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Webináře – první poznatky z využití on-line vzdělávání v oblasti DVPP 

Webinář je živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím Internetu pouze přes webový 

prohlížeč. Pojem „webinář“ pochází ze spojení slov webový seminář a poprvé se začal používat 

začátkem 21. století společně s rozšířením technologií pro videokonference. Účastník webináře 

nepotřebuje extra hardware ani software a možnosti jeho využití jsou velice široké. V největší míře se 

webináře používají pro předání přínosných informací nebo představení a školení na určitý produkt či 

službu.1 

Do vyhlášení nouzového režimu na školách v České republice nebyla tato forma vzdělávání 

pedagogickou veřejností příliš vyhledávána. V současné době se ale webinář začal využívat 

v komunikaci mezi školou a žáky v rámci domácího vzdělávání. Není proto překvapením, že se 

prosazuje i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Ministerstvo školství vydalo podmínky, za kterých lze webinář využít v akreditovaném vzdělávání pro 

plnění úkolů v rámci šablonových projektů. Mimo jiné osmihodinový seminář musí být realizován ve 

dvou dnech po 4 vyučovacích hodinách s povinnou přestávkou, účastníci musí dát se způsobem 

tohoto vzdělávání souhlas.  

Pro ty, kteří s účastí v on-line vzdělávání stále váhají, přinášíme první poznatky ze čtrnáctidenního 

užívání on-line vzdělávání v naší organizaci. Bezprostředně po každém kurzu obesíláme jeho účastníky 

hodnotícím formulářem. Výstupy z tohoto šetření vám nyní předkládáme. Naše hodnocení doplňujeme 

autentickým vyjádřením absolventů našich kurzů. Sběr dat byl proveden na vzorku 70 účastníků, z nichž 

převážnou část tvořily učitelky mateřských škol.  

1. Hodnocení obsahové části semináře 
 
V zásadě není možné původní obsah 
prezenčního semináře bez úprav aplikovat 
v on-line formě vzdělávání. Komunikace po 
internetu a vzájemná osobní nepřítomnost 
lektora a vzdělávaných vyžadují specifické 
úpravy. Je třeba počítat s tím, že je nutné ve 
vyšší míře využívat elektronické prezentace a 
dobře naplánovat sfázování jednotlivých 
snímků s mluveným slovem. Webinář 
neznamená, že se bude jednat pouze o 
jednostranné frontální vyučování naplněné 
teorií.  

 

I v tomto případě je třeba výklad doplňovat příklady z praxe a využívat další výrazové prostředky. 
Příprava a realizace semináře z hlediska jeho obsahu je v případě lektora významně náročnější.  
 
Hodnocení účastníků: 
Úžasně připravené, mnoho inspiraci pro můj profesní život. 
Obsah semináře byl vyčerpávající, Zapojena teorie i praktické zkušenosti. 

                                                           
1 Zdroj: WIKIPEDIE, OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE. Webinář [online]. [cit. 23.4.2020]. Dostupný na WWW: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Webin%C3%A1%C5%99 
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Mám ráda praktické příklady, inspirace pro další moji práci. 
Seminář byl pro mě velkým přínosem, mám třídu malých, tak jsem se zase dostala o krok dále. 
Obsahově byl seminář dostačující, navíc se paní lektorka ptala, co nás zajímá, jaké máme otázky a 
hned na to reagovala. 
Seminář byl skvěle provedený, mnoho zajímavých nápadů, vše dobře vysvětlené, jsem naprosto 
spokojena. 

 

 

2. Hodnocení lektora 
 
Osobnost lektora je pro úspěch vzdělávání 
klíčová (to ostatně platí i pro běžné formy 
prezenčního vzdělávání). Je však třeba 
připomenout, že webinář vyžaduje specifické 
metodické postupy. Pro lektora je významně 
složitější získávání bezprostřední zpětné vazby 
od posluchačů. Během relace je z technických 
důvodů nevhodné ze strany účastníků trvale 
využívat mikrofony, protože do relace by byly 
přenášeny zvuky z domácností posluchačů.   
S účastníky je proto třeba komunikovat písemnou formou prostřednictvím tzv. chatu, k hlasové 
komunikace je nutné je vyzývat. Bezprostřední reakce vzdělávaných se tak lektorovi dostávají 
s určitým zpožděním, což v rámci prezenční formy nenastává.  I tak lze ale vést seminář interaktivně. 
Účastníky je třeba zapojovat do procesu vzdělávání a tím je i motivovat k jejich aktivní účasti. 
 
Hodnocení účastníků: 
 
Paní lektorka měla skvělé vyjadřování, líbily se mi různé nápady, ke kterým uvedla i příklady z praxe. 
Bylo fajn si některé věci zopakovat, vyzkoušet si je. 
Nápaditost, plnohodnotná instruktáž, věcnost… 
Lektor na úrovni, ví o tématu, reaguje na danou situaci. 
Pěkně připravené, vše se prolíná, těším se na další. 
Paní lektorka byla úžasná. Je vidět, že s problematikou má hodně zkušeností a umí je předat 
ostatním. Webinář utekl velmi rychle, odnáším si spoustu zajímavých poznatků, námětů, jak zlepšit 
práci, komunikaci s rodiči. 
Jasné a srozumitelné, dobrá zpětná vazba. 
Inspirující. Příjemná paní lektorka, pozitivně naladěná a tak veden i celý webinář. 
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3. Organizační zajištění semináře 
 
V této oblasti představuje největší 
problém technické zajištění semináře a jde 
o bariéru, kvůli které řada pedagogů 
s účastní na webináři váhá.  
Záměrně jsme proto pro komunikaci 
vybírali nástroj, který bude pro práci 
účastníků vzdělávání jednoduchý a nebude 
vyžadovat z jejich strany zvláštní opatření. 
Po každou relaci je třeba lektora vybavit 
tzv. technickou podporou. Bylo by naivní si 
myslet, že organizaci semináře zvládne 
lektor sám.  

 

Ten se musí věnovat odborné části webináře, technickou stránku akce musí zajišťovat další osoba. 
Účastníci mají navíc k dispozici telefonní kontakt, na kterém mohou v případě potíží kontaktovat 
technickou podporu semináře. 
Větší problém může představovat materiální zázemí účastníků semináře. Zvykli jsme si proto 
nabídnout přihlášeným technickou zkoušku minimálně den předem, kde je možné některé potíže 
včas a bez stresu eliminovat. Zatím se ještě nestalo, že by bylo třeba účast někoho z přihlášených 
z technických důvodů odmítnout. 
 
Hodnocení účastníků: 
Poprvé jsem se se účastnila on line semináře a byla jsem mile překvapená, jak vše dobře fungovalo. 
Bála jsem se toho, bylo to mé první školení on-line, nedokázala jsem si to představit, ale bylo to v 
pořádku. 
Vzhledem k této těžké situaci byl seminář dobře zorganizovaný z pohodlí domova či práce. 
Vše fungovalo a byla neustále k dispozici nejen technická podpora. 
Přesnost, technické zabezpečení, jednoduché připojení i pro laiky. 
Vše fungovalo, jak mělo, oceňuji možnost přihlásit se dopředu a vyzkoušet si prostředí. 
Možnost online kurzu je výborná, ani za běžné situace nemám možnost se některých kurzů účastnit, 
ráda jsem využila! 

 

Krátké shrnutí na závěr 

Hodnocení účastníků vzdělávání nás přesvědčilo, že webinář má v dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků nezastupitelné místo. Nechceme jím zcela nahradit tradiční semináře, které i nadále 

budeme pořádat. Osobní setkávání učitelů a rozhovory „v kuloárech“ seminářů jsou nenahraditelné. 

Na druhou stranu ale webinář přináší řadu výhod. Spousta jeho „odpůrců“ následně konstatovala, že 

„…seminář v klidu doma u kávy je skvělý…“. Významná je úspora času a prostředků na cestu, není třeba 

složitě řešit záskoky za nepřítomné ve škole. Vzdělávání se tak stalo dostupnějším. Velmi oblíbenými 

se stávají webináře, kdy se u jednoho počítače sejdou kolegové přímo ve škole.  

Můžeme proto doporučit všem tuto formu vzdělávání vyzkoušet. Aktuální nabídku dalších webinářů 

najdete na našich stránkách. 

https://www.agenturaamos.cz/vzdelavani/
https://www.agenturaamos.cz/vzdelavani/

