Přílohy
Příloha č. 1: Seznam centrálních kategorií a kódu

Základní
informace
Vyučovací
hodina

Prostředí
třídy

Klima
třídy

Praxe, pohlaví, předměty, priority

pozitiva

potenciál
aktivita zaměřená na kooperaci, reflexe, reflexe metody, jiné
metody, ocenění žáků, obliba diskuze, zájem o žáky
tvořivost v cíli, způsob rozdělení práce, diskuze třídy,
sebekontrola žáků, tvořivý dú,
diskuze, samostatnost žáků, sdílení názorů, vhodné využití
pomůcky, aktivita žáků, doplňující otázky, sebekontrola třídy,

negativa

dominance netvořivých metod, netvořivé využití pomůcky,
pasivita, skupinové vyučování není tvořivé, práce
nejzdatnějších, nesprávné zdůvodnění, nesprávně určený
potenciál cíle, nedostatek prostoru pro vyjádření žáků,
jednosměrná interakce, důraz na přesnost, dominance učitele,
vynucená samostatnost, žáci v útlumu
tvořivost jen na okraj, aktivita na straně učitele, absence dalších
metod,
neznalost názvů metod

pozitiva

hodně pomůcek, výzdoba, možnost výběru, útulnost, možnost
přizpůsobení, individuální volba, možnost soukromí,

negativa

rušivý prvek, hluk, strohost

pozitiva

zlepšování na výletech, spolupráce s kolegy, spolupráce
s metodikem,
uvolněnost, otevřenost, budování vztahu s žáky, budování
klimatu, časté odměňování, oblíbenost učitele, role učitele,
snaha o pohodu, víra v žáky, důraz na komunikaci
partnerský vztah, respektování potřeb, důvěra, otevřenost,
postupná proměna,
individuální přístup, zdravý respekt,

negativa

negativní emoce, autoritativní přístup, neschopnost řešit sám,
stagnace, neosobní vztah s žáky,
nízká motivovanost žáků
náladovost, každá hodina jiná

Tvořivé
vyučování

tvořivost = pomůcky, chaos v metodách, tvořivost až na
druhém místě, hledání možností, podstata,

Učitel

vlastnost přispívající výuce, negativní vlastnost, nálepka
učitele, způsob tvořivého projevu, výroba pomůcek, další
vzdělávání poskytující škola, individuální vzdělávání,
orientace na výkon, přístup podle tříd, vítání změn, zastánce
trestů, celoživotní tvořivý přístup, důraz na komunikaci, práce
pro radost, učení pro život, tvořivý žák

Příloha č. 2: Dotazníkové šetření
1. Jste (muž x žena)
2. Napište prosím město, ve kterém se nachází vaše škola.
3. Ve které třídě/třídách vyučujete? (výběr: 6-9 třída)
4. Vyberte prosím předměty, které vyučujete. (výběr z předmětů podle RVP )
5. Popište mi prosím, co rozumíte pod pojmem tvořivé vyučování.
6. Na škále 1-5 prosím vyznačte, nakolik si myslíte, že je důležité se věnovat rozvoji
tvořivosti u žáků (1 = vůbec ne, 5= maximálně)
7. Myslíte si, že je možné, rozvíjet tvořivost žáků ve všech předmětech? Ano – ne
8. Napište prosím, jaké výukové metody, podporující tvořivost, ve své výuce používáte.
9. Jak často zařazujete vybrané metody tvořivého vyučování? (každou hodinu, asi
každou druhou hodinu, jednou za 14 dní, jednou za měsíc, nezařazuji)
10. Na škále 1-5 prosím vyznačte, jakou důležitost metodám, podporující tvořivost ve
výuce, přikládáte, v porovnání s ostatními metodami. (1= žádnou - metody tvořivého
vyučování vnímám velmi podřadně a nedůležitě, 5= maximální - metody tvořivého
vyučování svou důležitostí převyšují ostatní metody)
11. Aplikujete tyto metody prvoplánově, tzn. vyskytuje se rozvoj tvořivosti již v
samotném cíli výukové hodiny nebo je jejich zařazování spíše náhodné a jsou
například zařazovány i do zbytkových časů výuky?
12. Máte pocit, že je ve vašich silách ovlivnit tvořivost žáka? (ano, ne, někdy, nevím)
13. Myslíte si, že má každý žák tvořivý potenciál? Ano - ne
14. Jak byste, prosím, stručně charakterizovali tvořivého žáka?
15. Jsou dle Vašeho názoru k rozvoji tvořivosti třeba některé speciální didaktické
pomůcky? Ano-ne
16. Myslíte si, že máte dostatečné podmínky a dostatek možností potřebných k rozvoji
tvořivosti u žáků? Ano – ne, např. mi schází
17. K čemu je dle Vašeho názoru u žáků dobré tvořivost rozvíjet?
18. Jste z hlediska rozvoje tvořivosti žáků spokojen(a) s výukou, kterou vedete?

