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PŘÍLOHA 

Dotazník 
Základní údaje 
 
A chlapec – děvče  
B škola: speciální - gymnázium  
C rok školní docházky..................... 
D rodina: úplná – neúplná 
E facebok mám: ano - ne 
 
U každé otázky jsou čtyři možné odpovědi. Zaškrtni vždy jen jednu, která se tě týká nejvíc. 
 
I. okruh -  všeobecné otázky 
1. 

1.celkem se o mne nezajímají, pokud nemám průšvih  
otázka: vztah rodičů ke mně 

2. zajímá je jenom to, jak se učím, jaké se mnou jsou potíže nebo ne 
3. zajímají se o mé běžné starosti, , jestli jsem v pohodě  
4. zajímají se, jakou mám představu o životě, co by ze mě mohlo být, jak bych si 
představoval svou budoucnost, v tom se mi snaží poradit 

 

1.nesvěřuji se jim, protože mám dojem, že já nezajímám je 
2. otázka: můj vztah k rodičům 

2. nesvěřuji se jim, protože mě jejich názor nezajímá 
3. svěřuji se jim se svými starostmi, přáními , a má pro mě smysl, co mi řeknou 
4. bavím se s nimi i o své budoucnosti a jejich názor mi pomáhá 
 

3. 
1. nemáme je vůbec  

otázka: rozhovory s rodiči 

2. hovoříme spolu jen když např. někdo něco hledá, je potřeba něco udělat apod.  
3. s rodiči se bavím, jen když něco potřebuji nebo když mi něco vytýkají 
4. vedeme je u nás často o všem možném 

 
4.

1. je pro mě nutností, od níž si moc neslibuji a na kterou moc nemyslím, když 
nemusím 

 otázka: škola  

2. snažím se jakž taký proplouvat v klidu, neupoutávat na sebe pozornost 
      3. chápu školu jako důležitý krok na cestě dál v životě, ale právě v tom mi moc 
nepomáhá 
  4. škola mi usnadňuje představit si alespoň trochu své životní cíle 
 
 
5.

1. mám dojem, že jsem jen materiál, který má dostat nějakou známku 
 otázka: chování školy ke mně 

2. zajímá je, co se naučím, snaží se mi to vysvětlit, ale nic víc 
3. zajímají je moje osobní starosti, radí mi, jak žít, ukazují, v čem jsem dobrý a v čem 
ne 
4. snaží se mi poradit a pomoc i pro dobu, kdy už do ní nebudu chodit 

 
6. 

1.nestojím o žádné větší podněty, které by měnily můj způsob života 
otázka: podněty školy  

2. stál bych o ně, ale škola mi je neposkytuje 
3. stál bych o ně, ale škola mi je poskytuje málo 
4. získávám je tam 
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7. otázka: 

1. podprůměr 
prospěch ve škole, vlastní hodnocení v práci 

2. průměr 
3. nadprůměr alespoň v jednom oboru, který mě zajímá 
4. celkově nadprůměr 

 
8. otázka: 

1. nezájem 
můj vztah k mému prospěchu a hodnocení 

2. stačí, když nemám průšvihy 
3. chtěl bych v něčem vyniknout nad průměr 
4. mám ctižádost patřit ve škole celkově k lepším žákům 

 
9.  otázka: 
 1. nemám 

oblíbený školní předmět 

 2. mám, ale nepředstavuji si, že by na něj mělo navazovat mé zaměstnání 
 3. mám takový, v němž chci jednou pracovat 
 4. mám takový, ve kterém chci pracovat, a už teď se o něj zajímám i mimoškolně 
  
10. otázka: 
 1. nemám žádný 

vyhraněný mimoškolní zájem 

 2. mám nějaký, s nímž ale nespojuji svou budoucnost (např. sport, zpěv, hudba) 
 3. mám a chci se mu jednou více věnovat ve volném čase 
 4. chci se jím jednou živit 
 
1I. okruh – můj život mezi ostatními 
11. 
 1. nejsou mi vzorem, ale naopak 

rodiče jako vzor 

 2. po této stránce nás nic nespojuje 
 2. vážím si jich, máme dobrý vztah, ale nic víc 
 3. jsou mi vzorem v chování nebo svou prací a úspěchy 
 
12. 

1. nemám 
otázka: životní vzor 

2. je to kámoš či kámoška super pohodář 
3. úspěšné celebrity: zpěváci, sportovci, lidé známí z televize 
4. někdo, koho znám osobně a kdo je mi svým povoláním i životem 

 
13.  

   1.nestýkám se s nimi, spíše se tomu vyhýbám, jsou jiní a nezajímají mě 
otázka: další dospělí kolem mne 

    2. s dospělými přijdu do styku nejen v rodině, nevadí mi 
3. dovedu se s nimi bavit, ale to je tak všechno, nijak na mě nepůsobí 

    4. vítám společnost dospělých, kteří vědí víc než já, a snažím se něco od nich pochytit 
 
14. 

1.cítím se osaměle, nemám spolehlivého kamaráda nebo kamarádku ani partu 
otázka:  stejně staří kolem mne 

2. mám kamaráda, kamarádku, ale nijak moc to neprožívám 
3. jsem členem party  
4. mám někoho, s nímž mě spojuje společný zájem, např, sport, hudba, případě 
kroužek,  

 
 
 
15. 

1. trávím ho nahodile, jak to zrovna přijde 
otázka: volný čas 
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2. disko, počítačové hry, sportovní  fandění, poslouchání CD a podobně 
3. mám nějakého náročnějšího koníčka (aktivní sport, foto, zvířata, modelářství, 
cokoliv) 
4. mám i vyhraněný zájem o nějaký obor (chemie, historie, kosmonautika, cokoliv) 

 
16. 

1.nemám žádné, ani s marihuanou 
otázka: drogové zkušenosti 

2.mám spíše ojedinělou zkušenost marihuanou 
3. mám ojedinělé zkušenosti i např. s pervitinem, extází apod. 
4. mám takovéto zkušenosti opakované 
 

17. otázka: 
1. tím se moc neobtěžuji 

zamyšlení nad sebou 

2. každý ať mě bere jak chce, jen když obstojím v partě 
3. když mi někdo něco vytkne nebo mě pochválí, tak o tom přemýšlím, ale ne moc 
4. občas se zamýšlím nad svými přednostmi a chybami a nad svou povahou 

 
18. otázka: 
      1. nedělám si se sebou starosti 

žít v pohodě 

2. užívám si pohodu mládí, dokud to jde, na ostatní je dost času 
3. užívám si pohodu mládí, ale vím, že jednou skončí a budu se muset živit  
4. užívám si pohodu, ale zároveň se připravuji na budoucnost 

 
19. otázka: 
      1. celkově mám pocit nespokojenosti 

pocit spokojenosti 

  2. jsem v pohodě, a když mám dojem že ne, tak na to při nějaké akci zapomenu 
3. občas se mne zmocňuje pocit nejistoty, co se mnou bude, ale zaženu ho 
4. spokojenost prožívám, jak se mi celkově daří a co dělám pro svou budoucnost 

 
III. okruh – moje budoucnost 
20. otázka: 
      1. tím se nezatěžuji, chci žít v pohodě teď, budoucnost neřeším 

co se mnou bude 

2. chci super budoucnost, ale přesně nevím jakou, to přijde samo 
3. mám svou představu pěkné budoucnosti, ale nepřipravuji se na ni 
4. mám svou představu životního cíle a připravuji se na něj 

 
21. otázka: 

1. jen vlastními nápady nebo tím, jak o tom mluvíme se spolužáky 
když myslím na svou budoucnost, řídím se 

2. i tím, co mi někdo poradí 
3. příkladem ze svého okolí 
4. zamyšlením nad tím, co mi v budoucnosti umožní moje schopnosti 
 

22. otázka: 
 1. vůbec nehovoří, ani mně jejich názor nezajímá  

alespoň jeden z rodičů se mnou o mé budoucnosti 

 2. hovoří, ale tak, že mě to otravuje 
 3. hovoří, ale moc na to nedám 
 4. hovoří způsobem, který je pro mne zajímavý a pomáhá mi 
 
23. otázka: 
 1. nehovoří 

ve škole se mnou o mé budoucnosti 

 2. hovoří, ale tak, že mi to je nepříjemné a nepomáhá mi to v ničem 
 3. hovoří, ale jen málo a všeobecně, nic mi to není platné 
 4. hovoří užitečně o tom, jaké mám možnosti se  uplatnit 
 
24. otázka:  při práci kromě např. učitelů, řidičů a jiných lidí v každodenním styku 
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 1. nikoho nevídám, ničí práci nemám možnost sledovat 
 2. mám takovou příležitost, ale nevyužívám ji, protože mě ta práce nevábí nebo vím, 
že pro     ni nemám schopnosti 

 3. takovou možnost někdy mám a využívám ji,  
4. takovou možnost využívám,protože mě láká  zabývat se něčím podobným ve své          
budoucnosti 

 
25. otázka:  
 1. nemyslím na žádná omezení, řídím se jen svou představou toho, co bych chtěl 

pro své budoucí pracovní uplatnění 

 2. vím o omezeních mých schopností a výsledků, ale neřeším to 
 3. vím o svých omezeních schopností a výsledků ve škole, s tím se nedá nic dělat 
      4. snažím se svá omezení překonávat učením, aktivitami a stykem s jinými lidmi 
 
26. otázka:  
 1. představuji si, že se na mne usměje štěstí a dosáhnu toho taky 

když vidím v televizi pěvecké, hudební nebo sportovní celebrity 

 2. lákalo by mě to, ale vím, že pro to nemám schopnosti a na náhodu nespoléhám 
 3. v tomto světě se nechci uplatnit 
 4. chci dělat něco, co pokládám za užitečnější 
 
27. otázka: 

 1. něco takového by mě nelákalo 

když vidím v televizi např. lékaře, zdravotní sestru  hasiče, záchranáře a jiné, 
kteří      dělají velmi zodpovědnou práci 

 2. vážím si takové práce, ale nevím, jestli by to na mě nebylo moc 
 3. jsou to pro mne působivé vzory, i když budu třeba dělat něco jiného 
 4. chci v budoucnu dělat něco podobného, uznávám je 
 
28. otázka : 
 1. co nejvíc peněz při malé námaze 

od svého budoucího zaměstnání chci 

 2. co nejvíc peněz, i kdyby to bylo namáhavé 
 3. dobrou obživu, ale také aby mě zajímalo 
 4. dobrou obživu, aby mě zajímalo a bylo pro jiné lidi prospěšné, také aby si mě kvůli        
          němu lidé vážili 
 
29. otázka: 
 1. stačilo by mi užívat si je, třeba kupovat si věci nebo cestovat 

mít vždy dost peněz, třeba z velké výhry nebo dědictví 

 2. nechal/a bych si tolik, kolik potřebuji k životu, ostatní bych dal/a rodičům,  
           sourozencům 
 3. bez nějaké práce by byla nuda, ty peníze by se daly využít na něco, co by mě bavilo    
           a jiným bylo prospěšné 
 4. s někým,  kdo tomu rozumí, bych podpořil/a nějakou léčebnu, školu, muzeum, má  
           práce  by se na tom nějak podílela 
 

IV. okruh – moje představa o tom, co je v životě důležité kromě zdraví 
30. otázka: 
 1. jsou to nejdůležitější za jakoukoliv cenu 

peníze 

 2. jsou důležité, ale ne za cenu, že se dostanu do rozporu se zákonem a bude mi hrozit 
 trest 

3. jsou důležité, ale důležitější pro mne je rozumět si se svou rodinou, budoucí životním   
partnerem, dětmi, které jednou budu mít atd. 
4. jsou důležité, ale důležitější je pro mne, aby mě všichni považovali za slušného 
člověka 
 

31. otázka: 
1. zatím o nějakém partnerském vztahu neuvažuji 

partnerský vztah - láska 
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2. myslím si, že může být dobrý, ale dá se žít i bez něj 
3. jednou v budoucnu ho chci zažít 
4. opravdový partnerský vztah způsobuje, že člověk není sám, a to mu pomáhá a posílí 
ho 
 

32. otázka: 
 1. nezažil jsem doma takové, které by mi byly vzorem, nepřikládám jim důležitost 

rodinné vztahy 

2. nezažil jsem doma takové, které by mi byly vzorem, ale chyběly mi, pokládám je za 
důležité pro život 
3. zažívám doma dobré a jsou mi vzorem 
4. myslím si, že dobré rodinné vztahy jsou důležitější než cokoliv jiného 
 

33. 
1. děti jsou jen přítěž a starost, nechci je 
děti 

2. na to, jestli je budu mít, zatím vůbec nemyslím 
3. určitě budu jednou chtít mít děti a starat se o ně 
4. děti znamenají to, co tady na světě po nás zůstane  
 

34. 
 1. spoléhám jen na sebe a obejdu se bez nich 

přátelé 

 2. potřebuju kámoše, se kterými by se pobavil, ale na které by nespoléhal/a 
 3. nedovedu si představit život bez přátel, kterým by se dalo aspoň trochu věřit 
 4. opravdoví přátelé znamenají, že já se můžu spolehnout na ně a oni na mne 
 
35. 
 1. to je mi jedno 

co si o mně budou jiní lidé myslet 

 2. to bude záležet na tom, kolik budu mít peněz a jakou budu mít moc 
 3. je to pro mne dost důležité a bude to záviset na tom, jak já se k nim budu chovat 
 4. je pro mne hodně důležité, ale nechci se jiným lidem jen přizpůsobovat 
 
36. 
 1. o tu nestojím 

mít vážnost u ostatních lidí 

 2. je pro mne důležitá jenom v partě, tam chci vyniknout 
 3. až budu dospělý, budou si mě lidé vážit podle mého postavení 
 4. vážnost u ostatních člověk získává celám svým životem, nejen penězi a postavením 
  
37. uveď tři činnosti, kterými zaháníš nejraději nudu: 
 
.................................................................................................................................... 
 
38. uveď tři slova, kterými bys vyjádřil  takovou svou budoucnost, ve které budeš šťastný 
....................................................................................................................................  
39. uveď tři zaměstnání, o nichž si myslíš, že pro ně máš schopnosti a že by tě bavila 
 
.................................................................................................................................... 
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