
Příloha 1 – Obrázek č.1 k nácviku popisu1 

 

 

 

                                                             
1 Převzato z: SLEZÁKOVÁ, Kateřina. Mluv se mnou: pracovní listy pro rozvoj dětské řeči. Ilustroval Patricie 
KOUBSKÁ. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0711-5. 



Příloha 2 – Obrázek č.2 k testování 

 

 



Příloha 3 – Krabicový pokojíček 

 



Příloha 4 – Záznamový arch 

Jméno příjmení:     

                                                               

Pasivní slovní zásoba:                                                               Datum testování: 

PŘEDLOŽKA NE/SPRÁVNOST URČENÍ MÍSTA 

NA krabici   

ZA krabici   

POD kostku   

DO šuplíku   

MEZI knihy   

VEDLE krabice   

PŘED krabicI   

UPROSTŘED koberce   

 

Poznámky: 

 

 

 

 

Aktivní slovní zásoba:                                                             Datum testování: 

PŘEDLOŽKA NE/SPRÁVNOST POUŽITÁ PŘEDLOŽKA 

NA krabici   

ZA krabici   

POD kostku   

DO šuplíku   

MEZI knihy   

PŘED krabici   

VEDLE krabice   

UPROSTŘED koberce   

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 



Příloha 5 – Žádost o svolení výzkumu, Informovaný souhlas 

Žádost o svolení výzkumu na téma  

Slovní zásoba dětí mladšího školního věku 

 

Vážení rodiče, 

obracím se na Vás s laskavou žádostí o spolupráci v rámci výzkumu. Výzkum probíhá pro účely 

zpracování mé diplomové práce s názvem Slovní zásoba dětí mladšího školního věku. Diplomová 

práce je vedena na katedře Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty v Praze.  

 

Co budu zkoumat? 

Hlavním cílem výzkumu je analyzovat slovní zásobu dětí mladšího školního věku se zaměřením na 

aktivní a pasivní osvojení předložek. Ráda bych zjistila, jaké slovní druhy žáci mladšího školního věku 

spontánně užívají v mluvních projevech vzniklých na základě popisu obrázku. Testování bude dále 

zaměřeno na zjišťování porozumění významu jednotlivých předložkových výrazů a na četnost a 

správnost jejich užívání.  

Jak by účast Vašeho dítěte ve výzkumu probíhala? 

Pro získání dat potřebných k analýze slovní zásoby mám sestaven „test“. Test obsahuje úkoly hravější 

formy, aby jeho plnění pro žáky bylo atraktivnější a měli chuť spolupracovat. Testování bude probíhat 

v době školní výuky v prostorách vymezených školou. Žáci budou testováni jednotlivě. Předpokládaná 

doba plnění testu je 10-15minut. Testování bude probíhat ve dvou sezeních.  

Děkuji za pročtení této žádosti a těším se na spolupráci s dětmi. Pokud souhlasíte se zařazením 

Vašeho dítěte do výzkumu, prosím vyplňte informovaný souhlas. 

S poděkováním a přáním hezkých dní, Eliška Hrubá. 

 

 

 

 



INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Tímto dávám souhlas se zařazením mého dítěte do výzkumu, jenž probíhá v rámci zpracování 

diplomové práce Slovní zásoba dětí mladšího školního věku a bude realizován v některém 

z následujících dní 30.11.-2.12. 2016. Souhlasím s tím, aby výzkumník po potřebnou dobu pracoval 

s dítětem, a to v prostředí školy, kterou dítě navštěvuje. 

Ráda bych Vás ujistila o: 

� mlčenlivosti výzkumníka ve vztahu k osobním údajům o účastnících výzkumu. 

� anonymitě respondentů, veškeré identifikující údaje budou odstraněny. 

�  Vašem právu a právu Vašeho dítěte kdykoliv odstoupit od výzkumné aktivity. 

Výzkum probíhá u dětí s odkladem školní docházky a u žáků první třídy. Jedním z  cílů je porovnat 

kvalitu a kvantitu slovní zásoby žáků mladšího školního věku. Pokud by Vás zajímaly závěry 

výzkumného šetření, uveďte ke jménu dítěte emailovou adresu. 

Jméno, příjmení, datum narození dítěte:                      Podpis zákonného zástupce: 

…………………………………………………… ………………                 ………….                          

…………………………………………………… ………………                 ………….                          

…………………………………………………… ………………                 ………….                          

…………………………………………………… ………………                 ………….                          

…………………………………………………… ………………                 ………….                          

…………………………………………………… ………………                 ………….                          

…………………………………………………… ………………                 ………….                          

…………………………………………………… ………………                 ………….                          

…………………………………………………… ………………                 ………….                          

 

 

 

 

 

 

 


