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Přílohy 

 

Příloha č. 1 

 

Dotazník pro učitele dějepisu ve středních školách A, B a C 

 

Otázky k osobě pedagoga: 

1/ Vzdělání (titul) pedagoga: 

2/ Věk: 

3/ Pohlaví: 

4/ Vysoká škola, kterou pedagog vystudoval: 

5/ Vystudovaná aprobace: 

6/ Školy, kde dosud pedagog vyučoval: 

7/ Délka učitelské praxe: 

 

Otázky k jazykové kompetenci pedagoga: 

8/ Vyučovací jazyk v hodině dějepisu: 

9/ Mateřský jazyk pedagoga: 

10/ Jak se podle Vás  ztotožňujete s jazykovou a filozofickou koncepcí školy? 

11/ Jakým způsobem komunikujete se svými studenty v hodině? 

12/ Jakým způsobem tito studenti komunikují s Vámi při vyučování? 

13/ Jak podle Vás tito stejní studenti komunikují mezi sebou o přestávce? 

14/ Mluvíte ve výuce ve spisovné, hovorové nebo obecné formě jazyka? 

15/ Držíte se jedné uvedené formy po celou vyučovací hodinu? 

16/ Je ve Vaší hodině pravidelně přítomen tlumočník českého znakového jazyka? 

 

Otázky k jazykové motivovanosti pedagoga: 

17/ Znáte typ a velikost sluchové ztráty jednotlivých studentů Vaší třídy? 

18/ Vyberte, jaký komunikační kód běžně používáte při své výuce dějepisu (lze i více 

možností): 

 a) ke studentům mluvím českým znakovým jazykem, z toho: 

  a
1
) svůj projev v českém znakovém jazyce nijak neupravuji 
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  a
2
) používám některý z dialektů českého znakového jazyka 

  a
3
)
 

svou komunikaci v českém znakovém jazyce nějakým způsobem 

přizpůsobuji   přítomným studentů 

  a
4
) pokud jste odpověděli ano na a

3
), uveďte jakým způsobem 

 b) ke studentům mluvím znakovanou češtinou 

 c) ke studentům používám metodu totální komunikace 

 d) ke studentům používám některou jinou komunikační metodu kromě českého jazyka 

 e) ke studentům mluvím v českém jazyce, z toho: 

  e
1
) na studenty mluvím zcela přirozeným tempem a hlasitostí řeči 

  e
2
) při výuce používám zcela běžné syntaktické konstrukce českého jazyka 

  e
3
) na studenty mluvím spíše pomaleji 

  e
4
) na studenty mluvím spíše rychleji 

  e
5
) na studenty mluvím více nahlas 

  e
6
) na studenty mluvím spíše potichu 

  e
7
) na studenty více artikuluji 

  e
8
) snažím se, aby moje výslovnost byla přijatelná pro využití sluchu 

  e
9
) snažím se, aby moje výslovnost byla přijatelná pro odezírání 

 f) se studenty si celou hodinu nebo její převážnou část jenom píšeme, chatujeme 

 g) se studenty používám zcela jiný komunikační kód a to tento: 

 h) v hodinách vybrané komunikační kódy střídám podle konkrétních přítomných studentů 

19/ Vysvětlete, proč používáte právě Vámi zvolený komunikační kód: 

 

Otázky k metodice výuky pedagoga: 

20/ Uveďte, jakým způsobem spolupracujete s tlumočníkem, máte-li ho k dispozici při výuce 

dějepisu: 

21/ Uveďte, jaké konkrétní výukové materiály při své výuce běžně používáte: 

22/ Vizualizujete nějakým způsobem svou výuku? 

 a
1
) Pokud ano, jak a proč? 

 b
1
) Pokud ne, proč? 

23/ Vybíráte své jazykové prostředky podle přítomných studentů? 

24/ Myslíte si, že používáte běžné kvantum termínů a odborných slov, jako byste mluvili ve 

třídě slyšících středoškoláků? 

25/ Myslíte si, že používáte více termínů a odborných slov, než kdybyste učili ve třídě 

slyšících středoškoláků? 
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26/ Myslíte si, že používáte méně termínů a odborných slov, než kdybyste učili ve třídě 

slyšících středoškoláků? 

27/ Myslíte si, že používáte zhruba stejně dlouhé věty, jaké byste volili ve řídě slyšících 

středoškoláků? 

28/ Myslíte si, že používáte spíše delší věty, než jaké byste volili ve řídě slyšících 

středoškoláků? 

29/ Myslíte si, že používáte spíše kratší věty, než jaké byste volili ve řídě slyšících 

středoškoláků? 

30/ Pokud nějakým způsobem přizpůsobujete svůj projev svým studentům ve třídě, popište 

jak: 

31/ Jakým způsobem podporujete rozvoj sociálních kontaktů ve své třídě? 

32/ Používáte někdy ve své hodině i humor? 

33/ Uveďte způsoby, jakými testujete znalosti svých studentů. 

34/ Jakým způsobem přivoláváte pozornost studentů ve třídě, pokud máte pocit, že nedávají 

pozor? 

 

 


