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Zjistit jednotlivZjistit jednotlivéé ččinnosti týkajinnosti týkajííccíí se výuky vykonse výuky vykonáávanvanéé
ststřředoedošškolským ukolským uččitelem OP;itelem OP;

U jednotlivých U jednotlivých ččinnostinnostíí zjistit subjektivnzjistit subjektivněě pocipociťťovanou: ovanou: 
ččasovou nasovou náároroččnost;nost;

ddůůleležžitost; itost; 

ddůůleležžitost pro zaitost pro začčíínajnajííccíího uho uččitele;itele;

Analýza zAnalýza zíískaných dat pskaných dat přřispispěěje ke koncipovje ke koncipováánníí::
zzáákladnkladníí pedagogicko psychologickpedagogicko psychologickéé ppřříípravy;pravy;

daldalšíšího vzdho vzděělláávváánníí uuččitelitelůů. . 

1 C1 Cííl l ššetetřřeneníí
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pro zpro zíískskáánníí potpotřřebných dat ebných dat ➪➪dotazndotazníík, který mk, který máá formu formu 
inventinventáářře;e;

vyuvyužžititíí ppřřekladu a výraznekladu a výraznéé úúpravy dotaznpravy dotaznííku, který byl ku, který byl 
poupoužžit  it  EducationEducation TestingTesting ServiceService v roce 1992;v roce 1992;

2   Dotazn2   Dotazníík a jeho struktura k a jeho struktura (1)(1)
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Struktura dotaznStruktura dotaznííku: ku: 

A) seznam A) seznam ččinnostinnostíí a jejich posuzova jejich posuzováánníí;;

B) demografickB) demografickéé úúdaje;daje;

C) C) ččáást, ve kterst, ve kteréé respondent uvrespondent uvááddíí, jak obsah , jak obsah 
dotazndotaznííku vystihl  ku vystihl  

2   Dotazn2   Dotazníík a jeho struktura k a jeho struktura (2)(2)
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Seznam Seznam ččinnostinnostíí a jejich posuzova jejich posuzováánníí::

I    plI    pláánovnováánníí a pa přřííprava výuky (26 poloprava výuky (26 položžek)ek)

II   vlastnII   vlastníí výuka (18 polovýuka (18 položžek)ek)

III  hodnocenIII  hodnoceníí výsledkvýsledkůů uuččeneníí žžáákkůů a a úúččinnosti výuky (11innosti výuky (11
polopoložžek)ek)

IV  IV  ččinnosti mimo vlastninnosti mimo vlastníí výuku (23 polovýuku (23 položžek)ek)

V   dalV   dalšíší ččinnosti souvisejinnosti souvisejííccíí s povols povoláánníím um uččitele (5  itele (5  
polopoložžek)ek)

2   Dotazn2   Dotazníík a jeho struktura k a jeho struktura (3)(3)
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I PlI Pláánovnováánníí a pa přřííprava výuky prava výuky 

Prostudovat UO danProstudovat UO danéého pho přředmedměětu a stanovit ctu a stanovit cííle le 
ppřředmedměětu pro urtu pro urččený roený roččnnííkk

Navrhnout prNavrhnout průůbběěh vyuh vyuččovacovacíích hodin tak, aby ch hodin tak, aby ččas as 
ururččený k výuce byl efektivnený k výuce byl efektivněě vyuvyužžit  it  

Zajistit dodrZajistit dodržžovováánníí pravidel bezpepravidel bezpeččnosti a sledovat nosti a sledovat 
sprspráávný a bezpevný a bezpeččný stav a chod strojný stav a chod strojůů, pom, pomůůcek, cek, 
ppřříístrojstrojůů, vybaven, vybaveníí a materia materiáállůů poupoužžíívaných vaných žžáákyky

ChvChváálit a podporovat lit a podporovat žžáádoucdoucíí chovchováánníí žžáákkůů

3   Uk3   Ukáázky polozky položžek ek ččáásti A dotaznsti A dotaznííku ku 
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II VlastnII Vlastníí výukavýuka
Organizovat Organizovat ččinnost innost žžáákkůů ve tve třříídděě tak, aby tak, aby 
jejich ujejich uččebnebníí výsledky ve tvýsledky ve třříídděě byly co nejlepbyly co nejlepšíší

ZajiZajiššťťovat individualizaci výuky ovat individualizaci výuky žžáákkůů se se 
specispeciáálnlníími vzdmi vzděělláávacvacíími potmi potřřebamiebami

Shrnovat obsah uShrnovat obsah uččiva kaiva kažžddéé hodinyhodiny

3   Uk3   Ukáázky polozky položžek ek ččáásti A dotaznsti A dotaznííku ku 
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III HodnocenIII Hodnoceníí výsledkvýsledkůů uuččeneníí se  se  žžáákkůů a a 
úúččinnosti výukyinnosti výuky
ZadZadáávat, vybvat, vybíírat, opravovat, znrat, opravovat, znáámkovat dommkovat domááccíí
cvicviččeneníí
ZdZdůůvodvodňňovat ovat žžáákovi výsledky hodnocenkovi výsledky hodnoceníí jeho prjeho prááce  ce  
a chova chováánníí
Na zNa záákladkladěě výsledkvýsledkůů žžáákkůů rozhodovat o prozhodovat o přříípadnpadnéé
modifikaci výukymodifikaci výuky
Organizovat Organizovat ččinnost innost žžáákkůů ve tve třříídděě tak, aby jejich tak, aby jejich 
uuččebnebníí výsledky ve tvýsledky ve třříídděě byly co nejlepbyly co nejlepšíší

3   Uk3   Ukáázky polozky položžek ek ččáásti A dotaznsti A dotaznííku ku 
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IV IV ČČinnosti uinnosti uččitele mimo vlastnitele mimo vlastníí výukuvýuku
Seznamovat Seznamovat žžááky, popky, popřř. rodi. rodičče, se e, se šškolnkolníím m 
řřáádem a pravidlydem a pravidly
AktivnAktivněě se se úúččastnit provoznastnit provozníích a ch a 
pedagogických porad pedagogických porad šškoly, schkoly, schůůzek s rodizek s rodičči a i a 
šškolnkolníích radch rad
DoprovDoprováázet zet žžááky a dohlky a dohlíížžet na net na něě ppřři i 
mimomimošškolnkolníích akcch akcííchch

3   Uk3   Ukáázky polozky položžek ek ččáásti A dotaznsti A dotaznííku ku 
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V DalV Dalšíší ččinnosti vyplývajinnosti vyplývajííccíí z povolz povoláánníí
uuččiteleitele

ÚÚččastnit se prastnit se prááce v rce v růůzných zných šškolnkolníích a odborných ch a odborných 
uuččitelských organizacitelských organizacííchch
PrPrůůbběžěžnněě sledovat vývoj poznsledovat vývoj poznáánníí v pedagogice, v pedagogice, 
psychologii a v oblastech svpsychologii a v oblastech svéé aprobaceaprobace
PomPomááhat v prhat v prááci zaci začčíínajnajííccíím um uččitelitelůům nebo studentm nebo studentůům m 
uuččitelstvitelstvíí ppřři jejich praxii jejich praxi
Spolupracovat s kolegy pSpolupracovat s kolegy přři pi přříípravpravěě ŠŠVP, pVP, přři výbi výběěru ru 
výukových metodvýukových metod

3   Uk3   Ukáázky polozky položžek ek ččáásti A dotaznsti A dotaznííku ku 
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Učitelé odborných předmětů na SŠ, kteří
jsou zapojeni v různých projektech NÚOV 
(cca 700)

Vyplňování dotazníků on-line 

4  Respondenti
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Děkujeme za pozornost

petr.byckovsky@pedf.cuni.cz
hana.cihakova@nuov.cz

helena.marinkova@nuov.cz
☺☺☺


