
I. Příloha 

 

1  Jaký je Váš postoj ke vzdělávání na internetu obecně? 

Zvolte, prosím, pouze jednu z  nabízených možností:  

 Rozhodně pozitivní 

 Spíše pozitivní 

 Spíše negativní 

 Rozhodně negativní 

 Neumím rozhodnout 

2  Máte doma k dispozici PC s připojením k internetu? 

Zvolte, prosím, pouze jednu z nabízených možností:  

 Ano, doma mohu využívat počítač (PC, laptop, notebook) s připojením k internetu 

 Doma využívám počítač (PC, laptop, notebook) bez připojení k internetu 

 Nemám k dispozici počítač ani připojení k internetu 

 Internet využívám nejčastěji jinde než doma 

3  Kde máte nejčastěji možnost připojit se k internetu? 

Více možností odpovědí:  

 Doma 

 V práci 

 Ve škole, vzdělávací instituci 

 U přátel, známých, rodiny 

 Kdekoli s mobilním připojením, Wi-Fi, atd. 

4  Jak se hodnotíte v rámci uživatelských dovedností na PC a internetu? 

Zvolte, prosím, pouze jednu z  nabízených možností:  

 Odborník, expert na ICT 

 Velmi pokročilý 

 Středně pokročilý 

 Mírně pokročilý 

 Začátečník 

 Věčný začátečník 

 Počítač neovládám 

5  Jaké používáte prostředky (programy, software) pro audio/video/text 

komunikaci přes Internet? 

Více možností odpovědí:  

 IM (Instant Messaging) - ICQ, QIP, Miranda, KADU,… 



 Windows Live Messenger 

 Skype 

 Google Talk 

 Sociální sítě (Facebook, Google+,  Twitter, Badoo,…) 

 Virtuální učebna (WebEx, GoToMeeting, WizIQ, ONIF, LYNC, Adobe Acrobat 

Connect Pro,…) 

 Přes Internet komunikuji pouze e-mailem nebo textově. 

 Přes Internet nekomunikuji. 

 Jiné než bylo jmenováno (prosím uveďte název programu nebo software): 

6  Účastnil/a jste se někdy webináře? 

Webinář = online seminář v reálném čase na Internetu. 

 Ano 

 Ne 

 Nejsem si jist/á 

 

7  Chtěl/a byste vzdělávat prostřednictvím virtuální učebny? 

Virtuální učebny mají kapacitu až několik desítek uživatelů, audio/video a textovou 

komunikaci (chat) a sdílení multimédií, vše v jednotném prostředí v reálném čase. 

 Ano 

 Ne 

 Nejsem si jist/á 

8  Kde vidíte možné využití virtuálních učeben ve své pedagogické praxi? 

Vypište, prosím: 

 

9  Jaké jsou podle Vás hlavní překážky pro realizaci živých online vzdělávacích 

akcí? 

Napište, prosím, kde vidíte limity online vzdělávání a výuky: 

 

10 Chcete se v budoucnosti účastnit online vzdělávání v rámci svého samostudia? 

Chcete se účastnit webinářů v rámci dalšího a celoživotního učení (neformální a informální 

učení)? 

 Ano 

 Ne 

 Nejsem si jist/á 

11 Jaká témata (obory) byste rád/a navštěvoval online? 

Napište prosím témata, která byste rád/a studovala online formou: 



 

12  Vzděláváte, nebo chystáte se vzdělávat, online formou a pořádat webináře (web-

konference) ve virtuální učebně? 

 Ano 

 Ne 

 Nejsem si jist/á 

Volný komentář k online vzdělávání, virtuálním učebnám a webinářům: 

Napište, prosím, Vaše další názory na online výuku a vzdělávání: 

 

Přejete-li si být informováni o výsledcích výzkumného šetření, uveďte, prosím, 

svůj e-mail: 

Děkuji za Váš čas při vyplňování anketního dotazníku. J.N.  

 


