Píloha.1–Dotazníkovéšetenímeziuiteli
DOTAZNÍKOVÉŠETENÍMEZIUITELI 







zpracovala:PetraPánková

úel:bakaláskápráceVUTvPraze,MÚVS

Návod:Dotazníkobsahujeosmotázek.Ztohoprvníchsedmjepolouzavených,posledníjeotevená.
U prvních sedmi je možné zvolit ze tí nabízených odpovdí pípadn doplnit vlastní odpov.
Poslední otázka je doplující – dobrovolná. Je zde zd vodu doplnní dotazníku, pokud by nkterý
respondentmlpocit,žedotazníkneníúplnýanepostihujeceloudotazovanouproblematiku.
Otázkypolouzavené:
1. SouasnávýukaPamátkovépéejedleVašehonázoru:
a. Nadbytená, spíšebychpreferoval/avýuku zamenouvíce naPozemnístavitelství,
kdesežáknauínejvíceostavebnictvíjakotakovém.
b. Nastavena tak akorát sohledem na požadavky souasné výuky, které žák musí
pojmoutazvládnout.
c. Nedostatená, na stedních školách by mlo být zaazeno více pedmt , které
by žáky seznamovaly sproblematickou památkové pée a obnovy památek – je to
velmiaktuálnítéma.
d. Jiná

2. Souasnápovdomoststedoškolskýchžák studujícíchoborStavebnictvíopamátkovépéi
jedleVašehonázoru:
a. Navelminízkéúrovni.
b. Pomalu se zaíná zlepšovat i díky zamením vnujícím se Obnov budov
iPamátkovépéi,jetovšakstáledlouhácesta.
c. Nkteí žáci jsou na tom velmi dobe, co se týe vdomostí voblasti pée
opamátky.
d. Jiná
3. Zájemsouasnýchžák opamátkovoupéijedleVašehonázoru:
a. Souasnéžákypamátkovápéemocnezajímá.
b. Mezi žáky by se mohli najít jedinci zajímající se o památkovou péi, jedná se
alespíšeojednotlivce.
c. Stále více se objevují žáci projevující zájem o památkovou péi a obnovu památek
jakotakových.
d. Jiná
4. Bylo by dle vašeho názoru vhodné zaadit Obnovu památek mezi zamení oboru
Stavebnictvínastedníchpr myslovýchaodbornýchškolách?
a. Není to moc vhodné, zamení je píliš úzké, žáci potebují mít o stavebnictví
všeobecnéznalosti.Tomutozamenísemohouvnovatvrámcistudianavysokých
školách.
b. Nejsem proti zamení Obnovy památek na stední školy, pokud však pedmty
zamenéistnaStavebnictvíz stanouvevýucejakostžejní.
c. Pokud ve výuce z stanou základní znalosti ze stavebnictví, nebyl/a bych proti
zaazení Obnovy památek mezi zamení oboru Stavebnictví na stedních školách.
Taktomohoujižzestedníškolyvycházetodbornícinapamátkovoupéi.
d. Jiná
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5. PokudbysevyuovalypedmtyzamenénaObnovupamátek:
a. Tmtopedmt mbychsevnovatnechtl/a.Tatoproblematikamineníblízká.
b. Nejsemsijist/azdabychchtl/avyuovatpedmtyzamenénaObnovupamátek.
Vyuujisvéstandardnípedmtyabylobynáronétomnit.
c. ProblematikaPamátkovépéeaObnovypamátekjakotakovýchmzajímáachtl/a
bychtytopedmtyvyuovat.
d. Jiná.


6. JakévýhodybydleVašehonázorumohlmítabsolventstudiaObnovypamátek?
a. Mnoho výhod nevidím – považuji úzké zamení studia spíše za nevýhodu
pibudoucímhledáníuplatnní.
b. Šance absolventa pro uplatnní na trhu práce jsou podobné jako absolvent  jiných
zameníoboruStavebnictví.
c. Výhodoujefakt,ženatrhuprácejevsouasnostivelkápoptávkapokvalifikovaných
odbornících voblasti památkové pée. Pro žáka bude také snazší dostat
senavysokouškoluvoboruArchitekturaiPamátkovápée.
d. Jiná.

Otázkaspecifikující:

7. Jaké uební metody by bylo vhodné zaadit, pokud by byl vyuován pedmt Obnova
památek?(zaškrtntevše,copovažujetezvhodné)

a. Frontálnívýukadoplnnáovhodnéuebnice
b. Power–pointovéprezentacesdoprovodnýmiobrázkyakrátkýmitematickýmividei
c. Projektová výuka, kdy by žáci ve skupinách ešili spolené projekty – nap. projekt
obnovymenšístavby
d. Samostatnéúkolyzamenénaprocvienínabytýchznalostívpodobzpracovávání
výkresovýchdokumentací.
e. Samostatnéúkolyzamenénaprocvienínabytýchznalostívpodobzpracovávání
textovýchdokument –nap.stavebn–historickéhopr zkumu.
f. Exkurzenapamátkách,kteréjsouvrekonstrukci.

Otázkaotevená:

8. Napadají Vás další poznatky, myšlenky i nápady ve spojitosti svýukou Obnovy památek
nastedníchpr myslovýchškolách?
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Píloha.2–DotazníkovéšetenímezižákySOŠJarov
DOTAZNÍKOVÉŠETENÍMEZIŽÁKYSOŠJAROV








zpracovala:PetraPánková
úel:bakaláskápráceVUTvPraze,MÚVS

Návod: Dotazník obsahuje deset otázek. U prvních šesti a deváté otázky zvolte jednu zvariant
i do kolonky Jiný názor napište jinou odpov. U sedmé zakroužkujte vše, co by se vám zdálo
užitené ve výuce, u osmé otázky zakroužkujte všechny stavby, které považujete za památky.
Desátáotázkajeotevená,napištezdejménapamátekvokolívašehobydlišt,pokudsezdenjaké
nalézají.
Otázkyuzavené:
1.

Památkyjsoudleméhonázoru:

a.
b.
c.
d.

Budovy,jejichžvýznamjepeceován,ubírajíprostormoderníarchitektue.
Budovy,kterénesoupam aumnídoby,mlybybýtzachoványvmaximálnímožnémíe.
Budovy,ukterýchjevyvíjenaažpílišúzkostlivásnahaozachování,nkterébysemly
uchovat,jinébymlyustoupitnovédob.
jinýnázor:

2.

Památkovépéi:

a.
b.
c.
d.

sechcivnovatmaximálnjakoturista.
bychsechtl/avnovatnaplnovesvémbudoucímpovolání.
bychserádvnoval/aspíšeokrajovvrámcivýukystavebníchpedmt .
jinýnázor:

3.

a.
b.

Kdybychsevbudoucnuvnoval/apamátkovépéi:

c.
d.

4.

a.
b.
c.
d.

5.

a.
b.
c.
d.


Hledal/abychprostarébudovynovýúel.
Snažil/abychsejenavrátitdop vodnípodobyaotevelajenávštvník mteba
jakomuzeum.
Tosenestane.
jinýnázor:
StudiumzamenénaObnovupamátek
NevadilobymistudovatObnovupamátek,myslím,žejetovsouasnostivelmid ležité
aaktuálnítéma.
Památkovépéibychseklidnvnoval/a,alespíšejakosouástipedmtuoarchitektue.
Památkympílišnezajímají.
jiný názor:
Méznalostivoblastipamátkovépée
Historicképamátkovéobjektysemilíbí,nicmoconichalezatímnevím,líbilobysemionich
sedozvdtvíce.
Jižonichncovím,njakoudobusejimijižzabývámanavštvujije.
Radjisepodívámnamodernístavby.
jinýnázor:
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6.
NapražskémStaromstskémnámstíkdysistálagotickáradnice,jejížsouástíbylaivž
sOrlojem.Dnesjezdemalýpark.Cobymlobýtnatomtomíst?

a. Rádbychzdevidl/anconového,moderního,cododánámstímoderníjiskru.
b. Mlabysesemnavrátitp vodnígotickáradnice,tak,jaktobylop vodn.
c. Nechal/abychtamparkslavikamiastánkysdobrotami.
d. jinýnázor:

Otázkyspecifikující:
7.

a.
b.
c.
d.

Vrámcivýukybychpreferoval/a(zakroužkujtevše,cojepodlevásužitenévrámcivýuky):

8.

Zapamátkypovažuji(zakroužkujtevše,cosimyslíte,žejsoupamátky):

hodnexkurzí
teoriidoplnnouoobrázky
navštvovánípamátek,kteréserekonstruují
videaorekonstrukcíchaobnovpamátek
dalšínápady


OBJEKTYLIDOVÉARCHITEKTURY

ZÁMKY 

SLAVNÉMODERNÍSTAVBY MLÝNY,HAMRY 
HISTORICKÁJÁDRAM ST/VESNIC

STARŠÍM STSKÉDOMY
HRADY

KOSTELY 
HRADBY 


Otázkauzavená:
9.

a)
b)

Kdybychsevnoval/apamátkovépéi,chtl/abychdlat:
kastelána/kunazámkunebohradu
chtl/abychsejimvnovatspíšeteoreticky–fotitje,shántonichinformace,psátonich
r znépublikace
chtl/labychsevnovatrekonstrukcímstavebníchpamátek
jinýnápad

c)
d)

Otázkaotevená:
10.


Jsounjaképamátkyvetvémmst/vesnicineboblízkémokolí?
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Píloha.3–Dotazníkovéšetení,vyhodnocenídotazníkumeziuiteliSOŠJarov
DOTAZNÍKOVÉŠETENÍMEZIUITELISOŠJAROV








Otázkyotevené:

zpracovala:PetraPánková
úel:bakaláskápráceVUTvPraze,MÚVS


1. Využívátevevýucestudijnímateriályvlastníijemátezap jenézeškolníchmateriál ?

2. Jakétypyuebníchmateriál používátevevýuce?

3. Jedlevašehonázorunatrhudostatekuebnickvýucetechnickýchpedmt ?

4. Jakájedlevašehonázorunabídkauebníchmateriál propedmtObnovabudov?

5. Jakájedlevašehonázorunabídkauebníchmateriál propedmtDjinyarchitektury?

6. Jakékonkrétníuebniceiuebnímateriályvyužívátepivýucetechnickýchpedmt ?


VYHODNOCENÍDOTAZNÍKUMEZIUITELISOŠJAROV
Odpovdi zúastnných dotazníkového pr zkumu, mapující problematiku dostupných uebních
materiál , se dají obecn rozdlit do nkolika skupin. Jednotlivé skupiny odpovdí jsou uvedeny
níže.

x

Tabulkovézpracování(celkem=celkemdotázaných)
Celkem 11
Poet
%

OTÁZKA

1

Využíváte ve výuce
studijní
materiály
vlastní i je máte
zap jenézeškolních
materiál ?

K výuce využívám pevážn vlastní uební
materiály
Jako podklady pro výuku používám materiály
vlastníizap jené

6

54,5

4

36,4

Používámpevážnmateriályškoly

1

9,1

Klasickéuebnice
Elektronickémateriályauebnítexty
Odbornéknihy
Katalogyatechnicképodkladyfirem

5
8
11
9

45,5
72,7
100
81,8

Ano

1

9,1

Spíšeano

3

27,3

Spíšene
Ne

5
2

45,5
18,2


Jakétypyuebních
materiál používáteve
2
výuce?


Jedlevašehonázoruna
trhudostatekuebnic
3 kvýucetechnických
pedmt ?
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Jakájedlevašeho
názorunabídka
4 uebníchmateriál pro
pedmtObnova
budov?

Uspokojivá

0

0

Stední

2

18,2

Neuspokojivá

4

36,4

Nemámpedstavu

5

45,5

Uspokojivá

4

36,4

Stední

1

9,1

Neuspokojivá

0

0

Nemámpedstavu

6

54,5


Jakájedlevašeho
názorunabídka
5 uebníchmateriál pro
pedmtDjiny
architektury?


6. Jakékonkrétníuebniceiuebnímateriályvyužívátepivýucetechnickýchpedmt ?
(pozn. autora: seznam literatury, kterou využívají vyuující ve výuce vybraných stavebních
pedmt  – Obnova budov, Djiny architektury, Pozemní stavitelství, Píprava a provoz
stavby,Odbornékreslení)

Technologierenovacebudov Ing.OtoMakýšPhD.2004

Architektura Lexikonarchitektonickýchprvk astavebníhoemesla Ševc Jan.2012

Našestavebnípamátky JaroslavHerout,EvaSmrinová.2008

Pozemnístavitelství–VáclavHájekakol.2007

Djinystavitelství BukovskýJan.2001

Naukaopozemníchstavbách Ing.JarmilaKlimešová.2007

PípravaaprovozstavbyII,proSPŠaSOŠstavební–Mš anováD.akolektiv,TománkováJ.

Odbornékreslení,pro1.a2.roníkSPŠstavebních–Ing.arch.VladimírCibulka.2012

Stavebníkonstrukcepro2.a3.roníkSOU–AntonínDosedl.1998

Pozemnístavitelstvívkresbách,pro1.až4.roníkSPŠstavebních–JosefMichálek.rok
neuveden

Devnéakovovékonstrukce,proSPŠstavební–PetraKuklík,JiíStudnika.2006

Cvienízpozemníhostavitelstvípro1.a2.roník,Konstruknícvienípro3.a4.roníkSPŠ
stavebních–JanNovotný.2007
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Píloha.4–Vyhodnocenídotazníkuprouitele
VYHODNOCENÍDOTAZNÍKUPROUITELI
x
Tabulkovézpracování(celkem=celkemdotázaných)
OTÁZKA
Nadbytená
Nastavenatakakorát
1
Nedostatená
Jiná
Jiná:nevyuujese,pouzevevolitelnémpedmtu

Navelminízkéúrovni.
Souasná
Pomalu se zaíná zlepšovat i díky zamením
povdomost
vnujícímseObnovbudoviPamátkovépéi,jeto
stedoškolských
studujících všakstáledlouhácesta.
2 žák 
obor Stavebnictví o Nkteí žáci jsou na tom velmi dobe, co se týe
památkové péi je vdomostívoblastipéeopamátky.
dleVašehonázoru:
Jiná
Jiná:Obecnbezznalostí

Souasnéžákypamátkovápéemocnezajímá.
Mezi žáky by se mohli najít jedinci zajímající se o
Zájemsouasných
památkovoupéi,jednásealespíšeojednotlivce.
žák opamátkovou
3
Stále více se objevují žáci projevující zájem o
péijedleVašeho
památkovoupéiaobnovupamátekjakotakových.
názoru:
Jiná


Není to moc vhodné, zamení je píliš úzké, žáci
potebují mít o stavebnictví všeobecné znalosti.
Bylo by dle vašeho Tomutozamenísemohouvnovatvrámcistudia
názoru
vhodné navysokýchškolách.
zaadit
Obnovu NejsemprotizameníObnovypamáteknastední
památek
mezi školy, pokud však pedmty zamené ist na
zamení
oboru Stavebnictvíz stanouvevýucejakostžejní.
4
Stavebnictví
na Pokud ve výuce z stanou základní znalosti ze
stedních
stavebnictví, nebyl/a bych proti zaazení Obnovy
pr myslových
a památek mezi zamení oboru Stavebnictví na
odbornýchškolách? stedníchškolách.Taktomohoujižzestedníškoly
vycházetodbornícinapamátkovoupéi.

Jiná



Souasná výuka
Památkové pée je
dleVašehonázoru:

Celkem 18
Poet
%
1
11
5
1

%

5,6
61,1
27,8
5,6


6

33,3

9

50

2
1

11,1
5,6

2

11,1

15

83,3

1
0

5,6
0

5

27,8

7

38,9

6

33,3

0

0
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Pokudbyse
vyuovalypedmty
5
zamenéna
Obnovupamátek:

Tmtopedmt mbychsevnovatnechtl/a.Tato
problematikamineníblízká.
Nejsem si jist/a zda bych chtl/a vyuovat
pedmty zamené na Obnovu památek. Vyuuji
své standardní pedmty a bylo by nároné to
mnit.
Problematika Památkové pée a Obnovy památek
jako takových m zajímá a chtl/a bych tyto
pedmtyvyuovat.

4

22,2

2

11,1

10

55,6

Jiná
2
11,1
Jiná: VrámcisamostatnéhoblokupedmtuPozemnístavitelstvípednášímzákladyobnovybudov
Památkyjsoutojedinékvalitní,conámještzkulturyz stalo,protojemusímechránit.

Mnoho výhod nevidím – považuji úzké zamení
studia spíše za nevýhodu pi budoucím hledání
uplatnní.
2
11,1
Šance absolventa pro uplatnní na trhu práce jsou
podobné jako absolvent  jiných zamení oboru
Jakévýhodybydle
9
11,1
Vašehonázorumohl Stavebnictví.
6
mítabsolventstudia Výhodou je fakt, že na trhu práce e vsouasnosti
Obnovypamátek?
velká poptávka po kvalifikovaných odbornících
voblasti památkové pée. Pro žáka bude také
snazší dostat se na vysokou školu voboru
ArchitekturaiPamátkovápée.
5
27,8
Jiná
2
11,1
Jiná: Spíšnežžácijsoupotebaemeslníci.Student všehodruhujenadbytek.
Obecnzáležínaschopnostiabsolventadobratsehlubokýchznalostí(platíprovšechnyprofese).

Frontálnívýukadoplnnáovhodnéuebnice.
4
22,2
Power–pointové prezentace sdoprovodnými
obrázkyakrátkýmitematickýmividei.
10
55,6
Projektová
výuka,
kdy
by
žáci
ve
skupinách
ešili
Jakéuebnímetody
spolené projekty – nap. projekt obnovy menší
bybylovhodné
stavby.
12
66,7
zaadit,pokudby
bylvyuován
Samostatné úkoly zamené na procviení
7 pedmtObnova
nabytých znalostí vpodob zpracovávání
památek?
výkresovýchdokumentací.
8
44,4
(zaškrtntevše,co
Samostatné úkoly zamené na procviení
považujete
nabytých znalostí vpodob zpracovávání
zvhodné)
textových dokument  – nap. stavebn –

historickéhopr zkumu.
7
38,9
Exkurzenapamátkách,kteréjsouvrekonstrukci.
15
83,3
Jiná
2
11,1

Jiná: Kombinace všech bod  – teorie, exkurze, praxe a ešení zadaných úloh jsou vzájemn
nezastupitelné.
Vrámciklasickélátkyvždyprovázatishistorií,ukázatvývojajehologiku.
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8.
NapadajíVásdalšípoznatky,myšlenkyinápadyvespojitostisvýukouObnovypamátekna
stedníchpr myslovýchškolách?

Dleméhonázoruvelkýobjempráceabsolvent budourekonstrukceobecnvetnpamátek.
Téma by se mlo provázat sjiž existujícími pedmty, nikoli se vyleovat. Je teba znát vývoj
alogikukonstrukcíamateriál ,nakterémodernístavitelstvínavazuje.
Problémem je malý d raz na výuku stavební fyziky a nedostatená znalost stavebních
materiál . Vpopulaci je nízké povdomí o historických souvislostech. Dalším problémem
jenepehlednostlegislativyspojenéspamátkovoupéí.Nejvtšíproblémvidímvmalémmnožství
stavebníchodborník schopnýchvyuovattentopedmt.
Pedmt je dobrý, jen pro nadané žáky, kteí už mají rozhled a pedpoklady
prorozeznání
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Píloha.5–VyhodnocenídotazníkuprožákySOŠJarov
VYHODNOCENÍDOTAZNÍKUPROŽÁKYSOŠJAROV
x
Tabulkovézpracování(celkem=celkemdotázaných)
Celkem 26
OTÁZKA

1

Památkyjsoudle
méhonázoru:

Budovy,jejichžvýznamjepeceován,ubírajíprostor
moderníarchitektue.
Budovy, které nesou pam  a umní doby, mly by
býtzachoványvmaximálnímožnémíe.
Budovy, u kterých je vyvíjena až píliš úzkostlivá
snaha o zachování, nkteré by se mly uchovat, jiné
bymlyustoupitnovédob.
Jiná



Poet

%

0

0

18

69,2

8
0

10

30,3
0

sechcivnovatmaximálnjakoturista.
bych se chtl/a vnovat naplno ve svém budoucím
povolání.
0
2 Památkovépéi:
bych se rád vnoval/a spíše okrajov v rámci výuky
stavebníchpedmt .
8
Jiná
2
Zdrželse





 
1
Jiná: Nemámopamátkovoupéizájem.

Pokudbybylapíležitost,takano.
Kdybychse
vbudoucnu
3
vnoval/a
památkovépéi:

Hledal/abychprostarébudovynovýúel.
Snažil/a bych se je navrátit do p vodní podoby a
otevelajenávštvník mtebajakomuzeum.
Tosenestane.
Jiná

38,6
0
30,8
7,7
3,8

4

15,4

8
14
0

30,8
53,8
0

3

11,5

13

50

10
0

38,5
0


NevadilobymistudovatObnovupamátek,myslím,že
Váš
názor
na jetovsouasnostivelmid ležitéaaktuálnítéma.
studium zamené Památkové péi bych se klidn vnoval/a , ale spíše
4
naobnovupamátek: jakosouástipedmtuoarchitektue.
Památkympílišnezajímají.

Jiná



Méznalostivoblasti
5
památkovépée:

Historické památkové objekty se mi líbí, nic moc o
nich ale zatím nevím, líbilo by se mi dozvdt se o
nichvíce.
Jižonichncovím,njakoudobusejimizabýváma
navštvujije.
Radjisepodívámnamodernístavby.

15

57,7

2
8

7,7
30,8

Jiná

1

3,8

Jiná: Zajímajímmoderníihistoricképamátkovéobjekty.
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Píloha.5–VyhodnocenídotazníkuprožákySOŠJarov

Napražském
Staromstském
námstíkdysistála
gotickáradnice,jejíž
6 souástíbylaivžs
Orlojem.Dnesje
zdemalýpark.Coby
mlobýtnatomto
míst?


Vrámcivýukybych
preferoval/a
(zakroužkujtevše,
7
cojepodlevás
užitenévrámci
výuky)



Zapamátkypovažuji
(zakroužkujtevše,
8
cojsoupodlevás
památky):

Rádbychzdevidl/anconového,moderního,co
dodánámstímoderníjiskru.
Mlabysesemnavrátitp vodnígotickáradnice,
tak,jaktobylop vodn.
Nechal/a bych tam park s lavikami a stánky
sdobrotami.

3

11,5

11

42,3

12

46,2

Jiná

0

0

hodnexkurzí
teoriidoplnnouoobrázky
Navštvovánípamátek,kteréserekonstruují
Videaorekonstrukcíchaobnovpamátek

25
8
15
9

96,2
30,8
57,7
34,6

Dalšínápady

0

0

HRADY
OBJEKTYLIDOVÉARCHITEKTURY
ZÁMKY
KOSTELY
SLAVNÉMODERNÍSTAVBY
MLÝNY,HAMRY
HISTORICKÁJÁDRAM ST/VESNIC
HRADBY
STARŠÍM STSKÉDOMY

25
9
26
25
12
14
19
21
16

96,2
34,6
100
96,2
46,2
53,8
73,1
80,8
61,5

Kastelána/kunazámkunebohradu.
Chtl/abychsejimvnovatspíšeteoreticky–fotit
je,shántonichinformace,psátonichr zné
publikace.
Chtl/labychsevnovatrekonstrukcímstavebních
památek.

1

3,8

9

34,6

14

53,8




Kdybychse
9 vnoval/a
památkovépéi,
chtl/abychdlat:

Zdrželise 






Jiná










0
2 

0
7,8

11


Píloha.5–VyhodnocenídotazníkuprožákySOŠJarov

10.Jsounjaképamátkyvetvémmst/vesnicineboblízkémokolí?

Pražskýhrad 
6x
Karl vmost 
3x
Orloj 

2x
HamrnaJezee
2x
ZámekŠtiín 
2x
Chotkovskýpalác

Dolnolukavickýzámek
kostelsv.Jií(HorníSlavkov)
PomníkbitvyuLipan
SochaArnoštazPardubic
ZámekLoue
Katedrálasv.Víta
Staromstskáradnice
Staromstskénámstí
Václavskénámstí
Tanícíd m
Prašnábrána
Vyšehrad
KostelNanebevzetíPannyMarie
Dlask vstatek
Bouk vstatek
HradKost
ObecHusice
Modletickýzámek
PivovarVelkéPopovice
íanskýhrad
PamátníkJosefaLadyvHrusicích
KostelPannyMarieSnžnéveVelkýchPopovicích
Libušinhrádek
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