
9 PŘÍLOHY 

 

 

Vážená paní, Vážený pane, 

se souhlasem náměstka Sekce inspekční činnosti PhDr. Ondřeje Andryse a ředitele 

inspektorátu (titul, jméno, příjmení) si Vás dovoluji požádat o vyplnění elektronického 

dotazníku. Dotazníkové šetření je anonymní a informace, které mně vyplněním dotazníku 

poskytnete, budou podkladem pro zpracování bakalářské práce na Pedagogické fakultě UK 

v Praze, obor Školský management. Po vyplnění dotazníku stačí jen kliknout pod 

dotazníkem na tlačítko „Odeslat“. Dotazník, prosím, vyplňte nejpozději do  15. 12. 2013. 

 

Dotazník k vyplnění naleznete zde: 

 
https://docs.google.com/forms/d/1d_ttgK3zmDikglznArOCuS7Htof9gVHjHwpJnKDhzvs/viewform 

 

Děkuji Vám velmi za ochotu a spolupráci. 

 

S pozdravem 

 

Jana Egertová 

 

 

Dotazník pro ŠI a KP pracující v ČŠI před rokem 2006 až do současnosti 

 

1. V ČŠI pracujete v pozici: (vyberte prosím jednu odpověď) 

a. školní inspektor/inspektorka 

b. kontrolní pracovník/pracovnice 

Množina odpovědí: varianta odpovědi s výběrem jedné kategorie 

2. Před rokem 2006 jste v ČŠI pracoval/a: (vyberte prosím jednu odpověď)  

a. nejvýše 1 rok 

b. 13 a více měsíců (nejvýše od roku 1992) 

c. již od založení ČŠI v roce 1991 

Množina odpovědí: varianta odpovědi s výběrem jedné kategorie 

3. Sběr dat z inspekční činnosti oproti období před rokem 2006 trvá díky 

elektronickému zpracování a vyhodnocení kratší dobu: (vyberte prosím jednu 

odpověď) 

https://docs.google.com/forms/d/1d_ttgK3zmDikglznArOCuS7Htof9gVHjHwpJnKDhzvs/viewform
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a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. rozhodně ne  

Množina odpovědí: varianta odpovědi s výběrem jedné kategorie 

4. Data z inspekční činnosti oproti období před rokem 2006 jsou díky 

elektronickému zpracování a vyhodnocení snadno dohledatelná: (vyberte 

prosím jednu odpověď) 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. rozhodně ne  

Množina odpovědí: varianta odpovědi s výběrem jedné kategorie 

5. Elektronický sběr dat v inspekční práci (i data získaná z anket s učiteli a žáky; 

rychlých šetření ze škol) a využívání nejmodernější ICT: (je možné vybrat více 

odpovědí) 

a. zkracuje čas potřebný pro zpracování inspekčních výstupů a následnou 

analýzu sbíraných dat 

b. zvyšuje objektivitu inspekčních výstupů a zejména výroční zprávy ČŠI 

o stavu vzdělávání v ČR 

c. míra subjektivity v hodnocení škol se díky ICT a jejímu využití neustále 

snižuje 

d. žádný přínos není 

e. jiné (uveďte) 

Množina odpovědí: výběr více možností a textové pole u položky “jiné” 

6. Při přípravě na inspekční činnost jako zdroj informací o inspektované škole 

nejčastěji využíváte (uveďte prosím maximálně 3 nejčastější zdroje): (je možné 

vybrat více odpovědí)  

a. internet (webové stránky školy a dokumenty z nich stažené) 

b. internet (webové stránky zřizovatele) 

c. podklady zaslané ředitelem inspektované školy (v elektronické podobě) 
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d. podklady zaslané ředitelem inspektované školy (v listinné podobě 

prostřednictvím pošty) 

e. telefonickou komunikaci s ředitelem inspektované školy  

f. inspekční výstupy z předchozích let (IZ nebo P) – v elektronické podobě 

g. inspekční výstupy z předchozích let (IZ nebo P) – v listinné podobě 

h. nevyužívám žádný zdroj informací 

i. jiný (uveďte) 

Množina odpovědí: výběr vice možností a textové pole u položky “jiný” 

7. Jaké komunikační prostředky nejčastěji využíváte při inspekční práci mezi 

členy inspekční komise? Týká se i komunikace v mimopracovní době. Uveďte 

prosím maximálně 3 nejčastější komunikační prostředky: (je možné vybrat více 

odpovědí) 

a. intranet krajského inspektorátu 

b. osobní kontakt se členy inspekční komise 

c. pevnou telefonní linku 

d. mobilní telefon (služební) 

e. e-mail 

f. komunikaci prostřednictvím sociálních sítí (např. facebook aj.) 

g. klasickou poštu 

h. žádné nevyužívám 

i. jiné (uveďte) 

Množina odpovědí: výběr vice možností a textové pole u položky “jiné” 

8. Intranet vnímáte jako: (je možné vybrat více odpovědí) 

a. užitečný zdroj informací 

b. aktualizovanou databanku vnitřních předpisů, směrnic a nařízení 

c. prostředek k předávání poznatků mezi zaměstnanci ČŠI navzájem 

d. prostředek sdílení dat, informací a podnětů mezi zaměstnanci ČŠI 

navzájem 

e. ke své práci nepotřebný 
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      Množina odpovědí: výběr více možností 

9. Jaké výhody a nevýhody oproti období před rokem 2006 spatřujete ve 

využívání mobilní výpočetní techniky (notebook, mobilní telefon)? Uveďte, 

prosím, alespoň 2 výhody či nevýhody. 

Množina odpovědí: textové pole 

10. Vzdělávací nabídka ze strany zaměstnavatele v oblasti ICT je vzhledem 

k rychlému rozvoji informačních a komunikačních technologií z Vašeho 

pohledu dostačující: (vyberte prosím jednu odpověď) 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. rozhodně ne 

Množina odpovědí: varianta odpovědi s výběrem jedné kategorie 

11. Jaký druh vzdělávání v oblasti ICT upřednostňujete? Uveďte prosím maximálně 

2  možnosti: (je možné vybrat více odpovědí) 

a. e-learningové kurzy s možností zapojení i z domova 

b. klasickou výuku (přednáška lektora s názornými ukázkami) 

c. samostudium odborné ICT literatury 

d. účast v ICT kurzech dle vlastního výběru a na vlastní náklady 

e. žádné vzdělávání v oblasti ICT nepotřebuji 

Množina odpovědí: výběr vice možností 

12. Pro zefektivnění Vaší práce byste v oblasti ICT přivítali: (je možné vybrat více 

odpovědí) 

a. pouze pevný PC na kmenovém pracovišti, jako tomu bylo před rokem 

2006, notebook ke své práci nepotřebuji 

b. současný stav je vyhovující (notebook s dockovací stanicí a LCD 

monitorem – jednotný hardware i software pro všechny uživatele; 

služební mobilní telefon) – je plně využita mobilita uvedených zařízení 

c. tablet místo stávajícího notebooku, pokud by tablet umožňoval sběr dat 

z inspekční činnosti i mimo síť ČŠI 
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d. možnost VPN (připojení do virtuální privátní sítě) – tedy možnost 

připojit se do sítě ČŠI např. i ze školy nebo domova a mít tak přístup ke 

všem aplikacím využívaným v ČŠI (např. Inspis, Ginis) 

e. možnost uskutečnění videokonferencí (mezi členy inspekční komise 

navzájem i inspektovanými školami) 

f. jiné (uveďte) 

Množina odpovědí: výběr více možností a textové pole u položky “jiné” 

 

  

Otázky řízeného rozhovoru 

 

1. Co je z Vašeho pohledu největším pozitivem a naopak největším problémem ve 

využívání ICT ve Vašem inspektorátu? 

2. Využívají školní inspektoři a kontrolní pracovníci Vašeho inspektorátu notebooky 

při inspekční činnosti přímo ve školách? O jakou část ŠI a KP se jedná? 

3. Kolik pracovníků Vašeho inspektorátu nemá zásadní problémy s využíváním ICT 

ve své práci? Můžete uvést v procentech? 

4. Je ve Vašem inspektorátu nějaká osoba (ŠI, KP, referentka), na kterou se ostatní 

pracovníci obracejí v případě dotazů k ICT, nebo problémů s ICT? 

5. Jakým způsobem motivujete pracovníky Vašeho inspektorátu k využívání ICT? 

6. Je problematika ICT (InspIS, GINIS atd.) součástí pravidelných měsíčních porad 

inspektorátu? Pokud ne, jak často je tato problematika na poradách inspektorátu 

probírána? 

7. Realizuje Váš inspektorát vlastní vzdělávací akce k problematice ICT? Pokud ano, 

jak často a jaká je jejich náplň? 

8. Umožňujete pracovníkům Vašeho inspektorátu zúčastnit se vzdělávání k ICT (účast 

na školeních a seminářích, které si pracovníci sami vyhledají)? 

9. Jaký je z Vašeho pohledu převažující postoj pracovníků Vašeho inspektorátu 

k inovacím v oblasti ICT? 

10. Jak byste celkově zhodnotil/a úroveň využívání ICT pracovníky Vašeho 

inspektorátu? 

   


