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Přílohy 

Příloha 1: Scénář polostrukturovaného rozhovoru 

 

I. ÚVOD 

Představení výzkumu 

Představil/a byste mi, prosím, v krátkosti Vaší profesní dráhu a současnou práci?  

Mohl/a byste mi, prosím, popsat v krátkosti Vaše pracoviště? 

Jak se podle Vás vyvíjí inkluzivní vzdělávání v České republice? Ubírá se správným 

směrem?  

 

II. NOVELA 

V září 2016 byla zavedena novela školského zákona, jak jste vnímal/a změny, které 

s sebou přinesla? Jaké změny byly podle Vás nejzásadnější? Pocítila jste je Vy osobně 

při výkonu své práce? 

Jak novela ovlivnila Vaší roli a práci s dětmi se SVP? 

Vnímáte nějaké legislativní nedostatky současného nastavení inkluzivního vzdělávání?  

Jaké problémy a těžkosti se podle Vás objevují v procesu implementace novely 

inkluzivního vzdělávání? 

- Nedostatečné finanční prostředky k zajištění podpůrných opatření pro žáky se 

SVP  

- Nedostatek pracovníků ve školství a dlouhé čekací lhůty  

- Nárůst počtu žadatelů o podpůrná opatření  

- Rozsáhlá administrativní zátěž  

- Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci ve školství  

- Nefunkční spolupráce mezi jednotlivými aktéry 

- Postoj veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání 

S jakými systémovými překážkami se setkáváte při výkonu své práce? 

Jak hodnotíte svou připravenost implementovat politiku?  
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III. AKTÉŘI – KOMUNIKACE 

S kým přicházíte ve své práci do kontaktu? Jak tento kontakt probíhá? Jakým způsobem 

spolu komunikuje?   

O čem komunikujete se školou a jakým způsobem? 

Jak probíhá kontakt s rodinou? 

Dochází ke vzájemné interakci mezi více zmíněnými institucemi/lidmi? 

 

IV. AKTÉŘI – VZTAHY 

Jaké byste zhodnotila, že jsou vztahy mezi Vámi a dalšími aktéry? Jak vypadají vztahy 

mezi Vámi a zmíněnými institucemi/lidmi? 

Jak probíhá Vaše spolupráce?  

 

V. ZÁVĚREM 

Napadá Vás, čím by se dalo inkluzivní vzdělávání v České republice podpořit, vylepšit? 

Je ještě něco, co jsem nezmínila, na co jsem se nezeptala a Vy byste chtěl/a dodat? 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas  

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS O POSKYTNUTÍ ROZHOVORU  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

V rámci výzkumu k diplomové práci Lucie Hraničkové, studentky oboru Veřejná a 

sociální politika na FSV UK, jsem byl/a požádán/a o poskytnutí rozhovoru. Poskytnutý 

rozhovor smí být zpracováván pouze v anonymizované podobě. Veškeré úryvky 

z rozhovoru, které budou součástí publikací nebo veřejných prezentací výsledků 

výzkumu, smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez uvedení mého jména nebo 

jiného identifikačního údaje.  

 

Informovaný souhlas s rozhovorem  

Má účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu odmítnout 

odpovědět na otázky, na které nechci odpovědět, mám právo rozhovor kdykoli ukončit. 

Pro potřeby analýzy bude rozhovor nahráván, mám však právo kdykoli požádat o 

ukončení nahrávání. Celý rozhovor bude přepsán do textové podoby, nahrávka nebude 

nikde zveřejňována. Přepis rozhovoru bude důvěrný a v diplomové práci, ani v 

případných dalších výstupech, nebudou uvedeny údaje, podle kterých by bylo možné mě 

identifikovat. 

 

Datum:  

Jméno:  

Podpis:  

 

Podpis výzkumnice: 

 


