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ÚVOD

METODY

Kladný postoj společnosti k osobám se zdravotním postižením

• Kvantitativní design

může značně ovlivňovat kvalitu života těchto osob. S postoji úzce

• dotazník

souvisí také předsudky, které ve společnosti neustále přetrvávají.

• 24 položek

V souvislosti s postoji k osobám se zdravotním postižením se

• uzavřené, polouzavřené, otevřené otázky
• Cílová skupina

setkáváme s ambivalentností.

• studenti středních škol 1. – 4. ročník

Zahrnutí problematiky osob se zdravotním postižením do

• ženy (69), muži (71) – vyváženost pohlaví

výchovně-vzdělávacího programu by mohlo pozitivně ovlivnit

• odlišné studijní zaměření – objektivita

postoj mladé generace. Dospívající osobu je potřeba v tomto směru

(humanitní X nehumanitní obory)

vést k respektu a toleranci vůči odlišnosti, zároveň ji učit

• věk respondentů v rozmezí 15 – 26 let,

trpělivosti a porozumění.
Na změnu postojů je však třeba pohlížet jako na těžko se měnící
stav. Změna v postoji potřebuje především čas, racionální důvody a

průměrný věk 17, 2 let
• Cíl výzkumu
• analýza postoje studentů k osobám se

náležitou informovanost o daném problému, které povedou k jeho

zdravotním postižením

změně.

• analýza informovanosti studentů o
problematice ZP

VÝSLEDKY

SHRNUTÍ

Informovanost studentů o problematice ZP

• Současná mladá generace nezastává nějak zvlášť negativní postoj

1.AddSchopnost
definice
pojmu
“zdravotní
your information,
graphs and
images
to this section.postižení”

k osobám se zdravotním postižením.
• Vzhledem k narůstajícím inkluzivním tendencím je důležité

o 111 studentů – správná odpověď – 21 %
2. Ucelené informace získané při studiu

rozšiřovat informace týkající se zdravotního postižení mezi děti,

o 48 % – “ANO”

žáky a studenty napříč ročníky.
• Zařazení překládané problematiky do předmětů jako např.

o 52 % – “NE”
vyjádření míry získaných informací

občanská nauka, rodinná výchova apod. → analýza RVP a ŠVP

počet odpovědí

ano, v dostatečné míře

17

ano, ale myslím, že by bylo potřeba informací tohoto druhu víc

17

ano, ale jen s velmi povrchními informacemi

33

celkový počet vyjádření odpovědi ano:

67

3. Zájem o získání nových informací

Nejdůležitější výsledky výzkumu lze shrnout následujícími body:
ü Nedostatek informací k problematice
ü Poměrně vysoký zájem o získání nových informací
ü Ochota přijmout do kolektivu spolužáka se zdravotním postižením

o Zájem projevilo 49 %

ü Ochota pomoci

o Nezájem projevilo 51 %
Postoj studentů k osobám se zdravotním postižením
Procentuální vyjádření (%)
ANO
NE
Osobní zkušenost
Poskytnutí pomoci
Negativní zkušenost
Zvýhodňování studentů se ZP
Nepříjemný pocit v přítomnosti osoby se ZP

79
99
9
17
11

21
1
91
83
89
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