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Co říkám na distanční výuku? Na 
mé škole to je katastrofa. Některé 
praktické předměty jsou zrušeny, 
některé fungují. 

To znamená, že za den mám 
ráno hodinu tance a potom čekám 
dalších pět hodin na herectví. A 
podobně to je každý den. 

Mezitím musím chodit na online 
hodiny, ne vždy se mi podaří při-
pojit a operovat všechno z interná-
tu je vážně složité a udržet ve všem 
pořádek a řád, abych se mohla ori-
entovat, ještě víc. Vím, že je spousta 
škol, a i lidí na naší škole, kterým to 
vyhovuje nebo nemusí řešit ty pro-
blémy s praktickými jako já osobně. 

Co říkáte na distanční výuku? Je to lepší 
nebo horší než prezenční studium?

Bohužel na našem oddělení to 
zkrátka funguje tak, že pokud pro-
meškáme vícekrát jeden praktický, 
dosti drasticky se nám snižují šance 
na zaměstnání. 

Ne že by práce v herectví bylo pro 
všechny dost i bez koronaviru.

Za mě je tedy mnohem lepší cho-
dit do školy. 

Udržovat si nějaký řád, nepřestat 
na sobě pracovat. Nikdo ze stu-
dentů jistě nepracoval (doslova) 
ve dne v noci, aby teď pomalu odu-
míral doma. 

Věřím, že spousta lidí si to nemu-
sí uvědomovat, ale ať chtějí nebo 
ne, karanténa je obrovská zátěž na 
psychiku. A pokud ji někdo nemá, 
dělá něco špatně nebo je mu jeho 
budoucí život lhostejný.

Distanční výuka je podle mě v 
mnoha směrech lepší. Nesnáším brz-
ké vstávaní do školy, a při distanč-
ní výuce stačí vstát pár minut před 

hodinou, zapnout počítač a v klidu 
domova se učit. Má to ale i své nevý-
hody, a to ty, že jsou často nějaké 
problémy s připojením a někteří žáci 
nemusejí učitele vůbec slyšet nebo 
vidět. 

A samozřejmě mi i chybí komuni-
kace s přáteli a školní bufet.

S distanční výukou třeba já osob-
ně nemám žádný problém, pokud je 
učitel schopný a též plní své povin-
nosti. 

Když byla distanční výuka na jaře, 
tak to byla akorát katastrofa, pro-
tože nikdo nevěděl, co a jak, což 
nevedlo k žádnému vzdělávání a 
byly to akorát prodloužené prázd-
niny.

Naopak teď mi to přijde docela i 
super, protože učitelé do toho zača-
li dávat nějaké úsilí a už to není jen 
stylem, že máme do určitého data 
poslat zadaný úkol. 

 (Pokračování na str. 9)
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