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Abstrakt: 
Tato práce předkládá některé principy k vytváření a růstu úspěšných online komunit ve 
vzdělávacích kurzech, zejména pro rozvoj online komunity pro studenty distančního vzdělávání. 
Studijní komunity poskytují trvalost studentským vztahům a interakcím prostřednictvím 
proaktivního a kolaborativního partnerství, jehož prostřednictvím jsou zejména vytvářeny 
znalosti nebo dovednosti. Tyto komunity musí být živeny a rozvíjeny, aby byli efektivním 
nástrojem pro vzdělávání. Tento druh zkušenosti studentů jim umožňuje vyvinout vlastní 
pochopení učebních cílů a ujasnit si, jak tyto znalosti mohou aplikovat ve svém „reálném životě“. 
Učební cíle mohou být předloženy učitelem (facilitátorem) nebo mohou vyvstat z diskuze mezi 
účastníky. 
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vzdělávací tvorba (instrukční design), význam (smysl) komunity 
 
Abstract: 
This paper proposes some principles for designing and growing successful online communities in 
educational  courses, especially for growing an online community for distance learners. The 
learning community provides ongoing students relationships and interactions through proactive 
and collaborative partnership  through which knowledge or skills are primarily generated. This 
communities must be nurtured and developted so as to be an effective instrument for education. 
This kind of experince of students allows them to develop own undertanding of learning 
objectives and to facilitate how this knowledges will be applied in their „real life“. Learning 
objectives may be proposed by a teacher (facilitator) or may arise out of discussions between 
participants. 
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Úvod 
 
Studijní komunity jsou velmi důležitou součástí vzdělávacího procesu. S rozvojem internetu a 
přeměny distančního vzdělávání na vzdělávání s podporou internetu i komunity přešly do tohoto 
virtuálního světa. Posledních 10 let dostaly však zcela nový rozměr s rozvojem projektů 
sociálních sítí, takzvaného webu 2.0. Mezi typické projekty patří různé komunitní servry, 
systémy pro sdílení, blogy atd. Velmi brzy se odhalilo, že tyto sítě mohou být velkým 
pomocníkem ve vzdělávání. Snaha o jejich využití však často vedla k určitému rozčarování a 
zklamání, že nepřinesly to, co se od nich očekávalo. Příčina mohla tkvět nejen v příliš malé 
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angažovanosti zúčastněných, ale také v podcenění zákonitostí, které pro růst úspěšné komunity 
obecně i studijní komunity speciálně platí, včetně nerespektování antropologického a 
sociologického hlediska těchto komunit. Tato práce se snaží kompilativní formou přinést 
pomůcky a návody, jak takovou úspěšnou studijní komunitu vytvořit a jaké jsou její rysy. 
 
V článku jsou zohledněny autorčiny zkušenosti s neformálními komunitami na projektu tymy.cz 
a formálními komunitami ze vzdělávacího projektu Akademie Distančního Vzdělávání ® . 

1 Studijní (učíce se) komunity 
 

1.1 Co jsou to studijní komunity? 
 
V praxi vzdělávání, a to nejen toho distančního nebo kombinovaného, se mnohem častěji hovoří 
o kolaborativním nebo kooperativním učení, než o on-line studijních (učících se) komunitách 
(společenstvích). Kolaborativní učení je učení ve skupině, která spolupracuje, Tento pojem se 
však u nás celkem běžně zaměňuje s pojmem kooperativní učení. V anglosaské literatuře se však 
pojem „kooperativní“ vztahuje spíše k praktickým činnostem a pojem „kolaborativní“ se více 
váže s učením.[2] Hlavní myšlenka kolaborativního učení je založena na konstruktivistické teorii 
učení, podle níž všechny znalosti jsou tvořeny na základě sociálních interakcí mezi příslušníky 
společenství lidí. Lidé zde sdílejí své myšlenky, zkušenosti, pocity, informace a uprostřed 
procesu jejich proměn lidé chápou, co je přijatelné a důležité pro ostatní členy komunity i pro 
komunitu jako celek. Hlavní dovednosti, které takto členové skupiny získají, jsou schopnosti 
naslouchat názorům druhých lidí a respektovat je, chápat odlišné úhly pohledu na tutéž věc, 
neodmítat osobností charakteristiky ostatních členů komunity. 
To pak pomáhá při řešení problémů nebo hledání neznámých východisek. (McGregor, 1990){3} 
 
O studijních komunitách začínáme hovořit od okamžiku, kdy do hry vstupuje distanční 
vzdělávání (distributed collaborative group work) a internetové technologie (on-line learning 
commmunities). To sebou nese vytváření zcela jedinečných a unikátních učebních komunit 
tvořených vzdělávateli i vzdělávanými napříč celým světem. Taková společenství mohou mít 
lokální, ale stejně tak globální význam. Liší se počtem účastníků, studijními cíly, jazykovou, 
kulturní a teoretickou různorodostí. Přesto všechny mají tyto znaky:  
 

- Společný zájem a samoregulaci 
- Neformální vazby  
- Komunitní identitu 
 

Dominující proces v těchto on-line učebních komunitách je spolupráce (kolaborace) 
prostřednictvím peer-to-peer komunikace založená na budování důvěry a sdílení znalostí a 
informací. Práce vložená do výstavby skupiny se jeví základem pro rozvoj kvality 
kolaborativního učebního prostředí a distančních kurzů a vzdělávacích programů jako takových. 
 
1.2 Význam komunitního učení 
 
Prostředí internetu se stalo velmi záhy zajímavé také pro studující i vzdělávatele. Bohužel 
profese „vzdělávacího designera“ byla velmi málo připravena na to, aby správně uchopila 
všechny možnosti, které wrold-wide-web nabídl. Vzdělávací design jako obor vyvstal spíše se 
zájmu o studenta jako jednotlivce a sociální rozměr učení byl zcela pominut. (Brent G. 
Wilson,2001) [4]  
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Na pozadí našich vzdělávacích teorií a modelů jsou psychologické teorie, mnohem méně už 
sociologické a antropologické teorie (viz tab 1). Tak se stalo, že web se stal jen jakýmsi 
distribučním mechanismem pro vzdělávací obsah a tak jeho využití pro vzdělávání se dotklo jen 
jeho „povrchu“, stalo se jen jakýmsi bodem, odkud proudily ke studentům už dříve existující 
informace. Avšak mnohem důležitější aspekt webu je to, že představuje infrastrukturu, na které 
může vykrystalizovat celý virtuální svět v podobě nových vztahů, organizací a společenství, 
který vytváří své vlastní znalosti a informace. Naštěstí vývoj internetových technologií šel 
společně s rozvojem teorií pro vzdělávání, které začaly brát v potaz význam vazeb mezi 
účastníky vzdělávání, roli společenských proměn a kulturní pozadí při učení. Klíčové v této 
oblasti je poznání, že většina lidí se učí nejlépe tak, že si budují svůj názor při účasti na 
aktivitách, které jsou kolaborativní, účelné a autentické. 
  
Tabulka 1: Srovnání zaměření z hlediska psychologického a antropologického pohledu jako 
teorie situativity 1 (Jonassen, Land. Theoretical Foundations of Learning Enviroments.2000, 
New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers)  
 
 Psychologický pohled Antropologický pohled 
Předmět poznání, zájem poznání vztah jednotlivce ke komunitě 
Učící se studenti členové komunity v praxi 
Jednotka analýzy konkrétní aktivita jedinec v komunitě 
Co interakce vytváří názor názor, identitu a komunity 
Učební prostředí škola každodenní svět 
Cíl učení příprava na budoucí 

požadavky 
sociální potřeby komunity 

Pedagogické hledisko praxe praxe komunity 
 
Vzdělávací proces bohatý na aktivity a výzvy vyžaduje však také vyšší úroveň studentského úsilí 
a schopnost sebeřízení, což se také odráží ve vyšších požadavcích na podporu a mnohem 
preciznější a širší přípravu ze strany vzdělávatelů (pedagogů i institucí). Jinak řečeno, abychom 
získali maximum užitku z tohoto způsobu učení (často nazývaným „konstruktivní účení“), musí 
všichni účastníci přijmout velký díl odpovědnosti a získat schopnost přijímat vlastní rozhodnutí. 
To vyžaduje přípravu na straně studentů, učitelů i škol a mohem kultivovanější smysl pro důvěru, 
spolehlivost a sounáležitost ke školnímu společenství. Je potřeba se zabývat takovými tématy 
jako: 

- důkladné seznámení studentů ve skupině navzájem, 
- spolupráce týmu učitelů a instruktorů při budování skupiny, 
- vzdělání v základech mezilidské a skupinové komunikace, 
- schopnosti vést dialog a umění diskuze, 
- studium učebních stylů a osobnostní typologie, 
- socio – psychologickými profily učitelů, působících ve skupině 
- atd. 

 
Toto zvlášť platí pro online učební prostředí, kde se vzájemný kontakt  a vazby vytváří na 
základě výměny digitálních objektů ( e-maily, chaty, sdílené dokumenty apod.) Pro vytváření 
sociálních vazeb a pohroužení se do virtuálního prostředí musí student být angažovaný, pozorný 
k potřebám ostatních a cítit se být jedním z článků skupiny. Tyto skupiny rostou v přímé 
závislosti na síle smyslu pro pravdu, dobré vůle a propojenosti jednotlivých účastníků komunity. 
Toto se často nazývá „smyslem pro komunitu“ nebo „sounáležitost ke komunitě“. (Paloff & 
Pratt, 1999) 
                                                 
1 Zaměřuje se na učení ve vztahu k praxi komunity a poskytuje rozličné perspektivy s ohledem na to, 
kde je komunita situována a čím jsou vytvářeny vlastní interakce (Kirshner, Whitson, 1998). 
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Bohužel pojem komunita (ať už učební nebo sociáloní či kulturní) je tak rozšířený a používaný 
v mnoha kontextech, že jeho význam se zdá být pro použití v definicích online učebního 
prostředí poněkud nepřesný. Přesto ho budeme používat, protože je jednoduchý, obecně známý a 
umožní praktikům i teoretikům v online vzdělávání lépe uchopit klíčové současti úspěšného 
online učení. Mějme také na paměti, že ne každá studijní komunita je pozitivní a „zdravá“. 
Kritériem nám budiž to, že „smysl pro komunitu nebo pocit sounáležitosti ke komunitě“ je 
pozitivní, jestliže přetrvává i po ukončení vzdělávací aktivity (kurzu, programu).  
 
Podle McMillan (1996) a Cristol, Lucking a Rovai (2001,2003) zahrnuje  učební komunita tyto 
základní charakteristiky: 
 

- sounáležitost (účastník se identifikuje se skupinou a vnímá její význam a účel), 
- důvěru, spolehnutí (pocit bezpečí ve skupině a důvěra, že všichni členové mají na mysli 

prospěch celé skupiny), 
- očekávání učení (respektování učebních cílů), 
- vědomí závaznosti (pocit morální odpovědnosti za dosažení cílů skupiny). 

 
Jak tedy může komunita prospět vzdělávacímu procesu? 
 

1. Studijní komunita poskytuje sociální kontext učebním materiálům. V běžné 
třídě nebo učební skupině dochází k interakci tak, že žák položí otázku, a dostává 
na ni odpověď, ostatní většinou jen poslouchají. Jestliže tato forma interakce 
převažuje, vyvine se smysluplná komunita jen ztěží. Prostřednictvím 
kolaborativní práce studenti zažívají, rozvíjejí a upřesňují náhled na problém 
z mnoha perspektiv, své znalosti zdokonalují pomocí argumentace, uspořádané 
polemiky a sdílením myšlenek a stanovisek. V podstatě lze říct, že se učí používat 
své studenty jako zdroje a jsou mnohem ochotnější nést riziko, které je nutné pro 
to, aby se pustili do komplexních, silně strukturovaných problémů (Dunlap, 
Grabinger, 2003). 
 

2. Student se cítí mnohem více spojen se skupinou. Studenti při online vzdělávání 
často trpí pocitem izolovanosti a nedostatkem vazeb na ostatní účastníky a učitele. 
Jakmile se vybuduje silné komunitní cítení, pocity izolovanosti jsou mnohem 
menší a narůstá také motivace ke studiu a velmi narůstá studentova spoluúčast na 
společné práci (Ludwig-Harman, Dunlap, 2003).  
 

3. Učební komunity mohou vytvářet most mezi školou a pracovním prostředím. 
Řešením autentických problémů z praxe pomocí spolupráce ve skupině, přičemž 
učební prostředí je relativně chráněné a bezpečné, umožňuje studentům získávat 
takové znalosti a dovednosti, které se mnohem snáze přenesou do skutečné 
pracovní situace. Navíc tím, že student získává tyto informace a dovednosti určité 
disciplíny za neustálé interakce s kolegy a učiteli, je lépe připraven provádět svou 
skutečnou práci v kolektivu svých spolupracovníků (Dunlap, Grabinger, 
2003).Ukázalo se, že prospěšné je i využití komunitního učení pro takové 
dovednosti, které mají v principu technický a ne kolaborativní charakter, neboť i 
tyto jednou budou vykonávány za takových situací, kde sociální proměny budou 
hrát svou roli (Wilson, Thornam, Dunlap, 2004). 
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2   Role učitele 
 
Učitel je klíčová součást každé studijníí komunity: 
 

- poskytuje zázemí pro vzájemné interakce a práci, včetně sylabu, komunikačních prostředí 
a nástrojů a informačních zdrojů, 

- modeluje efektivní spolupráci a tvorbu znalostí a dovedností, 
- aplikuje vzdělávací strategie, 
- dohlíží na aktivitu studentů, 
- monitoruje a hodnotí učení, provádí zpětnou vazbu, upozorňuje na nedostatky a 

povzbuzuje k postupu do dalšího stupně, dozrál-li k tomu čas, 
- řeší vzniklé problémy a konflikty, včetně setkání se zaostávajícími studenty, 
- nastoluje vztahy se studenty důsledně na bázi důvěry. 

 
Zvláště ten poslední úkol bývá opomíjený v prostředí online komunikace. 
 
Často bývá diskutována otázka rozsahu přítomnosti a zasahování učitele v rámci komunity. Podle 
některých by se role učitele měla pohybovat v intencích technické podpory zmíněné výše a 
určitého připomínání kvalitativních, interpersonálních základů komunity, aby se práce a vztahy 
v ní neodchylovaly od studijních cílů a jiných zásad. Vstupuje-li student poprvé do komunity 
sleduje napřed systém vztahů mezi členy skupiny navzájem a vůči učiteli a porovnává je se 
systémem vztahů ve školních skupinách podle zkušeností za svou letitou školní praxi. Podle 
toho, jak je skupina do detailu tvořena, může pak student získat určitý pocit bezpečí a důvěry 
různé úrovně. A protože výstavba komunity a její smysluplnost závisí na iniciativě a ochotě 
studentů přijmout riziko odpovědnosti za úspěch skupiny, nastolení vztahu důvěry s učitelem je 
důležitý předpoklad pro úspěšnou studijní komunitu. 
 
Thornam (2003) definuje význam učitelovi přítomnosti následovně: 
Učitelova přítomnost je vzájemná osobní zkušenost během které student i učitel ochotně 
procházejí procesem kvalitního učení. Tím, že student získává pocit, že učitel „je stále tady“2, 
snižuje se jeho pocit bezradnosti či bezbrannosti při učení. Tím, že získá student pocit, že ho 
„učitel zná“, zmenšují se pocity opuštěnosti a bezmoci.. Oba pocity se vzájemně doplňují i 
prolínají a oba stejnou měrou přispívají ke zvýšení ochoty studenta změnit se v postojích k učení  
prostřednictvím zkušenosti.   
 
V tabulce č.2 jsou přehledně zpracovány indikátory učitelova zapojení v komunitě a s nimi 
spojené postoje, názory a činnosti (zpracováno podle Thornama, 2003). 
  
Tabulka 2: Témata podporující učitelovo zapojení v komunitě a s nimi spojené postoje, reakce a 
názory (zpracováno podle Thornama, 2003) 
 
Téma Odpovídající postoj, názor, reakce 
Interpersonální, lidská 
sounáležitost 

- autenticky uvádět do vztahu a opravdově, nelíčeně 
představit sám sebe studentům 

- vzájemná interakce nevzbuzující pocit rutiny, 
automatičnosti 

- odpovídající osobní a profesionální otevřenost 
                                                 
2 V této souvislosti je potřeba upozornit na problematiku „přetékání pracovní doby“ (job spill) učitele, 
který pracuje v projektu studijní komunity. Je věcí stanovení přesných pravidel na začátku (viz. str 7: 
zásady kontroly růstu studijní komunity). 
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- sjednocení, spojení se se studenty 
- komunikace s empatií pro studentovu bezbrannost; 

poslouchání bez souzení 
- respektování důstojnosti studenta využíváním 

vysokého stupně bezprostřednosti při komunikaci; 
například nikdy student není objektivizován 

Důvěra ve studentovo jednání, 
což znamená že se pohlíží na 
studenta jako na někoho, kdo 
si sám rozhoduje o svém 
vlastním učení 

- podporování studentovi snahy být nezávislý a zároveň 
sám zodpovědný za učení 

- povzbuzovat studenta v aktivním učení a riskantním 
myšlení 

- budování studentovy schopnosti určování vlastní 
efektivity prostřednictvím zkušeností spoluúčasti, 
potvrzení komunitou  

Vzájemná ochota být 
k dispozici 

- dostupný studentům a soustředěný na ně, i když je 
zaneprázdněn 

- ochota vysvětlovat věci podle úrovně studentů a to tak 
často, jak to bude potřeba 

- spravedlnost, ale náročnost 
- pohlížet na sebe i na studenty jako na osoby 

zodpovědné za kvalitu a hodnotu učení 
- učitel působí jako zdroj uklidnění a ujištění studentů 

vyjádřený sdělením „Někdo se stále stará o mé studijní 
dobro“, „Jsem tu správně“. 

Efektivní komunikace a 
dialogy se studenty  

- učitel komunikuje a demonstruje svoji profesionalitu 
ve studované disciplíně 

- učitel se chová tak, že studenti jsou přesvědčeni, že je 
osobně angažován ve zlepšování vlastních i 
studentských znalostí a dovedností 

- uplatnění profesionální seberegulace k dosažení 
vytýčených cílů 

Věrohodně sledovat studentovi 
nejlepší zájmy 

- student získává přesvědčení, že učitel přesně ví, kam 
učení směřuje a jak toho dosáhnout 

- důvěra v to, že učitel je kompetentní, spolehlivý a 
zapálený pro věc, aby je přivedl k užitečným studijním 
cílům  

 
Učitel může modelovat komunitu při spoluvytváření dovedností a hodnot tak, že směruje hovor 
určitým směrem, vkládá zásady netikety, všímá si odpovědí v poště, provádí organizaci a 
facilitaci komunitních událostí a chatů. Může aktivně monitorovat odpovědi v diskuzích, řešit 
konfllikty a pomáhat v diskuzích, je-li to třeba. Studenti velmi rychle odhalí učitelovu „absenci“ 
a projeví se to tím, že začnou na věci studia pohlížet méně seriózně, přiřadí jim nižší prioritu. 
 
 
3  Online studijní komunity a jejich růst  
 
Online komunitou budeme uvažovat pro účely této práce různá společenství vytvořená na 
základě emailových konferencí, online fóra, internetové hry (např. MUD3), chatovací místnosti a 
sociální sítě jako Twitter, Facebook apod.  

                                                 
3 MUD je viceuživatelský virtuální svět fungující v reálném čase a je zcela textový. Kombinuje takové 
záležitosti jako „hraní rolí“, hry na papíře jako např. „Válka lodí“ na čtverečkovém papíře, interaktivní 
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Online studijní komunitou pak rozumíme společenství lidí, která využívají výše zmíněné 
prostředky jako nástroj vzdělávání. Distanční vzdělávání je naplněno zejména internetovými 
technologiemi, kde nejrůznější fóra a emailové konference rostou jako houby po dešti. Avšak 
strategie, které vedou k vytvoření úspěšné online komunity, nemusí fungovat při vytváření 
úspěšné online studijní komunity.  
 
Ukazuje se, že úspěšně se dají aplikovat tři základní principy (Caleb, 1998)  
 

1. Úspěšnou učební komunitu nelze vybudovat uměle, musí vyrůst. Nejsilnější online 
komunity obecně jsou ty, které vyrostly přirozeně prostřednictvím svých členů ve zcela 
unikátní a podporující prostředí. Je spousta úspěšných online komunit, které vznikly 
z iniciativy třeba jen jediného člověka (například Echo, virtuální salón města New York, 
vznikl jako nápad jedné dynamické ženy, která takto dala dohromady malou skupinu svých 
přátel, a dnes má desetitisíce členů a mnoho kvalitních fór.) Dokonce i velké společnosti, 
které tvrdí, že „vybudovaly komunitu“, např. Facebook, ve skutečnosti jen poskytli nástroj 
a komunita doopravdy vyrostla sama svými lidmi. Pro učitele z toho plyne následující: 
jako architekt online studijní komunity pamatujte na to, že musíte neustále povzbuzovat 
růst a řídit tento růst, ne skupinu jako takovou. 
 
Růst lze kontrolovat na základě následujících zásad:  (Campell, 1997) 
 

a. sdělte všem účel komunity 
b. specifikujte pravidla  a požadavky členství 
c. rozhodněte o právech a osobě lídra 
d. poskytněte jasný návod pro nové členy 
e. nabídněte rostoucí příležitosti stálým členům 
f. vytvořte pravidla pro řešení sporů 
g. podporujte pravidelně se opakující události a komunikace uvnitř komunity 

 
          Vlastní růst studijní komunity nastane tehdy, když pro jeho členy bude mít nějakou  
          hodnotu  se stát její součástí. Zpravidla je to princip „dávej a dostaneš“. Spousta  
         diskuzních fór je založena  na ochotě odpovídat na dotazy členů nebo na výměně informací.  
          Dobré komunity také zpětně podporují své členy. 
          Jednou z nejtěžších věcí v každé online komunitě je přimět členy dávat informace, ne je  
          jen přijímat. Výměna informací je hlavní důvod, proč se studenti do komunity vracejí! 
          Například velmi dobře se rozproudí fórum, kde si studenti vyměňují výsledky zkoušení a  
          testů, protože tam získají informace, které nejsou dostupné nikde jinde. 
 

2. Online studijní komunity potřebují lídra. Lídr je pořebný jako někdo, kdo definuje 
prostředí, udržuje ho bezpečným, poskytuje podporu a stará se o růst komunity. 
“Během online kurzů se učitel musí stát facilitátorem, ne poskytovatelem učebního 
obsahu.“ (Jonassen, 1996) 
Můžeme mu říkat instruktor,učitel, kouč, facilitátor nebo jak chceme. Pracuje-li správně, 
všichni členové komunity jej vnímají jako vůdce. Virtuální svět je zprostředkovaný svět a 
ten musí mít svého zprostředkovatele. Spousta vzdělávatelů se obává mít ve výukovém 
prostředí lidi s takovou „moci“. Je to pochopitelné, ale nebezpečné. Během let vývoje 
online komunit se ukázalo jako velmi užitečné je mít někoho, kdo se stará o 
administrativní potřeby komunity: někdo, kdo zná všechny, někdo, na koho se členové 

                                                                                                                                                              
fikce a online chat. Hráči interagují mezi sebou návzájem a také s virtuálním světem prostřednictvím 
zadávání textových „příkazů“, které jsou velmi podobné přirozenému jazyku.  
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obrací s problémy, někdo, kdo jim dává identitu ve virtuálním světě, někdo, kdo přivítá 
nové členy, někdo, kdo zakládá diskuzní vlákna, někdo, kdo archivuje uzavřená diskuzní 
vlákna, aktualizuje informace, odstraňuje pomlouváčné příspěvky a fámy, které by jinak 
zcela mohly ovládnout diskuzi….Je jasné, že fórum bez lídra by bylo jako třída bez učitele.  
 

3. Velmi důležitý pro učební komunitu je osobní příběh.  Osobní příběhy a zkušenosti 
přidávají blízkost a poskytují identitu, čímž jsou online komunity posilovány.  
 
Roger Shank, 1990: “Potřebujeme vědět, jak lidé dělají obyčejné věci, ne ty neobyčejné.“  
 
Drobné  osobní příběhy a zážitky z našich životů  a jejich sdílení je nejdůležitější částí 
každé online komunity, tedy i té studijní. Je to jako slunce pro rostliny umožňující jejich 
růst. Může to být i jednoduchá otázka k vašim spolužákům: „Tak jaký jste měli den?“ 
Osobní příběhy tvoří identitu tohoto jinak nehmotného světa, zprostředkují porozumění a 
vzájemnou podporu.  
Velmi často se stává, že studijní komunita je budována jako pustina se suchými sděleními 
ohledně požadavků a hodnocení, místo pulzující učební komunity, kde „to žije“. Studie 
úspěšných komunit odhalily, že tyto přímo přetékají osobními příběhy.. Ale proč osobní 
příběhy? Protože ve světě slov je způsob, jak získat nezaměnitelnou identitu, vyprávět 
příběhy. Příběhy z vašeho života jsou pro vás stejně unikatní jako vaše fyzické tělo. Z toho 
je již zřejmá důležitost i pro studijní komunity: i tam si účastníci potřebují vytvořit vlastní 
identitu a uchopit a pochopit identitu ostaních. Vzdělávatel je však součástí a tak jeho role 
nesmí být v tom, že slídí v příbězích studentů, ale také dotváří identitu komunity jako 
celku sdílením svých vlastních osobních zážitků a příběhů. 
Proto velmi užitečné je jako první diskuzní fórum otevřít tématem jako „Jaký byl váš 
týden?“ nebo „Co vás čeká v tomto týdnu?“ a začít je svým vlastním osobním sdělením. 
 

 
4  Strategie pro posílení vazeb online sudijní komunity 
 
Příklady strategií pro úspěšné vedení, podporu a facilitaci efektivní studijní komunity jsou 
shrnuty v následující tabulce podle jednotlivých rysů studijní komunity. 
 
Tabulka 3: Příklady strategií pro rozvoj úspěšné studijní komunity, zpracováno podle Wilson, 
Ludwig-Hardman, Thornam, Dunlap, 2004 a doplněno. 
 
Vlastnost, rys Strategie 
Sdílení cílů - vybudujte kurz na základě projektu, který je autentický a 

smysluplný pro studenty 
- nechte studenty vytvořit své vlastní kritéria hodnocení práce ve 

skupině založené na nutnosti dosáhnout společné cíle 
- nechte studenty, aby každý definoval své vlastní studijní cíle, pak 

studenti hledají společné rysy a odlišnosti těchto cílů a určí, které 
z nich jsou důležité vzhledem ke komunitě, takové dostanou 
prioritu, vytvořte akční plán pro naplnění těchto cílů a poskytněte 
návrhy pro naplnění individuálních cílů, které se nestaly součástí 
komunitního rámce   

Podmínky bezpečí 
a podpory 

- umožněte soukromé podskupiny a soukromé diskuze 
- poskytněte osobní profily a odpovídající osobní informace 
- modelujte komunitu při spoluvytváření dovedností a hodnot tak, že 

směrujete hovor určitým směrem, hlídáte zásady netikety, všímáte 
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si odpovědí v poště, provádíte organizaci a facilitaci komunitních 
událostí a chatů 

- aktivně monitorujte diskuze, abyste včas a rychle odpovídali na 
otázky, poskytujte zpětnou vazbu, řešte konflikty a usměrňujte 
diskuzi, je-li to třeba 

- cvičte studenty dělat servis v diskuzích (monitorovací role) a pak 
přenechejte roli lídra v těchto diskuzích jim 

- přimějte studenty, aby si sestavili formální „pravidla 
účasti(angažovanosti)“ pro komunitu 

- reagujte správně na různé typy účastníků komunity 
- zabraňte pocitu strachu z přispívání (například přímou výzvou, 

jmenovitě, netolerancí ultra-kritických odpovědí, povzbuzováním 
pro vložení otázek s nízkou mírou rizika, aktivitou, kam musí 
přispět všichni…)  

Identita komunity Nechť studenti: 
- vytvoří kampaň, která povzbudí ostatní k připojení do komunity 
- navrhnou logo a motto, které se pak používá všude na komunitních 

materiálech (např. webové stránky, hlášení, úkoly…) 
- vytvoří osobní profily, profil komunity jako celku 
- navrhnou konání nějaké pravidelné komunitní události či aktivity 

 
Nechť komunita využívá e-mailový  připomínkovací systém, který 
upozorní všechny například na nové příspěvky, uzávěrky nebo nadcházející 
události. 
 
Průběžně je přidáván nový obsah a aktualizován stávající .  

Spolupráce - poskytněte adekvátní nástroje ke komunikaci a sebeprezentaci 
- umožněte studentům vytvářet podskupiny podle řešené otázky nebo 

projektu 
- vytvořte rozdílné role studentů v rámci (řešitelského) týmu a 

komunity 
- cvičte studenty vykonávat nejrůznější role v týmu či komunitě 
- nechte studenty pracovat na autentických problémech z praxe 
- využívejte náměty s otevřeným koncem, které povzbuzují studenty 

identifikovat různá řešení podle možností volby 
- poskytněte (nebo nechte vytvořit komunitou) systém hodnocení a 

kritéria hodnocení 
Respekt Nechť každý student udělá rozhovor s každým ve skupině a pak každý 

student: 
- shrne různé názory či náhledy na určité téma 
- napíše vyprávění o dotazovaných  a sdílí ho s komunitou 
- napíše sebereflektivní stať, jak se jeho/její názor či pohled liší od 

toho, který měli dotazovaní 
 
Nechť všichni studenti napíší vyprávění na konkrétní téma a potom 
skupinově odhalují společné a odlišné prvky ve vyprávěních. 
 
Nechte pracovat studenty na projektu, který vyžaduje náhled z různých 
perspektiv a povzbuďte studenty ke sdílení různých zkušeností a názorů. 
 
Naučte tým projednávat rozdílné postoje, řešit neshody a zajistit plnou 
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spoluúčast členů. 
 
Poskytněte specifické metody pro poskytování zpětné vazby a monitorujte 
výměny názorů na bázi respektu. 

Progrese směrem 
k budování 
znalostí 

- každý týden vyberte jiného studenta, aby provedl sumarizaci 
předchozího týdne, vyzvedl klíčové body, vytvořil seznam aktivit, 
nezodpovězených otázek atd. 

- požadujte na studentech progresivní psaní (každý student přidá něco 
do příběhu) nebo projekt vytvářející nějaký produkt ( každý student 
vytvoří část produktu) a předá ho dalšímu studentovi; jakmile je 
dílo hotovo (příběh, produkt), nechte studenty přemýšlet o 
jednotlivých částech, nechť popíší autorův náhled, předpoklady, 
východiska atd. 

- provádějte „hraní rolí“ nebo debaty tak, že student hraje roli 
„opozice“ svého vlastního názoru 

- zvěte odborníky do komunity ke sdílení myšlenek a facilitování 
diskuzí 

Vzájemné 
pochopení 

Poskytněte každému studentovi prostor, aby se stal rádcem, učitelem či 
trenérem jiné komunity kolegů pro zcela konkrétní téma. Každý student si 
tak vyzkouší pozici rádce i toho, komu je razeno. 
 
Naučte studenty sdílet a rotovat roli lídra uvnitř skupiny. 
 
Jednotlivé malé skupinky studentů nastudují určité konkrétní  téma 
(expertní skupina v dané oblasti), pak jsou skupiny přeformovány tak, že 
expertní skupiny se rozdělí a vytvoří se nové tak, že v každé je „expert“ na 
jiné studijní téma. Tyto nové skupiny pracují na závažném problému 
z praxe, každý se snaží přispět k řešení svým dílem odbornosti, přičemž 
během tohoto procesu se učí skupiny od jednotlivých členů navzájem.  

 
 
Závěr 
 
Jsou-li studenti skutečně identifikováni s komunitou během cyklu získávání znalostí, jejich vazby 
mohou vést k pokračující, neohraničené komunitě mimo učební kurz (po jeho skončení). Taková 
komunita přirozeně odráží jejich společné cíle, práci i hodnotová kritéria. Tento transfer do praxe 
je však poměrně vzácný a stává se jen v exemplárních případech. 
 
Přesto nás tato zkušenost učí, že studijní komunity nejsou a ani nemohou být zcela samostatné, 
uzavřené systémy. Spíše jejich hranice připomínají porézní membrány. Uvnitř jasně definované 
vnitřním významem, ale dostatečně flexibilní, aby začlenily vnější zdroje, včetně lidí, informací 
a vazeb.  
 
Myšlenka studijní komunity vytvořená uvnitř kurzu plyne spíše z empirické zkušenosti „toho, co 
funguje“ a vytváření strategií pomáhá, aby fungovaly lépe.  
 
 
Literatura 
 

(1) Palloff, R. , Pratt, K. Building Learning Communities in Cyberspace. San Francisco: 
Jossey-Bass Publishers, 1999. 



 - 11 - 

(2) Hošek, D. Kooperativní a kolaborativní učení, Praha: Pedag.fakulta Univ.Karlovy  , 
2001. 

(3) McGregor, J. Collabortative Group Work, 1990. 
(4) Wilson, Brent G. Sense of Community and Valued Outcome for Electronic Courses, 

Cohorts, and Programms, 2001 
(5) Caleb, J. C. Let Your Online Learning Community Grow, http://www.plocktau.com/, 

1998. 
(6) Wilson, B. G., Ludwig-Hardman, S.,  Thornam, Ch.L., Dunlap, J.C. Bounded 

Community: Designing and Facilitating Learning Communities in Formal Courses, The 
American Educational Research Association, San Diego, Californie, duben 2004.  

(7) Cranton, P. Types of group learning. časopis New Directions for adult and Continuing 
Education, svazek 1996, č. 71, str. 25-32, září 2006. 


	1 Studijní (učíce se) komunity

