Příloha 1 - Informovaný souhlas – nevyplněný
Jméno a příjmení: Markéta Jandová
Škola: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor: Speciální pedagogika – logopedie a surdopedie
Ročník: 2. ročník navazujícího magisterského studia
Telefon: +420 775 710 601
E-mail: makus.jandova@seznam.cz

Vážení rodiče,
jmenuji se Markéta Jandová a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy oboru Speciální pedagogika - logopedie a
surdopedie. Ve své diplomové práci se věnuji tématu „Projevy v jazykových rovinách u žáků
1. třídy běžné základní školy“. Bude se jednat o kvalitativní výzkum, který bude prováděn
celkem dvakrát (v září 2018 a únoru 2019). Děti budou v rámci denního programu plnit
úkoly přiměřené jejich věku. Především budou zaměřeny na čtyři jazykové roviny
(morfologicko-syntaktická, lexikálně-sémantická, foneticko-fonologická a pragmatická).
Obracím se na Vás proto s prosbou, zda byste byli ochotni umožnit mi pracovat s Vaším
dítětem. Dotazník bude sloužit k získání osobní anamnézy, která bude součástí mé
diplomové práce. Průběh i výsledky mého šetření budou použity pouze pro účely mé
diplomové práce a bude zachována anonymita osobních údajů.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za Váš čas a případnou spolupráci.
Markéta Jandová
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Prosím o vyplnění a odevzdání do 10. 9. 2018 paní učitelce, zda se šetřením souhlasíte:
Jméno syna / dcery …………………………….
Se šetřením:
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM
V případě, že souhlasíte se šetřením, uveďte, zda souhlasíte s nahráváním průběhu výzkumu
na diktafon (nahrávka bude sloužit pouze k anonymnímu zpracování výzkumníkem,
nebude zveřejněna, ani poskytnuta dalším osobám)
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM
V Českých Budějovicích dne ……………..
Podpis ……………………………………..
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Příloha 2 - Seznam úkolů (Klenková, Kolbábková, 2003), (Bednářová, Šmardová,
2015)
Hrubá motorika:
➢ poskoky na jedné noze, na obou nohách
➢ poskoky vpřed a vzad
➢ stoj na jedné noze s otevřenýma očima, poté se zavřenýma
Jemná motorika:
➢ „hraní na piano“
➢ namotávání klubíčka vlny
➢ postupné vztyčování prstů ze zavřeně pěsti
➢ konečky prstů se dotýkat s prsty druhé ruky
Oromotorika:
➢ vypláznout jazyk
➢ jazykem se dotknout brady, nosu, koutků úst
➢ jazykem si olíznout horní i dolní ret, horní i dolní zuby
➢ rty našpulit, vtáhnout (jako kapřík)
➢ „mlasknout jazykem jako koník“
Sluchové vnímání a paměť:
➢ opakování dvojverší
➢ opakování souvětí
➢ opakování postupně se rozšiřující věty
➢ rytmizace 1-4 slabičných slov
➢ opakování daného rytmu
➢ rytmizace svého jména
➢ slabikování slov
➢ rozlišení první a poslední hlásky/slabiky ve slově
➢ chápání a tvoření rýmů
Zrakové vnímání a paměť:
➢ hledání nesmyslných obrázků
➢ hledání nepravdivých situací
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➢ hledání rozdílů a rozdílů mezi stejnými obrázky
➢ skládání obrázků z dílů
➢ rozlišování a pojmenovávání barev
➢ zapamatování si co největšího množství různých předmětů na obrázku
Lexikálně-sémantická rovina:
➢ pasivní a aktivní slovní zásoba
➢ manipulace s předměty dle pokynů
➢ výběr obrázků dle pokynů
➢ vyčlenění obrázku ze skupiny (tvoření nadřazených a podřazených slov)
➢ tvoření slov opačného významu
➢ chápání citově zabarvené věty
➢ určení názvu pracovníka a pracoviště
➢ popis obrázku
➢ sestavení dějově posloupnosti, vyprávění děje
➢ znalost pohádkových postav
➢ reprodukce pohádky
➢ přednes básně
➢ zpěv písně
Morfologicko-syntaktická rovina:
➢ používání předložek
➢ používání předložek, sloves a skloňování podstatných jmen, slovosled
➢ tvoření jednotného a množného čísla
➢ tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen
➢ chápání a tvoření gramaticky správně věty
➢ tvoření zdrobnělin
➢ stupňování přídavných jmen
Foneticko-fonologická rovina:
➢ rozlišování okolních zvuků
➢ rozlišování slov podle obrázků
➢ rozlišování slov pouze sluchem
➢ rozlišování slabik
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➢ sledována byla také výslovnost jednotlivých hlásek
Pragmatická rovina:
➢ zde byla sledována zejména ochota k verbální komunikaci a vlastní projev
➢ zdvořilostní návyky
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