
 

 

  

 

Úvod: 

  

Shrnutí: 

V těchto dnes roste potřeba platformy, která je 

nenáročná na data, jednoduše přístupná, 

jednoduchá na používání a bezpečná. To jsou 

vlastnosti WhatsApp aplikace (WhatsApp 

skupin), kde se mohou lidé se stejnými zájmy 

sdružovat do skupin a sdílet znalosti v jimi 

zvolených tématech. 

Tato platforma je široce využívaná studenty vysokých 
škol ke sdílení multimédií a textových zpráv. Navíc může 
být využit jako dobrý nástroj pro vzdělávací aktivity. V 
současnosti má WhatsApp kolem 1,6 mld uživatelů ve 
180 zemích a 60 jazycích.  

Tím nejdůležitějším krokem přechodu k online vzdělávání 
je pro většinu učitelů tvorba virtuální třídy nebo skupiny, 
přidání studentů, adminů, a rodičů. Ve WhatsApp 
skupinách, většina lidí má nastavení takové, že mohou 
být do skupin snadno přidáni.  

 Tato case study je o tom jak student, 
hodnotitelé a moderátoři mohou těžit z 
využívání platformy WhasApp a poukázat na 
její benefity.  

Benefity:  

• Dostupnost facilitátora. 
• Učení se kdykoli a kdekoli. 
• Notifikace ve WhatsApp. 
• Tvorba specifických skupin pro 

konkrétní uživatele. 
• Podpora několika typů souborů, jako 

jsou obrázky, video i audio. 

“Studenti se okamžitě ocitli ve 
vytvořených třídách bez nutnosti 
vyvinout jakékoli úsilí – to by spíš museli 
udělat, aby třídu opustili. Tento zdánlivě 

malý rozdíl pomohl platformě WhatsApp učinit 
velký krok vpřed při získávání studentů.“   

                                         Primal Dhillon,  
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WhatsApp:  Online platformy během pandemie 

Je k dispozici pro různé operační systémy, může 

importovat telefonní kontakty, neobsahuje reklamu, 

zobrazuje status zprávy a mnohem vice. 

 

Tipy pro excelentní využití aplikace WhatsApp: 

• Použijte desktopovou aplikaci WhatsApp  
• Řekněte si o čísla dopředu e-mailem. 
• Vytvořte novou WhatsApp skupinu s jasným 

jménem.  
• Posílejte rozvrhy v předstihu 
• Posílejte instrukce, informace a upozornění  
• Poskytujte studentům potřebné materiály 
• Využívejte nástroje pro skupinovou práci 

(flip chart, handout atd.) 

 

 S přetrvávající COVID-19 pandemií, byli 
vzdělávací instituce, stejně jako mnohé další, 
významně ovlivněny. Učitelé a studenti napříč 
planout se museli adaptovat na online výuku.  
 
Počet uživatelů WhatsApp se zvedl z 1,5 miliardy 
v roce 2018 na 2 miliardy na konci roku 2020. 
 
Přes 100 miliard WhatsApp zpráv je posláno a 
více než 2 miliardy minut videohovorů a hlasových 
zpráv uživatelé zašlou během jediného dne.  
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