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Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) 

v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání  

 

I. Cíle výzkumu 

V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována dotazníková šetření s cílem zjistit stav 

pregraduálního vzdělávání před konáním projektu a po projektu. Výsledky budou sloužit 

k prokázání výsledkového indikátoru 5 10 10 - Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita 

výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost.  

Smyslem výzkumu je vedle pokrytí projektu evaluačními daty i získání komplexního náhledu na 

zkoumané oblasti prostřednictvím zjištění výsledků v jednotlivých oblastech šetření před intervencí 

a po ní. 

Oblasti šetření podle cílů výzvy zaměřené na zjištění stavu a možností zlepšení:  

I. rozvoj praktické přípravy studentů – budoucích učitelů 

II. rozvoj kompetencí akademických pracovníků - VŠ učitelů vzdělávajících budoucí učitele 

III. rozvoj kompetencí studentů – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické 

výuky 

IV. rozvoj využívání technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání 

budoucích učitelů 

Uvedené cíle jsou součástí prioritní osy 3 OP VVV Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, která se zaměřuje nejen na zvýšení kvality vzdělávání dětí 

a žáků, ale také na kvalitu strategického řízení a vedení škol a dále na zvyšování kompetencí 

pedagogických pracovníků už v období jejich profesní přípravy. V rámci specifického cíle 4 -

Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků OP podporuje zvyšování 

kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich adaptačního období ve spolupráci se 

školami jako zaměstnavateli. Výzva Pregraduální vzdělávání podporuje naplnění čtyř ze sedmi 

hlavních intervencí:  

 Zvýšení kompetencí budoucích pedagogických pracovníků, aby byli připraveni pro rozvíjení 
potenciálu každého dítěte a žáka;  

 Vytvoření sítí fakult a ostatních vzdělávacích institucí a organizací;  

 Rozvoj lidských zdrojů škol vzdělávajících učitele; 

 Rozvoj pedagogického a didaktického výzkumu. 

 

II. Výběrový soubor a témata šetření 

Dotazníkové šetření bude realizováno u příjemců dotace výzvy Pregraduální vzdělávání, tj. na 

pedagogických fakultách veřejných vysokých škol ČR zajišťujících studijní program v oblasti 

pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů (dále jen pedagogických fakult). Dotazníkové 

šetření proběhne mezi studenty pedagogických fakult – budoucími učiteli, akademickými 

pracovníky vzdělávajícími budoucí učitele a učiteli fakultních škol. 

Pro účely dotazníkového šetření je akademickým pracovníkem myšlen pedagog vysoké školy 
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vzdělávající studenty – budoucí učitele. Učitelem fakultní školy je pedagog školy/školského zařízení, 

ve které/m probíhají reflektované pedagogické praxe studentů, a který osobně studentské praxe 

vede. Studentem je myšlen student – budoucí učitel, který absolvoval nejméně jednu ucelenou praxi 

organizovanou fakultou ve fakultní škole/školském zařízení1.  

Jednotlivé výběrové soubory respondentů se budou vyjadřovat k následujícím oblastem šetření, aby 

fakulta měla možnost analyzovat komplexně stav pregraduálního vzdělávání s ohledem na možnosti 

podpory z OP VVV: 

Oblasti výzkumu u výběrových souborů výzkumu 

Témata šetření 

Výběrové soubory  

Studenti  Akademičtí 
pracovníci – VŠ 

učitelé 

Učitelé fakultních 
škol 

1) Kvalita praktické přípravy 
studentů – budoucích učitelů 
(včetně kvality práce učitelů 
fakultních škol) 

   

2) Kvalita práce VŠ učitelů s ohledem 
na kvalitu přípravy studentů – 
budoucích učitelů 

   

3) Rozvoj kompetencí studentů – 
budoucích učitelů propojováním 
teoretické a praktické výuky  

   

4) Rozvoj využívání technologií 
a realizace výzkumných aktivit 
v pregraduálním vzdělávání 
budoucích učitelů 

   

 

Dotazník bude pro každou skupinu respondentů jeden s příslušnými otázkami za jednotlivé oblasti.  

Dotazovací situace musí být pro respondenty jednoduchá. Délka dotazování bude přibližně 10 - 15 

minut. Fakulty budou šetření předem a včas avizovat takovým způsobem, aby byl respondentům 

jasný smysl a pozitivní dopady výzkumu, dále termíny, délka spolupráce na dotazování a možnosti 

zapojení, resp. způsob distribuce. Zapojení do výzkumu by mělo vycházet z pozitivního vztahu skupin 

respondentů vůči výzkumu. Zásadní pro návratnost jsou oslovení a motivace respondentů ke zjištění 

informací důležitých pro fakultu, podílu na zlepšení stavu apod.  

Dotazníkové šetření bude realizováno prostřednictvím systému pro sběr dat MŠMT. Pro zajištění 

optimální návratnosti a průběhu realizace výzkumu bude proto nutná spolupráce mezi realizačními 

týmy MŠMT a konkrétní pedagogické fakulty. Realizační tým MŠMT zajistí technické podmínky pro 

sběr dat i jejich zpracování. 

                                                           
1 Pro potřeby dotazníkového šetření jsou jedním z výběrových souborů studenti definovaní výše uvedeným 
způsobem, aby byla získána relevantní data v oblasti průběhu a organizace praxe studentů na fakultních 
školách. Do aktivit projektu výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání je však možné zapojit i studenty 
bakalářských studijních programů, kteří ještě žádnou praxi ve fakultní škole neabsolvovali a kteří mohou 
pokračovat v magisterském navazujícím studijním programu směřujícím k získání učitelské kvalifikace.   
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III. Měření dopadu projektu 

Při stanovení rozsahu výběrových souborů výzkumu je nutné zohlednit rozdílné kvantitativní 

i kvalitativní podmínky studia na pedagogických fakultách a možnost provést relevantní srovnávací 

kvantitativní analýzu dat se spolehlivými evaluačními výsledky. Z těchto důvodů příjemci realizují 

vyčerpávající šetření, kterým je míněno oslovení všech osob spadajících do daného výběrového 

souboru na straně příjemce.  

Požadavky na minimální návratnost výzkumu: 

 Výběrové soubory 

Studenti  

Akademičtí pracovníci 

vzdělávající budoucí 

učitele podle definice 

Učitelé fakultních 

škol podle definice 

Minimální požadovaná 

návratnost ve výběrových 

souborech v prvním šetření  - 

před intervencí 

Min. 75 % 

Min. 100 osob 
Min. 75 % Min. 75 % 

Minimální požadovaná 

návratnost ve výběrových 

souborech ve druhém šetření 

- po intervenci 

Min. 75 % 

Min. 100 osob 
Min. 75 % Min. 75 % 

 

Příjemce si tak změří efekt na nezávislých souborech na začátku a na konci projektu s tím, že 
vyčerpávající šetření zajistí dostatek respondentů i optimální složení výběrového souboru. 
V případě, že se bude návratnost dotazníků u výběrového souboru studentů blížit min. 
požadovanému počtu 100 respondentů, provede ŘO společně s příjemcem posouzení kvality dat 
a podle toho bude navržen způsob zpracování těchto dat.  

Výsledný posun by měl být patrný v alespoň jednom ukazateli příslušného dotazníku u alespoň 

jedné oblasti, přičemž při vyhodnocení posunu výsledků je nutné sledovat i ostatní vlivy (vnější 

i vnitřní), které by mohly zvýšit nebo snížit dopad intervence a tyto zohlednit v závěrečném 

zhodnocení (např. otevření atraktivního studijního programu a přesun studentů jinam apod.).  

 

IV. Způsob realizace šetření (shrnutí) 

Anonymita výzkumu je zaručena díky následujícím parametrům: 

- Dotazníkové šetření proběhne na nezávislém sběrovém serveru (MŠMT); 

- Z hlediska zpracování dat budou poskytována ze strany MŠMT pouze agregovaná data; 

- Nebudou sbírána citlivá osobní data. 

 

Výzkum bude mít pro všechny příjemce jednotnou metodiku, organizaci sběru dat a dotazníky 

v prvním i ve druhém šetření. Přístup k hloubce zpracování dat, tvorbě výstupů z výzkumu 

a implementaci závěrů je na samotných příjemcích, nicméně od jednotlivých fakult MŠMT očekává, 
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že realizační tým příjemce bude participovat na dosažení potřebné návratnosti a kvalitních 

parametrů výběrových souborů, výsledky šetření budou dostatečně podrobně interpretovány 

a bude provedena celková reflexe. 

Dotazníkové šetření bude provedeno celkem 2krát, a to na počátku a na konci realizace projektu 

(před a po intervenci). Na počátku i na konci realizace projektu budou zjišťována vstupní data pro 

realizaci výzkumu. Na konci projektu pak bude zjištěn posun po intervenci/realizaci projektových 

aktivit. Pozitivní posun po realizaci aktivit pak bude promítnut do indikátoru 5 10 10 – Počet 

organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost.  

Zpřístupněním formuláře „Vstupní data pro realizaci výzkumu“ (dále „formulář“) bude příjemce 

vyzván před vydáním právního aktu k vyplnění vstupních dat o plánovaných šetřeních. Formulář bude 

obsahovat následující oblasti: 

a. Velikost a složení výběrových souborů výzkumu příjemce první vlny šetření (před 

intervencí) a druhé vlny šetření (po intervenci); 

b. Harmonogramy přípravné, realizační a závěrečné fáze obou vln šetření; 

c. Kontaktní údaje na realizační tým výzkumu příjemce po dobu projektu.  

Vyplněný formulář zašlou příjemci e-mailem na MŠMT (065, viz kontakt níže) co nejdříve, nejpozději 

do vydání právního aktu. 

Realizační tým MŠMT elektronicky potvrdí příjem formuláře nejpozději do 15 pracovních dní a na 

jeho základě připraví příjemcům hesla do sběrného systému. Systém bude pro příjemce dotace 

otevřen podle harmonogramu šetření příjemce (z dat zaslaného formuláře), avšak nejdříve do 15 dní 

po vydání právního aktu. Realizační tým MŠMT dále seznámí příjemce se systémem monitoringu 

návratnosti výzkumu.  

Předpokladem úspěšnosti projektu je komunikace obou týmů na řešení případných problémů se 

zajištěním návratnosti a kvality dat. Technická stránka (příprava vstupních dat, databází), motivační 

a komunikační strategie výzkumu (marketing výzkumu, příprava oslovení, urgenční maily) je na straně 

příjemce. V případě potřeby je možné je konzultovat s realizačním týmem MŠMT před spuštěním 

výzkumu. 

Po realizační fázi sběru dat MŠMT (065) vyhodnotí kvalitu příjemcem získaných dat, provede 

zpracování dat a zajistí odeslání příslušných agregovaných dat příjemci. 

Pět měsíců před ukončením realizace projektu konkrétní příjemci zopakují postup se zasláním 

vyplněného formuláře „Vstupní data pro realizaci výzkumu“. Realizační týmy šetření se tak znovu 

propojí. Dotazování bude zopakováno a na základě výsledků vstupního i závěrečného dotazníkového 

šetření příjemce vypracuje „Situační zprávu pedagogické fakulty“, ve které vyhodnotí posun 

jednotlivých skupin po realizaci projektu a projektových aktivit. Tuto Situační zprávu s interpretací 

vstupních i výstupních výsledků příjemce doloží nejpozději se Závěrečnou zprávou o realizaci ŘO. 

Situační zpráva bude použita k doložení již zmiňovaného indikátoru 5 10 10. 

Shrnutí: 

1. Zpřístupněním formuláře bude příjemce vyzván k vyplnění vstupních dat o plánovaných 

šetřeních (před vydáním právního aktu). 

2. Realizační tým MŠMT do 15 pracovních dní elektronicky potvrdí příjem formuláře a na jeho 

základě připraví příjemcům hesla do sběrného systému a seznámí příjemce se systémem 

monitoringu návratnosti výzkumu.  
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3. Systém bude pro příjemce dotace otevřen podle harmonogramu šetření příjemce, nejdříve 

do 15 dní po vydání právního aktu.  

4. Příjemce zajistí potřebnou návratnost a kvalitu dat ve stanoveném termínu. 

5. Po realizační fázi sběru dat MŠMT (065) vyhodnotí kvalitu příjemcem získaných dat, provede 

zpracování dat a zajistí odeslání příslušných agregovaných dat příjemci. 

6. Pět měsíců před ukončením realizace projektu konkrétní příjemci zopakují postup se zasláním 

vyplněného formuláře a realizační týmy šetření se znova propojí.  

7. Dotazování bude zopakováno s tím, že příjemce zajistí potřebnou návratnost a kvalitu dat ve 

stanoveném termínu. 

8. Na základě výsledků vstupního i závěrečného dotazníkového šetření příjemce vypracuje 

„Situační zprávu pedagogické fakulty“, kterou doloží ŘO splnění indikátoru 5 10 10, a to 

nejpozději se Závěrečnou zprávou o realizaci. 

 

Kontaktní spojení MŠMT (O65) pro zaslání formuláře k vyplnění vstupních dat pro realizaci výzkumu 

a nastavení komunikace v průběhu výzkumu: vyzkum-opvvv@msmt.cz, Mgr. Jitka Konrádová, tel.: 

234 815 236 nebo PhDr. Ivana Musilová, tel.: 234 815 279. 
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