
Příloha č. 1 

 



Příloha č. 2 

Vážení respondenti,  

     jmenuji se Martina Khyrová a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  
v Praze, oboru Vychovatelství. Právě zpracovávám bakalářskou práci na téma Fenomén školní 
uniformy. Cílem práce je zmapovat nošení školních uniforem v České republice. Byla bych 
Vám velice zavázána za vyplnění tohoto dotazníku. Ujišťuji Vás, že výsledky budou použity 
pouze ke zpracování mé bakalářské práce.  

Děkuji Vám za úplné a pravdivé vyplnění dotazníku a za čas, který jste tomu věnovali.  

                                                                                                                                   věk.......... 

1. Máte představu o tom, jak vypadá školní uniforma? 

□     Ano 

□      Ne 

2. Znáte nějakou školu v České republice, kde se nosí školní uniformy? 

□     Ano 

Prosím, uveďte jakou:       

□     Ne 

3. Vidíte v zavedení školní uniformové kázně nějaká pozitiva? 

□     Ano 

Prosím, uveďte jaká: 

□     Ne 

□     Nepřemýšlel/a jsem o tom 

4. Vidíte v zavedení školní uniformové kázně nějaká negativa? 

□     Ano 

Prosím, uveďte jaká: 

□     Ne 

□     Nepřemýšlel/a jsem o tom  

5. Souhlasili byste se zavedením školních uniforem na základních školách v České 
republice? 

□     Ano 

□     Ne 

□     Možnost vyjádřit svůj názor proč ano a proč ne:  

 



Příloha č. 3 

Vážení respondenti,  

jmenuji se Martina Khyrová a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  

v Praze, oboru Vychovatelství. Právě zpracovávám bakalářskou práci na téma Fenomén školní 

uniformy. Cílem práce je zmapování nošení školních uniforem v České republice. Byla bych 

Vám velice zavázána za vyplnění tohoto dotazníku. Ujišťuji Vás, že výsledky budou použity 

pouze ke zpracování mé bakalářské práce.  

Děkuji Vám za úplné a pravdivé vyplnění dotazníku a za čas, který jste tomu věnovali.  

1. Máte představu, jak vypadá školní uniforma? 

□     Ano 

□     Ne 

2. Znáte nějakou školu v České republice, kde se nosí školní uniforma? 

□     Ano 

Prosím, uveďte jakou:......................................................................................................... 

□     Ne 

3. Chtěli byste na vaší škole zavést školní uniformy? 

□     Ano 

□     Ne 

□     Nepřemýšlel/a jsem o tom 

4. Chtěli byste mít možnost rozhodnout o případném zavedení školních uniforem na vaší 
škole? 

□     Ano 

□     Ne 

□     Nepřemýšlel/a jsem o tom 

5. Chtěli byste se podílet na vzhledu uniforem při případném zavedení školních 
uniforem na vaší škole? 

□     Ano 

□     Ne 

□     Nepřemýšlel/a jsem o tom    Prosím, otočte list. 



 

6. Vidíte v zavedení školní uniformové kázně nějaká pozitiva? 

□     Ano 

Prosím, uveďte jaká:.............................................................................................................. 

□     Ne 

□     Nepřemýšlel/a jsem o tom 

7. Vidíte v zavedení školní uniformové kázně nějaká negativa? 

□     Ano 

Prosím, uveďte jaká:............................................................................................................. 

□     Ne 

□     Nepřemýšlel/a jsem o tom 

8. Při případném zavedení školních uniforem na vaší škole byste byli pro: 

□     běžné každodenní nošení 

□     nošení uniforem při slavnostních příležitostech školy, projektových dnech,  účasti na    

       celorepublikových soutěžích, školních olympiádách apod.                                                                                                         

 


