
7 Přílohy 

 

7.1 Základní otázky do rozhovoru 

Jakou střední školu jsi studoval/la? Jak probíhalo rozhodnutí o tom, jakou SŠ zvolit? 

Ovlivnila podle tebe tato škola rozhodování o dalším vzdělávání? Pokud ano, jak? 

Angažovali se nějak rodiče při volbě dalšího vzdělání? 

Jaký obor jsi studoval/a v rámci bakalářského programu a proč sis tento obor vybral/a? (jak 

probíhal výběr celkově) 

Podával/a jsi přihlášky i na další obory? Na jaké? 

Popiš své dojmy na začátku studia a uveď, jak se tyto dojmy postupem času proměňovaly. 

(vztahy se spolužáky, zvládání situace, celkový pocit ze školy – prostory atp.). 

Jaký obor studuješ v současnosti v rámci magisterského/inženýrského programu? 

Pokračuješ ve studiu stejného oboru, nebo sis zvolil/a jiný? (pokud jiný obor, proč?) 

Byla pro tebe volba navazujícího studia jasná, nebo si zvažovala i jiné varianty? (např. 

nastoupit do zaměstnání) 

Jaké jsou tvé dojmy ze studia teď? Pozoruješ nějaké významné rozdíly oproti 

bakalářskému programu? 

Jak by si shrnul/a svůj vztah k učitelům na škole? Je mezi nimi někdo, kdo tě inspiruje?  

Jak obvykle vnímáš/prožíváš zkouškové období? Jaké strategie učení volíš? Jak se cítíš, 

když zkouškové odezní? 

Je pro tebe důležité dosažení dobrých výsledků, nebo stačí jen tak prolézt? A co pro tebe 

znamená dobrý výsledek? 

Jak bys popsal/a kolektiv svých spolužáků? Rozumíte si dobře? Trávíte spolu čas i mimo 

školu? 

Jakým aktivitám/činnostem se věnuješ kromě studia?  



Jakým způsobem své studium financuješ? 

A co rodiče, jak se dívají na tvé studium (na volbu oboru, diskutuješ s nimi výsledky, 

praktické záležitosti…)? 

Když bys měl/a doplnit následující větu, co bys řekl/a? : Být studentem pro mě znamená… 

Připadáš si ty sám/sama jako dospělá osoba, nebo máš pocit, že jsi ještě příliš závislý/á na 

rodičích/na jiné osobě? (pokud se už cítí jako dospělý: Co byl ten rozhodující moment, 

který ti pomohl se tak vnímat? x pokud se ještě jako dospělý necítí: Co by se podle tebe 

mělo stát, aby ses začal/a vnímat jako dospělý/á?) 

Jak si představuješ svou budoucnost, potom co dostuduješ? (nejen pracovně, ale i osobně, 

volba partnera). 

 

 

 

 

 


