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Dotazník 

Na skok k obojživelníkům. 

Autor: Monika Polačková 

Cílem dotazníku je zhodnotit vzdělávací program Na skok 

k obojživelníkům, který vznikl v rámci diplomové práce. Získané výsledky 

autorce poslouží k vyhodnocení kvality programu a také budou zdrojem  

pro případné úpravy aktivit tak, aby vyhovovaly vzdělávacím potřebám žáků. 

Jak vyplňovat dotazník? 

Správnou odpověď označte křížkem: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Ve kterém období školního roku probíráte ve výuce obojživelníky? 

 září – prosinec 

 leden – březen 

 duben – červen 

2) Získali žáci před absolvováním programu již nějaké znalosti o 
obojživelnících? 

 ano 

 ne 

3) Jak byste ohodnotili vzdělávací náplň programu vzhledem k učivu 
probíranému v běžné výuce ? 

 vyhovující, obsah odpovídá učivu a vzdělávacím potřebám 
žáků 

 nevyhovující, žáci spousty informací již znají 

 nevyhovující, pro žáky je program příliš složitý a obsáhlý 

 jiný: 
…………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………… 

  



4) Která témata byste ve vzdělávacím programu upřednostnili? 

 žádné, program je vyvážený 

 morfologické znaky  

 ochrana obojživelníků 

 význam obojživelníků 

 jiná: 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………… 

5) Která aktivita se Vám líbila nejvíce? 

 Aktivita 1: Ve vodě i na zemi, žák je proto zmatený 

 Aktivita 2: Všichni jsme si rovni 

 Aktivita 3: Není vejce jako vejce 

 Aktivita 4: Najdi rozdíly 

 Aktivita 5: Od vajíčka k dospělci 

 Aktivita 6: Zpěváci z nás nebudou 

a 

proč?...........................................................................................

.................................................................................................... 

6) Která aktivita se Vám líbila nejméně? 

 Aktivita 1: Ve vodě i na zemi, žák je proto zmatený 

 Aktivita 2: Všichni jsme si rovni 

 Aktivita 3: Není vejce jako vejce 

 Aktivita 4: Najdi rozdíly 

 Aktivita 5: Od vajíčka k dospělci 

 Aktivita 6: Zpěváci z nás nebudou 

a 

proč?...........................................................................................

.................................................................................................... 

  



7) Hodnotíte vzdělávací program jako přínosný? 

 ano 

 ne 

a 

proč…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………… 

8) Navštívíte vzdělávací program i příště? 

 ano 

 ne 

Děkuji za spolupráci při vyplnění a navrácení 

vyplněných dotazníků. 

 


