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9     PŘÍLOHY 
 

9.1     Dotazník pro rodiče zrakově postižených žáků  
 

Dobrý den, 

jmenuji se Nicole Mihoková, pracuji jako asistentka pedagoga na Škole Jaroslava Ježka 

v Praze a zároveň jsem studentkou třetího ročníku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, obor Pedagogika. K vypracování bakalářské práce jsem si zvolila téma Edukační 

proces žáků se zrakovým postižením s akcentem na sociální dovednosti a zájmovou činnost. 

Dovoluji si Vás touto cestou poprosit o vyplnění mého dotazníku.  

Bakalářská práce bude určena nejen pro rodiče zrakově postižených dětí předškolního věku, 

kteří se rozhodují ve výběru typu základní školy, do které bude jejich dítě docházet, což je 

mezi speciální základní školou a běžnou základní školou. Věřím, že Vaše odpovědi budou 

cenným materiálem pro zpracování mé práce.  

Dotazník je zcela anonymní a výsledná data budou použita k vypracování mé bakalářské 

práce. Děkuji za Váš čas.  

 

1. Před vstupem našeho dítěte do základní školy jsme se rozhodovali, jaký druh školy 

zvolíme. Nakonec jsme zvolili:  

Speciální základní školu  

Běžnou základní školu (integraci) 

 

2. Důvodem naší zvolené volby bylo:  

Škola byla v blízkosti trvalého bydliště (ušetříme peníze i čas za cestu do školy). 

Speciální základní školy nejsou ve všech městech, je potřeba do školy dojíždět, 

případně využít možnosti ubytování na internátu školy. Vzhledem k nízkému věku                 

dítěte jsme se nechtěli od něj odloučit, nechtěli jsme ho vidět pouze o víkendech, ale         

i přes týden.  

Mysleli jsme si, že péči o dítě se zrakovým postižením zvládneme sami (pouze                      

za pomoci SPC). Domnívali jsme se, že podmínky na běžné základní škole jsou 

dostačující. 

Chtěli jsme zkusit, zda naše dítě zvládne chodit do běžné základní školy. V případě, 

že by dítě školu nezvládalo, byli jsme rozhodnuti využít možnosti docházet                          

do základní školy speciální. 

Chtěli jsme už od začátku, aby naše dítě mělo dostatečné podmínky pro výchovu                    

a vzdělávání. Věděli jsme, že práce s dítětem se zrakovým postižením je ojedinělá, 

je jiná. Proto jsme svěřili své dítě do rukou kvalifikovaných pedagogů, kteří mají 
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zkušenosti v oblasti speciální pedagogiky (tj. dítě docházelo a stále dochází                            

do speciální základní školy). 

Jiný důvod  

– Prosím, napište jaký.  

 

 

3. Naše dítě bylo v minulosti integrováno, ale nyní navštěvuje základní školu speciální.                                                                 

Důvodem změny školy bylo: (můžete zaškrtnout lib. počet odpovědí) 

V původní škole se objevila šikana. Ostatní děti se našemu dítěti vysmívaly, netrávily 

s ním volný čas. Naše dítě bylo osamocené, nemělo kamarády. 

Sociální dovednosti našeho dítěte stagnovaly. Chtěli jsme pro dítě větší péči.  

V původní škole byla nedostatečná nabídka zájmových aktivit. Nyní může naše dítě 

navštěvovat libovolný kroužek bez ohledu na postižení.  

Podmínky na původní škole byly nedostačující – konkrétně: neupravené prostory                        

pro pohyb zrakově postižených dětí a jejich orientaci v prostoru. 

Podmínky na původní škole byly nedostačující – konkrétně: učební materiály byly 

učitelem nevhodně zpracovány (neupravená velikost písma, nezvýrazněné řádky, 

aj.). 

Podmínky na původní škole byly nedostačující – konkrétně: Našemu dítěti byl 

přidělen asistent, ale ten většinu činností dělal sám za dítě. Sebeobsluha dítěte nebyla 

na dobré úrovni.  

Naše dítě v integraci nebylo.  

Jiný důvod  

– Prosím, napište jaký.  

 

 

4. Naše dítě se díky péči pedagogů na speciální základní škole v oblasti sociálních 

dovedností výrazně zlepšilo: 

Ano  

Ne  

 

5. Naše dítě mělo v integraci možnost navštěvovat zájmový kroužek.  

Ano, mělo možnost navštěvovat libovolný kroužek 

Ano, ale pouze vybrané kroužky (např. sportovních kroužků se účastnit nemohlo) 
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Ne, zájmové kroužky nepřipadaly v úvahu 

Naše dítě nebylo v integraci. 

6. Nyní ve speciální základní škole má naše dítě možnost výběru libovolného kroužku. 

Ano 

Ne  

 

7. S příchodem do speciální základní školy se u dítěte zlepšuje: (lze zaškrtnout více 

odpovědí) 

Komunikace s ostatními žáky 

Dítě již není obětí šikany  

Prostorová orientace  

Sebeobsluha  

Školní prospěch (lepší známky)  

Začlenění dítěte do kolektivu  

Kulturní vyžití  

 

8. Jak dlouho bylo Vaše dítě integrováno? 

Nebylo  

1 školní rok  

2 – 4 roky  

5 – 9 let  

 

9. Pomáhali Vám učitelé v běžné základní škole při přípravě na výuku?  

Ano                                                      

Ne                                                               

Dítě nebylo v integraci.  

 

10. Jaké zájmové kroužky navštěvuje v současné době Vaše dítě?  
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11. Je nabídka zájmových kroužků ve speciální základní škole dostačující?  

Ano  

Ne  

 

12. Pokud dostačující není, jaký kroužek by Vaše dítě chtělo navštěvovat?  

 

 

 

13. Jaké činnosti necháváte dělat své dítě v domácnosti? (lze zaškrtnout více odpovědí) 

Mytí a utírání nádobí  

Vysávání 

Příprava pokrmů (krájení, strouhání, míchání, aj.) 

Žádné  

Jiné  

– Prosím, napište jaké.  

 

14. Kdybyste se měli dnes opět rozhodnout ve volbě školy, která by to byla?  

Speciální základní škola  

Běžná základní škola  

 

15. Mrzí Vás, že jste se před pár lety nerozhodli jinak? Např. že Vaše dítě nezačalo chodit 

do speciální základní školy už od začátku?  

Ano  

Ne  
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9.2     Dotazník pro pedagogické pracovníky  
 

1. Jsem pedagogickým pracovníkem na:  

a) Speciální základní škole 

b) Běžné základní škole  

2. Domnívám se, že žák se zrakovým postižením by měl docházet do: (těžká slabozrakost, 

zbytky zraku, nevidomost, poruchy zorného pole, poruchy barvocitu). 

a) Ano 

b) Ne  

3. Domnívám se, že učitelé v běžných základní školách jsou dostatečně seznámeni se 

specifiky práce se žákem se zrakovým postižením (prostorová orientace a samostatný pohyb 

žáka, optické a kompenzační pomůcky, komunikace se žákem). 

a) Ano 

b) Ne 

4. Vývoj v oblasti sociálních dovedností u žáků se zrakovým postižením ve speciální základní 

škole je výrazně rychlejší ve srovnání s vývojem sociálních dovedností u žáků se zrakovým 

postižením integrovaných do běžných základních škol. Příčinou rychlejšího vývoje je větší 

péče o zrakově postižené osoby a souhrn vyučovacích předmětů, které jsou specifické pro 

žáky se zrakovým postižením (předmět Sociální dovednosti, Prostorová orientace a 

samostatný pohyb, Příprava pokrmů, aj.). 

a) Ano 

b) Ne 

5. Jaké zájmové činnosti Vaše škola nabízí?  

a) Tyfloturistický kroužek 

b) Bowling 

c) Tandemová cyklistika 

d) Jezdecký kroužek 

e) Dáma 
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f) Zvuková střelba 

g) Žádný  

h) Nepřijímáme žáky se zrakovým postižením  

ch) Jiný 

i) Pěvecký sbor 

j) Hra na hudební nástroj 

k) Výtvarný kroužek, keramika 

l) Kroužek vaření 

m) Kroužek informatiky 

n) Plávání 

o) Goalball 

p) Showdown  

6. Jaký je Váš názor na školní integraci? V čem vidíte přínos integrace zrakově postiženého 

žáka? Jste pro/proti inkluzi?  

 
 

9.3     Rozhovory  
 

9.3.1     Žákyně A 

 

Jak dlouhou jsi byla v integraci? (v běžné základní škole) 

Devět let. 

Byla jsi a jsi stále ráda, že jsi změnila školu? A proč? 

Ano, jsem, protože tam na mě nebrali ostatní spolužáci ohledy. Brali mě jako úplně 

nevidomou, nebavili se se mnou, dělali mi třeba různý naschvály (třeba jednou mi schovali 

věci, když tam nebyla učitelka). Většinou, když byly přestávky, tak se mnou asistentka chodila 

mimo třídu do jiného území, abych měla prý víc klidu. A tam jsem byla jenom s ní. Nebo oni 

chodili na chodbu a já byla sama ve třídě.  
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Měla jsi potíže se začleněním do nového kolektivu dětí?  

Ano, měla. Problém byl přechod mezi ty zrakově postižený z té integrace. To byla jakoby 

speciálka, ale byli jsme tam mix lidí. I jiní viděli, neměli žádné postižení.  

Co se změnilo s příchodem do speciální základní školy? Co pro tebe bylo nové a lepší?  

Lepší pro mě byla orientace (samostatnost a prostorová orientace). Zlepšila jsem se 

v sebeobsluze, sama o sebe péče.  

Jaký je rozdíl mezi vyučováním na běžné základní škole a speciální základní škole? 

(doplňkové otázky: Jak vypadala vyučovací hodina? Kolik vás bylo ve třídě? Kde jsi seděla?) 

Na základní škole učitelé brali ohled, ale nezvětšovali mi písmo, a hlavně mi hodně 

přepisovali látku. Bylo fajn, že mi brali ohledy na mé potřeby, který jsem potřebovala a na mé 

pomůcky. Měla jsem asistenta, ale různě se mi na každou hodinu střídali. Tady je menší počet 

dětí ve třídě, což je lepší, protože tam nás bylo dvacet v jedné třídě a já jsem nezvládala ten 

ruch a tempo jejich a moje.  

Je něco, co jsi v běžné základní škole dělat nemohla?  

Jo, nemohla jsem cvičit, protože paní učitelka byla sama na tělocvik a bála se mezi dvaceti 

dětma mít jednu postiženou. A ještě jsem nerýsovala, protože pro mě neměli pomůcky.  

 

Navštěvovala jsi v běžné základní škole nějaký zájmový kroužek? Pokud ano, jaký?  

Ne, protože jich tam bylo málo pro zrakově postižené a vždycky to bylo až odpoledne po 

výuce, což mi nevyhovovalo časově. Ale docházela jsem mimo tu výuku tam u nás na jeden 

kroužek angličtiny do jedný organizace, kde byla i canisterapie a ježdění na koních.  
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9.3.2     Žákyně B 

 

Jak dlouhou jsi byla v integraci? (v běžné základní škole) 

Pět let.  

Byla jsi a jsi stále ráda, že jsi změnila školu? A proč? 

Jo, jsem ráda, protože tu mám víc kamarádů a líp se mi tu učí, hraje na klavír, atd. V běžné 

škole jsem neměla jsem tam kamarády a když už, tak mi dělali naschvály (brali mi pichťák a 

dělali, že je to pistol, nemohla jsem najít hůl).  

Měla jsi potíže se začleněním do nového kolektivu dětí?  

To spíš ne, ale měla jsem potíž se známkama, protože to tu bylo jiný. Já jsem měla tři roky 

asistentku, která seděla furt vedle mě a napovídala mi. Teď to je jiný, takže jsem se to naučila 

a jsem za to ráda.  

Co se změnilo s příchodem do speciální základní školy? Co pro tebe bylo nové a lepší?  

Lepší pro mě bylo, že jsem tady měla zrakovku, takže jsem se naučila na televizní lupě a číst 

jsem se naučila. Nové pro mě bylo to učení, že jsem to dělala sama.  

Jaký je rozdíl mezi vyučováním na běžné základní škole a speciální základní škole? 

(doplňkové otázky: Jak vypadala vyučovací hodina? Kolik vás bylo ve třídě? Kde jsi seděla?) 

Nás bylo sedmnáct ve třídě a byla jsem vzadu v poslední lavici s asistentkou. Nepracovala 

jsem s ostatníma. Tady pracujeme všichni dohromady nebo při matematice sami a můžeme si 

zavolat normálně učitelku a ona nám to prostě normálně vysvětlí, abychom to pochopili.  

Je něco, co jsi v běžné základní škole dělat nemohla?  

Jo, třeba tady můžu chodit na střílení. Tady můžu chodit na plno kroužků a na tělocvik. 

Nemohla jsem na tý běžné škole, protože děcka dělali většinou cviky, díky kterým mě bolelo 

oko, protože se mi zvedal hodně nitrooční tlak. Nemohla jsem dělat informatiku, protože jsme 

se učila psát všemi deseti a oni dělali něco s obrázkama.  

Navštěvovala jsi v běžné základní škole nějaký zájmový kroužek? Pokud ano, jaký?  

Angličtinu. Jiný ne, protože jsem chodila do ZUŠky na sbor, klavír, zpěv a chodila jsem tři 

roky na balet.  
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9.3.3     Žákyně C 

 

Jak dlouhou jsi byla v integraci? (v běžné základní škole) 

Jelikož jsem teďka měla chodit do deváté třídy správně podle základních škol, takže dejme 

tomu osm let.  

Byla jsi a jsi stále ráda, že jsi změnila školu? A proč?  

Jo, tam to bylo úplně hrozný, protože jak já mám prostě dětský autismus a mám ještě tu oční 

vadu, jsem prostě trošku odlišná než ostatní děti, takže jsem si tam neměla s kým povídat. 

Bavila jsem se spíš s menšíma dětma plus jsem se tam ještě setkala se šikanou a bylo to prostě 

úplně hrozný.  

Měla jsi potíže se začleněním do nového kolektivu dětí?  

Myslím, že ne.  

Co se změnilo s příchodem do speciální základní školy? Co pro tebe bylo nové a lepší?  

(smích) Dalo by se říct, že všechno. Ale kdybych to měla nějak víc rozvíst, tak si pamatuju, 

že dřív jsem byla strašný introvert a dokázala jsem maximálně pozdravit nějakýho člověka a 

strašně jsem se lidí bála na něco se zeptat. A s příchodem sem se to zlepšilo. Umím líp navázat 

kontakty s ostatníma, vím zhruba o čem se s ostatníma bavit a dalo by se říct, že se změnila i 

samostatnost v některých věcech. Změnili se mi známky o hodně směrem nahoru, mám je 

lepší.  

Jaký je rozdíl mezi vyučováním na běžné základní škole a speciální základní škole? 

(doplňkové otázky: Jak vypadala vyučovací hodina? Kolik vás bylo ve třídě? Kde jsi seděla?) 

Jelikož tam nebyly žádný pomůcky, tak to bylo pro mě docela dost náročný, protože mě 

vždycky bolela po těch hodinách krční páteř plus mě ještě bolely záda od těžké aktovky, takže 

jsem musela mít dvoje učebnice. Navíc tam nebyl internát, takže jsem musela chodit každý 

den domů. A tady je rozdíl v tom, že ten učitel prostě má na vás víc času, vysvětlí vám něco 

víc dopodrobna, ale tak když něco nechápete, tak vám to zkusí víc vysvětlit, ale když 

nechápete třeba matiku, tak si musíte říct o doučování, abyste to nějak stihla se doučit. Tam 

do strašně letí. Tam, když něco nepochopíte, tak jste v háji a můžete to opakovat celý od 

znova. Zatímco tady se to vysvětlí úplně v pohodě a jede se dál prostě. Měla jsem asistenta a 

byl podle mě placený. Ale jeden školní rok, to bylo v páté třídě, tak jsem ho neměla, i když o 

něj máma zažádala. A ten asistent, když byl měla rozvíst, v čem mě pomáhal, tak mi ten 
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asistent v podstatě pomáhal s přečtením textu na tabuli, ale to bylo asi tak všechno. Jo a radil 

mi. Co si tak pamatuju, tak když jsme měli matiku, tak třikrát mi to asistentka poradila a mě 

to strašně štvalo, protože jsem tak trošku podváděla s pomocí. Třeba, že jsem něco udělala, 

myslela jsem si, že je to správně, mám z toho dobrý pocit a najednou mi řekne: ,,máš to špatně, 

oprav si to“. Jo a ve třídě nás bylo něco kolem dvacetitří. Seděla jsem úplně vepředu, ale stejně 

mě to bylo k prdu, když jsem neviděla pořádně na tabuli.  

Je něco, co jsi v běžné základní škole dělat nemohla?  

Co vím, tak jsem se pořádně nepohybovala po okolí, protože jsem neměla tu hůl a musela 

jsem se furt koukat, jak blbec pod nohy, abychom nezakopla. Teď s tou holí třeba můžu koukat 

na nějaký terén, a to jsem dřív prostě nemohla. A také jsem přestala chodit na tělocvik kvůli 

mým očím. Co si pamatuju, jsme jednou hráli vybíjenou a já jsem byla kapitánka, nebo ne 

kapitálka, ale byla jsem úplně vzadu. A ten míč narazil do stěny a mě to bouchlo pod levý 

oko. My jsme to pak řekli doktorovi, a já jsem pak už sama řekla, že nechci být na tělocviku, 

a navíc jsem měla omezení na tyhle míčové hry, protože to bylo nebezpečné pro ty moje oči. 

A ještě nevím popravdě, jestli bylo nebezpečnější se koukat na ostatní nebo hrát s ostatníma, 

protože jak tam lítaly všude ty míče, tak jsem se bála, že mě to zasáhne do obličeje nebo do 

oka a budu prostě v háji.  

Navštěvovala jsi v běžné základní škole nějaký zájmový kroužek? Pokud ano, jaký?  

Nenavštěvovala, protože první důvod byl ten, že jsem byla hrozný introvert a stranila jsem se 

všech lidí. Měla jsem tak tři, čtyři kamarády v celé škole, možná pět. Nebo možná osm, co se 

týče těch družinových. Prostě jsem se stranila lidí, bála jsem se na kohokoliv promluvit. Takže 

by se dalo říct, že jsem byla takový samotář. Druhý důvod byl ten, že ty kroužky byly placené. 

A třetí důvod, že se mi prostě nechtělo na žádné kroužky chodit.  
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9.3.4     Žákyně D 

 

Jak dlouhou jsi byla v integraci? (v běžné základní škole) 

Pět roků jsem byla v Temelíně a dva roky jsem byla v Chrášťanech.  

Byla jsi a jsi stále ráda, že jsi změnila školu? A proč? 

Byla jsem ráda a jsem stále ráda, protože jsem tady mezi svýma a v tý integraci, v tý škole 

běžný mě nějak šikanovali. Štípali mě do tváře nebo se mě posmívali.  

Měla jsi potíže se začleněním do nového kolektivu dětí?  

Neměla.  

Co se změnilo s příchodem do speciální základní školy? Co pro tebe bylo nové a lepší?  

Nové bylo, že jsem spala na internátě. A lepší bylo, že jsem s těma holkama na pokoji. Lepší 

bylo, že se tady učím všechno sama. V běžné jsem nemohla, protože tam ta asistentka 

nevěděla, jak na to mě naučit samotnou.  

Jaký je rozdíl mezi vyučováním na běžné základní škole a speciální základní škole? 

(doplňkové otázky: Jak vypadala vyučovací hodina? Kolik vás bylo ve třídě? Kde jsi seděla?) 

Ve třídě nás bylo devět a je rozdíl v tom, že třeba v tý škole tam bylo devět dětí a tady nás je 

čtyři nebo pět. Hodina vypadala taková, že třeba s těma výpiskama. Učitel nám je netiskl, on 

je nám diktoval a my si je museli přepisovat.  

Je něco, co jsi v běžné základní škole dělat nemohla?  

No tak nemohla jsem třeba úplně tak být s dětma na tělocviku, což teďka můžu. Nemohla 

jsem třeba na vodě pádlovat, což teďka můžu.  

Navštěvovala jsi v běžné základní škole nějaký zájmový kroužek? Pokud ano, jaký?  

Ne. Nebo takhle navštěvovala jsem plavání a chodila jsem dříve do hudebky na klavír. Ale 

teďka navštěvuju více kroužků, takže je to lepší. Dříve jsem nemohla mít tolik kroužků, 

protože u nás takový kroužky nebyly pro nevidomý v tom okresu, kde bydlím.  
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9.3.5     Žákyně E 

 

Jak dlouhou jsi byla v integraci? (v běžné základní škole) 

Na prvním stupni jsem byla v Doubravicích do páté třídy a do deváté třídy jsem byla na 

waldorfské škole v Semilech.  

Byla jsi a jsi stále ráda, že jsi změnila školu? A proč? 

Jsem ráda, protože je tady jako malý počet dětí ve třídě, a mě se v malým počtu líp učí.  

Měla jsi potíže se začleněním do nového kolektivu dětí?  

Neměla, vůbec.  

Co se změnilo s příchodem do speciální základní školy? Co pro tebe bylo nové a lepší? 

Nová pro mě byla ta orientace prostorová, protože já a prostorovka není moc moje silná 

stránka. A lepší pro mě byly kroužky, že jsou uzpůsobené pro nevidomí a různě aktivity.  

 Jaký je rozdíl mezi vyučováním na běžné základní škole a speciální základní škole? 

(doplňkové otázky: Jak vypadala vyučovací hodina? Kolik vás bylo ve třídě? Kde jsi seděla?) 

Ve třídě nás bylo dvacet pět a seděla jsem vepředu. A rozdíl je ten, že prostě tam je hrozný 

hluk. Někdy se i stávalo, že když někdy učitelé zařvali, tak já jsem byla taková, že jsem u 

některýho učitele třeba jenom naskočila a jela dál a u některýho učitele jsem byla taková, že 

jsem najednou znervóznila a začala jsem bouchat do stolu. Kdežto tady nic takového není. Je 

nás málo a připadá mi to lepší. Měla jsem i asistenta, což bylo dobrý a já si i s oběma 

asistentkama, co mě měly, telefonuju.  

Je něco, co jsi v běžné základní škole dělat nemohla?  

No tak ty kroužky. Zaprvé těch kroužků tam bylo málo. Sice tam byla ta keramika, ale musela 

jsem ji mít s asistencí, protože to nebylo pro mě moc uzpůsobený. Nebo třeba jsem byla i na 

táboře s vidícíma dětma jednou a taky to nedopadlo moc dobře. Takže jsem ráda, že ne jenom 

můžu chodit na kroužky, ale i na tábory tady.  

Navštěvovala jsi v běžné základní škole nějaký zájmový kroužek? Pokud ano, jaký?  

Keramiku. Jinak moc nenavštěvovala. Nebyly uzpůsobené, a hlavně ono těch kroužků moc 

nebylo poblíž těch Semilech.  
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9.3.6     Žák F 

 

Jak dlouhou jsi byl v integraci? (v běžné základní škole) 

Až do roku 2012. V první, druhý, třetí a čtvrtý to sem chodil do školy do Náchoda a pak jsem 

nastoupil sem. Pět let.  

Byl jsi a jsi stále rád, že jsi změnil školu? A proč? 

Byl. A ještě jsem tady byl na zkušebním pobytu, a to tady ještě byly bejvalý vychovatelky 

noční. Jsem rád, protože jsem nastoupil k vám v roce 2012. Změnilo se, že nechodím do 

Náchoda, ale sem do školy.  

Měl jsi potíže se začleněním do nového kolektivu dětí?  

Měl jsem potíže se s nima seznámit. Když jsem bydlel s klucima na velký ložnici, tak jsem se 

s nima seznámil i s paní bývalou vychovatelkou.  

Co se změnilo s příchodem do speciální základní školy? Co pro tebe bylo nové a lepší?  

Tady jsem začal chodit do šestý třídy, do sedmý třídy, do osmý třídy, do devátý třídy, vloni 

jsem začal chodit do desátý třídy a teď už jsem v praktické škole. Tam je základy 

společenských věd, sociální dovednosti, keramika, jarmark, příprava pokrmů, počítače jako 

kroužek toho. Nebo řečová výchova, český jazyk, základy přírodních věd a tak.  

Jaký je rozdíl mezi vyučováním na běžné základní škole a speciální základní škole? 

(doplňkové otázky: Jak vypadala vyučovací hodina? Kolik vás bylo ve třídě? Kde jsi seděla?) 

Já jsem měl asistentku. Seděl jsem vepředu. Nemohl jsem se zúčastnit třeba taková 

matematika, z toho jsem vždycky dostal jedničku, dvojku, anebo někdy pětku. Pětku jsem 

z toho dostal v Náchodě! Ve speciální základní škole tam to je víc matematiky, víc českého 

jazyka, víc matematiky, víc českého jazyka, víc počítačů to je. 

Je něco, co jsi v běžné základní škole dělat nemohl?  

Nemohl jsem třeba dělat ty počítače. Ale tady to dělám.  

Navštěvoval jsi v běžné základní škole nějaký zájmový kroužek? Pokud ano, jaký?  

Stacionář, tam jsem chodil na oběd.  
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9.4     Informovaný souhlas  
 

Souhlas s pořízením a zpracováním audiozáznamu 

Já …………………………………… (jméno) souhlasím s pořízením audiozáznamu a účastí 

mého syna/dcery na výzkumu prováděného v rámci bakalářské práce Nicole Mihokové                    

na téma „Edukační proces žáků se zrakovým postižením s akcentem na sociální dovednosti                

a zájmovou činnost“.  

Souhlasím s využitím těchto audiozáznamů pro studijní a výzkumné účely bakalářské práce, 

kterými se rozumí jejich odborná analýza a prezentace.  

Současně bude zachována anonymita všech osob z audiozáznamu, tj. během analýzy,                         

při zpracování výzkumných dat i při jejich prezentaci nebude uvedeno jejich jméno.  

V ........................... dne ....................                          Podpis: ……………………………………. 

 

 

 

 


