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1.  Uveďte prosím svůj věk:  

o méně než 20 let  

o 20 –  30 let  

o 31 –  40 let  

o 41 –  50 let  

o 51 –  62 let  

o více než 62 let  

2.  Uveďte prosím délku své pedagogické praxe:  

o méně než 10 let  

o 11 –  20 let  

o 21 –  30 let  

o 31 –  40 let  

o více než 40 let  

3.  Uveďte prosím své nejvyšší dosažené vzdělání :  

o středoškolské neumělecké / nepedagogické  

o středoškolské umělecké /  pedagogické  

o vyšší  odborné neumělecké / nepedagogické  

o vyšší  odborné umělecké /  pedagogické  

o vysokoškolské neumělecké / nepedagogické  

o vysokoškolské umělecké /  pedagogické  

4.  Uveďte prosím své současné pracoviště:  

o ZUŠ  

o střední škola  s  pedagogickým zaměřením  

o konzervatoř  

o vysoká škola  

o hudební kroužky a kurzy při  různých volnočasových  

          zařízeních  



o soukromá výuka  

o jiné  

5.  Kolik začátečníků předškolního věku jste v  uplynulém školním roce 

(2014/2015) vyučoval(a)?  

6.  Kolik začátečníků školního věku jste v  uplynulém školním roce 

(2014/2015) vyučoval(a)?  

7.  Jaký věk považujete za nejvhodnější  pro začátek výuky hry na klavír 

a z jakého důvodu?  

o předškolní věk  

o mladší školní věk  

o starší školní věk  

o dospívání  

o dospělost  

8.  Jaký konkrétní věk v předškolním období (3 -6 let) považujete za 

nejvhodnější pro začátek výuky hry na klavír a z  jakého důvodu?  

o 3 roky 

o 4 roky 

o 5 let  

o 6/7 let  

9.  Považujete rozdílný věk žáků za důvod k  rozdílnému přístupu 

pedagoga?  

o ano 

o ne 

10.  Pokud ano, v čem podle Vás tento rozdílný  přístup spočívá?  

o rozdílné metody výuky  

o rozdílná komunikace  

o rozdílná struktura hodiny 

o rozdílný způsob motivace  

o rozdílné tempo výuky  

o jiné ___________________________________________________  

11.  V čem podle Vás spočívají klady začátku výuky hry na klavír 

v obdob í  předškolního věku?  



12.  V čem zápory?  

13.  Jaké metody používáte při výuce dětí předškolního věku? Z  jakého 

důvodu volíte právě tyto metody?  

14.  Jaké materiály používáte při výuce dětí předškolního věku a proč, 

v čem vidíte jejich klady a zápory?  

15.  Považujete své dosavadní vzdělání (poznatky získané při studiu) za 

dostatečné pro výuku dětí předškolního věku?  

o ano 

o ne 

16.  Kde nebo jakým způsobem jste  si případné nedostatky doplnil(a)? 

17.  Kde získáváte nové podněty pro výuku, seznamujete se s  novými 

metodami a hudebními materiály?  

18.  Prostor pro vyjádření vlastního názoru na problematiku výuky hry 

na klavír dětí  předškolního věku.  

 


