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Vážené respondentky, vážení respondenti,  

chtěla bych Vás velice požádat o vyplnění mého dotazníku. Tento dotazník je podkladem 

pro mou bakalářskou práci na téma Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností v 

běžném vzdělávacím proudu 

 

Dotazník obsahuje 20 stručných otázek, některé jsou otevřené, některé uzavřené. Dotazník 

je dobrovolný a zcela anonymní. Výsledky z dotazníků budou použity pouze pro výzkumnou 

část závěrečné práce.   

  

Předem Vám moc děkuji za Vaši ochotu, čas a spolupráci. 

  

Veronika Tykalová, studentka Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. 

 

1. Vaše pohlaví a věk:  

 Žena 

 Muž 

2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 18 -25 

 26 – 40 

 41 a více let 

3. Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

 Vedení školy 

 Pedagog 

 Asistent pedagoga 

 Jiné 

4. Kolik dětí máte ve třídě? ………………… 
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5. Jestliže jste třídní učitel, máte ve třídě dítě se SVP, případně s nějakým postižením? 

 ano  

 ne 

Pokud ano, o jaké SVP či postižení se jedná:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Máte ve třídě asistenta pedagoga? 

 ano 

 ne 

 jsem asistent pedagoga 

7. Je podle Vás asistent ve třídě rušivý element nebo spíše přínos? 

 Rušivý element 

 Přínos 

U této otázky poprosím o konkrétnější vyjádření 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. Máte dostatek času věnovat se ve stejné míře dítěti se SVP nebo dítěti s postižením 

a také jiným žákům ve Vaší třídě? 

 ano    

 ne   

 nemám ve třídě žáka se SVP 

9. Narušuje Vám nebo jinak znevýhodňuje přítomnost žáka se SVP nebo s postižením 

vyučování?  

 ano   

 ne 

 nemám ve třídě žáka se SVP 

 

Pokud byla Vaše odpověď ANO, prosím o konkrétnější vyjádření 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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10. Jaké výhody má podle Vás inkluzivní vzdělávání? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. Jaké nevýhody má podle Vás inkluzivní vzdělávání? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12. Jaký je Váš názor na inkluzi žáků s narušenou komunikační schopností do běžné 

ZŠ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13. Závisí podle Vás inkluzivní vzdělávání na kvalitě profesní přípravy učitelů? 

 ano 

 ne 

14. Závisí podle Vás inkluzivní vzdělávání na zkušenostech a délce praxe? 

 ano 

 ne 

15. Závisí podle Vás inkluzivní vzdělávání na materiálních a finančních podmínkách 

školy? 

 ano 

 ne 

16. Závisí podle Vás inkluzivní vzdělávání na úrovni školního poradenství? 

 ano 

 ne 
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17. Závisí podle Vás inkluzivní vzdělávání na spolupráci rodiny? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

18. Považujete Vaši školu za výrazně pro-inkluzivně orientovanou? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

Proč?.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

19. Co si myslíte, že by usnadnilo výuku žáka se SVP na Vaší škole? 

 snížený počet žáků ve třídě 

 vybavení speciálními školními pomůckami 

 snížený počet žáků ve třídě 

 osobní asistent 

20. Máte v rámci školy nějakou přípravu pro vzdělávání žáků se SVP?  (např. kurz, 

seminář apod.) 

 ano  

 ne  

Pokud ano, jakou?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 


