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Poloprázdná aula, v p ředních lavicích se kr čí jen pár student ů. Zdálo by 
se, že p řednášející svým výkladem neumí vysokoškoláky zaujmo ut. Zdání však 
klame. V tutéž chvíli sledují on-line p řednášku na internetu další stovky 
student ů. Podobná p ředstava není na českých vysokých školách už nereálná. 
Stále více jich využívá moderní techniky a práci st udent ům i u čitel ům 
usnad ňuje. Nap říklad studenti ČVUT podobnou výhodu mají. 
 
Učitel jako mediální hv ězda  
 
„Tým student ů zde natá čí p řednášky n ěkterých u čitel ů a videonahrávky 
umis ťují na web. Je to velmi praktické, pokud zrovna výk lad nestíháte. 
Navíc p řed zkouškami nebo zápo čtovým testem si m ůžete znovu projít to, čemu 
jste neporozum ěli ze svých poznámek,“ vysv ětluje d ěkan Fakulty 
elektrotechnické Boris Šimák. 
 Podle n ěj je ale nepravd ěpodobné, že by studenti ze školy zmizeli 
zcela. 
 „Pot řebujete zp ětnou vazbu s u čitelem,“ říká d ěkan. Nahrávky 
učitel ů na internetu podle student ů naopak na n ěkteré p řednášky nalákají do 
školy i více lidí. 
 „Když si stáhne video i p řes tisíc student ů a u čitel je opravdu 
zaujme, jdou se na n ěj pak podívat rad ěji naživo,“ podotýká Radek Novotný, 
student ČVUT, který u čitele natá čí. 
 Podobný komfort mají nap říklad i studenti Masarykovy univerzity v 
Brn ě. „Máme s tím velmi dobré zkušenosti. Studenti mají  v elektronické 
podob ě k dispozici skripta, prezentace a také videozáznam y n ěkterých 
přednášek, které si mohou stáhnout do svých po číta čů. O e-learning je zájem 
především p ři studiu jazyk ů, ve velké mí ře je využíván na Fakult ě 
sociálních studií,“ říká Ivana Černá, prorektorka pro informa ční 
technologie. 
 N ěkteré školy nabízejí v elektronické podob ě i zápo čtové testy 
nanečisto, které si studenti p ředem mohou vyzkoušet. 
 
On-line i pro základní školy  
 
Moderní technika není ale jen výsadou vysokých škol . Nap říklad základní 
školy se mohou zapojit do projektu Domácí digitální  škola, který žák ům 
umožňuje p řipojit se do jejich t řídy jednoduše p řes internet. 
 „Projekt jsme p ůvodn ě vymýšleli kv ůli dlouhodob ě nemocným d ětem. 
Systém ale m ůže využít kdokoliv, kdo o n ěj bude mít zájem,“ řekl autor 
projektu Petr Vrabec pro Lidové noviny, které na to  jako první upozornily. 
 Žákovi, který sleduje hodinu online, se na monitor u po číta če objeví 
t ři okna: v prvním vidí a slyší výklad svého u čitele, v druhém si m ůže 
prohlížet powerpointovou prezentaci probírané látky , ve t řetím pak m ůže s 
učitelem chatovat. Projekt, hrazený částe čně z evropských pen ěz, který se 
vloni pilotn ě ov ěřoval na Sportovním gymnáziu v Ostrav ě, by m ěl pokra čovat. 
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