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Vstupní úvahy 

 do vzdělávání lidí vstoupila technická zařízení 

 vyučování již není výhradní činnosti živého profesionála-učitele 

 nastupuje nová dělba práce člověk-stroj 

 Bennet a Lockyer (2004):  je čas redefinovat roli učitele pro 
specifický případ, kdy výuka studentů probíhá ve virtuální prostředí  

 Jak mění role učitele v situacích e-learningu? 

 některé tradiční role učitele zůstanou do jisté míry zachovány 
(facilitovat studentovo učení) 

  jiné ustupují do pozadí: být hlavním zdrojem informací pro studenty 









Základní změny 

 Už ne důraz na učivo a  jeho zvláštnosti, ani důraz na činnost učitele 
(co má dělat), nýbrž důraz na studenta (jeho činnosti, jeho 
zvláštnosti)  

  Změna požadavků na učitele: 

 nemusí být v osobním, živém kontaktu se svými studenty 

 neřídí sám činnost studentů, mnohá rozhodování přebírá počítačový 
program 

 mění se podoba diskuse mezi studenty a učitelem (e-mail, videokonf.) 

 učitel musí zvládnout práci s informačními a komunikačními 
technologiemi 



Základní vztahy (Anderson, 2005) 



Rozdílné podoby interakce učitel-studenti 
(Goodyear et al., 2001) 



Charakteristiky tradičních technologií (Koehler, 

Mishra, 2008)  
 specifické 

 tužka pro psaní, kreslení a rýsování 

 mikroskop pro pozorování preparátů  

 stabilní (tabule a křída se neměnily) 

 jejich fungování bylo transparentní 

 učitelé a studenti mohli nahlédnout a pochopit, jak fungují  



Charakteristiky digitálních technologií (Koehler, 
Mishra, 2008)  

 nespecifické a proměnlivé: počítač 
 prezentuje podněty vizuální, akustické, textové, numerické 
 slouží ke komunikaci mezi lidmi 
 ke kreslení, k rýsování, k modelování, k učení  

 nestabilní: 
 tvůrci softwaru  přicházejí s novými verzemi, jež mají odlišé 

parametry 
 nejsou do všech detailů ověřeny, a proto nefungují tak, jak je třeba 

 jsou pro uživatele „černou schránkou“, nevidí do jejich fungování 
 kontext jejich fungování je proměnlivý a velmi různorodý 

 



Nejde jen o nové technologie 

Nový typ studentů: 

 digitální generace (Tapscott, 1998) 

 Net-generace, tedy síťová generace (Tapscott, 1998) 

 digitální domorodci (Prensky, 2001 a, b) 

 lišící se novými dovednostmi od digitálních imigrantů, tj. svých rodičů 
a učitelů 

 parafráze známého termínu Homo sapiens zní Homo zappiens: - 
člověk klikající (Veen a Vrakking, 2006)  

 





Sociální role - sociologicky 

 očekávaný způsob chování, 

 který je vázán na sociální status jedince 

 zprostředkovává vztah mezi reálně prováděnými činnostmi 

 a jejich vymezením nadindividuálně platnými normami (Petrusek et 
al., 1996) 

 vykonávání role mívá často charakter vyslání a přijetí určitých 
požadavků 

 role umožňují všem zúčastněným předjímat určitý typ chování a 
recipročně na něj reagovat. 



Sociální role - psychologicky 

 chování, které je pro jedince v určitém postavení či určité situaci 
vhodné a žádoucí.  

 Takový typ chování je od něho okolím očekáván, příp. pro ono 
chování existuje sociální norma (Hartl, Hartlová, 2010, s. 504). 

 Sociální role učitele je tedy vázána: 

 na jeho formální postavení ve škole 

 neformální postavení ve škole 

 a z něho plynoucí pravomoci 

 pro určitou sociální situaci.  

 



Učitelovy role, funkce a kompetence při on-
line výuce (Alvarezová et al. , 2009) 



Typy rolí, které učitel zastává 

 podle stupně normativnosti jejich podoby: přesně stanovené, 
rámcově stanovené; role, jejichž podoba se řídí zvyklostmi; závisí na 
inciativnosti a  tvořivosti učitele 

 podle míry přijetí: role akceptované učitelem, částečně akceptované, 
neakceptované 

 podle závažnosti: hlavní, tj. primární role a vedlejší, tj. sekundární role 
(Muñoz-Carrill et al., 2013) 

 podle kvality vykonávání: role výborně zastávané, průměrně 
zastávané, špatně zastávané 

 



Rozdílná označení pro učitele v situacích      
e-learningu 



Teoreticky stanovené učitelské role             
v e-learningu - metafory 
 
 skončila doba, kdy učitel vystačil s křídou, tabulí a slovním výkladem 

(chalk and talk – Clark, 2002)  

 nastává posun od situace, kdy se moudrý člověk stával hercem, aby 
studenty poučil, k situaci, kdy se stává studentovým průvodcem na 
stránce textu, určeného ke studiu: sage on the stage →  guide on the 
side  (Collison et al. 2000) 

 Mazzoliniová a Maddisonová (2003) přišly s metaforou ghosts in the 
wings tj. jakýchsi „duchů za kulisami“, kteří zasahují do děje jen 
výjimečně 

 



Teoreticky stanovené učitelské role            
v e-learningu – Bergova typologie (1995) 

 pedagogicko-didaktická (tj. intelektuální, procedurální, tutorskou, 
facilitační) 

 sociální (tj. vytvářející příznivé sociální prostředí pro diskusi) 

 manažerská (organizační, procedurální, administrativní) 

 technická (zajistit komfortní práci s počítačovým systémem a 
softwarem). 

 



Teoreticky stanovené učitelské role             
v e-learningu – Goodyearova typologie (2001) 



Empiricky stanovené učitelské role              
v e-learningu 
 



Empiricky stanovené učitelské role             
v e-learningu 



Empiricky stanovené učitelské role              
v e-learningu 



Empiricky stanovené učitelské role             
v e-learningu 



Závěry 

 role učitele v e-learningu se systematicky zkoumá asi 10 let 

 zatím se vychází z reálné podoby počítačového systému, od 
zkušeností, které s ní aktéři mají 

 ze zkušeností aktérů se odvozuje, které role obvykle učitel plní v e-
learningu 

 lze si však představit i opačný přístup: role se definují předem, při 
navrhování, konstruování počítačového systému  



Závěry 

 Podle Goodyeara a  Dimitriadise (2013) vznikají dvě situace: 

1. projekt počítačového systému pro učení se studentů je neúplný, živý 
učitel bude po ruce a sám bude „za pochodu“ řešit problémy, které 
vznikají (improvizuje, „hasí“ nedostatky systému) 

2. autor počítačového systému pro učení studentů předem a explicitně 
definuje roli/role učitele v daném systému 

Je předem jasně stanoveno, co všechno bude dělat počítačový systém a co 
případně přísluší učiteli.  

učitel je brán jako expert, aktér, který zasahuje jen v jasně definovaných 
případech.  
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