
 

 
 

Příloha 2  

Soukromé firmy u nás na škole 

Dotazník pro učitele odborných předmětů středních průmyslových škol stavebních 

 

1. Na střední průmyslové škole stavební vyučuji?  

a) méně než 5 let 
b) 6 – 15 let 
c) 16 – 25 let 
d) více než 25 let 

2. Jsem? 

a) Žena 
b) Muž 

3. Už jste se v rámci výuky zúčastnil(a) přednášky/semináře, který byl 

veden pod záštitou soukromé firmy podnikající v oboru stavebnictví?  

a) Ano 
b) Ne 

- pokud jste odpověděl(a) ne pokračujte otázkou č. 7 

 

4. Přednáška pro mě byla přínosná, dozvěděl(a) jsem nové poznatky a 

informace, které jsem  neznal(a). 

a) úplně souhlasí 
b) částečně souhlasí 
c) nemám vyhraněný názor  
d) spíše nesouhlasí 
e) vůbec nesouhlasí 

5. Poznatky z přednášky jsem zapracoval(a) do výuky. 

a) úplně souhlasí 
b) částečně souhlasí 
c)  nemám vyhraněný názor  
d) spíše nesouhlasí 
e) vůbec nesouhlasí 

6. Přednáška pomohla studentům pochopit probírané učivo. 

a) úplně souhlasí 
b) částečně souhlasí 
c) nemám vyhraněný názor  



 

 
 

d) spíše nesouhlasí 
e) vůbec nesouhlasí 

7. Už jste se v rámci výuky zúčastnil(a) exkurze do soukromé firmy 

podnikající v oboru stavebnictví (projekční kanceláře, výrobního závodu, stavby 

apod.)?  

a) Ano 
b) Ne 

- pokud jste odpověděl(a) ne pokračujte otázkou č. 11  

8. Exkurze pro mě byla přínosná, ukázala mi, jak to probíhá 

v současné praxi. 

a) úplně souhlasí 
b) částečně souhlasí 
c) nemám vyhraněný názor  
d) spíše nesouhlasí 
e) vůbec nesouhlasí 

9. Poznatky z exkurze jsem zapracoval(a) do výuky. 

a) úplně souhlasí 
b) částečně souhlasí 
c) nemám vyhraněný názor  
d) spíše nesouhlasí 
e) vůbec nesouhlasí 

10. Exkurze pomohla studentům pochopit probírané učivo. 

a) úplně souhlasí 
b) částečně souhlasí 
c) nemám vyhraněný názor  
d) spíše nesouhlasí 
e) vůbec nesouhlasí 

 

11. Zúčastnil se některý z Vašich studentů soutěže pro studenty středních 

škol organizované soukromou firmou (např. KB - BLOK systém, s.r.o., VELUX 

Česká republika, s.r.o., apod.)?   

a) ano, jednou  
b) ano, více než jednou  
c) ne  

- pokud jste odpověděl(a) ne dotazník pro vás skončil, děkuji za Vaše 

odpovědi.  



 

 
 

12.  Jak jste se o soutěži dozvěděl(a) ? 

a) ve škole, 
b) z webových stránek pořadatele 
c) od zástupců pořadatelské firmy 
d) jinak jak ……… 

 

13. Účast studentů v soutěži mě donutila používat při výuce nové zdroje informací. 

a) úplně souhlasí 
b) částečně souhlasí 
c) nemám vyhraněný názor  
d) spíše nesouhlasí 
e) vůbec nesouhlasí 

 

14. Studenti, kteří jsou zapojeni do soutěže, mají větší zájem o správné 

vypracování úkolu, než ostatní studenti.  

a) úplně souhlasí 
b) částečně souhlasí 
c) nemám vyhraněný názor  
d) spíše nesouhlasí 
e) vůbec nesouhlasí 

 

15. Bude-li možnost znovu se zapojit do podobné soutěže, doporučím 

studentům se přihlásit. 

a) úplně souhlasí 
b) částečně souhlasí 
c) nemám vyhraněný názor  
d) spíše nesouhlasí 
e) vůbec nesouhlasí 

 

 

 

 

 

Děkuji za Vás čas a za vyplnění dotazníku.  

  


