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Informácie o Učiteľskom dotazníku 

Cieľom tohto dotazníka je zozbierať údaje od učiteľov cieľovej skupiny medzinárodnej štúdie OECD PISA, 
ako vyučujúcich 15-ročných žiakov. Východiskom pri definovaní jednotlivých otázok bol rámec štúdie OECD 
TALIS 2008, zameranej na učiteľov nižšieho sekundárneho stupňa (ISCED 2). Niektorým témam sa venujeme 
podrobnejšie, iné otázky sme z dotazníka vynechali na základe zistených súvislostí v prvom cykle v roku 
2008. 

Dotazník, ktorý budete vypĺňať sme Vám pripravili v podobe excelovského súboru na základe rozvrhov 
tried, ktorých žiaci budú zapojení do testovania PISA. Názov súboru a prístupové heslo sú uvedené 
v hlavičke tohto listu. Preto si tento list dobre uschovajte, nikto iný nebude mať prístup k Vášmu heslu. 
Jednou z úloh školského koordinátora je aj distribúcia Učiteľských dotazníkov, prípadne pomoc 
a vysvetlenie, akým spôsobom máte dotazník vypĺňať. Školy majú k dispozícii aj jeden vzorový vyplnený 
dotazník s fiktívnym učiteľom (na jeho otvorenie nebudete potrebovať heslo). Na ďalšej strane uvádzame 
praktické rady, ktoré Vám môžu pomôcť pri vypĺňaní dotazníka. 

Dôvernosť informácií 

Všetky informácie, ktoré získame v tejto štúdii, budeme považovať za dôverné. Výsledky budú dostupné 
a vyhodnocované len celkovo za SR, resp. podľa typu škôl. Garantujeme Vám, že ani Vy, ani Vaša škola a ani 
žiadny iný zamestnanec zo školy nebude identifikovaný v žiadnej správe o výsledkoch štúdie. 

Účasť v tomto prieskume je dobrovoľná a každý jednotlivec môže kedykoľvek odstúpiť od účasti v ňom. 
Našou snahou je však získať čo možno najvyššiu účasť, nakoľko získané údaje prispejú k podrobnej analýze 
podmienok Vašej práce v súvislosti s výkonmi žiakov v štúdii PISA. 

Informácie o dotazníku 

 Vyplnenie dotazníka by malo trvať približne 45 minút. 

 Prvý hárok obsahuje všeobecné otázky, ktoré sa týkajú základných charakteristík o učiteľovi (vek, 
pohlavie, roky praxe, typ úväzku a pod.), ďalej informácie o ďalšom vzdelávaní (účasť, potreby 
a možnosti ďalšieho vzdelávania) a nakoniec otázky o kultúre školy (spolupráca učiteľov, vzťahy medzi 
učiteľmi a žiakmi, sebadôvera a spokojnosť učiteľov s prácou učiteľa).  

 Nasledujúce hárky sú členené podľa vyučovacích predmetov, ktoré vyučujete v cieľových triedach. Pri 
niektorých otázkach budete odpovedať podľa situácie v konkrétnych triedach, inokedy stačí vyplniť 
informácie len pre jednu triedu (ak je stav v ostatných triedach rovnaký). 

 Posledný hárok obsahuje zhodnotenie tohto dotazníka. Je to priestor pre Vaše pripomienky a návrhy na 
zlepšenie kvality dotazníka.  

Spôsob odoslania vyplneného dotazníka 

Ak dotazník vyplníte do dňa testovania PISA (testovania žiakov), vyplnený dotazník môžete uložiť pod tým 
istým názvom do adresára PISA_UCITELIA > VYPLNENE do počítača, ktorý určí školský koordinátor, alebo 
nám súbor môžete poslať sami na emailovú adresu pisa@nucem.sk. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.



 

Na konci každej časti dotazníka je vyhodnotenie na koľko % ste danú časť vyplnili (posudzované sú len žlté políčka). 

Do niektorých políčok budete 
vypĺňať text alebo číselné údaje. 

Vyplňte, prosím, všetky žlté polia. 
Oranžové polia sú nepovinné. 

 
(Pohybujte sa pomocou tabulátora.) 

Pre iné polia sú prípustné len  
čísla kategórií zadefinované  
na začiatku otázky vpravo. 

(napr. 1=nikdy, 2= zriedkavo, ...) 

Po vyplnení tejto časti dotazníka sa 
musíte prekliknúť na ďalší predmet. 

Po zadaní čísla kategórie sa zobrazí 
príslušný text vľavo od políčka. 

 
(Toto zobrazovanie je nastavené len pre 

jednu triedu - prvú v poradí.) 


