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I. Dotazník pro žáky, pedagogy a studenty pedagogického zaměření 
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I. 

Dotazníkové šetření – Motivace a úpravy normativního hodnocení na ZŠ – ŽÁCI 

Zakroužkujte 1 až všechny odpovědi, šetření je anonymní, slouží pouze k potřebám 

diplomové práce PedF UK. 

 

ROČNÍK: 

POHLAVÍ: 

 

1. Nejvíce jsem ve škole motivován/a se učit: 

a)druhem úkolu/aktivity, na které mám pracovat  b) učitelem a tom, jestli ho mám rád 

nebo uznávám c)nátlakem rodičů na dobré známky d)tím, že chci sám uspět a získat 

dobré známky e)předešlými úspěchy v předmětu 

 

2. Myslím, že motivaci v hodině ovlivňuje autorita učitele, která se projevuje v určitých 

situacích i kázní: 

a)ano, snažím se, pokud mám k učiteli úctu  b)ne, to jaký je učitel a jeho autorita mě 

neovlivňuje 

 

3. Když mám z učitele strach: 

a)pracuji v hodinách, ale mám k tomuto učiteli negativní vztah  b)ze strachu pracuji 

hůře než obvykle  c)sabotuji zadané úkoly  d)je mi to jedno 



 

4. To, že je ve třídě při hodině příjemné klima/atmosféra způsobuje: 

a)že se mi dobře pracuje a nemám strach se případně na něco zeptat  b)dělám více 

věcí, co nemám, protože nemám strach z postihu  c)na hodiny se těším  d)těším se, že 

budu o hodině dělat něco jiného nebo nic 

 

5. Jsem ráda, když je v hodinách zábavná vtipná atmosféra: 

a)ano, méně se nudím  b)upřednostňuji klid beze smíchu a vtipů 

 

6. V hodinách dějepisu preferuji: 

a)zajímavý výklad látky  b)skupinové práce  c)vypisování učebnice  d)videa 

s obsahem látky e)výlety s dějepisným obsahem 

 

7. Jsem rád/a, když při výkladu s učitelem o látce diskutujeme: 

a)ano, rád/a mezi psaním přemýšlím  b)ne, rád jen píšu a nepřemýšlím nad látkou, ruší 

mě to c)mám radost, když vymyslím, jak historie asi pokračovala, než si to řekneme 

 

8. Jsem rád, když se můžu vyjadřovat k tomu, co chci v hodině dělat. Když se 

například hlasuje, jestli se pojede na výlet, na exkurzi do knihovny nebo kdy budeme 

psát test. Je to pro mě příjemnější než příkazy bez diskuze: 

a)rád/a se vyjádřím k tomu, co se bude dělat  b)je mi to úplně jedno  c) nerad se 

rozhoduji a hlasuji 

 

9. Rád se na konci testu vyjadřuji k tomu, co mě v dané kapitole látky zaujalo: 

a)ano, zamyslím se, co jsme vůbec dělali  b)je mi to jedno  c)odpovídám, protože za to 

je v testu bod navíc d)dané otázky mě otravují, radši bych klasickou otázku z látky 

 

10. Jsem rád, když testy obsahují jiné typy otázek než klasické na „odpovídání“, ale 

například „spojovačky“ nebo kroužkovací otázky. Mám rád, když je na testu 

obrázek nebo karikatura k tématu: 

a)ano, upřednostňuji testy, kde jsou i kroužkovací a jiné otázky b)jsem IVP, takže 

mám raději jiné otázky než klasické c)rád odpovídám ve větách, nebo krátkých 

poznámkách na klasické testové otázky d)obrázky jsou mi v testu jedno   e)obrázky 

považuji za pozitivní, není tam jen text 



 

11. Pokud jsem zkoušený, upřednostňuji: 

a)zkoušení v tandemu (dvojici) b)zkoušení, kdy jsem zkoušen sám 

 

12. Při zkoušení v tandemu jsem: 

a)méně nervózní  b)více ve stresu c)je to zábavnější b)jsem rád, že se spolužákem 

podpoříme 

 

13. Pokud mám povinně prezentovat referát: 

a)jsem rád, že si mohu vybrat téma b)je mi jedno, co budu zpracovávat: 

 

14. Rád pracuji ve skupinové práci a myslím, že může nahradit kapitolu vyloženou 

učitelem: 

a)ano, vyhovuje mi to, je to příjemná změna b)nerad s někým pracuji ve skupině  

c)myslím, že by to mělo být hodnoceno stejnou známkou jako test, protože to stojí 

stejné úsilí 

 

15. Myslím, že výuka venku na školním dvorku: 

a)je fajn, když je hezké počasí b)nerad chodím ven c)nelíbí se mi změna prostředí 

 

16. Návštěva knihovny byla: 

a)dobrá změna, pochopil sem, jak si můžu snadno půjčit knihy  b)nezaujala mě, nic 

nového ani zábavného  c)špatnou změnou, raději bych se učil ve škole 

 

17. Chtěl/a bych jet na dějepisný výlet: 

a)myslím si, že v terénu se hodně naučím  b)myslím, že to zlepšuje vztahy s mými 

spolužáky c)pochopím, proč je dějepis důležitý a proč se ho učím d)rád zůstanu ve 

škole, kde jsem na výuku zvyklý 

 

18. Špatné známky vnímám jako: 

a)trest od učitele  b)jako důsledek, toho, že jsem se neučil  c)jako mojí vizitku d)jako 

důsledek mých schopností/neschopností 

 

19. Využil/a jsem opravy známky v předmětu dějepis: 



a)ano b)ne 

 

20. Důvodem, proč jsem nevyužil/a opravy známek je, že: 

a)mám dobré známky b)nedokázal/a jsem se přinutit znovu učit c)opravy jsem 

využil/a 

 

21. Myslím si, že opravy známek z testů/zkoušení jsou pro studijní výsledky užitečné: 

a)ano b)ne 

 

22. Myslím si, že jsem si známky díky opravě vylepšil/a: 

a)ano b)ne c)možnost opravy jsem nevyužil/a 

 

23. Oprava známky za lepší: 

a)mě potěšila  b)mě motivovala se učit i příště  c)mi byla docela jedno 

 

24. Jsem spíše motivován se učit: 

a)dobrými známkami  b)špatnými známkami, které musím opravovat 

 

25. Když dostanu v daném předmětu „špatnou“ známku, která hodně změní průměr 

mých výsledků: 

a)vzdávám se v daném předmětu bojovat o lepší celkovou známku, protože to je 

„ztracené“  b)snažím se, protože si toho učitel možná všimne a další pololetí to bude 

lepší 

 

26. Trápím se, když si známku nemůžu opravit: 

a)ano, je mi to líto  b) je mi to jedno, není to důležité 

 

27. Psal/a jsem opravný pololetní test: 

a)ano, povinně  b)ano, dobrovolně  c)neměl jsem nerozhodné známky 

 

28. Myslím si, že je dobré, že jsem měl šanci si opravit známku ještě v pololetním testu: 

a)ano  b) ne 



29. Dokázal jsem si v pololetním testu, že jsem se toho docela dost naučil, i když to stálo 

„trochu“ snahy: 

a)ano  b)ne, neučil jsem se  c)nepsal jsem opravný test 

 

30. Myslím si, že opravy známek z testů a zkoušení jsou: 

a)spravedlivé  b)nespravedlivé  

 

31. Myslím si, že oprava známky kladně ovlivnila moje další známky v předmětu nebo 

konečnou známku na vysvědčení: 

a)ano  b) ne  c) opravy jsem nevyužil/a 

 

32. Snažil/a jsem se zneužít oprav: 

a)ano, neučil/a jsem se a počítala s opravou b)nepokoušel/a jsem se systému zneužít 

c)takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel/a 

 

33. Jsem rád, když se můžu s učitelem bavit o svých problémech nebo o věcech, které 

nesouvisí se školou: 

a)ano, líbí se mi to a vítám to  b)je mi to jedno  c)nepotřebuji se s učiteli bavit o něčem 

mimo školu 

34. Myslím si, že ve škole by měl být čas i na to, abychom mluvili o běžných věcech, ale 

například i současné světové situaci, nejen o tom, co je v osnovách a učebních 

plánech: 

a)ano, upřednostnil bych to před učební látkou b)občas to považuji za příjemné c)chci 

se bavit a učit jen to, co je v učebních plánech a je povinné 

 

35. Co považuji za nejvíce důležité, co jsem se v minulosti naučil v hodinách dějepisu 

nebo vlastivědy? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

36. Prostor na poznámky, další informace, které chcete poznamenat, vzkázat, vyjádřit, 

říct: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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