
I 
 

7 PŘÍLOHY  

 

7.1 Pozorovací záznamový arch  

Pozorovací arch – Tabulka ověřování základních dovedností a znalostí 

v oblasti sebeobsluhy 

 

1. Osobní péče (osobní čistota, osobní zevnějšek, stolování) 

2. Domácí práce 

3. Ostatní 

 

Možnosti vyplnění:  A) neumí     B) s dopomocí     C) s dohledem     D) samostatně 

Jméno:  nar.  dg. 

Školní rok     

Ročník     

1. Osobní péče 

A. Osobní čistota 

Mytí rukou     

Utírání rukou      

Lokalizace poutka na ručníku     

Zavěšení ručníku na háček /sušák                         

Manipulace s vodovodními uzávěry      

Utírání ručníkem     

Mytí celého těla     

Sprchování     

Mytí vlasů     

Česání     
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Rozmazávání krému     

Nanášení pasty na kartáček     

Čištění zubů     

Vypláchnutí úst      

Omytí kelímku / kartáčku                           

Otevření a zavření pasty nebo krému     

Utrhnutí toaletního papíru     

Použití toaletní papíru     

Použití menstruační vložky, zabalení      

Manipulace s kapesníkem     

Vysmrkání     

 

B. Osobní zevnějšek 

Poznat jednotlivé oděvy  

(svetr, kalhoty, ponožka) 

    

Poznat části oděvu (rukáv)     

Najít rub a líc oděvu     

Rozeznat přední a zadní část     

Svléknout se     

Oblékání ponožek /punčocháčů                         

Oblékání rukavic     

Výměna prádla     

Skládání oblečení     

Uložení prádla do skříně     

Orientace ve skříni     

Pověšení oděvu na ramínko     

Pověšení oděvu na věšák /židli                          

Rozeznávání pravé a levé boty     

Obouvání a zouvání bot     
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Uvázání uzlu u bot     

Uvázání kličky     

Uklízení bot do botníku     

Čištění bot     

Rozepínání knoflíků     

Zapínání knoflíků     

Zapínání a rozepínání pásku     

Manipulace se suchým zipem     

Manipulace s přezkou batohu     

Zapínání zipu u kalhot     

Zapínání zipu u bundy     

Zapnout a rozepnout druky     

Sbalení zavazadla, špinavého prádla 

(úklid bot do sáčku) 

    

 

C. Stolování 

Mytí rukou před jídlem     

Vysunutí a zasunutí židle       

Nošení talíře s jídlem     

Odnášení nádobí     

Orientace na ploše stolu     

Orientace na talíři /tácu                          

Držení jídla v rukou     

Okusování drůbežího masa z kosti      

Používání lžíce     

Používání příboru u jídla     

Mazání nožem     

Utírání tácu     

Otevírání sušenek     
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Rozbalování bonbonu     

Oloupání ovoce     

Nalévání do hrníčku s hladinkou / bez      

Nalévání z kohoutku, z lahve     

Nošení nápoje     

Pití z láhve     

Pití brčkem     

Krájení chleba     

 

2. Domácí práce 

Nametení smetí na lopatku     

Zalévání květin     

Mytí /utření nádobí                             

Skládání nádobí do myčky     

Úklid nádobí do kuchyňské linky     

Utření přelití, vylití (po nehodě)     

Napínání prostěradla     

Rozestlání, orientace na lůžku      

Správné položení polštáře     

Převlékání polštáře     

Převlékání přikrývky     

Přeprání, vymáchání plavek     

Ždímání v ruce     

Věšení prádla na šnůru     
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3.Ostatní 

Orientace po budově     

Orientace v šatně / jídelně                             

Rozeznávání a počítání mincí                    

a bankovek  

    

Ukládání mincí a bankovek                      

do peněženky 

    

Samostatný nákup     

Dovednost telefonování     

Volání na nouzová tel. čísla (150, 155, 

158, 112) 

    

Odemykání a zamykání dveří     

Bezpečná obsluha elektrické zásuvky     

Obsluha rychlovarné konvice     

Složení a rozložení DBH     

PODPIS PEDAG. PRACOVNÍKA  

 

7.2 Otázky v rozhovorech s dětmi  

1. Jaké sebeobslužné činnosti umíš?  

2. Jaké sebeobslužné činnosti zatím neovládáš?  

3. Je u nevidomého člověka důležitá pohybová aktivita? Proč?  

4. Jsi v sebeobslužných činnostech samostatný nebo ti rodiče pomáhají?  

5. Je něco, v čem by si byl rád samostatný, ale rodiče to rádi udělají za tebe? Proč si myslíš, že 

ti rodiče nedají prostor danou věc udělat?  

6. Jak by si popsal vlastními slovy výchovny styl tvých rodičů?  

7. Jsou tví rodiče ve výchově důslední?  

8. Myslíš si, že je potřeba ve výchově nevidomého dítěte důsledná rodičovská výchova? Proč?  

9. Myslíš si, že důsledná rodičovská výchova vede u nevidomého dítěte k lepším výsledkům?  



VI 
 

7.3 Otázky v rozhovorech s rodiči  

1. Zjišťovali jste při narození Vašeho dítěte možnosti podpory? Vyhledávali jste odbornou 

pomoc? Které zařízení jste navštívili jako první?  

2. Co je specifické pro výchovu nevidomého dítěte?  

3. Jaké odlišnosti jsou ve vývoji nevidomého dítěte a dítěte bez zrakového postižení?  

4. Kdy jste poprvé začali pociťovat u Vašeho dítěte odlišnosti ve vývoji? 

5. Do jaké míry je potřeba, aby nevidomé dítě bylo samostatné?  

6. Je důležité u dítěte vzbudit zájem o pohybovou aktivitu? Proč?  

7. Je Vaše dítě v sebeobslužných dovednostech samostatné nebo potřebuje Vaši dopomoc?  

8. Které sebeobslužné dovednosti považujete za nejdůležitější, aby nevidomé dítě umělo? Proč? 

9. Které sebeobslužné dovednosti Vaše dítě ovládá a které naopak neumí?  

10. Do jaké míry je Vaše dítě závislé na péči rodičů?  

11. Rodinné výchovné působení na nevidomé dítě je specifické. Každý rodič uplatňuje                           

ve výchově jiný výchovný styl. Čím je charakteristický ten Váš výchovný styl?  

12. Jaký důraz kladete na výchovu Vašeho dítěte? Je potřeba ve výchově nevidomého dítěte 

důslednost?  

13. Myslíte si, že důsledná rodičovská výchova vede u nevidomého dítěte k lepším výsledkům?  

14. Je něco, co byste v současné době udělala ve své výchově nevidomého dítěte jinak?  
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7.4 Otázky v rozhovorech s pedagogickými pracovníky   

1. Jakou pracovní pozici zastáváte ve škole?  

2. Jak dlouho pracujete s žákem XY?  

3. Kolik let bylo žákovi XY, kdy jste se poprvé viděli a jaká byla Vaše první zkušenost s ním? 

4. V čem zásadním spočívá Vaše pedagogická pomoc?  

5. Adaptoval se žák XY dobře na školní prostředí?  

6. Jak si žák XY vedl a zároveň v současně době vede v oblasti sebeobslužných dovedností? 

V čem vidíte největší pokrok?  

7. Které sebeobslužné dovednosti žák XY uměl, a naopak na kterých bylo potřeba zapracovat?  

8. Spatřujete u nevidomého žáka závislost na pomoci druhých?  

9. Spolupracují rodiče se školou?  

10. Myslíte si, že výchovný styl rodičů má vliv na celkový výchovně vzdělávací proces žáka?  

11. Čím si myslíte, že je charakteristický výchovný styl rodiče žáka XY?  

12. Jaký výchovný styl při výchově nevidomého dítěte byste zvolil/a Vy? A proč?  

13. Je potřeba ve výchově nevidomého dítěte důslednost?  

14. Myslíte si, že důsledná rodičovská výchova vede u nevidomého dítěte k lepším výsledkům?  
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7.5 Informovaný souhlas pro rodiče  

 

Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a dalších informací                      

pro výzkumnou část diplomové práce na téma: 

 

 

Rodina a specifika výchovně vzdělávacího procesu u nevidomých dětí 

 

Autorkou výzkumu je Nicole Mihoková, studentka posledního ročníku navazujícího 

magisterského studia oboru Sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze, která realizuje výzkum v rámci své diplomové práce.  

 

Prohlášení: 

Souhlasím se svou účastí a s účastí mého syna/dcery na výzkumu prováděného v rámci 

diplomové práce Nicole Mihokové na téma Rodina a specifika výchovně vzdělávacího procesu 

u nevidomých dětí.  

Souhlasím s nahráváním rozhovorů a s poskytnutím informací, které se týkají uvedeného 

tématu. Souhlasím s využitím audiozáznamů pro studijní a výzkumné účely diplomové práce, 

kterými se rozumí jejich odborná analýza a prezentace. 

Rozumím tomu, že účast ve výzkumu je dobrovolná a že mohu rozhovor nebo spolupráci 

kdykoli ukončit.  

Rozumím tomu, že nemusím odpovídat na otázky, které by byly pro mě nepříjemné.  

Byl/a jsem seznámen/a s tím, že nahrávky budou po přepsání rozhovoru smazány.  

Byl/a jsem seznámen/a s tím, jakým způsobem bude při zpracování dat a zveřejnění výsledků 

výzkumu zajištěna anonymita, která znemožní identifikaci mé osoby.  

Souhlasím s tím, aby anonymizované úryvky z rozhovoru byly součástí publikovaných 

výsledků výzkumu.  

 

Jméno a příjmení:                                                                    Datum a podpis: 
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7.6 Informovaný souhlas pro pedagogické pracovníky  

 

Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a dalších informací                      

pro výzkumnou část diplomové práce na téma: 

 

Rodina a specifika výchovně vzdělávacího procesu u nevidomých dětí 

 

Autorkou výzkumu je Nicole Mihoková, studentka posledního ročníku navazujícího 

magisterského studia oboru Sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze, která realizuje výzkum v rámci své diplomové práce.  

 

Prohlášení: 

Souhlasím se svou účastí na výzkumu prováděného v rámci diplomové práce Nicole Mihokové 

na téma Rodina a specifika výchovně vzdělávacího procesu u nevidomých dětí.  

Souhlasím s nahráváním rozhovoru a s poskytnutím informací, které se týkají uvedeného 

tématu. Souhlasím s využitím audiozáznamu pro studijní a výzkumné účely diplomové práce, 

kterými se rozumí jejich odborná analýza a prezentace. 

Rozumím tomu, že účast ve výzkumu je dobrovolná a že mohu rozhovor nebo spolupráci 

kdykoli ukončit.  

Rozumím tomu, že nemusím odpovídat na otázky, které by byly pro mě nepříjemné.  

Byl/a jsem seznámen/a s tím, že nahrávka bude po přepsání rozhovoru smazána.  

Byl/a jsem seznámen/a s tím, jakým způsobem bude při zpracování dat a zveřejnění výsledků 

výzkumu zajištěna anonymita, která znemožní identifikaci mé osoby.  

Souhlasím s tím, aby anonymizované úryvky z rozhovoru byly součástí publikovaných 

výsledků výzkumu.  

 

Jméno a příjmení:                                                                    Datum a podpis:                                                  


