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Obrázek 1 Hierarchický model sebepojetí Shavelsona a kol. (1976) 

Tabulka 1 Informace o účastnících výzkumného šetření 

Tabulka 2 Interpretace hrubých skórů Dotazníku „Jak se učím“ 

Tabulka 3 Výsledky Dotazníku „Jak se učím“ 

Tabulka 4 Vypočtené hodnoty v rámci faktorů Dotazníku „Jak se učím“ 

Tabulka 5 Interpretace hrubých skórů faktorů Dotazníku „Jak se učím“ 

Tabulka 6 Výsledky v rámci jednotlivých faktorů Dotazníku „Jak se učím“  

Tabulka 7 Přehled hodnot stanovených kritérií u jednotlivých účastníků 

výzkumného šetření  

 

 

 



PŘÍLOHA 2 - Dotazník  

A = zcela pravdivé     C = někdy ano, někdy ne    
B = spíše pravdivé     D = spíše nepravdivé                                E = zcela nepravdivé 

1. Jsem dobrý při psaní písemek. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

2. Rád řeším různé úkoly. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

3. Když dostanu zadaný nový úkol, 
zpravidla věřím, že ho zvládnu. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

4. Pečlivé promýšlení práce nebo úkolu 
pomáhá, aby je člověk lépe zvládl. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

5. Když ve třídě o něčem diskutujeme, 
daří se mi zapojovat do hovoru. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

6. Potřebuji, aby mi někdo s úkoly hodně 
pomáhal. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 
7. Mám rád, když můžu řešit složité 
úkoly. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

8. Znervózním, když mám zadaný nový 
úkol. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

9. Myslím, že řešení složitých úkolů je 
zábava. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 
10. Když se mi stane, že si s nějakým 
úkolem nevím rady, většinou nakonec 
přijdu na to, jak dál pokračovat. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

11. Učení je pro mě snadné. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

12. Je pravda, že se mi příliš nedaří řešit 
složitější úkoly. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 
13. Rozumím významu mnoha různých 
slov  
a pojmů. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

14. Většinou důsledně přemýšlím o tom, 
co musím udělat. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

15. Vím, jak vyřešit složité úkoly, když na 
ně narazím. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

16. Hodně školních úkolů pokládám za 
složité. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

17. Jsem chytrý. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

18. Umím se učit. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

19. Baví mě přemýšlet. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

20. Učení je pro mě složité. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 



A = zcela pravdivé     C = někdy ano, někdy ne    
B = spíše pravdivé     D = spíše nepravdivé                                E = zcela nepravdivé 

21. Můj rukopis je obtížně čitelný. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

22. Při vyplňování složenek či jiných 
tiskopisů udělám často chybu. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

23. Dělá mi problémy číst nahlas. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

24. Mívám problémy pochopit smysl toho, 
co jsem četl. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

25. Rád čtu knihy. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

26. Mám potíže s pravopisem. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

27. Často si pletu data a časy. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

28. Je mi nepříjemné mít proslovy na 
veřejnosti.  ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

29. Pokládám dotazníky a formuláře za 
obtížné a matoucí. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

30. Mám problémy s psaním a čtením SMS 
zpráv. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

31. Mám problém počítat zpaměti bez 
použití prstů nebo papíru. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

32. Občas zaměňuji čísla, např. 95 a 59. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 
33. Dělá mi problémy vyjmenovat plynule za 
sebou měsíce v roce. V duchu si je 
vyjmenujte. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

34. Obtížně se orientuji na mapě nebo na 
neznámém místě. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

35. Myslím si, že čtu pomaleji než druzí. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

36. Je pro mě obtížné určit, co je napravo a 
co nalevo. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

37. Dělá mi problém vyslovit delší a méně 
obvyklá slova. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

      
 

 

 



PŘÍLOHA 3 – Základní otázky polostrukturovaného rozhovoru 

 

 

 Proč jste se rozhodl jít studovat tuto střední školu?  

 Měla Vaše specifická porucha učení vliv na výběr školy?  

 Myslíte, že byla správná volba jít studovat tuto střední školu? 

 Máte ve škole nějaké obtíže? Pokud ano, popište prosím jaké. 

 Které obtíže vyplývají podle Vás ze specifické poruchy učení?  

 Používáte nějaké postupy/strategie k překovávání těchto obtíží? 

 Jak vnímáte Vaši specifickou poruchu učení?  

 Jaké máte vztahy s učiteli?  

 Jaké máte vztahy se spolužáky?  

 Máte pocit, že máte kvůli Vaší specifické poruše učení ve škole nějaké 

výhody? 

 Máte pocit, že Vaše specifická porucha učení může někdy za špatné 

známky/neúspěchy? 

 Dokázal byste najít na Vaší specifické poruše učení něco pozitivního?  

 

 


