TEFSI questionnaire - including Czech
translation
Výukové přístupy na vysokých školách na téma udržitelných potravinových systémů
/Teaching approaches in higher education for sustainable food systems
Cílem tohoto dotazníku je analýza výukových přístupů, metod a nástrojů, které jsou využívány ve
vysokoškolském vzdělávání s ohledem na téma udržitelnosti potravinových systémů. Dotazník se
zaměřuje na vysokoškolské pedagogy a jejich kurzy poskytované na evropských univerzitách.
Vaše odpovědi nám pomohou s designem nových kurzů na téma inovativních výukových metod
pro přednášející na evropských univerzitách. Výsledky ze získaných anonymních dat také plánujeme
publikovat ve vědeckém článku zaměřujícím se na perspektivy evropských přednášejících na inovativní
výuku v oblasti udržitelných potravinových systémů.
Dotazník je součástí mezinárodního projektu TEFSI z programu Erasmus+, který vede Warsaw
University of Life Sciences (Polsko) ve spolupráci s 8 dalšími evropskými univerzitami: Aleksandras
Stulginskis University (Litva), Univerzita Karlova (ČR), ISARA-Lyon (Francie), Münster University of
Applied Sciences (Německo), University of Copenhagen (Dánsko), University of Gastronomic Sciences
(Itálie), University of Kassel (Německo), and University of Zagreb (Chorvatsko).
Vaše účast v dotazníkovém šetření je zcela dobrovolná. Všechny Vaše odpovědi zůstanou
anonymní a důvěrné.
Pokud byste chtěli být informováni o výsledcích dotazníkového šetření či dalších aktivitách v rámci
projektu TEFSI (např. o připravovaných školeních), zanechejte nám prosím na konci dotazníku svou
emailovou adresu na konci dotazníku.
Vyplnění dotazníku by Vám mělo trvat zhruba 15 minut. Pokud máte k dotazníku či projektu nějaké
dotazy, můžete kontaktovat Danu Kapitulčinovou z Univerzity Karlovy na dana@czp.cuni.cz
(mailto:dana@czp.cuni.cz)
Průzkum obsahuje 33 otázek.

Own teaching activities

Jaký je název vysoké školy, na které působíte? (Pokud
pracujete na více institucích, napište prosím název Vašeho
hlavního zaměstnavatele)
What is the name of your university/college? (if you work at more
institutions, please provide the name of your primary employer)
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Charles University (Czech Republic)
ISARA-Lyon (France)
Münster University of Applied Sciences (Germany)
University of Copenhagen (Denmark)
University of Gastronomic Sciences (UNISG) (Italy)
University of Kassel (Germany)
University of Zagreb (Croatia)
Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Lithuania)
Warsaw University of Life Sciences (Poland)
Jiné

V jaké zemi se tato vysoká škola nachází? In what country is
your university/college based?
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Jiné' k otázce '1 [A01]' (Jaký je název vysoké školy, na které působíte? (Pokud
pracujete na více institucích, napište prosím název Vašeho hlavního zaměstnavatele) What is the
name of your university/college? (if you work at more institutions, please provide the name of your
primary employer) )
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Montenegro
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Kazakhstan
Kosovo
Latvia

Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom

Kolik let učíte ve vysokém školství? For how many years have
you been teaching in higher education?
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Méně, než 1 rok
1-10 let
11-20 let
Více, než 20 let
Učím pouze příležitostně
Již neučím
Jiné

Na jaké studijní úrovni učíte? At which study level do you teach?
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Jaký vzdělávací a výzkumný obor prezentujete ve své výuce?
Which education & research �eld do you represent in your
teaching?
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
zemědělství
potravinářství
biologie
výživa a dietetika
environmentální vědy
ekonomika, spotřební chování a obchod
Jiné:

Poskytněte nám prosím následující informace o jednom
hlavním předmětu (modulu či kurzu), který vyučujete
(následujících šest otázek se věnuje tomuto tématu):
Please provide the following information about one of the main
subjects (module/course) that you teach (the six questions that
follow relate to this theme):

Název kurzu / Name of the course
Prosím napište svou odpověď zde:

Úroveň studia / Study level
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Název fakulty / Name of the Faculty
Prosím napište svou odpověď zde:

Počet studentů / Number of students
Prosím napište svou odpověď zde:

O jakých tématech v tomto kurzu učíte? (napište prosím
maximálně 3 klíčová slova) / What are you teaching about in
this course? (please provide up to 3 key words)
Prosím napište svou odpověď zde:

Zahrnujete/ zmiňujete/ zaměřujete se v tomto kurzu na
témata spojená s "udržitelností"? / Do you include/mention
/target any topics related to “sustainability” in this course?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne

Napište, prosím, tato témata. / Please list these topics.
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Ano' k otázce '12 [A17]' (Zahrnujete/ zmiňujete/ zaměřujete se v tomto kurzu na
témata spojená s "udržitelností"? / Do you include/mention/target any topics related to
“sustainability” in this course? )
Prosím napište svou odpověď zde:

Innovation in teaching

Co pro si představíte pod pojmem "inovativní výuka"?
(zajímá nás Váš osobní názor) / What does “innovative teaching”
mean for you? We are interested in your own personal opinion
Prosím napište svou odpověď zde:

Co považujete za inovativní výukové metody/ nástroje?
(napište, prosím, příklady) / What do you consider innovative
teaching methods/tools? (provide examples)
 Komentář pouze pokud je vybrána odpověď.
Prosím zvolte vše, co je relevantní, a doplňte komentář:
1

2

3

4

5

Nejprve, prosím, zaškrtněte políčko nalevo a poté napište svou odpověď.

Používáte metodu / nástroj č. 1 ve své výuce? / Do you use
method/tool No 1 in your own teaching?
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla k otázce '15 [B02]' (Co považujete za inovativní výukové metody/ nástroje? (napište,
prosím, příklady) / What do you consider innovative teaching methods/tools? (provide examples) )
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne

Používáte metodu / nástroj č. 2 ve své výuce? / Do you use
method/tool No 2 in your own teaching?
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla k otázce '15 [B02]' (Co považujete za inovativní výukové metody/ nástroje? (napište,
prosím, příklady) / What do you consider innovative teaching methods/tools? (provide examples) )
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne

Používáte metodu / nástroj č. 3 ve své výuce? / Do you use
method/tool No 2 in your own teaching?
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla k otázce '15 [B02]' (Co považujete za inovativní výukové metody/ nástroje? (napište,
prosím, příklady) / What do you consider innovative teaching methods/tools? (provide examples) )
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne

Používáte metodu / nástroj č. 4 ve své výuce? / Do you use
method/tool No 2 in your own teaching?
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla k otázce '15 [B02]' (Co považujete za inovativní výukové metody/ nástroje? (napište,
prosím, příklady) / What do you consider innovative teaching methods/tools? (provide examples) )
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne

Používáte metodu / nástroj č. 5 ve své výuce? / Do you use
method/tool No 2 in your own teaching?
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla k otázce '15 [B02]' (Co považujete za inovativní výukové metody/ nástroje? (napište,
prosím, příklady) / What do you consider innovative teaching methods/tools? (provide examples) )
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne

Pokud nevyužíváte inovativní výukové metody / nástroje ve
své výuce, proč tomu tak je? / If you don’t use innovative
teaching methods/tools in your teaching, why?
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Omezené časové možnosti
Nedostatečná infrastruktura (např. vybavení)
Nedostatečná podpora od vedení univerzity
Nedostatek příležitostí pro další vzdělávání
Nedostatečné osobní schopnosti
Nedostatek znalostí
Potřeba dostat se mimo svou komfortní zónu
Riziko pasivity studentů
Nedostatek podpory od kolegů
Nepovažuji to za důležité
Nemám zájem o využívání těchto metod
Jiné:

Níže je seznam různých výukových metod, nástrojů a aktivit
(říkáme jim "výukové přístupy"). Které z těchto přístupů
znáte, ale nikdy jste je ve své výuce nevyužili?
Vysvětlení těchto přístupů je dostupné (v angličtině) zde:
Description/De�nition of teaching methods
(https://docs.google.com/document
/d/12k4a_kxdqUJz70TMIdkRUDavJWXg2XkwzdYTAkEEdNM
/edit?usp=sharing)
Below is a list of various teaching methods, tools and activities (we
call them “teaching approaches”). Which approaches are you
familiar with, but have never used in your teaching?
For an explanation of the terms used please check
Description/De�nition of teaching methods
(https://docs.google.com/document
/d/12k4a_kxdqUJz70TMIdkRUDavJWXg2XkwzdYTAkEEdNM
/edit?usp=sharing)
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
e-learning
Intended Learning Outcomes (Meta-ILO’s, Hidden ILO’s)
Constructive alignment in course designs
Flipped class room
Video lectures/screencasts/pencasts
Pre-course quizzes
Student response systems (clickers)
Student reflection by performing quizzes
Video's/notes to be shared
Group work processes (competence mapping, contracts, Belbin roles, project management
tools)
Student video project
Innovative feedback (peer-to-peer discussions/feedback, video feedback, rubric models)
Learning Analytics
Competitions
Progress badges
Learning Management Systems (LMS)
Gamification (Alternate Reality Games [ARG])
Collaborative learning
Virtual Reality/Augmented Reality

Opponent tasks
Case based learning with external companies/organisations
Media platform learning (podcast, blogs, vlogs, speech, political statements, debates)
Jiné:

Které z následujících přístupů využíváte ve své výuce? /
Which approaches do you use in your teaching?
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
e-learning
Intended Learning Outcomes (Meta-ILO’s, Hidden ILO’s)
Constructive alignment in course designs
Flipped class room
Video lectures/screencasts/pencasts
Pre-course quizzes
Student response systems (clickers)
Student reflection by performing quizzes
Video's/notes to be shared
Group work processes (competence mapping, contracts, Belbin roles, project management
tools)
Student video project
Innovative feedback (peer-to-peer discussions/feedback, video feedback, rubric models)
Learning Analytics
Competitions
Progress badges
Learning Management Systems (LMS)
Gamification (Alternate Reality Games [ARG])
Collaborative learning
Virtual Reality/Augmented Reality
Opponent tasks
Case based learning with external companies/organisations
Media platform learning (podcast, blogs, vlogs, speech, political statements, debates)
Jiné:

O kterých z těchto přístupů byste se chtěli dozvědět více?
(vyberte, prosím, maximálně 3 pro Vás nejvíce důležité /
zajímavé) / Which of these approaches would you like to learn
about? (please select up to 3 most important/most interesting for
you)
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
e-learning
Intended Learning Outcomes (Meta-ILO’s, Hidden ILO’s)
Constructive alignment in course designs
Flipped class room
Video lectures/screencasts/pencasts
Pre-course quizzes
Student response systems (clickers)
Student reflection by performing quizzes
Video's/notes to be shared
Group work processes (competence mapping, contracts, Belbin roles, project management
tools)
Student video project
Innovative feedback (peer-to-peer discussions/feedback, video feedback, rubric models)
Learning Analytics
Competitions
Progress badges
Learning Management Systems (LMS)
Gamification (Alternate Reality Games [ARG])
Collaborative learning
Virtual Reality/Augmented Reality
Opponent tasks
Case based learning with external companies/organisations
Media platform learning (podcast, blogs, vlogs, speech, political statements, debates)
Jiné:

Pokud už některé z těchto přístupů využíváte, jakou k tomu
máte motivaci? Jaké vidíte výhody v porovnání s tradiční
výukou? / If you already use some of these approaches, what is
the motivation for you to use them? What are the bene�ts
compared to traditional lecturing?
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Pro zlepšení vzdělávacích výstupů u studentů
Pro udržení pozornosti studentů
Pro přizpůsobení se změnám ve schopnostech a znalostech studentů
Pro přizpůsobení se chování studentů (nová generace studentů)
Pro zachování dynamiky přednášek/abych se sám nenudil(a)
Pro rozvoj vlastních kompetencí ve výuce
Rozvoj kariéry pro studenty
Abych si udržel(a) svou pozici
Je to očekávané od kolegů /vedení univerzity

Teacher training
Zúčastnil/a jste se někdy nějakého školení na téma
pedagogických či didaktických metod? / Have you ever
attended any training in pedagogical/didactical methods?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne

Jaký typ školení jste absolvoval/a? Ve formě: / What kind of
training did you attend? In the form of:
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Ano' k otázce '26 [C01]' (Zúčastnil/a jste se někdy nějakého školení na téma
pedagogických či didaktických metod? / Have you ever attended any training in
pedagogical/didactical methods? )
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Školení s osobní účastí
Online kurz(y)

Kdo školení organizoval? / Organized by?
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Ano' k otázce '26 [C01]' (Zúčastnil/a jste se někdy nějakého školení na téma
pedagogických či didaktických metod? / Have you ever attended any training in
pedagogical/didactical methods? )
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Univerzita
Fakulta
Katedra
Třetí strana (placené)
Jiné:

Jaké bylo téma / obsah školení? / Topic/content of the courses?
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Ano' k otázce '26 [C01]' (Zúčastnil/a jste se někdy nějakého školení na téma
pedagogických či didaktických metod? / Have you ever attended any training in
pedagogical/didactical methods? )
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Všeobecný úvod do vysokoškolské pedagogiky
Úvod do vzdělávání PhD studentů / na úrovni doktorského studia.
Školení na vedení (supervizi) studentů
Workshopy na specifická témata (různé nástroje, metody, přístupy)
Učení ke kreativitě a podnikavosti (creativity and entrepreneurship)
Výuka s využitím formativní zpětné vazby (formative feedback)
Program vzdělávání ve vysokém školství (Teaching and Learning in Higher Education
Programme)
Jiné:

Kdy jste školení absolvoval/a? / When did you attend the last
training?
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Ano' k otázce '26 [C01]' (Zúčastnil/a jste se někdy nějakého školení na téma
pedagogických či didaktických metod? / Have you ever attended any training in
pedagogical/didactical methods? )
 Zvolte jednu z následujících odpovědí
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Last year
1-2 years ago
3-10 years ago
>10 years ago

Kde získávánte inspiraci a/nebo nové informace pro Vaši
výuku? (vzhledem k výukovým metodám) / Where do you get
inspiration and/or new information for your own teaching (with
regard to teaching methods)?
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Ze školení organizovaného v rámci mojí fakulty
Ze školení organizovaného v rámci celé univerzity (centrálně)
Z externího školení přednášejících
Z konferencí zaměřených na vzdělávání
Z odborných článků zaměřených na vzdělávání
Z programů v televizi
Z internetu (YouTube, Wikipedia apod.)
Od mých kolegů
Jiné:

Feedback
Pokud chcete být informování o výsledcích dotazníku a
dalších informacích o aktivitách v rámci projektu TEFSI
(např. školení pro přednášející), zanechejte nám prosím svou
emailovou adresu:
/ If you would like us to keep you posted about the overall results of
the survey and information about further TEFSI project activities
such as university staff trainings, please share your email address
with us:
Prosím napište svou odpověď zde:

Information on personal data
Personal data contained in the survey shall be processed in accordance with Regulation (EC) No
45/2001 and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the
protection of individuals with regard to the processing of personal data by the EU institutions and
bodies and on the free movement of such data. Warsaw University of Life Sciences - SGGW
(hereinafter referred to as ‘WULS-SGGW’), with its registered office at 166 Nowoursynowska St.,
02-787 Warsaw, is the Administrator of personal data.
Personal data are processed only in order to allow sharing the overall results of the survey and
information about further TEFSI project activities such as university staff trainings with the
respondent.
On written request respondents whose personal data have been obtained through the survey have
the right to access their data and correct invalid or incomplete information.
Respondents have right to make a complaint regarding the processing of personal data to the
national authority responsible for supervision of data protection in relation to the use of this data by
the Warsaw University of Life Sciences - SGGW or the European Personal Data Inspector in
reference to use of this data by the European Commission.
Consent to personal data processing.
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověd NEBYLA k otázce '32 [D01]' (Pokud chcete být informování o výsledcích dotazníku a
dalších informacích o aktivitách v rámci projektu TEFSI (např. školení pro přednášející),
zanechejte nám prosím svou emailovou adresu: / If you would like us to keep you posted about the
overall results of the survey and information about further TEFSI project activities such as
university staff trainings, please share your email address with us: )
 Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Tímto potvrzuji udělení svého souhlasu se zpracováním osobních dat (emailu) a prohlašuji, že
tyto informace jsou správné. / I hereby confirm that I give my consent to the processing of my
personal data (email address) and declare that these data are correct.
Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl(a) informaci o zpracování osobních dat včetně účelu a
metod zpracování dat a také možnosti přístupu k nim a opravám. / I hereby confirm that I read the
information clause on personal data including information on purpose and methods of data
processing as well as general right to access and correct these data.
Tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (emailu) ze strany Warsaw University
of Life Sciences v souladu s předpisy. / I hereby agree to the processing of my personal data by
the Warsaw University of Life Sciences – SGGW with its registered office at 166 Nowoursynowska
St., 02-787 Warsaw in accordance with regulations specified in the information clause.

Děkujeme za Vaše odpovědi! Pokud jste nám zanechali svou emailovou adresu, budeme Vás
informovat o výstupech z dotazníku.

Odeslat Váš průzkum.
Děkujeme Vám za vyplnění tohoto průzkumu.

