
 

 

Příloha: DOTAZNÍK 

 

Ahoj, 

 

jmenuji se Ludmila Ettlerová a jsem studentka oboru Čeština v komunikaci neslyšících  

na FF UK v Praze. Píši bakalářskou práci „Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol  

pro sluchově postižené“. 

 

Tento dotazník mi pomůže zjistit, co děláš ve svém volném čase. Například jaké máš zájmy, 

kam chodíš na kroužky, atd. 

Skoro u každé otázky můžeš zakroužkovat více možností. 

 

V dotazníku používám pojem „neslyšící“. Pod tímto pojmem zde ale myslím všechny žáky 

se sluchovým postižením, kteří studují na školách pro sluchově postižené. 

 

Dotazník je anonymní, nemusíš se tedy nikde podepisovat. 

 

Až dotazník vyplníš, dej ho prosím, paní učitelce. 

 

Děkuji ti moc za tvoji spolupráci . 

 

 

 

 

Vyplň: 

 

Jsem: holka / kluk 

Věk: ………. 

Třída: ……… 

 

 

V komunikaci nejraději používám (můžeš zakroužkovat více možností): 

 

a) český znakový jazyk 

b) mluvenou češtinou  

c) odezírání 

d) jiné: …………………………. 

  

Přes týden bydlím:  

 

a) na internátě 

b) doma 

c) jinde: ………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Co děláš ve volném čase? (můžeš zakroužkovat více možností) 

 

a) chodím do kroužků  

b) jsem venku (s kamarády, na kole, bruslích, sportuji...) napiš: …………………………… 

c) cestuji  

d) hraji hry na počítači, jsem na internetu (ne kvůli škole) 

e) učím se a dělám úkoly 

f) čtu si 

g) jiné ………………………………………… 

 

2. Chodíš/jezdíš na nějaké akce pro neslyšící? (př. tlumočené divadelní představení, ples...) 

NE – ANO, napiš na jaké: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Chodíš na nějaké zájmové kroužky? 

   

a) ano (pokračuj otázkou č. 5) 

b) ne (pokračuj otázkou č. 4) 

 

4. Proč nechodíš do kroužků? (můžeš zakroužkovat více možností) 

 

a) nechci nikam chodit 

b) kroužky jsou moc drahé 

c) nemám čas 

d) jiný důvod: ……………………………… 

(Pokračuj otázkami č. 10-12 a pak dotazník odevzdej paní učitelce. Děkuji.) 

 

5. Kam chodíš na kroužky? (můžeš zakroužkovat více možností) 

 

a) kroužky ve škole  

b) kroužky na internátu 

c) dům dětí a mládeže (= více kroužků v jedné budově)  

d) sportovní klub  

e) skaut 

f) organizace pro neslyšící, napiš: …………………… 

g) jiné: ………………… 

 

6. Jaké kroužky navštěvuješ? (můžeš zakroužkovat více možností)  

  

a) výtvarný 

b) sportovní (př. míčové hry, atletika, plavání, fotbal,...) napiš:…………………………. 

c) hudební (hudebně pohybový)  

d) taneční 

e) jazykový (př. angličtina, kurz českého znakového jazyka) napiš: ………………………  

f) jiný: …………………….  

 

7. Chodíš na kroužky, kde je: (můžeš zakroužkovat více možností) 

 

a) více slyšících žáků 

b) více neslyšících žáků 

 



 

 

c) asi stejně slyšících i neslyšících žáků  

d) všichni neslyšící 

e) všichni slyšící  

 

8. Proč na kroužky chodíš? (můžeš zakroužkovat více možností) 

  

a) baví mě to 

b) mám tam neslyšící kamarády 

c) mám tam slyšící kamarády 

d) přihlásili mě tam rodiče 

e) rozumím vedoucím, protože jsou neslyšící 

f) kroužek mám blízko domova 

g) jiný důvod: …………………………  

 

9. Vyhovuje ti způsob komunikace na kroužcích? (Rozumíš učiteli?) 

Příklad: 

1. kroužek: keramika   

a) komunikace mi vyhovuje, protože učitel je neslyšící a znakuje 

b) komunikace mi nevyhovuje, protože ……………………………… 

 

2. kroužek: fotbal 

a) komunikace mi vyhovuje, protože …………………………… 

b) komunikace mi nevyhovuje, protože učitel je slyšící a neumí znakovat 

 

1. kroužek:________________ 

a) komunikace mi vyhovuje, protože …………………………………………… 

b) komunikace mi nevyhovuje, protože …………………………………………… 

 

2. kroužek: ________________ 

a) komunikace mi vyhovuje, protože …………………………………………… 

b) komunikace mi nevyhovuje, protože …………………………………………… 

 

3. kroužek: ________________ 

a) komunikace mi vyhovuje, protože …………………………………………… 

b) komunikace mi nevyhovuje, protože …………………………………………… 

 

10. Chtěl/a bys chodit na kroužek, ale nemůžeš, protože jsi neslyšící? Pokud ano, napiš 

na jaký. 

 

a) ne 

b) ano …………………………………………………………………… 

 

11. Chtěl/a bys, aby bylo více kroužků pro neslyšící? 

 

a) ano, protože ……………………………… 

b) ne, protože ……………………………… 

c) nevím, chodím jen na kroužky se slyšícími 

 

12. Pokud máš nějaké poznámky k tvým kroužkům, zájmům, volnému času – můžeš je 

napsat zde (nebo na druhou stranu papíru): 
 


