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Dotazník pro studenta - účastníka přednášky a exkurse 

 
Muž           –         žena 

 
Věk:  ……………..let 

 
Záliby: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
Vždy zakroužkujte Vámi zvolenou variantu 

1) Školu, kterou navštěvuji, jsem si zvolil/a:  
a)   dle vlastního výběru 
b)  na doporučení rodičů (popř. pedagoga ZŠ apod.) 

 
2) Po skončení této školy 

a) chci pokračovat ve studiu na vysoké škole – doplň jaké, popř. 
obor………………………………………………………………… 

b) budu pracovat, uveď oblast……………………………………… 
c) je mi jedno, co budu dělat, zatím jsem o tom nepřemýšlel 

 
3) Při výběru mého budoucího povolání mě ovlivňuje: 

a) atraktivnost oboru pro mou osobu (zájem o daný obor) 
b) rozhodují finance a je mi to docela jedno, co budu dělat 
 

4) Chemie patří mezi předměty, které jsou pro mne: 
a) docela oblíbené 
b) nevadí mi 
c) přetrpím je 

 
5) Dnes jsem poprvé ve výzkumném ústavu: 

Ano – Ne 
 

6) Přednášky, které jsem dnes vyslechl/a:  
a) některé věci mi byly známé a bylo to podáno zajímavě   
b) téměř nic z toho jsem neznala, ale bylo to zajímavé a poučné  
c) myslím, že to bylo moc odborné a mně nesrozumitelné…. 

 
      7) Po zhlédnutí přednášek a navštívení laboratoří, si myslím, že:  

a) bádání vědců v ČR má smysl a naše společnost se bez něj neobejde; 
b) jsme malá země a nemá smysl podporovat naše vědce, všechno 

podstatné stejně objevili či objeví  nejdříve v zahraničí  
c) Tvůj názor, pokud ti nevyhovuje a) ani b): ………………………. 
………………………………………………………………………… 

    8) Pořádání popularizačních přednášek, exkursí, výstav a dalších  akcí na vědeckých 
pracovištích je smysluplné a účelné  

ANO          -             NE 
Tvůj názor. …………………………………………………………………… 

 



Návštěva vědeckých pracovišť  ÚFCH JH AV ČR .v.v.i. 
         24.11.2008 

Druhá část otázek je zaměřena na problematiku popularizace 
vědeckých výsledků – zda popularizovat či nikoliv a když ano, tak 
jakým způsobem. 

Vždy zakroužkujte vámi zvolenou variantu 
 

1) Myslíte si, že má smysl vědu popularizovat, má veřejnost vědět o tom, za jaké 
prostředky se bádá a jaké jsou konkrétní výsledky vědeckého  výzkumu v ČR: 

ANO   –   NE, protože tomu stejně nikdo z laiků neporozumí 
 

2) Myslíte si, že popularizace ze strany médií (TV, rozhlas, tisková média) je 
účinná, informace jsou pravdivé a seriózní a že tedy plní svůj účel informovat 
veřejnost? 

ANO   -  spíše ANO   –   spíše NE   -   NE 
 

3) Které noviny se Vám vybaví, když se řekne popularizace vědy: 
a) Mladá fronta DNES 
b) Lidové noviny 
c) Svět 
d) 100+1 
e) 21.století 
f) Jiné – uveď……………………………………………………………………………… 

 
4) Které rozhlasové a TV pořady se Vám vybaví, když se řekne popularizace 

vědy……………………………………………………………………………………… 
 
5) Znáte nějakého vědce, odborníka či novináře, který v našich médiích 
popularizuje vědu, prosím uveďte jméno a médium, ve kterém vstupuje (např. Ivo 
Budil –Český rozhlas) 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
6) Čtete nějaké noviny či časopisy zabývající se popularizací vědy 

ANO    -  NE 
Pokud ano uveďte titul: …………………………………………………………………… 
7) Je pro Vás internet zdrojem informací o přírodních vědách, které používáte při 
svém studiu: 

ANO – NE 
Pokud ANO, myslíte si, že informace uveřejňované prostřednictvím internetu jsou 
dostatečně seriózní                           ANO – NE. 
 
Na přípravě dotazníku se podílel i středoškolský student Tomáš Franěk (Gymnázium 
ALTIS, Praha 10), který pracuje na své ročníkové práci zabývající se mj. i otázkou 
popularizace vědeckých výsledků v tiskových médiích. 

 
Děkujeme Vám, že jste pravdivě odpověděli na výše uvedené otázky. Vaše odpovědi budou 
statisticky zpracovány a budeme se jimi řídit při výběru témat pro  přednášky a exkurse studentů 
v našem ústavu a při přípravě popularizačních textů do médií, které se zabývají popularizací 
vědeckých výsledků.                              Přejeme Vám hodně úspěchů ve vaší budoucí profesi! 


