
Seznam příloh

Příloha č. 1: Scénář polostrukturovaného rozhovoru (scénář)

Příloha č. 2: Polootevřený dotazník (přepsaná podoba dotazníku)

Příloha č. 3: Informovaný souhlas k rozhovorům



Příloha č. 1: Scénář polostrukturovaného rozhovoru (scénář)

SCÉNÁŘ K ROZHOVORU S RODIČI DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

 Osobní představení

 Představení tématu práce a cíle výzkumu

 Informovaný souhlas ve dvou kopiích

1. ČÁST – OBECNÉ INFORMACE

NAVOZENÍ ATMOSFÉRY…

 Povídejte mi o tom, jak jste zjistili diagnózu, jak to vše následně probíhalo, jak 

to nyní zvládáte (pracujete?)

DOPTAT SE…

 Věk dítěte

 Věk stanovení diagnózy u dítěte

 Míra postižení – lehčí forma – těžší forma

 Matka dítěte je zaměstnaná na plný úvazek – zaměstnaná na poloviční úvazek 

– je na mateřské dovolené – není zaměstnána je s dítětem doma

 Máte ve své rodině někoho dalšího s diagnózou Aspergerova syndromu?

2. ČÁST – DIAGNOSTIKA ASPERGEROVA SYNDROMU

NAVOZENÍ ATMOSFÉRY…

 Někdy se rodičům i dětem uleví, když získají diagnózu. Jak to bylo u Vás? 

Jaké byly celkově pocity ve Vaší rodině?

DOPTAT SE…

 Upozornil Vás někdo mimo rodinný okruh na to, že by Vaše dítě mohlo mít 

Aspergerův syndrom? (lékařka, vychovatelka, učitelka atd.)

 Slyšel/a jste někdy předtím o Aspergerově syndromu?



 Kdo a jak diagnostikoval AS? Jak dlouho trvalo, než jste zjistili diagnózu? 

Byly s tím nějaké problémy

3. ČÁST – ZDRAVOTNÍ PÉČE

NAVOZENÍ ATMOSFÉRY…

 Jaké jsou Vaše zkušenosti s lékaři a zdravotnickými pracovníky? 

 Měli jste v oblasti zdravotnictví s Vaším dítětem nějaké problémy?

DOPTAT SE…

 Získali jste průkaz zdravotně postiženého (bez odvolání/s odvoláním)?

 Jaký druh průkazu?

 Jak dlouho ho trvalo získat?

 Další problémy ke zmínění…

4. ČÁST – PŘÍSPĚVKY

NAVOZENÍ ATMOSFÉRY…

 Jaké pobírá Vaše rodina dávky? Pociťujete v oblasti dávek nějaké problémy?

DOPTAT SE…

 Žádali jste o příspěvek na mobilitu?

- Získali jste příspěvek na mobilitu?

 Žádali jste o příspěvek na zvláštní pomůcku?

- Získali jste příspěvek na zvláštní pomůcku?

- O jakou pomůcku jde?

- Pokud jste příspěvek nezískali, hodláte v pozdějším věku 

dítěte o něj žádat znova a o jakou pomůcku byste měli zájem?

 Žádali jste o příspěvek na péči?

- Získali jste příspěvek na péči?

- Jakým způsobem tento příspěvek využíváte? (Jakou 

službu za něj hradíte?)



 Máte/měli jste prodloužený rodičovský příspěvek z důvodu zdravotního 

postižení dítěte?

5. ČÁST – FINANCE

 Máte dojem dostatečné finanční podpory ze stran státu? (viz příspěvky výše)

 Máte dojem, že finančně zvládáte péči o svého potomka s Aspergerovým 

syndromem?

 Měl/a byste stejný dojem i kdyby ze stran státu neexistovala žádná podpora?

 Máte dojem, že kdyby Vaše dítě nemělo tuto diagnózu, byly by vaše finanční 

situace mnohem lepší?

 Uvítal/a byste jinou formu finanční podpory, než doposud ze stran státu 

existuje?

 V jaké oblasti života Vašeho dítěte vynakládáte nejvíce financí? Máte dojem, 

že je to hodně?

6. ČÁST – SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 Jakých sociálních služeb, případně jiných služeb (např. od APLY) využíváte?

 Co si myslíte o dostupnosti služeb, které využíváte? Co by se mělo dle Vašeho 

názoru změnit?

 Vyhovuje Vám nabídka nabízených služeb? Postrádáte nějaký druh služby?

7. ČÁST – VZDĚLÁVÁNÍ

NAVOZENÍ ATMOSFÉRY…

 Jaké to bylo, když bylo potřeba umístit vaše dítě do školy? 

 Jak Vaše dítě ve škole funguje?



DOPTAT SE…

 Navštěvuje Vaše dítě obyčejné nebo specializované vzdělávací zařízení? (dle 

věku dítěte se jedná buď o mateřskou, nebo základní školu)

- Pokud obyčejné – vyšli Vám zdejší vychovatelé/učitelé 

nějakým způsobem vstříc? A v jaké podobě? (individuální plán, 

možnost asistentky atd.)

- Pokud specializované – nalezli jste toto zařízeni sami 

nebo jste na něj byli prostřednictvím nějakého odborníka 

upozorněni/odkázáni?

 Jaké problémy byste v oblasti vzdělávání Vašeho dítěte ještě rádi zmínili? 

8. ČÁST – DOPLŇKOVÁ ČÁST

 Na jaké problémy, které plynou z toho jak je sociální politika vůči dětem s AS 

nyní nastavena, byste rádi ještě upozornili?

DĚKUJI VÁM ZA ROZHOVOR!!!



Příloha č. 2: Polootevřený dotazník (přepsaná podoba online dotazníku)

Dobrý den,

tento dotazník je určen pro rodiče nezletilých dětí, které mají stanovenou diagnózu 

Aspergerova syndromu. Vyplněný dotazník bude sloužit jako podklad pro výzkumnou část 

bakalářské práce s názvem Podpora rodin dětí s Aspergerovým syndromem. Samotná práce 

pojednává o nastavení sociální politiky vůči těmto rodinám a dotazník má za účel ukázat, jak 

se nastavení politiky konkrétně odráží na těchto rodinách. Přínosem této práce může být její 

funkce jako jakési příručky pro rodiny, které tomuto problému nově čelí. Veškeré získané 

informace z dotazníku budou v bakalářské práci zpracovány citlivě a anonymně.

JAK V DOTAZNÍKU POSTUPOVAT?

Otázky, které se nějakým způsobem nevztahují na Vaši situaci lze přeskočit.

Velice děkuji za Vámi věnovaný čas tomuto dotazníku.

Kateřina Rábová

studentka Univerzity Karlovy, FSV oboru Sociologie a sociální politika

1. Pohlaví respondenta.

A. Žena   

B. Muž

2. Kolik lez je nyní vašemu dítěti? 

------

3. V kolika letech byla Vašemu dítěti stanovena diagnóza Aspergerova syndromu?

------

4. Jaký stupeň závislosti Vaše dítě má?

A. 1. stupeň - lehká závislost



B. 2. stupeň - středně těžká závislost

C. 3. stupeň - těžká závislost

D. 4..stupeň - úplná závislost

5. Máte ve své rodině někoho dalšího, komu již byla stanovena diagnóza Aspergerova 

syndromu?

A. Ano

B. Ne

C. Nevím

6. Upozornil Vás někdo mimo rodinný okruh na to, že by Vaše dítě mohlo mít 

Aspergerův syndrom (lékařka, vychovatelka, učitelka atd.)?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Slyšel/a jste někdy předtím o Aspergerově syndromu (myšleno před diagnostikou 

Vaše dítěte)?

A. Ano

B. Ne

C. Nevzpomínám si 

8. Jakou instituci jste navštívili s Vaším dítětem k získání diagnózy Aspergerova 

syndromu?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Jak dlouho trvalo, než jste získali diagnózu?

------

10. Rozhodli jste se na základě diagnózy zažádat o průkaz zdravotního postižení?

A. Ano

B. Ne

11. Jak probíhalo posuzování nároku na průkaz zdravotně postiženého? Naskytly se 

nějaké problémy ze stran jednání lékaře, který Vám vytvářel posudek?



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Průkaz zdravotně postiženého jsme získali...

A. Na poprvé

B. Na základě odvolání

C. Nezískali vůbec

13. Jaký druh průkazu zdravotně postiženého jste dostali?

A. TP

B. ZTP

C. ZTP/P

14. Jak dlouho trvalo získat tento průkaz?

------

15. Žádali jste o příspěvek na mobilitu?

A. Ano

B. Ne

16. Získali jste příspěvek na mobilitu?

A. Ano

B. Ne

17. Žádali jste o příspěvek na zvláštní pomůcku?

A. Ano

B. Ne

18. Získali jste příspěvek na zvláštní pomůcku?

A. Ano

B. Ne

19. Jakou pomůcku jste na základě příspěvku pořídili/využíváte?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



20. Pokud jste příspěvek nezískali (nebo ani nežádali), hodláte v pozdějším věku dítěte o 

něj žádat znovu a o jakou pomůcku byste měli zájem?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Žádali jste o příspěvek na péči?

A. Ano

B. Ne

22. Získali jste příspěvek na péči?

A. Ano

B. Ne

23. Jakým způsobem využíváte příspěvek na péči, tedy jako službu za něj hradíte?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Máte/měli jste prodloužený rodičovský příspěvek z důvodu zdravotního postižení 

Vašeho dítěte?

A. Ano

B. Ne

25. Máte dojem dostatečné finanční podpory ze stran státu (myšleno na základě výše 

zmiňovaných příspěvků)?

A. Ano mám dojem, že podpora ze stran státu je zcela dostatečná

B. Ne, myslím si, že bychom si jako rodina se zdravotně postiženým dítětem zasloužili 

mnohem větší podporu ze stran státu

C. Volná odpověď dle vlastních pocitů

26. Máte dojem, že finančně zvládáte péči o svého potomka s Aspergerovým 

syndromem?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

27. Měl/a byste stejný dojem i kdyby ze stran státu neexistovala žádná podpora?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------



28. Máte dojem, že kdyby Vaše dítě nemělo tuto diagnózu, byly by vaše náklady na něj 

mnohem nižší?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

29. Uvítal/a byste jinou formu finanční podpory, než doposud ze stran státu existuje? A 

pokud ano tak jakou?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

30. V jaké oblasti života Vašeho dítěte vynakládáte nejvíce financí? Máte dojem, že je to 

hodně?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

31. Jakých sociálních služeb, případně jiných služeb (např. od APLY) využíváte?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

32. Co si myslíte o dostupnosti služeb, které využíváte? Co by se mělo dle Vašeho názoru 

změnit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

33. Co si myslíte o výši cen za sociální služby, které využíváte?

A. Ceny jsou nízké

B. Ceny jsou odpovídající

C. Ceny jsou vysoké

D. Odpověď dle svého pocitu

34. Vyhovuje Vám rozsah nabízených služeb? Postrádáte nějaký druh služby?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

35. Navštěvuje Vaše dítě obyčejné nebo specializované vzdělávací zařízení (dle věku 

dítěte se jedná buď o mateřskou, základní nebo střední školu)?



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

36. Pokud dítě navštěvuje obyčejné vzdělávací zařízení: Vyšli Vám zdejší 

vychovatelé/učitelé nějakým způsobem vstříc? A v jaké podobě (individuální plán, 

možnost asistentky atd.)?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

37. Pokud dítě navštěvuje specializované vzdělávací zařízení: Nalezli jste toto zařízeni 

sami nebo jste na něj byli prostřednictvím nějakého odborníka upozorněni/odkázáni?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

38. Jaké problémy byste v oblasti vzdělávání Vašeho dítěte ještě rádi zmínili?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

39. Na jaké problémy, které plynou z toho jak je sociální politika vůči dětem s 

Aspergerovým syndromem nyní nastavena, byste rádi ještě upozornili?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

40. Máte zájem zaslat výslednou podobu bakalářské práce včetně výsledků z tohoto 

výzkumu?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------



Příloha č. 3: Informovaný souhlas

VÝZKUM PRO PRAKTICKOU ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PODPORA 

RODIN DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

Dnes jsem poskytl/a rozhovor Kateřině Rábové, studentce oboru Sociologie a 

sociální politika na FSV UK v rámci výzkumu pro její bakalářskou práci.

Moje účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu 

odmítnout odpovědět na otázky, na které nechci odpovědět. Mám také právo 

rozhovor kdykoli ukončit. Jsem si vědom/a toho, že rozhovor bude 

zaznamenáván na diktafon a přepsán do písemné formy.

Dále se autorka práce zavazuje, že veškeré získané informace z rozhovoru 

budou v práci uvedeny anonymně, tedy tak že nikde nebude zveřejněno Vaše 

jméno. 

S výše uvedeným souhlasím.

Datum:

Jméno respondenta: 

Podpis respondenta:

Mám zájem zaslat zpracovanou bakalářkou práci:  Ano – Ne

Na email:         

Podpis studentky:                          
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