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DOTAZNÍKOVÉ�ŠET�ENÍ�MEZI�U�ITELI� � zpracovala:�Petra�Pánková�
� � � � � � � ú�el:�bakalá�ská�práce��VUT�v�Praze,�MÚVS�

Návod:�Dotazník�obsahuje�osm�otázek.�Z�toho�prvních�sedm�je�polouzav�ených,�poslední�je�otev�ená.�
U� prvních� sedmi� je� možné� zvolit� ze� t�í� nabízených� odpov�dí� p�ípadn�� doplnit� vlastní� odpov��.�
Poslední� otázka� je� dopl�ující� –�dobrovolná.� Je� zde� z�d	vodu�dopln�ní� dotazníku,� pokud�by�n�který�
respondent�m�l�pocit,�že�dotazník�není�úplný�a�nepostihuje�celou�dotazovanou�problematiku.���

Otázky�polouzav�ené:�

1. Sou�asná�výuka�Památkové�pé�e�je�dle�Vašeho�názoru:�

a. Nadbyte�ná,�spíše�bych�preferoval/a�výuku�zam��enou�více�na�Pozemní�stavitelství,�
kde�se�žák�nau�í�nejvíce�o�stavebnictví�jako�takovém.�

b. Nastavena� tak� akorát� s�ohledem� na� požadavky� sou�asné� výuky,� které� žák� musí�
pojmout�a�zvládnout.�

c. Nedostate�ná,� na� st�edních� školách� by� m�lo� být� za�azeno� více� p�edm�t	,� které��
by� žáky� seznamovaly� s�problematickou� památkové� pé�e� a� obnovy� památek� –� je� to�
velmi�aktuální�téma.��

d. Jiná�
�

2. Sou�asná�pov�domost�st�edoškolských�žák	�studujících�obor�Stavebnictví�o�památkové�pé�i�
je�dle�Vašeho�názoru:�

a. Na�velmi�nízké�úrovni.�
b. Pomalu� se� za�íná� zlepšovat� i� díky� zam��ením� v�nujícím� se� Obnov�� budov��

�i�Památkové�pé�i,�je�to�však�stále�dlouhá�cesta.�
c. N�kte�í� žáci� jsou� na� tom� velmi� dob�e,� co� se� tý�e� v�domostí� v�oblasti� pé�e��

o�památky.�
d. Jiná�

3. Zájem�sou�asných�žák	�o�památkovou�pé�i�je�dle�Vašeho�názoru:�

a. Sou�asné�žáky�památková�pé�e�moc�nezajímá.�
b. Mezi� žáky� by� se� mohli� najít� jedinci� zajímající� se� o� památkovou� pé�i,� jedná� se��

ale�spíše�o�jednotlivce.�
c. Stále� více� se� objevují� žáci� projevující� zájem�o� památkovou� pé�i� a� obnovu� památek�

jako�takových.�
d. Jiná�

4. Bylo� by� dle� vašeho� názoru� vhodné� za�adit� Obnovu� památek� mezi� zam��ení� oboru�
Stavebnictví�na�st�edních�pr	myslových�a�odborných�školách?�

a. Není� to� moc� vhodné,� zam��ení� je� p�íliš� úzké,� žáci� pot�ebují� mít� o� stavebnictví�
všeobecné�znalosti.�Tomuto�zam��ení�se�mohou�v�novat�v�rámci�studia�na�vysokých�
školách.�

b. Nejsem� proti� zam��ení� Obnovy� památek� na� st�ední� školy,� pokud� však� p�edm�ty�
zam��ené��ist��na�Stavebnictví�z	stanou�ve�výuce�jako�st�žejní.�

c. Pokud� ve� výuce� z	stanou� základní� znalosti� ze� stavebnictví,� nebyl/a� bych� proti�
za�azení� Obnovy� památek�mezi� zam��ení� oboru� Stavebnictví� na� st�edních� školách.�
Takto�mohou�již�ze�st�ední�školy�vycházet�odborníci�na�památkovou�pé�i.��

d. Jiná�
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5. Pokud�by�se�vyu�ovaly�p�edm�ty�zam��ené�na�Obnovu�památek:�

a. T�mto�p�edm�t	m�bych�se�v�novat�necht�l/a.�Tato�problematika�mi�není�blízká.�
b. Nejsem�si�jist/a�zda�bych�cht�l/a�vyu�ovat�p�edm�ty�zam��ené�na�Obnovu�památek.�

Vyu�uji�své�standardní�p�edm�ty�a�bylo�by�náro�né�to�m�nit.�
c. Problematika�Památkové�pé�e�a�Obnovy�památek�jako�takových�m��zajímá�a�cht�l/a�

bych�tyto�p�edm�ty�vyu�ovat.�
d. Jiná.�
�

�

6. Jaké�výhody�by�dle�Vašeho�názoru�mohl�mít�absolvent�studia�Obnovy�památek?�

a. Mnoho� výhod� nevidím� –� považuji� úzké� zam��ení� studia� spíše� za� nevýhodu��
p�i�budoucím�hledání�uplatn�ní.�

b. Šance�absolventa�pro�uplatn�ní�na� trhu�práce� jsou�podobné� jako�absolvent	� jiných�
zam��ení�oboru�Stavebnictví.�

c. Výhodou�je�fakt,�že�na�trhu�práce�je�v�sou�asnosti�velká�poptávka�po�kvalifikovaných�
odbornících� v�oblasti� památkové� pé�e.� Pro� žáka� bude� také� snazší� dostat��
se�na�vysokou�školu�v�oboru�Architektura��i�Památková�pé�e.�

d. Jiná.�
�

Otázka�specifikující:�

�
7. Jaké� u�ební� metody� by� bylo� vhodné� za�adit,� pokud� by� byl� vyu�ován� p�edm�t� Obnova�

památek?�(zaškrtn�te�vše,�co�považujete�z�vhodné)�
�

a. Frontální�výuka�dopln�ná�o�vhodné�u�ebnice�
b. Power�–�pointové�prezentace�s�doprovodnými�obrázky�a�krátkými�tematickými�videi�
c. Projektová� výuka,� kdy�by� žáci� ve� skupinách� �ešili� spole�né�projekty� –� nap�.� projekt�

obnovy�menší�stavby�
d. Samostatné�úkoly�zam��ené�na�procvi�ení�nabytých�znalostí�v�podob��zpracovávání�

výkresových�dokumentací.�
e. Samostatné�úkoly�zam��ené�na�procvi�ení�nabytých�znalostí�v�podob��zpracovávání�

textových�dokument	�–�nap�.�stavebn��–�historického�pr	zkumu.�
f. Exkurze�na�památkách,�které�jsou�v�rekonstrukci.��

�

Otázka�otev�ená:�

�

8. Napadají� Vás� další� poznatky,� myšlenky� �i� nápady� ve� spojitosti� s�výukou� Obnovy� památek��
na�st�edních�pr	myslových�školách?�

�
�
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DOTAZNÍKOVÉ�ŠET�ENÍ�MEZI�ŽÁKY�SOŠ�JAROV� zpracovala:�Petra�Pánková�
� � � � � � � ú�el:�bakalá�ská�práce��VUT�v�Praze,�MÚVS�

Návod:� Dotazník� obsahuje� deset� otázek.� U� prvních� šesti� a� deváté� otázky� zvolte� jednu� z�variant��
�i� do� kolonky� Jiný� názor� napište� jinou� odpov��.� U� sedmé� zakroužkujte� vše,� co� by� se� vám� zdálo�
užite�né� ve� výuce,� u� osmé� otázky� zakroužkujte� všechny� stavby,� které� považujete� za� památky.�
Desátá�otázka�je�otev�ená,�napište�zde�jména�památek�v�okolí�vašeho�bydlišt�,�pokud�se�zde�n�jaké�
nalézají.��

Otázky�uzav�ené:�

1. Památky�jsou�dle�mého�názoru:�

a.�� Budovy,�jejichž�význam�je�p�ece�ován,�ubírají�prostor�moderní�architektu�e.�
b.�� Budovy,�které�nesou�pam�
�a�um�ní�doby,�m�ly�by�být�zachovány�v�maximální�možné�mí�e.�
c.�� Budovy,�u�kterých�je�vyvíjena�až�p�íliš�úzkostlivá�snaha�o�zachování,�n�které�by�se�m�ly�

uchovat,�jiné�by�m�ly�ustoupit�nové�dob�.�
d.� jiný�názor:�

2. Památkové�pé�i:�

a.�� se�chci�v�novat�maximáln��jako�turista.�
b.�� bych�se�cht�l/a�v�novat�naplno�ve�svém�budoucím�povolání.�
c.�� bych�se�rád�v�noval/a�spíše�okrajov��v�rámci�výuky�stavebních�p�edm�t	.�
d.�� jiný�názor:��

3. Kdybych�se�v�budoucnu�v�noval/a�památkové�pé�i:�
�
a.�� Hledal/a�bych�pro�staré�budovy�nový�ú�el.�
b.�� Snažil/a�bych�se�je�navrátit�do�p	vodní�podoby�a�otev�ela�je�návšt�vník	m�t�eba��

jako�muzeum.�
c.�� To�se�nestane.�
d.�� jiný�názor:�
�
4. Studium�zam��ené�na�Obnovu�památek��
�
a.�� Nevadilo�by�mi�studovat�Obnovu�památek,�myslím,�že�je�to�v�sou�asnosti�velmi�d	ležité�

�a�aktuální�téma.�
b.�� Památkové�pé�i�bych�se�klidn��v�noval/a�,�ale�spíše�jako�sou�ásti�p�edm�tu�o�architektu�e.�
c.�� Památky�m��p�íliš�nezajímají.�
d.  jiný názor:�

5. Mé�znalosti�v�oblasti�památkové�pé�e�
�
a.�� Historické�památkové�objekty�se�mi�líbí,�nic�moc�o�nich�ale�zatím�nevím,�líbilo�by�se�mi�o�nich�

se�dozv�d�t�více.�
b.�� Již�o�nich�n�co�vím,�n�jakou�dobu�se�jimi�již�zabývám�a�navšt�vuji�je.�
c.�� Rad�ji�se�podívám�na�moderní�stavby.�
d.�� jiný�názor�:�
�
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6. Na�pražském�Starom�stském�nám�stí�kdysi�stála�gotická�radnice,�jejíž�sou�ástí�byla�i�v�ž��
s�Orlojem.�Dnes�je�zde�malý�park.�Co�by�m�lo�být�na�tomto�míst�?�
�
a.�� Rád�bych�zde�vid�l/a�n�co�nového,�moderního,�co�dodá�nám�stí�moderní�jiskru.�
b.�� M�la�by�se�sem�navrátit�p	vodní�gotická�radnice,�tak,�jak�to�bylo�p	vodn�.�
c.�� Nechal/a�bych�tam�park�s�lavi�kami�a�stánky�s�dobrotami.�
d.�� jiný�názor:�
�
Otázky�specifikující:�

7. V�rámci�výuky�bych�preferoval/a�(zakroužkujte�vše,�co�je�podle�vás�užite�né�v�rámci�výuky):�
�
a.�� hodn��exkurzí�
b.�� teorii�dopln�nou�o�obrázky�
c.�� navšt�vování�památek,�které�se�rekonstruují�
d.�� videa�o�rekonstrukcích�a�obnov��památek�

další�nápady�

8. Za�památky�považuji�(zakroužkujte�vše,�co�si�myslíte,�že�jsou�památky):�
�

�HRADY�� OBJEKTY�LIDOVÉ�ARCHITEKTURY� � ZÁMKY� � KOSTELY� �
�

SLAVNÉ�MODERNÍ�STAVBY� �MLÝNY,�HAMRY� � HISTORICKÁ�JÁDRA�M�ST/�VESNIC� HRADBY� �
�

STARŠÍ�M�STSKÉ�DOMY��
�
Otázka�uzav�ená:�

9. Kdybych�se�v�noval/a�památkové�pé�i,�cht�l/a�bych�d�lat:�
�
a)�� kastelána/ku�na�zámku�nebo�hradu�
b)�� cht�l/a�bych�se�jim�v�novat�spíše�teoreticky�–�fotit�je,�shán�t�o�nich�informace,�psát�o�nich�

r	zné�publikace�
c)�� cht�l/la�bych�se�v�novat�rekonstrukcím�stavebních�památek�
d)�� jiný�nápad�
�
Otázka�otev�ená:�

10. Jsou�n�jaké�památky�ve�tvém�m�st�/�vesnici�nebo�blízkém�okolí?�
�
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DOTAZNÍKOVÉ�ŠET�ENÍ�MEZI�U�ITELI�SOŠ�JAROV� zpracovala:�Petra�Pánková�
� � � � � � � ú�el:�bakalá�ská�práce��VUT�v�Praze,�MÚVS�

�
Otázky�otev�ené:�

�
1. Využíváte�ve�výuce�studijní�materiály�vlastní��i�je�máte�zap	j�ené�ze�školních�materiál	?�

�
2. Jaké�typy�u�ebních�materiál	�používáte�ve�výuce?�

�
3. Je�dle�vašeho�názoru�na�trhu�dostatek�u�ebnic�k�výuce�technických�p�edm�t	?�

�
4. Jaká�je�dle�vašeho�názoru�nabídka�u�ebních�materiál	�pro�p�edm�t�Obnova�budov?�

�
5. Jaká�je�dle�vašeho�názoru�nabídka�u�ebních�materiál	�pro�p�edm�t�D�jiny�architektury?�

�
6. Jaké�konkrétní�u�ebnice��i�u�ební�materiály�využíváte�p�i�výuce�technických�p�edm�t	?�

�
�

VYHODNOCENÍ�DOTAZNÍKU�MEZI�U�ITELI�SOŠ�JAROV�

Odpov�di� zú�astn�ných� dotazníkového� pr	zkumu,� mapující� problematiku� dostupných� u�ebních�
materiál	,� se� dají� obecn�� rozd�lit� do� n�kolika� skupin.� Jednotlivé� skupiny� odpov�dí� jsou� uvedeny�
níže.����

�
� Tabulkové�zpracování�(celkem�=�celkem�dotázaných)�

OTÁZKA�
Celkem��� 11�
Po�et��� %�

1�

Využíváte� ve� výuce�
studijní� materiály�
vlastní� �i� je� máte�
zap	j�ené�ze�školních�
materiál	?�

K� výuce� využívám� p�evážn�� vlastní� u�ební�
materiály� 6� 54,5�
Jako� podklady� pro� výuku� používám� materiály�
vlastní�i�zap	j�ené� 4� 36,4�

Používám�p�evážn��materiály�školy� 1� 9,1�

�

2�

Jaké�typy�u�ebních�
materiál	�používáte�ve�
výuce?�
�

Klasické�u�ebnice� 5� 45,5�
Elektronické�materiály�a�u�ební�texty� 8� 72,7�
Odborné�knihy� 11� 100�
Katalogy�a�technické�podklady�firem� 9� 81,8�

�

3�

Je�dle�vašeho�názoru�na�
trhu�dostatek�u�ebnic�
k�výuce�technických�
p�edm�t	?�
�

Ano� 1� 9,1�

Spíše�ano� 3� 27,3�

Spíše�ne� 5� 45,5�
Ne� 2� 18,2�

�
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Jaká�je�dle�vašeho�
názoru�nabídka�
u�ebních�materiál	�pro�
p�edm�t�Obnova�
budov?�

Uspokojivá� 0� 0�

St�ední� 2� 18,2�

Neuspokojivá� 4� 36,4�

Nemám�p�edstavu� 5� 45,5�
�

5�

Jaká�je�dle�vašeho�
názoru�nabídka�
u�ebních�materiál	�pro�
p�edm�t�D�jiny�
architektury?�

Uspokojivá� 4� 36,4�

St�ední� 1� 9,1�

Neuspokojivá� 0� 0�

Nemám�p�edstavu� 6� 54,5�
�
�

6. Jaké�konkrétní�u�ebnice��i�u�ební�materiály�využíváte�p�i�výuce�technických�p�edm�t	?�
(pozn.� autora:� seznam� literatury,� kterou� využívají� vyu�ující� ve� výuce� vybraných� stavebních�
p�edm�t	� –� Obnova� budov,� D�jiny� architektury,� Pozemní� stavitelství,� P�íprava� a� provoz�
stavby,�Odborné�kreslení)�

�
� Technologie�renovace�budov���Ing.�Oto�Makýš�PhD.�2004�

�
� Architektura���Lexikon�architektonických�prvk	�a�stavebního��emesla���Ševc	�Jan.�2012�

�
� Naše�stavební�památky���Jaroslav�Herout,�Eva�Smr�inová.�2008�

�
� Pozemní�stavitelství�–�Václav�Hájek�a�kol.�2007�

�
� D�jiny�stavitelství���Bukovský�Jan.�2001�
�
� Nauka�o�pozemních�stavbách���Ing.�Jarmila�Klimešová.�2007�

�
� P�íprava�a�provoz�stavby�II,�pro�SPŠ�a�SOŠ�stavební�–�M�š
anová�D.�a�kolektiv,�Tománková�J.��

�
� Odborné�kreslení,�pro�1.�a�2.�ro�ník�SPŠ�stavebních�–�Ing.�arch.�Vladimír�Cibulka.�2012�

�
� Stavební�konstrukce�pro�2.�a�3.�ro�ník�SOU�–�Antonín�Dosed�l.�1998�

�
� Pozemní�stavitelství�v�kresbách,�pro�1.�až�4.�ro�ník�SPŠ�stavebních�–�Josef�Michálek.�rok�

neuveden�
�

� D�ev�né�a�kovové�konstrukce,�pro�SPŠ�stavební�–�Petra�Kuklík,�Ji�í�Studni�ka.�2006�
�

� Cvi�ení�z�pozemního�stavitelství�pro�1.�a�2.�ro�ník,�Konstruk�ní�cvi�ení�pro�3.�a�4.�ro�ník�SPŠ�
stavebních�–�Jan�Novotný.�2007�
�
�
�
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VYHODNOCENÍ�DOTAZNÍKU�PRO�U�ITELI�
� Tabulkové�zpracování�(celkem�=�celkem�dotázaných)�

OTÁZKA�
Celkem��� 18�

%Po�et��� %�

1�
Sou�asná� výuka�
Památkové�pé�e� je�
dle�Vašeho�názoru:�

Nadbyte�ná� 1� 5,6�
Nastavena�tak�akorát� 11� 61,1�
Nedostate�ná� 5� 27,8�
Jiná� 1� 5,6�

Jiná:�nevyu�uje�se,�pouze�ve�volitelném�p�edm�tu��
� �

2�

Sou�asná�
pov�domost�
st�edoškolských�
žák	� studujících�
obor� Stavebnictví� o�
památkové� pé�i� je�
dle�Vašeho�názoru:�

Na�velmi�nízké�úrovni.� 6� 33,3�
Pomalu� se� za�íná� zlepšovat� i� díky� zam��ením�
v�nujícím�se�Obnov��budov��i�Památkové�pé�i,�je�to�
však�stále�dlouhá�cesta.� 9� 50�
N�kte�í� žáci� jsou� na� tom� velmi� dob�e,� co� se� tý�e�
v�domostí�v�oblasti�pé�e�o�památky.� 2� 11,1�
Jiná� 1� 5,6�

Jiná:�Obecn��bez�znalostí�
�

3�

Zájem�sou�asných�
žák	�o�památkovou�
pé�i�je�dle�Vašeho�
názoru:�

Sou�asné�žáky�památková�pé�e�moc�nezajímá.� 2� 11,1�
Mezi� žáky� by� se� mohli� najít� jedinci� zajímající� se� o�
památkovou�pé�i,�jedná�se�ale�spíše�o�jednotlivce.� 15� 83,3�
Stále� více� se� objevují� žáci� projevující� zájem� o�
památkovou�pé�i�a�obnovu�památek�jako�takových.� 1� 5,6�
Jiná� 0� 0�

�
�

4�

Bylo� by� dle� vašeho�
názoru� vhodné�
za�adit� Obnovu�
památek� mezi�
zam��ení� oboru�
Stavebnictví� na�
st�edních�
pr	myslových� a�
odborných�školách?�

�

Není� to� moc� vhodné,� zam��ení� je� p�íliš� úzké,� žáci�
pot�ebují� mít� o� stavebnictví� všeobecné� znalosti.�
Tomuto�zam��ení�se�mohou�v�novat�v�rámci�studia�
na�vysokých�školách.� 5� 27,8�
Nejsem�proti�zam��ení�Obnovy�památek�na�st�ední�
školy,� pokud� však� p�edm�ty� zam��ené� �ist�� na�
Stavebnictví�z	stanou�ve�výuce�jako�st�žejní.� 7� 38,9�
Pokud� ve� výuce� z	stanou� základní� znalosti� ze�
stavebnictví,� nebyl/a� bych� proti� za�azení� Obnovy�
památek� mezi� zam��ení� oboru� Stavebnictví� na�
st�edních�školách.�Takto�mohou�již�ze�st�ední�školy�
vycházet�odborníci�na�památkovou�pé�i.�� 6� 33,3�

Jiná� 0� 0�
�
�
�
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5�

Pokud�by�se�
vyu�ovaly�p�edm�ty�
zam��ené�na�
Obnovu�památek:�

T�mto�p�edm�t	m�bych�se�v�novat�necht�l/a.�Tato�
problematika�mi�není�blízká.� 4� 22,2�
Nejsem� si� jist/a� zda� bych� cht�l/a� vyu�ovat�
p�edm�ty� zam��ené� na� Obnovu� památek.� Vyu�uji�
své� standardní� p�edm�ty� a� bylo� by� náro�né� to�
m�nit.� 2� 11,1�
Problematika� Památkové� pé�e� a� Obnovy� památek�
jako� takových� m�� zajímá� a� cht�l/a� bych� tyto�
p�edm�ty�vyu�ovat.� 10� 55,6�

Jiná� 2� 11,1�
Jiná:�� V�rámci�samostatného�bloku�p�edm�tu�Pozemní�stavitelství�p�ednáším�základy�obnovy�budov�
Památky�jsou�to�jediné�kvalitní,�co�nám�ješt��z�kultury�z	stalo,�proto�je�musíme�chránit.�
�

6�

Jaké�výhody�by�dle�
Vašeho�názoru�mohl�
mít�absolvent�studia�
Obnovy�památek?�

Mnoho� výhod� nevidím� –� považuji� úzké� zam��ení�
studia� spíše� za� nevýhodu� p�i� budoucím� hledání�
uplatn�ní.� 2� 11,1�
Šance�absolventa�pro�uplatn�ní�na� trhu�práce� jsou�
podobné� jako� absolvent	� jiných� zam��ení� oboru�
Stavebnictví.� 9� 11,1�
Výhodou� je� fakt,� že� na� trhu� práce� e� v�sou�asnosti�
velká� poptávka� po� kvalifikovaných� odbornících�
v�oblasti� památkové� pé�e.� Pro� žáka� bude� také�
snazší� dostat� se� na� vysokou� školu� v�oboru�
Architektura��i�Památková�pé�e.� 5� 27,8�
Jiná� 2� 11,1�

Jiná:�� Spíš�než�žáci�jsou�pot�eba��emeslníci.�Student	�všeho�druhu�je�nadbytek.�
Obecn��záleží�na�schopnosti�absolventa�dobrat�se�hlubokých�znalostí�(platí�pro�všechny�profese).�
�

7�

Jaké�u�ební�metody�
by�bylo�vhodné�
za�adit,�pokud�by�
byl�vyu�ován�
p�edm�t�Obnova�
památek?�
(zaškrtn�te�vše,�co�
považujete�
z�vhodné)�
�

Frontální�výuka�dopln�ná�o�vhodné�u�ebnice.� 4� 22,2�
Power–pointové� prezentace� s�doprovodnými�
obrázky�a�krátkými�tematickými�videi.� 10� 55,6�
Projektová� výuka,� kdy� by� žáci� ve� skupinách� �ešili�
spole�né� projekty� –� nap�.� projekt� obnovy� menší�
stavby.� 12� 66,7�
Samostatné� úkoly� zam��ené� na� procvi�ení�
nabytých� znalostí� v�podob�� zpracovávání�
výkresových�dokumentací.� 8� 44,4�
Samostatné� úkoly� zam��ené� na� procvi�ení�
nabytých� znalostí� v�podob�� zpracovávání�
textových� dokument	� –� nap�.� stavebn�� –�
historického�pr	zkumu.� 7� 38,9�
Exkurze�na�památkách,�které�jsou�v�rekonstrukci.�� 15� 83,3�
Jiná� 2� 11,1�

�
Jiná:�� Kombinace� všech� bod	� –� teorie,� exkurze,� praxe� a� �ešení� zadaných� úloh� jsou� vzájemn��
nezastupitelné.�
V�rámci�klasické�látky�vždy�provázat�i�s�historií,�ukázat�vývoj�a�jeho�logiku.�
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8. Napadají�Vás�další�poznatky,�myšlenky��i�nápady�ve�spojitosti�s�výukou�Obnovy�památek�na�
st�edních�pr	myslových�školách?�
�
� Dle�mého�názoru�velký�objem�práce�absolvent	�budou�rekonstrukce�obecn��v�etn��památek.�
Téma� by� se� m�lo� provázat� s�již� existujícími� p�edm�ty,� nikoli� se� vy�le�ovat.� Je� t�eba� znát� vývoj��
a�logiku�konstrukcí�a�materiál	,�na�které�moderní�stavitelství�navazuje.�
� Problémem� je� malý� d	raz� na� výuku� stavební� fyziky� a� nedostate�ná� znalost� stavebních�
materiál	.� V�populaci� je� nízké� pov�domí� o� historických� souvislostech.� Dalším� problémem��
je�nep�ehlednost�legislativy�spojené�s�památkovou�pé�í.�Nejv�tší�problém�vidím�v�malém�množství�
stavebních�odborník	�schopných�vyu�ovat�tento�p�edm�t.�
� P�edm�t� je� dobrý,� jen� pro� nadané� žáky,� kte�í� už� mají� rozhled� a� p�edpoklady��
pro�rozeznání��
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VYHODNOCENÍ�DOTAZNÍKU�PRO�ŽÁKY�SOŠ�JAROV�
� Tabulkové�zpracování�(celkem�=�celkem�dotázaných)�

OTÁZKA�
Celkem��� 26�

�Po�et� %�

1� Památky�jsou�dle�
mého�názoru:�

Budovy,�jejichž�význam�je�p�ece�ován,�ubírají�prostor�
moderní�architektu�e.� 0� 0�
Budovy,� které� nesou� pam�
� a� um�ní� doby,�m�ly� by�
být�zachovány�v�maximální�možné�mí�e.� 18� 69,2
Budovy,� u� kterých� je� vyvíjena� až� p�íliš� úzkostlivá�
snaha�o� zachování,�n�které�by� se�m�ly�uchovat,� jiné�
by�m�ly�ustoupit�nové�dob�.� 8� 30,3
Jiná� 0� 0�

� �

2� Památkové�pé�i:�

se�chci�v�novat�maximáln��jako�turista.� 10� 38,6�
bych� se� cht�l/a� v�novat� naplno� ve� svém� budoucím�
povolání.� 0� 0�
bych� se� rád� v�noval/a� spíše� okrajov�� v� rámci� výuky�
stavebních�p�edm�t	.� 8� 30,8�
Jiná� 2� 7,7�

������������Zdržel�se� � � � � � ������������� � �������������1� �3,8�
Jiná:�� Nemám�o�památkovou�pé�i�zájem.�
� Pokud�by�byla�p�íležitost,�tak�ano.�

3�

Kdybych�se�
v�budoucnu�
v�noval/a�
památkové�pé�i:�

Hledal/a�bych�pro�staré�budovy�nový�ú�el.� 4� 15,4�
Snažil/a� bych� se� je� navrátit� do� p	vodní� podoby� a�
otev�ela�je�návšt�vník	m�t�eba�jako�muzeum.� 8� 30,8�
To�se�nestane.� 14� 53,8�
Jiná� 0� 0�

�

4�

Váš� názor� na�
studium� zam��ené�
na�obnovu�památek:��

�

Nevadilo�by�mi�studovat�Obnovu�památek,�myslím,�že�
je�to�v�sou�asnosti�velmi�d	ležité�a�aktuální�téma.� 3� 11,5�
Památkové� pé�i� bych� se� klidn�� v�noval/a� ,� ale� spíše�
jako�sou�ásti�p�edm�tu�o�architektu�e.� 13� 50�
Památky�m��p�íliš�nezajímají.� 10� 38,5�
Jiná� 0� 0�

�

5� Mé�znalosti�v�oblasti�
památkové�pé�e:�

Historické� památkové� objekty� se� mi� líbí,� nic� moc� o�
nich� ale� zatím� nevím,� líbilo� by� se�mi� dozv�d�t� se� o�
nich�více.� 15� 57,7�
Již�o�nich�n�co�vím,�n�jakou�dobu�se�jimi�zabývám�a�
navšt�vuji�je.� 2� 7,7�
Rad�ji�se�podívám�na�moderní�stavby�.� 8� 30,8�

Jiná� 1� 3,8�

Jiná:�� Zajímají�m��moderní�i�historické�památkové�objekty.�
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6�

Na�pražském�
Starom�stském�
nám�stí�kdysi�stála�
gotická�radnice,�jejíž�
sou�ástí�byla�i�v�ž�s�
Orlojem.�Dnes�je�
zde�malý�park.�Co�by�
m�lo�být�na�tomto�
míst�?�

Rád�bych�zde�vid�l/a�n�co�nového,�moderního,�co�
dodá�nám�stí�moderní�jiskru.� 3� 11,5�
M�la�by�se�sem�navrátit�p	vodní�gotická�radnice,�
tak,�jak�to�bylo�p	vodn�.� 11� 42,3�
Nechal/a� bych� tam� park� s� lavi�kami� a� stánky�
s�dobrotami.� 12� 46,2�

Jiná� 0� 0�
�
�

7�

V�rámci�výuky�bych�
preferoval/a�
(zakroužkujte�vše,�
co�je�podle�vás�
užite�né�v�rámci�
výuky)�

hodn��exkurzí� 25� 96,2�
teorii�dopln�nou�o�obrázky� 8� 30,8�
Navšt�vování�památek,�které�se�rekonstruují� 15� 57,7�
Videa�o�rekonstrukcích�a�obnov��památek� 9� 34,6�

Další�nápady� 0� 0�
�
�

8�

Za�památky�považuji�
(zakroužkujte�vše,�
co�jsou�podle�vás�
památky):�

HRADY� 25� 96,2�
OBJEKTY�LIDOVÉ�ARCHITEKTURY� 9� 34,6�
ZÁMKY� 26� 100�
KOSTELY� 25� 96,2�
SLAVNÉ�MODERNÍ�STAVBY� 12� 46,2�
MLÝNY,�HAMRY� 14� 53,8�
HISTORICKÁ�JÁDRA�M�ST/VESNIC� 19� 73,1�
HRADBY� 21� 80,8�
STARŠÍ�M�STSKÉ�DOMY� 16� 61,5�

�
�

9�
Kdybych�se�
v�noval/a�
památkové�pé�i,�
cht�l/a�bych�d�lat:�

Kastelána/ku�na�zámku�nebo�hradu.� 1� 3,8�
Cht�l/a�bych�se�jim�v�novat�spíše�teoreticky�–�fotit�
je,�shán�t�o�nich�informace,�psát�o�nich�r	zné�
publikace.� 9� 34,6�
Cht�l/la�bych�se�v�novat�rekonstrukcím�stavebních�
památek.� 14� 53,8�

Jiná� 0� 0�
�������Zdrželi�se� � � � � � ������������������� � �������2� � ��7,8�
�
�
�
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�
10.�Jsou�n�jaké�památky�ve�tvém�m�st�/�vesnici�nebo�blízkém�okolí?�
�
� Pražský�hrad��� � 6x�
� Karl	v�most� � 3x�
� Orloj� � � 2x�
� Hamr�na�Jeze�e�� 2x�
� Zámek�Šti�ín� � 2x�
� Chotkovský�palác� �
� Dolnolukavický�zámek�
� kostel�sv.�Ji�í�(Horní�Slavkov)�
� Pomník�bitvy�u�Lipan�
� Socha�Arnošta�z�Pardubic�
� Zámek�Lou�e��
� Katedrála�sv.�Víta�
� Starom�stská�radnice�
� Starom�stské�nám�stí�
� Václavské�nám�stí�
� Tan�ící�d	m�
� Prašná�brána�
� Vyšehrad�
� Kostel�Nanebevzetí�Panny�Marie�
� Dlask	v�statek�
� Bou�k	v�statek�
� Hrad�Kost�
� Obec�Husice�
� Modletický�zámek�
� Pivovar�Velké�Popovice�
� í�anský�hrad�
� Památník�Josefa�Lady�v�Hrusicích��
� Kostel�Panny�Marie�Sn�žné�ve�Velkých�Popovicích�
� Libušin�hrádek�
�

�


