme přes 

skype, nejede mi tam mikrofon. 

Distanční forma výuky je pro mě lepší než chodit do školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19. května 2020 Ema Gieraczková 

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Ráda bych se s vámi podělila o názor na distanční formu výuky. Ve středu 11. března 

mi tato událost padla do života a ještě nějakou dobu se mnou bude. Proto jsem se rozhodla 

popřemýšlet nad tím, co mi tato novinka přinesla. Myslíte si, že je distanční forma výuky 

plnohodnotná, nebo ne? 

Mezi klady této formy učení je pro mě především libovolné rozvržení práce. Také mi 

vyhovuje samostatnost a zodpovědnost za to, co dělám. Největší výhodou je ovšem to, že 

mám více času na sebe i rodinu. 

K handicapům by mohlo patřit neustálé používání technologií. Nejen sezení u 

počítače, které neprospívá našemu zdraví, ale i nonstop nabíjení našich zařízení. To se určitě 

projeví na účtu za elektřinu.  Mým osobním problémem je psaní na klávesnici, neboť se mi 

poté nedokrvují ruce a mám je úplně ledové (s teplem se to zlepšilo).  

Distanční forma výuky mě i ostatní naučí větší samostatnosti, někdy může být ovšem i 

namáhavá a vyčerpávající. Myslím si, že plnohodnotnou výuku nemůže nahradit, zároveň je 

ale nejlepším řešením této situace. 

 

 

 

 

 



 19. května 2020 Ondřej Hota 

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Dnes vám povím svůj názor na distanční formu výuky. 

Pro mě není tato forma výuky špatná. Dělám si rozvrh podle svého času, snažím se 

plnit úkoly do daného data a mám dost, i když mi občas připadá, že mi to bere volný čas. 

Mínusy distanční formy výuky byly hned ze začátku jasné. Když nerozumíte učivu, 

tak je pak velmi těžké se ho naučit navzdory tomu, že se učitelé snaží být vůči problémům 

velmi otevření. Taktéž mohu volně prospat dopolední hodiny, což za normální formy výuky 

není možné.  

Úkoly mi většinou nevadí. Zabírají každý kolem patnácti minut a to je pouze ždibec 

dne. Pak zde jsou úkoly, které mi připadají, jako kdyby byly „dány na sílu“. Pak tady jsou 

úkoly, které jsou dobrovolné, a ty mám upřímně nejradši. 

Dle mého je to zajímavý zážitek, ale už bych se nejraději vrátil do školních lavic.  

 

 

 

 

 

 

 



 19. května 2020 Jiří Kufa 

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Od 11. března 2020 je v celé České republice vyhlášen nouzový stav, tudíž jsou 

zavřené i školy. V této situaci bych se chtěl zamyslet nad výhodami a nevýhodami distanční 

formy výuky, jak je vidím já. 

Dle mého názoru je to vlastně celé výhoda, protože libovolné časové rozpoložení 

práce mi sedí. Můžu vstávat, kdy se mi zachce a dělat jakékoliv úkoly v jakoukoliv dobu. 

Taktéž mi u mých úkolů, se kterými mám problém, může pomáhat internet nebo příbuzní. Ale 

ti také neumí vše. U testů mohu používat učebnici nebo své zápisky. Ve škole to většinou 

povoleno nemáme. Bohužel s velkou volností přichází i velká zodpovědnost nad mými 

výsledky. Vím, že když něco zanedbám teď, objeví se to příští rok. Proto se snažím pracovat 

poctivě. Když mám vše hotovo, tak mám čas na své oblíbené nicnedělání, hraní různých her a 

konečně v poslední době i hraní fotbalu a basketbalu s kamarády. 

Avšak nějaké nevýhody se zde najdou. Jednou z nich je, že neustálé sezení u počítače 

a mobilu nám ničí páteř. Také mi někdy chybí okamžité vysvětlení od učitele. Samozřejmě, že 

nám to mohou vysvětlit pomocí zprávy, ale něco jiného je to slyšet než jen vidět napsané. 

Někdy se stává, že přátelé nemají čas jít si zahrát fotbal nebo basketbal, protože musí zrovna 

dělat úkoly. Tím pádem musím zůstat doma a neustálé sledování televize a hraní 

počítačových her brzy omrzí. 

Můj názor na tuto formu výuky je, že v období karantény je to asi nejlepší forma 

výuky a momentálně mi škola moc nechybí. Z dlouhodobého hlediska je to však 

nedostačující, protože kontakt s učitelem je nenahraditelný. 



 22. května 2020 Filip Labaj 

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

11. 3. 2020, v tento den jsme se díky viru objevili před bránami úplně něčeho nového, 

byla to distanční forma výuky. Jak by to asi vypadalo, kdyby žádný virus nikdy nebyl a 

všichni se učili normálně, byl by tam nějaký rozdíl ve znalostech? 

Jednou z výhod distanční formy výuky jsou technologie, které nám ulehčují a 

umožňují vzdělávání mimo školu. Bez technologií bychom nevěděli, jaké máme úkoly a jak 

některé úkoly máme vůbec dělat. Myslím si, že další výhodou je volný čas, díky kterému 

můžeme dělat většinu úkolů kdykoliv se nám zachce a taky můžeme spát, vstávat nebo chodit 

na záchod, kdykoliv jen chceme. 

Jsem přesvědčen o tom, že hlavní nevýhodou distanční formy výuky je chybějící 

kontakt s učiteli, kteří nám nemůžou danou látku vysvětlit, pouze nám ji mohou poslat a jen o 

ní něco napsat. Dále je jednou z nevýhod sezení a plnění úkolů na počítači, který nám může 

zkazit naše zdraví jak psychické, tak fyzické. Pak taky stres, který je vyvolán tím, že nevíme, 

jestli máme daný úkol dobře, nebo úplně špatně. Na to navazuje další nevýhoda distanční 

formy výuky a tou je zodpovědnost za své výsledky. 

Je sice hezké vstávat, kdy chcete, ale dospěl jsem k názoru, že distanční forma výuky 

nám celkem ztížila život a že bez ní by byli všichni o mnohem šťastnější a chytřejší. 

 

 

 

 



 19. května 20020 Danny Machačný 

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Byl krásný den, 11. 3., ale najednou ze školy dorazila zpráva, že nouzový stav přerušil 

povinnou školní docházku. A tak proto teď píšu slohovou prací, úvahu o distanční formě 

výuky, z domu. 

Distanční forma výuky má hodně výhod. Jenomže s výhodami vždy přicházejí i jisté 

nevýhody, kterých je v mém případě drtivé množství. Za výhodu považuji třeba to, že můžu 

vstát v deset a práci si rozvrhnout sám, protože nejsem vázaný na přísný školní režim. To 

však přináší nevýhodu toho, že se jen tak nemůžu poradit s kamarádem. Prakticky můžu, ale 

musím počítat s tím, že nikdy nedostanu tak rychlou odezvu jako v lavici. 

Když se zamyslím, všimnu si toho, že tento výjimečný stav musí být totální utrpení 

nejen pro mě, ale i pro mé učitele, spolužáky, kteří trpí skoro stejnými nevýhodami jako já. 

Co si o tom myslíte vy?  

Vlastně kdybych to ze svého pohledu shrnul, tak je pro mě o hodně horší a neužitečné, 

když nechodím do školy, protože se při samostudiu nemůžu ani tak soustředit jako ve škole. 

 

 

 

 

 

 



 19. května 2020 Magdaléna Nowaková 

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Dnes bych vám chtěla představit svou úvahu o distanční formě výuky. 

Jak všichni víme, od 11. března jsme všichni přestali chodit do školy a zůstali jsme 

doma z důvodu vyhlášení pandemie. A tak jsme si všichni museli začít zvykat na učení 

z domu. Pro někoho to bylo snadné a pro někoho obtížné na tolik, že většinu úkolů přestal 

dělat. 

Dle mého názoru je na této formě výuky hodně pozitivních věcí. Možná dokonce víc 

než těch negativních. 

Pro velkou většinu je velká výhoda to, že nemusíme vstávat brzy a úkoly si můžeme 

udělat vlastně, kdy chceme. Ale pokud však celé dopoledne proležíme v posteli, tak těch 

úkolů se hromadí víc a víc. Když si ale najdeme systém, a to jak v psaní úkolů, tak 

v odevzdávání různých prací, můžeme poté volný čas využít na různé aktivity, o které jsme 

měli zájem, ale nestíhali jsme je, když jsme chodili do školy. 

Každý si na to může udělat názor, jaký chce, ale za mě je to celkem zajímavá životní 

zkušenost. 

 

 

 

 

 



 19. května 2020 Eliška Ruszová 

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Distanční vzdělávání je multimediální forma řízeného studia, která poskytuje nové 

vzdělávací příležitosti a podpůrné vzdělávací služby pro zpravidla samostatně studující 

dospělé účastníky, kde hlavní odpovědnost za průběh a výsledky vzdělávání spočívá na 

studujících, kteří jsou oddělení od vyučujících. K tomuto typu vzdělávání jsme se dostali 

kvůli korona pandemii. Pro nás je tato forma výuky nová, ale například v Austrálii se tak učí 

běžně.  

Díky distanční výuce se můžeme naučit zodpovědnosti, taky si můžeme libovolně 

rozvrhnout práci, proto někteří nejsou tak vystresovaní. Všechno máme po ruce, protože jsme 

doma, a můžeme využívat různé technologie. Nevýhodou této výuky je dlouhodobé sezení u 

počítače, při kterém si ničíme záda tím, jak špatně sedíme, a také zrak. Musíme být více 

samostatní, jelikož ne u všech mohou rodiče sedět. Taky některým může chybět kontakt s 

vrstevníky. Díky sociálním sítím si to vynahrazujeme, tím si ale můžeme vytvořit závislost, 

když si to nebudeme hlídat. Musíme si proto nastavit nějaká pravidla, abychom se v tom 

neztratili a následně se psychicky nezhroutili, tudíž pro některé to může být i velmi stresující. 

Můžeme dělat věci, které nás baví a naplňují, nebo věci, ke kterým jsme se kvůli nedostatku 

času nedostali. Já se třeba naučila střílet z luku. 

Jelikož jsem velmi líný a chaotický člověk, tak se v tom někdy ztrácím. Snažím se, 

abych si vytvořila nějaký systém, který mi nejen sedne, ale také pomůže si všechno 

zkorigovat tak, abych na nic nezapomněla a mohla si taky najít čas pro sebe. 

 

 



 19. května 2020 Jakub Skříšovský 

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Dne 13. března kvůli novému typu viru COVID-19 zavřeli školy, proto naše škola 

přistoupila k distanční formě výuky. 

U distanční formy výuky jsou výhody a také nevýhody. Rozhodl jsem se vám některé 

napsat. 

Z mého pohledu jsou výhody ty, když učitel zadá za úkol vypracovat zápis, tak 

můžeme používat internet. Další výhoda je, že některým studentům je příjemnější se učit z 

domu. To může být také nevýhoda, protože některým studentům se lépe učí ve škole a ne 

doma. Mě samotnému se učí doma blbě. Myslím si, že lepší je se učit ve škole. Učitel nám to 

může ukázat na tabuli a popsat to lépe než skrz internet. 

Tohle jsou moje výhody a nevýhody, které si myslím. Jaký je váš názor na distanční 

formu výuky? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19. května 2020 Jáchym Svoboda 

  VIII. A, 

 

2. písemná slohová práce 

 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Distanční forma výuky je nová forma výuky řízená multimediálně. Pomocí emailu, 

online hodin, či jinou multimediální formou. My, žáci základní školy, jsme odkázáni na tuto 

formu výuky od 11. března 2020. 

Na této formě výuky se mi zamlouvá taková jistá „volnost“. Můžu si sám rozvrhnout, 

co a kdy budu dělat. Stále však preferuji ten fyzický kontakt. Dále mám díky tomuto studiu 

mnohem více volného času. Ráno vstanu, udělám svou práci a poté mám hodně času nazbyt.  

Tato forma výuky má však i své nevýhody. Někdy je velmi těžké vstát v 9 a „dokopat 

se“ na online hodinu začínající v 9:30, obzvlášť když během karantény vstávám v 10. Někdy 

je taky obtížně v některých předmětech splnit práci, když nevím jak na ni. Občas mi musí 

někdo ze spolužáků pomoct.  

Na závěr bych řekl, že někomu tato forma výuky vyhovuje a někomu ne. Je to 

individuální. Někdo prostě potřebuje ten kontakt a někdo ne. Já bych to za normální školu 

nevyměnil. Už jsem si na ni prostě zvykl za těch skoro 8 let.  

 

 

 

 

 

 



 19. května 2020 Helena Szurmanová 

  VIII. A 

 

2. písemná slohová práce 

 

Distanční forma výuky 

(úvaha) 

 

Distanční forma výuky je samostudium, které se pro nás 11. března v roce 2020 stalo 

novinkou. Nikdo nevěděl, co nás čeká, a hlavně na jak dlouho. Proto bych se teď s vámi ráda 

podělila o svůj názor na tuto změnu. 

Nejdříve bych začala kladnými věcmi. Myslím si, že má tato forma výuky více výhod 

než nevýhod. Můžu si všechny povinnosti rozvrhnout podle potřeby, dát si pauzu, kdy 

potřebuji, a taky jíst a pít, kdy chci. Učení tak můžu kdykoliv přerušit a jít si třeba 

zasportovat. Vím, že jsem teď více zodpovědná za své výsledky, ale pro mě, jakožto pro 

člověka, který je zvyklý plnit své úkoly dobře a včas, toto není přítěží. Mimo to jsem se 

konečně naučila psát na klávesnici všemi deseti prsty, jelikož teď trávím spoustu času na 

počítači. Hodně lidí v mém okolí si stěžuje, že je úkolů příliš mnoho a že nestíhají odevzdávat 

své práce podle požadavků vyučujícího. Já si to ale nemyslím. Nejdříve mi sice pár dnů 

trvalo, než jsem si na to zvykla, ale teď vše stíhám a zvládám.   

Podle mě je na distanční výuce záporných věcí podstatně méně, jak jsem již řekla. 

Vlastně skoro žádné. Jediné, co mi opravdu chybí, jsou moji spolužáci a kamarádi, se kterými 

občas pracuji na projektech a dalších školních záležitostech.  

Co bych k tomu teď řekla na závěr? Pro mě je distanční forma výuky výzva, kterou si 

určitě budu pamatovat do konce života. Prověřila jsem si svou zodpovědnost, samostatnost a 

zjistila jsem, čeho jsem vlastně schopná.  

 

 


