PŘÍLOHA-DOTAZNÍK1
Dobrý den,
prosím, věnujte mi cca 20-30 minut času. Svým zamyšlením nad dotazníkem napomůžete k
zodpovězení otázky Jakého učitele preferují rodiče dětí, které vstupují do 1. třídy?
V následujících medailoncích Vám bude představeno 5 učitelek. Zvažujte, kterou z učitelek byste
si přáli pro svoje dítě při vstupu do 1. třídy a proč? Stejně tak přemýšlejte, kterou z učitelek byste
si pro svoje dítě nepřáli. Protože u každého profilu najdete jen omezené množství různých
informací, řiďte se svým pocitem. V průběhu vyplňování dotazníku se kdykoliv můžete vrátit
k předchozím stránkám a Vaše rozpracovaná odpověď zůstane uložená.
Děkuji za Váš čas.
Alena Kolaříková

1.Vybírám učitelku pro dítě, které je v naší rodině v pořadí:
první

druhé

třetí

další v pořadí

pořadí dítěte v rodině:

Webové stránky Survio dostupné z https://my.survio.com/F7B6M7O7O5S7S5C3I9P8/designer [online]
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2.NYNÍ VÁM PŘEDSTAVÍM 5 UČITELEK FORMOU KRÁTKÉHO TVRZENÍ, KTERÉ
VYSTIHUJE JEJICH POSTOJ K VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ. SLOVEM

ANO

OZNAČTE JEDNO TVRZENÍ, KTERÉ JE VÁM POCITOVĚ NEJBLIŽŠÍ. OSTATNÍM
VÝROKŮM ZADEJTE NE.

ano
1. Učitelka Adéla říká:„Škola má dětem
pomáhat, aby se staly samy sebou. Proto není
podstatné, CO děti učíme, ale JAK“.
2. Učitelka Miroslava říká: „Děti budou ve svém
životě potřebovat především to, co už bylo
objeveno. A my to musíme umět předat."
3. Učitelka Dana říká: „V dnešní době je třeba
děti naučit spolupracovat a také podřídit jejich
zájem ve prospěch všech“.
4. Učitelka Martina říká: „Děti se nejvíce naučí
z vlastní zkušenosti, nikoliv z hotových
poznatků.“
5. Učitelka Jana říká: „Je třeba vrátit vzdělání
tradiční hodnotu. Neustálé změny a
experimenty jen zhoršují znalosti žáků.“
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Přečtěte si, prosím, více informací k jednotlivým učitelkám. Následně zhodnoťte, do jaké
míry jsou pro vás akceptovatelné jejich zkušenosti, postoje, metody, přístupy. Jde tedy
opět o Váš pocit z učitelky.

3.Učitelka Adéla říká: „Škola má dětem pomáhat, aby se staly samy sebou. Proto není podstatné,

CO děti učíme, ale JAK“. Adéla učí celkem 6. rokem, je svobodná. Za svou silnou stránku považuje
lásku k dětem. Jejich potřebám přizpůsobuje většinu výuky. Věří, že žáci jsou schopní učit se z chyb,
chyby považuje za důležitou součást učení. Nerada děti omezuje v aktivitě. Toleruje širokou hranici
rozdílů v kvalitě prací žáků. Její hodnocení žáků ne vždy odráží skutečnou znalost žáků, ale spíš pokrok
žáka.

ZHODNOŤTE, JAK VNÍMÁTE OSOBNOST, POSTOJE, HODNOCENÍ A MOTIVACI ŽÁKŮ U TÉTO
UČITELKY:

negativně

pozitivně

Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám
spíš:
Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš:
Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám
spíš:

POKUSTE SE SHRNOUT CO SE VÁM NA TÉTO UČITELCE LÍBÍ A CO NAOPAK NE?
(MŮŽETE SE VRACET K PŘEDCHOZÍM STRÁNKÁM, VAŠE ODPOVĚĎ ZŮSTANE
AUTOMATICKY ULOŽENA A ROZPRACOVÁNA).
Volný komentář:
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4.Učitelka Miroslava říká: „Děti budou ve svém životě potřebovat především to, co už bylo
objeveno. A my to musíme umět předat." Miroslava je původně učitelka 2. stupně. Na 1. stupni učí
10 let a působí i jako vedoucí učitelka. Má dva dospělé syny, je aktivní sportovkyní. V každém
předmětu se snaží dětem předat maximum vlastních poznatků. Dětem vždy vysvětlí, jak mají při práci
postupovat. Díky tomu je její výuka efektivní, což je pro ni důležité. Její žáci vykazují dlouhodobě
dobré výsledky v různých soutěžích. Špatné známky žáků vnímá jako přirozený jev, protože všichni
nemohou být dobří.

ZHODNOŤTE, JAK VNÍMÁTE OSOBNOST, POSTOJE, HODNOCENÍ A MOTIVACI ŽÁKŮ U TÉTO
UČITELKY:

negativně

pozitivně

Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám
spíš:
Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš:
Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám
spíš:

POKUSTE SE SHRNOUT CO SE VÁM NA TÉTO UČITELCE LÍBÍ A CO NAOPAK NE?
(MŮŽETE SE VRACET K PŘEDCHOZÍM STRÁNKÁM, VAŠE ODPOVĚĎ ZŮSTANE
AUTOMATICKY ULOŽENA A ROZPRACOVÁNA).
Volný komentář:
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5.Učitelka Dana říká: „V dnešní době je třeba děti naučit spolupracovat a také podřídit jejich

zájem ve prospěch všech“. Dana učí na této škole již 20. rokem, je matkou dvou dospělých
dcer. Vystudovala nejprve ekonomickou školu, později pedagogiku. Dana má zorganizovanou
výuku, ráda studuje novinky. Má propracovaný systém vzdělávání dětí. Autoritu získává
především náročnými požadavky na přípravu. V hodnocení dětí je zásadová. Známku považuje
za jednoznačné hodnocení znalostí. V její třídě platí jasná pravidla. Pozornost věnuje
především třídě jako celku. Individualitu svých žáků toleruje, ale přímo nepodporuje.

ZHODNOŤTE, JAK VNÍMÁTE OSOBNOST, POSTOJE, HODNOCENÍ A MOTIVACI ŽÁKŮ U TÉTO
UČITELKY:

negativně

pozitivně

Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám
spíš:
Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš:
Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám
spíš:

POKUSTE SE SHRNOUT CO SE VÁM NA TÉTO UČITELCE LÍBÍ A CO NAOPAK NE?
(MŮŽETE SE VRACET K PŘEDCHOZÍM STRÁNKÁM, VAŠE ODPOVĚĎ ZŮSTANE
AUTOMATICKY ULOŽENA A ROZPRACOVÁNA).
Volný komentář:
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6.Učitelka Martina říká: „Děti se nejvíce naučí z vlastní zkušenosti, nikoliv z hotových poznatků.“
Martina učí 6. rokem. Původně pracovala v oblasti vzdělávání dospělých. Je maminkou 13leté dcery.
Všimla si, že cokoliv její dcera objeví sama, je pro ni hodnotnější než předaný poznatek. Martina
proto svoje žáky vede k nacházení řešení, vytváří jim takové situace, díky kterým děti mohou
pochopit probíranou látku samy. Chyby žáků toleruje, nedává přímé návody na jejich odstranění.
Žáky příliš neopravuje, ponechávám jim volnost ve způsobu řešení problémů. Hodnotí individuálně,
pro každého má jiná kritéria.

ZHODNOŤTE, JAK VNÍMÁTE OSOBNOST, POSTOJE, HODNOCENÍ A MOTIVACI ŽÁKŮ U TÉTO
UČITELKY:

negativně

pozitivně

Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám
spíš:
Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš:
Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám
spíš:

POKUSTE SE SHRNOUT CO SE VÁM NA TÉTO UČITELCE LÍBÍ A CO NAOPAK NE?
(MŮŽETE SE VRACET K PŘEDCHOZÍM STRÁNKÁM, VAŠE ODPOVĚĎ ZŮSTANE
AUTOMATICKY ULOŽENA A ROZPRACOVÁNA).
Volný komentář:
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7.Učitelka Jana říká: „Je třeba vrátit vzdělání tradiční hodnotu. Neustálé změny a experimenty jen
zhoršují znalosti žáků.“ Jana učí na 1. stupni ZŠ 25. rokem. Je trochu skeptická k novým trendům ve
výuce, zvláště když vidí, jak vzdělání dětí upadá. Za svou prioritu považuje dobře děti naučit dané
učivo. Důraz klade na systém v přípravě, jejím cílem je naučit děti zodpovědnosti. Jana je
systematická učitelka, která učivo řádně vysvětlí, ukáže dětem ověřený postup, látku procvičí,
znalosti ověří, a nakonec spravedlivě oznámkuje. Rodiče i děti vědí, jaká jsou pravidla hry, proto o
nich příliš nediskutují.

ZHODNOŤTE, JAK VNÍMÁTE OSOBNOST, POSTOJE, HODNOCENÍ A MOTIVACI ŽÁKŮ U TÉTO
UČITELKY:

negativně

pozitivně

Zkušenosti a osobnost této učitelky vnímám
spíš:
Postoj k dětem u této učitelky hodnotím spíš:
Hodnocení a způsob motivace žáků vnímám
spíš:

POKUSTE SE SHRNOUT CO SE VÁM NA TÉTO UČITELCE LÍBÍ A CO NAOPAK NE?
(MŮŽETE SE VRACET K PŘEDCHOZÍM STRÁNKÁM, VAŠE ODPOVĚĎ ZŮSTANE
AUTOMATICKY ULOŽENA A ROZPRACOVÁNA).
Volný komentář:
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1. NYNÍ PROSÍM, SEŘAĎTE PŘEDCHOZÍCH 5 UČITELEK TAK, JAK BYSTE JE
PREFEROVALI PRO SVOJE DÍTĚ. NA 1. MÍSTO DEJTE UČITELKU, KTERÁ BY NEJVÍCE
ODPOVÍDALA VAŠIM PŘEDSTAVÁM.

•

1. Adéla:„Škola má dětem pomáhat, aby se staly samy sebou. Proto není podstatné, CO děti
učíme, ale JAK“.

•

2. Miroslava: „Děti budou ve svém životě potřebovat především to, co už bylo objeveno. A my
to musíme umět předat."

•

3. Dana: „V dnešní době je třeba děti naučit spolupracovat a také podřídit jejich zájem ve
prospěch všech“.

•

4. Martina:„Děti se nejvíce naučí z vlastní zkušenosti, nikoliv z hotových poznatků.“

•

5. Jana: „Je třeba vrátit vzdělání tradiční hodnotu. Neustálé změny a experimenty jen zhoršují
znalosti žáků.“

2. PROSÍM, UVEĎTE SVOJE NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:
•

základní

•

vyučen/a

•

SŠ zakončena maturitou

•

vyšší odborné

•

vysokoškolské

3. DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS. MÁTE-LI K DOTAZNÍKU JAKOUKOLIV PŘIPOMÍNKU, MŮŽETE JI
UVÉST ZDE.
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