
Ověřování digitálních vzdělávacích materiálů - Dotazníky pro 
pedagogy 
Tento text přináší základní informace k podobě a způsobům realizace ověřování funkčnosti 
DVZ. 
 
Základní informace: 

● Každý projektem podpořený pedagog (Učitel implementující DVZ do vyučování), 
bude mít možnost zhodnotit DVZ a průběh jejich implementace. Prostředkem zpětné 
vazby budou dva strukturované dotazníky.  

● Apelujeme na pedagogy, aby nepodceňovali vyplňování dotazníků a pokud možno 
kompletně a pravdivě odpověděli na jednotlivé otázky. Jejich odpovědi jsou důležitou 
složkou  zpětné vazby autorům vzdělávacích zdrojů a  jsou podstatné pro 
vyhodnocení celého projektu. 

● Dotazníky k ověřovanému digitálnímu materiálu je nutné vyplnit nejpozději do dvou 
týdnů po jeho ověření (na plnění tohoto termínu bude dohlížet Pracovník v terénu 
prostřednictvím  přístupu k  xls souborům dotazníkových dat na sdíleném úložišti/ 
disku). 

● Dotazníkové šetření je realizováno formou online dotazníků v prostředí webu 
Click4survey.cz. Přístup bude možný na základě zaslaného odkazu (odkazy pro svůj 
region obdrží fakultní koordinátoři ověřování, kteří je budou distribuovat pedagogům). 
Spuštění dotazníkového šetření předpokládáme na začátku března 2019. 

● Vizuální podoba dotazníků se bude graficky lišit od dotazníků, které jsou přílohou 
tohoto dokumentu. 

● Každý ze dvou samostatných dotazníků se zaměřuje na sběr dat v oblasti rozvoje 
digitální gramotnosti, její podpory, hodnocení konkrétních DVZ a konkrétního průběhu 
jejich implementace.  

 
Typy dotazníků, jejich struktura a zjišťované skutečnosti 

1. Dotazník pedagoga - Současný stav a pojetí DG  
- tento dotazník je pedagogy vyplňován pouze jednou za celé ověřování 

2. Dotazník pedagoga -  Hodnocení kvality DVZ a průběhu implementace 
- vyplnění tohoto dotazníku se váže na každý ověřovaný materiál, tzn. že ho pedagog 

vyplňuje po každém ověřeném vzdělávacím zdroji (počet vyplněných dotazníků se 
rovná počtu ověřených DVZ) 

 
1. Současný stav a pojetí DG 
Dotazník obsahuje 24 otázek členěných do dvou základních oblastí. 

a. Struktura dotazníku 
Úvodní část (vstupní data) - identifikace školského zařízení, relevantní informace o učiteli a 
rozsahu ověřování. 
 
Popis aktuálního stavu problematiky a osobní zainteresovanost pedagoga - 
zhodnocení vnímání aktuálního rozvoje problematiky a jeho potenciálu, popis vybavení, 
zázemí a  kompetencí instituce. Zde se jedná o popis stavu instituce, jejího vybavení, 
zázemí, znalostí a kompetencí pedagogů a jejich podpory ze strany školy. 
Návrhy a náměty - konkrétní postřehy na zlepšení v oblastech digitální gramotnosti.  
Hodnocení projektu, jeho průběhu a jeho přínosnosti pro konkrétního pedagoga. 
 
      b.   Zjišťované skutečnosti 

● Aprobace, délka praxe a vyučovací obory, v nichž jsou učitelé do projektu zapojeni 
● Chápání základních pojmů (digitální gramotnost a digitální kompetence pedagogy) 
● Četnost, způsoby a formy rozvoje DG na konkrétních školách 
● Zájem a další vzdělávání pedagogů v této oblasti 
● Začlenění rozvoje do ŠVP 



● Konkrétní projekty a aktivity rozvíjející DG realizované na školách v rámci školních a 
mimoškolních aktivit 

● Podpora ze strany vedení škol 
● Subjektivní hodnocení vybavenosti škol zařízeními umožňujícími rozvoj DG 
● Prostředky, weby, aplikace apod. využívané při rozvoji DG 

● Co by učitelé do budoucna rádi 
 
2. Hodnocení kvality DVZ a průběhu implementace 
Dotazník obsahuje 35 otázek rozdělených do tří hlavních kategorií. 

a. Struktura dotazníku 
Úvodní část (vstupní data) - zde pedagog vyplňuje identifikační údaje, jako je název 
konkrétního učebního materiálu, předmět, ve kterém ověřování proběhlo a ročník nebo věk 
žáků, délku ověřování, použité materiály, pomůcky a technologie. 
 
Hodnotící část (hodnocení pedagoga) Zde má každý pedagog prostor pro vyjádření 
hodnocení ke konkrétním DVZ. Dotazník je tvořen uzavřenými i otevřenými otázkami a 
výroky. Některé otázky vyžadují i odůvodnění vlastními slovy, či bližší vysvětlení odpovědi. 
Velmi důležité je vždy i podrobné zdůvodnění odpovědi například: “Nesouhlasím, protože …”  
Návrhy a náměty (konkrétní postřehy na zlepšení či rozšíření materiálu) Pedagog zde má 
možnost navrhnout konkrétní rozšíření, zlepšení nebo změny v ověřovaném materiálu. 
Vážíme si názorů odborníků z praxe a budeme s těmito náměty dále pracovat.  
 
Souhrnné hodnocení materiálu (tzv. známkování) Pedagog má možnost zhodnotit materiál 
jako celek. Může použít hodnocení, na který je zvyklý i ze školní docházky. Může hodnotit 
slovně nebo číselnou škálou. 
 
      b.  Zjišťované skutečnosti 

● Efektivita práce s materiálem z pohledu pedagoga. 
● Návaznost na ŠVP, vhodnost začlenění 
● Míru naplnění obecných a digitálních výukových cílů 
● Užitečnost materiálu s ohledem na návaznosti probírané tématiky a budoucího uplatnění 
● Nároky na předchozí metodickou a odbornou přípravu pedagoga 
● Vhodnost/adekvátnost materiálu z ohledem na věk, na znalosti, dovednosti apod. 
● Nejlepší a nejhorší „část“ materiálu v oblastech metodiky, didaktiky, obsahu, formálních 

náležitostí a vizuálního hodnocení 
● Míru přijetí materiálu žáky s konkrétním zdůvodněním 
● Výchozí stav postojů, znalostí a dovedností žáků + jejich stav po realizaci DVZ 
● Potenciál využitelnosti materiálu v další výuce pedagoga 
 
 
 
 
 
 
  
 


