PŘÍLOHY DIPLOMOVÉ PRÁCE
Příloha 1
Dotazník – preferované učební strategie
V dotazníku není zahrnuta kompenzační strategie, kvůli jejímu využití převážně v oblasti
učení se cizímu jazyku. Ostatní strategie jsou snadno aplikovatelné na učení se napříč
všemi předměty.

Označte číslo, které odpovídá vaší odpovědi, a to podle následující legendy:
0 = nikdy
1 = málokdy
2 = někdy
3 = často
4 = vždy

ČÁST A - Paměťové strategie:
1. Pro lepší zapamatování užívám klíčových slov, mnemotechnických pomůcek apod.
01234
2. Abych si látku lépe zapamatoval/a, stále si ji přeříkávám a opakuji.

01234

3. Učím se to, co mám v sešitě nebo v učebnici, protože vím, že v testu bude právě to.
01234
4. Několikrát si doma procházím zápisky z hodin.

01234

5. Novou látku si lépe pamatuji/vybavuji podle jejich umístění v sešitě nebo učebnici.
01234

A – Celkem: ___________

ČÁST B - Kognitivní strategie:
1. Přemýšlím o nově získaných znalostech, rozebírám je a logicky o nich uvažuji.
01234
2. Při učení se nové látky mě napadají otázky, na které bych chtěl/a znát odpověď.
01234
3. Mám tendenci zobecňovat a shrnovat, co jsem se naučil/a.

01234

4. Hledám souvislosti mezi novým poznatkem a tím, co už o tématu vím. 0 1 2 3 4
5. Když něčemu rozumím, jsem schopen/na to vysvětlit spolužákovi/spolužačce.
01234
B – Celkem: ___________

ČÁST C – Metakognitivní strategie:
1. Vím, proč se konkrétní věc učím. Umím poznat, čím jsem motivovaný/á. 0 1 2 3 4
2. Předem plánuji proces učení, podle svých sil a vlastních potřeb.

01234

3. Hodnotím vlastní práci a z chyb se ponaučím pro příští učení.

01234

4. Když se něco učím, musím vědět, k čemu to je dobré.

01234

5. Stanovuji si dlouhodobé cíle – co se chci dozvědět a proč.

01234

C – Celkem: ___________

ČÁST D – Afektivní strategie:
1. Sám/sama určuji, kdy se budu učit a v jakém pořadí.

01234

2. Umím odpočívat, a vím, kdy během procesu učení odpočívat.

01234

3. Jsem rád/a odměněn/a v případě splnění toho, co jsem si předsevzala. 0 1 2 3 4
4. Všímám si fyzických i psychických příznaků, které mé učení ovlivňují. 0 1 2 3 4

5. Umím sám/sama sebe motivovat například výroky „To zvládneš!“ apod. 0 1 2 3 4

D – Celkem: ___________

ČÁST E – Sociální strategie:
1. Baví mě a pomáhá mi, když spolupracuji s dalšími lidmi.

01234

2. Při učení se novému tématu oceňuji, když mám okolo sebe lidi, se kterými diskutuji.
01234
3. Když nerozumím, požádám spolužáka/čku, aby mi poradil/a.

01234

4. Rád/a s ostatními sdílím, co jsem se naučil/a.

01234

5. Vždy, když pracuji ve skupině, ostatní mě inspirují a práce mi vyhovuje více.
01234

E – Celkem: ___________

Příloha 2
Dotazník – učební styl, smyslová preference
Označte číslo, které odpovídá vaší odpovědi, a to podle následující legendy:
0 = nikdy
1 = málokdy
2 = někdy
3 = často
4 = vždy

Část A – vizuální styl
1. Lépe si pamatuji věci, když si je napíši.

01234

2. Z hodin si potřebuji odnést zápis do sešitu.

01234

3. V sešitě si podtrhávám důležité informace, dělám nadpisy a lepím obrázky. 0 1 2 3 4
4. Když poslouchám výklad učitele, představuji si obrázky, děj apod.

01234

5. Mám radši, když dostanu zadání úkolu písemně.

01234

6. Lépe rozumím výkladu, když ho učitel zaznamenává na tabuli.

01234

7. Pamatuji si tváře lidí, i když někdy zapomenu jméno.

01234

8. Pomáhá mi, když se na lidi dívám, při tom, když na mě mluví.

01234

A – Celkem___________

Část B – auditivní styl
1. Lépe si věci zapamatuji, když o nich s někým mluvím.

01234

2. Lépe se mi učí tím, že poslouchám, než že si ji přečtu.

01234

3. Rád/a dostávám zadání úkolu ústně.

01234

4. Nevadí mi, když je kolem mě rušno.

01234

5. Rád/a poslouchám při učení hudbu.

01234

6. Snadno si zapamatuji vtipy, které mi někdo vypráví.

01234

7. Nepotřebuji si v hodině vše zapisovat, stačí mi pozorně poslouchat.

01234

8. Chápu výklad učitele, i když ho pouze slyším, ale nic nevidím.

01234

B – Celkem___________

Část C – kinestetický styl
1. Přemýšlí se mi lépe, když se mohu pohybovat (chodit, podupávat apod.) 0 1 2 3 4
2. Když se učím, potřebuji časté přestávky, během kterých většinou změním pozici.
01234
3. Začnu pracovat hned, než poslouchat celé zadávání úkolu.

01234

4. Lépe si vybavuji učivo, když při učení využívám nějaké předměty.

01234

5. Probírané učivo si názorně předvádím pohybem.

01234

6. Při mluvení gestikuluji a pohybuji rukama podle toho, co říkám.

01234

7. Když jsou ve výuce zapojeny rekvizity nebo předměty, lépe si pak učivo vybavím.
01234
8. Jsem nervózní, když sedím příliš dlouho.

C – Celkem___________

01234

Příloha 3
Dotazník pro respondenta
Důležité je odpovídat po pravdě, žádná odpověď není špatná.

Co mě žene k tomu, abych se o tématu chtěla učit?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Proč se učím např. o dějinách, přírodě, lidském těle?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Co je pro mě pozitivní zpětnou vazbou? Co beru jako odměnu?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Věnuji se nějaké činnosti svědomitě, aniž by to byla má školní či domácí činnost? Čemu?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Proč se takové činnosti věnuji?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Čím chci v životě být?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

V čem chci být dobrý/á?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Co nebo kdo ovlivňuje mojí snahu a úsilí k tomu, abych se hodně naučil/a? Kvůli
komu/čemu se učím?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

