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Příloha 1. 

DOTAZNÍK: CO DĚLÁM MIMO ŠKOLU VE VOLNÉM ČASE 

Co děláš mimo školu právě ty? Vyber činnosti, kterým se věnuješ a označ je v levém sloupci x, zda se jim věnuješ mnoho, trochu, nebo vůbec ne. Označ ještě jak by ses chtěl těmto činnostem věnovat.  V pravém sloupci v příslušném okénku označ x s kým se těmto činnostem věnuješ. 

 

Doplňující otázky:  

Nehodící se škrkni, ostatní doplň. 

1. Jsem: dívka x chlapec  

2. Kolik je ti let? ………… 

3. Bydlím: ve městě x na vesnici 

4. Žiji v rodině: úplné x neúplné (pouze s jedním z vlastních rodičů)  x doplněné 

(s vlastním rodičem, který má nového partnera/partnerku) 

 

 

 

 

 

 

  mnoho trochu 
vůbec 

ne 
činnosti otec matka sourozenci 

širší rodina (např. 

prarodiče, teta, 

bratranec apod.) 

kamarádi 

zájmový 

kroužek 

nebo 

sportovní 

klub 

sám 

dělám       
1. aktivně sportuji               

chtěl bych       

dělám       
2. sleduji sportovní utkání               

chtěl bych       

dělám       
3. povídám si, bavím se               

chtěl bych       

dělám       4. věnuji se komunikaci prostřednictvím elektronických zařízení (např. chatuji, uskutečňuji 

videohovory apod.), hraju hry na počítači (případně na dalších elektronických zařízeních) 
              

chtěl bych       

dělám       
5. sleduji televizi, filmy               

chtěl bych       

ělám       
6. trávím čas na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, YouTube)               

chtěl bych       

dělám       
7. chodím do přírody               

chtěl bych       

dělám       
8. pěstuji rostliny, starám se o zvířata               

chtěl bych       

dělám       
9. cestuji               

chtěl bych       

dělám       
10. věnuji se technickým zálibám, programování, modelářství               

chtěl bych       

dělám       
11. pomáhám doma               

chtěl bych       

dělám       
12. šiju, pletu, vyšívám, věnuji se jiným ručním pracím               

chtěl bych       

dělám       
13. věnuji se dětem, pečuji o staré lidi               

chtěl bych       

dělám       
14. čtu knihy               

chtěl bych       

dělám       
15. chodím do kina, do divadla, na výstavy               

chtěl bych       

dělám       
16. poslouchám hudbu               

chtěl bych       

dělám       
17. navštěvuji diskotéky, taneční zábavy               

chtěl bych       

dělám       
18. kreslím, maluji, fotografuji               

chtěl bych       

dělám       

19.  hraju na hudební nástroj, zpívám               chtěl bych       

            



 

DOTAZNÍK PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ZPŮSOBU VÝCHOVY V RODINĚ 

Chtěli bychom se něco dozvědět o Vás a o Vašem nejbližším prostředí. Součástí toho prostředí jsou také rodiče. V následujícím dotazníku vyznačte u každé otázky křížek X v jednom sloupci pro otce a v jednom pro matku. 

Pokud žiješ v neúplné rodině a s matkou nebo otcem se vůbec nestýkáš, nevyplňuj tu část dotazníku pro toho rodiče se kterým se vůbec nestýkáš.  

Pokud žiješ v doplněné rodině, označ, zda následující otázky budeš vyplňovat ve vztahu k vlastnímu otci/vlastní matce nebo budeš odpovídat na tyto otázky ve vztahu k nevlastnímu otci/nevlastní matce. 

Nevynechávejte žádnou řádku. Nepřemýšlejte dlouho, žádná odpověď není chybná.  

 

 

 

 

 

 

  

Otec   Matka 

Ano Zčásti Ne   Ano  Zčásti Ne 

      1. Měl(a) opravdový zájem o to, co dělám.       

      2. Vyčítal(a) mi, že jsem ho (ji) zklamal(a).       

      3. Podrobně mi určoval (a), jak mám co dělat.       

      
4. Nechal(a) mě dělat, co mě baví, i když jsem měl(a) 
pomáhat v domácích pracích.       

      5. Jednal(a) se mnou přátelsky.       

      6. Přál(a) si, abych mu(jí) dal(a) pokoj se svými problémy.       

      7. Chtěl(a) vždy přesně vědět, co a jak dělám.       

      
8. Velmi málo kontroloval(a) splnění příkazů a 
dodržování zákazů.       

      
9. Považoval(a) za důležité vše, co mne zajímalo a co 
jsem měl(a) rád(a).       

      10. Říkal(a) mi, že jsem nevděčný syn (nevděčná dcera)       

      11. Očekával(a), že vždy okamžitě poslechnu.      

      
12. Často se mi podařilo umluvit ho (ji) a tak se vyhnout 
povinnosti nebo trestu.       

      13. Bral(a) vážně mé názory a má přání.       

      
14. Říkal(a) často o některém dítěti nebo o mém 
sourozenci, že je lepší než já.       

      15. Snažila(a) se rozhodovat za mne.       

      16. Často jsem si mohl(a) dělat to, co jsem chtěl(a).       

      17. Často jsme se spolu zasmáli a měli dobrou náladu.       

Otec   Matka 

Ano Zčásti Ne   Ano  Zčásti Ne 

   18. Choval(a) se ke mně chladně, málo přátelsky.    

   19. Stále mi něco přikazoval(a) a zakazoval(a).    

   
20. Byl ochoten (byla ochotna) zastávat se mne, když 
jsem něco neuměl(a) nebo něco provedl(a).    

   
21. Když se mi něco nepovedlo, snažil(a) se mě 
povzbudit a pomoci mi.    

   
22. Připomínal(a) mi, jak se pro mne obětoval(a) a kolik 
toho pro mne učinil(a).    

      23. Byl(a) ke mně velmi přísný(á).       

      24. Nechal(a) mě chodit, kam se mi líbí.       

      
25. Bylo pro mne příjemné dělat s ním (s ní) společně 
nějakou práci.       

      26. Stěžoval(a) si na mne.       

      27. Často mluvil(a) o mých chybách.       

      28. Dával(a) mi hodně dárků nebo peněz.       

      

29. Když se u nás doma uvažovalo o tom, co dělat v 
neděli nebo o dovolené, nebo co koupit, bral(a) ohled na 
moje návrhy a přání.       

      30. Často na mne křičel(a) a rozčiloval(a) se.       

      31. Přísně mě trestal(a).       

      
32. Nechal(a) mě, abych chodil(a) k jídlu a spát v takovou 
dobu, kdy mi to vyhovovalo.       

      33. Důvěřoval(a) mi.       

      34. Zesměšňoval(a) mé názory.       

      
35. Zakazoval(a) mi běhat venku s dětmi, a dělat to, co 
ostatní děti.       

      
36. Omlouval(a) a chránil(a) mě, když mě druhý z rodičů 
huboval a chtěl mě potrestat.       

      
37. Když ve volném čase něco podnikal(a) společně 

semnou, působilo mu (jí) to radost.       

      38. Stále mě z něčeho podezíral(a).       

      
39. Přísně požadoval(a), abych měl(a) jen nejlepší školní 
prospěch.       

      
40. Spokojil(a) se s mou výmluvou i když šlo o něco 
vážného.       



Příloha 2. 

Rozhovor 

1. Základní informace: 

Jméno: ………………… 

Bydliště: ………………. 

Učení (prospěch): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Práce (pomoc v domácnosti, brigády): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vzhled, dojem: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.Rodiče: 

Matka – vzdělání: ………………………………………………………….   zaměstnání: …………………………………… 

Otec – vzdělání: …………………………………………………………….   zaměstnání: …………………………………... 

Sourozenci: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Bydlení: (dům, byt, vlastní pokoj) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.Otázky ke společní činnosti rodičů a dětí 

1. Koláč společných činností s rodiči – rozděl jej jako koláč na dílky podle činností, které děláš společně s mámou a 

tátou a ta činnost, kterou děláš nejraději bude zabírat nejvíc místa, zaznamenej tam i to, že si povídáte, pracujete 

spolu, učíte se atd.  

 

2. Děláte ty činnosti i se sourozenci?  

 

 

 

3. Kolik času tomu tak během týdne věnujete? 

 

 

4. Máte přesně dáno, kdy se té činnosti věnujete? 

 

 

5. Baví tě to nebo by jsi raději dělal něco sám? 

 

 

6. Kdo je iniciátorem činností? 

 

 

7. Jak dlouho ji děláte? Odjakživa nebo vznikla za nějaké určité situace? V jakém věku jste začali? 

 

 

8. Co vám přináší tato společná činnosti? 

 

 

 

9. Mají rodiče i nějaké jiné zájmy, které dělají sami nebo s jinými lidmi? 

 

 

 

10. Až budeš mít svoje děti, chtěl bys mít s nimi společné zájmy?
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Příloha 3. 

Odkaz na online dotazník: http://www.click4survey.cz/s4/31814/4aeb497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.click4survey.cz/s4/31814/4aeb497

