SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1: Anketa pro studenty ATVS OSP
Příloha č. 1: Anketa pro studenty ATVS OSP
Dobrý den,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění ankety zaměřené na sledování názorů na projektovou
výuku v rámci kmenových předmětů na UK FTVS. Anketa obsahuje 46 zavřených i
otevřených otázek.
Výsledky šetření budou využity pro zpracování bakalářské práce. Údaje budou zpracovány v
souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a dalšími obecně závaznými předpisy. Vyplnění ankety je dobrovolné a dáváte
jím souhlas s anonymním zpracováním veškerých informací. Byl/-a jste seznámen/-a s cílem
výzkumu a právem odmítnout účast.
Pokuste se, prosím, o pravdivé zodpovězení všech otázek.
Děkuji Vám za ochotu a za Váš čas.
Michal Királyi, m.kiralyi.96@email.cz
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, FTVS UK.

1) Jaké je Vaše pohlaví?
a) Muž
b) Žena
c) Transgender
2) Jaký je Váš věk?
__ let
3) Stále studujete?
a) ANO
b) NE
4) Pokud stále studujete, v jakém jste právě ročníku…
a)
b)
c)
d)

1
2
3
4

5) …a druhu studia?
a) bakalářské
b) magisterské

6) Pokud nestudujete, je vaše současné zaměstnání v oblasti APA?
a) ANO – Jaké?
…………………………………………………………………………………
b) NE
7) Byl/-a jste v průběhu studia ATVSOSP v zahraničí na studijním pobytu, či
praktické stáži?
a) ANO
b) NE

8) Kolikrát jste takto v rámci studia ATVSOSP vyjel/-a do zahraničí?
……………………………………………………………………………………………
9) Kde jste zahraniční studijní pobyt / praktickou stáž absolvoval/-a?
……………………………………………………………………………………………
10) V jaké délce jste zahraniční výměnný kurz / praktickou stáž absolvoval/-a?
……………………………………………………………………………………………
11) Máte vlastní praxi v aplikovaných pohybových aktivitách mimo školu? (např.
osobní asistence, trénink OSP, aj.)
a) ANO – Jakou?
………………………………………………………………………………………
b) NE
12) Víte co znamená pojem projektové vyučování / projektová metoda?
a) ANO
b) NE
c) Částečně
13) Setkal/-a jste se někdy osobně s projektovým vyučováním?
a) ANO
b) NE
14) Pokud ANO, kde jste se s projektovým vyučováním setkal/-a? (více možných
odpovědí)
a) V rámci studia oboru ATVSOSP na FTVS UK
b) Na jiné škole v ČR
c) Během výměnného pobytu v zahraničí
15) Pokud NE, chtěl/-a byste získat zkušenost s projektovým vyučováním?
a) ANO
b) NE

16) Máte pocit, že (by) výuka byla pestřejší / zajímavější / poutavější, pokud by/když
kmenové předměty oboru ATVSOSP obsahovaly projektové aktivity?
a) ANO
b) NE
17) V čem Vám přišla projektová výuka pestřejší / zajímavější / poutavější než „běžná
výuka“?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
18) Pokud byste si měl/-a vybrat mezi teoretickou výukou aplikovaných pohybových
aktivit a mezi praktickými projekty v rámci kmenových předmětů oboru
ATVSOSP, co byste si zvolil/-a?
a) Pouze teorii
b) Pouze praktické projekty
c) Teoretickou výuku obohacenou o jeden až dva praktické projekty
d) Tři a více praktických projektů s možností konzultace a/nebo účasti na teoretické
výuce
19) Myslíte si, že studenti, jako budoucí pracovníci v oblasti APA, potřebují
projektové vyučování v rámci kmenových předmětů oboru ATVSOSP pro jejich
budoucí profesní uplatnění v oblasti APA?
a) ANO
b) NE
20) Myslíte si, že studenti potřebují projektové vyučování v rámci kmenových
předmětů oboru ATVSOSP pro jejich profesní (i mimo APA) a osobní život?
(např. že budou potřebovat schopnost řešit problémy, plánovat, jednat s lidmi,
spolupracovat ve skupině, brát na sebe zodpovědnost, aj.)
a) ANO
b) NE
21) Vnímáte přínos projektových aktivit v rámci studia na FTVS / v zahraničí /
výměnného pobytu / studia mimo FTVS v ČR pro vaše self-efficacy1?
a) ANO
b) NE

1

Self-efficacy je definované jako sebedůvěra ve vlastní schopnosti, sebeúčinnost, sebeuplatnění, přesvědčení o
vlastní způsobilosti plánovat a jednat způsobem nezbytným k dosažení nějakého cíle, zvládnutí nějaké situace či
úkolu v nejširším slova smyslu.

22) – 32) Ohodnoťte přínosnost těchto (jednotlivých) projektů na škále od 1 do 10 (1 =
naprosto nepřínosný, 10 = nesmírně přínosný)
A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Projekty:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Beseda se sportovcem zajišťovaná studenty
Paralympijský školní den
Teambuildingový program pro žáky ZŠ
Outdoorový kurz pro osoby s dětskou mozkovou obrnou (či jiným druhem
zdravotního postižení)
Hodina plavání pro osoby s mentálním postižením, či jiným druhem
zdravotního postižení
Pohybová lekce (ZTV, gymnastika, aj.) pro nevidomé, či osoby s jiným druhem
zdravotního postižení
Organizace sportovní soutěže či sportovního dne pro ZŠ
Organizace kulturní události ve vztahu k oboru (vernisáž, promítání filmu aj.)
Zátěžové testy pro zdravotně postižené atlety v laboratořích FTVS
Lyžařský kurz pro osoby s amputací dolní končetiny, či jiným druhem
zdravotního postižení
Sportovní kemp pro osoby s míšní lézí, či jiným druhem zdravotního postižení

33) Ohodnoťte přínosnost (všech) těchto projektů (dohromady)
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

34) Pokud byste měl/-a v rámci kmenových předmětů oboru ATVSOSP možnost
zúčastnit se jen některých z těchto projektů, které byste si vybral/-a? (napište jen
písmena, počet je neomezený)
…………………………………………………………………………………………
35) Zúčastnil/-a jste se některých z těchto projektů nebo jim podobných v rámci
kmenových předmětů oboru ATVSOSP?
a) ANO – Jakých?
……………………………………………………………………………………
b) NE
36) Jak jste (byl/-a) spokojen/-a s projektovou výukou v rámci kmenových předmětů
oboru ATVSOSP na FTVS UK? (označte)
Velmi spokojen/-a Spokojen/-a
Nespokojen/-a
Velmi
nespokojen/-a

37) Můžete vyjádřit, proč jste (byl/-a) s projektovou výukou na FTVS UK spokojen/-a
/ nespokojen/-a?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
38) Jak jste (byl/-a) spokojen/-a s „běžnou“ (neprojektovou) výukou kmenových
předmětů oboru ATVSOSP na FTVS UK? (označte)
Velmi spokojen/-a Spokojen/-a
Nespokojen/-a
Velmi
Nespokojen/-a

39) Můžete vyjádřit, proč jste (byl(a)) s „běžnou“ výukou na FTVS UK spokojen/-a /
nespokojen/-a?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
40) Jak jste byl/-a spokojen/-a s projektovou výukou aplikovaných pohybových
aktivit v zahraničí / v rámci výměnného pobytu? (označte)

Velmi
spokojen

Spokojen

Nespokojen

Velmi nespokojen Nemám
zkušenost
ze
zahraničí

V zahraničí
/ V rámci
výměnného
pobytu
nebyla
žádná
projektová
výuka

41) Můžete vyjádřit, proč jste (byl/-a) s projektovou výukou v zahraničí / v rámci
výměnného pobytu spokojen/-a / nespokojen/-a?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
42) Zúčastnil/-a byste se těchto nebo podobných projektů i dobrovolně, kdyby nebyly
povinné v rámci kmenových předmětů oboru ATVSOSP?
a) ANO
b) NE
c) Jen některých – Kterých? (jen písmena)
……………………………………………………………………………………
43) Máte návrh na nějaký další zajímavý projekt, do kterého byste se rád/-a pustil/-a?
a) ANO – Jaký?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) NE
44) Obohatila Vás nějak projektová výuka ve Vašem životě?
a) ANO
b) NE
45) Pokud ANO, tak jak? (např. schopnost učit se, komunikace, kritické myšlení,
vztah k APA, pohled na život, řešení problémů, spolupráce ve skupině, aj.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

46) Prostor pro vlastní vyjádření k tématu.
Máte-li jakékoli nápady a připomínky, napište je prosím zde:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Děkuji za Váš čas.

