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Příloha A  Dotazník pro učitele odborných předmětů a pro učitele 

odborného výcviku

Vážení kolegové, 

obracím se na Vás, kteří působíte jako vzdělavatelé ve středních 

odborných školách a učilištích. Prosím Vás o spolupráci při vyplňování 

tohoto dotazníku, který si klade za cíl identifikovat osobní zkušenosti, 

názory a postoje k vybraným činnostem, které se v této pedagogické 

funkci od Vás očekávají.  

Dotazník obsahuje 18 položek a je sestaven tak, abyste měli kromě 

převažujících  výběrových  odpovědí  také  prostor  k  sebevyjádření. 

U  informativních  položek  odpovídejte  laskavě  podle  skutečnosti, 

u položek  s možností  výběru  uveďte  tu  odpověď,  která  nejvíce 

odpovídá  realitě  nebo  koresponduje  s Vaším  názorem.  Označte  ji 

křížkem podle příkladu pro vyplňování dotazníku. U některých položek 

je počet odpovědí limitován (limit je uvedený v závorce), u jiných máte 

možnost  (pokud  se  neztotožníte  se  žádnou  z nabízených  odpovědí, 

nebo vám uvedený výčet nestačí), vyjádřit se v kolonce „další“, „jiné“. 

Na položky otevřené, které poznáte podle prázdného pole v rámečku, 

odpovídejte  dle  skutečnosti  a  volně  vyjádřete  svoje  praktické 

zkušenosti, svůj názor či postřeh.  

Dotazník je anonymní.  S veškerými informacemi bude zacházeno 

jako s důvěrnými.  Jejich další  využití  bude sloužit  pouze k vědeckým 

účelům.

K  vyplnění  tohoto  dotazníku  si  vyhraďte  časový  prostor  cca  25 

minut. Nepřehlédněte prosím žádnou z položek. 

Vyplněný  dotazník  je  možné  předat  v uzavřené  obálce  (odeslat, 

nejlépe vnitřní  poštou) kontaktní osobě, která Vás oslovila a dotazník 

Vám předložila, nebo postupovat dle instrukcí, které Vám sdělí. Jinak je 

možné odeslat dotazník také prostřednictvím služeb České pošty, 
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pokud  možno  obratem,  na  níže  uvedenou  adresu.  Nezasílejte 

elektronicky.

PŘÍKLADY PRO OZNAČOVÁNÍ ODPOVĚDÍ V DOTAZNÍKU
_________________________________________________________

Položka č. ..: Text položky 

Položka č. ..: Text položky
A
B
C
D
E

_________________________________________________________

Položka č. 1: Jaký je Váš věk?

do 25 let 36 – 36 let 37 – 47 let 48 – 60 let 61 a více let

Položka č. 2: Jste muž, nebo žena? 

Muž Žena

Položka č. 3: Jak dlouho pracujete v této funkci?

1 rok a méně 2 – 5 roků 6 – 10 roků 10 a více roků

Položka  č.  4:  Splňujete  kvalifikační  požadavky  pro  výkon  zastávané 

funkce? 

Ano Ne Pouze částečně

Položka  č.  5:  Je  práce  vzdělavatele  v odborném  školství  podmíněná 

absolvováním odborného a pedagogického vzdělávání? 

Ne Spíše ne Spíše ano Ano
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Položka  č.  6:  Postačuje,  podle  vás,  když  vzdělavatel  používá  pro 

komunikaci se žáky ve výuce pouze verbální jazykové 

prostředky?

Ne Spíše ne Spíše ano Ano

Položka č. 7: Považujete za opodstatněný požadavek využívat ve výuce

                      moderní komunikační nástroje (např. PC, Internet, Intranet, 

                      video ad.)?
Ne Spíše ne Spíše ano Ano

Položka č. 8: Měly by být technické dovednosti související s využíváním

 moderních informačních a komunikačních technologií

                      předpokladem pro výkon Vaší vzdělávací pozice?

Ne Snad ne Spíše ano Určitě ano

Položka  č.  9:  Je  ve  Vaší  škole  běžná  představa,  že  vzdělavatel  je 

současně autor studijních opor?

Ne Spíše ne Spíše ano Ano

Položka č. 10: Ke kterému způsobu hodnocení znalostí a dovedností 

žáků se přikláníte?(Uveďte pouze jednu z možností).

Hodnocení známkou
Hodnocení bodovou stupnicí
Slovní hodnocení písemné
Kombinování známky se slovním písemným hodnocením
Jinému, uveďte k jakému:

Položka  č.  11:  Domníváte  se,  že  modelová  zaměstnání  zvyšují 

efektivnost odborného vzdělávání?

Ne Spíše ne Spíše ano Ano
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Položka č. 12: Uveďte stručný výčet činností, které ve své práci nejčastěji 

                        realizujete.

Položka č. 13: Jaké osobnostní vlastnosti by měl mít dobrý vzdělavatel?

Položka  č.  14:  Považujete  za  důležitou  evaluaci  (hodnocení)  práce 

vzdělavatele ze strany žáků?

Ne Spíše ne Spíše ano Ano

Položka č. 15: Souhlasil/a/ byste se vzájemnou supervizí nebo hospitací 

mezi kolegy? 

Ne Spíše ne Spíše ano Ano

Položka č. 16: Co by pro Vás bylo největší motivací k vyššímu výkonu 

v této práci? (Uveďte pouze jednu). 



Položka č. 17: Myslíte si, že je povinností vzdělavatele podporovat žáky 

v jejich  učení,  motivovat  je,  pomáhat  jim  řídit  vlastní 

učení a podílet se na řešení jejich problémů? 

Ne Spíše ne Spíše ano Ano

Položka č. 18: Jsou zpracované modelové náměty nositeli základních 

didaktických  funkcí  (instrumentální,  kognitivní 

intencionální a regulativní)? 

Ne Spíše ne Spíše ano Ano

Děkuji  Vám  za  čas,  vstřícnost  a  ochotu  se  na  tomto  výzkumu 

podílet a  také za Vaši pečlivost a důslednost při vyplňování dotazníku. 

                                                      

                                         PaedDr. Josef Horák

                                         Střední odborné učiliště tradičních řemesel 

                                         a Vyšší odborná škola, spol. s r. o. 

                                         Střední 59 

                                         602 00 Brno.



Příloha B:  Dotazník pro žáky vzdělávacího programu obráběč kovů 

před ukončením studia

Vážení žáci,

obracím se  na  Vás s žádostí  o  vyplnění  tohoto  dotazníku,  který 

slouží ke zjištění Vašich názorů a postojů poté, když jste absolvovali 

studium na zdejší odborné škole. 

Zjištěné informace budou využity  pro novelizaci  obsahu a metod 

výuky i  výcviku,  ale i  k dalšímu zlepšování  prostředí  ve škole.  Jeho 

cílem  je  zkvalitnit  profesní  přípravu  Vašich  kolegů,  kteří  se  budou 

v odborných technických školách vzdělávat v příštích letech.

U jednotlivých úloh je vždy nabídnuto několik možností odpovědí. 

Vyberte  tu,  která  je  Vám  nejbližší,  a  označte  ji  křížkem tak,  jak  je 

uvedeno  v příkladu  označování  odpovědi.  Odpovídejte  pravdivě. 

Neopomeňte žádnou z otázek.

Dotazník je anonymní. K vyplnění vyžaduje cca 25 minut času.

Příklad označování odpovědi

Za profesní přípravu žáka odpovídá výhradně škola.

URČITĚ
NE

NE SPÍŠ
NE

NEUMÍM
POSOUDIT

SPÍŠ
ANO

ANO URČITĚ
ANO

1. Považujete odbornou kvalifikaci za nezbytnou podmínku pro 
uplatnění na trhu práce?

URČITĚ
NE

NE SPÍŠ
NE

NEUMÍM
POSOUDIT

SPÍŠ
ANO

ANO URČITĚ
ANO

Označíte-li variantu „určitě ne“ nebo „ne“, tak uveďte proč:



2. Znáte obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků?

URČITĚ
NE

NE SPÍŠ
NE

NEUMÍM
POSOUDIT

SPÍŠ
ANO

ANO URČITĚ
ANO

3. Umíte uplatňovat naučené pracovní postupy při  řešení praktických 
úloh?

URČITĚ
NE

NE SPÍŠ
NE

NEUMÍM
POSOUDIT

SPÍŠ
ANO

ANO URČITĚ
ANO

4. Znáte zásady bezpečnosti práce při obsluze obráběcích strojů? 

VŮBEC 
NE

NE SPÍŠ 
NE

NEVÍM ASI 
ANO

ANO URČITĚ 
ANO

5. Máte problémy se zvládnutím učiva? 

NE ZPRAVIDLA
NE

OBČAS NEŘEŠÍM 
TO

SPÍŠ 
ANO

VĚTŠINOU
ANO

ANO

6. Umíte rozlišit obráběné materiály podle platných norem?

URČITĚ
NE

NE NE 
VŽDY

NEVÍM SNAD
ANO

ANO VŽDY

7. Máte vytvořený studijní režim?

URČITĚ
NE

NE SPÍŠ
NE

NEVÍM SPÍŠ
ANO

ANO URČITĚ
ANO

8. Dokážete vytvářet vlastní technické náčrtky?

URČITĚ
NE

NE SPÍŠ
NE

NEUMÍM
POSOUDIT

SPÍŠ
ANO

ANO URČITĚ
ANO



9. Činí Vám problémy čtení technických výkresů a porozumění 
technologickým postupům?

URČITĚ
ANO

ANO NĚKDY 
ANO

NEZABÝVÁM 
SE TÍM

ZPRAVIDLA 
NE

NE VŮBEC 
NE

10. Umíte poskytnout základní první pomoc při náhlé indispozici nebo 
úrazu?

URČITĚ 
NE

NE SPÍŠ 
NE

NEUMÍM
POSOUDIT

SPÍŠ 
ANO

ANO NAPROSTO 
A BEZ 

VÝHRAD

11. Naplnilo studium Vaše představy o profesi, pro kterou jste se 
rozhodl?

URČITĚ 
NE

NE SPÍŠ 
NE

NEUMÍM 
POSOUDIT

SPÍŠ 
ANO

ANO ZCELA 
URČITĚ

12. Vnímáte budoucí vykonávání své profese jako službu klientovi?

URČITĚ 
NE

NE SPÍŠ 
NE

NEŘEŠÍM 
TO

SPÍŠ 
ANO

ANO ZCELA 
URČITĚ

13. Umíte vytvářet obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost?

VŮBEC 
NE

NE SPÍŠ 
NE

NEVÍM SPÍŠ 
ANO

ANO VŽDY

14. Umíte nastavovat řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na 
materiálu a tvaru obrobku?

NIKDY NE SPÍŠ 
NE

NEVÍM SPÍŠ 
ANO

ANO VŽDY



15.  Umíte volit a používat nástroje a měřidla podle stanovených 
postupů výroby?

URČITĚ 
NE

NE SPÍŠ 
NE

NEUVAŽUJI 
O TOM

SPÍŠ 
ANO

ANO ZCELA 
JISTĚ

16. Co by se mělo změnit, aby se zlepšil Váš pobyt ve škole ? Uveďte 
pouze 4 nejdůležitější změny.  

Děkuji Vám za ochotu i čas, který jste věnoval pečlivému vyplnění 

tohoto dotazníku.

                                             PaedDr. Josef Horák

                                             Střední odborné učiliště tradičních řemesel 

                                             a Vyšší odborná škola, spol. s r. o. 

                                             Střední 59 

                                             602 00 Brno.



Příloha C - Tabulka některých „aktivních“ sloves a slovesných vazeb

                   vhodných pro vymezování kognitivních učebních cílů 

vzdělávání podle  revidované Bloomovy taxonomie

CÍLOVÁ 
KATEGORIE

OČEKÁVANÁ KOGNITIVNÍ 
ÚROVEŇ

AKTIVNÍ 
SLOVESA

(slovesní vazby) 

ZNALOST 
(zapamatování 

si)

          
Znovu poznání, reprodukce 
informací na základě 
zapamatování si. Studující si 
dokáže v paměti vybavit a 
prezentovat:
- konkrétní poznatky  (termíny, 

faktické údaje),
- postupy a prostředky 

zpracování konkrétních 
vědomostí (klasifikačních 
kategorií, kritérií, metodologie 
apod.),

- všeobecné a abstraktní 
poznatky (zákony 
a zevšeobecnění teorií 
a vědomostních struktur).

        
Vyjmenovat
Definovat
Doplnit
Napsat
Opakovat
Pojmenovat
Popsat
Reprodukovat
Seřadit
Vybrat
Identifikovat
Určit

  

POROZUMĚNÍ

Prokázání pochopení a schopnosti 
získané znalosti používat. 
Studující prostřednictvím vlastního 
vyjádření, vlastních slov prokazuje, 
že problematice porozuměl a že je 
schopen:
- převodu  (např. překládat 

z jednoho jazyka do druhého 
nebo z jedné formy 
komunikace do druhé),

- interpretace (přeskupení, 
reorganizace nebo nového 
pohledu  na zapamatované, 
vysvětlení vlastními slovy, 
rozlišení  podstatného od 
nepodstatného),

- extrapolace (odvození, odhadu 
důsledků nevyhnutelně 
vyplývajících z trendů 
a posloupností). 

Vysvětlit 
Objasnit
Dokázat
Interpretovat
Ilustrovat
Kategorizovat
Klasifikovat
Odhadnout
Opravit
Přeložit
Uskutečnit
Vyjádřit 
(vlastními slovy) 
Vyjádřit (jinou 
formou) 
Zdůvodnit
Přiřadit
Shrnout 
Vypočítat 
Zkontrolovat 



Změřit 
Jinak formulovat

APLIKACE

Studující umí v konkrétních 
situacích použít abstraktní 
a všeobecné vědomosti (pravidla, 
principy, zákony, teorie, metody, 
techniky, postupy).

Provést
Aplikovat
Demonstrovat
Diskutovat 
Interpretovat 
(údaje) 
Načrtnout 
Navrhnout 
Plánovat 
Použít 
Registrovat 
Řešit
Uspořádat
Vyčíslit 
Vyzkoušet 
Prokázat 
Uvést vztah mezi 

ANALÝZA

 

Rozbor konkrétní informace, 
procesu, systému. Studující je 
schopen tohoto rozčlenění a 
dokáže vymezit jednotlivé prvky, 
najít části, souvislosti, vztahy 
a principy určitého uspořádání.

Analyzovat
Provést rozbor
Vybrat
Rozhodnout
Rozlišit 
Rozčlenit 
Specifikovat 
Najít principy 
uspořádání



HODNOTÍCÍ 
POSOUZENÍ

  

Studující dokáže vyjadřovat 
hodnotící stanoviska na základě 
kritérií a norem. Je schopen 
posoudit hodnotu myšlenek, 
dokumentů, výtvorů, metod, 
postupů, řešení a pod. z hlediska 
nějakého účelu podle:
• vnitřních kritérií (věcná 

správnost, návaznost 
myšlenek, přesnost údajů, 
logická souvislost závěrů 
s předpoklady apod.),

• vnějších kriterií (srovnání 
posuzovaného s jinými 
analogickými výtvory, 
především s těmi, které jsou 
považované za vynikající). 

Argumentovat
Obhájit
Ocenit
Oponovat
Porovnat
Posoudit
Prověřit
Vybrat
Vyvrátit
Zdůvodnit
Zhodnotit
Podpořit názor

Srovnat 
(s normou)
Provést kritiku
Uvést klady a 
zápory
Uvést rozdíl

SYNTÉZA
A TVORBA

Studující dokáže složit prvky a 
částí do předtím neexistujícího 
celku (do ucelené výpovědi, plánu 
nebo do množství operací nutných 
k vytvoření díla nebo jeho 
projektu, modelu). Je schopen 
reorganizovat prvky do nových 
struktur nebo modelů.

Vytvořit
Zpracovat
Konstruovat   
Strukturovat
Projektovat
Naplánovat
Skombinovat
Modifikovat
Navrhnout
Zorganizovat 
Reorganizovat 
Shrnout 
Napsat zprávu 
Vyvodit 
všeobecné 
závěry


