
Příloha č. 1 Pracoviště nabízející terénní logopedickou péči pacientům s dysfagií 

s uděleným souhlasem ke zveřejnění jejich kontaktu 

Karlovarský kraj 

• Mgr. Dominika Kaňková 

Karlovy Vary, Bezručova 1321/8 

E-mail: kankova.dominika@seznam.cz 

Telefon: +420 605 564 680 

Královehradecký kraj 

• Ambulance klinické logopedie Mgr. Jarmila Hofmanová 

Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1.máje 457 

E-mail: j.hofmanova@centrum.cz 

Telefon: +420 775 157 454 

• Ambulance klinické logopedie Hořice a pracoviště Lázní Bělohrad 

Hořice, Otakarova 621 

E-mail: logopedie.hclb@gmail.com 

Telefon: +420 725 338 869 

Kraj Vysočina 

• LOGOCENTRUM s.r.o. 

LOGOCENTRUM s.r.o. působí v okrese Žďár nad Sázavou na několika pracovištích: 

Nové Město na Moravě, Žďárská 610 

Žďár nad Sázavou, Dolní 1737/11 

Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 580 

Velké Meziříčí, Poříčí 1256/11 

Velká Bíteš, Tyršova 223 

Křižanov, Benešovo náměstí 123 

E-mail: olga.pavlikova@logopedickecentrum.cz  

Telefon: + 420 728 440 384 
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Příloha č. 2 Dotazník zasílaný respondentům 

Vážená paní magistro/doktorko, vážený pane magistře/doktore, 

 

jsem studentkou speciální pedagogiky (logopedie/surdopedie) na Univerzitě Karlově. V rámci 

své diplomové práce pod vedením Mgr. Ing. Jany Horynové se zaměřuji na problematiku 

terénní logopedické péče u klientů s dysfagií v rámci České republiky. 

Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží jako podklad 

ke kvantitativnímu šetření mé diplomové práce.  

Jejím cílem je zmapovat poskytování terénní logopedické péče u klientů s dysfagií a poskytnout 

jim adresář pracovišť, na která se mohou obracet. 

Současně v případě, že terénní logopedickou péči u osob s dysfagií poskytujete, a byl/a byste 

ochoten/ochotna podílet se na kvalitativním šetření práce (formou krátkého rozhovoru 

elektronickou formou), budu velmi ráda, pokud mě budete kontaktovat.                                                     

V případě Vašeho zájmu Vám samozřejmě mohu hotovou práci poskytnout. 

Velice Vám děkuji za ochotu a Váš čas 

 

Denisa Poláchová 

 

Terénní logopedická péče u osob s dysfagií 

1) Ve kterém kraji působí Vaše pracoviště? 

Hlavní město Praha 

Středočeský  

Jihočeský  

Plzeňský  

Karlovarský  

Ústecký  

Liberecký  

Královéhradecký  

Pardubický  

Kraj Vysočina 

Jihomoravský  

Olomoucký 



Zlínský 

Moravskoslezský 

2) Vaše zařízení je: 

Státní 

Soukromé 

Nestátní neziskové 

Vlastní odpověď 

3) Poskytujete logopedickou péči také pacientům s dysfagií? 

Ano 

Ne 

Otázky pro respondenty, kteří v otázce č. 3 odpověděli „ANO“ 

4) Kdo tvoří většinu Vašich pacientů s poruchami polykání?  

Děti raného a předškolního věku 

Děti školního věku 

Dospělí 

Senioři nad 60 let 

5) Kolik pacientů s poruchami polykání (přibližně) máte aktuálně v péči?  

0-5 

 6-10 

více než 10 

6) Vnímáte za posledních deset let nárůst poptávky po logopedické péči u osob s 

dysfagií? 

Ano 

Ne 

7) Nabízíte svým pacientům s dysfagií možnost terénní logopedické péče? 

Ano 

Ne  

Otázky pro respondenty, kteří v otázce č. 7 odpověděli „ANO“ 

8) S jakou frekvencí terénní péči u jednoho pacienta poskytujete?  

1x týdně 

 1x za 14 dní 



 1x měsíčně 

 vlastní odpověď 

9) Jakým způsobem tuto terénní logopedickou péči financujete? 

Vlastní odpověď 

10) S jakými obtížemi se v poskytování terénní logopedické péče setkáváte? (možné 

vybrat více možností) 

 Financování služby 

 Kapacita přijatých klientů 

 Časové důvody 

 Vlastní odpověď 

11) Kam odkazujete pacienty s dysfagií, pokud je nemůžete přijmout do své péče? 

Vlastní odpověď 

12) Souhlasíte, aby Vaše pracoviště bylo zařazeno do seznamu pracovišť poskytujících 

terénní péči pacientům s dysfagií? Pokud ano, uveďte prosím kontaktní údaje na Vaše 

pracoviště.  

 

Otázky pro respondenty, kteří v otázce č. 7 odpověděli „NE“ 

8) Jaký je podle Vás hlavní důvod neposkytování terénní logopedické péče? (možné 

vybrat více možností) 

 

Financování služby 

 Kapacita přijatých klientů 

 Časové důvody 

 Vlastní odpověď 

9) Kam odkazujete pacienty s dysfagií, pokud je nemůžete přijmout do své péče? 

Vlastní odpověď 

 

Otázky pro respondenty, kteří v otázce č. 3 odpověděli „NE“ 

4) Jaké jsou Vaše důvody neposkytování logopedické péče pacientům s dysfagií? 

Vlastní odpověď 

5) Kam odkazujete pacienty s dysfagií, pokud je nemůžete přijmout do své péče? 

Vlastní odpověď 



Příloha č. 3 

Otázky k rozhovoru s klinickými logopedy poskytujícími terénní logopedickou péči 

Obecně 

1) Jak dlouho poskytujete terénní logopedickou péči osobám s dysfagií? 

2) Co Vás vedlo k zařazení této služby do portfolia Vaší logopedické péče? 

3) Do jaké vzdálenosti maximálně dojíždíte? Kolik klientů tvoří maximální kapacitu této 

služby? 

4) Převyšuje podle Vás poptávka po terénní logopedické péči nabídku? 

Specifika logopedické péče 

1) Jaké máte požadavky pro vstup klienta do terénní logopedické péče? 

2) Můžete, prosím, popsat Vámi vnímaná specifika terénní logopedické péče u osob s 

poruchami polykání? 

3) Jaké vnímáte její výhody? 

4) Jak dlouho (zhruba) u Vás klienti zůstávají zapojení do terénní služby? 

5) Plánujete do budoucna rozšířit logopedickou péči terénní formou pro osoby s dysfagií? 

 

 


