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Úvod

 Do tohoto dotazníku se zapojilo 246 studentů a studentek.

 Na základě jejich odpovědí Výbor pro výzkum mínění studentů vytvořil 
jeho shrnutí.

 

Výběr z nabídky

 V této části dotazníku se objevila nabídka vybraná na základě nejvíce 
vyskytujících se problémů z dotazníku z roku 2020. Dotazování je 
ohodnotili, přičemž na výběr měli čtyři možnosti a v otevřené otázce měli
možnost své odpovědi doplnit textem.

 

Z odpovědí vyplývá:

Je to pro mne problém

1. příliš velké množství aplikací na online výuku – 151 dotazovaných toto
považuje za problém

2. Nemožnost používat hlavní vchod – 128 dotazovaných toto považuje 
za problém

3. Nevyužívaný školní dvůr – 79 dotazovaných toto považuje za problém

4. Chybějící ventilace v ateliéru – 71 dotazovaných toto považuje za 
problém

 

Není to pro mne problém

1.Příliš málo pánských toalet – 135 dotazovaných toto ne-považuje za 
problém

2. Nadměrné přecházení mezi třídami – 127 dotazovaných toto ne-



považuje za problém

3. Krátké přestávky – 118 dotazovaných toto ne-považuje za problém

4. Málo aktivní studentský parlament – 103 dotazovaných toto 
nepovažuje za problém

 

Okomentovalo svůj výběr 63 dotazovaných, kde se nejvíce vyskytovaly 
irelevantní komentáře (počítají se sem i odpovědi které nebyly spojené s
uvedenými problémy a nesrozumitelné) – 9, Ne (nevyjadřují se ke svým 
odpovědím – 8, Zrušení Moodle – 7, zastaralost toalet – 6

 

Uvedení vlastního problému

Tato část dotazníku umožnovala dotazovaným přidat svůj vlastní 
problém, jenž nebyl uveden v nabídce výše. Zde se zúčastnilo 72 
studentů a studentek.

 

1. Špatně vybavené třídy (absence projektorů v některých třídách, 
nedostatek osvětlení v ateliéru, nepohodlné nebo poničené židle) – 8

2. Nepřehlednost stránky Moodle a povrchní, nepříjemný přístup učitelů. 
- 5

3. Fronty a nedodržování rozpisů v jídelně a nedostatečné vybavení 
záchodů např. zrcadla – 4

4. Vystupování vyučujících v rozhlase a nedostatek míst k sezení 
určených k odpočinku

 

Studentský parlament GPdC

Na otázky:

 „Co podle tebe dělá Studentský parlament?“ odpovědělo 169 
dotazovaných.

1. Aktivity ve škole - 43



2. Řeší problémy – 42

„Máš k práci Studentského parlamentu nějaký komentář?“ odpovědělo 
54.

I přes velké množství kladných a povzbuzujících reakcí se často 
vyskytovala kritika jeho chodu, fungování.

„Jsi spokojen/a s fungováním Studentského parlamentu?“ odpovědělo 
246 dotazovaných z toho 131 ANO, 98 pak nemá jasný názor a zbylí 17 
NE.

 

Systém Moodle

Otázka byla zaměřená na spokojenost s Moodle. Celkem odpovědělo 
246 studentů a studentek (otázka byla povinná.)

 

Z odpovědí vyplývá, že přibližně polovina dotazovaných má problém s 
touto aplikací.

 Dále jsme se také ptali na odůvodnění v případě odpovědi NE na 
otázku spokojenosti. Tuto možnost využilo 196 studentů.

1. Nepřehledné – 44

2. Zbytečnost aplikace - 21

3. Bakaláři jsou lepší – 16

4. Složité – 11

 

Názor na hada

163 dotazovaných se vyjádřilo k hadovi pod bufetem.

 

1. Ne-konkrétní pozitivní reakce (hezký …) - 67

2. Obavy o pohodlí hada (hluk a ruch kolem, nevhodné místo) - 36



3. Neviděl /a jsem ho – 16

4. Více domácích zvířat - 12

 

Poznámky:

V shrnutí chybí některé informace, například málo zastoupené odpovědi,
u některých i irelevantní atd. Podrobnější a rozsáhlejší výsledky 
dotazníku budou/jsou k dispozici na disku Výboru.

 

 

 

 

 

 

 

Dále chci poděkovat Výboru a Všem, kdo se 
podílel na výzkumu.

Děkuji za pozornost


