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Příloha č.1

Výzkumný dotazník pro pracovníky Základní školy Sluneční 377, Hostinné.

Vážené kolegyně,vážení kolegové

Ráda bych Vás požádala o spolupráci při vyplnění anonymního dotazníku, jehož 

výsledky se stanou součástí bakalářské práce na téma „Stimulace těžce postižených 

s využitím terapeutického konceptu bazální stimulace.“

Cílem tohoto šetření je zmapování odborné připravenosti pro používání konceptu 

bazální stimulace. Dále se v dotazníku zaměřuji na aplikaci konceptu bazální stimulace do 

vzdělávacího procesu.  

Obracím se na Vás jako na pedagogické pracovníky, kteří pracujete s žáky s těžkým a 

kombinovaným postižením, pro které je tento koncept zvláště určen.

Vybírejte, prosím z nabízených možností jednu nebo více odpovědí podle toho, která 

Vám nejvíce vyhovuje a odpovídá skutečnosti. V případě doplňujících otázek je Vám 

poskytnut prostor pro odpověď. 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku. Vaše názory a postřehy budou použity pro 

vypracování bakalářské práce a věřím, že přinesou také nové poznatky pro praxi.

Jana Kaplanová

1. Pohlaví:
a) žena 
b) muž

2. Vzdělání:
a) vysokoškolské vzdělání - speciální pedagogika
b) vysokoškolské vzdělání – jiný obor
c) nižší vysokoškolské vzdělání – speciální pedagogika
d) nižší vysokoškolské vzdělání – jiný obor
e) Dis – spec. ped.
f) Dis – jiný obor
g) středoškolské vzdělání
h) vyučen

3. Jakou zastáváte pedagogickou funkci na vaší škola?
a) učitel 
b) asistent pedagoga 
c) osobní asistent
4. Jaké žáky vzděláváte?
a) žáky s lehkým postižením
b) žáky s těžkým  postižením



c) žáky s těžkým a kombinovaným postižením 

5. Uveďte délku Vaší praxe: _________

6. Uplatňujete koncept Bazální stimulace ve vaší praxi?
a) ano
b) ano, ale jen částečně
c) ne 

7. Absolvoval(a) jste certifikovaný kurz bazální stimulace?
a) ano, základní kurz
b) ano, základní i nástavbový kurz
c) ne, pouze seminář
d) neabsolvoval jsem žádný kurz BS

8. Jak se v bazální stimulaci zdokonalujete?
a) akreditovanými kurzy
b) studiem na VŠ
c) dalším vzděláváním pedagogických pracovníků
d) vlastní iniciativa – odborná literatura, internet,…
e) nezdokonaluji se.

9. Které z metod bazální stimulace využíváte nejčastěji?
a) somatické podněty
b) orální podněty 
c) vizuální podněty
d) vibrační podněty
e) akustické podněty
f) čichové a chuťové podněty
g) vestibulární podněty
h) taktilně haptické podněty

10. Jak často bazální stimulaci využíváte?
a) Každou vyučovací hodinu
b) Každý den – 1x
c) Každý den – 2x a více
d) Každý týden

11. Kde bazální stimulaci provádíte nejčastěji?
a) Ve třídě
b) V rehabilitační místnosti
c) V tělocvičně 
d) Na zahradě
e) Na vycházce
12. Přispěla bazální stimulace k rozvoji vašich svěřenců?
a) ano
b) spíše ano
c) ne
d) spíše ne
e) nemohu posoudit



13. Které dovednosti byly rozvinuty u vašich klientů nejvíce:
a) Pohybové dovednosti
b) Komunikační dovednosti
c) Sociální dovednosti
Jiné __________________________________________

14. Které z těchto pomůcek nejčastěji využíváte?
a) rehabilitační míče, deky, polštáře, válce, klíny, míčky, polohovací hady.
b) žínky, ručníky, kartáčky, houbičky, masážní a elektrické strojky, kožešiny.
c) houpačky, houpací sítě.
d) hudební nástroje, ladičky, zvukové hračky, vibrační hračky, reprodukovanou hudbu.
e) hmatové hračky z výrazných materiálů.
f) obrázky, světelné efekty, počítačovou grafiku.
g) aromalampy, sady vonných olejů, vonné svíčky, solné lampy.

15.Jak pomůcky nejčastěji získáváte?
a) zakoupením
b) zapůjčením
c) výrobou

16. Máte dostatek potřebných pomůcek?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Ne  
d) Spíše ne
   
17. V čem spatřujete přínos konceptu Bazální stimulace z hlediska práce s těžce postiženými 
žáky?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Které další metody práce využíváte?
Arteterapii                                                                                                       Herní terapie
Muzikoterapii                                                                                             Rodinná terapie
Canisterapii                                                                                                    Aromaterapie
Hipoterapii                                                                                                     Dramaterapie
Baby masáž                                                                                              Činnostní terapie
Snozelen
Další ____________________________________


