Příloha č. 1
Instruktážní dopis pro ředitelky

Vážená paní ředitelko,
ráda bych Vás požádala o předání dotazníků učitelkám Vašich mateřských škol.
Dotazníky jsou určeny rodičům dětí předškolního věku od 5 do 6 let a jsou předem
napočítány po 25 kusech spolu s instruktážním dopisem.
Výsledky výzkumu budu prezentovat ve své bakalářské práci, kterou Vám pošlu v
elektronické podobě hned, jakmile to bude možné (přibližně duben - květen 2016). Také
bych Vám ráda věnovala jeden výtisk své práce jako poděkování za spolupráci.

Předem velmi děkuji za Váš čas a ochotu.

S pozdravem

Karolína Šmejkalová
Studentka 3. ročníku Učitelství pro MŠ
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Příloha č. 2
Instruktážní dopis pro učitelky

Vážená a milá paní učitelko,
moc bych Vás chtěla požádat o předání dotazníků z hudební oblasti rodičům, kteří
mají ve Vaší třídě dítě/děti ve věkové kategorii od 5 do 6 let. Není potřeba nijak rodičům
vysvětlovat vyplňování, vše je popsáno v samotném dotazníku. Vás bych jen ráda
poprosila o vysbírání dotazníků, což je zásadní část celého mého výzkumu. Jde mi o co
největší počet navrácených vyplněných dotazníků, aby byla moje bakalářská práce
hodnotná.
Prosím, vysbírané dotazníky předejte paní ředitelce do konce září. Pokud budete
mít zájem o výsledky výzkumu, případně celé znění mé bakalářské práce, sdělte to paní
ředitelce, bude mít mou práci k dispozici (nejdříve v květnu 2016).

Velmi vám děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Karolína Šmejkalová
Studentka 3. ročníku oboru Učitelství pro MŠ
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Příloha č. 3
Instruktážní dopis pro rodiče

Vážení rodiče,
cílem mé bakalářské práce je zkoumání vlivu rodiny na rozvoj hudebnosti dítěte
předškolního věku. Teoretická část shrne dosavadní poznatky v oblasti hudebnosti dítěte ve
věku do 6 let. Praktická část bude zaměřena na výzkum v mateřských školách. Pomocí
dotazníkové metody zjišťuji informace o aktuálních podmínkách pro rozvoj hudebnosti
dětí v rodinném prostředí. Otázky jsou určeny Vám rodičům, které bych ráda tímto
oslovila prostřednictvím mateřských škol v okrese Chomutov. Výsledky výzkumu budou
porovnány se staršími údaji doc. PaedDr. Miloše Kodejšky, CSc., který v uplynulých
letech provedl podobný výzkum ve stejném okrese.
Vyplněním tohoto dotazníku se k ničemu nezavazujete a nevyplývají Vám z toho
žádné povinnosti. Dotazník je zcela anonymní.

Předem Vám velmi děkuji za vyplnění dotazníku a za Vaši spolupráci.

Karolína Šmejkalová
3. ročník Učitelství pro MŠ
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Příloha č. 4
Dotazník

Dotazník z hudební oblasti pro rodiče dětí předškolního věku od 5 do 6 let

Vážení rodiče,
prosím Vás o vyplnění dotazníku, který mi poslouží ke zpracování bakalářské práce.
Informace jsou zcela anonymní a nebudou nijak zneužity.

Velice Vám děkuji za vyplnění!

Karolína Šmejkalová
3. ročník Učitelství pro MŠ
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1. Zakroužkujte pohlaví a uveďte rok narození jednoho z Vašich dětí:
CHLAPEC/DÍVKA ____________________
2. Bydlíte v rodině společně s prarodiči Vašeho dítěte? (zakroužkujte)
a) ano

b) ne

3. Jak často posloucháte tyto hudební žánry: (zakroužkujte a bodově ohodnoťte
všechny žánry)
0 – žádný zájem, 1 - minimální zájem, 2 - střední zájem, 3 - zřetelný zájem o hudební žánr
a) umělecká/vážná hudba

0

1

2

3

b) tradiční jazz

0

1

2

3

c) lidové/folklórní písně

0

1

2

3

d) dechová hudba/tzv. “dechovka“

0

1

2

3

e) populární taneční hudba

0

1

2

3

f) rock

0

1

2

3

g) hip-hop a rap

0

1

2

3

h) jiné (vypište) …………………….

0

1

2

3

ch) neposlouchám hudbu
4. Poslouchá Vaše dítě zvolené žánry hudby z předchozí otázky společně s Vámi nebo
s druhým z rodičů (partnerů)? (zakroužkujte)
a) často

b) občas

c) spíše ne

d) ne

5. Rodiče, navštěvujete koncerty umělecké / vážné / hudby? (zakroužkujte)
a) často

b) občas

c) spíše ne

d) ne

6. Hraje některý z rodičů (partnerů), sourozenců nebo prarodičů na hudební nástroj?
(zakroužkujte/napište)
a) ano

Kdo? ………….................................................
Na jaký nástroj? ………………………………..
profesionálně/zájmově (hodící se zakroužkujte)

b) ne

7. S kým Vaše dítě DOMA zpívá a jak často? (zakroužkujte a bodově ohodnoťte
všechny osoby)
0 – nezpívají vůbec, 1 - zpívají velmi málo, 2 - zpívají občas, 3 - zpívají velmi často
a) s babičkou

0

1

2

3

b) s dědečkem

0

1

2

3

c) s matkou

0

1

2

3

d) s otcem

0

1

2

3

e) se sourozencem

0

1

2

3

f) s přítelem rodiny

0

1

2

3

8. Navštěvujete společně s dítětem: (zakroužkujte a bodově ohodnoťte všechny akce)
0 – nenavštěvujeme, 1 - navštěvujeme velmi málo, 2 - navštěvujeme občas, 3 navštěvujeme velmi často
a) koncerty

0

1

2

3

b) divadelní představení

0

1

2

3

c) taneční vystoupení

0

1

2

3

9. Zpívá Vaše dítě písně naučené v mateřské škole? (zakroužkujte)
a) velmi často

b) občas

c) spíše ne

d) ne

10. Rodiče, učíte Vaše dítě novým písním? (zakroužkujte)
a) ano

b) písně ho neučím, spíše si s ním zpívám ty, které se naučilo jinde c) ne

11. Rodiče, zatancujete si se svým dítětem? (zakroužkujte)
a) často

b) občas

c) spíše ne

d) ne

12. Navštěvuje Vaše dítě některý hudební kroužek pro děti předškolního věku?
(zakroužkujte)
a) ano

b) ne

13. Jaký hudební kroužek Vaše dítě navštěvuje v případě, že předchozí odpověď byla
ANO? (uveďte) ………………………………………………

14. Učíte vy, prarodiče nebo někdo z blízkých osob Vaše dítě hrát na hudební
nástroj? (zakroužkujte)
a) ano

b) ne

15. Vlastní Vaše dítě některé hudební nástroje (včetně lehce ovladatelných)?
(zakroužkujte a uveďte)
a) ano ………………………………………………………………………………………..
b) ne
16. Dívá se Vaše dítě společně s Vámi na nějaký hudební program v televizi?
(zakroužkujte)
a) ano Na jaký? ……………………………………………………………………………...
b) ne
17. Zpívali jste svému dítěti v kojeneckém období před usínáním nebo v průběhu
dne? (zakroužkujte)
a) často

b) občas

c) spíše ne

d) ne

18. Nejvyšší dosažené vzdělání: (pokud můžete, zakroužkujte vyhovující u matky i otce)
MATKA

OTEC

a) Základní vzdělání

a) Základní vzdělání

b) Střední vzdělání bez maturity

b) Střední vzdělání bez maturity

(s výučním listem)

(s výučním listem)

c) Střední vzdělání s maturitou

c) Střední vzdělání s maturitou

d) Vyšší odborné vzdělání

d) Vyšší odborné vzdělání

e) Vysokoškolské vzdělání

e) Vysokoškolské vzdělání

DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A OCHOTU PŘI VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU.

