
Příloha 1 - Dotazník sociálních aspektů prostředí dítěte 
 

Měsíc a rok narození dítěte (např. září 2009) : _____________________ 

Genderová příslušnost dítěte: a) chlapec b) dívka 

Počet mladších sourozenců: _____Počet starších sourozenců: _______ 

Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů: 

Matka                                  Otec 

a) základní vzdělání a) základní vzdělání 

b) střední vzdělání bez maturity b) střední vzdělání bez maturity 

c) střední vzdělání s maturitou c) střední vzdělání s maturitou 

d) nástavbové a vyšší odborné vzdělání d) nástavbové a vyšší odborné vzdělání 

e) vysokoškolské vzdělání e) vysokoškolské vzdělání 

 
Struktura rodiny: 

Dítě vyrůstá v:  

a) úplné rodině   

b) neúplné rodině 

      b1) pouze s matkou 

      b2) pouze s otcem 

 

 

Délka předškolního vzdělávání (v jakékoli MŠ): 

  a) méně než 1 rok 

  b) 1 rok a více 

  c) 2 roky a více 

  d) 3 roky a více 

 

Domácí gramotnostní prostředí 

 

Jak se často se dítě věnuje aktivitě 

spojené s knihami? (prohlíží si je, 

společně si čtete) Říkáte / čtete dítěti pohádku na dobrou noc? 

a)  nikdy a) nikdy 

b)  výjimečně 

     (příležitostně např  .na dovolené) 

b) výjimečně  

     (příležitostně např. na dovolené) 

c) občas (několikrát za měsíc) c) občas (několikrát za měsíc) 

d) často (několikrát za týden) d) často (několikrát za týden) 

e) každý den e) každý den 

 

Povídáte si s dítětem o přečteném nebo nad knihou? 
a) nikdy 

b) výjimečně 

c) občas 

 d) často 

e) vždy 

 



Příloha 2 - Test aktivní slovní zásoby 
 

SUBTEST ZAMĚŘENÝ NA SUBSTANTIVA 
 

1.část - tvorba antonym 

počet bodů 

 Položka odpověď probanda   
 NOC     
 KLUK     
 SVĚTLO     
 PRAVDA     
 MIMINKO     
 

2.část - vysvětlení významu pojmu 

počet bodů hodnota 
kvality 

VODA       

RADOST       

RÁNO       

MOZEK       

OBLEČENÍ       

3.část - popis obrázku 
počet bodů 

 

LES     
 

KOUPELNA     
 

OBCHOD     
 

KUCHYŇ     
 

MĚSTO     
  

  



SUBTEST ZAMĚŘENÝ NA VERBA 
 

1.část - tvorba antonym 

počet bodů 

 Položka odpověď probanda   
 USÍNAT     
 MLČET     
 BĚHAT     
 ZHASNOUT     
 NENÁVIDĚT     
 

2.část - vysvětlení významu pojmu 

počet bodů hodnota 
kvality 

ZPÍVAT       

PLAKAT       

SPĚCHAT       

OTEVÍRAT       

NENÁVIDĚT       

3.část - popis obrázku 
počet bodů 

 

ŠKOLKA     
 

NEMOCNICE     
 

HORY     
 

MOŘE     
 

FARMA     
  

  



SUBTEST ZAMĚŘENÝ NA ADJEKTIVA 
 

1.část - tvorba antonym 

počet bodů 

 Položka odpověď probanda   
 VESELÝ     
 DLOUHÝ     
 PRÁZDNÝ     
 CHYTRÝ     
 HORKÝ     
 

2.část - vysvětlení významu pojmu 

počet bodů hodnota 
kvality 

HODNÝ       

ČISTÝ       

PROTIVNÝ       

TICHÝ       

MORKÝ       

3.část - popis obrázku 
počet bodů 

 

ČERT     
 

STŮL     
 

OHEŇ     
 

DORT     
 

PES     
  

  



Příloha 3 - Obrázky k třetí části subtestů 
 

Obrázek k pojmu “kuchyň” (3.část subtestu zaměřeného na substantiva) 

 

 

Obrázek k pojmu “koupelna” (3.část subtestu zaměřeného na substantiva) 

 

 

 



Obrázek k pojmu “les” (3.část subtestu zaměřeného na substantiva) 

 

Obrázek k pojmu “obchod” (3.část subtestu zaměřeného na substantiva) 

 



Obrázek k pojmu “město” (3.část subtestu zaměřeného na substantiva) 

 

Obrázek k pojmu “farma” (3.část subtestu zaměřeného na verba) 

 



Obrázek k pojmu “školka” (3.část subtestu zaměřeného na verba)  

 

Obrázek k pojmu “nemocnice” (3.část subtestu zaměřeného na verba) 

 



Obrázek k pojmu “hory” (3.část subtestu zaměřeného na verba) 

 

 

Obrázek k pojmu “moře” (3.část subtestu zaměřeného na verba) 

 

  



Obrázky k pojmu “čert” (3.část subtestu zaměřeného na adjektiva) 

 

 



Obrázky k pojmu “oheň” (3.část subtestu zaměřeného na adjektiva) 

 

 



Obrázky k pojmu “dort” (3.část subtestu zaměřeného na adjektiva) 

 

 



Obrázky k pojmu “pes” (3.část subtestu zaměřeného na adjektiva)

 



Obrázky k pojmu “stůl” (3.část subtestu zaměřeného na adjektiva)

 

 



Příloha 4 - Přípustné odpovědi k první části subtestů 
 

1. část subtestu zaměřeného na substantiva 

 Noc x den, ráno, jitro 

 Pravda x lež, nesmysl, vymýšlení 

 Světlo x tma, šero 

 Kluk x holka, dívka, žena, děvče 

 Miminko x stařec/stařena, dospělý, dědeček/babička, velký kluk/holka 

 

1. část subtestu zaměřeného na verba 

 Usínat x probouzet se, vstávat 

 Mlčet x mluvit, povídat, brebtat, křičet, řvát, vyprávět 

 Běhat x stát, chodit/jít pomalu, zastavit se 

 Zhasnout x rozsvítit, udělat světlo 

 Nenávidět x mít rád, milovat, zbožňovat 

 

1. část subtestu zaměřeného na adjektiva  

 Veselý x smutný, skleslý, nešťastný 

 Dlouhý x krátký 

 Prázdný x plný, naplněný 

 Chytrý x hloupý, blbý, nevzdělaný 

 Horký x studený, ledový 

 

 

 


