
PŘÍLOHA

Scénář skupinové diskuse

Zpětná vazba učitele a žákovská motivace k učení

Úvod 

Seznámení se základními pravidly, účely a zásadami výzkumu

 garance anonymity;

 důraz na vlastní názory;

 neexistují dobré nebo špatné odpovědi, všechny názory mě zajímají;

 informace o záznamu: zápis, nahrávání?

 právo zeptat se na cokoliv, pokud není něco jasné či srozumitelné.

Představovat navzájem účastníky není potřeba, všichni se vzájemně znají.

Tematické okruhy diskuse:

I. Osobnost učitele

1) Jakými vlastnostmi, podle tvého názoru, disponuje dobrý učitel jako člověk?

2) Jaké lidské vlastnosti by naopak mít neměl?

3) Stalo se ti někdy, že ti učitel předmět, který patřil mezi tvé oblíbené, znechutil tak, že tě 

předmět přestal zajímat? Jak k tomu příp. došlo, čím to bylo?

4) A obráceně: má dobrý učitel tu moc, učinit původně neoblíbený, nezáživný a nudný či 

jinak tebou negativně vnímaný předmět, předmětem, který tě baví a který se rád učíš? Čím 

myslíš, že to je?

ZAPSAT NA FLIPCHART!

II. Výuka 

5) Jak by se ty „dobré“ lidské vlastnosti učitele mohly či měly promítat do výuky, jak by se 

měly projevovat v hodinách?

6) Jakým způsobem učí dobrý učitel a jak se tento způsob výuky odlišuje od způsobu, jímž 

vyučuje učitel, který ti stylem své práce naopak nevyhovuje?

7) Jak vypadá hodina, která tě baví? Kdy tě výuka zajímá?



ZAPSAT NA FLIPCHART!

III. Komunikace ve vyučování

8) Kdy, za jakých okolností se v hodině rád/ráda zapojíš do diskuse? 

9) Jak vypadá komunikace ve vyučování, kdy se ti naopak v hodině s učitelem mluvit nechce?

10) Na jaké otázky učitele se ti většinou chce v hodině odpovídat?

11) Pokud nevíš odpověď na učitelovu otázku, jen ji třeba tušíš, či si chceš vyzkoušet, zda je 

tvůj názor správný, zapojíš se do diskuse vždy, někdy, nikdy?

12) Pokud jen někdy - kdy, za jakých okolností?

13) Jak (a kdy) dobrý učitel v hodině mluví? 

14) S jakým učitelem se ti dobře v hodinách „povídá“ a proč si myslíš, že tomu tak je?

ZAPSAT NA FLIPCHART!

IV. Hodnocení

15) Pokud učitel na tvou odpověď reaguje ironicky, či se podivuje nad tím, jak to, že nevíš 

správnou odpověď, máš chuť odpovídat dál, ukázat., že přece jen něco víš?

16) Když tvou odpověď učitel před ostatními pochválí, motivuje tě to pokračovat s ním 

v dialogu, chce se ti odpovídat na jeho další otázky? 

17) Učitel někdy na tvoji odpověď reaguje jen neverbálně, bez pomoci slov – považuješ to za 

dobrý způsob hodnocení, horší či naopak lepší, než když učitel svoji reakci vyjádří slovy?

18) Pokouší-li se učitel zpřesnit tvou odpověď či tě ke správné odpovědi tzv. přivést, je ti to 

spíš příjemné, či nepříjemné - není pro tebe lepší, řekne-li prostě: „ne, tak to není“? Jaký 

způsob zkoušení nemáš vůbec rád/ráda a který ti naopak vyhovuje, proč?

ZAPSAT NA FLIPCHART!

V. Motivace

19) Co tě v hodině podle tvého názoru nejvíc motivuje k učení? Co tě motivuje dávat pozor 

a přemýšlet nad probíraným tématem při vyučování?

20) Co naopak na tebe v hodinách působí demotivačně?

ZAPSAT NA FLIPCHART!



Nedokončené věty

Teď vám rozdám papír, na kterém je několik nedokončených vět. Prosím, doplňte, co vás jako 

první napadne. Dlouho nad tím nepřemýšlejte. Můžete doplnit cokoliv!

Hodina mě baví, když…

Hodina mě nebaví, když…

Do diskuse s učitelem se ve vyučování většinou zapojuji, když…

Je příjemné, když mi/nám učitel říká…

Je mi nepříjemné, když mi/nám učitel říká…  

Je příjemné, když na mou odpověď učitel….

Je mi nepříjemné, když na to, co jsem řekl/a, učitel…

Shrnutí, poděkování, rozloučení.


