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Příloha č. 1 

Seznam grafů v textové části práce 
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Graf 3.1:    Vývoj počtu klientů s PAS v evidenci SPC 

Graf 3.2:    Počty účastníků základního semináře podle pracovní pozice (U – učitel, AP 

– asistent pedagoga, V – vychovatel) 

Graf 3.3:    Počty účastníků základního semináře podle typu škol (VŠ – vysoká škola, 

SŠ – střední škola, ZŠ – základní škola, ZŠS – základní škola speciální, MŠ 

– mateřská škola, MŠS – mateřská škola speciální) 

Graf 3.4:    Počty účastníků základního semináře podle jednotlivých typů škol a jejich 

pracovní pozice 

Graf 3.5:    Četnost odpovědí účastníků základního semináře (absolutní, relativní) na 

otázku „Jak byli lektoři připraveni?“, hodnocení známkou 1 až 5 

Graf 3.6:    Četnosti odpovědí účastníků základního semináře (absolutní, relativní) na 

otázku „Jaká byla celková úroveň semináře?“, hodnocení známkou 1 až 5 

Graf 3.7:    Četnosti odpovědí účastníků základního semináře (absolutní, relativní) na 

otázku „Jak dostatečné a vyhovující byly materiály pro účastníky?“, 

hodnocení známkou 1 až 5 

Graf 3.8:   Relativní četnosti odpovědí účastníků základního semináře – shrnutí, 

hodnocení známkou 1 až 5  

Graf 3.9:    Procenta odpovědí na otázku „Je něco, co jste na semináři postrádali?“ 

Graf 3.10:  Procenta odpovědí na otázku „Co naopak považujete za nejvíce přínosné?“ 

Graf 3.11:  Procenta odpovědí na výzvu „Máte-li jakýkoliv další podnět, připomínku 

nebo námět, prosíme, napište:“ 

Graf 3.12:  Počet účastníků navazujícího semináře podle jejich pracovní pozice (U – 

učitel, AP – asistent pedagoga, V – vychovatel) 

Graf 3.13:  Počty účastníků podle typu škol v navazujícím semináři (VŠ – vysoká 

škola, SŠ – střední škola, ZŠ – základní škola, ZŠS – základní škola 

speciální, MŠ – mateřská škola, MŠS – mateřská škola speciální) 

Graf 3.14:  Počty účastníků jednotlivých typů škol a jejich pracovní pozice 

v navazujícím semináři (VŠ – vysoká škola, SŠ – střední škola, ZŠ – 

základní škola, ZŠS – základní škola speciální, MŠ – mateřská škola, MŠS 

– mateřská škola speciální; U – učitel, AP – asistent pedagoga, V – 

vychovatel) 

Graf 3.15:  Četnosti odpovědí účastníků navazujícího semináře (absolutní, relativní) na 

otázku „Jak byli lektoři připraveni?“, hodnocení známkou 1 až 5 

Graf 3.16:  Četnosti odpovědí účastníků navazujícího semináře (absolutní, relativní) na 

otázku „Jaká byla celková úroveň semináře?“, hodnocení známkou 1 až 5 
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Graf 3.17  Četnosti odpovědí účastníků navazujícího semináře (absolutní, relativní) na 

otázku „Jak dostatečné a vyhovující byly materiály pro účastníky?“, 

hodnocení známkou 1 až 5  

Graf 3.18:  Relativní četnosti odpovědi účastníků na navazující seminář – shrnutí, 

hodnocení známkou 1 až 5 

Graf 3.19:  Procenta odpovědí na otázku „Je něco, co jste na semináři postrádali?“ 

Graf 3.20:  Procenta odpovědí na otázku „Co naopak považujete za nejvíce přínosné?“ 

Graf 3.21:  Další podněty, připomínky, náměty   

Graf 3.22:   Počty účastníků (absolutní a relativní četnosti) podle typu škol – oba 

semináře (VŠ – vysoká škola, SŠ – střední škola, ZŠ – základní škola, ZŠS 

– základní škola speciální, MŠ – mateřská škola, MŠS – mateřská škola 

speciální) 

Graf 3.23:  Porovnání relativních četností se spokojeností účastníků seminářů 

Graf 3.24:  Porovnání relativních četností odpovědí účastníků obou seminářů na otázku 

č. 4 „Je něco, co jste na semináři postrádali?“  

Graf 3.25:  Porovnání relativních četností odpovědí účastníků obou seminářů na otázku 

č. 5 „Co naopak považujete za nejvíce přínosné?“ 

Graf 3.26:  Porovnání relativních četností odpovědí účastníků obou seminářů na otázku 

č. 6 „Máte-li jakýkoliv další podnět, připomínku nebo námět, prosíme, 

napište:“ 

Graf 3.27:  Počty účastníků na obou seminářích 
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Příloha č. 2 

Evaluační dotazník používaný na seminářích 
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Evaluační dotazník 

 

Problematika poruch autistického spektra 

 

 

Vážení, 

prosíme vás o krátké zhodnocení semináře, který jste dnes absolvovali. Vaše odpovědi 

dokladují celkovou úroveň semináře a jsou pro nás i zpětnou vazbou.  

 

 

Datum semináře:  …………………………… 

 

K jednotlivým otázkám, prosíme, napište známku 1 až 5, podobně jako ve škole. 

 Otázka Hodnocení 

1. Jak byli lektoři připraveni? 
 

2. Jaká byla celková úroveň semináře? 
 

3. 
Jak dostatečné a vyhovující byly materiály pro 

účastníky? 

 

 

 

A dále, prosíme, můžete doplnit: 

 Otázka 

4. Je něco, co jste na semináři postrádali? 

 

OTOČTE, PROSÍM, pokračování na druhé straně 
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 Otázka 

5. Co naopak považujete za nejvíce přínosné, zajímavé, co byste nejvíce vyzdvihli? 

 

 Otázka 

6. Máte-li jakýkoliv další podnět, připomínku nebo námět, prosíme, napište: 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za účast a za vyplnění dotazníku. 



107 

 

Příloha č. 3 

Ukázka části prezentace základního semináře z teoretické oblasti autismu 
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Příloha č. 4 

Ukázka části prezentace základního semináře týkající se projevů chování jedince 

s autismem 
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Příloha č. 5 

Ukázka části prezentace navazujícího semináře k tématu Metody a formy práce 

s dítětem a žákem s autismem 
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