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SEZNAM PŘÍLOH  

 

Příloha 1- Dotazník pro rodiče 

 

Vážení rodiče, 

jmenuji se Pavlína Nováková a jsem studentkou kombinovaného studia na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro mateřské školy. 

Obracím se na Vás se žádostí o spolupráci na mé bakalářské práci s názvem ,,Kresba 

předškolních dětí očima rodičů“. Cílem práce je zjistit, jak se vy rodiče díváte na kresbu 

svých dětí. Výsledky šetření budou vyvěšeny na nástěnce MŠ.  

Za tímto účelem si Vám dovoluji předložit dotazník s prosbou o jeho řádné a 

zodpovědné vyplnění.  Dotazník je anonymní. 

Předem Vám moc děkuji 

                                             Pavlína Nováková 

 

DOTAZNÍK PRO RODIČE  

Prosím zaškrtněte jednu nebo více z možností, popřípadě odpovězte na otázku. 

1. Pohlaví: 

o Žena                                                

o Muž 

 

2. Kolik je Vám let?  

o 20- 25 let                                  

o 26-30 let 

o 31- 40 let 

o 40 a více let 

 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

o Základní 

o Vyučen/a  

o Středoškolské 

o Vyšší odborné 

o Vysokoškolské 

 

4. Kreslíte si doma s dítětem? 

o Ano 

o Ne 
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5. Všímáte si, jestli vaše dítě drží správně tužku (pastelku)? 

o Ano  

o Ne 

 

6. Jaké máte doma k dispozici výtvarné pomůcky (materiál)? 

o Tužka 

o Pastelky 

o Voskovky 

o Vodové barvy a tempery 

o Dětské nůžky 

o Modelína 

o Lepidlo 

o Jiné (prosím uveďte jaké) 

 

7. Které výtvarné pomůcky používáte nejčastěji? (Uveďte) 

 

8. Kdy začalo Vaše dítě kreslit?  

 

9. Jak se jeho kresba vyvíjela? 

 

10. Poznáte vždy, co vaše dítě nakreslilo? 

o Ano 

o Ne 

 

11. Povídáte si s dítětem o nakresleném obrázku? 

o Ano 

o Ne 

 

12. Co si myslíte o nakresleném obrázku? (Uveďte) 

 

13. Víte, jaké detaily by se v kresbě dítěte předškolního věku měly objevit? (Uveďte) 

 

14. Vnímáte v souvislosti s kresbou vašeho dítěte nějaký problém? 

o Ano 

o Ne 

15. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte, jaký problém. 

 

16. Jakou barvu Vaše dítě nejčastěji používá? (Uveďte) 

 

17. Je něco, co vaše dítě kreslí velmi často? (V případě, že ano uveďte prosím co) 

 

18. Myslíte si, že je kreslení pro dítě důležité? 

o Ano 

o Ne 
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19. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli ANO, napište, proč si to 

myslíte. 

 

 

20. Souhlasíte s tvrzením, že pokud dítě předškolního věku nekreslí, tak to nemá vliv 

na psaní ve škole? 

o Souhlasím 

o Souhlasím částečně 

o Nesouhlasím 

 

21. Jaké činnosti Vaše dítě preferuje? 

o Výtvarné činnosti 

o Dívání se na televizi a počítač 

o Pohyb 

o Čtení pohádek 

o Rozhovor 

o Hudební činnosti 

o Jiné (uveďte) 

 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku 


