
Příloha 1 – Ukázka elektronického dotazníku určeného rodičům dětí ve věku 2 – 5 let 
Dobrý den, 
jsem studentkou Pedagogické fakulty UK, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Chtěla bych Vás 

požádat o vyplnění následujícího dotazníku pro účely mé diplomové práce na téma: Vývoj 

řeči. Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám jen pár minut. 
Dotazník je určen rodičům dětí ve věku 2 - 5 let. 
1. Pohlaví: 

 muž 
 žena 

2- Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 základní 
 stření bez maturity/ vyučen/a 
 střední s maturitou 
 vysokoškolské 

3. Jaké je Vaše zaměstnání? 
________________________________ 
4. Datum narození dítěte: 
________________________________ 
5. Pohlaví dítěte: 

 dívka 
 chlapec 

6. V jakém věku dítě začalo používat první slova? 
 před prvním rokem 
 v jednom roce 
 v roce a půl 
 ve dvou letech 
 jiná:________________________ 

7. Jaké z nabízených slovních druhů si dítě osvojilo nejdříve? Seřaďte následující slovní 

druhy za sebou od nejdříve po nejpozději použitého slovního druhu. 



 podstatná jména 
 přídavná jména 
 zájmena 
 číslovky 
 slovesa 
 předložky 
 spojky 
 citoslovce 
 Zatím nepoužilo tyto slovní druhy:_____________________ 

8. Kdy začalo dítě spojovat slova do vět? 
___________________________________ 
9. V kolika letech začalo dítěte tvořit souvětí?  
___________________________________ 
10. Ve třech letech dítě skloňovalo a časovalo. 

 ano 
 ne 
 nejsou mu ještě tři roky, přesto skloňuje a časuje 
 nejsou mu ještě tři roky, neskloňuje a nečasuje 

11. Kolik slov dítě průměrně ve třech letech používalo? 
 okolo 400 
 okolo 1000 
 okolo 1500 
 dítě užívá jiný počet slov (je mladší, nebo jiný důvod) a to průměrně:____________ 

12. Kdy začalo dítě správně používat podřadné souvětí? (Obsahuje jednu větu hlavní a jednu 

vedlejší. Časté spojky: že, aby, protože, jelikož...) 
 před třetím rokem 
 3 roky – 3 roky a 4 měsíce 
 3 roky a 5 měsíců – 4 roky 
 později 
 ještě nezačalo 
 nevím 

Děkuji za vyplnění. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 



Příloha 2 – Ukázka pozorovací tabulky 
a) Osobní anamnéza: 

Pohlaví: 
Měsíc narození: 
Těhotenství a porod:  
Celkový vývoj osobnosti: pravděpodobně normální / opožděný Introvert x extrovert b) Rodinná anamnéza: 
věk matky:                vzdělání:       zaměstnání: 
věk otce:    vzdělání:    zaměstnání: 
sourozenci: 

Pozorovaná oblast: ano / ne  Poznámky: 
Rozumí pokynům a reaguje na ně. 
 

  
Nemá strach z komunikace. 
 

 
Používá pouze slova.  
Používá především slova, občas zařadí větu jednoduchou.  
Používá pouze věty jednoduché.  
Používá věty jednoduché a zároveň souvětí 

souřadné.  
Používá věty jednoduché, souvětí souřadné, ale i 

podřadné.  
Dítě správně časuje a skloňuje.  
Má aktivní slovní zásobu.  
Hovoří o sobě v první / třetí osobě. 
 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
 

 

 


