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Dotazník pro rodiče: 

 

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku pro účely diplomové práce na téma 

hodnoty součastné rodiny. Velice Vám děkuji za Váš čas při vyplnění dotazníku.  

 

1. Věk  

2. Počet dětí   

3. Jste  

a) Muž b)   Žena 

 

4. Vaše profese 

 

a) Státní zaměstnanec 

b) OSVČ 

c) Student 

d) Nezaměstnaný 

e) Mateřská dovolená 

f) Důchodce 

g)  Jiná 

(uveďte)……………………

 

5. Váš typ domácnosti  

 

a) sezdaný pár s dítětem/dětmi 

b) nesezdaný pár s dítětem/dětem 

c) rodič samoživitel s dítětem/dětmi 

d) rozvedený/á 

e) vdova/ec 

 

6. Co si představíte pod pojmem HODNOTA? 

 

 

7. Sestavte žebříček hodnot (ohodnocením body od 1 do10, každá položka má 

své pořadí), podle kterého vychováváte své děti. Nabízejí se Vám tyto hodnoty 

 

a) Poctivost  

b) Odvaha  

c) Samostatnost  

d) Pravdomluvnost  

e) Láska 

f) Úcta  

g) Vlídnost  

h) Nesobeckost  

i) Výkonnost  

j) Spolehlivost
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8. Seřaďte uvedené hodnoty podle Vašich osobních priorit a zájmů. 

(ohodnocením body od 1 do10, každá položka má své pořadí) Nabízejí se Vám 

tyto hodnoty 

 

a) Zdraví  

b) Láska a věrnost  

c) Rodina  

d) Péče o životní prostředí  

e) Osobní kariérní růst, vzdělání 

 

f) Užívat si života  

g) Víra v Boha 

h) Dostatek peněz a životní jistoty  

i) Koníčky – sport, kultura, aj. 

j) Pomoc druhým – rodině, či  

společnosti

 

9. Máte pocit, že uplatňujete ve výchově svých dětí stejné hodnoty, kterými jste 

byl/a vychováván/a Vy jako dítě? 

 

a) určitě ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) určitě ne  

e) nevím 

 

10. Uveďte prosím hodnoty, ke kterým jste byl/a vychováván/a Vy. 

 

 

 

11. Máte pocit, že se v průběhu Vašeho života důležitost jednotlivých hodnot, 

jejich žebříček) měnil? (v souvislosti s nějakou významnou životní událostí 

např. narození dítěte, úmrtí blízké osoby, úraz, aj.). 

 

a) určitě ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) určitě ne  

e) nevím

 

12.  Mluvíte se svým partnerem o tom, v duchu jakých hodnot byste chtěli vést 

Vaše děti? 

 

a) Ano  b) Ne
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13.   Jakým způsobem je k hodnotám vedete?  

 

a) po důkladné domluvě 

s partnerem 

b) čistě pocitově 

c) podle rad jiných blízkých osob 

d) podle rad z odborné literatury 

e) jiným ( uveďte)…………….............

 

 

 

 

Ještě jednou Vám velice děkuji za vyplnění dotazníku 

 

 

Vaše dotazy, názory a připomínky můžete zaslat na emailovou adresu: 

b.hancova@seznam.cz 

 

 

 


