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Příloha 1: Dotazník A, určený pro rodiče žáků prvních tříd 

 

Dobrý den Vážení rodiče, 

Jmenuji se Aneta Brothánková a jsem studentkou 3. ročníku Univerzity Karlovy v Praze, 

oboru Speciální pedagogika. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který je 

součástí mé závěrečné bakalářské práce. V ní řeším problematiku Logopedické intervence 

v rámci základních škol v okrese Pelhřimov. Tento dotazník je zcela ANONYMNÍ a 

veškeré získané údaje budou užity pouze pro zpracování této bakalářské práce. Budu 

Velmi ráda za vyplnění. Děkuji Vám.  

Hodící variantu zakroužkujte, popřípadě doplňte odpověď. 

otázky:  

1. Prosím, zaškrtněte pohlaví Vašeho dítěte- CHLAPEC – DÍVKA 

2. Kolik let je Vašemu dítěti a do kolikáté třídy chodí?.................................... 

 

3. Má Vaše dítě problémy s řečí, nějaký komunikační problém? ANO- NE (jestli ano, 

prosím pokračujte na otázku 4, jestli ne, pokračujte prosím na otázku 10)  

 

4.  Kdo si první všiml narušené komunikační schopnosti (dále jen NKS) Vašeho 

dítěte? ……………………………………………………………………… 

5. Kolik let bylo Vašemu dítěti při zjištění komunikačních problémů? 

……………………………………………………………………………………… 

6. Jak často navštěvuje (navštěvuje-li) Vaše dítě logopeda?......................................... 

7. Předali jste informace o NKS Vašeho dítěte jeho pedagogovi?   ANO- NE 

8. Konzultujete NKS dítěte s jeho učitelem? 

ANO- NE 

9. Jak konzultace ohledně NKS probíhají, co se řeší?……………………………….. 

 

10. Myslíte, že NKS ovlivňuje dítě v jeho školních výsledcích? ANO- NE 

11. Jaká aktivita by mohla, dle Vás, žákům i Vašemu dítěti ve škole pomoci?  

……………………………………………………………………………………… 

12. Víte o aktivitách na rozvoj logopedických intervencí nabízených v rámci Vaší 

školy?  ANO- NE 

13. Uvítali byste tyto aktivity na škole? ANO- NE 

14. Jakou formou by měla intervence na škole Vašeho dítěte probíhat? 

…………………………………………………………………… 

15. Provádíte s Vaším dítětem nějaká logopedická cvičení, cvičení na zlepšení 

řečových schopností?  ANO- NE  

16. Provádí učitel s žáky ve škole logopedická cvičení? ANO- NE  

17. Co tato cvičení zahrnují?………………………………………………………….. 

 

Mnohokrát děkuji za vyplnění.  
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Příloha 2: Dotazník B, určený pro pedagogy žáků prvních tříd 

 

Dobrý den Vážené/í paní učitelky/ páni učitelé, 

 

Jmenuji se Aneta Brothánková a jsem studentkou 3. ročníku Univerzity Karlovy v Praze, 

oboru Speciální pedagogika. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku, 

který je součástí mé závěrečné bakalářské práce. V ní řeším problematiku Logopedické 

intervence v rámci základních škol v okrese Pelhřimov. Tento dotazník je zcela 

ANONYMNÍ a veškeré získané údaje budou užity pouze pro zpracování této bakalářské 

práce. Budu Velmi ráda za vyplnění. Děkuji Vám.  

 

Hodící variantu zakroužkujte, popřípadě doplňte odpověď. 

 

Otázky: 

 

1. Upozornila jste někdy na NKS u Vašeho žáka vy? ANO- NE 

2. Je práce s dětmi s NKS těžší, než s ostatními žáky? ANO- NE 

3. Berete na tyto žáky ohledy, mají jiné požadavky než žáci bez NKS? ANO- NE 

4. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli „ano“, vysvětlete stručně, jaké požadavky mají 

tyto děti na Vaši práci………………………………………………… 

5. Myslíte si, že je NKS jednou z příčin školních neúspěchů u žáků? ANO- NE 

6. Dostáváte od rodičů informace o NKS u jejich dítěte? ANO- NE- NĚKDY 

7. Byli by tyto informace pro Vás, jako učitele, přínosné? ANO- NE 

8. provádíte, v rámci vyučování, nějaká logopedická cvičení s žáky? ANO- NE 

9. Prosím, napište jaká cvičení:………………………………...................... 

10. Máte jako učitel nějaké speciální logopedické vzdělání (kurz, seminář)? ANO- NE, 

prosím napište jaké: ……………………………………………………….. 

 

Mnohokrát děkuji za vyplnění. 
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příloha 3: Dotazník C, určený pro ředitele základních škol v okrese Pelhřimov 

 

Dobrý den pane řediteli, paní ředitelko  

Jmenuji se Aneta Brothánková a jsem studentkou Univerzity Karlovy, oboru Speciální 

pedagogika. 

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé závěrečné 

bakalářské práce. V ní řeším problematiku Logopedické intervence v rámci základních škol 

v okrese Pelhřimov. Tento dotazník je zcela ANONYMNÍ a veškeré získané údaje budou 

užity pouze pro zpracování této bakalářské práce. Budu Velmi ráda za vyplnění. Děkuji 

Vám. 

Otázky: 

 

1. Poskytuje Vaše škola logopedickou intervenci?  

 ANO 

  NE 

  ZČÁSTI  

2. Jestli jste na předchozí otázku odpověděli „ne“ prosím o stručné odůvodnění:………….. 

3. Jakou formou logopedická intervence probíhá?   

 Procvičování v rámci výuky 

  Logopedický kroužek 

  Spolupráce s odborníkem (logopedický asistent, logoped)  

 Neprobíhá 

4. Je ve Vaší škole zájem ze strany rodičů o logopedickou intervenci u jejich dětí? 

 ANO 

 NE 

 Z ČÁSTI 

 NEVÍM 

5. Máte přehled, kolik žáků navštěvuje logopeda, má komunikační problémy? Informují Vás 

o tom rodiče?  

 Ano, informují 

 Ne, neinformují 

 Ano, někteří 

Děkuji Vám za vyplnění.  


