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Přílohy

1.1 Příloha 1 Dotazník pro rodiče
Dobrý den.
Jmenuji se Jana Bečková a studuji druhým rokem pedagogiku předškolního věku na Karlově
univerzitě. Nyní provádím výzkum k diplomové práci na téma Využití metod a technik
dramatické výchovy u dětí předškolního věku při řešení náročných situací. Tento dotazník
je jeho doplňkem a je zcela anonymní. Prosím, vyplňujte jej pravdivě. Jde pouze o výzkum,
ne o to, aby vás někdo soudil. Děkuji za pravdivé vyplnění, které bude přínosné pro
vzdělávání dětí ohledně správného chování se
v nebezpečných situacích.
Věk dítěte: ____
1.Nechal/a jste někdy své dítě v předškolním věku čekat samotné (se starším sourozencem,
kamarádem) někde na veřejně přístupném místě (před obchodem, před domem, v parku, na
hřišti apod.)?
a) Ano
b) Ne

2. Už se vám stalo, že jste se polekal/a, neboť jste nevěděl/a, kde v daném okamžiku se vaše
dítě nachází? Například někde mimo civilizaci, někde v přírodě?
a) Ano
b) Ne
3. Už se vám stalo, že jste vaše dítě ztratil/a z dohledu v místě, kde je velká fluktuace lidí,
například v obchodním centru?
a) Ano
b) Ne

4. Pokud se vám dítě ztratilo z dohledu, jak dlouho tato situace trvala?
a) cca 2 min
b) 5–10 min
c) kolem 30 min
d) hodina či více
5. Naléváte fridex či jiné podobné tekutiny jako jsou čisticí prostředky do jiné nádoby z
originálního balení? Například PET lahev.
a) Ano
b) Ano, ale ukládám je mimo dosah dětí.
c) Ne
6. Jste si jistá/ý, že se vaše dítě dokáže bezpečně chovat na ulici?
a) Ano, umí se bezpečně chovat.
b) Ano, ale občas zapomene na pravidla (rozhlédnout se při přecházení silnice, jít po levé
krajnici apod.).
c) Ne, neumí bezpečně chovat.
7. Ví od vás vaše dítě, že si od cizích lidí nesmí nic vzít? Pokud ano, myslíte, že toto pravidlo
dodrží?
a) Ví, určitě dodrží.
b) Ví, ale mám obavy, že nedodrží.
c) Neví.
8. Poučil/a jste své dítě o tom, že bez vás nesmí chodit blízko vody (koupaliště, řeka, rybník)?
a) Ano
b) Ne

9. Poučil/a jste své dítě o tom, co je zapalovač (sirky), kdo a jak s nimi může manipulovat,
jaké hrozí nebezpečí od ohně (popálení, požár)?
a) Ano
b) Ne
10. Poučil/a jste své dítě o tom, jak se má chovat, když najde pohozenou injekční stříkačku
například na pískovišti?
a) Ano
b) Ne
11. Jste si jistá/ý, že vaše dítě skutečně ví, jak injekční stříkačka vypadá?
a) Ano
b) Ne
12. Poučil/a jste preventivně své dítě o tom, jak se má chovat, když na něj vyběhne cizí pes?
a) Ano
b) Ne
13. Poučil/a jste své dítě o tom, že ne všechny plodiny jsou jedlé, a z jakého důvodu nemůže
ochutnat jakýkoliv plod?
a) Ano
b) Ne

1.2 Příloha 2 Výsledky odpovědí dotazníku pro rodiče

Graf 1 otázka 1

Zde je zřejmé, že rodiče nechávají děti již v předškolním věku na veřejných místech občas
samotné. Již téměř polovina tříletých a téměř 70 % pětiletých dětí zažila situaci, že byly
ponechány samotné na veřejných místech, celkem 45 dětí ze 100.

Graf 2 Otázka 2

V situacích, kdy se ztratilo dítě v předškolním věku z dohledu svých rodičů mimo civilizaci,
se ocitlo 39 dětí ze 100, a to 8 dětí teprve tříletých, čtyřletých téměř polovina ve své věkové
kategorii, pěti a šestiletých téměř ve stejném počtu, tedy cca 40 % ve své věkové kategorii.

Graf 3 Otázka 3

V situaci, kdy se dítě v předškolním věku ztratilo z dohledu svých rodičů v místě velké
fluktuace lidí, se ocitlo taktéž 39 dětí ze 100, čtyřletých dětí se ztratila z dohledu téměř
polovina, 8 teprve tříletých, pěti a šestiletých opět téměř ve stejném počtu, tedy cca 40 % ve
své věkové kategorii.

Graf 4 Otázka 4

Situace, kdy rodiče ztratili své dítě z dohledu, byly většinou krátkého trvání, a to přibližně
2 minuty. Jde celkem o 28 postrádaných dětí ze 46 postrádaných dětí, nejpočetnější skupinou
cca 2minutové ztráty z dohledu byly pětileté děti. V situaci, kdy rodiče neví, kde dítě je déle
než 5 minut, se ocitlo 16 dětí ze 46, při čemž nejpočetnější skupinou jsou děti teprve tříleté,
a dokonce 2 děti byly ztracené z dohledu svých rodičů celých 30 minut.

Graf5 Otázka 5

Zde je zřetelné, že nebezpečné tekutiny přelívá do jiné nádoby pouze 15 rodičů ze 100, a je
potěšující, že 10 z nich tyto tekutiny alespoň ukládá na bezpečné místo mimo dosah dětí.

Graf 6 Otázka 6

Zde je zřejmé, že rodiče seznamují děti s bezpečným chováním na ulici. Přesvědčení rodičů,
že již 4 tříleté a 6 čtyřletých dětí se umí bezpečně chovat na ulici je potěšující, jen doufám,
že jsou si vědomi bezprostředních reakcí takto malých dětí. 12 rodičů si není jisto, že se
jejich dítě dokáže na ulici bezpečně chovat, to ale neznamená, že by je s těmito pravidly
neseznamovali, mohou si být jen nejistí reakcí svých dětí. Pravidla bezpečného chování se
na ulici, kde si rodiče nejsou zcela jisti s jejich dodržením dítětem, zná 71 dětí ze 100.

Graf 7 Otázka 7

Je chvályhodné, že 95 rodičů ze 100 tázaných poučilo své děti pravidlem nic si nebereme od
cizích lidí, dokonce 36 rodičů je přesvědčeno o dodržení tohoto pravidla, však důležitý
poznatek vyplívající z posledního grafu je, že všechny děti ve věku 6 let, již byly s tímto
pravidlem seznámeny.

Graf 8 Otázka 8

Je skvělé, že o bezpečném pohybu v blízkosti vody byly seznámeny všechny tří i čtyřleté
děti, pak 85 % dětí pěti a šestiletých.

Graf 9 Otázka 9

Velice chvályhodné je, že všechny 3 a čtyřleté děti byly již seznámeny svými rodiči o
nebezpečí ohně, pouze 3 rodiče ze 100 si zřejmě myslí, že nebezpečí ohně se zřejmě takto
malých dětí nemůže týkat.

Graf 10 Otázka 10

Zde chválím rodiče pětiletých i šestiletých dětí ohledně ponaučení při nálezu injekční
stříkačky, děti ponaučilo 22 rodičů z 25 pětiletých dětí, 20 z 28 šestiletých dětí, téměř
polovina rodičů dětí čtyřletých, celkem 59 ze 100, tedy více než polovina.

Graf 11 Otázka 11

Zde chválím opět rodiče pětiletých dětí, neboť téměř všichni nezapomněli děti seznámit
s tím, jak injekční stříkačka vůbec vypadá, pak téměř polovinu rodičů dětí čtyřletých.
Celkem seznámilo své děti s tím, jak vypadá injekční stříkačka 52 rodičů ze 100, tedy opět
více než polovina.

Graf 12 Otázka 12

I v prevenci napadení psem vedou opět rodiče pětiletých dětí a to 20 z 25 své děti ponaučilo,
dále 18 z 28 rodičů šestiletých dětí a 13 z 21 rodičů čtyřletých dětí, konečně své děti
ponaučilo 63 rodičů z celkového počtu 100.

Graf 13 Otázka 13

Zde velká pochvala všem, však především opět rodičům pětiletých dětí, kteří zcela všichni
ponaučili své děti o tom, že existují i nejedlé či jedovaté plodiny. Pouze 4 rodiče ze 100 toto
nebezpečí opomenulo.

1.3 Příloha 3 Fotografie

Obrázek 3 - Zkoušíme sirky

Obrázek 1 - Nikdy nejíme to, co neznáme

Obrázek 2 - Nikdy nejíme to, co neznáme

Obrázek 5 - Jak byla injekční stříkačka (cizí předmět) na písku

Obrázek 4 - Jak byla injekční stříkačka (cizí předmět) na písku

Obrázek 6 - Míč se nám zakutálel na silnici

Obrázek 7 Ukázka originálního balení naftového adetiva v originálním balení bez bezpečnostního
uzávěru. Barva tekutiny a tvar lavhve je zaměnitelný s nápojem.

