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Graf 1 – Porovnání postojů žákyň a učitelky tělesné výchovy (ZŠ J.A. Komenského) 

 

Graf 2 – Porovnání postojů žáků a učitele tělesné výchovy (ZŠ Na Líše) 
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II 

 

Graf 3 – Porovnání postojů žákyň a učitelky tělesné výchovy (ZŠ Na Líše) 

 

Graf 4 – Porovnání postojů žákyň s postoji učitele tělesné výchovy (ZŠ Jandusů, 8. A) 
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III 

 

Graf 5 – Porovnání postojů žákyň s postoji učitele tělesné výchovy (ZŠ Jandusů, 8. B) 

 

Graf 6 – Porovnání postojů žákyň s postoji učitele tělesné výchovy (ZŠ Jandusů, 8. C) 
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IV 

 

Graf 7 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitelky dějepisu 

(ZŠ J.A. Komenského) 

 

Graf 8 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitelky dějepisu (ZŠ Na Líše) 
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V 

 

Graf 9 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitele dějepisu (ZŠ Jandusů, 8. A) 

 

Graf 10 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitele dějepisu (ZŠ Jandusů, 8. B) 
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Graf 11 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitelky dějepisu (ZŠ Jandusů, 8. C) 

 

Graf 12 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitelky občanské výchovy 

(ZŠ J.A. Komenského) 
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Graf 13 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitelky občanské výchovy 

(ZŠ Jandusů, 8. A) 

 

Graf 14 - Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitele občanské výchovy 

(ZŠ Jandusů, 8. B) 
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Graf 15 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitelky hudební výchovy 

(ZŠ J.A. Komenského) 

 

Graf 16 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitelky hudební výchovy 

(ZŠ Jandusů, 8. A) 
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Graf 17 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitelky hudební výchovy 

(ZŠ Jandusů, 8. B) 

 

Graf 18 – Porovnání postojů žákyň a žáků s postoji učitelky hudební výchovy 

(ZŠ Jandusů, 8. C) 
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X 

 

Graf 19 – Celkové postoje žáků k učitelům a učitelkám 

 

Graf 20 – Celkové postoje učitelů a učitelek k žákům 
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Graf 21 – Celkové postoje žáků k vyučujícím 

 

Graf 22 – Celkové postoje chlapců a dívek k vyučujícím 
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Graf 23 – Oblíbenost vyučujících z pohledu chlapců a dívek (otázka č. 1) 

 

Graf 24 – Postoje vyučujících z hlediska jejich věku 
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Příloha č. 1 – Dotazník pro žáky 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

 

Vážení žáci, 

prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí diplomové práce „Vzájemné postoje mezi žáky 

a učiteli“. Jeho cílem je zjistit postoje žáků 8. ročníku ZŠ ke svým učitelům a učitelkám. 

Prosím, abyste zakroužkovali vždy jen jednu možnost, v případě otevřených otázek uvedli 

stručnou odpověď. Dotazník je anonymní. Pokud si svou odpověď rozmyslíte, chybné 

označení přeškrtněte a zakroužkujte jinou odpověď. 

Děkuji. 

Alžběta Březinová, studentka PedF UK 

 

Pohlaví:  a) chlapec b) dívka 

Mezi mé oblíbené předměty patří: ………………………………….  



XIV 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce ČESKÉHO JAZYKA: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XV 

 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce FYZIKY: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XVI 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce TĚLESNÉ VÝCHOVY: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XVII 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce INFORMATIKY: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XVIII 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce VÝTVARNÉ VÝCHOVY: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XIX 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce MATEMATIKY: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XX 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce DĚJEPISU: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XXI 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce CHEMIE: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XXII 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce ANGLICKÉHO JAZYKA: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XXIII 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce NĚMECKÉHO JAZYKA: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XXIV 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce OBČANSKÉ VÝCHOVY: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XXV 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce ZEMĚPISU: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XXVI 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce PŘÍRODOPISU: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



XXVII 

 

Následující otázky se vztahují k učiteli/učitelce HUDEBNÍ VÝCHOVY: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny uvedeného učitele i jeho chování mimo školu a pravdivě odpovězte na 

níže položené otázky. 

 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám ho příliš v oblibě nedokážu určit

je jeden z mých 

oblíbených

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2.
vůbec ke mně není 

vstřícný

spíše ke mně není 

vstřícný
nedokážu určit je ke mně celkem vstřícný je ke mně velmi vstřícný

3.
vůbec není ochoten mi 

pomoci

spíše není ochoten mi 

pomoci
nedokážu určit

je celkem ochoten mi 

pomoci

je velmi ochoten mi 

pomoci

4. vůbec mu nedůvěřuji spíše mu nedůvěřuji nedokážu určit celkem mu důvěřuji naprosto mu důvěřuji

5.
při práci v hodině mě 

vůbec nepovzbuzuje

při práci v hodině mě 

spíše nepovzbuzuje
nedokážu určit

při práci v hodině mě 

celkem povzbuzuje

při práci v hodině mě 

velmi povzbuzuje

6.
vůbec se na něj nemohu 

spolehnout

spíše se na něj nemohu 

spolehnout
nedokážu určit

spíše se na něj mohu 

spolehnout

mohu se na něj zcela 

spolehnout

7.
vůbec mě nemotivuje 

k lepším výkonům

spíše mě nemotivuje 

k lepším výkonům
nedokážu určit

celkem mě motivuje 

k lepším výkonům

velmi mě motivuje 

k lepším výkonům

8.
velmi ve mně vyvolává 

pocit strachu

mírně ve mně vyvolává 

pocit strachu
nedokážu určit

spíše ve mně nevyvolává 

pocit strachu

vůbec ve mně 

nevyvolává pocit 

strachu

9.
vůbec nerespektuje mé 

názory

spíše nerespektuje mé 

názory
nedokážu určit

celkem respektuje mé 

názory

zcela respektuje mé 

názory

10.
jeho nároky výrazně 

přesahují daný předmět

jeho nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

jeho nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

jeho nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.

vůbec nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

spíše nenaplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

nedokážu určit

celkem naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

zcela naplňuje má 

očekávání ve výuce 

tohoto předmětu

12.
je ke mně velmi 

nespravedlivý

je ke mně občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

je ke mně celkem 

spravedlivý

je ke mně zcela 

spravedlivý

13.
chová se ke mně velmi 

nepřátelsky

chová se ke mně mírně 

nepřátelsky
nedokážu určit

chová se ke mně celkem 

přátelsky

chová se ke mně velmi 

přátelsky

14.
nikdy si pro mě neudělá 

čas

málokdy si pro mě udělá 

čas
nedokážu určit

většinou si pro mě udělá 

čas
vždy si pro mě udělá čas

15. často mě zesměšňuje občas mě zesměšňuje nedokážu určit spíše mě nezesměšňuje vůbec mě nezesměšňuje

16.
při komunikaci je velmi 

nepříjemný

při komunikaci je spíše 

nepříjemný
nedokážu určit

při komunikaci je celkem 

příjemný

při komunikaci je velmi 

příjemný

17.

vůbec ve mně 

nevzbuzuje zájem o tento 

předmět

spíše ve mně nevzbuzuje 

zájem o tento předmět
nedokážu určit

celkem ve mně vzbuzuje 

zájem o tento předmět

vzbuzuje ve mně velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte další typické vlastnosti učitele / učitelky: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  



XXVIII 

 

Příloha č. 2 – Dotazník pro učitele 

DOTAZNÍK PRO UČITELE 

 

Vážení učitelé, 

prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí diplomové práce „Vzájemné postoje mezi žáky 

a učiteli“. Smyslem výzkumu je identifikovat postoje učitelů a učitelek k žákům 8. ročníku 

ZŠ. Vaše odpovědi slouží výhradně pro tento výzkum. 

Prosím, abyste zakroužkovali vždy jen jednu možnost, v případě otevřených otázek uvedli 

stručnou odpověď. Pokud si svou odpověď rozmyslíte, chybné označení přeškrtněte 

a zakroužkujte jinou odpověď. 

Děkuji. 

Alžběta Březinová, studentka PedF UK 

 

Vyučuji předmět: …………………………………………………………. 

 

Pohlaví:  a) muž b) žena 

 

Věk: ……………  



XXIX 

 

Následující otázky se vztahují k CHLAPCŮM v 8. třídě: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny v uvedené třídě, chování žáků během vyučování i mimo školu a pravdivě 

odpovězte na níže položené otázky. 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám je příliš v oblibě nedokážu určit mám je celkem v oblibě

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2. mohu působit odměřeně jsem spíše rezervovaný nedokážu určit
jsem k nim celkem 

vstřícný

jsem k nim velmi 

vstřícný

3.
měli by hledat řešení bez 

mé pomoci

měli by pracovat spíše 

bez mé pomoci
nedokážu určit

jsem celkem ochoten jim 

pomoci

jsem velmi ochoten jim 

pomoci

4.
mám pocit, že mi vůbec 

nedůvěřují

myslím, že mi spíše 

nedůvěřují
nedokážu určit celkem mi důvěřují naprosto mi důvěřují

5.

při práci v hodině 

nechávám míru aktivního 

zapojení zcela na nich

při práci v hodině 

nechávám míru aktivního 

zapojení spíše na nich

nedokážu určit
při práci v hodině je 

mírně povzbuzuji

při práci v hodině je 

velmi povzbuzuji

6.
myslím, že se na mě 

nespoléhají

spíše se na mě 

nespoléhají
nedokážu určit

spíše se na mě mohou 

spolehnout

mohou se na mě zcela 

spolehnout

7.
k lepším výkonům je téměř 

nemotivuji

spíše je k lepším 

výkonům nemotivuji
nedokážu určit

mírně je motivuji 

k lepším výkonům

velmi je motivuji 

k lepším výkonům

8.
mé chování v nich může 

vyvolávat pocit strachu

občas v nich mohu 

vyvolat pocit strachu
nedokážu určit

spíše v nich 

nevyvolávám pocit 

strachu

vůbec v nich 

nevyvolávám pocit 

strachu

9.
o jejich názory se 

nezajímám

spíše jejich názory 

nerespektuji
nedokážu určit

celkem respektuji jejich 

názory

zcela respektuji jejich 

názory

10.
mé nároky výrazně 

přesahují daný předmět

mé nároky mírně 

přesahují daný předmět
nedokážu určit

mé nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

mé nároky jsou zcela 

odpovídající danému 

předmětu

11.
můj předmět je vůbec 

nebaví

můj předmět je spíše 

nebaví
nedokážu určit

můj předmět je celkem 

baví

můj předmět je velmi 

baví

12. nejsem k nim spravedlivý
mohu k nim být občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

jsem k nim celkem 

spravedlivý

jsem k nim zcela 

spravedlivý

13.
nechovám se k nim 

přátelsky

nechovám se k nim příliš 

přátelsky
nedokážu určit

chovám se k nim celkem 

přátelsky

chovám se k nim velmi 

přátelsky

14.
bohužel pro ně vůbec 

nemám čas

málokdy si pro ně udělám 

čas
nedokážu určit

většinou si pro ně 

udělám čas

vždy si pro ně udělám 

čas

15.
často dělám vtipy na jejich 

osobu

občas dělám vtipy na 

jejich osobu
nedokážu určit spíše je nezesměšňuji vůbec je nezesměšňuji

16.
při komunikaci se chovám 

autoritativně

při komunikaci jsem spíše 

věcný
nedokážu určit

při komunikaci jsem 

celkem příjemný

při komunikaci jsem 

velmi příjemný

17.

mám pocit, že o můj 

předmět vůbec nemají 

zájem

spíše neprojevují zájem o 

můj předmět
nedokážu určit

celkem v nich vzbuzuji 

zájem o tento předmět

vzbuzuji v nich velký 

zájem o tento předmět

 

Uveďte typické vlastnosti chlapců ve třídě: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  



XXX 

 

Následující otázky se vztahují k DÍVKÁM v 8. třídě: 
 

Pokuste se vybavit si vyučovací hodiny v uvedené třídě, chování žákyň během vyučování i mimo školu a pravdivě 

odpovězte na níže položené otázky. 

1.
vůbec nepatří mezi mé 

oblíbené
nemám je příliš v oblibě nedokážu určit

mám je celkem v 

oblibě

patří mezi mé velmi 

oblíbené

2. mohu působit odměřeně jsem spíše rezervovaný nedokážu určit
jsem k nim celkem 

vstřícný

jsem k nim velmi 

vstřícný

3.
měly by hledat řešení bez 

mé pomoci

měly by pracovat spíše bez 

mé pomoci
nedokážu určit

jsem celkem ochoten 

jim pomoci

jsem velmi ochoten 

jim pomoci

4.
mám pocit, že mi vůbec 

nedůvěřují

myslím, že mi spíše 

nedůvěřují
nedokážu určit celkem mi důvěřují naprosto mi důvěřují

5.

při práci v hodině 

nechávám míru aktivního 

zapojení zcela na nich

při práci v hodině 

nechávám míru aktivního 

zapojení spíše na nich

nedokážu určit
při práci v hodině je 

mírně povzbuzuji

při práci v hodině je 

velmi povzbuzuji

6.
myslím, že se na mě 

nespoléhají
spíše se na mě nespoléhají nedokážu určit

spíše se na mě 

mohou spolehnout

mohou se na mě 

zcela spolehnout

7.
k lepším výkonům je téměř 

nemotivuji

spíše je k lepším výkonům 

nemotivuji
nedokážu určit

mírně je motivuji 

k lepším výkonům

velmi je motivuji 

k lepším výkonům

8.
mé chování v nich může 

vyvolávat pocit strachu

občas v nich mohu 

vyvolat pocit strachu
nedokážu určit

spíše v nich 

nevyvolávám pocit 

strachu

vůbec v nich 

nevyvolávám pocit 

strachu

9.
o jejich názory se 

nezajímám

spíše jejich názory 

nerespektuji
nedokážu určit

celkem respektuji 

jejich názory

zcela respektuji 

jejich názory

10.
mé nároky výrazně 

přesahují daný předmět

mé nároky mírně přesahují 

daný předmět
nedokážu určit

mé nároky celkem 

odpovídají danému 

předmětu

mé nároky jsou zcela 

odpovídající 

danému předmětu

11.
můj předmět je vůbec 

nebaví

můj předmět je spíše 

nebaví
nedokážu určit

můj předmět je 

celkem baví

můj předmět je velmi 

baví

12. nejsem k nim spravedlivý
mohu k nim být občas 

nespravedlivý
nedokážu určit

jsem k nim celkem 

spravedlivý

jsem k nim zcela 

spravedlivý

13.
nechovám se k nim 

přátelsky

nechovám se k nim příliš 

přátelsky
nedokážu určit

chovám se k nim 

celkem přátelsky

chovám se k nim 

velmi přátelsky

14.
bohužel pro ně vůbec 

nemám čas

málokdy si pro ně udělám 

čas
nedokážu určit

většinou si pro ně 

udělám čas

vždy si pro ně 

udělám čas

15.
často dělám vtipy na 

jejich osobu

občas dělám vtipy na jejich 

osobu
nedokážu určit

spíše je 

nezesměšňuji

vůbec je 

nezesměšňuji

16.
při komunikaci se chovám 

autoritativně

při komunikaci jsem spíše 

věcný
nedokážu určit

při komunikaci jsem 

celkem příjemný

při komunikaci jsem 

velmi příjemný

17.

mám pocit, že o můj 

předmět vůbec nemají 

zájem

spíše neprojevují zájem o 

můj předmět
nedokážu určit

celkem v nich 

vzbuzuji zájem o 

tento předmět

vzbuzuji v nich 

velký zájem o tento 

předmět
 

Uveďte typické vlastnosti dívek ve třídě: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 


