
 

Příloha 1 

Dotazník pro slyšící pedagogy 

Tento dotazník je vypracován k bakalářské práci studentky Kateřiny Šafářové, která 

studuje obor Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově. Tématem bakalářské práce je 

Bilingvální metoda ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Cílem těchto dotazníků 

je získat informace o realizaci bilingválního přístupu ve třídách dvou vybraných 

základních škol. Poté na základě získaných informací zjistit, zdali se tyto školy mezi sebou 

v realizaci bilingválního přístupu liší. Dotazník se skládá z dvanácti otázek. Prvních 

jedenáct otázek je polouzavřených, které nabízejí několik pevných alternativ a jednu 

odpověď „Jiné“. Pokud zvolíte odpověď „Jiné“, vyplňte na následující řádek svou 

odpověď. Poslední otázka je otevřená pro získání vašeho osobního pohledu na spolupráci 

s neslyšícím pedagogem anebo neslyším asistentem pedagoga ve třídě. Dotazník je 

anonymní. 

Dosažené vzdělání, obor: 

Ve škole pracuji jako: 

Třída, ve které pracuji: 

1. Kolik žáků máte ve třídě? 

a. 4 žáky. 

b. 5 žáků. 

c. 6 žáků. 

d. 7 žáků. 

e. Jiné:…………………………………………………………………………. 

 

2. Jaký stupeň sluchového postižení mají žáci ve vaší třídě? 

a. Převažují žáci s těžkým postižením sluchu bez kompenzačních pomůcek. 

b. Převažují žáci s těžkým postižením sluchu s kompenzačními pomůckami. 

c. Převažují žáci nedoslýchaví. 

d. Převažují žáci s postižením sluchu v kombinaci s mentálním postižením. 

e. Jiné:…………………………………………………………………………. 



 

3. Kdo s vámi působí ve třídě? 

a. Neslyšící asistent pedagoga. 

b. Neslyšící pedagog. 

c. Ve třídě působím sám. 

d. Jiné:…………………………………………………………………………. 

 

4. Jak často je s vámi ve třídě přítomen neslyšící asistent pedagoga/neslyšící pedagog? 

a. Všechny vyučovací hodiny vedeme společně. 

b. Ve třídě je přítomen pouze na některé vyučovací hodiny. 

c. Ve třídě je přítomen pouze 3x týdně. 

d. Ve třídě je přítomen 2x týdně. 

e. Jiné:…………………………………………………………………………. 

 

5. Kdo se podílí na samotné přípravě na vyučování? 

a. Pouze já (slyšící pedagog). 

b. Převážně já (slyšící pedagog), ale některé hodiny přenechám neslyšícímu 

asistentovi pedagoga/neslyšícímu pedagogovi. 

c. V přípravě se rovnoměrně střídáme. 

d. Na přípravě každé hodiny se podílíme společně. 

e. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

6. Jakými komunikačními prostředky komunikujete s žáky během výuky? 

a. Převážně mluvenou řečí. 

b. Převážně mluvenou řečí a znakovanou češtinou. 

c. Převážně českým znakovým jazykem. 

d. Převážně mluvenou řečí a českým znakovým jazykem. 

e. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



7. Na jaké komunikační systémy je během výuky českého jazyka kladen důraz? 

a. Dominuje znakový jazyk, následuje psaná řeč a v poslední řadě mluvená 

řeč. 

b. Dominuje znakový jazyk, následuje mluvená řeč a v poslední řádě psaná 

řeč. 

c. Dominuje mluvená řeč, následuje znakový jazyk a v poslední řadě psaná 

řeč. 

d. Dominuje mluvená řeč, následuje psaná řeč a v poslední řadě znakový 

jazyk. 

e. Dominuje psaná řeč, následuje mluvená řeč a v poslední řadě znakový 

jazyk. 

f. Dominuje psaná řeč, následuje znakový jazyk a v poslední řadě mluvená 

řeč. 

g. Jiné:…………………………………………………………………………. 

 

 

8. Na jaké komunikační systémy je během výuky matematiky kladen důraz? 

a. Dominuje znakový jazyk, následuje psaná řeč a v poslední řadě mluvená 

řeč. 

b. Dominuje znakový jazyk, následuje mluvená řeč a v poslední řádě psaná 

řeč. 

c. Dominuje mluvená řeč, následuje znakový jazyk a v poslední řadě psaná 

řeč. 

d. Dominuje mluvená řeč, následuje psaná řeč a v poslední řadě znakový 

jazyk. 

e. Dominuje psaná řeč, následuje mluvená řeč a v poslední řadě znakový 

jazyk. 

f. Dominuje psaná řeč, následuje znakový jazyk a v poslední řadě mluvená 

řeč. 

g. Jiné:…………………………………………………………………………. 

 

 



9. Mají žáci samostatný předmět, kde se vyučuje český znakový jazyk? 

a. Ano, mají. 

b. Ne, nemají a ani neměli, jelikož se znakový jazyk učí v průběhu skoro 

všech vyučovacích hodin. 

c. Měli tento předmět v nižších třídách, už ho nemají. 

d. Budou tento předmět mít ve vyšších třídách. 

e. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

10. Kdo vyučuje žáky český znakový jazyk? 

a. Neslyšící pedagog. 

b. Slyšící pedagog. 

c. Slyšící pedagog společně s neslyšícím asistentem pedagoga/neslyšícím 

pedagogem. 

d. Jiné:…………………………………………………………………………. 

 

11. Jak často mají žáci předmět ILP (individuální logopedická péče)? 

a. 1x týdně. 

b. 2x týdně. 

c. 3x týdně. 

d. 4x týdně. 

e. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

12. Popište, jak probíhá vaše spolupráce s neslyšícím asistentem pedagoga/neslyšícím 

pedagogem během výuky a zdali jste spokojen/a nebo byste rád/a něco změnil/a. 

 

 

 

 

 

Děkuji, že jste si na vyplnění dotazníku udělali čas. 



Příloha 2 

Dotazník pro neslyšící pedagogy/neslyšící asistenty pedagogů 

Tento dotazník je vypracován k bakalářské práci studentky Kateřiny Šafářové, která 

studuje obor Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově. Tématem bakalářské práce je 

Bilingvální metoda ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Cílem těchto dotazníků 

je získat informace o realizaci bilingválního přístupu ve třídách dvou vybraných 

základních škol. Poté na základě získaných informací zjistit, zdali se tyto školy mezi sebou 

v realizaci bilingválního přístupu liší. Dotazník se skládá z deseti otázek. Prvních devět 

otázek je polouzavřených, které nabízejí několik pevných alternativ a jednu odpověď 

„Jiné“. Pokud zvolíte odpověď „Jiné“, vyplňte na následující řádek svou odpověď. 

Poslední otázka je otevřená pro získání vašeho osobního pohledu na spolupráci se slyšícím 

pedagogem ve třídě. Dotazník je anonymní. 

Dosažené vzdělání, obor: 

Ve škole pracuji jako: 

Třída, ve které pracuji: 

1. Kolik žáků máte ve třídě? 

a. 4 žáky. 

b. 5 žáků. 

c. 6 žáků. 

d. 7 žáků 

e. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

2. Jaký stupeň sluchového postižení mají žáci ve vaší třídě? 

a. Převažují žáci s těžkým postižením sluchu bez kompenzačních pomůcek. 

b. Převažují žáci s těžkým postižením sluchu s kompenzačními pomůckami. 

c. Převažují žáci nedoslýchaví. 

d. Převažují žáci s postižení sluchu v kombinaci s mentálním postižením. 

e. Jiné:………………………………………………………………………… 

 



3. Jak často jste ve třídě přítomen/a ? 

a. Ve třídě jsem přítomen/a všechny vyučovací hodiny. 

b. Ve třídě jsem přítomen/a pouze na některé vyučovací hodiny. 

c. Ve třídě jsem přítomen/a pouze 3x týdně. 

d. Ve třídě jsem přítomen/a 2x týdně.  

e. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

4. Kdo se podílí na samotné přípravě na vyučování? 

a. Pouze já (neslyšící asistent pedagoga/neslyšící pedagog). 

b. V přípravě se rovnoměrně střídáme se slyšícím pedagogem. 

c. Na přípravě každé hodiny se podílíme společně.  

d. Na přípravě se podílí pouze slyšící pedagog. 

e. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

5. Na jaké komunikační systémy je během výuky českého jazyka kladen důraz? 

a. Dominuje znakový jazyk, následuje psaná řeč a v poslední řadě mluvená 

řeč. 

b. Dominuje znakový jazyk, následuje mluvená řeč a v poslední řádě psaná 

řeč. 

c. Dominuje mluvená řeč, následuje znakový jazyk a v poslední řadě psaná 

řeč. 

d. Dominuje mluvená řeč, následuje psaná řeč a v poslední řadě znakový 

jazyk. 

e. Dominuje psaná řeč, následuje mluvená řeč a v poslední řadě znakový 

jazyk. 

f. Dominuje psaná řeč, následuje znakový jazyk a v poslední řadě mluvená 

řeč. 

g. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



6. Na jaké komunikační systémy je během výuky matematiky kladen důraz?  

a. Dominuje znakový jazyk, následuje psaná řeč a v poslední řadě mluvená 

řeč. 

b. Dominuje znakový jazyk, následuje mluvená řeč a v poslední řádě psaná 

řeč. 

c. Dominuje mluvená řeč, následuje znakový jazyk a v poslední řadě psaná 

řeč. 

d. Dominuje mluvená řeč, následuje psaná řeč a v poslední řadě znakový 

jazyk. 

e. Dominuje psaná řeč, následuje mluvená řeč a v poslední řadě znakový 

jazyk. 

f. Dominuje psaná řeč, následuje znakový jazyk a v poslední řadě mluvená 

řeč. 

g. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

7. Mají žáci samostatný předmět, kde se vyučuje český znakový jazyk? 

a. Ano, mají. 

b. Ne, nemají a ani neměli, jelikož se znakový jazyk učí v průběhu skoro 

všech vyučovacích hodin. 

c. Měli tento předmět v nižších třídách, už ho nemají. 

d. Budou tento předmět mít ve vyšších třídách. 

e. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

8. Kdo vyučuje žáky český znakový jazyk? 

a. Já (neslyšící asistent pedagoga/neslyšící pedagog) 

b. Slyšící pedagog 

c. Já (neslyšící asistent pedagoga/neslyšící pedagog) společně se slyšícím 

pedagogem. 

d. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



9. Jak často mají žáci předmět ILP (individuální logopedická péče)? 

a. 1x týdně. 

b. 2x týdně. 

c. 3x týdně. 

d. 4x týdně. 

e. Jiné:………………………………………………………………………… 

 

10. Popište, jak probíhá vaše spolupráce se slyšícím pedagogem během výuky a zdali 

jste spokojen/a nebo byste rád/a něco změnil/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji, že jste si na vyplnění dotazníku udělali čas. 


