
Příloha č. 1 – Dotazník pro žáky k získání aktuálních 
informací o názorech a postojích k vybraným metodám 
a organizačním formám výuky 

 

 

Dotazník pro žáky 

 
Milé žákyně, milí žáci. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je 

zaměřen na formy a metody výuky v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. 

Anketa je naprosto anonymní. Souhrnné výsledky dotazníku budou využity v mé diplomové 

práci. Děkuji Vám za ochotu a spolupráci. 

                                                                                                                   Bc. Jana Pupíková 

 

1. Jakou formou výuky se ti ve škole pracuje nejlépe? 

□ samostatná práce 

□ práce ve dvojicích (např. se sousedem v lavici) 

□ práce ve skupinách  

□ hromadně za pomoci učitele 

 

2. U každé z následujících metod ohodnoť stupnicí 1–5 (1 = nejvíce mi vyhovuje, 

2 = spíše mi vyhovuje, 3 = mám k ní neutrální vztah, 4 = spíše mi nevyhovuje, 

5 = nevyhovuje mi vůbec), nakolik ti daná metoda vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Metody výuky Hodnocení 

výklad učitele   

práce s učebnicí, knihou a textovým materiálem  

praktická cvičení (simulace konkrétní události a jeho řešení)   

výukové hry  

besedy a exkurze (např. u hasičského záchranného sboru)   

televizní výuka  

výuka podporovaná počítačem   



3. Jakým způsobem se podle tvého názoru naučíš nejvíce? 

□ z výkladu učitele 

□ z písemných cvičení v knize 

□ z interaktivních cvičení 

□ samostudiem 

□ nevím 

 

4. Jakým způsobem se ve vaší třídě učí výuka Ochrany člověka za mimořádných 

událostí? 

□ jako samostatný předmět 

□ jako součást více předmětů (fyzika, chemie, výchova ke zdraví) 

□ jako volitelný předmět 

□ žádný, tuto oblast výuky nemáme ve škole zařazenou 

 

5. Jaké druhy praktických cvičení byly u vás v minulém školním roce provedeny?  

□ cvičení pro případ vyhlášení mimořádné situace 

□ cvičení pro případ požáru 

□ jiné praktické cvičení – uveďte jaké: 

□ žádné cvičení na naší škole neproběhlo 

 

6. Které níže uvedené metodě bys pro výuku Ochrany člověka za mimořádných 

událostí dal (a) přednost? 

□ výklad učitele 

□ práce s učebnicí, knihou a textovým materiálem 

□ praktická cvičení (simulace konkrétní události a jeho řešení) 

□ výuka podporovaná počítačem 

 

7. Jak často je výuka Ochrany člověka za mimořádných událostí ve vaší třídě 

podporována cvičeními na počítači nebo interaktivní tabuli? 

□ pokaždé 

□ občas 

□ výjimečně 

□ vůbec 

 



8. Jaká cvičení se ti líbí více? 

□ interaktivní cvičení 

□ cvičení v učebnici 

 

9. Proč se ti líbí více interaktivní cvičení / cvičení v učebnici? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Kde pracuješ nejčastěji s interaktivními cvičeními? 

□ ve škole 

□ doma 

□ u kamarádů 

 

11. Jak často se zabýváš  interaktivními cvičeními? 

□ každý den 

□ vícekrát týdně 

□ jednou týdně 

□ jednou měsíčně 

 

12. Výukové programy na interaktivních tabulích ve škole: 

□ velice mi pomáhají procvičit látku  

□ měli bychom je využívat častěji                   

□ jsou pro mě obtížné 

□ nepracuji s nimi rád              

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za vyplnění. ☺ 


