
Přílohy

Příloha č.1 – diagnostické obrázky použité při testování (Diagnostika předškoláka: Správný vývoj řeči 

dítěte, Klenková, Kolbábková, 2003)

























Příloha č. 2  - Materiály – co je vyrobeno z... (Žvanda a Melivo, Stará, Starý, 2013)





Příloha č. 3 – Jaké nástroje potřebuje... (Žvanda a Melivo, Stará, Starý, 2013)





Příloha č.4 – Vlastnosti látek (Žvanda a Melivo, Stará, Starý, 2013)





Příloha č. 5 – Kdo co doma dělá (Žvanda a Melivo, Stará, Starý, 2013)



Příloha č. 6 – Najdi cestu (Žvanda a Melivo, Stará, Starý, 2013) 







Příloha č. 7 - Obrázkové čtení (Obrázkové čtení, Horová, 2011)



Příloha č.8 – Zpřeházené obrázky (Žvanda a Melivo, Stará, Starý, 2013)



Příloha č. 9

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 
před její obhajobou

Závěrečná práce:

Druh práce
Název práce
Autor práce

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 
nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 
účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost 
jiné osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 
rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s 
autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 
prohlášení.
Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze 
pouze na své náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany 
formátu A4 černobíle byla stanovena na 5 Kč.

V Praze dne …............…………………

Jméno a příjmení žadatele

Adresa trvalého bydliště

__________________________________
podpis žadatele



Příloha č. 10

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce
Evidenční list

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 
nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 
účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost 
jiné osoby než autora. Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat 
výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s 
nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím
odstavci tohoto prohlášení.

Poř.č. Datum Jméno a 
příjmení

Adresa trvalého 
bydliště
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