
Příloha 1.  Dotazník 

Vážení kolegové, 

jmenuji se Miloslava Mizerová a jsem studentkou posledního ročníku navazujícího 

magisterského studia oboru logopedie – surdopedie na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. Přiložený dotazník je součástí výzkumu v rámci diplomové práce na téma 

Využití českého znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením na ZŠ pro sluchově 

postižené.                

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku, který mi pomůže 

získat data v rámci realizace výzkumného šetření. 

Informace, které v dotazníku uvedete, jsou důvěrné, anonymní a budou využity pouze 

za účelem zpracování diplomové práce. 

 

Velmi Vám děkuji za Vaši ochotu, spolupráci a za Váš čas, 

Mgr. Miloslava Mizerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Dosažené vzdělání, obor:…………………………………………………………… 

 

2) Třída, ve které pracuji:……………………………………………………………… 

 

3) Jak dlouho pracujete s dětmi se sluchovým postižením? 

   a) 1 – 2 roky 

   b) 3 – 5 let 

   c) 6 – 7 let 

   d) 8 – 10 let 

   e) Jiné (prosím napište) ………………………….. 

 

4)  Kolik žáků máte ve třídě?…………………………………………………...... 

 

5)  Jaký typ sluchové vady mají žáci ve vaší třídě? 

    a) žáci s těžkým postižením sluchu bez kompenzačních pomůcek 

    b) žáci s těžkým postižením sluchu s kompenzačními pomůckami 

    c) žáci nedoslýchaví 

    d) žáci s postižením sluchu v kombinaci s mentálním postižením 

    e) žáci s kochleárním implantátem 

 

6) Vyučujete ve Vaší třídě žáky více ročníků? Pokud ano, uveďte jaké ročníky. 

 

……………………………………………………………………………………… 

7) Jaký komunikační systém používáte ve třídě během výuky? 

    a) český znakový jazyk 

    b) znakovaná čeština 

    c) totální komunikace 

    d) orální komunikace 

    e) jiný (prosím napište) 

 

8) Jaký komunikační systém používali Vaši žáci při vstupu do 1. třídy? 

     a) český znakový jazyk 

     b) znakovaná čeština 

     c) mluvená řeč 

     d) totální komunikace 

     e) nevím 

9) Kolik žáků ve třídě v současné době používá pro komunikaci český znakový jazyk? 



 

……………………………………………………………………………………… 

10)  Jaký komunikační systém užívají žáci se svými rodiči? 

     a) český znakový jazyk 

     b) znakovaná čeština 

     c) totální komunikace 

     d) orální komunikace 

     e) jiný (prosím napište) .................. 

 

11)  Jak komunikují žáci mezi sebou ve třídě? 

    a) českým znakovým jazykem 

    b) znakovanou češtinou 

    c) totální komunikací 

    d) orální komunikací 

    d) jinak (prosím napište)  .................... 

 

12)  Kdo s Vámi působí ve třídě během výuky? 

       a) neslyšící asistent pedagoga  

       b) neslyšící pedagog 

       c) nedoslýchavý asistent pedagoga  

       d) ve třídě působím sám/a 

 

13)  Pokud pracujete s neslyšícím asistentem pedagoga, používáte pro komunikaci: 

      a) český znakový jazyk 

      b) znakovanou češtinou 

      c) mluvený jazyk 

      d) tlumočníka 

      e) jiné (prosím napište)  ……………….. 

 

14)  Jaký komunikační systém užívá asistent se žáky během výuky? 

      a) jen český znakový jazyk 

      b) znakový jazyk a někdy znakovanou češtinu „bez hlasu“ 

      c) znakovanou češtinu „nahlas“ 

      d) mluvený jazyk za pomocí odezírání 

15)  Výklad při výuce probíhá prostřednictvím tohoto metodického postupu: 

      a) Já vysvětluji českým znakovým jazykem, pak látku dovysvětlí asistent v          



          českém znakovém jazyce  

      b) Já vysvětluju znakovanou češtinou, pak asistent českým znakovým jazykem 

      c) Já vysvětluju totální komunikací, pak asistent českým znakovým jazykem 

      d) třída je dělená na skupiny – jedna skupina pracuje s  asistentem 

                                                    - druhá skupina pracuje s učitelkou/učitelem 

      e) dochází k prolínání učitele a asistenta 

      d) jiné (prosím napište) .....................................…………………………….. 

 

16)  Jaký je samostatný projev žáka se slyšícím učitelem během zkoušení? 

      a) českým znakovým jazykem 

      b) znakovanou češtinou 

      c) totální komunikací 

      d) mluvenou řečí doprovázenou znaky 

      e) orální komunikací 

 

17)  Jaký je samostatný projev žáka s neslyšícím asistentem během zkoušení? 

      a) českým znakovým jazykem 

      b) znakovanou češtinou 

      c) totální komunikací 

      d) mluvenou řečí doprovázenou znaky 

      e) orální komunikací 

 

18) Jak se nazývá předmět, ve kterém vyučujete český znakový jazyk? 

Prosím napište ..............................……………………………………………… 

 

19) Vyučuje se na Vaší škole český znakový jazyk jako samostatný předmět? 

      a) ano 

      b) ne, je součástí jiného předmětu, prosím napište jakého ......………………… 

      c) ne 

 

 

 

20) Vzděláváte se ve volném čase v českém znakovém jazyce? 

      a) ano – kde:…………………………………………………. 

      b) ne  



      c) plánuji 

 

21) Český znakový jazyk jste se naučil/a ? 

       a) během studia 

       b) během praxe 

       c) od dětského věku – od rodičů se sluchovým postižením 

       d) plánuji se naučit 

       e) neumím 

 

22) Jaká je Vaše znalost českého znakového jazyka, prosím napište. 

       a) výborná 

       b) velmi dobrá  

       c) dobrá 

       d) dostačující 

       e) nedostačující 

 

23) Při vyučování českého jazyka/jazyka a jazykové komunikace začleňuji i gramatiku 

českého znakového jazyka (kontrastivní přístup). 

        a) ano 

        b) ne 

        c) neumím se vyjádřit 

 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 


