
PŘÍLOHA A 

Souhrn otázek pro polostrukturovaný rozhovor s mladými dospělými 

1. Kolik je Vám let?  

2. Z jakého dětského domova či města jste?  

3. V kolika letech jste přišel/přišla do dětského domova?  

4. Jaké jsou důvody Vašeho příchodu do dětského domova?  

5. Vídal/a jste se v průběhu pobytu v dětském domově s biologickými rodiči, nebo jedním 

z rodičů? Případně jak frekventovaně a jaký máte vztah?  

6. Navštěvoval/a jste při pobytu v dětském domově zájmové kroužky? Jaké? 

7. Jakou vysokou/vyšší odbornou školu studujete? 

8. V jakém jste aktuálně ročníku studia?  

9. Jaké jsou Vaše budoucí plány v rámci studia? 

10. Jaký obor studujete? 

11. Proč jste se pro tento obor rozhodl/a? Kdo Vám s tímto rozhodnutím případně pomohl? 

12. Měl/a jste ve výběru vysoké/vyšší odborné školy a oboru svobodu, nebo jste cítil/a nějaké 

omezení?  

13. Jakou profesi chcete v budoucnu vykonávat? Jaké máte profesní ambice?  

14. Kdo je Vaším vzorem v rámci profesního života?  

15. Kde aktuálně bydlíte?  

16. Kdo Vám bydlení zajišťuje?  

17. Pracujete aktuálně při studiu? Případně, z jakého důvodu? 

18. Jaká je Vaše motivace ke studiu na vysoké/vyšší odborné škole?  

19. Co Vám vzdělávání přináší? 

20. Chcete se vzdělávat či rozvíjet i v budoucnu? Vnímáte vzdělávání či učení jako celoživotní 

proces?  

21. Z čí iniciativy jste učinil/a rozhodnutí o vysokoškolském studiu/studiu na vyšší odborné 

škole? 

22. Jakým způsobem Vás pracovníci v dětském domově stimulovali ke studiu na vysoké/vyšší 

odborné škole?  

23. Jaké vytvářel dětský domov podmínky pro dosažení dalšího vzdělání, tedy pro přípravu na 

profesi? 
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24. Jakým bariérám v rámci rozhodování jít studovat vysokou/vyšší odbornou školu jste čelil/a? 

Případně, jak jste tyto bariéry překonal/a?   

25. Měli jste v dětském domově vymezený časový úsek na přípravu do školy a splnění školních 

povinností? Byli jste kontrolováni, zda své povinnosti plníte? Kdo Vám byl při plnění 

školních úkolů k dispozici pro případnou pomoc?  

26. Jaký jste zažil/a v dětském domově pocit úspěchu, uznání či ocenění?  

27. Byl/a jste chválen/a či odměňován/a? Uvedete mi, prosím, příklad?  

28. Byl na Vás v kontextu studia vyvíjen tlak? V jakých situacích?  

29. Povzbuzoval, podporoval a chválil Vás někdo v dětském domově v rámci studia? Kdo a 

jakým způsobem? 

30. Byl/a jste v dětském domově trestána? Případně, kvůli čemu? 

31. Věnovali se Vám v dětském domově individuálně či kolektivně?  

32. Jakým způsobem byly rozvíjeny Vaše schopnosti či nadání?  

33. Byly v dětském domově rozvíjeny kompetence, které teď využíváte na vysoké škole? 

Pokud ano, jaké?  

34. Jaké probíhali v dětském domově rozvojové aktivity? Chodili jste s dětským domovem na 

vzdělávací besedy, na přednášky i v rámci studijního a profesního zaměření?  

35. Co vše Vám dětský domov aktuálně při studiu zajišťuje? Tudíž, jaké možnosti Vám dětský 

domov poskytl a poskytuje v přípravě na budoucí profesní život? 

36. Do jaké míry se v případě potřeby obracíte na pokrevní rodinu a do jaké míry na dětský 

domov? Případně s čím?  

37. Jak udržujete kontakt s vychovateli v dětském domově? Jaké s nimi máte vztahy? Jakou roli 

pro Vás hrají? Jak jsou Vám nápomocní? Cítíte v lidech v dětském domově podporu i 

nadále? U koho konkrétně a jak? Kdo je pro Vás největší oporou? 

38. Jak byste zhodnotil/a pomoc v dětském domově s výběrem dalšího studia či profesního 

zaměření? Jakým způsobem Vás pracovníci dětského domova vedli k dalšímu studiu a 

k přípravě na profesní život? Jak Vám, subjektivně, dětský domov pomáhal se připravit na 

profesní život a jak moc je ochotný Vám pomáhat dál?  

39. Jaké jsou Vaše životní hodnoty a kde se v nich nachází vzdělávání a profesní život? 

40. S jakými neziskovými organizacemi Váš dětský domov spolupracuje a jak Vám konkrétně 

neziskový sektor pomohl?  

 


