
Příloha 1 – vzor informovaného souhlasu s poskytnutím rozhovoru 

 

Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru pro účely bakalářské práce 

 

Výzkumný projekt: Bakalářská práce – Logopedická intervence u dospělých s mozkovou 

obrnou 

Autor: Anna Bláhová 

 

Podpisem vyjadřuji souhlas s následujícími body: 

- Byl/a jsem informována o obsahu a účelu tohoto rozhovoru. 

- Souhlasím s obsahem rozhovoru, jehož cílem je získání informací o průběhu 

logopedické intervence, které se respondent účastnil. Byl/a jsem seznámen/a s právem 

neodpovídat na jakoukoli z otázek. 

- Souhlasím s nahráváním rozhovoru a následným písemným zpracováním hlasového 

záznamu pro případovou studii. 

- Byl/a jsem seznámen/a s anonymitou zpracování rozhovoru. Nikde nebudou uvedeny 

mé osobní údaje, které by mohly sloužit k identifikaci. 

 

 

………………………..      …………………………. 

        (jméno a příjmení)             (podpis) 

 

         …………………………. 

          (místo a datum) 

 

 

 

 

 



Příloha 2 – Otázky ke strukturovanému rozhovoru pro výzkumné šetření 

bakalářské práce 
 

 

Název bakalářské práce: Logopedická intervence u dospělých osob s mozkovou obrnou 

 

 

1. Jaký má respondent typ mozkové obrny? 

2. V kolika letech začala logopedická intervence? 

3. Jak dlouho / do kolika let logopedická intervence trvala? 

4. Jaká je diagnóza NKS? Jaké řečové vady se u osoby vyskytují? 

5. Jak častá byla setkání s logopedem? 

6. Na co byla logopedická cvičení zaměřena? (orofaciální svalstvo, spasmy, výdechový 

proud, artikulace) 

7. Jak logopedická setkání probíhala? Jaká se dělala cvičení? 

8. Nastal v komunikační schopnosti v návaznosti na logopedickou intervenci posun 

k lepšímu? Pokud ano, po jak dlouhé době se tak stalo? 

9. Probíhala logopedická cvičení i v prostředí domova s rodiči? 

10. Nastalo po ukončení logopedické péče zhoršení ve výslovnosti? Pokud ano, po jak 

dlouhé době? 

11. Jaké jiné, především sociální aspekty působily na rozvoj komunikační schopnosti? 

(kolektiv ve škole atd.) 

12. Jaký měla NKS vliv na sociální začlenění v dětství? 

13. Jaký má NKS vliv na sociální začlenění nyní v dospělosti? V jakých konkrétních 

oblastech pociťuje osoba omezení? 

14. Byla osoba vzdělávána v inkluzi nebo ve speciální škole? Pokud v inkluzi, vyskytly se 

nějaké problémy z důvodu NKS? 


