
Dotazník Wellbeing učitelů – zpracování 
Dotazník vyplnilo v lednu 2022 celkem 38 učitelů. Dotazník zadala a výsledky poskytla firma 

Kalibro. Firma také dodala průměrné výsledky 330 odpovědí z jiných škol, s kterými naše výsledky 

porovnáváme. Přesné znění dotazníku je v příloze na konci textu. 

Otázky a odpovědi byly rozděleny do 12 kategorií. Zaměřili jsme se na odpovědi učitelů GB 

vzhledem k průměrným odpovědím učitelů jiných škol. 

Nejlepší kategorie vzhledem k ostatním školám:  

1. Prostředí školy 

2. Vztahy učitel a rodiče 

3. Odměňování a politika vzdělávání 

Nejhorší kategorie vzhledem k ostatním školám:  

1. Vztahy – učitel a jeho třída 

2. Vztahy – učitel a škola 

3. Vztahy – učitel a vedení školy a Školní vzdělávací program a inovace 

V dotazníku bylo celkem 47 otázek. Porovnáváme úspěšnost u odpovědí na jednotlivé otázky 

vzhledem k jiným školám. 

Nejvyšší procentuální úspěšnost u jednotlivé otázky vzhledem k ostatním školám (otázky 

s nejlepšími odpověďmi vzhledem k ostatním): 

1. Potřeba přísnějších opatření proti vyrušování žáků 

2. Vyhovují materiální podmínky pro výuku 

3. Transparentnost odměňování 

Nejnižší procentuální úspěšnost u jednotlivé otázky vzhledem k ostatním školám (otázky 

s nejhoršími odpověďmi vzhledem k ostatním): 

1. Vytváření pravidel společně s žáky 

2. Znalost rodinného zázemí třídy 

3. Spolupráce učitelů napříč aprobacemi 

Nejvyšší procentuální úspěšnost jednotlivých otázek (silné stránky školy dle učitelů): 

1. Zda je učitel vstřícný, když za ním přijdou žáci s osobními problémy 

2. Zda dodává učitel svým žákům sebedůvěru 

3. Žáci jasně a dostatečně v předmětech vědí co se mají naučit a co bude hodnoceno 

Nejnižší procentuální úspěšnost jednotlivých otázek (slabé stránky školy dle učitelů): 

1. Učitel má dostatek informací o obsahu a metodách výuky předmětů v zahraničí 

2. Vyčerpání z práce 

3. Zastání před ředitelem při křivdě na poradě. 



Dále jsou uvedeny celkové výsledky, tedy odpovědi učitelů ostatních škol (celek úsp.), odpovědi 

učitelů GB (Gybot úsp.) na jednotlivé otázky. Čím je hodnota větší, tím jsou odpovědi pozitivnější. 

Pod čísly 1 až 5 je uvedeno procento respondentů v dané oblasti. Odpovědi pod číslem 1 znamenají 

pořád, určitě ano, všichni, …, pod číslem 2 často, spíše ano, skoro všichni, …, atd. U některých otázek 

označených <<>> byly odpovědi přehozeny tak, aby stále číslo 1 znamenalo nejlepší hodnocení. 

 



 



Příloha: Dotazník pro učitele 

 



 



 



 



 



 



 



 


