Přílohy:
Příloha 1 - Úvodní dopis

Vážená paní ředitelko/ vážený pane řediteli,
ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o umožnění sběru dat pro svou diplomovou práci, kterou píši
na katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V rámci své diplomové práce s názvem „Vnímaná akademická účinnost žáků s problematickým
chováním“ bych se chtěla věnovat dětem a dospívajícím, kterým byla nařízena ústavní výchova, a kteří
pobývají v dětských domovech se školou. Cílem diplomového projektu je zjistit, zda má ústavní výchova
a s tím spojená změna prostředí, ve kterém dítě dosud žilo, dopad na vnímanou akademickou účinnost.
Pojem vnímaná akademická účinnost vysvětluji níže.
Ke své diplomové práci používám dotazník, který se tomuto tématu. Tento dotazník zasílám v příloze
k nahlédnutí.
Chtěla bych Vás tímto poprosit, zda bych mohla navázat spolupráci s Vaším Dětským domovem se
školou a sbírat u Vás data pro svojí diplomovou práci. Spočívalo by to v tom, že bych pomocí dotazníku
otestovala Vaše žáky 6. – 9. tříd. Vyplňování dotazníku zabere žákům přibližně jednu vyučovací hodinu.
Je pro mě důležité, aby žáci vyplnili všechny položky dotazníku, a to co nejpravdivěji. Proto budu
dotazník žákům číst, vysvětlovat jednotlivé otázky a dohlížet na vyplňování. Sběr dat je možné provádět
skupinově, ale je potřeba zajistit, aby každý respondent seděl sám a měl prostor pro samostatnou
práci. Veškerý sběr dat zajistím sama.
Data, která mi budou poskytnuta, budou přísně důvěrná a budou použita výhradně pro účely mé
diplomové práce. Jméno žáka a místo sběru dat, které je zahrnuto do úvodního anamnestického
dotazníku, je pouze pro možnost kontroly a doplnění údajů. Do výsledné práce budou tato data
anonymizována a nikde se už neobjeví.
Pokud se dohodneme na spolupráci, katedra psychologie FF UK v Praze Vám ráda poskytne potvrzení
o takové spolupráci, kterým lze doložit zřizovateli či jiným subjektům odborné aktivity DDŠ a spolupráci
s dalšími profesními organizacemi.

Případné dotazy ráda zodpovím, případně se můžete obrátit na vedoucí diplomové práce, PhDr. Lenku
Krejčovou, Ph.D. (lenka.krejcova@ff.cuni.cz)

Mnohokrát Vám děkuji,
Bc. Veronika Matějková (studentka psychologie na FF UK v Praze), (Ver.matejk@seznam.cz)
________________________________________________________________________________
Koncept vnímané účinnosti (self‐efficacy) uvedl v 70. letech 20. století kanadský psycholog Albert
Bandura. Ve školním prostředí mluvíme o tzv. vnímané akademické účinnosti (academic self‐efficacy).
V České Republice dosud nebyl tento koncept příliš zkoumán.
Termínem vnímaná účinnost označujeme přesvědčení člověka o tom, zda je schopen dosáhnout
určitého cíle. Zjednodušeně můžeme říci, že nezáleží pouze na tom, jaké mají studenti schopnosti pro
zvládnutí zadaného úkolu, ale také na tom, jestli věří, že úkol zvládnou.
Studenti s nízkou úrovní vnímané akademické účinnosti pochybují o svých schopnostech vyřešit zadaný
úkol, pracují s menším nasazením, jsou méně pohotoví a narazí‐li na překážky, brzy se vzdávají. Mohou
se cítit bezradní a zoufalí, pociťovat úzkost a strach. Oproti tomu studenti s vysoce vyvinutou vnímanou
akademickou účinností jsou motivovaní, pouštějí se i do složitějších úkolů, překážky vnímají jako výzvy,
práce je naplňuje a vzrušení s ní spojené vnímají spíše jako adrenalin.
Více informací lze nalézt například na těchto webových stránkách:
http://des.emory.edu/mfp/self‐efficacy.html
http://self‐efficacy.webnode.cz/o‐self‐efficacy

Příloha 2 – Dotazníková baterie
A) Anamnestický dotazník
Než začneš, vyplň prosím, následující informace o sobě.

Jméno: _______________________________________

Příjmení: ______________________________________

Dnešní datum: ________________

Datum narození: _______________

Město DDŠ: ____________________________________

Odkdy jsi v DDŠ: __________________________

Třída (ročník): ________

Opakoval/a jsi nějaký ročník?

□ ANO

□ NE

Napiš prosím známky, které jsi měl/a z uvedených předmětů na posledním vysvědčení.
Pokud si to nepamatuješ, napiš, co Ti vychází nyní:

Český jazyk:
Matematika:
Cizí jazyk:
Dějepis:

Přírodopis:
Fyzika:
Známka z chování:

Dostala/a jsi v posledním pololetí

ředitelskou důtku

důtku třídního učitele □ NE

□ NE

□ ANO

□ ANO

Proč jsi v dětském domově?

____________________________________________

____________________________________________

B) Dotazník MALS
Odpovídej pokud možno zcela upřímně. Zaškrtni odpověď, která tě nejlépe popisuje.
A = zcela pravdivé
B = spíše pravdivé

C = někdy ano, někdy ne
D = spíše nepravdivé

E = zcela nepravdivé

1. Jsem dobrý(á) při psaní písemek.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

2. Rád(a) řeším různé úkoly.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

3. Když dostanu zadaný nový úkol, zpravidla
věřím, že ho zvládnu.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

4. Pečlivé promýšlení práce nebo úkolu
pomáhá, aby je člověk lépe zvládl.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

5. Když ve třídě o něčem diskutujeme, daří se
mi zapojovat do hovoru.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

6. Potřebuji, aby mi někdo s úkoly hodně
pomáhal.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

7. Mám rád(a), když můžu řešit složité úkoly.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

8. Znervózním, když mám zadaný nový úkol.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

9. Myslím, že řešení složitých úkolů je zábava.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

10. Když se mi stane, že si s nějakým úkolem
nevím rady, většinou nakonec přijdu na to jak
dál pokračovat.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

11. Učení je pro mě snadné.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

12. Je pravda, že se mi příliš nedaří řešit
složitější úkoly.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

13. Rozumím významu mnoha různých slov
a pojmů.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

14. Většinou důsledně přemýšlím o tom, co
musím udělat.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

15. Vím, jak vyřešit složité úkoly, když na ně
narazím.

16. Hodně školních úkolů pokládám za složité.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

17. Jsem chytrý(á).

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

18. Umím se učit.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

19. Baví mě přemýšlet.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

20. Učení je pro mě složité.

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

C) Dotazník ChSE
Tento dotazník je navržený, aby pomohl lépe pochopit různé věci, jež jsou pro žáky základní školy
náročné. Ptáme se tedy na Tvé zkušenosti, které se týkají školy a přípravy do školy.
„Ohodnoť svoji míru přesvědčení, že tyto věci dokážeš udělat.“
Použij níže uvedenou škálu

☐

A

☐B

☐C

☐D

☐E

A Nedokážu to udělat
B Spíš to nedokážu udělat
C Nejsem si jistý/jistá, jestli to dokážu
D Spíš to dokážu udělat
E Určitě to dokážu

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

1. Dokončit zadané úkoly v určeném čase
2. Přinutit se k učení, když je více jiných,
zajímavějších věcí k dělání
3. Vždy se soustředit na školní předmět během
hodiny
4. Dělat si dobré poznámky do sešitu během
výkladu učitele

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

9. Upravit si místo k učení tak, abys měl/a klid

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

10. Donutit se dělat domácí úkoly

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

11. Odolat tlaku spolužáků, abych dělal/a věci,
jež mě mohou přivést do problémů/maléru

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

12. Nechodit za školu, když mne nudí a štve

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

☐

A

☐B ☐C ☐D ☐E

5. Používat knihovnu pro získání informací ke
splnění úkolu
6. Naplánovat si na celý den svoji práci do školy

7. Zorganizovat si svoji školní práci
8. Zapamatovat
si
dobře
informace
prezentované ve třídě či v knížkách

13. Kontrolovat svoje nálady
14. Vyjádřit svůj názor, když se mnou ostatní ve
třídě nesouhlasí
15. Zastat se sám sebe, když cítím, že se mnou
bylo zacházeno nespravedlivě
16. Nedovolit ostatním, aby mě obtěžovali a
zraňovali moje city
17. Dokázat neposlechnout toho, kdo mě žádá o
něco, co je nerozumné či nevhodné

