Příloha č. 1 Dotazník
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku za účelem získání dat ke zpracování
výzkumné části mé diplomové práce zaměřené na postoje, názory a zkušenosti s inkluzivním
vzděláváním.
Dotazník se skládá z 24 otázek. Vybrané odpovědi zaškrtněte v nabídce, na otevřené otázky
odpovídejte, prosím, výstižně. Časově zabere vyplnění 10 až 15 minut.
Dotazník je anonymní a získaná data použiji pouze pro odbornou práci.
Děkuji za Vaši spolupráci a čas, který mi věnujete.
Dobromila Vitnovská

DOTAZNÍK
1. Vyberte z nabídky délku své praxe ve školství:
a) do 5 let
b) 6 až 10 let
c) 11 až 15 let
d) 16 až 20 let
e) 21 až 30 let
f) nad 30 let
2. Kolikátým rokem učíte na zdejší škole:
a) 1. rokem
b) 2. – 5. rokem
c) 6. – 10. rokem
d) více než 10 let
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3. Uveďte, na kterém stupni učíte:
a) na 1. stupni
b) na 2. stupni
c) na 1. i na 2. stupni
4. Absolvoval/a jste individuálně doplňkové vzdělávání zaměřené na problematiku
inkluze, například kurz, seminář?
a) ano
b) ne
5. Učíte ve třídě (třídách), kde jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami?
a) ano
b) ne
6. Učíte-li ve třídě žáka/ky/kyně se speciálními vzdělávacími potřebami, vyznačte, o
jakého žáka se jedná: (Můžete označit i více možností.)
a) žák se specifickou vývojovou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie,
dyskalkulie…)
b) žák se specifickou vývojovou poruchou chování (ADHD porucha aktivity a pozornosti,
ADD porucha pozornosti…)
c) žák s tělesným postižením
d) žák se zrakovým postižením
e) žák se sluchovým postižením
f) žák s narušenou komunikační schopností (dyslálie, dysfázie, koktavost, breptavost…)
g) žák s mentálním postižením
h) žák s poruchou autistického spektra (autismus, Aspergrův syndrom …)
i) žák nadaný
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j) žák pocházející z odlišných kulturních nebo životních podmínek (cizinci, sociálně
znevýhodnění…)
7. Vyberte z nabídky, nakolik souhlasíte s těmito výroky:
- Inkluzivní vzdělávání (společné vzdělávání všech žáků v běžné škole) má své
opodstatnění.
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
- S myšlenkou inkluzivního vzdělávání jsem se ztotožnil/a.
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
- Inkluzivní vzdělávání má pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami přínos.
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
- Inkluzivní vzdělávání má přínos i pro intaktní (ostatní) žáky.
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
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- Inkluzivní vzdělávání má přínos pro všechny účastníky vzdělávání ve škole.
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
8. Napište stručně, co považujete za hlavní klady (přínos, zisk) inkluzivního vzdělávání:
_________________________________________________________________________
9. Napište stručně, co považujete za největší nedostatky (zápory, rizika) inkluzivního
vzdělávání:
_________________________________________________________________________
10. Označte z následujících tvrzení to, které nejblíže vystihuje vaši práci v heterogenní
třídě:
(Pozn: Pro účely tohoto výzkumu chápejte heterogenní třídu jako společnou třídu žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a intaktních žáků.)
a) Práci v heterogenní třídě zvládám velmi dobře.
b) Práci v heterogenní třídě zvládám.
c) Práci v heterogenní třídě zvládám, ale je pro mne náročná.
d) Práci v heterogenní třídě zvládám, ale s velkým vypětím.
e) Práci v heterogenní třídě pravděpodobně nezvládám.
11. Označte z následujících tvrzení to, které nejblíže vystihuje vaši přípravu na výuku:
(Pozn: Pro účely tohoto výzkumu chápejte heterogenní třídu jako společnou třídu žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a intaktních žáků.)
a) Na výuku v heterogenní třídě se připravuji stejně jako do běžné třídy.
b) Na výuku v heterogenní třídě se připravuji podstatně více než do běžné třídy.
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c) Na výuku v heterogenní třídě se nepřipravuji.
12. V souvislosti s inkluzivním vzděláváním pociťuji největší nárůst práce v oblasti:
a) výběr a realizace podpůrného opatření
b) vyhodnocování funkčnosti podpůrného opatření
c) jednání s rodiči žáka s podpůrným opatřením
d) jiná možnost: ___________________________________________________________
13. Největší zátěží v souvislosti s inkluzí je pro mne:
a) nárůst administrativy
b) zvýšení náročnosti přímé pedagogické práce
c) obavy, že mne práce přestane bavit (vyhořím)
d)jiná možnost:____________________________________________________________
14. Svou odbornou informovanost o zákonech, vyhláškách, podpůrných opatřeních
apod. v oblasti inkluze bych označil/a na bodové stupnici:
1 – 2 – 3 – 4 – 5 (1 znamená nejhorší, 5 nejlepší)
15. Svou praktickou připravenost na inkluzivní vzdělávání bych označil/a na bodové
stupnici:
1 – 2 – 3 – 4 – 5 (1 znamená nejhorší, 5 nejlepší)
16. Uvažujete o doplnění odborného vzdělání zaměřeného na oblast podpory žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami při výuce? (odborně zaměřený kurz, seminář…)
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
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17. Máte přímou zkušenost s prací asistenta pedagoga na zdejší škole?
a) ano
b) ne
18. Pokud jste odpověděl/a ano, ohodnoťte tuto spolupráci na bodové stupnici:
1 – 2 – 3 – 4 – 5 (1 znamená nejhorší, 5 nejlepší)
19. Využil/a jste spolupráci se školním speciálním pedagogem na zdejší škole?
a) ano
b) ne
20. Pokud jste odpověděl/a ano, ohodnoťte tuto spolupráci na bodové stupnici:
1 – 2 – 3 – 4 – 5 (1 znamená nejhorší, 5 nejlepší)
21. Využil/a jsem spolupráci se školním psychologem na zdejší škole?
a) ano
b) ne
22. Pokud jste odpověděl/a ano, ohodnoťte tuto spolupráci na bodové stupnici:
1 – 2 – 3 – 4 – 5 (1 znamená nejhorší, 5 nejlepší)
23. Pokud se chcete k otázce 17, 19, 21 vyjádřit více, napište, prosím stručně:
_________________________________________________________________________
24. Jakou další podporu při rozvoji inkluzivního vzdělávání byste na zdejší škole
potřebovali?
_____________________________________________________________________
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Příloha č. 2 Informovaný souhlas s provedením výzkumného šetření a zpracováním
získaných dat pro účely diplomové práce
Informace o výzkumném šetření
Řešitel výzkumného šetření: Bc. Dobromila Vitnovská, studentka navazujícího
magisterského studia oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy
Výzkumné šetření je součástí diplomové práce na téma: Inkluzivní vzdělávání pohledem
učitelů Základní školy, Lupáčova, Praha 3.
Výzkumné šetření bude probíhat formou dotazníku na Základní škole Lupáčova, Praha 3.
Respondenti šetření budou učitelé dané školy. Účast respondentů na dotazníkovém šetření
je dobrovolná a anonymní. Získaná data budou zpracována rovněž anonymně a ve výstupu
z výzkumného šetření nebude možné respondenty identifikovat.
Místo, datum: …………………………………..
Podpis řešitele: …………………………………
Prohlášení ředitele Základní školy, Lupáčova, Praha 3
Souhlasím s provedením výše popsaného výzkumného šetření a se zpracováním získaných
dat pro účely diplomové práce řešitelky Dobromily Vitnovské.
Místo, datum: …………………………………..
Podpis ředitele: …………………………………
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