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Příloha 1: Dotazník pro učitele 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Získaná data použiji pro 
zpracování výzkumu ve své bakalářské práci. 

Pokud není u otázky uvedeno jinak, zakroužkujte jednu správnou odpověď. Dotazník je 
anonymní. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu. 

Erika Legezová 

 

 

1. Jsem: 

a) muž  b) žena 

 

2. Délka mé pedagogické praxe je: 

a) 0 - 5 let   b) 6 – 10 let  c) 11 – 15 let   

d) 16 - 20 let   e) 21-25 let  f) více než 25 let 

 

3.  Pokud byste mohl/a,  rozhodl/a byste se dnes jinak při volbě svého budoucího povolání? 

a) ano    b) ne   

 

4.  Z jakého důvodu podle Vás působí na základních školách jen málo mužů? 

a) je to podmíněno výchovou  b) muži nechtějí pracovat v „ženské“ profesi  

c) platy učitelů jsou nedostačující  d) učitelství není dostatečně prestižním povoláním 
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5.  Splnilo učitelské povolání Vaše očekávání? 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  b) ne 

6.  Jak se cítíte, když jste v neznámé společnosti představen/a jako učitel/ka? 

a) jsem hrdý/á   b) je mi trapně   

c) je mi to jedno   d) není mi to příjemné 

 

7. Učitelská profese je odpovídajícím způsobem společensky ohodnocena (uznáním, 
úctou…) 

a) ano   b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

 

8.  Proč myslíte, že vznikají konflikty mezi rodiči a učiteli? 

a) jejich představa o profesi učitele neodpovídá realitě   

b) učitel je pouze prostředníkem mezi žáky a státem 

 c) rodiče se školou dostatečně nespolupracují 

d) učitelé nepracují tak, jak mají 

e) jiné: ........................................................................................... 

 

9.  Která povolání jsou podle Vás hodnocena jako nejprestižnější? (obodujte na stupnici 0 
– 9; 9 bodů – nejvíce, 0 bodů – nejméně; každé číslo použijte právě jednou) 

a) poslanec   b) soudce   c) učitel ZŠ   

d) lékař    e) uklízečka   f) zdravotní sestra  

g) vědec   h) kněz    i) profesionální sportovec 

j) prodavač 

 

10.  Mám pocit, že moje práce je zbytečná 

a) nikdy  b) občas  c) často  d) stále 
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11. Mezi největší problémy učitelů patří: (obodujte na stupnici 0 – 9; 9 bodů – nejvíce, 0 
bodů – nejméně; každé číslo použijte právě jednou) 

a) příliš žáků ve třídách  b) projevování neúcty ze strany žáků, rodičů a veřejnosti 

c) nízké platy   d) příliš vysoké nároky kladené na učitele ze strany 
společnosti 

e) feminizace profese  f) nespolupracující rodiče 

g) kázeňské problémy s žáky h) učitelé nemají dostatek pravomocí 

i) neustálý stres   j) učitelé nemají dostatečné profesní sebevědomí 

 

12.  Proč nejsou platy učitelů v České republice srovnatelné s platy učitelů v západních 
zemích? 

a) učitelé si zvýšení platu neumějí prosadit b) společnost si myslí, že pracujeme špatně 

c) není to prioritní politická otázka   d) platy učitelů v České republice jsou 
dostatečné 

 

13. Co si myslíte, že nejvíce poškozuje obraz učitelů v očích veřejnosti? (obodujte na 
stupnici 0 – 4; 4 body – nejvíce, 0 bodů – nejméně; každé číslo použijte právě jednou) 

a) neseriózní informace médií    b) nízké platy   

c) vysoká míra feminizace    d) práce s dětmi 

e) zkreslené představy o výkonu učitelského povolání  
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Příloha 2: Dotazník pro žáky 

 

Milé žákyně, milí žáci, 

ráda bych vás touto cestou požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Získaná data 

použiji pro zpracování výzkumu ve své bakalářské práci.  

Pokud není u otázky uvedeno jinak, zakroužkujte vždy jen jednu odpověď. 

Dotazník je anonymní, nepodepisujte se. Nezapomeňte, že jde o váš názor, tudíž 

nelze odpovědět špatně.  

Předem děkuji za váš čas a ochotu. 

Erika Legezová 

___________________________________________________________________ 

 

1. Jsem: 

a) chlapec   b) dívka 

 

2. Můj věk: ………………………………. 

 

3. Myslím si, že na naší škole pracují kvalitní učitelé 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

4. Učitelů na naší škole si vážím 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 
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5. Kdyby na základních školách bylo více učitelů (mužů), byla by výuka kvalitnější 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

6. Kterých povolání si vážíš nejvíce (oboduj na stupnici 0 – 9; 9 bodů – nejvíce, 0 bodů – 

nejméně; každé číslo použij právě jednou) 

a) poslanec  b) soudce  c) učitel ZŠ  d) lékař   

e) uklízečka  f) zdravotní sestra g) vědec  h) prodavač 

i) kněz   j) profesionální sportovec 

 

7. Učitelek je na základních školách mnohem víc než učitelů, protože: 

a) muži nechtějí pracovat s dětmi  b) muži si mohou najít lépe placenou práci 

c) je to spíše „ženské“ povolání  d) muži nechtějí pracovat v ženském kolektivu 

 

8. Přál/a bych si, aby na naší škole bylo více učitelů (mužů) 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

9. Povolání učitele je: 

a) užitečné   b) dobře placené  c) náročné  

d) dobré, pro ty, kteří nenašli jiné zaměstnání  

 

10. O učitelích na naší škole mám následující mínění 

a) jsou líní    b) jsou vzdělaní   

c) jejich práce je nebaví   d) mají svou práci rádi 
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11. Učitelé jsou ve společnosti: 

a) oblíbeni b) spíše oblíbeni  c) spíše neoblíbeni d) neoblíbeni 

 

12. Někdy se nechovám k učitelům hezky, protože: 

a) se nudím   b) si to učitelé nezaslouží  

c) jen tak   d) se tak chovají i jiní žáci 

 

13. Na povolání učitele je nejobtížnější: 

a) usměrnit žáky v kázni    b) zaujmout pozornost žáků  

c) organizace výletů a akcí    d) připravovat se na vyučování 

e) zavděčit se rodičům a žákům   f) mít zodpovědnost za žáky 

 

14. Učitelé by měli mít vyšší platy 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

15. Společnost si učitelů váží 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

16. Učitelem může být každý 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 
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