
 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 Schéma strukturovaného rozhovoru, souhlas s poskytnutím rozhovoru................. I 

Příloha 2 Seznam kódů ......................................................................................................... V 

Příloha 3 Přepis vybraného rozhovoru s kódováním ........................................................... VI 

 



I 

 

Příloha 1 Schéma strukturovaného rozhovoru, souhlas s poskytnutím rozhovoru. 

Schéma strukturovaného rozhovoru s pedagogy vybraných škol  

Základní údaje: 

1. V jakých ročnících ZŠ učíte, jaké vyučujete předměty? 

2. Kolik žáků se SP máte ve třídě? Kolik žáků ve třídě máte celkově? 

3. Jakým jazykem se žáky komunikujete (ČJ, ČZJ, kombinovaným)? 

 

Údaje o technickém vybavení a pracovním prostředí: 

4. Jaké technické vybavení jste měl/a k dispozici (PC, webkamera, internet)?  

o Zajišťovala ho škola nebo bylo Vaše, soukromé? 

5. Měl/a jste možnost realizovat online výuku ze školy, nebo jste musel/a vyučovat 

z domova? Pokud jste musel/a vyučovat z domova, měl/a jste pro to vhodné 

podmínky (samostatná místnost).  

6. Jak byli po technické stránce vybaveni vaši žáci?  

o Měla škola možnost zapůjčit potřebným dětem nějaké technické vybavení? 

7. Jaké bylo pracovní prostředí vašich žáků (měli každý svou vyčleněnou místnost, 

pracovní stůl, klid na práci)? 

8. V jakém online prostředí konkrétně online výuka probíhala (MS Teams, Google 

Meet, Skype atd.)? 

o Měl/a jste možnost zaškolení při práci s danou aplikací?  

o Kdo toto školení zajišťoval? 

Průběh distanční výuky: 

9. Zkuste popsat, jak probíhala samotná distanční výuka (jak často byla realizována, 

jestli byli přítomni všichni žáci najednou, nebo byli vyučováni jednotlivě, po 

skupinkách, jestli byly zadávány i domácí úkoly, jak byli žáci za práci hodnoceni 

aj.).  

10. Jaké jsou možnosti komunikace pedagogů a jejich žáků se SP během distančního 

vzdělávání (telefon, video, chat, nebo jiné)? 

11. Byla pro vás příprava na online výuku snazší nebo náročnější, než příprava na běžnou 

výuku? V čem konkrétně? 

12. Lze podle Vašeho názoru vyučovat online formou delší dobu? Třeba celý školní rok? 

 

 

 



II 

 

Hodnocení distanční výuky: 

13. Jak vnímáte spolupráci se žáky během distanční výuky (zúčastňovali se všichni bez 

problémů, během výuky aktivně pracovali, plnili zadané úkoly)? 

o Zkuste celkově spolupráci s žáky ohodnotit na škále 1-5. 

14. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči žáků (pomáhali svým dětem při online výuce, 

nevhodně zasahovaly do výuky)? 

o Zkuste celkově spolupráci s rodiči ohodnotit na škále 1-5. 

15. Vnímáte nějaká pozitiva, která přinesla distanční výuka u žáků se sluchovým 

postižením? 

16. V čem naopak spatřujete negativa při distančním vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením? 

17. Máte nějaké další postřehy k distanční výuce? 

  



III 

 

Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru 

 

Informovaný souhlas účastníka výzkumu: 
 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se zásadami etické realizace výzkumu Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve 

výzkumném projektu v rámci diplomové práce. 

Název projektu: Distanční vzdělávání žáků se sluchovým postižením na 2. stupni ZŠ pro 

sluchově postižené 

Řešitel projektu: Ing. Barbora Vaněčková  

Název pracoviště: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra speciální pedagogiky 

Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Kotvová, PhD. 

Cíl výzkumu: Popsat průběh distančního vzdělávání a specifika edukačních potřeb žáků se 

sluchovým postižením ve školním roce 2020/2021 na 2. stupni vybraných základních škol 

pro sluchově postižené žáky. 

Popis výzkumu: Ve výzkumu budou prováděny rozhovory s pedagogy 2. stupně ZŠ pro 

sluchově postižené žáky na téma „distanční výuka ve školním roce 2020/2021“. Výstupem 

bude závěrečná práce.  

Rozhovory budou nahrávány na záznamové zařízení, po přepisu budou smazány. Z účasti 

na výzkumu nevyplývají respondentům žádná rizika, veškeré odkazy na jejich osobu budou 

anonymizovány. Původní nahrávky nebudou poskytnuty třetím stranám.  

 

…………………………………………………. 

datum a podpis řešitele projektu 

  



IV 

 

Prohlášení a souhlas účastníka s jeho zapojením do výzkumu: 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal/a jasné a srozumitelné odpovědi na 

své dotazy. Byl/a jsem poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj 

souhlas kdykoli odvolat. 

Jméno a příjmení účastníka: ………………………………….  

Podpis účastníka: ………………………………… 



V 

 

Příloha 2 Seznam kódů 

Výzkumná otázka Téma Subtéma 

VO1: Možnosti komunikace 

Technické vybavení 

Technické vybavení učitelů 

Pracovní zázemí učitelů 

Technické vybavení žáků 

Virtuální pracovní prostředí 

Aplikace 

Zaškolení 

Vlastní nástroje 

VO2: Podmínky pro vzdělávání při distanční výuce 
Žáci 

Pracovní prostředí 

Spolupráce s žáky 

Rodiče Spolupráce s rodiči 

VO3: Realizace distanční výuky 

Průběh 

Rozvrh hodin 

Organizace výuky 

Příprava na výuku 

Délka distanční výuky 

Pozitiva 
Pozitivní dopad na žáky 

Pozitivní dopad na učitele 

Překážky 
Negativní dopad na žáky 

Negativní dopad na učitele 



VI 

 

Příloha 3 Přepis vybraného rozhovoru s kódováním 

 

Já: V jakých ročnících ZŠ učíte, jaké vyučujete předměty?  

B1: Od sedmé do desáté třídy, učím matematiku a fyziku. 

 

Já: Kolik žáků se SP máte ve třídě? Kolik žáků ve třídě máte celkově? 

B1: V sedmé třídě jsou čtyři žáci se sluchovou vadou a tři žáci s narušenou komunikační 

schopností. V osmé třídě jsou lehké sluchové vady a dysfázie. V deváté třídě jsou žáci 

s narušenou komunikační schopností. V 10. třídě, kde jsem třídní, máme sedm dětí lehkou 

sluchovou vadou a jednoho žáka s narušenou komunikační schopností. 

 

Já: Jakým jazykem se žáky komunikujete (ČJ, ČZJ, kombinovaným)? 

B1: Já se snažím i pro ty děti, které mají narušenou komunikační schopnost, tak Českým 

jazykem. Následně znakovým jazykem. Někdy se může stát, že jsme nuceni souběžně, takže 

to musíme skombinovat, ale vesměs mluvím normálně a pak to odznakuji. Nebo to naopak 

nejdříve odznakuji a pak to řeknu českým jazykem. 

 

Já: Jaké technické vybavení jste měla k dispozici (PC, webkamera, internet)? 

Zajišťovala ho škola nebo bylo Vaše, soukromé? 

B1: Na distanční výuku jsem měla notebook. Notebook jsem měla zapůjčený ze školy. 

Já: Měla jste možnost realizovat online výuku ze školy, nebo jste musela vyučovat 

z domova? Pokud jste musela vyučovat z domova, měla jste pro to vhodné podmínky?   

B1: Mohli jsme si vybrat. Já jsem chodila do školy, i jsem vyučovala doma. Když jsem 

si připravovala materiály, tak jsem byla ve škole a učila jsem třeba i ze školy, ale větší část 

týdne jsem vyučovala z domu. Doma jsem měla samostatnou místnost. Mám sice děti, ale ty 

mají také svůj pokoj, tak to tak nějak respektovaly, že zrovna pracuji, tak tam nechodily. 

Měli jsme i nařízeno z práce se nijak moc neshlukovat, tak bylo třeba to respektovat. 



VII 

 

Většinou jsem tedy v pondělí chodila do práce, kde jsem si nachystala i všechny materiály 

a úterý – pátek jsem vyučovala z domova. V pátek jsem také ještě znova jezdila do práce. 

 

Já: Jak byli po technické stránce vybaveni vaši žáci? Měla škola možnost zapůjčit 

potřebným dětem nějaké technické vybavení? 

B1: Všichni mají celkem multifunkční mobily a počítače. Pokud počítač neměli, škola 

jim ho zapůjčila. Všichni měli i připojení k internetu. Občas měl někdo selhání spojení, ale 

většinou rodiče dopředu věděli, že se bude něco dít a žáka omluvili.  

 

Já: Jaké bylo pracovní prostředí vašich žáků (měli každý svou vyčleněnou místnost, 

pracovní stůl, klid na práci)? 

B1: U mě konkrétně u dětí, co jsem třídní, v desáté třídě, tak opravdu bydlí v nějaké 

místnosti, nebo možná mají dvě místnosti, takže tam bylo opravdu rušno. Ale jinak ostatní 

žáci mají své místečko, svůj stůl, takové to svoje zázemí.  

V jiných třídách jsou také děti, kdy jsou situace v rodinách, kdy bydlí opravdu velký 

počet lidí v malé místnosti. Ale i přes to se napojovali. Bylo tam rušno. Občas se stalo, že 

vypli zvuk a my jsme mluvili znakovým jazykem, aby to nerušilo. 

Já: V jakém online prostředí konkrétně online výuka probíhala (MS Teams, Google 

Meet, Skype atd.)? Měla jste možnost zaškolení při práci s danou aplikací? Kdo toto 

školení zajišťoval? 

B1: My jsme to měli přes Google Meet a s jednou dívkou, která neměla počítač, pouze 

telefon, tak ta požívala WhatsApp. Komunikace s ní fungovala přes maily, ale když jsem 

s ní měla video hodinu, tak fungovala přes WhatsApp.  

Jeden kolega nám vysvětloval, co a jak s Google meet, ale já jsem ho používala už před 

tím, tak už jsem nic vysvětlovat nepotřebovala. Ale probíhala nám tady školení, co všechno 

se s programem dá dělat. 



VIII 

 

Já: Zkuste popsat, jak probíhala samotná distanční výuka (jak často byla 

realizována, jestli byli přítomni všichni žáci najednou, nebo byli vyučováni jednotlivě, 

po skupinkách, jestli byly zadávány i domácí úkoly, jak byli žáci za práci hodnoceni 

aj.).  

B2: Měli jsme nastavený rozvrh, ten nám zůstal tak, jak byl ve škole. Jen odpolední 

vyučování, kdy mají žáci převážně výtvarné a tělesné výchovy, tak ty se zrušily. Mě zůstal 

rozvrh prvních pět vyučovacích hodin tak, jak byli žáci zvyklí. Podle toho věděli, kdo se 

s nimi spojí a jak mají plnit úkoly. Když jsem věděla, že mám dnes například s nimi fyziku, 

tak jsem jim většinou ráno poslala instrukce, jestli se sejdeme, v kolik hodin, nebo jestli to 

bude jen formou vypracování nějakého pracovního listu a samostatné práce s tím, že jsem 

jim také musela napsat, do kdy to mají poslat a oni mi na to odpovídali.  

Protože mám ve třídě i neslyšící, na které jsem musela opravdu jen znakovat, tak jsem 

měla žáky rozdělené do skupinek, třeba po třech. Každou skupinku jsem pak měla třeba 20 

minut. Byly hodiny, kdy jsem něco vysvětlovala a pak hodiny, kdy pracovali se sešitem, 

nebo si vyhledávali nějaké informace. Pro ověření znalostí jsem se nimi spojovala i s každým 

zvlášť, aby si nemohli napovídat a udělali jsme spolu třeba jeden pracovní list. Tak, abych 

věděla, na co odpovídá, nebo neodpovídá, jestli tomu rozumí. Občas se mi ozývali sami, že 

něčemu nerozumí a potřebují něco dovysvětlit, tak to jsem s nimi pak měla také individuální 

hodinu.  

Známkami jsem nehodnotila. Spíše jsem jim jen řekla, co je dobře, co je špatně. Spíše 

jsem si odškrtávala, jestli je splněno a jestli to správně pochopili.  

V téhle distančce, když to porovnám s tím předešlým (jaro 2020), tak už se pracovalo 

opravdu velmi dobře. Děti už byly hodně zvyklé, už věděly, že ta situace tady je a co mají 

dělat. Vůbec nebyl problém, připojovaly se na online výuky, a když nemohly, tak napsaly, 

že jdou třeba k doktorovi. Už se mi s nimi pracovalo velmi dobře.     

 

 

 



IX 

 

Já: Jaké jsou možnosti komunikace pedagogů a jejich žáků se SP během 

distančního vzdělávání (telefon, video, chat, nebo jiné)? 

B1: Hodně jsme používali chat, video hovory. U neslyšících žáků je pro mě na dálku 

velmi obtížná kontrola toho, co si zapisují. Teprve na tom zápise ve třídě kolikrát poznám, 

jestli to pochopili. Když se jich takhle na dálku zeptám, tak mi vždy pokynou „ano, já vím“. 

Chyby v sešitě nebo v pracovním listě se takhle na dálku strašně špatně kontrolovaly. To 

jsme pak museli dělat vše zpětně až když jsme se vrátili do školy. To mi opravdu chybělo. 

Ve škole vždy jen nakoukneme do sešitu, takto to nešlo. Ale jinak bych řekla, že 

vysvětlování a komunikace probíhala dobře. 

 

Já: Byla pro vás příprava na online výuku snazší nebo náročnější, než příprava na 

běžnou výuku? V čem konkrétně? 

B1: Rozdíl byl určitě v načasování. Možná jsem byla i nervóznější. Jak jsem je měla 

rozdělené do skupinek, musela jsem si to všechno načasovat tak, aby to nakonec sedělo do 

rozvrhu, a to bylo velmi náročné. Obecně časová náročnost byla větší, než když jsem ve 

škole při prezenční výuce. Já si v té výuce můžu hned zkontrolovat, co pochopili, opravit 

zápis. Na to vše reaguji hned, takhle se to dělá postupně. Byly dny, kdy jsem byla nucená 

opravdu jen rozdat úkoly a nebýt na online výuce, abych si mohla vše zkontrolovat a zapsat.  

 

Já: Lze podle Vašeho názoru vyučovat online formou delší dobu? Třeba celý školní 

rok? 

B1: Určitě ne. Já to vnímám, že naši žáci, co mají sluchové postižení opravdu potřebují 

sociální kontakt. Škola je pro ně často i jediný institut, kde se stýkají se slyšícími lidmi. 

Konkrétně ta moje neslyšící žákyně, když opustí školu, tak už se vůbec nekontaktuje se 

slyšící společností. Nemá s kým mluvit, protože by jí doma nerozuměli. Takže já tady tu 

výuku třeba na rok u neslyšících by to byl určitě velký útlum v sociálních dovednostech. 

Z pohledu třídní učitelky si nemůžu představit, že by se rok takto vyučovalo. Podle mě by 

to bylo sociálně úplně špatně.  

 



X 

 

Já: Jak vnímáte spolupráci se žáky během distanční výuky (zúčastňovali se všichni 

bez problémů, během výuky aktivně pracovali, plnili zadané úkoly)? Zkuste celkově 

spolupráci s žáky ohodnotit na škále 1-5. 

B1: Na mou třídu (10.), řekla bych že jedničku, oni jsou fakt skvělí. A celkově na druhém 

stupni bych dala dvojku. Je to ale úplně jiné, než co jsme zažili před rokem, to bych hodnotila 

úplně jinak. Teď to beru velice pozitivně. Spolupráci hodnotím tak, že to pochopili, že to 

musí takto zvládnout.  

Já: Jak hodnotíte spolupráci s rodiči žáků (pomáhali svým dětem při online výuce, 

nevhodně zasahovaly do výuky)? Zkuste celkově spolupráci s rodiči ohodnotit na škále 

1-5. 

B1: Byla jsem naprosto spokojená, s rodiči jsem se nemusela vůbec kontaktovat. Na 

prvním stupni to  měly učitelky složitější, tam bylo potřeba, aby ti rodiče byli přítomni. Já 

jsem naopak chtěla, aby byly děti jen se mnou. Snažila jsem se rodiče nezatěžovat. Nicméně 

pár výjimek, kdy jsem musela volat rodičům jednoho žáka, že není často na online výuce, 

bylo. Rodiče pak fungovali, byli nápomocni, rodičům bych dala určitě jedničku.  

Já: Vnímáte nějaká pozitiva, která přinesla distanční výuka u žáků se sluchovým 

postižením? 

B1: Přemýšlím, přemýšlím… Pozitivní bylo určitě to, že všichni vyučující chválili žáky 

mé třídy, že všichni spolupracovali. To je určitě také důležité. Že žáci zachovali slušnost a 

respekt i na distanční výuce.  

 

Já: V čem naopak spatřujete negativa při distančním vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením? 

B1: Žáci se vrátili pasivní, všichni přibrali nějaká kila. Roční distančka by v tomto 

ohledu byla určitě hodně negativní. 

 

Já: Máte nějaké další postřehy k distanční výuce? 

B1: Teď mě nic nenapadá. Kdybych ještě na něco přišla, tak bych vám zavolala. 


