
Příloha 

Dotazník 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Naděžda Kotrčová a v současné době píši bakalářskou práci s názvem 

„Možnosti trávení volného času pro dívky s Rettovým syndromem v regionu hlavního města 

Praha" na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze. 

Rettův syndrom je vzácné genetické onemocnění (řadí se mezi poruchy autistického 

spektra). Postihuje pouze dívky. Je to kombinované postižení - mentální, tělesné. 

Mezi nejzávažnější projevy postižení patří: komunikační problémy - ztráta řeči nebo 

zpomalený vývoj řeči, bez dopomoci omezená schopnost používat horní končetiny k běžným 

činnostem, u některých dívek může nastat porucha vývoje chůze a pak je dívka odkázána 

na invalidní vozík. 

Chtěla bych Vás, vyplněním tohoto dotazníku, požádat o pomoc při zpracování 

bakalářské práce. 

Ve spolupráci s Rett Community, která sdružuje rodiny postižených dívek, může být 

tato práce prospěšná rodičům při hledání možností, jak a kde dívkám plnohodnotně vyplnit 

volný čas s možností integrovat je do volnočasových aktivit běžné společnosti. 

Při vyplňování dotazníku lze označit více odpovědí na jednu otázku v případě otázek 

č. 3, 9, 10. U otázek č. 5, 10, 12 lze dopsat vlastní odpověď. 

Vyplnění Vám zabere cca 5 minut a velmi mi tím pomůžete. Děkuji předem za čas 

a ochotu při vyplňování dotazníku. 

 

 

 

 

 

 



1. Jaký typ zařízení provozujete? 

dům dětí a mládeže 

mateřské centrum 

Umožňuje Vaše zařízení integraci dětí s postižením do zájmových aktivit? 

ano 

ne 

2. Umožňuje Vaše zařízení integraci dětí s postižením do zájmových aktivit? 

ano 

ne 

3. Pokud je ve Vámi organizovaných aktivitách integrováno dítě s postižením, o jaké 

postižení se jedná? 

tělesné postižení 

 smyslové postižení (zrak, sluch) 

mentální postižení 

duševní postižení - psychické poruchy 

kombinované postižení 

porucha řeči 

4. Mátezkušenosti s navštěvováním Vašeho centra (zájmového kroužku) dětmi nebo 

mládeží s kombinovaným postižením, tedy s postižením více vadami? Zda ano, 

máte pozitivní, či negativní zkušenosti? 

ano, pozitivní 

ano, negativní 



5. Do jakých zájmových útvarů je dítě s kombinovaným postižením ve vaší 

organizaci integrováno? 

 

6. Stoupá zájem rodičů dívek s Rettovým syndromem nebo dětí s kombinovaným 

postižením o účast na Vámi pořádaných volnočasových aktivitách? 

ano 

ne 

7. Je Vaše centrum, místo setkání s dětmi, bezbariérové? 

ano 

ne 

 

8.  Byla by možná přítomnost asistenta či rodi če dívky s Rettovým syndromem 

ve Vašich zájmových útvarech? 

ano, po dohodě 

ne 

 

9. Pro jaké věkové skupiny nabízí vaše zařízení volnočasové aktivity? 

0 – 3 

4 – 6 

7 – 10 

11 – 15 

16 – 19 

20 a více 

 

10. Do jakého z Vámi pořádaných typů zájmových kroužku by bylo možno, 

dle Vašeho názoru, integrovat dívku s Rettovým syndromem? Kroužek by 

navštěvovala v přítomnosti asistenta či rodi če. 

Pohybové aktivity rodičů s dětmi 



Rytmika 

Jiné pohybové aktivity pro starší děti 

Keramika 

Výtvarný či rukodělný kroužek 

Přírodovědný kroužek 

Jiný : 

 

11. Nabízí vaše zařízení další možnosti aktivit, jako jsou výlety, víkendové akce, 

tábory, do kterých může být integrováno dítě s kombinovaným postižením 

v doprovodu asistenta? 

ano 

ne 

 

12.  Název vašeho zařízení 

 

 


