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Příloha 1. Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s účastí na výzkumu v rámci diplomové práce 
 

Název diplomové práce  

Podpora rodičů dětí s PAS v nácviku sebeobslužných dovedností založeném na metodách ABA 

 

Řešitel diplomové práce 

Bc. Kateřina Jandáčková 

Telefon: 7_________0 

E-mail: k.jandackova@gmail.com 

 

Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Veronika Šporclová, PhD. 

 

Škola 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psycholgie 

 

Popis projektu 

Cílem výzkumu je sledovat efektivitu metod sloužících k předávání informací rodičům dětí s PAS. 

Projekt se zaměřuje na nácvik sebeobslužných dovedností, konkrétně na mytí rukou. Sběr dat 

proběhne prostřednictvím zaslání videí a vyplněním dotazníků. Účast Vás a Vašeho dítěte je zcela 

dobrovolná a bez nároku na finanční odměnu. 

Ochrana osobních údajů 

Záznamy budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). 

 

 

 

Údaje o respondentovi 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Jméno dítěte: 

Datum narození dítěte: 

 

Velmi si vážím Vaší ochoty vstoupit do výzkumného projektu. V případě jakýkoliv nejasností se na 

mě neváhejte obrátit. 

Svým podpisem potvrzuji, že dobrovolně vstupuji do výzkumného projektu. Potvrzuji, že jsem 

byl/a seznámena s průběhem výzkumného projektu a s průběhem zpracování dat. a Beru na 

vědomí, že zpracování a uchovávání veškerých zjištěných údajů mne a mé dcery/mého syna bude 

sloužit jen pro účely projektu. 



Dále souhlasím se zasláním videí sloužících jako podklad pro odbornou analýzu.  

Souhlasím s tím, aby získaná data byla po skončení výzkumu anonymně uchována v souladu se 

zákonem na ochranu osobních dat a dále využita pro výzkumné účely. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…………………………………………………. 

 

V ………………………….. dne ………………………….. 

 

Podpis respondenta (zákonného zástupce): 

 

Podpis výzkumníka: 

 

 

  



Příloha 2. Checklist pro hodnocení rodičů v nácviku mytí rukou 

1.  Dal rodiče před zahájením nácviku dítěti správnou instrukci („Umyj si 
ruce“)? 

A – N – N/A 

2. Zdržel se rodič po celou dobu nácviku dalších komentářů či verbálních 
instrukcí? (kromě případné pochvaly po splnění kroku) 

A – N – N/A 

3. Bylo zaznamenáno užití různé míry promptu? A – N – N/A 

4. Používá rodič fyzický prompt? A – N – N/A 

5. Promptuje rodič dítě zezadu? A – N – N/A 

6. Dělá rodič jednotlivé kroky s dítětem (ne za něj)? A – N – N/A 

7. V krocích, kde dítě prompt nepotřebuje, stínuje rodič jeho pohyb? A – N – N/A 

8. Zachoval rodič klid během celého nácviku? A – N – N/A 

9. Po dokončení celého nácviku nabídl rodič dítěti okamžitě (do 3s) 
posílení? 

A – N – N/A 

10. Doprovázel rodič posílení slovní pochvalou v radostném tónu? A – N – N/A 

11. Připravil rodič vhodně prostředí (dítě dosáhlo na umyvadlo, nebyly 
přítomny hračky apod.)? 

A – N – N/A 

 

  



Příloha 3. Checklist pro hodnocení dětí s PAS v nácviku mytí rukou 

 Krok z analýzy úkolu Prompt Poznámky 

1. Zapnout vodu. PP/ČP/S  

2. Namočit ruce pod vodu. PP/ČP/S  

3. 
Jedna ruka na pumpičku mýdla, 
druhá pod. (Popřípadě vezme si 
tuhé mýdlo.) 

PP/ČP/S  

4. 
Zmáčknout pumpičku, mýdlo na 
ruku. 
(Namydlení tuhým mýdlem.) 

PP/ČP/S  

5. Mydlit ruce. PP/ČP/S  

6. Opláchnout pod tekoucí vodou. PP/ČP/S  

7. Vypnout vodu. PP/ČP/S  

 CELKEM:   

S = 2 body; ČP = 1 bod; PP = 0 bodů 

 

  



Příloha 4. Demografický dotazník 

1. Iniciály dítěte, iniciály rodiče: _____________________ 

2. Věk dítěte (roky a měsíce): _____________________ 

3. Diagnóza dítěte (prosím uveďte všechny diagnózy, které má Vaše dítě stanovené/je na ně 

podezření): _____________________ 

4. Prosím uveďte Váš věk: _____________________ 

5. Prosím, uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání rodiče 

o Základní škola 

o Střední škola bez maturity 

o Střední škola s maturitou 

o Vyšší odborná škola 

o Vysoká škola – bakalářský titul 

o Vysoká škola – magisterský titul  

6. Byl/a jste před zahájením nácviku zaškolen/a v metodách ABA? 

o Ano, školení obsahovalo také podrobné informace ohledně sebeobsluhy 

o Ano, školení ale neobsahovalo více informací k sebeobsluze 

o Ne 

7. Docházíte s Vaším dítětem na ABA terapie? 

o Ano 

o Ne 

8. Jak dlouho s Vaším dítětem docházíte na ABA terapie? 

o 1-6 měsíců 

o 6-12 měsíců 

o Více než 1 rok 

o Nedocházím 

9. Jaké jiné terapie/metody s Vaším dítětem navštěvujete? _____________________ 

10. Jakékoliv další informace: _____________________ 

  



Příloha 5. Doplňující dotazník pro rodiče 

Vážení rodiče, 

účelem tohoto dotazníku je získat vaši zpětnou vazbu na nácvik mytí rukou, který jste dělali 

spolu s vašimi dětmi. Dotazník slouží pro účely výzkumu prováděného v rámci mé diplomové 

práce na katedře Psychologie Univerzity Karlovy. Cílem dotazníku je získat Vaší zpětnou vazbu 

na absolvované zaškolení a samotný nácvik, proto Vás prosím o co nejvíce upřímné odpovědi.  

 

Moc si vážím, že jste se do výzkumu zapojili a jste ochotni se podělit o Vaše postřehy.  

 

 

1. Iniciály dítěte, iniciály rodiče: _____________________ 

2. Jakým způsobem Vám byly předány informace k nácviku mytí rukou? 

o Videomanuál 

o Osobní setkání 

 

Na následující výroky, prosím, odpovídejte podle míry, nakolik s nimi souhlasíte. Pokud se u 

některého tvrzení nemůžete rozhodnout, zvolte prosím odpověď, ke které se spíše přikláníte.  

 
1 = zcela souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = spíše nesouhlasím, 4 = zcela nesouhlasím 
 

3. Informace, které jsem obdržela k nácviku mytí rukou, mi přišly dostatečné. 

 
4. Všechny informace, které mi byly předány, jsem již znal/a. 

 
 

 

5. Principy nácviky pro mě byly srozumitelné. 

 
6. Během nácviku mě často napadaly doplňující otázky, na které by býval/a byl/a potřeboval/a 

odpověď. 



 
7. Potřeboval/a bych větší vedení ze strany terapeuta v průběhu nácviku. 

 
8. Teoreticky jsem porozuměl/a všemu. 

 
9. Provádět nácvik v praxi bylo náročnější, než jsem si původně myslel/a. 

 
10. Pozoruji zlepšení u svého dítěte v dovednosti mytí rukou. 

 
11. Nácvik mi způsoboval stres. 

 
12. Informace, které mi byly předány, dokážu uplatit i v jiných oblastech se svým dítětem. 

 
 

13. Byl/a bych raději, kdyby nácvik s mým dítětem dělal někdo jiný (např. terapeut). 

 
14. Čas věnovaný nácviku nestál za vynaložené úsilí. 

 
15. Vnímám zlepšení mého přístupu k dítěti v rámci nácviku sebeobslužných dovedností. 



 
16. Uvítal/a bych podobné zaškolení i pro další oblasti. 

 
17. S nácvikem mytí rukou hodlám i nadále pokračovat. 

 
18. Mám pocit, že nácvik sebeobsluhy s mám dítětem mě posunul. 

 
19. Prosím napište, co považujete za výhody a nevýhody způsobu, kterým Vám byly předány 

informace ohledně nácviku? _____________________ 

20. Zde je prostor pro Vaši jakoukoliv další zpětnou vazbu: _____________________ 

  



Příloha 6. Dotazník mapující sebeobslužné dovednosti dětí s PAS 

Dobrý den, 

jmenuji Kateřina Jandáčková a jsem studentkou psychologie na Univerzitě Karlově a ráda 

bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku, který má za cíl mapovat některé 

sebeobslužné dovednosti dětí s autismem. Dotazník je určen pro rodiče a pečující osoby.  

Výsledky budou sloužit jako podklad pro další směřování výzkumu v rámci mé diplomové 

práce. Odpovědi jsou zcela anonymní a nebudou použity k žádným jiným účelům. V 

případě jakýkoliv dotazů se na mě můžete obrátit na e-mail k.jandackova@gmail.com. 

 

Moc děkuji za Váš čas. 

 

1. Jste rodič nebo pečovatel dítěte s autismem? 

o Ano 

o Ne 

2. Má Vaše dítě diagnózu některé z poruch autistického spektra? 

o Ano 

o Ne 

o Zatím podezření, na diagnózu čekáme 

3. Jak je Vaše dítě staré? 

o 0-36 měsíců 

o 3 roky – 5 let 

o 6–10 let 

o Starší než 10 let 

4. Prosím, vyberte všechny sebeobslužné dovednosti, ve kterých má Vaše dítě 

významnější problémy (tj. bez pomoci je vůbec neudělá).  (Poznámka: Dovednost 

chodit na toaletu není uvedena záměrně, jelikož jde o velmi specifickou a individuální 

dovednost.) 

o Obléct si kalhoty 

o Obléct si triko 

o Obléct si a zapnout bundu/mikinu 

o Svléknout si bundu/mikinu 

o Obout si boty 

o Zout si boty 



o Sníst něco pomocí lžičky 

o Pít z hrnečku/sklence 

o Umýt si ruce 

o Moje dítě zvládá všechno uvedené 

o Jiné: ______ 

5. Která z činností, které Vaše dítě samo nezvládá, je pro Vás aktuálně prioritou k učení? 

(Poznámka: Dovednost chodit na toaletu není uvedena záměrně, jelikož jde o velmi 

specifickou a individuální dovednost.) 

o Obléct si kalhoty 

o Obléct si triko 

o Obléct si a zapnout bundu/mikinu 

o Svléknout si bundu/mikinu 

o Obout si boty 

o Zout si boty 

o Sníst něco pomocí lžičky 

o Pít z hrnečku/sklence 

o Umýt si ruce 

o Moje dítě zvládá všechno uvedené 

o Jiné: ______ 

6. Která z činností, které Vaše dítě samo nezvládá, je pro Vás druhou největší prioritou? 

(Poznámka: Dovednost chodit na toaletu není uvedena záměrně, jelikož jde o velmi 

specifickou a individuální dovednost.) 

o Obléct si kalhoty 

o Obléct si triko 

o Obléct si a zapnout bundu/mikinu 

o Svléknout si bundu/mikinu 

o Obout si boty 

o Zout si boty 

o Sníst něco pomocí lžičky 

o Pít z hrnečku/sklence 

o Umýt si ruce 

o Moje dítě zvládá všechno uvedené 

o Jiné: ______ 


