PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Dotazník pro studenty
1. Který typ podpory ze strany učitele je vám bližší (přínosnější)?
o Kladení otázek (učitel se ptá, kam aktivitou cílíte, co jste tím zamýšleli apod.)
o Konstatování (chyby, obměn apod.)
o Jiné
2. Rady a doporučení fakultních učitelů si beru k srdci a snažím se je zapojit do své výuky.
o Ano
o Většinou ano
o Nevím
o Většinou ne
o Ne
3. Jak se snažíte rozvíjet profesní vztah s fakultním učitelem?
4. Vzroste u Vás důvěra a pocit učitelské rovnocennosti při nabídce tykání ze strany fakultního
učitele?
o Ano
o Ne
o Nevím
5. Zdůvodněte, prosím, předchozí tvrzení:
6. Do jaké míry ovlivní sdílení nápadů mezi Vámi a fakultním učitelem kvalitu pedagogické
praxe?
Vůbec

1–2–3–4–5

Plně

7. Vyjádřete souhlas s následujícím tvrzením: Když vidím, že fakultní učitel uznal chybu ve
své výuce, mnohem více si ho vážím.

Zcela nesouhlasím

1–2–3–4–5

Zcela souhlasím

8. Čeho si nejvíce ceníte z procesu reflexe ze strany fakultního učitele?
9. Do jaké míry ovlivní kvalitu pedagogické praxe soulad, sdílení názorů a reflexe s dalším
studentem, který absolvuje praxi s vámi?
Vůbec

1–2–3–4–5

Plně

10. Pokud máte nějaké další poznatky k tomuto tématu, zde máte prostor pro vyjádření:

Příloha č. 2 – Dotazník pro fakultní učitele
1. Uveďte, do jaké věkové kategorie patříte:
o Do 30 let
o Do 40 let
o Do 50 let
o Do 60 let
o Více než 60 let
2. Kdy převážně poskytujete studentovi zpětnou vazbu?
o V průběhu celé praxe
o Na konci celé praxe
o Když si o ni student řekne
o Nikdy
3. Jak se snažíte rozvíjet profesní vztah se studentem?
4. Vyjádřete souhlas s následující větou: Nápady a inspirace, se kterými přijdou studenti, poté
používám ve své výuce také.
o Ano
o Většinou ano
o Nevím
o Většinou ne
o Ne
5. Nabízíte studentům tykání?
o Ano
o Ne
6. Zdůvodněte, prosím, předchozí odpověď:
7. Bojíte se před studentem uznat vlastní chybu?
o Ano
o Ne

o Nevím
8. Na kolik jsou pro Vás praxe studentů inspirací?
Velmi inspirativní

1–2–3–4–5

Zcela neinspirativní

9. Zde se můžete ke kvalitě pedagogických praxí volně vyjádřit:

