
 

 

PŘÍLOHA 

 

Příloha č. 1 

Seznam nestandardizovaných otázek:  

 Ţiješ na vesnici jiţ od narození nebo jsi se přestěhoval/a na venkov později? 

V případě druhé moţnosti by mě zajímalo, jaký důvod vedl Tvoji rodinu 

k rozhodnutí ţít na vesnici? 

 Po kolik generací jiţ bydlí Tvoje rodina na vesnici? 

 Víš, kolik má vesnice, ve které ţiješ obyvatel? 

 Ţiješ ve společné domácnosti se svými prarodiči? 

 Bydlíte v rodinném domku či v bytě? 

 Jaké máš vztahy se svými rodiči, popřípadě prarodiči? Dokáţeš si představit, ţe bys 

s nimi proţil/a svůj budoucí ţivot nebo se od nich chceš dříve či později separovat? 

 Jak vycházíš se svými sousedy a s lidmi z vesnice? Dostáváte se někdy do konfliktů? 

Z jakých důvodů? 

 Dodrţujete ve Tvé rodině nějaké rodinné tradice? Tím mám na mysli třeba chození 

v neděli na procházku, pravidelné (týdenní) navštěvování příbuzných apod.. A co 

zvyklosti v širším okruhu obyvatel vesnice?  Např. masopusty, poutě, posvícení. 

 Kde pracují Tví rodiče? Musí do zaměstnání dojíţdět? Jsou ve své práci spokojeni? 

 Jaké je Tvoje vzdělání – učiliště, střední škola nebo jsi zahájil/a další stupeň vzdělání 

(VOŠ, VŠ)? 

 Jestliţe studuješ, jak daleko musíš dojíţdět do školy? 

 Jakou máš představu o budoucí perspektivnosti zaměstnání? Máš či nemáš obavy? Z 

jakého důvodu? 

 Jestliţe nejsi student, jsi výdělečně činný? Pokud ano, jaké je Tvé povolání? Kde 

pracuješ – v místě svého bydliště nebo dojíţdíš?  

 Jsi spokojen s autobusovými spoji? Jezdí Ti dle Tvé potřeby? Nebo jezdíš autem? 



 

 

 Myslíš, ţe je v Tvé obci dostatek pracovních příleţitostí? Znáš názor svých rodičů či 

přátel z vesnice na tuto problematiku? 

 Jak převáţně trávíš svůj volný čas? Jsi spokojen/a s kulturním ţivotem na vesnici? 

 Stává se často, ţe máš chuť jít se někam bavit a nemáš k tomu ve své obci 

příleţitost? Pokud ano, jezdíš např. na diskotéky, do hospody, do kina do vedlejších 

vesnic, popřípadě do nejbliţšího města? 

 Je ve Tvé vesnici moţnost sebevzdělávání? V nejprostším slova smyslu tím mám na 

mysli knihovnu, dále např. nějaké přednášky, kurzy, které pořádá obec? 

 Domníváš se, ţe jsou veřejné sluţby ve Tvojí vesnici dostatečné? Např. lékař, 

obchody, úřady apod. Co Ty osobně nejvíce postrádáš? 

 Můţeš se zamyslet, jaké jsou důvody Tvého nynějšího ţití na vesnici? Vazba k 

rodičům? Vyhovující rodinné zázemí? Přírodní prostředí? Napadá Tě něco jiného? 

 Představ si, ţe bys měl/a dostatek finančních prostředků pro svou vlastní 

seberealizaci. Domníváš se, ţe bys i přesto zůstal/a na venkově? 

 Našlo by se něco, co bys chtěl/a v Tvé vesnici či přímo na ţivotě na vesnici radikálně 

změnit? Co Tě k tomu vede? 

 Můţeš mi nastínit Tvé plány do budoucna? Přemýšlíš o tom, ţe bys na venkově 

zůstal/a? Pokud ano, za jakých podmínek? Jestliţe ne, proč? 

 Myslíš si, ţe během několika příštích let dojde, co se venkova týče, k nějakým 

zásadním změnám? V jaké oblasti bys tyto změny uvítal/a? 

 

 

 

 

 


