
Příloha 1 – Dotazník pro rodiče dětí v předškolním věku 

Dobrý den, 

jsem studentkou druhého ročníku magisterského studia oboru speciální pedagogika se 

zaměřením na logopedii a surdopedii na Univerzitě Karlově a aktuálně zpracovávám 

diplomovou práci na téma Role rodičů při rozvoji komunikačních schopností u dětí v 

předškolním věku. 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou využity pouze pro 

účely mé diplomové práce. Vyplnění dotazníku Vám nezabere déle než 10 minut. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas. 

Hana Sukdoláková 

 

1. Jaký je věk Vašeho dítěte? 

a) 3 – 4 roky 

b) 4 – 5 let 

c) 5 – 6 let 

d) 6 – 7 let (ještě stále nezahájilo povinnou školní docházku) 

 

2. Vaše dítě… 

a) je jedináček 

b) má jednoho staršího sourozence 

c) má více než jednoho staršího sourozence 

d) má jednoho mladšího sourozence 

e) má více než jednoho mladšího sourozence 

 

3. Přijdete si dostatečně informován/a o vývoji řeči v průběhu předškolního věku? 

a) ano 

b) asi ano 

c) asi ne 

d) ne 

e) nedovedu posoudit 

 

4. Zjišťujete si informace o vývoji řeči?  

a) ano 

b) ne 



 

5. Pokud si zjišťujete informace o vývoji řeči, uveďte, prosím, z jakých zdrojů tyto 

informace čerpáte 

a) odborná literatura 

b) internet 

c) pediatr 

d) učitel v MŠ 

e) zkušenější rodiče 

f) jiné (uveďte) 

 

6. Stimulujete cíleně vývoj řeči Vašeho dítěte? 

a) ano 

b) ne 

 

7. Jakými způsoby stimulujete vývoj řeči Vašeho dítěte? (Pouze pokud jste na otázku č. 6 

odpověděl/a ano) Je možné zvolit více odpovědí 

a) povídáme si 

b) čteme si, prohlížíme knížky 

c) učíme se říkanky, rozpočítadla 

d) zpíváme písničky 

e) vyprávíme si příběhy, zážitky apod. 

f) necháme dítě o samotě sledovat televizi 

g) cvičíme obratnost mluvidel 

h) komentuji dění kolem nás, vše dítěti vysvětluji 

i) jiné (uveďte) 

 

8. Využíváte pro stimulaci vývoje řeči Vašeho dítěte nějaké specifické pomůcky či 

materiály? (Pouze pokud jste na otázku č. 6 odpověděl/a ano) 

a) ano 

b) ne 

 

9. Uveďte, jaké specifické pomůcky či materiály využíváte pro stimulaci vývoje řeči 

Vašeho dítěte (Pouze pokud jste na otázku č. 6 odpověděl/a ano) 

− otevřená otázka 

 

10. Stimulujete cíleně vývoj Vašeho dítěte v jiných oblastech než je vývoj řeči? 



a) ano 

b) ne 

 

11. Jaké oblasti vývoje dítěte cíleně stimulujete? (Pouze pokud jste na otázku č. 10 

odpověděl/a ano) Je možné zvolit více odpovědí 

a) motorické schopnosti 

b) zrakové vnímání 

c) sluchové vnímání 

d) grafomotoriku 

e) jiné (uveďte) 

 

12. Na koho byste se obrátil/a v případě zpozorování odchylky ve vývoji řeči Vašeho 

dítěte? 

a) logoped 

b) pediatr 

c) učitel v MŠ 

d) jiné 

 

13. Zpozoroval/a jste u svého dítěte obtíže ve vývoji řeči? 

a) ano 

b) ne 

c) ne, ale byl/a jsem upozorněn/a někým jiným 

d) nedovedu posoudit 

 

14. Jaké obtíže ve vývoji řeči jste u svého dítěte zpozoroval/a? (Odpovídejte pouze 

v případě, že jste u otázky č. 13 zvolil/a odpověď „a“ nebo „c“) 

a) stále nemluví nebo mluví jen málo 

b) špatně vyslovuje některé hlásky 

c) řeči dítěte není rozumět 

d) zadrhává v řeči 

e) jiné (uveďte) 

 

15. Je (nebo bylo) Vaše dítě v péči logopeda? (Odpovídejte pouze v případě, že jste u otázky 

č. 13 zvolil/a odpověď „a“ nebo „c“) 

a) ano 



b) ne 

 

16. Jaké obtíže ve vývoji řeči se u Vašeho dítěte vyskytly? (Odpovídejte pouze v případě, že 

jste u otázky č. 13 zvolil/a odpověď „a“ nebo „c“) 

a) opožděný vývoj řeči 

b) dyslalie (vadná výslovnost hlásek) 

c) vývojová dysfázie 

d) koktavost 

e) breptavost (překotné tempo řeči) 

f) jiné (uveďte) 

 

17. Na čí popud jste se svým dítětem logopeda navštívil/a? (Odpovídejte pouze v případě, že 

jste u otázky č. 13 zvolil/a odpověď „a“ nebo „c“) 

a) na základě vlastního uvážení 

b) pediatra 

c) učitele v MŠ 

d) jiné (uveďte) 

 

18. Které z uvedených oblastí dle Vašeho názoru souvisejí s rozvojem řeči dítěte? Je možné 

zvolit více odpovědí 

a) motorické schopnosti 

b) zrakové vnímání 

c) sluchové vnímání 

d) sociální prostředí dítěte 

e) žádné 

 

19. Pokud se v mluvním projevu Vašeho dítěte objeví odchylka (nepřesná výslovnost, 

chybná formulace, zadrhávání apod.), jaký je dle Vašeho názoru nejlepší způsob 

upozornění na chybu? 

a) říci dítěti, aby se samo opravilo, popř. své sdělení správně zopakovalo 

b) napodobení chyby dítěte, aby si ji uvědomilo 

c) chybné sdělení dítěte zopakovat správně s mírným zdůrazněním změny 

 

20. Po jaké době si myslíte, že ochabuje pozornost zhruba čtyřletého dítěte při sledování 

televize? 



a) cca po 15 minutách 

b) cca po 30 minutách 

c) cca po 45 minutách 

d) cca po 60 minutách 

e) nevím 

 

21. Myslíte si, že má nadměrné sledování televize negativní vliv na rozvoj řeči? 

a) ano 

b) asi ano 

c) asi ne 

d) ne 

e) nevím 

 

22. Myslíte si, že se důsledky nedostatku pohybu mohou projevit v řečových schopnostech 

dítěte? 

a) ano 

b) asi ano 

c) asi ne 

d) ne 

e) nevím 

 

23. Je možné, aby se u dítěte objevila vada řeči díky nápodobě nesprávného řečového 

vzoru? 

a) ano 

b) asi ano 

c) asi ne 

d) ne 

e) nevím 

 

24. Pokud byste měl/a Vy nebo druhý rodič vadu řeči, rozhodli byste se pro zahájení 

logopedické péče, abyste svému dítěti poskytovali správný řečový vzor? 

a) ano 

b) ne 

 


