
 

Příloha č. 1    
Informovaný souhlas 

Dobrý den, 
obracím se na Vás s prosbou o účast v malém výzkumu, který je podkladem pro 

mou diplomovou práci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 
Tématem práce je komparace počátečních metod čtení. V současnosti mají učitelé 

možnost vybrat si mezi 3 metodami, podle kterých naučí Vaše děti číst. Zajímá mě, která z 
těchto metod se jeví jako efektivnější z hlediska čtenářské gramotnosti dětí. Mým cílem je 
porovnat úroveň čtení u dětí, které se učily číst genetickou, analyticko-syntetickou nebo 
sfumato metodou. 

Pro Vašeho syna/Vaší dceru mám připravený krátký text, který mi přečte, a 
následně zodpoví 4 otázky týkající se porozumění obsahu přečteného. Nic víc. 

Účast ve výzkumu je anonymní a data v něm získaná budou použita pouze pro 
jejich analýzu k tématu diplomové práce. Výzkum proběhne v rámci dopolední výuky. 

Budu velmi ráda, pokud svolíte, aby se Váš syn/Vaše dcera účastnil/a tohoto 
menšího výzkumu. 

Případné dotazy ráda zodpovím (732667603, barbora.zelinkova@klicek.cz). 
S pozdravem Barbora Zelinková. 
 
Já, zákonný zástupce, souhlasím, aby můj syn/má 

dcera……………………………… se účastnil/a tohoto malého výzkumu pro závěrečnou 
diplomovou práci studentky Barbory Zelinkové. 

 
Na základě poskytnutých informací uplatňuji-neuplatňuji (nehodící se škrtněte) 

výhrady: 
 
Datum a podpis žáka/ zákonného zástupce*:…………………………………. 
 



 

Příloha č. 2    
Doplňující informace od vyučujících (struktura pro rozhovor): 

1. Celkový počet žáků ve třídě: 
2. Počet integrovaných ve třídě: 

SPU-dyslexie: 
3. Vyučující:  žena-muž 
4. Délka pedagogické praxe: 
5. Názor na metodu čtení, kterou vyučuji (proč danou metodou vyučuji): 
6. Prošla jsem řádným školením týkajícím se dané čtecí metody: 
7. Mám možnost výběru učebního materiálu: 

 pracovní sešity a učebnice obměňuji: 
 pracovní sešity a učebnice používám již několik let stejné (jsem s nimi 

spokojená): 
8. Učím metodou, která mi byla nařízena/doporučena/sama jsem se o ni zajímala: 
9. Využívám různé alternativy této čtecí metody (jak a jaké): 
10. Účastním se školení a vzdělávacích seminářů týkajících čtenářské gramotnosti dětí 
11. Pro vyučující A-S, G metody…znám metodu Sfumato, neučím jí proč? 

  



 

Příloha č. 3   
Pracovní tabulka k pozorování 
Dívka/chlapec: dívka chlapec 
Chybovost  
(počet slov): 
 
 

Celkový počet slov: Počet chybně přečtených 
slov: 

Konkrétní slova, ve kterých 
chyboval: 
 
 

  

Žák zaměňuje písmena: 
 
 

ano- ne Konkrétně zaměňuje: 

Žák si domýšlí koncovky 
slov: 

ano-ne Konkrétně k tomu došlo u 
slov: 
 
 
 
 
 

Projev dvojího čtení: 
 

ano ne 

Přeskakuje řádek: ano ne 



 

Ukazuje si prstem/má 
záložku 
Slabikuje: 
 

ano ne 

Čte s přednesem a se 
správnou intonací: 
 

ano ne 

Správně spojuje předložku 
se slovem 
 

    Předložku čte odděleně od 
slova 

 

Žák textu porozuměl a 
dokázal odpovědět na 4 
otázky týkající se textu: 

ano Ne/počet chyb: 

Celkový čas, za který přečetl 
text: 
 

  

Aktuální věk: 
 

  

Nedodržování pořadí hlásek 
ve slově se objevilo: 

                     ano                                                             ne 

 
Doplňují otázky pro žáka: 

1. Chodíš rád do školy?  
2. Baví Tě čtení? 
3. Čteš si doma knihy? 
4. Čteš si sám nebo s rodiči? 



 

Příloha č. 4  
Text učený ke čtení 

  



 

Příloha č. 5 
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její obhajobou 
 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 
M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její obhajobou  
 
Závěrečná práce: 
Druh práce:  Diplomová práce  
Název práce:  Komparace metod nácviku počátečního 

čtení u žáků na začátku 2. třídy ZŠ 
Autor práce:  Bc. Barbora Zelinková 
 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 
nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 
ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 
autora.  
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 
rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s 
autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.  
Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na 
své náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 
černobíle byla stanovena na 5 Kč.  
 
V Praze dne ………………………… 
Jméno a příjmení žadatele:   
Adresa trvalého bydliště:   
 

.……............………………  
   Podpis žadatele       

 
 
 
 
 



 

Příloha č. 6  
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce  
 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 
M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce  
Evidenční list  Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 
nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 
ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 
autora.  
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 
rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s 
autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 
 
Poř. č. Datum Jméno a 

příjmení  
Adresa 
trvalého 
bydliště  

Podpis 

1.  
 

   
2.  

 
   

3.  
 

   
4.  

 
   

5.  
 

   
6.  

 
   

7.  
 

   
8.  

 
   

9.  
 

   
10.  

 
   

 
  


