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11 CCííl l ššetetřřeneníí

22 SbSběěr datr dat

33 Charakteristiky souboru respondentCharakteristiky souboru respondentůů

44 VýzkumnVýzkumnéé zzáámměěryry
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Zjistit jednotlivZjistit jednotlivéé ččinnosti týkajinnosti týkajííccíí se výuky se výuky 
vykonvykonáávanvanéé uuččiteli odborných iteli odborných šškol;kol;

U jednotlivých U jednotlivých ččinnostinnostíí zjistit subjektivnzjistit subjektivněě
pocipociťťovanou: ovanou: 

ččasovou nasovou náároroččnost;nost;

ddůůleležžitost; itost; 

ddůůleležžitost pro zaitost pro začčíínajnajííccíího uho uččitele;itele;

1 C1 Cííl l ššetetřřeneníí
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pro zpro zíískskáánníí potpotřřebných dat ebných dat ➪➪dotazndotazníík, který mk, který máá formu inventformu inventáářře;e;

vyuvyužžititíí ppřřekladu a výraznekladu a výraznéé úúpravy dotaznpravy dotaznííku, který byl pouku, který byl použžit  it  
EducationEducation TestingTesting ServiceService v roce 1992; v roce 1992; 

Struktura dotaznStruktura dotaznííku: ku: 

A) seznam A) seznam ččinnostinnostíí a jejich posuzova jejich posuzováánníí;;

B) demografickB) demografickéé úúdaje;daje;

C) C) ččáást, ve kterst, ve kteréé respondent uvrespondent uvááddíí, jak obsah , jak obsah 
dotazndotaznííku vystihl  ku vystihl  ččinnosti uinnosti uččitelitelůů odborných odborných šškolkol

A. A. DotaznDotazníík a jeho struktura k a jeho struktura (1)(1)
22 SbSběěr datr dat
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Seznam Seznam ččinnostinnostíí a jejich posuzova jejich posuzováánníí::

I    plI    pláánovnováánníí a pa přřííprava výuky (26 poloprava výuky (26 položžek)ek)

II   vlastnII   vlastníí výuka (18 polovýuka (18 položžek)ek)

III  hodnocenIII  hodnoceníí výsledkvýsledkůů uuččeneníí žžáákkůů a a úúččinnosti výuky (11innosti výuky (11
polopoložžek)ek)

IV  IV  ččinnosti mimo vlastninnosti mimo vlastníí výuku (23 polovýuku (23 položžek)ek)

V   dalV   dalšíší ččinnosti souvisejinnosti souvisejííccíí s povols povoláánníím um uččitele (5  itele (5  
polopoložžek)ek)

AA DotaznDotazníík a jeho struktura k a jeho struktura (2)(2)
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UmUmííststěěnníí onon--line dotaznline dotaznííku na webovku na webovéé
strstráánky nky TTnetuTTnetu (obdob(obdobíí 15. 6. 15. 6. –– 15. 9. 2008)15. 9. 2008)

ObeslObesláánníí mailem 1180 odborných mailem 1180 odborných šškol v kol v 
ČČR se R se žžáádostdostíí o vyplno vyplněěnníí dotazndotaznííkuku

B. ZpB. Způůsob sbsob sběěru datru dat

2.2. SbSběěr datr dat



VyjVyjááddřřeneníí nněěkterých respondentkterých respondentůů
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Z 1180 obeslaných Z 1180 obeslaných šškol kol –– 288 vypln288 vyplněěných ných 
dotazndotaznííkkůů

PPřředpokledpoklááddááme, me, žže za kae za kažždou dou šškolu byl kolu byl 
odeslodesláán 1 dotaznn 1 dotaznííkk

3. Charakteristiky souboru 3. Charakteristiky souboru 
respondentrespondentůů
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ZastoupenZastoupeníí žžen a muen a mužůžů

VVěěkk

VzdVzděělláánníí

PoPoččet let praxeet let praxe

PracovnPracovníí pozicepozice

Plný Plný úúvazek/vazek/ččáástesteččný ný úúvazekvazek

KrajKraj

Velikost mVelikost míístasta

3. Charakteristiky souboru 3. Charakteristiky souboru 
respondentrespondentůů
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Zastoupení žen a mužů

Ženy
58%

Muži
42%

Neodpovědělo 19

ZastoupenZastoupeníí žžen a muen a mužůžů
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Věk respondentů

25 - 34
16%

 55 - 64
20%

 Méně
než 25

2%

 více než
   65
1%

45 - 54
39%

35 - 44
22%

Neodpovědělo 17 

VVěěk respondentk respondentůů
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Nejvyšší dosažené vzdělání

. Mgr.  Ing
69%

 VL+ 
maturita

4%
Maturita

15%

VOŠ
4%

Bc.
4%

PhD.
4%

Neodpovědělo 19

NejvyNejvyššíšší dosadosažženenéé vzdvzděělláánníí
respondentrespondentůů
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Roky pedagogickRoky pedagogickéé praxe praxe 
respondentrespondentůů

Roky pedagogické px

16 - 20
19%

11 - 15
17%

6 - 10
19%

3 - 5
8%

1 - 2
4%

1 ≤ 
1% více než 21

32%

Neodpovědělo 17
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PracovnPracovníí pozice respondentpozice respondentůů

Pracovní pozice respondentů
 UOV- 
mistr
14%

UOPx
3%

 UOP na
UO
13%

 UOP na
SO
29%

UVVP
26%

 kombinace
15%

Neodpovědělo 17
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Úvazek

Plný
94%

Částečný
6%

Neodpovědělo 18

ÚÚvazky  respondentvazky  respondentůů
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Zastoupení respondentů podle krajů

Stř. Čechy
5%

Olomouc
10%

JČ
13%

.Hradec Kr
6%

Ústí
5%

KV
3%

JM
4%

Praha
13%

Zlín
19%

Pardubice
1%

Vysočina
1%

Plzeň
4%

Liberec
4%

Ostrava
12%

ZastoupenZastoupeníí respondentrespondentůů podle podle 
krajkrajůůNeodpovědělo 11
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Velikost mVelikost míísta psta půůsobensobeníí šškolykoly

Místo působení školy

Městské
71%

Příměstské
18%

Venkovské
11%

Neodpovědělo 20
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4. Uk4. Ukáázka zpracovzka zpracováánníí dat a dat a 
výzkumnvýzkumnéé zzáámměěryry

Položka (3)
Na základě analýzy cílů předmětu 
stanovit odpovídající obsah výuky, 
pomůcky a metody
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4. Uk4. Ukáázka zpracovzka zpracováánníí dat  a dat  a 
výzkumnvýzkumnéé zzáámměěryry

0,54SMĚR.ODCH.
2,52PRŮMĚR

100271288CELKEM
54,6148148Věnuji hodně času
43,2117117Věnuji průměrně času
2,266Věnuji málo času

000Nevěnuji čas
0017Bez odpovědi

%abs.abs.
ČETNOSTI

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI



20

4. Uk4. Ukáázka zpracovzka zpracováánníí dat  a dat  a 
výzkumnvýzkumnéé zzáámměěryry

0,69SMĚR.ODCH.
3,78PRŮMĚR

100272288CELKEM
113030Je extrémně důležitá

59,9163163Je velmi důležitá
25,46969Je průměrně důležitá

3,399Je trochu důležitá
0,411Je nedůležitá

00Neprovádím
016Bez odpovědi

%abs.abs.
ČETNOSTI

DŮLEŽITOST ČINNOSTI
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Zjistit,kterZjistit,kteréé ččinnosti v kainnosti v kažžddéé skupinskupiněě jsou jsou 
povapovažžovováány za nejdny za nejdůůleležžititěějjšíší, , ččasovasověě
nejnnejnáároroččnněějjšíší. Z. Záároveroveňň nnáás zajs zajíímmáá, kter, kteréé
ččinnosti jsou nejdinnosti jsou nejdůůleležžititěějjšíší pro zapro začčíínajnajííccíí uuččitele.itele.

Zjistit, kterZjistit, kteréé ččinnosti v kainnosti v kažžddéé skupinskupiněě jsou jsou 
povapovažžovováány za nejmny za nejméénněě ddůůleležžititéé, , ččasovasověě
nejmnejméénněě nnáároroččnnéé. Z. Záároveroveňň nnáás zajs zajíímmáá, kter, kteréé
ččinnosti jsou nejminnosti jsou nejméénněě ddůůleležžititéé pro zapro začčíínajnajííccíí
uuččitele.itele.

4. Uk4. Ukáázka zpracovzka zpracováánníí dat a dat a 
výzkumnvýzkumnéé zzáámměěryry
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Děkujeme za pozornost

petr.byckovsky@pedf.cuni.cz
hana.cihakova@nuov.cz

helena.marinkova@nuov.cz
☺☺☺


