
Příloha č. 1 – Seznam kódů - učitelé 

KATEGORIE PODKATEGORIE KÓD PÍSMENO-ČÍSELNÉ OZNAČENÍ 

Vliv PV na Ž 

učení 

Vliv na kognitivní stránku 

učení pohledem U 

PV žákům v kognitivní stránce učení nepomáhá DZ52, JA25 

Vědomosti získané PV jsou trvalejší LC45 

Látka vyložená jinou osobou, než U při PV vede k 

zatraktivnění učiva DZ159 

Podrobné učení se jednomu tematickému celku DZ10, MP4, JP4, BL5 

Vliv na afektivní stránku učení 

pohledem U 

PV vede k afektivní stránce učení se 

DZ105, DZ142, LC95, LC108, 

LC124, MP83, SI186 

PV má výchovnou funkci JP114, TM26 

PV vede k cílevědomosti Ž JP131 

Podpora kreativity žáků LC4, MP13, BL10, JE12, TM24 

Prostřednictvím PV je Ž vnitřně motivován SI9, SI12, TM73, BL36, BL79 

Ž se učí komunikovat MP12, JP150 

Ž se učí spolupracovat 

MP12, JP149, TM10, TM61, BL14, 

BL32, BL89 

Ž si samostatně hledá cestu k dosažení cíle JP11 

Vliv na psychomotorickou 

stránku učení pohledem U Hmatatelné výsledky PV KF29, JE2, DZ137, SI186 

Vliv na žáka mimo školní 

prostředí pohledem U 

Přesah do reálného a praktického života 

KF2, KF29, MP14, MP39, MP73, 

SI43, SI188, JP67, JA9, JA55, JA65, 

DZ140 

Rozvíjení teorie v praxi prostřednictvím PV DZ7, MP8, TM5 

PV vede k formování celkové osobnosti žáka JP156 



Učitelova 

realizace 

projektové 

výuky 

Výstup PV 

Výstup PV poster JP173, TM83, BL92 

Výstup PV textová zpráva DZ12, DZ129, MP107, JP168 

Výstup PV powerpointová prezentace HB38, JP162, HB41 

U nepovažuje hmatatelný výstup PV za vždy účelný SI219, JA69 

Výstup volen U dle tématu PV KF12, JP166 

Žáci mají volnost v rámci U zadaného výstupu 

HB46, DZ168, MP113, SI210, 

TM92, KF15, JE12 

Žáci si volí výstup PV LC143, JP179 

Výstup PV jako inspirace pro další žáky pro další školní 

rok DZ73, DZ165 

U je při PV konzultant JP85 

Učitel a hodnocení 

Sebehodnocení žáků DZ13, LC163, TM106 

Ž hodnotí PV celkově, nikoli sebe DZ185, MP125 

Slovní hodnocení plus hodnocení známkou LC149, BL109, TM99 

Slovní hodnocení společné práce U a Ž LC11, LC138, JP197, BL32 

Slovní hodnocení PV DZ183, JP193 

Hodnocení přístupu Ž známkou MP123, JA79 

Hodnocení žáků při PV pomocí kategorií JP194, BL104, BL114 

Hodnocení známkou při PV TM96, JA86 

Nelibost známkovat PV klasickou známkou HB78, DZ176, SI232 

Téma PV 

Téma PV vychází od učitele 

JE31, DZ3, DZ114, LC47, SI50, 

TM48, BL46 

Téma PV někdy vychází od U a někdy od Ž SI109, JP225, JA45, HB5 

Téma PV vyjde od žáků, ale U rozhodne o jeho 

vhodnosti MP50 

Téma PV vychází od žáků KF5 



Ž mají volnost v rámci tématu zadaném U LC77, TM48, BL72 

Téma PV U upravuje dle věku žáků MP34 

Ž mají možnost navrhnout téma PV, ale musí být 

schváleno učitelským sborem DZ78, MP55 

Zdokonalování témat PV vymyšlených U v průběhu let DZ95 

Ž si vybírají s předem daných témat od U DZ3, DZ68, DZ122, LC117 

U volí téma PV podle vlastních vědomostí MP52, DZ212 

Častěji realizovaná témata s ohledem na U názor o jejich 

atraktivitě pro Ž DZ208, TM112, LC69 

U nemá preference ve vyučovaných tématech PV SI242, TM120 

Výukové cíle 

Cíl PV definován U předem KF7, JE5, HB33 

Cíl PV definován U a Ž KF8, SI6 

Cíl PV vyplyne během PV KF11 

Cíl PV definován Ž JP86 

Stanovení cílů je nejdůležitější aspekt PV JP122 

Období a frekvence realizace 

PV 

Ztráta koncentrace Ž při dlouhodobých projektech KF21 

Realizace PV při špatném počasí venku KF25 

Realizace PV kdykoli během školního roku KF26 

Realizace PV během období nevytíženosti žáků  

HB84, JE28, HB67, DZ65, DZ188, 

LC171 

Neustálé zařazování PV by Ž nebavilo BL118 

Pojetí PV 

školou 

Důsledky pojetí PV školou 

Výstup PV se dostává za hranice školy JP163 

Koncepce PV pevně dána na dané škole JE16, DZ64, MP78, MP128, JP31 

Výstup PV jako ukázka činnosti školy DZ131, DZ164, LC132, MP108 

Učiteli vnímaná negativa 

plynoucí z pojetí PV školou 

PV jen proto aby proběhla DZ45 

Nelibost v omezeních spojených s pevně danou koncepcí 

PV na dané škole LC35, JA31, JA77, LC26 



Vědomí že na dané škole je PV nazýváno něco, co PV 

podle U není JP5, JP44 SI47 

Zdroje 

informací o 

PV 

První setkání s PV a její 

metodika 

První setkání s PV v rámci reálné praxe JA14 

První setkání s PV v rámci studia na SŠ SI20, TM14, MP16 

První setkání s PV v rámci studia teorie na VŠ KF17, HB51, JP22, BL18 

Teoretické seznámení se s metodikou PV na VŠ 

nedostatečné SI29 

Dostatečné seznámení s metodikou PV HB53,TM16 

Nutné další samostudium metodiky PV KF18, JP17, JP25, BL21 

Metodika PV realizována intuitivně DZ24, LC84, MP21 

Nezájem o metodiku PV DZ24 

Zdroje námětů do současné 

výuky 

Náměty PV z internetu KF6, KF20, JE4, HB31, TM55, BL59 

Náměty PV z časopisů JE20 

Náměty PV z praktik na VŠ HB30, HB56 

Inspirace koncepcí PV od kolegů KF19, HB57, JE19, TM58 

Učitelova 

motivace k 

realizaci PV 

Motivující aspekty PV 

Zlepšení celkového klimatu školy LC102 

PV vede k samostatnosti Ž JA4 

Modelace vztahu U se Ž LC8, LC 104 

PV jako prostředek bližšího seznámení Ž s přírodou JP60 

Sdílení společných zájmů U a Ž LC4 

PV je vytržení ze stereotypu MP30, MP42 

Užitečnost spolupráce s kolegy jiné odbornosti při 

realizaci PV JP104, BL133 

Častěji realizovaná témata PV v souvislosti s osobním 

zájmem v tématech 

JE31, LC175, MP133, JP231, JA94, 

DZ212 

Ž se prostřednictvím PV baví učit DZ32, SI18, TM12 



Použité zkratky: PV (projektová výuka); U (učitel); Ž (žák); VŠ (vysoká škola); SŠ (střední škola) 

  

PV může vést za hranice školy prostřednictvím 

následných činů Ž MP103 

PV umožňuje výuku v menším počtu žáků - lepší průběh 

učení LC50, SI59 

PV žáky motivuje a dodává jim sebevědomí MP92 

Mezipředmětovost 

KF3, SI181, JP224, JP235, TM9, 

JA23 

Demotivující aspekty PV 

PV pro U psychicky i fyzicky náročná SI79 

Nejistota správností realizované PV po metodické 

stránce BL29 

PV nelze realizovat příliš často - nepřináší tolik 

vědomostí TM34 

Problémový způsob hodnocení PV JE25, MP119, BL112 

Obecný vliv 

českého 

školství 

Období před revolucí roku 

1989 V rámci SŠ a VŠ studií se PV nerealizovala - vliv doby DZ17, LC15, JA12 

Ovlivnění současným školstvím 

Výběr tématu Ž omezen ŠVP JP96 

Výstup PV v souladu s kurikulárními dokumenty JE9 

Vznik PV na gymnáziu díky nutnosti realizovat PV 

(financování Krajským úřadem) DZ60 



Příloha č. 2 - Seznam kódů - žáci 

KATEGORIE PODKATEGORIE KÓD PÍSMENO-ČÍSELNÉ OZNAČENÍ 

Vliv PV na 

žákovo učení 

Vliv na kognitivní stránku 

učení žáka 

Absence učení se nazpaměť 

G1Va1, G1Va25, G5Na20, G4N158, 

G3V10 

Aktivace myšlení 

G1Va3, G1Va34, G5Nb17, G3V18, 

G3V140, G3V335, G6N22, G1Va5, 

G2V25, G3N27 

Zlepšení paměťového procesu učení 

G1Va6, G2V21, G5Nb19, G5Nc10, 

G5Nc99, G5Nc109, G4N24, G3V16, 

G3N63 

Propojení znalostí  

G1Va9, G1Va22, G5Nc115, G4N13, 

G3V326, G3N61, G3N273 

Učení se v souvislostech G1Va27, G3V141, G3V144 

Při PV absence zápisků - přesto zapamatování si 

probraného G5Nc29, G3N42, G3N285, G6N17 

Vliv na afektivní stránku učení 

žáka 

Učení se improvizaci  G5Nb22, G3V146 

Zlepšení komunikačních dovedností G3V257 

Učení spojeno se zážitkem G5Nb46, G5Nc12, G4V176 

Probuzení vnitřní motivace G3V341, G6N111 

Prostor pro iniciativu žáka G1Va2, G1Va21, G4V18, G4N26 

Vliv na psychomotorickou 

stránku učení žáka 

Učení spojeno s praktickou činností  G3V33, G3V86, G3N21 

Během PV zapojení všech smyslů G5Nb50, G3N51, G3N277 

Hry v PV zlepšují učení G5Na11 

Praktické činnosti během PV G5Nb4 



Nahlížení Ž 

na roli U při 

PV 

Pohled Ž na zadávání PV 

učitelem 

Volba tématu PV žákem 

G1Va13, G1Va50, G2Vb29, 

G1Vb31, G1Vb43, G5Nb82, G4V30, 

G4V33, G4N73, G3V24, G3V201, 

G3N120 

Výběr způsobu řešení  

G1Va13, G1Va20, G4V23, G4V81, 

G4N46, G3V170, G3V173 

Nutnost vědět od U maximum instrukcí pro práci G5Nc54 

Přiměřenost počátečních instrukcí - ponechání volnosti 

G5Nc34, G5Nc40, G5Nc44, G4V66, 

G4V69, G4V73, G4N50, G4N58, 

G4N63, G3V161, G3N71, G5Nb57, 

G4N45, G1Va40, G1Va41, G1Va46, 

G1Va66, G1Vb47 

Nutnost vědět od U časový limit G1Va48, G1Va56 

Množství počátečních instrukcí - podle konkrétní PV G2V28, G4V106 

Pohled Ž na to, jak jim je 

dovoleno při PV pracovat 

Požadavky od U na dílčí výsledky práce  G1Va56, G1Vb10, G5Nb67 

U v průběhu PV nemění kritéria hodnocení G1Vb23 

Pohled Ž na to, jak U přistupuje 

k hodnocení PV  

Hodnotící kategorie - hodnocení body G1Va58, G1Vb10, G3V227, G3V236 

Kritéria hodnocení v psané podobě od U  G1Vb16 

Striktně daná kritéria hodnocení - kladné 

G1Va61, G2V143, G5Na32, 

G5Nb34, G6N60, G1Va70 

Hodnocení známkou - obsah G1Va63, G5Nc67 

Hodnocení známkou - přístup 

G1Va65, G5Nc69, G4V95, G4N90, 

G3N141 

Hodnocení rozdělení si práce  G1Va64 

Kladné 

aspekty PV 

vnímané Ž 

Kladné aspekty PV vnímané Ž 

vzhledem ke spolužákům 

Skupinová práce - zlepšení klimatu třídy G5Nc77, G3V179 

Rozdělení si rolí ve skupině - účinné G5Nc82, G5Nc87 



Kladné aspekty PV vnímané Ž 

vzhledem k U 

PV zlepšuje prezentační schopnosti Ž G5Nc96 

Přesah PV do praktického života 

G5Nb9, G5Nc4, G4V150, G4N18, 

G4N128, G3V54, G3V128, G3V149, 

G3V184, G3V274, G3V312, 

G3N234, G1Va84, G1Va87, 

G1Va89, G2V34, G2V81, G2V90, 

G2V94, G2V97 

Práce s informacemi G1Va108, G3V94 

PV zlepšuje vztah U a Ž G3V126 

U má více času se individuálně věnovat Ž G4V20, G4V172 

Užitečnost PV v běžném životě závisí na tématu G1Vb36 

Zábavná výuka 

G1Va15, G5Na28, G5Nb4, G5Nb10, 

G5Nc10, G1Va15, G5Nc27, G3N29 

Činnost zaměřená hloubkově na jedno komplexní téma G4V166, G3V6 

PV - pozitivní změna 

G1Va79, G1Va80, G2V45, G2V1, 

G2V6, G5Nc20, G4N33 

Během PV chození ven  

G2V84, G2V71, G5Nb12, G5Nc17, 

G4V13, G4V26, G4N38, G3V42, 

G3N18 

Obliba biologie ovlivněna obecným přístupem U G2V85, G4N117, G3V80, G3V300 

Kladné aspekty PV vnímané Ž 

vzhledem k sobě samému 

Interdisciplinarita PV G1Vb32 

Méně namáhavé než běžná hodina 

G1Va96, G1Vb114, G2V71, G4V9, 

G4V10 

PV ovlivňuje moje názory G5Nc18 

PV je méně náročná než běžná výuka G5Nb40 

Každý Ž si z PV odnese něco jiného G1Va106 

Problémy vnímané Ž vzhledem 

k učiteli 

Nutnost větší domácí přípravy  G1Va36 

Téma PV nesouvisí s tím, co nás zajímá G5Nc63 



Problémy 

vnímané Ž při 

PV 

Příliš velká časová náročnost G1Va4 

Problémy vnímané Ž vzhledem 

k sobě samému 

Namáhavější než běžná hodina G1Va4, G1Va34, G1Va39 

PV neefektivní na objem informací G1Va105, G2V124 

Strategie 

jednání Ž 

Strategie jednání Ž vzhledem 

ke spolužákům 

Volení tématu PV žáky souvisí s klimatem ve třídě G6N53 

Skupinová práce vede ke zlepšení klimatu třídy G4V121, G3V255 

Výběr členů skupiny žáky  G1Va17, G1Vb1, G2V165, G3V282 

Nerovnoměrná pracovní zátěž u členů skupiny 

G1Va98, G1Va100, G1Va103, 

G1Vb8, G2V57, G2V151, G5Nc80, 

G4V128, G4N82, G3V268, 

G1Va101,G4N106, G4N110, 

G4N112 

Spolupráce při PV nutná G6N11 

Skupinová práce - učení se toleranci G1Vb24, G5Nc16, G5Nc76, G4N102 

Skupinová práce - učení se rozvržení práce G1Vb25, G4N104 

Efektivita práce roste v případě zájmu všech o dané téma G4V124, G3V248 

Skupinová práce - propojení individuálních schopností 

G1Vb27, G5Nb6, G4V119, G3V251, 

G3N174 

Odpovědnost za práci ke členům skupiny 

G2V153, G2V157, G2V158, 

G2V171, G5Na70, G5Nb98, 

G5Nc127, G4V186, G4V191, 

G4V192, G4N164, G4N166, 

G3V350, G3V294, G3N301 

Strategie jednání Ž vzhledem k 

učiteli 

Výběr členů skupiny U - neshody G1Vb4 

Zvýšení obliby daného předmětu (biologie) G1Va76, G5Nc91, G4V43, G3N214 

Zvýšení obliby daného předmětu - souvisí s konkrétní 

PV 

G1Va77, G2V130, G2V133, 

G5Na28, G4V141, G4N120, G3V296 

Rozdělení žáků do skupin učitelem - lepší pro 

neoblíbené žáky G6N74 



Větší odpovědnost za odvedenou práci k U G2Va123, G1Va124, G4V181 

Neutrální postoj k oblibě PV 

G1Va115, G2V66, G2V67, G2V76, 

G5Nc89, G3N219 

Projektová výuka díky její oblibě vede ke snížení obliby 

běžných hodin G6N86 

Odpovědnost k U i členům skupiny je stejná G1Vb50, G4V189, G6N116 

Učitel je nejvyšší hodnotitel - odpovědnost k U 

G1Va127, G1Vb49, G2V161, 

G2V170, G2V177 

Strategie jednání Ž vzhledem k 

sobě samému 

Při PV pracujeme pro nás - ne pro známku G3V239 

Odpovědnost pouze na vlastní odvedenou práci 

G1Vb52, G2V162, G3V344, 

G3V345 

Návrhy žáků 

na zkvalitnění 

PV 

Aspekty, které již přispěly ke 

zkvalitnění PV 

Nutnost vědomí, že téma PV je přínosné do života G5Nb58, G5Nc9 

PV prokládat běžnou výukou  G1Va112 

Realizace PV nepříliš často - jinak ztráta jejího kouzla 

G5Nb38, G5Nc103, G5Nc120, 

G6N14 

Nutnost dostatku času na PV G1Va119, G2V11, G2V18 

Užitečnost tvořit skupiny skrz různé ročníky G3V47, G3V73, G3N172 

Vrstevnické učení  G3V44 

Teoretické návrhy 
Návrh na spolupráci více učitelů v rámci PV G5Nc106 

Častá skupinová práce - efektivita roste G1Va74 

Použité zkratky: PV (projektová výuka); U (učitel); Ž (žák) 

  



Příloha č. 3 – Záznamový arch 
ZÁZNAMOVÝ ARCH 

POZOROVÁNÍ – projektová výuka 

Škola 

 

 

Učitel 

 

 

Třída 

 

 

Počet žáků (přítomno/celkem) 

 

 

Předmět 

 

 

Pořadí vyučovací hodiny (den, pořadí ve dni) 

 

Téma projektové výuky 

 

 

 

Téma projektu vychází od žáků  

 

 

Jaká (pokud je) použita metodika při zadávání projektu 



 

 

 

Učitel na začátku stanoví jasný časový harmonogram 

 

 

 

Učitel na začátku přesně stanoví způsob hodnocení projektu 

 

 

 

Učitel na začátku určí formy výstupu 

 

 

 

Žáci mají k dispozici zdroje, ze kterých mohou čerpat/Učitel jím doporučí zdroje, ze kterých 

mohou čerpat (učitel seznámil žáky s tím, jak pracovat s informačními zdroji) 

 

 

 

 

Žáci mají možnost si skupiny utvořit sami 

 

 

 

 

Učitel v hodině plní roli poradce a výuku pouze koordinuje 

 



 

 

Žáci pracují s nadšením 

 

 

 

Žáci pracují podle plánu a dobře hospodaří s časem 

 

 

 

 

  



Příloha č. 4 – Informovaný souhlas pro žáky 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu  

Pro výzkumný projekt v rámci diplomové práce s podporou PřF UK, katedry učitelství a 

didaktiky biologie na téma: "Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení "  

Období realizace: 2017-2019  

Řešitelé projektu:  

Bc. Barbora Škarková (Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita 

Karlova v Praze)  

RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. (Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přírodovědecká 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze)  

 

Vážená(ý) studentko(studente),  

 

obracíme se na Vás s žádostí o účast ve výzkumném šetření, jehož cílem je porozumět faktorům 

a motivaci pro výuku biologie a dalších přírodovědných předmětů, a to konkrétně pomocí 

„Projektového vyučování“. Součástí výzkumu je rozhovor nahrávaný na diktafon.  

 

Veškeré informace, které poskytnete v rámci výzkumného šetření, budou použity výhradně pro 

účely výzkumu, který je zcela anonymní. S veškerými údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem 

na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účast v tomto výzkumném 

šetření je zcela dobrovolná a od účasti ve výzkumu máte možnost kdykoliv odstoupit bez udání 

důvodu. 

  

Kontakt: baraskarkova@seznam.cz  

 

Pokud s účastí v tomto výzkumném šetření souhlasíte, podepište, prosím, níže uvedené 

prohlášení.  

 

Prohlášení:  

Prohlašuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu. Řešitel(é) projektu mě 

dostatečně seznámili s cíli a obsahem projektu včetně metod a postupů, které budou ve výzkumném 

šetření použity. Souhlasím s tím, že získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu a že 

výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány. Prohlašuji, že jsem měl(a) možnost si svou 

účast ve výzkumném šetření dostatečně promyslet a měl(a) jsem možnost se řešitele/řešitelů projektu 

zeptat na vše, co jsem považoval(a) za nezbytné v souvislosti s účastí v projektu vědět. Na všechny 

otázky jsem dostal(a) uspokojivou odpověď. Jsem informován(a), že od účasti ve výzkumném šetření 

mohu kdykoliv odstoupit bez udání důvodu. Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou 

stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden stejnopis obdrží účastník výzkumu a druhý 

řešitelský tým.  

 

Účastník projektu (žák):  

Jméno  Příjmení Podpis  Místo a datum  

 

Zákonný zástupce účastníka projektu (zákonný zástupce žáka):  

Jméno  Příjmení  Podpis  Místo a datum  

 

Člen řešitelského týmu projektu:  

Jméno  Příjmení  Podpis   Místo a datum  
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Příloha č. 5 – První verze otázek – učitelé a žáci 

První verze otázek – učitelé  

1. Co je podle Vás projektová výuka? 

2. Z jakých materiálů čerpáte při plánování projektové výuky? 

3. Jak důkladně promýšlíte před zadáním výuky cíl projektové výuky?  

4. Podle čeho stanovujete výstupy projektu? 

5. Jakou volnost necháváte Vašim žákům ve tvorbě výstupů projektové výuky? 

6. Kdy jste se s projektovou výukou poprvé setkal/a? 

7. Jak podrobně jste byla seznámen/a v rámci prvního setkání s koncepcí projektové 

výuky? 

8. Z jakých zdrojů čerpáte nebo se inspirujete? 

9. Jak přistupujete k hodnocení projektové výuky? 

10. Kdy během školního roku nejčastěji zadáváte projekty? 

11. Existují obecně témata, která projektově učíte častěji než jiná? 

První verze otázek – žáci 

1. Jak nahlížíte na tento způsob výuky? 

2. Jak vám vyhovuje vám tento způsob výuky a jak moc se liší od ostatních vyučovacích 

hodin? 

3. Co vše potřebujete slyšet od učitele za informace, aby vám nadcházející práce byla 

srozumitelná? 

4. Jak jsou vám srozumitelná kritéria hodnocení? 

5. Jaký vidíte přínos práce ve skupinách? 

6. Jaký má projektová výuka vliv na oblíbenost předmětu, ve kterém je jí vyučováno? 

7. Uveďte příklad, kdy vám učivo probrané projektovou výukou bylo užitečné 

v běžném životě, pokud se tomu tak stalo? Jak se to projevilo, pokud jste díky 

projektové výuce měli možnost takovouto situaci v životě vyřešit či si s ní lépe 

poradit? 

8. V jakých předmětech je dále vyučováno projektově? 

9. Uvítali byste, kdyby byly projektově vyučovány všechny předměty? 

10. Jakou zodpovědnost cítíte ke spolužákům, se kterými pracujete ve skupině? A jakou 

k učiteli? Porovnejte je. 

  



Příloha č. 6 – Druhá verze otázek - učitelé a žáci 

Druhá verze otázek – učitelé 

1. Co je to podle Vás projektová výuka? 

2. Uveďte alespoň 4 slova/slovní spojení, která z Vašeho pohledu charakterizují 

projektovou výuku a vždy je rozveďte. 

3. Kdy jste se s projektovou výukou poprvé setkal/a? 

4. Pokud v rámci vysoké školy – Jak podrobně jste byl/a seznámen/a s její metodikou?  

5. Setkal/a jste se s projektovou výukou již během vlastního působení jakožto žáka 

například na střední škole? Pokud ano, jak tato zkušenost ovlivňuje vaši současnou 

koncepci projektové výuky jakožto učitele? Přebral/a jste některé prvky projektové 

výuky? Jaké? 

6. V čem se podle Vás liší projektová výuka od ostatních metod a forem výuky?  

7. Proč projektovou výuku do svojí výuky vůbec zařazujete? 

8. Jaký vztah Vy osobně máte? 

9. Zařazujete projektovou výuku do Vašich hodin, z jakého důvodu tak činíte?  

10. Jak probíhá geneze témat na projektovou výuku v případě, že se ji rozhodnete zařadit 

(kde konkrétně hledáte – c.; pokud odpověď žáci – a., b.) 

a. Jaký zřetel kladete na dotazy žáků ohledně probíraných vyučovacích celků 

během hodin při plánování projektové výuky? 

b. Co vede Vaše žáky k tomu, že s tématem pro projektovou výuku přijdou a Vy 

ho zařadíte do výuky? 

c. Jmenujte, prosím, nějaké konkrétní portály či literární zdroje odkud čerpáte? 

11. Inspirujete se od jiných kolegů v rámci školy? Pokud ano, jak moc a jak konkrétně? 

12. Jaké cíle si kladete, když chcete do výuky zařadit projektovou výuku? 

13. Jak postupujete při plánování projektové výuky? Uveďte alespoň obecně postupné 

kroky průběhu Vaší projektové výuky. 

14. Jaký by podle Vás měla mít projektová výuka hlavní účel? Co podle Vás v žácích 

rozvíjí? 

15. Jak nahlížíte na spojení projektové výuky a praktického života žáků? 

16. Jak konkrétní by projektová výuka měla být, aby se propojila s praktickým životem 

žáků – uveďte prosím několik příkladů, ideálně takových, které jste opravdu 

realizovali. 

17. Ke čemu má podle Vás směřovat projektová výuka u žáků?   



18. Jaké jsou výstupy projektové výuky ve Vašich třídách? Proč konkrétně tyto? Jaké 

jiné výstupy projektové výuky byste uvítal/a? 

19. Jakou volnost necháváte žákům při postupu práce na výstupu projektové výuky?  

20. Jakým způsobem přistupujete k hodnocení při projektové výuce? 

21. Liší se nějak hodnocení projektové výuky od hodnocení jiné výuky? Pokud ano, 

v čem? 

22. Jak se podílejí samotní žáci na hodnocení projektové výuky?  

23. Kdy během školního roku zadáváte projekty? 

24. Existují obecně témata, která projektově učíte častěji než jiná? 

25. Jaký berete zřetel na Vaši osobní zálibu v daných tématech, která byste teoreticky 

použil/a pro projektovou výuku? 

Druhá verze otázek – žáci 

1. Jak byste popsali projektovou výuku?  

2. Uveďte alespoň 4 slova/slovní spojení, která z Vašeho pohledu charakterizují 

projektovou výuku a vždy je rozveďte. 

3. Jak se osobně stavíte k projektové výuce?  

4. Porovnejte, jak na vás působí v porovnání s jinými typy výuk, které zažíváte ve 

škole? 

5. Jaký Vidíte v projektové výuce přínos? 

6. Co vše potřebujete slyšet od učitele, aby vám nadcházející práce byla srozumitelná? 

7. Jak se Vám pracuje, když nemáte instrukce? 

8. Jak se Vám pracuje, když máte přesné instrukce? 

9. Jak se Vám pracuje, když je vymýšlení postupů a organizace práce na Vás 

samotných? 

10. Co vám nejvíce vyhovuje z výše uvedeného (7,8,9)? 

11. Dáváte v hodinách podněty k možným budoucím tématům projektové výuky? Jak 

tyto návrhy bere učitel v potaz? 

12. Jak souvisí témata projektové výuky s tím, co zajímá vás? Pokud se tak někdy stalo, 

co to bylo, že jste sami přišli s tématem, a to se ve výuce odehrálo / odučilo 

projektově. 

13. Jak učitel specifikuje při začátku projektové výuky kritéria hodnocení?  

14. Jak jsou vám tato kritéria srozumitelná? 



15. Jaký vidíte přínos práce ve skupinách? Co Vám vyhovuje nebo naopak nevyhovuje 

při skupinové práci? Co by Vám pomohlo, aby se Vám ve skupině pracovalo lépe? 

16. Jaký má projektová výuka vliv na oblíbenost předmětu, ve kterém je jí vyučováno? 

17. Jak se projektová výuka a projekty, které jste ve škole absolvovali, dotýkala Vašeho 

běžného, každodenního života? Jak s ním souvisela? 

18. V jakých předmětech je dále vyučováno projektově? 

19. Jaký máte názor na to, kdyby se začalo projektově učit ve všech předmětech?  

20. Jak se liší běžné hodiny, oproti těm, když probíhá projektová výuka?  

21. Jak Vy sami pracujete, když se učíte v běžné vyučovací hodině a když se učíte 

projektovou výukou? 

22. Jakou zodpovědnost cítíte ke spolužákům, se kterými pracujete ve skupině? A 

jakou 


