
Základní informace

1.

Označte jen jednu elipsu.

Muž

Žena

2.

Dotazník k diplomové práci
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o vyplnění (ne úplně krátkého) dotazníku k mé diplomové práci, která 
se zabývá distanční výukou Zeměpisu. Mé jméno je Jaroslav Máslo a jsem studentem 
magisterského studia na Přírodovědecké fakultě UK, konkrétně oboru Tělesná výchova a 
sport se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s geografií. Kromě studia už také učím na 
druhém stupni na základní škole v Praze. Cílem mé práce je zhodnotit distanční výuku 
Zeměpisu během koronavirové pandemie v roce 2020. (Proto, prosím, vztahujte všechny své 
odpovědi k této mimořádné situaci.) Dalším cílem je vytvořit "zásady" pro distanční výuku 
Zeměpisu, které by mohly posloužit ke zkvalitnění distanční výuky Zeměpisu v budoucnu.

Pokud jste se rozhodli mi vyplněním dotazníku pomoci k (snad) úspěšnému vypracování mé 
práce, zde je pár informací/instrukcí:
1) Prosím, uvádějte pravdivé informace (dotazník je anonymní, ano na konci je dobrovolná 
otázka ohledně Vaší totožnosti, ale také je vysvětleno, proč je položena. Všechna data která 
vyplníte, nebudou spojována s Vaší osobou)
2) Práce se věnuje distanční formě výuky Zeměpisu na 2. stupni ZŠ, popř. odpovídajícím 
stupni gymnázia. Pokud učíte na vyšším i nižším stupni gymnázia, prosím, uvádějte 
informace vztažené k nižšímu stupni gymnázia.
3) Často je u otázek kolonka "Jiné". Vím, že je tato kolonka časově náročnější, ale informace 
z ní získané jsou o to cennější. Prosím Vás tedy o Váš čas, práci a ochotu a pokud máte k 
dané otázce co sdělit, vyplňte, prosím, i tuto kolonku.
4) Prosím Vás o trpělivost během vyplňování dotazníku.

Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc!
*Povinné pole

Pohlaví *

Jaká je Vaše vystudovaná aprobace? *

3.

4.

Označte jen jednu elipsu.

0-0,99 let

1-1,99 let

2-4,99 let

5-9,99 let

10-14,99 let

15 a více let

5.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

ZŠ 2. stupeň

Pouze nižší gymnázium

Pouze vyšší gymnázium

Nižší a vyšší gymnázium

Které předměty učíte?

Jaká je délka Vaší praxe? *

Na jaké škole učíte? *



6.

Označte jen jednu elipsu.

do 1 000 obyvatel

1 000- 5 000 obyvatel

5 000-10 000 obyvatel

10 000-50 000 obyvatel

50 000-100 000 obyvatel

100 000- 500 000 obyvatel

500 000 a více obyvatel

Distanční výuka

7.

8.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

V jak velkém městě učíte? *

Popište, prosím, krátce, jakým způsobem probíhá/probíhala distanční výuka
během koronavirové pandemie v roce 2020 ve Vašem případě. *

Zjišťoval/a jste dopředu technické možnosti žáků za účelem volby způsobu
distanční výuky? *

9.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Online hodiny

Samostudium ze zaslaných materiálů (prezentace, články, mapy...)

Samostudium z učebnice

Samostudium žákem vybraných materiálů

Příprava prezentací (referátů, projektů...) žákem

Příprava prezentací (referátů, projektů...) ve skupinách

Vyhledávání materiálů (článků, map, grafů...) žáky

Práce s textem

10.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Všichni žáci musí vypracovat stejné úkoly ve stejném čase

Pokud žák práci nevykoná/nezúčastní se hodiny bez omluvy, prostě to ignoruji

Dohodneme se na náhradním termínu odevzdání práce v původním rozsahu

Dohodneme se na individuální úpravě rozsahu práce

11.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Během distanční výuky během koronavirové pandemie v roce 2020 využívám
(využíval/a jsem) tyto metody: (práce, kterou vykonávají žáci, ne Vy pro
nastudování látky) *

Pokud nejsou žáci schopni plnit zadanou práci v plném rozsahu, jak to řešíte?
(pokud máte i jiné řešení, prosím o jeho uvedení do kolonky "Jiné") *

Došlo během distanční výuky během koronavirové pandemie v roce 2020 k
nějaké změně ve Vašem způsobu výuky/změně ve způsobu komunikace s žáky?
(např. změna prostředí pro zadávání úkolů...) *



12.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Přechod na jiné prostředí

Přechod (přidání) na online hodiny

Změna způsobu zadávání úkolů

Změna způsobu hodnocení

13.

14.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Vy

Jiný učitel (resp. pedagogický sbor na škole)

Vedení školy

Ke změnám došlo na základě žádostí rodičů

15.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Každý učitel si mohl zvolit své

Vedení školy doporučilo

Vedení školy určilo jednotné prostředí pro všechny

Online hodiny

Pokud ANO, k jaké? (Je možno vybrat více odpovědí. Pokud nastaly jiné změny,
prosím Vás o jejich uvedení do kolonky jiné)

Po jaké době od uzavření škol (11.3. 2020) k těmto změnám došlo?

Kdo byl iniciátorem těchto změn?

Kdo vybral prostředí, ve kterém probíhá Vaše distanční výuka? (Pokud bylo
prostředí změněno, prosím o uvedení do kolonky jiné) *

16.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

17.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

18.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

19.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne, hodin je méně

Ne, hodin je více

Realizujete s žáky online hodiny během distanční výuky? *

Pokud NE, dáváte žákům možnost individuálního setkání pomocí online
prostředí?

Pokud online hodiny realizujete, jsou tyto hodiny pravidelně?

Odpovídá počet online hodin počtu hodin v běžném školním provozu?



20.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Příležitostně

21.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Opakování

Příprava na další hodinu

Individuální projekty

Skupinové projekty

Vyhledávání materiálů k tématu

Práce s textem

22.

Označte jen jednu elipsu.

0-25%

25-50%

50-75%

75% a více

23.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Pokud online hodiny probíhají, zadáváte žákům i další práci?

O jakou práci se jedná?

Kolik žáků se průměrně Vašich online hodin účastní?

Zjišťoval/a jste s předstihem, jestli se žáci budou moci online hodin účastnit?

24.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Časové důvody

Technické důvody (např. jeden počítač v rodině...)

Bez omluvy

25.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Neřeším

Pořizuji z hodiny záznam, který dám následně všem k dispozici

Pořizuji z hodiny záznam, který dám následně na vyžádání k dispozici

Dám všem žákům k dispozici materiály (prezentace, mapy...), které byly využity v
hodině

Dám žákovi/žákyni na vyžádání k dispozici materiály (prezentace, mapy...), které byly
využity v hodině

Nabídnu žákům, kteří se hodiny nemohli zúčastnit, možnost náhradní hodiny se
stejným/podobným obsahem

Z jakého důvodu se žáci hodin neúčastní?

Pokud se žák/žákyně nemůže zúčastnit online hodiny, jak tento problém řešíte?



26.

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

27.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

žádné

28.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Jak často používáte uvedené metody v online hodinách?

Vždy Pravidelně Občas
Spíše

ne
Nikdy

Výklad

Diskuze

Práce s mapou/grafem/textem...

Skupinová práce žáků (např. že si
žáci založí vlastní videohovor
apod.

Prezentace
individuálních/skupinových
projektů žáky

Oprava úkolů zadaných mimo
online hodiny

Výklad

Diskuze

Práce s mapou/grafem/textem...

Skupinová práce žáků (např. že si
žáci založí vlastní videohovor
apod.

Prezentace
individuálních/skupinových
projektů žáky

Oprava úkolů zadaných mimo
online hodiny

Jaké další metody používáte během online hodin?

Používáte v online hodinách stejné metody jako při běžných hodinách ve škole?

29.

Materiály a učební obsah během distanční výuky

30.

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Ano

Ne

Něco jsem musel vyřadit

Začal jsem používat i další věci

31.

Pokud ne, popište, prosím, krátce změny a proč k nim došlo (Např. v normálních
hodinách využívám více práci s mapami, diskuzi, ... Naopak v online hodinách se
více věnuji výkladu..., protože...)

Využíváte při distanční výuce stejné nástroje/metody/materiály jako při normální
výuce? *

Pokud NE, popište, prosím, krátce změny v učebních materiálech a proč k nim
došlo (Např. Během distanční výuky využívám více novinové články, mapy...,
protože ....)



32.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

33.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

34.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

35.

Dáváte žákům k dispozici všechny materiály, které použijete k přípravě
úkolů/hodin... během distanční výuky? *

Pokud ANO, děláte to i při běžné formě výuky?

Poskytujete během distanční výuky žákům nějaké podkladové materiály navíc? *

Pokud ano, o jaké materiály se jedná?

36.

Označte jen jednu elipsu.

Pouze svoje materiály

Kombinace svýcha "cizích" materiálů

Pouze "cizí" materiály

37.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Prezentace z internetu

Videa z internetu

Prezentace od kolegů

Testy z internetu (např. kvízy)

Procvičování slepých map na internetu

38.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Využíváte během distanční výuky materiály, které jsou vyrobeny přímo Vámi,
nebo používáte i materiály od někoho jiného? (Neberme v úvahu, že do své
prezentace vložíte mapu, kterou najdete na internetu apod.) *

Pokud využíváte i "cizí" materiály, o jaké materiály se jedná? (Opět neberme v
úvahu, že do své prezentace vložíte mapu, kterou najdete na internetu apod.)
Prosím o doplnění dalších možností do kolonky "Jiné".

Pokud zadáváte žákům samostatnou práci, jsou žáci schopni pracovat bez
doplňujících otázek? *



39.

40.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Ano, došlo k redukci učebního obsahu a objemu informací, který byl žákům předám

Ano, došlo k úplné změně učiva (např. místo probírání Jižní Ameriky byla probírána
obecně geografie obyvatelstva)

Ano, během distanční výuky se snažím žákům předat více informací

Ne, učební obsah a objem učiva zůstal stejný

41.

Označte jen jednu elipsu.

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Ať už zněla odpověď ANO, nebo NE, čemu to přisuzujete? (Např. Jasné/nejasné
zadávání úkolů, složité/jednoduché úkoly...) *

Došlo u Vás ke změně učebního obsahu kvůli situaci, která nastala kvůli
pandemii koronaviru v roce 2020? *

Pokud k došlo k redukci v rozsahu učiva, kolik % myslíte, že jste odebral/a?

42.

43.

44.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne, při distanční výuce zabere Zeměpis více času než normálně

Ne, při distanční výuce zabere Zeměpis méně času než normálně

Komunikace

Proč k těmto změnám došlo?

Pokud byl redukován rozsah učiva, jakým způsobem bylo vybráno co ponechat
a co naopak vynechat?

Myslíte si, že žáci stráví distanční výukou Zeměpisu stejný čas jako během
normální výuky? *



45.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Ano, konzultoval jsem s kolegy, kteří učí Zeměpis

Ano, konzultoval jsem s kolegy, kteří učí "příbuzné" předměty (předměty, které zabývají
podobným obsahem, ale z jiného pohledu, např. dějepis)

Ano, konzultoval jsem s kolegy, kteří učí úplně jiné předměty (např. Český jazyk)

Ano, konzultoval jsem s kolegy z jiných škol

Ano, konzultoval jsem s vedením školy

Ano, inspiroval jsem na webinářích apod.

Ne

46.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Obsah učiva

Rozsah učiva

Používané metody

Sdílení materiálů

Sdílení zkušeností z již proběhlé distanční výuky

Technickou stránku výuky (využívání různých nástrojů apod.)

47.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Konzultoval/a jste zadávání úkolů/obsah a rozsah učiva... s kolegy? *

Pokud ke konzultacím s kolegy došlo, co bylo předmětem konzultace?

Požádal/a jste žáky o zpětnou vazbu? *

48.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Dotazník

Během online hodin

E-mail

49.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

50.

51.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Jakým způsobem jste požádal/a o zpětnou vazbu?

Pokud ano, došlo na základě zpráv od žáků k nějakým změnám?

K jakým?

Komunikujete během distanční výuky také s rodiči? *



52.

Označte jen jednu elipsu.

Ano, ve stejné míře

Ano, komunikuji s rodiči více

Ano, komunikuji s rodiči méně

Ne

53.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Informace o postupu ve výuce

Informace o prospěchu/zapojení žáka/žákyně

Žádost o zpětnou vazbu

Organizační záležitosti

Zásady

54.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Děláte to za normálních podmínek? *

Co je předmětem této komunikace (během distanční výuky)?

Řídil/a jste se při přechodu na distanční výuky, nebo během ní nějakými
zásadami? *

55.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Vedení školy

Internet

Sám/sama jsem si dal/dala dohromady konkrétní zásady, kterými se budu řídit

Od kolegů

Příklady z jiných škol

Odkud tyto zásady pocházejí?



56.

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

Pokuste se, prosím, roztřídit následující zásady pro distanční výuky podle
důležitosti. Pokuste se, aby bylo všech sloupečcích stejně možností. (1-
nejdůležitější, 2- důležité 3-nevím 4- nedůležité, 5-tuto zásadu vůbec neberu
jako zásadu) *

1 2 3 4 5

Jasný smysl aktivity pro žáky

Plánování výuky dopředu

Jasné instrukce k úkolům

Dostatek materiálů

Využití moderních technologií

Podobný způsob výuky jako ve škole

Komunikace s kolegy

Zamyslet se (přehodnotit) nad rolí
učitele

Komunikace s rodiči

Podpora pro žáky

Vytvářet příležitosti pro osobní
přístup k žákům

Pracovat se zpětnou vazbou

Hodnotit s rozmyslem a kreativně

Podporovat žáky ve vzájemném
kontaktu

Nezahlcovat žáky učivem

Dát žákům možnost se spojit i mimo
skupinová setkání

Snaha o skupinová setkání

Jasná, častá a pravidelná
komunikace s žáky

Výběr vhodného online prostředí

Jasný smysl aktivity pro žáky

Plánování výuky dopředu

Jasné instrukce k úkolům

Dostatek materiálů

Využití moderních technologií

Podobný způsob výuky jako ve škole

Komunikace s kolegy

Zamyslet se (přehodnotit) nad rolí
učitele

Komunikace s rodiči

Podpora pro žáky

Vytvářet příležitosti pro osobní
přístup k žákům

Pracovat se zpětnou vazbou

Hodnotit s rozmyslem a kreativně

Podporovat žáky ve vzájemném
kontaktu

Nezahlcovat žáky učivem

Dát žákům možnost se spojit i mimo
skupinová setkání

Snaha o skupinová setkání

Jasná, častá a pravidelná
komunikace s žáky

Výběr vhodného online prostředí

57.

Možnost další spolupráce

58.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

ANO

NE

59.

Sekce
bez
názvu

Mnohokrát Vám děkuji za Váš čas! Ještě jednou Vás chci ujistit, že v práci nebude nikde 
uvedeno vaše jméno, tudíž nikdo nebude moci zjistit, jak jste odpovídal/odpovídala. V 
případě jakýchkoliv otázek/připomínek mne neváhejte kontaktovat na emailu 
jaroslavmaslo.10@seznam.cz.
S pozdravem Jaroslav Máslo

Výběr vhodného online prostředí

Seznámení se s technickými
možnostmi žáků

Výběr vhodného online prostředí

Seznámení se s technickými
možnostmi žáků

Řídíte se nějakými dalšími zásadami? *

Byl/byla byste ochotný/ochotná mi odpovědět na několik dalších otázek formu
rozhovoru, který by proběhl např. přes Google Meet? Rozhovor by
pravděpodobně zabral cca 30-45 minut a jeho obsahem by bylo rozšíření
odpovědí na některé otázky, popř. otázky další. Seznam otázek by Vám byl
zaslán s předstihem. *

Pokud je Vaše odpověď ANO, uveďte prosím Váš e-mail.



Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.

 Formuláře


