
Příloha 1 – Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

 jmenuji se Zuzana Nováková a jsem studentka 3. ročníku oboru Speciální pedagogika 

na Karlově univerzitě v Praze. Obracím se na Vás s žádostí o spolupráci. Píši bakalářskou 

práci, jejímž tématem je sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 

Praktická část této práce je založena na analýze výpovědí žáků základních škol. Chtěla bych 

Vás poprosit o umožnění spolupráce s Vaším dítětem. 

 

 Ke zjišťování informací budu využívat standardizovaný dotazník sebepojetí školní 

úspěšnosti dětí SPAS. Jedná se o soubor 48 uzavřených otázek (dítě odpovídá pouze ANO 

nebo NE), které hodnotí, jaké má dítě sebepojetí v oblasti matematiky, čtení, pravopisu, psaní 

a sebedůvěry. 

 

 Testování bude probíhat v průběhu školního dne po domluvě s učiteli Vašeho dítěte 

tak, aby nehrozilo zásadní zameškání v současně probíraném učivu a vše bude vyplněno 

anonymně. Vaše dítě bude mít právo kdykoli spolupráci ukončit. 

 

 Pokud se spoluprácí souhlasíte, připojte podpis, kterým vyslovujete souhlas s níže 

uvedeným prohlášením.  

 

 V případě dotazů pište na e-mail: zuzana.novakova146@seznam.cz.  



Prohlášení 
 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí své/ho dcery/syna …................................... 

…............................... na výzkumu k bakalářské práci Sebepojetí žáků se specifickými 

poruchami učení na základní škole. Byl/a jsem informován/a o podstatě výzkumu a 

seznámen/a s cíli, metodami a postupy, které budou při výzkumu používány. Souhlasím s tím, 

že všechny získané údaje budou anonymně zpracovány, použity jen pro účely bakalářské 

práce a že výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány.  

 

Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měl/a jsem 

možnost se řešitele/ky zeptat na vše, co jsem považoval/a za pro mne podstatné a potřebné 

vědět. Na tyto mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou odpověď. Jsem informován/a, 

že má/můj dcera/syn má možnost kdykoliv od spolupráce na bakalářské práci odstoupit, a to i 

bez udání důvodu, a toto právo jsem svému dítěti vysvětlila. 

 

 

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce: 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

V_____________________________dne:__________________________________ 

  



Příloha 2 – Ukázka dotazníku SPAS 

 

 



 



 

 

 



Příloha 3 – Ukázka vyplněného dotazníku SPAS 

 



 



 
 

 


