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Respondenti

U blended/ smíšené mobility je jednoznačná preference (57 hlasů) rozložení 

ve prospěch delší fyzické a kratší online části; rozložení půl na půl by volili 24 respondenti.
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PLUSY a MINUSY virtuální mobility  

Co nejvíce motivuje k účasti na virtuální mobilitě před mobilitou fyzickou? 

Maximálně motivační jsou rozšířené zdroje vědomostí, světově uznávané vědecké 

autority // 4,49 z 5 bodů

Nezanedbatelná je nižší finanční náročnost ve srovnání s odjezdem do ciziny 

// 3,85 z 5 bodů 

Určitou roli hraje také to, že organizační starosti s virtuální mobilitou se 

respondentům jeví jako méně komplikované // 3,39 z 5 bodů

Co naopak nejvíc brání rozvoji virtuální mobility?

Respondenty odrazuje, že z jejich pohledu má virtuální mobilita nižší přínos než 

fyzická // 4,23 z 5 bodů

Obecně respondenti soudí, že se jim nedostává dost pozitivních informací o tomto 

typu mobility // 3,76 z 5 bodů

Neuspokojuje je skutečnost, že cizí jazyk touto formou mobility rozvíjejí pouze ve 

vybraném kontextu, nikoliv komplexně // 3,28 z 5 bodů

+ navíc se obávají toho, že tato forma vzdělání není kompatibilní s jejich studiem

// 3,21 z 5 bodů
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Jaká zajímavé řešení by pomohla řešit problematiku rozvoje virtuální mobility? 1/3

potřebná je kombinace stimulů: ne jednorázová, ale systematická OSVĚTA +

MOTIVACE FINANČNÍ + DOBRÉ VZORY (např. Coursera.org) yes zařadit

virtuální mobility do výukových osnov, respektive do CURRICULA tak, aby

se v této dovednosti cvičily již děti yes pohodová a nikoliv šikanující

kontrola technického vybavení pro účastníka, možnost zápůjčky vybavení yes

přívětivá a schopná podpora na telefon// formou chatu yes vytvorenie extra

aplikácií pomocom ktorých sa dá rozpoznávať a riešiť problémy yes snadnější

přístup k počítačům a další technice pro osoby, které tato zařízení nemají yes

aktivně zvyšovat povědomí o tomto typu mobility – články/ besedy s absolventy

yes spojiť to s virtuálnou realitou pokiaľ by sa jednalo o viac praktickú zložku;

nielen prednášky či prehliadky, ale aj diskusie účastníkov, team riešenie

prípadov z praxe, rôzne Kahoot games yes organizované online stretnutia s

inými účastníkmi virtuálnej mobility, online hranie spoločenských hier,

tématické večery yes lepší motivace vyučujících (platová atd.) a propagace yes

přípravné informační schůzky před zahájením virtuálních mobilit yes I think

online cameras in the vet surgical rooms are a cool idea
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Jaká zajímavé řešení by pomohla řešit problematiku rozvoje virtuální mobility? 2/3

propagace jak mezi studenty, tak i mezi zaměstnanci. SOUTĚŽ? využití

sociálních sítí! Především fb + sdílení zkušeností, rad a tipů pomocí YouTube

či Instagramu yes kvalitní organizace a monitoring podmínek, které budou

dodržovány (např. kamery, mikrofony); prověření toho, že vše funguje,

interakce a zpětná vazba ke zlepšení yes odborný kurz jak pro vyučující tak

pro studenty yes výrazná vizualizace tohoto typu výjezdu yes finančný

príspevok na kvalitnejšie vybavenie, tablet a využití virtuální reality formou

virtuálních brýlí a tělových senzorů yes zhrnúť virtuálnu mobilitu do voliteľných

predmetov a využiť ju na rozšírenie obzorov bez nutnosti obmedzovať

aktuálne štúdium yes využití programů, které detekují, kdo si on-line

informace poslechnul a jestli opravdu do konce ... zpětná vazba s odezvou k

výkladu a vypracováním zadaných úkolů posílí odpovědnost účastníků yes

záleží na každém účastníkovi, zda jeho/ její virtuální mobilita bude efektivní

yes I think virtual mobility is more important to learn theory and able to help us

evolve very good plans before being part of any physical mobility abroad yes

základ = dobrá reklama yes riešením by mohla byť možnosť prístupu ľudí bez

kvalitného pripojenia do učební s počítačovou technikou
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Jaká zajímavé řešení by pomohla řešit problematiku rozvoje virtuální mobility? 3/3

virtuální mobilita mi dává smysl před výjezdem do zahraničí pro seznámení se

s institucí výuky yes pokládám stále fyzickou praxi za nenahraditelnou yes

vopred je treba poskytnúť študentom demonštračné videá s komentárom

yes sociálne slabším možno nejaká malá dotácia v podobe príspevku na

technické zariadenie yes řešení musejí především hledat tvůrci virtuálních

platforem, ne jejich uživatelé yes poskytnutie ("požičanie") vlastného

kvalitného elektronického zariadenia od danej inštitúcie uchádzačovi o

virtuálnu mobilitu yes propagovat tuto mobiitu více, tj. nápaditěji a hlavně

opakovaně yes zapojiť do vytvárania online obsahu ľudí schopných a

odborne znalých so skúsenosťami s online priestorom yes bohužel, pro

spoustu lidí je virtuální mobilita hlavně odpovědí na jejich vlastní pohodlnost

yes pravidelná školení práce v aplikaci Teams yes virtuální mobilita by měla

VŽDY tvořit část opravdu každé fyzické mobility// pobytu v cizině tak, abychom

se ji naučili akceptovat a využívat do budoucna, šetřit finance, přírodu, čas

yes každoroční povinnost zaměstnanců, samozřejmě s jasným cílem a fin.

odměnou yes co třeba seminář na začátku každého semestru yes získavanie

spätnej väzby od študentov a väčšia propagácia možnosti virtuálnych mobilít
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DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ RADOSTNÁ

Na předchozích třech snímcích zazněly mnohé originální myšlenky a ty, které

jsme zvýraznili červenou barvou se velmi nápadně podobají tomu, co už kdysi

slavný Učitel národů JAN AMOS KOMENSKÝ zdůrazňoval – nejlepší

výsledky učení jsou ty, které se budují od mala, pro snadné porozumění je

správné, aby informace byly názorné a edukace má zachovávat princip

učení hrou (spojení se zábavou a pozitivními emocemi).

DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ MÉNĚ RADOSTNÁ

Respondenti vykazovali značnou dávku nejistoty při práci s formátem ankety

(FORMS), například reagovali opakovaným vstupem, a/ nebo také

irelevantními e-maily, kterými se dotazovali administrátora na to, co uvedli jako

svou odpověď.

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

Velmi se přimlouváme se za to, aby se podobné průzkumy prováděly 

systematicky, optimálně tak, aby všechny  univerzity v České republice měly 

k dispozici jednotný formát ankety. Za naprosto klíčové považujeme  to, aby 

vždy došlo k prezentaci zjištění publikováním výstupů. 


