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Příloha 1: 

DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY ŠKOLY   

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1. Pohlaví:  

a) Žena  

b) Muž  

 

2. Věk:  

a) do 30 let  

b) 31–40 let  

c) 41–50 let  

d) 50 + let 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

a) Vysokoškolské 1. stupně (Bc.)  

b) Vysokoškolské 2. stupně (Mgr., MgA., Ing.)  

c) Vysokoškolské 3. stupně (Ph.D.) 

d) Jiné:  

 

4. Jak dlouho pracujete jako učitel/ka? 

a) Méně než 3 roky  

b) 3–5 let  

c) 5–10 let  

d) 10–15 let  

e) Více jak 15 let  

 

5. Jaký předmět/y na gymnáziu vyučujete?  

 

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB  

6. Pociťujete potřebu se v některých z uvedených oblastí dále vzdělávat? Doplňte 

do příslušného sloupce. 

Vzdělávací potřeba  Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše ne Rozhodně 

ne  

Teoretické znalosti 

vyučovaného předmětu/ů 

    

Vedení třídních schůzek      

Komunikace se studenty a 

rodiči  

    

Motivace studentů k zájmu o 

učivo a celoživotní 

vzdělávání  

    

Hodnocení studentů      

Cílený rozvoj nadání u 

studentů 
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Dovednosti v oblasti IT      

Tvorba kurikula, příprava na 

vyučovací hodiny  

    

Využívání nových metod a 

forem práce se studenty  

    

Práce se studenty se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami  

    

Práce s integrovanými 

studenty a interkulturní 

komunikace 

    

Sebehodnocení a reflexe 

vlastní práce  

    

Zvládání krizových a 

rizikových situací  

    

Efektivní vedení vyučovací 

hodiny 

    

Týmová spolupráce      

Administrativa a kontrolní 

činnost 

    

Pedagogická diagnostika      

Jiné     

 

7. Jaké jsou podle Vás možnosti učitelů se dále vzdělávat?  

a) Rozhodně dostačující  

b) Spíše dostačující 

c) Spíše nedostačující  

d) Rozhodně nedostačující  

e) Nevím, nedokážu posoudit  

 

8. Kolika vzdělávacích akcí DVPP jste se za minulý rok účastnil/a? 

 

9. Co je hlavním důvodem toho, že navštěvujete kurzy dalšího vzdělávání?  

a) Zvyšování kvality mé práce  

b) Zvyšování mé kvalifikace  

c) Zájem o obor  

d) Další vzdělávání je pro mě povinné  

e) Setkání s kolegy, vzájemná podpora 

f) Jiné  

 

 

10. Uveďte, zda je pro Vás daný zdroj informací o možnostech dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků vhodný či nikoliv. Doplňte do příslušného sloupce. 

 

Zdroj informací o 

DVPP 

Vhodný Nevhodný Nedokážu 

posoudit 
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Nabídka zaslaná 

emailem 

   

Web vzdělávací 

organizace  

   

Tištěná nabídka 

zaslaná poštou  

   

Odborný tisk    

Informace od 

zřizovatele  

   

Sociální sítě 

(Facebook, Instagram 

apod.) 

   

 

11. Která forma DVPP je pro Vás vyhovující? Doplňte do příslušného sloupce. 

Forma DVPP Vyhovující Akceptovatelné  Nevyhovující Nedokážu 

posoudit 

Prezenční      

E-learning      

Kombinovaná 

(prezenční + e-

learning) 

    

Webináře      

 

12. Jaký časový rozsah vzdělávacích programů je pro Vás nejvhodnější? 

a) Jednodenní programy  

b) Programy do 4 hodin  

c) Několik vzdělávacích bloků za sebou  

d) Vícedenní programy (8–32 hodin) 

e) Jiné:  

 

13. Které dny jsou nejvhodnější pro Vaše další vzdělávání?  

a) Všední den (přes den) 

b) Všední den (večer) 

c) Během víkendu   

d) Dny v týdnu nerozhodují  

e) Nevím, nedokážu posoudit  

 

14. Jaké prostory jsou nejvhodnější pro Vaše další vzdělávání?  

a) Přímo ve Vaší škole  

b) V prostorách vzdělavatele  

c) V jiné dostupné škole  

d) Prostory nerozhodují 

e) Jiné:  

 

15. Podílíte se na výběru vzdělávacích programů DVPP?  

a) ano  

b) ne  
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16. Který z uvedených faktorů ovlivňuje Váš výběr vzdělávacího programu nejvíce, 

a který naopak nejméně? Doplňte do příslušného sloupce.  

 

Faktor  Nejvíce 

důležité 

Spíše 

důležité 

Málo důležité Nejméně 

důležité 

Osobnost 

lektora 

    

Vzdálenost 

místa konání  

    

Poskytnuté 

metodické 

materiály  

    

Zajištěné 

občerstvení  

    

Zájem o dané 

téma  

    

Cena 

programu 

    

Délka trvání 

kurzu  

    

Recenze      

 

17. Chtěl/a byste se účastnit více vzdělávacích akcí DVPP než v minulém roce? 

a) Ano  

b) Ne  

 

18. Které překážky Vám brání účastnit se více vzdělávacích akcí DVPP? (Zaškrtněte 

max. 3 možnosti)  

a) Regionální nedostupnost  

b) Finanční náročnost  

c) Problémy spojené se zástupem a suplováním ve škole  

d) Nedostatek motivace 

e) Nedostatek podpory od vedení školy 

f) Časová náročnost  

g) Osobní důvody  

h) Nevyhovující vzdělávací programy DVPP 

i) Nemám potřebné předpoklady (např. kvalifikaci, zkušenosti, odpracované roky) 

j) Rodinné důvody 

k) Jiné:  

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

19. Jaké z uvedených způsobů dalšího profesního vzdělávání preferujete? Doplňte do 

příslušného sloupce. 

 

Způsob vzdělávání  Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše ne Rozhodně 

ne  

Kurzy/semináře     

Čtení odborné literatury     

Sebepozorování, pozorování 

kolegy, koučink 

    

Online kurzy/semináře     

Samostudium      

Návštěva vyučování kolegů     

Konference     

Exkurze v komerčních 

prostorách, ve veřejných 

organizacích nebo 

nevládních organizacích  

    

Exkurze/hospitace v jiných 

školách 

    

Program pro získání řádné 

kvalifikace (např. studijní 

program) 

    

 

20. Měl některý z uvedených způsobů dalšího profesního vzdělávání vliv na Vaši 

praxi? Doplňte do příslušného sloupce.  

 

Způsob vzdělávání  Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše ne Rozhodně 

ne  

Kurzy/semináře     

Čtení odborné literatury     

Sebepozorování, pozorování 

kolegy, koučink 

    

Online kurzy/semináře     

Samostudium      

Návštěva vyučování kolegů     

Konference     

Exkurze v komerčních 

prostorách, ve veřejných 

organizacích nebo 

nevládních organizacích  

    

Exkurze/hospitace v jiných 

školách 

    

Program pro získání řádné 

kvalifikace (např. studijní 

program) 
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21. Účastnil/a jste se v minulém roce vzdělávacího programu DVPP na některé 

z těchto oblastí? Doplňte do příslušného sloupce. 

Oblast Ano Ne 

Teoretické znalosti 

vyučovaného předmětu/ů 

  

Vedení třídních schůzek    

Komunikace se studenty a 

rodiči  

  

Motivace studentů k zájmu o 

učivo a celoživotní 

vzdělávání  

  

Hodnocení studentů    

Cílený rozvoj nadání u 

studentů 

  

Dovednosti v oblasti IT    

Tvorba kurikula, příprava na 

vyučovací hodiny  

  

Využívání nových metod a 

forem práce se studenty  

  

Práce se studenty se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami  

  

Práce s integrovanými 

studenty a interkulturní 

komunikace 

  

Sebehodnocení a reflexe 

vlastní práce  

  

Zvládání krizových a 

rizikových situací  

  

Efektivní vedení vyučovací 

hodiny 

  

Týmová spolupráce    

Administrativa a kontrolní 

činnost 

  

Pedagogická diagnostika    

Jiné   

 

22. Jakým způsobem se sami vzděláváte? (Zaškrtněte max. 2 možnosti.) 

a) Kurzy, školení 

b) Webináře  

c) Četba odborné literatury  

d) Četba odborných časopisů, webových stránek  

e) Sledování dokumentů  

f) Jiné:  
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Příloha 2: 

ROZHOVOR S VEDENÍM ŠKOLY  

1. Jakým způsobem zjišťujete potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 

Vaší škole?  

 

2. Má Vaše škola vypracovanou strategii na rozvoj DVPP či jiný osobní plán profesního 

rozvoje? (Pokud ano, jakou) 

 

 

3. Jak je organizováno DVPP na Vaší škole?  

 

4. Mají pedagogičtí pracovníci možnost si sami vybrat vzdělávací program DVPP dle 

vlastního uvážení? 

 

 

5. Jaký zdroj informací o možnostech DVPP je pro Vás nejvhodnější?  

 

6. Jak hodnotíte nabídku vzdělávacích programů DVPP?  

 

 

7. Podle jakých kritérií vybíráte vzdělávací programy DVPP?  

 

8. Jaké si myslíte, že jsou nejčastější bariéry v účasti Vašich pedagogických pracovníků 

na DVPP?  

 

 

9. Co byste případně změnil na DVPP na Vaší škole nebo všeobecně?  

 

 


