Přílohy
Příloha 1 – Grafy znázorňující zastoupení klientů logopedických pracovišť pro vybranou
narušenou komunikační schopnost v roce 2013 (dle Ústavu zdravotnických
informací a statistiky ČR)
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Příloha 2 – Dotazník výzkumného šetření
Vážená paní logopedko, vážený pane logopede,
dovoluji si obrátit se na Vás jako na odborníka v oblasti terapie dyslalie. V rámci šetření
diplomové práce se věnujeme tématu používání pomůcek v logopedické praxi a jejich
efektivitě z pohledu klinických logopedů. Pro potřeby výzkumu a získání objektivních údajů
Vás prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Veškeré získané údaje budou určeny pouze pro
diplomovou práci a budou zpracovány zcela anonymně.
Děkuji za Vaši ochotu, spolupráci a čas.
Jolana Koberová
Katedra speciální pedagogiky
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Pro účely tohoto dotazníku je použito rozdělení logopedických pomůcek dle profesora
M. Sováka (Logopedie předškolního věku. Praha: SPN 1984, s. 116) na následující:
stimulační

(např. zvukové hračky, foukadla, hudební nástroje, bublifuky, balonky)

motivační

(např. loutky, maňásci, obrázky, hry, telefon, razítka)

didaktické

(např. tematické obrázky, soubory slov, logopedické říkanky, povídky)

derivační

(např. bílý šum, metronom)

podpůrné

(např. sondy, špátle – dřevěné lopatky, špejle/párátka, provázky, drátkové
sondičky, drátky, destičky, rotavibrátory, vestibulární destičky)

názorné

(např. artikulační zrcadlo, indikátory zvukových kvalit)

registrační

(např. záznamové tabulky, archy, fotoaparát, kamera, diktafon)
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1) Pokuste se, prosím, seřadit následně uvedené skupiny pomůcek dle
frekvence užívání Vámi prováděné terapie dyslalie (přičemž 1 - nejčastěji
používané, 7 – nejméně často používané):

_______

stimulační (např. zvukové hračky, foukadla, hudební nástroje, ...)

_______

motivační (např. loutky, maňásci, obrázky, hry, telefon, razítka, ...)

_______

didaktické (např. tematické obrázky, soubory slov, ...)

_______

derivační (např. bílý šum, metronom, ...)

_______

podpůrné (např. sondy, špátle – dřevěné lopatky, špejle/párátka, ...)

_______

názorné (např. artikulační zrcadlo, indikátory, ...)

_______

registrační (např. záznamové tabulky, archy, fotoaparát, ...)

2) Dovedete si představit terapii dyslalie bez podpůrných pomůcek (jedná se
většinou o sondy, provázky atd.)?
ANO

-

NE

3) Jak často používáte podpůrné pomůcky při terapii dyslalie? (zakroužkujte,
prosím, 1 možnost):
a) při každé terapii
b) často
c) občas
d) zřídka
e) vůbec

4) Kterou z podpůrných pomůcek, u kterých dochází k fyzickému kontaktu
s mluvidly, nejčastěji při terapii dyslalie používáte? (zakroužkujte, prosím,
3 nejčastější možnosti):
a) špátle – dřevěné lopatky
b) špejle/párátka
c) provázky
d) rotavibrátor
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e) drátkové sondičky
f) drátky
g) vestibulární destičky
h) jiné – specifikujte, prosím:
____________________________________________________________

5) Z jakého důvodu nejčastěji volíte použití podpůrných pomůcek? (vyberte,
prosím, 1 možnost):
a) dítě bez použití podpůrných pomůcek není schopné zvládnout požadovaný
pohyb mluvidel
b) pomůcky zrychlují nácvik požadovaného postavení mluvidel či jejich
pohyb
c) dobře pomáhá k odstranění nežádoucího pohybu
d) jiné – specifikujte, prosím:
___________________________________________________________

6) Jak na používání podpůrných pomůcek reagují rodiče? (vyberte, prosím, 1
možnost):
a) nemají problém
b) s občasnými výhradami
c) s častými výhradami
d) používání pomůcek odmítají

7) Doporučujete rodičům, aby sami používali některé podpůrné logopedické
pomůcky při cvičení správné výslovnosti s dítětem?
ANO – NE
Pokud ano, uveďte prosím, které?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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8) Jaké máte zkušenosti s používáním rotavibrátoru? (vyberte, prosím, 1
možnost)
a) spíše pozitivní
b) spíše negativní - uveďte, prosím, proč:
______________________________________________________________
c) nemám zkušenosti

9) Jak často využíváte při terapii dyslalie zrcadlo? (vyberte, prosím, 1
možnost):
a) při každé terapii
b) často
c) občas
d) zřídka
e) vůbec

10) K jakým účelům zrcadlo pří terapii dyslalie využíváte?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

11) Jak hodnotíte práci se zrcadlem z hlediska efektivity při terapii dyslalie?
(vyberte, prosím, 1 možnost):
a) velmi efektivní
b) efektivní
c) méně efektivní
d) neefektivní
e) velmi individuálně
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12) Proč takto efektivitu práce se zrcadlem při terapii dyslalie hodnotíte?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

13) Jak hodnotíte při terapii dyslalie nezbytnost používání zrcadla? (vyberte,
prosím, 1 možnost):
a) vždy je nutné použít
b) občas je nutné použít
c) není potřeba použít nikdy
d) používání je velmi individuální

14) U které cílové skupiny používáte podpůrné pomůcky nejčastěji? (vyberte,
prosím, 1 možnost):

a) u předškolního věku
b) u mladšího školního věku
c) u staršího školního věku a dospívajících
d) u dospělých

15) Pomůcky, které při terapii dyslalie používáte, získáváte především
(vyberte, prosím, 1 odpověď):
a) koupí na trhu
b) vlastní výrobou
c) kombinací obojího
d) jiným způsobem:
______________________________________________________________
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16) Jak získáváte informace o nových pomůckách na trhu?

a) z internetu
b) z nabídkového katalogu
c) v obchodě
d) doporučením kolegů
e) jinde:
___________________________________________________________

17) Je podle Vás na trhu dostatek pomůcek pro reedukaci dyslalie?
ANO – NE

18) Pokud podle Vás některá/é pomůcka/y na trhu chybí, která/é to je/jsou?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

19) Jak často pořizujete nové pomůcky pro terapii dyslalie (mimo pomůcek
jednorázových)?

a) každý rok
b) jednou za dva až tři roky
c) jednou za čtyři až pět let
d) v jiné frekvenci:
____________________________________________________________
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20) Využíváte pro terapii dyslalie některé počítačové programy?
ANO – NE
Pokud ano, jaké?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

21) Doporučujete používání logopedických počítačových programů pro děti i
v domácím prostředí?
ANO – NE

22) Jak mohou rodiče tyto počítačové programy získat?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

23) Jaký typ pomůcek se Vám při terapii dyslalie neosvědčil a proč?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Moc děkuji za Vaši ochotu, spolupráci a čas.
Jolana Koberová
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