
Příloha č. 1 

Vzor dotazníku 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

jsem studentkou speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze a ráda bych Vás 

požádala o vyplnění dotazníku. Tento výzkum je součástí mé bakalářské práce na téma 

„Postoje pedagogických pracovníků k inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami“. Na základě tohoto průzkumu chci ověřit názory pedagogů z 

běžných a speciálních základních škol. U několika otázek Vás požádám o vlastní 

zformulování. Dotazník je zcela anonymní. Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a čas. Nikola 

Ichnatíková, studentka 3. ročníku, bakalářského studia. 

1. Jakého jste pohlaví? 

a. Žena  

b. Muž 

 

2. Jaký je Váš věk?  

a. Do 45 let  

b. Nad 45 let 

3. Z jakého oboru jste vykonávali státní závěrečnou zkoušku?  

 

______________________________________________________ 

4. Máte další rozšiřující studium ze speciální pedagogiky, jaké?  

a. Ano 

b. Ne 

______________________________________________________ 

5. Jste ochotni si rozšířit svoji kvalifikaci? 

a. Spíše ano 

b. Ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 



6. Máte možnost k doplnění vzdělání ve speciální pedagogice?  

a. Spíše ano 

b. Ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

7. Na jaké škole učíte? 

a. Základní škola 

b. Základní škola speciální 

8. Jak dlouho pracujete ve školství?  

a. 1 – 5 let 

b. 6 – 10 let 

c. 11 – 15 let 

d. 16 – 20 let 

e. 21 a více let 

 

9. Jak dlouho pracujete s žákem se speciální vzdělávacími potřebami? 

a. 1. rok 

b. 2 - 3 roky 

c. 4 - 5 let 

d. 5 a více let 

 

10. Souhlasíte s inkluzí dětí se SVP? 

a. Spíše ano 

b. Ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Záleží na postižení 

 

 

  



11. Kteří žáci dle typu postižení by měli být integrováni?  

a. Mentální postižení 

b. Tělesné postižení 

c. Zrakové postižení 

d. Sluchové postižení  

e. Všechny  

f. Žádné 

 

12. Jak ovlivní integrovaný žák intaktní spolužáky?  

a. Kladně  

b. Záporně 

c. Vůbec 

Pokud kladně/záporně – jak?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

13. Jak ovlivní intaktní žáci integrovaného spolužáka?  

a. Kladně 

b. Záporně 

c. Vůbec 

Pokud kladně/záporně – jak?  

 

_________________________________________________________________________ 

14. Jaká jsou úskalí v inkluzivním vzdělávání?  

a. Finance 

b. Nedostatečné vzdělání pedagogů  

c. Nepřipravenost žáků 

d. Nedostatečný rámcový vzdělávací program 

e. Informovanost 



15. Je přítomnost asistenta pedagoga u žáka se SVP důležitá?  

a. Spíše ano  

b. Ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

 

16. Je střední pedagogické vzdělání pro asistenta pedagoga důležité? 

a. Velmi důležité 

b. Spíše důležité 

c. Spíše nedůležité 

d. Nedůležité 

 

17. Je potřebná větší podpora školského poradenského zařízení při tvorbě IVP?  

a. Spíše ano 

b. Ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

 

18. Jaká je výuka ve třídě s integrovaným žákem?  

a. Stejná 

b. Náročnější 

c. Velmi náročná 

d. Nevyhovující 

 


