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Přílohy 

Příloha č. 1 – Informovaný souhlas 

 

Byl/a jste zkontaktován/a k rozhovoru za účelem získání dat a informací pro kvalitativní 

výzkum k diplomové práci Bc. Kristiny Vopatové. Výzkum probíhá v rámci navazujícího 

magisterského studia na Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity v Praze pod vedením 

Mgr. Marije Zulić, Ph.D. Název práce je „Postoje rodičů a učitelů při vzdělávání žáka s 

chronickým onemocněním na 1. stupni běžné základní školy“. Empirická část této práce 

se zabývá postoji rodičů a učitelů žáků s chronickým onemocněním. 

Vaše spolupráce na výzkumu je zcela dobrovolná. Účast na projektu spočívá 

v nahrávaném rozhovoru, který potrvá zhruba 30 minut. Vaše identita zůstane v plné 

anonymitě a Vaše odpovědi jsou důvěrné, určené pouze pro potřeby tohoto výzkumného 

šetření. Vaše názory mohou být v projektu použity dle Vaší pozice, ale žádná individuální 

jména nebudou v projektu zmíněna. Rozhovor bude nahráván na mobilní telefon. Na 

kteroukoliv otázku můžete odmítnout odpovědět a kdykoliv v průběhu rozhovoru můžete 

interview ukončit. Ukončení rozhovoru a vystoupení z výzkumu pro Vás nebude mít 

žádné negativní důsledky. Vaše účast ve výzkumu pro Vás nenese žádná rizika. V případě 

dotazů týkajících se tohoto výzkumu se můžete obrátit na jeho hlavní řešitelku, Bc. 

Kristinu Vopatovou (tel.: 608 620 417 nebo e-mail: kristinavopatova@seznam.cz). 

 

Souhlas s poskytnutím rozhovoru bude potvrzen kvůli on-line podobě ústní formou 

na začátku rozhovoru a zaznamenán do nahrávky interview. 

 

Ústním svolením souhlasíte se všemi výše uvedenými informacemi. 

mailto:kristinavopatova@seznam.cz
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Příloha č. 2 – Struktura dotazníkového šetření – rodiče žáků s CHO 

 

Dotazník pro rodiče žáků s chronickým onemocněním mladšího školního věku 

Prosím Vás o zodpovězení několika otázek, které se týkají vzdělávání žáků s chronickým 

onemocněním (CHO) na 1. stupni běžné základní školy z pohledu rodiče takto 

nemocného žáka. Šetření je zcela anonymní. 

 

Váš věk ………………………………………… 

Pohlaví …………………………………………. 

Aktuální zaměstnanost (označte vybranou odpověď) 

zaměstnán/a na plný pracovní úvazek zaměstnán/a na částečný pracovní úvazek 

 nezaměstnaný/á     rodičovská dovolená 

Počet dětí ……………………………………… 

Pořadí narození dítěte s CHO ………………………………. 

Druh CHO Vašeho dítěte (označte vybranou odpověď) 

astma  dětské onkologické onemocnění diabetes mellitus 1. typu 

cystická fibróza epilepsie jiné: …………………………. 

 

Ročník, do kterého Vaše dítě dochází ……………………………. 

 

1. Popište prosím, která specifika ve vzdělávání vyplývají z onemocnění Vašeho dítěte. 

 

2. Máte již zkušenost se začleněním Vašeho dítěte do mateřské školy? Jaké jsou Vaše 

zkušenosti? 

3. Jste zapojeni do výchovně-vzdělávacího procesu Vašeho dítěte? Jakým způsobem? 
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4. Jakým způsobem s učitelem komunikujete (forma, frekvence)? 

 

5. Vnímáte, že je Vaše dítě z důvodu svého onemocnění z výchovně-vzdělávacího 

procesu vyčleňováno? 

 

6. Cítíte od učitele zájem o vzdělávání Vašeho dítěte, nebo jej bere spíše jako přítěž? 

 

7. Obáváte se chování učitele v situacích, které přináší onemocnění Vašeho dítěte? 

 

8. Jakým způsobem se snažíte být učiteli nápomocni? 

 

9. Může se Vaše dítě účastnit všech akcí školy (sportovní dny, školní výlety, škola 

v přírodě, kulturní akce)?  

 

10. Myslíte si, že by bylo vhodné, aby byla Vašemu dítěti poskytnuta ve škole určitá 

forma asistence (asistent pedagoga)? 

 

11. Zkuste popsat, jaký je Váš vztah s učitelem Vašeho dítěte. 

 

12. Jak hodnotíte Vaši spolupráci s učitelem Vašeho dítěte? (odpověď označte na stupnici 

1–5, 1 – nejlepší, 5 – nehorší) 

1 2 3 4 5 

 

Máte zájem poskytnout mi rozhovor?  ANO   NE 

 



IV 

Pokud ano, uveďte prosím Váš e-mail či telefonní číslo, abych Vás mohla kontaktovat. 

Vaše tel. číslo: …………………………………… 

Váš e-mail: ………………………………………. 

 

 

 

 

Děkuji mnohokrát za vyplnění tohoto dotazníku. 

Kristina Vopatová (kristinavopatova@seznam.cz) 

studentka oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
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Příloha č. 3 – Struktura dotazníku – učitelé žáků s CHO 

 

Dotazník pro učitele žáků s chronickým onemocněním mladšího školního věku 

Prosím Vás o zodpovězení několika otázek, které se týkají vzdělávání žáků s chronickým 

onemocněním (CHO) na 1. stupni běžné základní školy z pohledu učitele takto 

nemocného žáka. Šetření je zcela anonymní. 

 

Váš věk ………………………………………… 

Pohlaví …………………………………………. 

Délka Vaší praxe ………………………………. 

Druh CHO žáka (označte vybranou odpověď) 

astma  dětské onkologické onemocnění diabetes mellitus 1. typu 

cystická fibróza epilepsie jiné: …………………………. 

Třídnictví/ vyučované předměty u žáka s CHO 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Vaše zkušenosti s žáky s CHO (počet žáků) …………………………………... 

Ročník, ve kterém žáka s CHO vzděláváte …………………………………… 

Doba, po kterou žáka již vzděláváte ………………………………………...... 

Přítomnost asistenta ve třídě ………………………………………………….. 

 

1. Jaké informace máte o žákovi a jeho onemocnění? 

 

2. Popište prosím, která specifika ve vzdělávání vyplývají z CHO žáka, kterého 

vzděláváte? 
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3. Jsou rodiče žáka s CHO zapojeni do jeho výchovně-vzdělávacího procesu? Jakým 

způsobem? 

 

4. Jakým způsobem s rodiči komunikujete (forma, frekvence)? 

 

5. Jaké jsou Vaše pocity při vzdělávání takto nemocného žáka? 

 

6. Omezuje či zatěžuje Vás něčím začlenění žáka s CHO do třídy? 

 

7. Z jaké situace, která vyplývá z žákova onemocnění, máte největší obavy? 

 

8. Dohlížíte na žáka s CHO při provádění zdravotní péče? 

 

9. Obohacuje Vás něčím zkušenost se vzděláváním žáka s CHO? 

 

10. Může se žák s CHO účastnit všech akcí školy (sportovní dny, školní výlety, škola 

v přírodě, kulturní akce)? 

 

11. Uvítali byste, pokud by byla žákovi ve třídě poskytnuta určitá forma asistence 

(asistent pedagoga)? 

 

12. Zkuste popsat, jaký je Váš vztah s rodiči žáka s CHO. 

 

13. Jak hodnotíte Vaši spolupráci s rodiči žáka s CHO? (odpověď označte na stupnici 1–

5, 1 – nejlepší, 5 – nehorší) 

1 2 3 4 5 
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Máte zájem poskytnout mi rozhovor?  ANO   NE 

 

Pokud ano, uveďte prosím Váš e-mail či telefonní číslo, abych Vás mohla kontaktovat. 

Vaše tel. číslo: …………………………………… 

Váš e-mail: ………………………………………. 

 

 

 

Děkuji mnohokrát za vyplnění tohoto dotazníku. 

Kristina Vopatová (kristinavopatova@seznam.cz) 

studentka oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
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Příloha č. 4 – Otázky polostrukturovaného rozhovoru pro rodiče žáků s 

CHO 

 

1. Popište prosím ve stručnosti své dítě a jeho specifické potřeby, které nemoc 

do Vašeho každodenního života přináší. 

 

2. Prošli učitelé Vašeho dítěte nějakým školením se zdravotníky či kurzem, jak 

v případě komplikací vyplývajících z diagnózy dítěte postupovat? 

 

3. Co nebo kdo Vašemu dítěti ve škole poskytuje největší podporu? 

 

4. Je třeba, aby pedagogičtí pracovníci ve škole poskytovali vašemu dítěti nějaké 

zdravotní úkony? Pokud ano, máte to se školou nějakým způsobem ošetřené? 

 

5. Vnímáte vzdělávání Vašeho dítěte na běžné základní škole jako vyhovující, nebo 

byste byl/a radši, kdyby se Vaše dítě vzdělávalo ve specializovaném zařízení? 

 

6. Řešíte s učitelem svého dítěte nějaké problémy, které jednoznačně souvisí 

s onemocněním dítěte? 

 

7. Dostali jste se s učitelem Vašeho dítěte již někdy do konfliktu kvůli onemocnění 

dítěte?  

Jak jste tuto situaci řešili? 

 

8. Jakým směrem se posunul Váš vztah s učitelem Vašeho dítěte od počátku Vaší 

společné cesty? 
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9. Co byste doporučil/a rodičům, kteří se připravují na nástup svého dítěte 

do základní školy nebo jejich vztah s učitelem potřebují nějakým způsobem 

zlepšit? 

 

10. Jakou radu byste dal/a učitelům, kteří vzdělávají žáka s touto nemocí nebo se 

na jeho vzdělávání připravují? Co vnímáte ze své zkušenosti jako nejdůležitější? 
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Příloha č. 5 – Otázky polostrukturovaného rozhovoru pro učitele žáků 

s CHO 

 

1. Popište prosím ve stručnosti, jak vypadá Váš běžný den s takto nemocným 

žákem ve třídě.  

 

2. Kdo všechno je ve Vaší škole informován o onemocnění žáka? 

 

3. Prošli jste nějakým školením se zdravotníky či kurzem, jak v případě komplikací 

vyplývajících z diagnózy žáka postupovat? 

 

4. Máte ve škole zpracovaný manuál, který popisuje diagnózu a informace 

o poskytnutí první pomoci v případě potřeby, který je přístupný všem 

pracovníkům? 

 

5. Provádíte jako pedagogický pracovník žákovi nějaké zdravotní úkony? Pokud 

ano, máte to v rámci školy a rodiny žáka nějakým způsobem ošetřené? 

 

6. Souhlasíte se začleňováním takto nemocných žáků do běžných základních škol, 

nebo si myslíte, že by bylo vhodnější, aby se vzdělávali ve specializovaném 

zařízení? 

 

7. Dostali jste se s rodiči Vašeho žáka již někdy do konfliktu kvůli onemocnění žáka? 

Jak jste tuto situaci řešili? 

 

8. Jakým směrem se posunul Váš vztah s rodičem Vašeho žáka od počátku Vaší 

společné cesty? 
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9. Co byste doporučil/a rodičům, kteří se připravují na nástup svého dítěte do ZŠ 

nebo jejich vztah s učitelem potřebují nějak způsobem zlepšit? 

 

10. Jakou radu byste dal/a ostatním učitelům, kteří vzdělávají žáka s touto nemocí 

nebo se na jeho vzdělávání připravují? Co ze své zkušenosti vnímáte jako 

nejdůležitější? 
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Příloha č. 6 – Rozhovor s rodičem 

 

Rozhovor s rodičem (A2.9) 

Souhlasíte se vším, co bylo uvedeno v informovaném souhlasu, který Vám byl zaslán 

na e-mailovou adresu? 

„Souhlasím.“ 

Děkuji za Vaši odpověď, může začít. 

Popište prosím ve stručnosti své dítě a jeho specifické potřeby, které nemoc do Vašeho 

každodenního života přináší.  

„Úprava jídelníčku, naučit se pravidelně stravovat, vážit si potraviny a dávkovat 

si k tomu inzulín.“ 

Prošli učitelé Vašeho dítěte nějakým školením se zdravotníky či kurzem, jak v případě 

komplikací vyplývajících z diagnózy dítěte postupovat? 

„Určitě měli, protože shodou okolností na základní škole, kam chodíme, je víc diabetiků, 

takže tam ti učitelé nějakou zkušenost s diabetem mají. Ale u dcery teda ne. Ta učitelka, 

co ji měla, dcera má teď diabetes dva roky, se s tím seznámila ode mě a pak jsem 

zorganizovala školení přes fakultní nemocnici, kam chodíme do poradny. Přišla zdravotní 

sestra, která jim tam udělala přednášku. Ten ředitel to pojal tak, že se toho účastnili 

všichni učitelé, protože těch dětí na té škole bylo víc. Jak na 1. stupni, tak na 2. stupni. 

Tak aby byly proškolené i vychovatelky. Takže to pojali v tom širším okruhu a seznámilo 

se s tím víc učitelů.“ 

Co nebo kdo Vašemu dítěti ve škole poskytuje největší podporu? 

„Asi nikdo takhle úplně. Ona nemá asistentku. Ona je úplně samostatná a jedinou výhodu, 

kterou má, je, že může být na telefonu a že všechno řešíme spolu. Mám i telefon na všechny 

učitele, kdyby se cokoliv dělo, nebo jsem se nemohla dceři dovolat, abych jim mohla 

kdykoliv zavolat. Takže ti kantoři to vědí, mají na mě také telefon a řídíme s to víceméně 

úplně sami.“ 
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Je třeba, aby pedagogičtí pracovníci ve škole poskytovali vašemu dítěti nějaké zdravotní 

úkony? Pokud ano, máte to se školou nějakým způsobem ošetřené? 

„Ne. Dcera má cukrovku od druhé třídy a ona už byla samostatná, tak si inzulín píchala 

hned sama ve třídě. Ty děti jsou na to zvyklé a ona s tím nemá s tím žádný problém.“ 

Vnímáte vzdělávání Vašeho dítěte na běžné základní škole jako vyhovující, nebo byste 

byl/a radši, kdyby se Vaše dítě vzdělávalo ve specializovaném zařízení? 

„Tak já si myslím, že určitě pro ty děti i z toho psychologického hlediska je lepší, když 

jsou zařazeny do normální školy a ta škola se trošku přizpůsobí těm dětem, které mají 

nějaký hendikep zdravotní. Já to ale úplně nepovažuji za hendikep, musím říct, že to je 

spíš jenom o takové sebekázni a disciplíně.“ 

Řešíte s učitelem svého dítěte nějaké problémy, které jednoznačně souvisí 

s onemocněním dítěte? 

„Vůbec žádné. Nemá žádná omezení ani při tělocviku, nic. Jenom učitelka ví, že si musí 

vzít s sebou glukometr a že musí mít s sebou něco sladkého a telefon. Takže tyto tři věci 

ona si na tělocvik může brát, ale nemá žádné omezení.“ 

Jakým směrem se posunul Váš vztah s učitelem Vašeho dítěte od počátku Vaší společné 

cesty? 

„Náš vztah je už od počátku bezproblémový.“ 

Co byste doporučil/a rodičům, kteří se připravují na nástup svého dítěte do základní školy 

nebo jejich vztah s učitelem potřebují nějakým způsobem zlepšit? 

„Ono záleží, na koho narazí, ale já jsme měla opravdu štěstí na ty učitele. Je to o té 

komunikaci a empatii toho učitele k tomu dítěti trošku. Pokud aspoň trošku je náklonost 

ze strany učitele vzít si na sebe částečnou zodpovědnost za to, že ve třídě má dítě 

s diabetem, tak pak je to jenom dobře, že to ten učitel přijme. Ale chápu, že někteří učitelé 

jsou opatrní a že to takhle někdy není. Takže je to o té komunikaci. Nechat to ze strany 

rodiče i na tom učiteli. Já jsem jim hned od začátku říkala, že mi můžou kdykoliv volat, 

že jsem na telefonu, že pokud bude nějaký problém, ať mi zavolají, přijedu do školy. Ale 

chápu, že někteří rodiče si to nemohou ani dovolit, z práce odjet kdykoliv během 

vyučování. Je to těžké, nevím, co bych doporučila těm rodičům. Určitě mluvit s tím 
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učitelem. Začínat od toho ředitele, nabídnout třeba i škole nějaké to proškolení kantorů, 

aby se toho nebáli. Že to není nic tak tragického, že dnes je spousta dětí s diabetem.“ 

Jakou radu byste dal/a učitelům, kteří vzdělávají žáka s touto nemocí nebo se na jeho 

vzdělávání připravují? Co vnímáte ze své zkušenosti jako nejdůležitější? 

„Naslouchat, nebát se, řešit ty problémy s tím rodičem, pokud se oni necítí nějak 

komfortně, mají z něčeho obavu, aby se nebáli zeptat toho rodiče. A fakticky k tomu dítěti, 

možná ne úplně se na něj zaměřovat, ale sledovat třeba jeho chování, když mu klesne 

glykémie. Naše učitelka už to má na dceři vypozorované.“ 
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Příloha č. 7 – Rozhovor s učitelem 

 

Rozhovor s učitelem (B2.5) – žákyně od 2. pololetí školního roku 2020/2021 

přestoupila do jiné základní školy. 

Souhlasíte se vším, co bylo uvedeno v informovaném souhlasu, který Vám byl zaslán 

na e-mailovou adresu? 

„Ano, souhlasím.“ 

Děkuji za Vaši odpověď, může začít. 

Popište prosím ve stručnosti, jak vypadá Váš běžný den s takto nemocným žákem 

ve třídě. 

„Když se maminka dozvěděla, že budu dívku učit, o všem mě informovala. Že trpí 

epilepsií, ale že záchvaty nemá tak často. Ona je měla opravdu jen jednou ještě v mateřské 

škole při spaní. Od té doby záchvat neměla, ale je vedena jako epileptik. Před nástupem 

do školy jsem od maminky dostala papír, kde bylo přesně popsáno, co bych měla dělat, 

kdyby dostala záchvat. Dostala jsem i ten čípek, všechno jsme to měli uložené, sepsané, 

podepsané tak, jak to má být. A naštěstí, musím říct, že se během školy nic nestalo. Za tu 

dobu měla jednou záchvat, ale doma. Druhý den po záchvatu nepřišla do školy, další den 

už normálně přišla. Záchvaty neměla těžké, měla spíš lehčí záchvaty. Já jsem na to (na 

epilepsii) ani moc nemyslela. Jen, když jsme jeli na výlet někam mimo školu, tak jsme ten 

pytlíček s tím čípkem vozili s sebou, ale jinak ve škole i při tělocviku měla stejný režim 

jako ostatní. Nebyla ničím ani znevýhodněna, ani neměla kvůli epilepsii žádné výhody. 

Nedostali jsme ani žádné doporučení. Takže běžný den probíhal úplně normálně jako se 

všemi ostatními dětmi. Když jsme měli plavání, bylo potřeba tam neustále sedět a koukat 

na ni. Takže je třeba větší ostražitost, člověk ji v některých situacích tak nějak podvědomě 

více hlídal.“ 

Kdo všechno je ve Vaší škole informován o onemocnění žáka? 

„Věděli jsme to všichni učitelé, protože my jsme teda malotřídní škola, kde jsou čtyři 

pedagogové. A paní družinářka to věděla, té jsem to samozřejmě ukázala, kde to je, 

protože dívka chodila do družiny. Věděla to samozřejmě paní asistentka, kterou dívka 
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měla. Informovaný byl i pan ředitel. Všichni jsme to věděli. Kdyby se něco stalo, a já jsem 

tam nebyla, tak to musí samozřejmě vědět i ostatní.“ 

Prošli jste nějakým školením se zdravotníky či kurzem, jak v případě komplikací 

vyplývajících z diagnózy žáka postupovat? 

„Ne, to jsme neprošli nebo ani já jsem teda neprošla. Jenom takový ten základní, co jsme 

měli o první pomoci, ale to nebylo na základě toho, že jsem věděla, že nastoupí tato 

dívčina. To bylo ještě před jejím nástupem. Ale myslím si, že kdybych věděla, že ten 

záchvat mívá častěji, že ji to postihovalo ve školce třeba přes den, tak si myslím, že bych 

asi byla aktivnější a nějaký kurz bych absolvovat chtěla.“ 

Máte ve škole zpracovaný manuál, který popisuje diagnózu a informace o poskytnutí 

první pomoci v případě potřeby, který je přístupný všem pracovníkům? 

„To si myslím, že nic takového nemáme. Já jsem vlastně předala informace, každý 

si přečetl ten přesný popis od maminky a všichni jsme doufali, že se nic nestane.“ 

Provádíte jako pedagogický pracovník žákovi nějaké zdravotní úkony? Pokud ano, máte 

to v rámci školy a rodiny žáka nějakým způsobem ošetřené? 

„Ne, vůbec, nebylo to potřeba.“ 

Souhlasíte se začleňováním takto nemocných žáků do běžných základních škol, nebo 

si myslíte, že by bylo vhodnější, aby se vzdělávali ve specializovaném zařízení? 

„Já v tom nevidím vůbec problém. 

Dostali jste se s rodiči Vašeho žáka již někdy do konfliktu kvůli onemocnění žáka? Jak 

jste tuto situaci řešili? 

„Ne, ne. Já jsem se s maminkou vždycky na všem domluvila a třeba mě hned informovala, 

když měla ten záchvat. Neumím si představit, v čem by ten konflikt měl spočívat. Rodiče 

vycházeli škole vstříc, my jsme jim jako vycházeli ve všem vstříc. Rozhodně jsme neměli 

žádný konflikt. Naopak si myslím, že jsme vycházeli velmi dobře.“ 

Jakým směrem se posunul Váš vztah s rodičem Vašeho žáka od počátku Vaší společné 

cesty? 

„Vztah s rodiči byl od začátku v pořádku.“ 
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Co byste doporučil/a rodičům, kteří se připravují na nástup svého dítěte do ZŠ nebo jejich 

vztah s učitelem potřebují nějak způsobem zlepšit? 

„Určitě to nezatajovat nebo se za to nestydět, protože to není nic, co by bylo špatné. 

Prostě to tak je. A určitě podat co největší vysvětlení, co a jak. A klidně bych se nebála 

i třeba nějaké informace tomu učiteli třeba okopírovat. Protože když to dostanete do ruky, 

tak je to mnohem lepší než si to hledat někde na internetu. Doporučení by bylo sednout si 

s tou učitelkou, domluvit se, říct si co nejvíc informací a říct, jak to probíhá. Jestli má ty 

záchvaty často nebo méně často, jestli se to dá čekat, nebo nedá. Otevřeně s učitelem 

mluvit a podat mu co nejvíc informací. A klidně se třeba i domluvit s doktorkou. Nebo se 

zeptat i učitele, jestli by neměl zájem zeptat se doktorky, jak postupovat. Mně třeba, kdyby 

to nabídli, tak já na to určitě kývnu. 

Jakou radu byste dal/a ostatním učitelům, kteří vzdělávají žáka s touto nemocí nebo se na 

jeho vzdělávání připravují? Co ze své zkušenosti vnímáte jako nejdůležitější? 

„Asi informace. Najít si k tomu informace. Pozeptat se, jestli má někdo tu zkušenost. 

Pokud by to bylo tak, že někdy měla dívka záchvat a teď ne, určitě bych se toho nějak 

extra nebála. Abych nechtěla to dítě do třídy jenom kvůli tomu, že má epilepsii, to ne. To 

si myslím, že je zbytečné. Najít si informace a v dané situaci zachovat klid.“ 

 


