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Příloha č. 1 Dotazník předvýzkum 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

prosím Vás o vyplnění krátké ankety, která bude součástí mé bakalářské práce zaměřené na 

evaluaci učitele v souvislosti na nově vznikající kariérní řád  pedagog. pracovníků. Anketa je 

anonymní a Vaše názory jsou pro mou práci velmi cenné. Vhodnou možnost, prosím, označte 

X. 

Děkuji za ochotu a spolupráci. 

Ivana Šuranská 

Pedagogická fakulta UK, CŠM 

 Školský management, 3. ročník 

 

1) Působíte v 

 

Praze       Středočeském kraji       jinde - kde ……………………… 

 

2) Váš věk:            do 35 let              do 45 let            do 55 let                  starší 55 let    

 

3) Pracujete v:         MŠ                   ZŠ                 SŠ            jinde – kde ………………                                                                                            

                                                                                                            ( nemusíte uvádět) 

4) Jsem:              učitel                ředitel         jiná pozice, jaká…………………………… 

 

5) Myslíte si, že je evaluace učitele pro jeho další kariérní růst důležitá ? 

  

ano   ne  

 

6) Jaké evaluační nástroje jsou pro Vaši práci nejpřínosnější? 

 

    hospitace         rozhovor s kolegy       360° zpětná vazba         portfolio učitele 

     

                dotazníky pro učitele           dotazník pro rodiče        anketa pro žáky 

 

                hodnotící arch učitele           jiný, jaký? ………………………………………….. 

 

     7)    Používáte již jako evaluační nástroj profesní portfolio učitele ?             
 

ano   ne 



 

8) Myslíte si, že povinné zavádění profesních portfolií učitelů ve školách v souvislosti 

s připravovaným kariérním řádem pedagog. pracovníků má smysl? 

 

             ano                              ne 

9) Myslíte si, že je pro Vaši práci potřebný připravovaný kariérní řád pedagog. 

pracovníků? 

                   ano                              ne 

 

10) Myslíte si, že je důležité vyspecifikovat standard učitele? 

 

                      ano                               ne 
 

 

Příloha č. 2 – Dotazník výzkum 

EVALUACE UČITELE 

Dobrý den, 

jmenuji se Ivana Šuranská a jsem studentkou 3. ročníku PedF UK, obor školský management. 

Pro mou bakalářskou práci Evaluace učitele, která bude zaměřena na výzkum postojů učitelů 

k zavedení kariérního řádu a jeho podpůrných systémů, Vás prosím o vyplnění tohoto 

dotazníku. Vaše názory jsou anonymní a pro mou práci velmi cenné. 

Děkuji za spolupráci. 

*Povinné pole 

1) Působíte v : * 

o Moravskoslezském kraji  

o Středočeském kraji  

2) Váš věk: * 

o do 35 let  

o do 45 let  

o do 55 let  

o nad 55 let  

3) Pracujete v: * 

o MŠ  



o ZŠ  

o SŠ  

4) Jste: * 

o učitel/ka  

o ředitel/ka  

o zástupce ředitele/ky  

5) Evaluaci učitele chápete jako: *  

o kontrolu Vaší práce nadřízeným  

o podporu pro Váš další rozvoj  

o Jiné:  

6) Používáte jako evaluační nástroj profesní portfolio učitele? * 

(Profesní portfolio = uspořádaný soubor dokumentů, materiálů, které představují 

profesní postoje, zkušenosti a úspěchy učitele.) 

o Ano  

o Ne  

7) Jak si vedete (popř. budete vést) profesní portfolio? * 

o Elektronicky  

o sborník  

o Nevedu a nehodlám si vést  

o Jiné:  

8) Myslíte si, že povinné zavádění profesních portfolií ve školách v souvislosti s 

připravovaným kariérním řádem pedagogických pracovníků má smysl? * 

 


