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1 Úvod 

Problematika ADHD je v současné době často diskutované téma, a to napříč různými 

vědeckými obory. Výzkumu ADHD se velmi intenzivně věnují jak experti z oblasti 

psychologie, tak i různé medicínské obory. Závěry výzkumníků, které by se daly aplikovat 

v pedagogické praxi se ale bohužel k pedagogům, dětem trpícím ADHD a jejich rodinám 

dostávají jen velmi obtížně.  

Ačkoliv se tato problematika dotýká školní výuky velmi intenzivně, v oblasti pedagogiky 

mnoho nových poznatků nepřibývá. Pedagogické fakulty opouští úspěšní absolventi 

a rázem se ocitají tváří v tvář problematice ADHD. Někteří jsou znalostmi vybaveni dobře 

a už vědí, co mohou očekávat. A nejen to. Jsou schopni tu realitu zvládnout. Problém je 

ve slově „někteří“, protože o všech učitelích toto rozhodně neplatí, a to hovoříme o 

absolventech. Vzdělávání pedagogů by se ale mělo zaměřit i na učitele, kteří už mají 

různě dlouhou praxi za sebou a při svých studiích na vysoké škole se k problematice 

ADHD nedostali. Ti starší ani nemohli, neboť koncept ADHD se velmi rychle vyvíjí a 

mnoho starších poznatků již dávno není relevantní.  

Učitel ve své školní praxi nutnosti vzdělávání neuteče. Musí se neustále vzdělávat, 

a to nejen ve svém oboru, ale i v jiných problematikách týkajících se pedagogiky třeba 

jen okrajově. To nejdůležitější je, že pedagog může navíc významně pomoci nejen dětem 

se syndromem ADHD, ale i celé jejich rodině s celospolečenským přesahem. Jsme 

přesvědčeni, že pedagog je pro formování osobnosti dítěte nesmírně důležitý a pro 

včasnou diagnostiku ADHD představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů.    

 

 

 

 

 

 

 



2 Teoretická východiska práce 

V teoretické části práce jsme vysvětlili, že ačkoliv se děti s ADHD chovají v mnoha 

situacích velmi podobně jako děti, u nichž selhává výchova a chybí režim, jejich 

problematické chování má jiné příčiny. V případě prohřešku dětí často následuje 

zpřísnění režimu a tresty. To je však u dětí s ADHD většinou chybný způsob řešení 

problému. Dítě ovlivněné syndromem ADHD totiž potřebuje jiný přístup a také jiné 

metody. Na rozdíl od laika dokážou odborníci projevy ADHD celkem jistě rozpoznat 

a příčiny problematického chování oddělit. Otázkou je, jak má učitel (nebo i např. rodič) 

zvolit správný přístup k takovému dítěti, když o syndromu ADHD nebude vůbec vědět, 

anebo nebude mít dostatečné množství informací? Nebo, jak si mají učitelé bez 

dostatečných informací uvědomit závažnost této problematiky? 

Z osobních zkušeností víme, že nepoučený pedagog nedokáže oddělit projevy dítěte 
s ADHD od dítěte tzv. „nevychovaného“. Psychiatrické, psychologické a pedagogické 

kazuistiky zároveň naznačují, že na základě neznalosti problematiky ADHD dostávají tyto 

děti horší hodnocení. Bývají také trestány pro ně neadekvátně a často ani nejsou schopny 

pochopit, za co vlastně trest dostaly. Výsledkem může být např. frustrace a nízké 

sebehodnocení dítěte. Takové děti se často stávají i terčem šikany nebo inklinují 

k asociálnímu chování. 

Problémy, které s sebou ADHD přináší, jsou obrovským břemenem jak pro samotné dítě, 

tak pro školu, rodinu a okolí. Takové dítě je totiž stále neklidné až nezvladatelné, neumí 
se soustředit, je nepozorné a zapomnětlivé. Škola, rodina i okolí takové chování 

považují za chyby ve výchově a někdy i nedostatečný intelekt. Pokud učitel nemá o této 

poruše dostatečné množství informací, nemůžeme se takovému přístupu divit. 

 

 



3 Kontext výzkumu 

Před započetím tohoto výzkumu jsme se snažili nalézt studie, které by se problematice 

ADHD na školách věnovaly. Nalezli jsme několik prací, ve kterých se hovořilo většinou 

jen o projevech ADHD a doporučení, jak s těmito dětmi pracovat. V některých pracích 

byla zahrnuta populace s ADHD, ale jen okrajově a v souvislosti s jiným problémem. 

Výzkumné aktivity v této oblasti jsme také osobně konzultovali na některých vysokých 

školách s přednášejícími. Naší snahou bylo ověřit, zda na daném tématu už někdo 

nepracuje, případně zvolit takovou metodu, aby se výzkumy doplňovaly. Nepodařilo 

se nám nalézt žádnou práci, která by zkoumala připravenost učitelů na práci 

s tak významnou problematikou jako je ADHD v praxi, anebo popisovala aktuální stav na 

školách v České republice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Hypotéza výzkumu 

Hypotézu výzkumu jsme stanovili následovně: 

Učitelé nemají relevantní informace o problematice ADHD. 

Jak jsme popsali výše, a z praktické znalosti školského prostředí se domníváme 

a obáváme, že učitelé nemají dostatečné množství informací o ADHD. Jejich znalosti jsou 

většinou pouze povrchní a zkreslené, neuvědomují si plně významnost problematiky a 

zodpovědnost za potencionální vliv na život dítěte a celé společnosti.  

K vyslovení této hypotézy nás vede nesoulad mezi znalostmi problematiky ADHD 

založenými na nejmodernějších a aktuálních výsledcích odborných studií a praktickými 

osobními znalostmi školského prostředí. Domníváme se, že by se v případě potvrzení 

hypotézy měly nastartovat mechanismy k úpravě systému vzdělávání budoucích 

pedagogů a také nápravy a zlepšení stavu vzdělávání postgraduálního. 

4.1 Zdůvodnění výzkumu 

V této kapitole heslovitě vysvětlujeme předchozí podklady pro hypotézu výzkumu:  

o ADHD, jakožto neurovývojová porucha, prezentuje na základě výzkumu 

a nejmodernějších zobrazovacích metod a zobrazovacích vyšetření centrální 

nervové soustavy jasně prokázané onemocnění. Existuje dostatečné množství 

informací o tom, co je příčinou této poruchy.  

o Jako onemocnění je ADHD uznáno Evropskou lékovou agenturou EMA (European 

Medicines Agency) i americkým Úřadem pro léky a potraviny FDA (Food and Drug 

Administration). 

o Je doloženo, jak lze ADHD zvládat. Buď pomocí správného přístupu, nebo 

psychoterapií či farmakologicky. V klinických studiích cílená léčba prokázala 

signifikantní účinnost na symptomatologii ADHD (Paclt a kol., 2007). 

o Velmi podrobně jsou popsány klinické příznaky a projevy v jednotlivých obdobích 

života člověka. Víme, že takové děti m. j. nejsou schopny potlačit rušivé podněty, 

nejsou schopny odložit okamžitý nápad a odměnu a chybí jim vnitřní kontrola.  



o Je prokázáno, že příčinou problematických projevů, které jsou zároveň symptomy, 

není špatná výchova ani špatná strava. Výchova a přístup k dítěti může míru 

onemocnění pouze ovlivnit, nikoliv způsobit. 

o Je prokázána genetická podmíněnost této poruchy s vysokou heritabilitou. 

o Je známa celosvětová prevalence. Výsledky se v jednotlivých studiích liší 

(prevalence se uvádí od 5 % do 10 %). Kdybychom se však přiklonili k té nižší 

hranici, pravděpodobnost toho, že má každý učitel ve své třídě alespoň jedno dítě 

s touto poruchou, hraničí s jistotou.  

o Počet diagnostikovaných dětí s ADHD je na území České republiky méně než 

poloviční oproti prevalenci. Vhledem k tomu, že v naprosté většině je tím, kdo 

poukáže na problematické chování dítěte právě učitel, stává se tak nesmírně 

důležitou osobou. Může včas pozitivně ovlivnit nejenom život dítěte, ale i celé 

rodiny a jejího okolí. 

o Zastáváme proto názor, že pedagog musí být o problematice hyperkinetických dětí 

podrobně a důkladně vzdělán, aby práci s dětmi s ADHD nejen efektivně zvládal, 

ale také na ni včas poukázal.  

ADHD je z hlediska příčiny vzniku a příčiny projevů problém primárně medicínský. 

To si mnoho učitelů neuvědomuje a vnímají problém spíše jako výchovný. Domníváme 

se, že je to absencí dostatečného a relevantního množství informací. Vnímáme jako velmi 

důležité ověřit naši hypotézu v praxi a potvrdit nebo vyvrátit jednotlivá tvrzení.  

 

 

 

 

 

 



5 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Při přípravě výzkumu jsme vycházeli z předpokladu, že učitelé mají dostatečné množství 

informací o ADHD, informace jsou správné, podložené nejnovějšími vědeckými důkazy, 

neovlivněné mýty a dezinformacemi. Proto byl název dizertační práce koncipován jako 

Analýza připravenosti učitelů zvládat problematické chování dětí s neurovývojovou 

poruchou ADHD.  

Cíl výzkumu tedy byl zjistit, jak jsou učitelé schopni si poradit s problémy, které vyplývají 

z tohoto onemocnění či poruchy. Tento prvotní cíl jsme se však rozhodli dále rozvíjet 

a upravovat. Během přípravy výzkumu jsme totiž zjistili, že je úroveň informovanosti 

učitelů o problematice ADHD pravděpodobně nedostačující. Jelikož jsme chtěli zkoumat 

zvládání konkrétního problému z pohledu praktického, rozhodli jsme se spíše zjistit, na 

jaké úrovni jsou teoretické znalosti učitelů o ADHD (jak jsou učitelé z odborného hlediska 

připraveni). 

Cíle výzkumu jsme si tedy stanovili následovně: 

1. Zmapovat znalosti pedagogů v problematice ADHD. 

2. Definovat klady a nedostatky a navrhnout strategii pro případné zlepšení. 

5.1 Výzkumné otázky 

K maximálnímu dosažení stanovených cílů výzkumu jsme si definovali výzkumné otázky. 

Co nejpřesnější a nejvýstižnější znění otázek nám pomohlo nejen ke splnění výzkumných 

cílů, ale také k vytvoření výzkumného designu, přesné strategie a adekvátní metodologie. 

Klíčová výzkumná otázka práce tedy zní: Jsou učitelé připraveni na práci s dětmi, 
které mají syndrom ADHD? 

V teoretické části práce jsme se zmiňovali o tom, že dětem s ADHD je ve světě věnována 

mimořádná pozornost. Důvodem je, že ADHD je jednou z nejčastějších 

pedopsychiatrický diagnóz. Má také významný dopad na život jedince i celou společnost. 

Je ale současně poměrně dobře a úspěšně léčitelné, obzvláště pokud se ho podaří včas 

diagnostikovat. Z předložených dat o prevalenci vyplynulo, že přibližně každé osmnácté 



dítě má ADHD. Dalo by se tedy zcela objektivně říci, že na základních školách je v každé 

třídě s průměrným počtem dětí jedno až dvě děti s ADHD. Pravděpodobnost kontaktu ve 

výchovně vzdělávacím procesu je téměř stoprocentní. 

Doplňující otázky výzkumu byly stanoveny následovně:   

1. Na jaké úrovni je povědomí a informovanost učitelů o této problematice? 

2. Vědí učitelé, co ADHD znamená z hlediska zdravotního a jak ovlivňuje život dítěte? 

3. Vnímají problematiku jako záležitost výchovnou nebo zdravotní? 

4. Vědí učitelé, že mají velmi pravděpodobně ve třídě dítě s ADHD?  

5. Vědí učitelé, že ADHD nerovná se „zlobivé a nevychované“ dítě, a že tedy 

potřebuje odlišný přístup? 

A pokud vědí o dítěti, kterému je diagnostikováno ADHD: 

1. Zatěžuje učitele práce s těmito dětmi, i když nejsou zařazeny do speciální třídy? 

2. Jaká jsou očekávání učitelů od spolupráce s PPP, případně pedopsychiatry? 

  



6 Metodologie a design výzkumu 

V tomto projektu jsme využili kvantitativně orientovaný výzkum zaměřený 

na shromažďování a následnou analýzu dat. Jako výzkumné metody jsme zvolili 

dotazník a interview. Nejprve probíhal kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového 

šetření. Důvodem byly zejména přednosti dotazníku, kam patří možnost zkoumat 

najednou a relativně rychle větší počet osob, ale i získání většího množství výchozích 

údajů. Také jsme takto zachovali odstup a nestrannost. Po shromáždění a analýze dat 

jsme následně provedli výzkum metodou interview, neboť bylo potřeba také detailně 

proniknout do postojů, názorů a myšlení respondentů a porozumět jim.  

Z nabídky druhů interview jsme zvolili polostrukturované interview, protože 

respondentovi byla nejprve nabídnuta odpověď a následně probíhalo doptávání, 

vysvětlování a objasňování postojů a myšlenek. Tyto metody měly zajistit splnění cíle, 

tedy získat komplexní výsledky a dostatečné množství informací a dat od respondentů. 

Na základě nich bylo možné vyhodnotit povědomí a informovanost pedagogů v České 

republice o problematice ADHD. Spojením techniky dotazníků a hloubkového interview 

jsme se snažili dostat k samotné podstatě problému. Explorativní metoda byla zvolena 

právě z tohoto důvodu. Posloupnost jednotlivých kroků je detailně rozpracována 

v kapitole 19 disertační práce. 

Dále jsme řešili, jakým způsobem provedeme vyhodnocení a analýzu dat. Už před 

začátkem výzkumu jsme totiž zjistili, že v České republice neexistuje norma, která 

by ohraničovala rozsah informací, které by měly být učitelům o problematice ADHD 

předávány (více kap. 19.2.1.). Toto se týká jak pregraduálního, tak postgraduálního 

studia. Nedalo se tedy explicitně říct, co vše by měli učitelé o dané problematice vědět. 

Na základě odpovědí z dotazníku se sice dalo zpracovat a statisticky vyhodnotit množství 

správných a špatných odpovědí, ovšem takový výsledek neměl kvůli absenci normy a 

objektivní posuzovací škály vypovídající hodnotu. Jsme ale přesvědčení, že tento fakt 

nesnižuje validitu a reliabilitu dat. Správnost odpovědí tedy posuzována byla, ale pouze 

okrajově a bez statistické významnosti a sloužila jako odrazový můstek k následnému 

interview. Z těchto důvodů jsme přistoupili k rozboru dat metodou obsahové analýzy 
textu, a to způsobem nekvantitativním. Obsahová analýza tak tvořila samotnou podstatu 



výzkumné metody. Kvůli absenci norem jsme se nesnažili explicitně numericky 

zpracovávat data. Snažili jsme se zkoumané jevy na základě výpovědí pochopit, vysvětlit 

a objektivně a přesně interpretovat.  

6.1 Zpracování dat 

Zpracování dat a jejich analýza byla prováděna samostatně pro každý sledovaný okruh 

problematiky. Jednotlivé otázky v daném tematickém okruhu byly analyzovány zvlášť. 

Data, která vzešla z odpovědí dotazníku, byla exportována a zpracovávána v programu 

DB Browser for SQLite. Vzešlé závěry odpovědí respondentů z kvantitativního dotazníku 

byly dále porovnávány a doplňovány pomocí odpovědí z kvalitativního rozhovoru.   

  



7 Plán a organizace výzkumu 

7.1 Specifikace výzkumné populace  

V první fázi jsme si specifikovali a utvářeli výzkumnou populaci. Tu pro tento výzkum 

tvořili učitelé z různých typů školských zařízení. Ke zcela objektivnímu ověření 

hypotézy bylo potřeba oslovit široké spektrum škol. Systematické členění jsme provedli 

z několika hledisek. První se týkalo geografického rozložení jednotlivých škol, kdy jsme 

se snažili zapojit do výzkumu školy z různých částí republiky. V případě potřeby by bylo 

možné porovnávat data například i mezi jednotlivými kraji. Dalším kritériem byl počet 

obyvatel měst, ve kterých se škola nachází, a počet žáků ve škole. Domnívali jsme se, 

že výsledky se mohou lišit na základě těchto kritérií.  

Situace ve velkých školách, kde jsou speciální třídy, speciální pedagogové a psycholog, 

bude pravděpodobně odlišná od škol, které těmito specialisty nedisponují. Dále jsme 

oslovili školy s velkým počtem tříd, a tedy jistě detailně propracovanou strukturou a 

odděleným systémem práce s žáky různých hendikepů. Oslovili jsme i menší neboli 

„vesnické“ školy o několika třídách. Další výběr škol byl dle zřizovatele. Osloveny byly 

školy státní, soukromé i alternativní. 

7.2 Vytvoření souboru položek do dotazníku 

Tato oblast výzkumu zahrnovala vytvoření souboru položek pro dotazníkové šetření. 

Záměrně používáme označení položka a ne otázka, protože všechny výroky v dotazníku 

neměly formu tázací věty. Při tvorbě souboru položek jsme museli zohlednit dvě kritéria: 

1. Položky musely být samozřejmě sestaveny tak, aby co nejpřesněji souvisely 

se stanovenými cíli výzkumu.  

2. Druhé kritérium bylo mnohem složitější a týkalo se míry odborných znalostí 

problematiky ADHD. Tento aspekt souvisí i s analýzou sesbíraných dat 

a je potřeba ho detailně vysvětlit. 



7.2.1 Kritérium míry odborných znalostí 

Tuto problematiku jsme začali konzultovat na úrovni MŠMT (Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy), protože do výzkumu byli zapojeni učitelé, kteří jsou absolventy 

různých pedagogických fakult celé České republiky. Snažili jsme se tak zjistit, zda 

nějakým způsobem MŠMT ovlivňuje vzdělávání v této problematice. Pro konzultaci nám 

byla přidělena Mgr. Kristýna Olšáková, ministerský rada z Oddělení předškolního, 

zájmového, speciálního a základního vzdělávání MŠMT.  

První dotaz se týkal pregraduálního vzdělávání. Dotazovali jsme se na to, zda existují 

doporučení nebo dokonce nařízení ze strany MŠMT pro pedagogické fakulty ohledně 

rozsahu vzdělávání učitelů v problematice ADHD. Zaslaná odpověď byla následující:  

„Rámcové požadavky na studijní programy připravující pedagogické pracovníky 

neobsahují požadavek zahrnutí speciálně-pedagogických předmětů. Ve většině případů 

jsou tyto předměty zahrnuty pod složku pedagogicko-psychologickou. Zaměřují se na 

vzdělávání žáků znevýhodněných, ale také na práci se žáky nadanými. Případně se 

s dotazem můžete obrátit také na Národní akreditační úřad pro vysoké školství.“ 

Věc jsme tedy dále telefonicky konzultovali s ředitelem NAÚ (Národní akreditační úřad 

pro vysoké školství) PhDr. Jiřím Smrčkou, PhD. Odpověď byla následující:  

„Na základě autonomie vysokých škol, NAÚ nezasahuje až do takových podrobností, 

jako jsou témata a rozsah jednotlivých bloků vzdělávání spadajících do složky 

pedagogicko-psychologické“. 

Stav vzdělávání v problematice ADHD na různých pedagogických fakultách v ČR jsme 

se rozhodli prozkoumat blíže a této činnosti je věnována kapitola 21. Ze zjištění vyplývá, 

že úroveň znalostí o problematice ADHD může být u jednotlivých absolventů různých 

pedagogických fakult v ČR diametrálně rozdílná, což může být pro práci s dětmi velmi 

rizikové. 

Paní Mgr. Olšákové jsme se dále ptali na to, zda existují aktivity ze strany MŠMT 
ohledně postgraduálního vzdělávání? Větší část aktivních pedagogů se totiž 

s konceptem ADHD během studia nemuselo setkat. Mohli se setkat s některými staršími 

koncepty jako je LMD nebo také s žádnými. Odpověď opět předkládáme: 



„Na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) lze nalézt seznam 

vzdělávacích programů v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp. Vzdělávací kurzy 

nabízí také Národní pedagogický institut ČR, a to i v oblasti vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy. Kvůli 

současné epidemiologické situaci je však vzdělávací nabídka omezena“.  

Nabídku kurzů a školení jsme se také pokusili dohledat a tomuto tématu je věnována 

kapitola 22. Instituce, které školení v problematice ADHD nabízejí mají omezenou 

kapacitu na několik akcí za rok a z praxe víme, že účast je zcela dobrovolná. 

Z těchto zjištění nám vyplynulo, že kritéria pro míru odborných znalostí učitelů 

v problematice ADHD nejsou dána a při tvorbě položek jsme z tohoto faktu museli 

vycházet.  

7.2.2 Tvorba dotazníku 

Při sestavování položek našeho výzkumu jsme museli zohlednit výše zmíněný fakt, 

že neexistuje pevná hranice toho, co by měl pedagog o ADHD vědět. Úskalí otázek tedy 

bylo, abychom nezjišťovali nezjistitelné. Jinými slovy, abychom nehodnotili pouze formou 

správná – chybná odpověď a z procentuálního zastoupení nevyvozovali závěr.  

Při tvorbě dotazníku jsme se řídili těmito faktory: 

o Za prvé to byly jednotlivé vytyčené cíle výzkumu. Nejprve jsme zvolili základní 

oblasti (problémy), které jsme následně rozdrobili na další podproblémy.  

o Dále jsme se řídili osobními znalostmi problematiky ADHD. Zde se nejvíce promítl 

subjektivní rozpor mezi aktuálními teoretickými znalostmi problematiky a osobními 

praktickými zkušenostmi z profesního i osobního života.  

o Svou roli při sestavování položek sehrály také mýty a dezinformace týkající 

se problematiky ADHD. Tvorbu dotazníku jsme konzultovali s odborníky z řad 

speciálních pedagogů, psychologů a psychiatrů. I přesto, že kvůli absenci normy 

není možné objektivně definovat a zhodnotit dostatečnost znalostí učitelů 

o problematice ADHD, vytvořili jsme si vlastní subjektivní kritéria dostatečnosti. Ty 

byly vytvořeny na základě zmiňovaných konzultací s odborníky, vlastních znalostí, 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy


osobních zkušeností a psychiatrických diagnostických kritérií pro ADHD, neboť 

pedopsychiatři jsou v současné době jedinými specialisty potvrzujícími diagnózu 

ADHD u dětí.  

Každá položka se detailně upravovala z hlediska formy i obsahu tak, aby byly položky 

rychle pochopitelné a vypovídající. Kostru dotazníkového šetření tedy utvořil soubor osmi 

okruhů s přesně formulovanými položkami. Okruhy a jednotlivé položky jsou detailně 

popsány v kapitole 20.1 empirické části výzkumu. 

7.3 Pilotážní průzkum a předvýzkum 

Vzhledem k tomu, že jsme nenalezli žádnou předchozí práci, na kterou by se dalo 

navázat, probíhala nejprve pilotáž. Pilotáž trvala tři měsíce (09-11/19). Nejprve bylo 

vybráno 10 osob, na kterých byla pilotáž provedena (1 pedopsychiatr, 1 psycholog, 

1 speciální pedagog z PPP, 2 pedagogové z osmiletého gymnázia a 5 pedagogů ze 

základní školy). Výběr byl cílený co do specializací, ale náhodný co do respondentů. 

Těmto osobám jsme jen stručně a velmi obecně vysvětlili úkol a hned jim předložili pilotní 

internetový dotazník.  

Respondenti vyplňovali dotazník postupně, samostatně, ale měli povinnost informovat 

nebo položit dotaz ihned během vyplňování, pokud vnímali nějaké nejasnosti. Jakákoliv 

nejasnost, pochybnost či nesrozumitelnost byla zaznamenána pro další úpravu.  

Následovala diskuze ohledně obsahu, formy i emocionální stránky samotného vyplňování 

dotazníku. Během této diskuze jsme si utvářeli, ověřovali, upravovali a konkretizovali 

jednotlivé položky do dotazníkového šetření a ověřovali proveditelnost. Vzhledem ke 

složitosti problematiky to bylo velmi prospěšné, neboť respondenti pilotního výzkumu 

otázkám často dostatečně neporozuměli nebo je špatně pochopili. Dotazníkový soubor i 

jednotlivé otázky bylo také potřeba zkrátit kvůli ztrátě motivace respondentů podrobný a 

dlouhý dotazník vyplňovat. Na závěr byla provedena kontrola po technické stránce, tedy 

import a uložení dat do souboru. Odpovědi byly ukládány jednoduše pomocí Google účtu. 



7.4 Výzkumný vzorek 

Jak bylo řečeno v kapitole 19.1, populaci pro kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového 

šetření tvořili učitelé z různých typů školských zařízení. Na základě výše zmíněných 

kritérií jsme tvořili výzkumný vzorek. Vytipovali jsme 30 škol z celé České republiky, a to 

na základě dostupných dat webových stránek škol. Odhadovali jsme, že pokud se do 

výzkumu zapojí průměrně deset učitelů z každé školy, dostaneme vypovídající vzorek od 

300 respondentů. Následně jsme kontaktovali vedoucí pracovníky vybraných škol 

s žádostí o spolupráci s vyplněním a rozesláním dotazníku jednotlivým učitelům. Byla 

možnost zapojit i více učitelů z jedné školy. Jejich výběr měl být náhodný a zapojení do 

výzkumu naprosto anonymní a dobrovolné. Kromě standardních dat o respondentovi 

jsme požadovali identifikaci školy, kde respondent působí. Kontakt se školským 

zařízením byl buďto osobní, telefonický nebo pomocí mailu. 

V následné fázi výzkumu jsme museli přistoupit k významné změně oproti plánu. 

Vybraných 30 škol bylo osloveno během měsíce března 2020. Devatenáct oslovených 

pracovníků škol, většinou ředitelů, velmi striktně odmítlo takovou spolupráci, a dokonce 

ani nechtěli abychom pedagogy oslovovali s vysvětlením vysokého pracovního vytížení 

pedagogů a pocitu nedostatečné důležitosti zkoumání této problematiky. V této době se 

učitelé sžívali s distanční výukou zapříčiněnou koronavirovou pandemií. Byli jsme tak 

nuceni zvolit jiný postup. Abychom získali včas dostatečné množství dat, rozhodli jsme 

se oslovovat pedagogy individuálně přes veřejně dostupné mailové adresy. Učitele na 

školách, kde ředitelé spolupráci odmítli, jsme neoslovovali. Při výběru respondentů jsme 

se snažili dodržet výše zmíněná kritéria tak, aby byla zachována pestrost a vypovídající 

hodnota odpovědí. Pouze jsme z dotazníku vyřadili otázku k identifikaci školy, protože by 

(kvůli cílenému oslovování konkrétních učitelů) nemusela být splněna anonymita. Ke 

každému mailu jsme připojili krátký průvodní a motivační dopis vysvětlující důležitost, 

důvod a cíl výzkumu. Učitelům byl tedy rozeslán mail s průvodním dopisem a odkazem 

na dotazník, který byl uložen na Google účtu. Zde byla data zároveň shromažďována. 

Rozsah dotazníku jsme ještě upravili tak, aby svou délkou nedemotivoval respondenty. 

Tato fáze výzkumu byla časově omezena na půl roku a po uplynutí této doby byla 

možnost vyplňování dotazníku uzamčena. Návratnost dotazníku ale nebyla uspokojivá. 



Dotazník byl rozeslán na 904 mailových adres. Bohužel zájem o vyplnění dotazníku byl 

malý a návratnost vyplněných dotazníků byla pouze 22 %. Analyzovali jsme tyto 

důvody. Jedním byla vysoká četnost různých zájmových skupin o vyplňování dotazníků. 

Pedagogové jsou zahlceni takovými maily a nedokážou, a často se ani nesnaží 

rozklíčovat důležitost sledování. Většinou žádost o vyplnění odmítnou a mail vymažou 

ještě před přečtením. Zcela objektivně jsme museli uznat, že časová rezerva a motivace 

respondentů neodpovídala rozsahu plánované analýzy. Dalším důvodem bylo již 

zmiňované zamítnutí o přeposlání dotazníku u nadřízených pracovníků. Celkem se tak 

do výzkumu zapojilo 199 učitelů (n = 199) různých škol, různých odborností 

a pedagogických zkušeností, různého věku a pohlaví. Je otázka, zda by větší množství 

odpovědí dodalo přesnější informace o problému. Na základě výsledků se domníváme, 

že nikoliv, a že takovýto vzorek je vypovídající a reprezentativní.  

7.5 Shromáždění a analýza dat 

V další fázi výzkumu jsme provedli shromáždění zaslaných dat a pomocí již zmíněného 

programu jsme přistoupili k analýze odpovědí dle výše zmíněných kritérií. Zde je nutno 

poukázat na několik problémů a úskalí. Otazník samozřejmě visí nad validitou dat 

anonymního vyplňování dotazníku. Nebylo možno kontrolovat individuální vědomosti 

a názory respondentů. Mohli při odpovídání spolupracovat a vzájemně se ovlivňovat, což 

by bylo v tomto případě spíše nežádoucí. Dále nevíme, jestli respondenti dodrželi 

instrukce odpovídat bez dodatečného zjišťování a dohledávání informací. I z těchto 

důvodů bylo velmi důležité doplnit výzkum hloubkovým interview. Jednak proto, abychom 

vyloučili nebo potvrdili domněnky o samostatnosti při vyplňování dotazníku po internetu, 

ale hlavně proto, abychom mohli získané informace doplnit, konkretizovat a vyvodit 

objektivní závěr. 

7.6 Interview 

Po shromáždění a analýze dat jsme provedli dodatečný výzkum metodou interview. 

K tomuto účelu bylo vybráno dalších 15 pedagogů. Výběr respondentů byl takový, 

že jsme hledali speciální pedagogy, učitele s různou délkou praxe, z různých typů škol a 



různého pohlaví. Všech těchto patnáct učitelů bylo nejprve obecně seznámeno 

s problematikou výzkumu. Důležité bylo je na jedné straně motivovat ke spolupráci, 

ale zároveň informovat tak, aby nedošlo k ovlivnění odpovědí učitelů.  

Vzhledem k anonymitě jsme nevyžadovali souhlas se zpracováním dat. Každé interview 

probíhalo individuálně v přesně domluveném termínu a čase. Docházelo k pečlivému 

zaznamenávání informací a ihned po skončení proběhla prvotní kategorizace dat. Ta 

odpovídala vytvořeným okruhům problematiky. Ještě téhož dne po každém interview 

jsme provedli podrobnou analýzu a rozbor jednotlivých odpovědí. Interview 

s respondenty doplňovalo, upřesňovalo a potvrzovalo předchozí dotazníkový výzkum. 

Kostru rozhovoru tvořily stejné otázky či položky jako v dotazníku. Jednotlivé 

položky se pouze detailněji rozebíraly a dle potřeby se přidaly otázky týkající se praxe a 

samotné práce s dětmi ve třídě. Ocenili jsme profesionální přístup pedagogů, vstřícnost, 

otevřenost, bezprostřednost a výsledný raport. 

Úskalím této části sběru dat bylo menší množství respondentů. I přes časovou 

a technickou náročnost interview jsme přesvědčeni, že získaná data jsou velmi cenná, 

neboť velmi přesně odráží realitu.  
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