Příloha č. 1: Rozdíly mezi integrací a inkluzí

Zdroj: Hinz, 2002, s. 359
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Příloha č. 2: Podpůrná opatření využívaná pro děti a žáky
se SVP, podíl navštívených škol (v %)

Zdroj: ČŠI, 2018, s. 11

Příloha č. 3: Informovaný souhlas
Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a zpracováním získaných dat pro
účely diplomové práce „Postoj učitelů 1. stupně ZŠ k inkluzivnímu vzdělávání“

Autor výzkumného šetření: Mgr. Zuzana Hájková
Výzkumné šetření má za cíl zjišťovat postoje učitelů 1. stupně ZŠ k inkluzivnímu
vzdělávání. Výzkum je veden pro účely diplomové práce v rámci navazujícího
magisterského studia oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy.
Výzkumná část diplomové práce je založena na rozhovorech s učiteli 1. stupně ZŠ
na téma inkluze, respektive inkluzivní vzdělávání. Účast na rozhovoru je zcela dobrovolná
a může být kdykoli na přání respondenta ukončena. Získaná data budou zpracována a
anonymizována tak, aby respondent nemohl být identifikován.
Souhlas respondenta
Já, níže podepsaný/á, souhlasím s mou účastí na výzkumném šetření. Dále
souhlasím s použitím získaných dat z rozhovoru pro účely diplomové práce Mgr. Zuzany
Hájková. Byl/a jsem informován/a o tématu výzkumného šetření, o jeho účelu, o způsobu
naložení s daty získanými rozhovorem a o mém právu od výzkumu odstoupit. Jsem si
vědoma toho, že mnou poskytované informace budou anonymizovány tak, aby mě nebylo
možno s tímto výzkumem spojit. Souhlasím se zveřejněním výsledků práce. Zároveň
souhlasím s nahráváním rozhovoru na diktafon.
Jméno respondenta: .....................................................................................................
V........................ dne .........................

Podpis:.......................................

Prohlášení autora práce
Já, autorka práce Mgr. Zuzana Hájková, se tímto zavazuji k zachování mlčenlivosti
o informacích, které mi budou během rozhovoru sděleny, a dalších skutečnostech
souvisejících s respondentem. Všechna prezentovaná data v diplomové práci budou
anonymní.
V........................ dne .........................

Podpis:.......................................

Příloha č. 4: Podklad pro vedení rozhovoru
1. Obecné informace o respondentovi
Délka praxe, dosažené vzdělání a obor.
Absolvované semináře, školení, jiné vzdělávací akce k inkluzivnímu vzdělávání.
2. Předpoklady pro zaujetí určitého postoje
Z jakého důvodu jste se rozhodl/a být učitelkou/učitelem? Co pro Vás znamená učit?
Máte nějaké osobní zkušenosti s lidmi s postižením mimo prostředí školy?
3. Informační povědomí
Co si představujete pod pojmem inkluze?
Vnímáte rozdíl mezi pojmy integrace a inkluze? Jaký?
Jaké legislativní změny z posledních let se Vám vybaví v souvislosti s inkluzivním
vzděláváním?
V závislosti na odpovědi:
Jaké změny dle Vašeho názoru přinesla vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, někdy označovaná jako
„inkluzivní vyhláška“?
4. Zkušenosti z oblasti vzdělávání žáků se SVP
Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s žáky se SVP?
V závislosti na odpovědi:
Jaké podpory se Vám dostalo v období, kdy jste měl/a ve třídě žáka se SVP? / Jakou
podporu byste očekávala v případě, že byste ve třídě měl/a žáka se SVP?
Jaké pocity jste měl/a v souvislosti se zařazením žáka se SVP do Vaší třídy? / Jaké
pocity máte v souvislosti s potenciálním zařazením žáka se SVP do Vaší třídy?
5. Přístup k inkluzivnímu vzdělávání
Jak byste charakterizoval/a Váš přístup k žákům se SVP?
Jak byste charakterizoval/a Váš přístup k myšlence inkluzivního vzdělávání?
V čem spatřujete přínosy inkluzivního vzdělávání?
V čem spatřujete negativa inkluzivního vzdělávání?

6. Návrhy další podpory a opatření
Jaká opatření byste navrhl/a, aby se inkluze stala efektivnější?
Co by Vám osobně ještě pomohlo při realizaci inkluzivního vzdělávání?

