
Interaktivní tabule v práci učitele na 1. stupni ZŠ 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli. Jsem si vědoma Vaší značné časové vytíženosti, 

jež je s vykonáváním tohoto povolání spojena. Přesto si Vás dovoluji požádat o vyplnění 

mého krátkého dotazníku, jež je součástí výzkumu mé diplomové práce, zabývající se 

možnostmi a omezením využití ICT při výuce na 1. stupni. 

Vaše odpovědi budou využity výhradně k výzkumným účelům mé diplomové práce a budou 

zpracovávány zcela anonymně. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

 

Nejprve prosím vyplňte základní údaje o Vás a Vaší škole: 

 

1)  Jste:                                                                                                           

muž – žena 

 

2) Kolik je Vám let:                                                                                  

a) 20 – 30 

b) 30 – 40 

c) 40 – 50 

d) Více než 50 

 

3)  Kde se nachází Vaše škola? 

a) V obci do 500 obyvatel 

b) V obci od 501 do 5000 obyvatel 

c) Ve městě od 5001 do 20 000 obyvatel 

d) Ve městě od 20 001 do 100 000 obyvatel 

e) V Praze 

 

4) Ve Vašem městě (obci) je/jsou: 

a) Jedna základní škola 

b) Dvě základní školy 

c) Tři až pět základních škol 

d) Více než pět základních škol 

 



5) Kolik je ve Vaší škole žáků? 

a) Do 300 

b) 301 – 500 

c) 501 – 700 

d) Více než 700 

 

 

6) Vaše  škola je: 

a) plně organizovaná 

b) malotřídní  

 

 

7) S kolika interaktivními tabulemi (na 1. stupni) Vaše škola disponuje? 

a) interaktivní tabule je téměř v každé třídě 

b) více než 10 

c) 5 – 9 

d) méně než 5 

e) žádnou 

 

8) Vyjádřete prosím (zakroužkujte příslušné číslo), do jaké míry souhlasíte 

s následujícími tvrzeními: 

 

1 - 

souhlasím 

2 – spíše souhlasím 3 – spíše nesouhlasím 4 - nesouhlasím 

 

 

Učitel(-ka), který(-á) neovládá práci s interaktivní tabulí, bývá dnes okolím 

považován(-a) za neschopného(-nou). 

1 2 3 

4 

Práce s interaktivní tabulí je pro žáky přirozená a zábavná. 1 2 3 

4 

Práce s interaktivní tabulí mne baví a nikdo mě k jejímu používání nenutí. 1 2 3 

4 

Pomocí interaktivní tabule se mohou žáci danou látku učit snadněji a 

efektivněji. 

1 2 3 

4 

Láká mě zkoušet ve výuce nové metody práce a technické prostředky. 1 2 3 

4 



 

9) Jak často interaktivní tabuli ve své výuce používáte? 

 

a) Téměř každou hodinu 

b) Každý školní den 

c) Více než 3x týdně 

d) Méně než 3x týdně 

e) Občas 

f) Spíše zřídka 

g) Nikdy 

       

       Pokud jste na tuto otázku odpověděli za g) NIKDY, přejděte prosím rovnou na  

       otázku č.14 

 

10) Ve kterých předmětech využíváte interaktivní tabuli nejčastěji? 

 

a) Matematika 

b) Český jazyk 

c) Anglický jazyk 

d) Člověk a jeho svět 

e) Jiné předměty 

      

11) Za jakým účelem interaktivní tabuli nejčastěji využíváte? 

 

a) Zpestření výuky (procvičování dané látky) 

b) Motivace 

c) Testovací nástroj  

d) Podpora názornosti (vizualizace) 

e) Pracovní nástroj (plnění úkolů) 

f) Jako nosič obsahu (výklad nově probírané látky) 

g) Jiné 

 

12) Vyjádřete se prosím, zda souhlasíte, či nesouhlasíte s níže uvedenými výroky: 



 

 

13) Jaký typ interaktivní tabule používáte?  

 

a) Smartboard 

b) Activboard 

c) BenQ 

d) InterWrite 

e) eBeam 

f) StarBoard 

e) jiný 

 

14) Účastnila jste se školení se zaměřením pro práci s interaktivní tabulí?  

 

ANO - NE  

 

15) Pokud jste na předchozí otázku odpověděl(-a) ANO,  do jaké míry Vám toto 

školení pomáhá ve Vaší práci s i-tabulí? 

 

a) velmi pomáhá 

b) částečně 

c) velmi málo 

d) vůbec 

 

16) Co se domníváte, že je hlavním cílem a smyslem využití interaktivní tabule ve 

výuce? 

Materiály pro výuku na interaktivní tabuli si tvořím sám/sama. ANO - NE 

Aktivity pro využití interaktivní tabule si stahuji z internetu. ANO - NE 

Materiály pro práci s interaktivní tabulí, jež ve svých hodinách 

používám, přebírám od svých kolegů. 

ANO - NE 

Využívám interaktivní výukové programy, které naše škola 

zakoupila. 

ANO - NE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Jaké jsou podlé Vás hlavní přednosti a nedostatky interaktivních tabulí? 

 

Přednosti: 

Nedostatky: 

 

 

Tímto bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci a vyplnění dotazníku. 

 

efficiency of their use. 
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