
 

 

PŘÍLOHA: 

 

Dotazník 

POSTOJ DOSPÍVAJÍCÍCH K AUTORITÁM 

 

Dobrý den, jmenuji se Lenka Koukolová a studuji Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. 

Tímto způsobem bych vás chtěla poţádat o vyplnění dotazníku, který potřebuji pro výzkum ke 

své závěrečné bakalářské práci. 

Dotazník je anonymní (nemusíte se podepisovat) a týká se vašeho postoje k autoritám, tj. 

k rodičům a učitelům. Některé otázky jsou „uzavřené“, coţ znamená, ţe budete krouţkovat či 

zaškrtávat odpovědi (můţete jen jednu, ale i více odpovědí).  

Některé otázky jsou i „otevřené“ a zde jiţ bude plně na vás, vymyslet odpověď. 

 

 

Název školy a třída: ……………………………………………………………………………… 

Věk: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

1) Bydlím s: 

a) S oběma rodiči 

b) Jen s matkou 

c) Jen s otcem 

d) Jiná odpověď:  

 

2) Komu se raději svěřím: 

a) Matce 

b) Otci 

c) Sourozenci 

d) Kamarádovi / kamarádce 

e) Nedokáţu to posoudit 

f) Jiná odpověď: 

 

 

 

 



 

 

3) Co si představíte pod slovem AUTORITA:  

(stačí napsat jedno slovo, nebo věta – záleţí na vás) 

 

 

 

4) Co si představíte pod slovem PŘIROZENÁ AUTORITA: 

(stačí napsat jedno slovo, nebo věta – záleţí na vás) 

 

 

 

5) Jaké 3 vlastnosti by MĚL mít člověk s přirozenou autoritou: 

 

 

 

6) Jaké 3 vlastnosti by NEMĚL mít člověk s přirozenou autoritou: 

 

 

 

7) Je důleţité, aby měl člověk přirozenou autoritu: 

a) Ano 

b) Ne 

c) Moţná 

d) Nevím 

e) Jiná odpověď: 

 

8) Jak vnímáte autoritu (rodiče, učitele): 

a) Kladně 

b) Záporně 

c) Nevím  

 

 

 

 



 

 

9) Koho vnímáte jako přirozenou autoritu: 

a) Rodiče (podtrhněte: oba rodiče × matku × otce) 

b) Sourozence 

c) Prarodiče 

d) Učitele 

e) Nevím 

f) Jiná odpověď: 

 

10) Kdyţ potřebuji poradit, zeptám se raději: 

a) Rodičů 

b) Sourozence 

c) Prarodičů 

d) Kamaráda / kamarádky 

e) Učitele 

f) Jiná odpověď: 

 

11) V chování si beru příklad z: 

a) Rodičů 

b) Sourozenců 

c) Kamarádů 

d) Jiná odpověď:  

 

12) Ve škole máš raději: 

a) Mladší učitele 

b) Mladší učitelky 

c) Starší učitele 

d) Starší učitelky 

 

13) Kdo má podle tebe ve škole větší RESPEKT a AUTORITU: 

a) Mladší učitelé 

b) Mladší učitelky 

c) Starší učitelé 

d) Starší učitelky 



 

 

 

14) Napiš 3 vlastnosti, které podle tebe MAJÍ: 

STARŠÍ učitelé a učitelky: MLADŠÍ učitelé a učitelky: 

 

 

 

 

 

 

 

15) Napiš 3 vlastnosti, kterých si VÁŢÍŠ u: 

STARŠÍCH učitelů a učitelek: MLADŠÍCH učitelů a učitelek: 

 

 

 

 

 

 

 

16) Napiš 3 vlastnosti, které se ti NELÍBÍ u: 

STARŠÍCH učitelů a učitelek: MLADŠÍCH učitelů a učitelek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Napiš, jak se učitel musí chovat, aby si ZÍSKAL tvůj respekt: 

 

 

18) Napiš, jak se učitel musí chovat, aby ZTRATIL tvůj respekt: 

 

 



 

 

19) Začala jsi mít ráda některý předmět jen díky jeho učiteli? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Někdy  

d) Nevím, jiná odpověď:  

 

20) Ztratila jsi někdy oblibu předmětu jen kvůli jeho učiteli? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím, jiná odpověď: 

 

U následujících otázek prosím napište čísla 1 – 5 podle následující tabulky: 

1 2 3 4 5 

ANO SPÍŠ ANO MOŢNÁ SPÍŠ NE NE 

 

21) Rodiče jsou na mě přísní:     ………… 

22) Rodiče jsou na mě hodní:     ………… 

23) S rodiči se dá dobře dohodnout:    ………… 

24) Kdyţ mi rodiče něco řeknou, poslechnu je:   ………… 

25) Mrzí mě, kdyţ se na mě rodiče zlobí:    ………… 

26) Jsem ráda, kdyţ ze mě mají rodiče radost:   ………… 

27) Rodičům pomáhám, i kdyţ mě o to nepoţádají:  ………… 

28) Záleţí mi na tom, co si myslí rodiče:    ………… 

29) Záleţí mi na tom, co si myslí učitelé:    …………  

30) Bavíme se doma s rodiči o mých učitelích:   ………… 

31) Shoduje se můj názor na učitele s názorem rodičů:  …………   

32) Mrzí mě, kdyţ mě učitel před celou třídou napomene: ………… 

33) Mám dobrý pocit, kdyţ mě učitel pochválí:   ………… 

 

 

 

 …mockrát vám děkuji za čas - velice jste mi svým vyplněním pomohly…  

 


