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Přílohy: 

Příloha č. 1: 

Dotazník  

Prosím o vyplnění anonymního dotazníku. Tento dotazník poslouží pouze jako 

podklad pro vypracování mé diplomové práce.  

Jsem:   žena 

   muž 

 

1) Co si představuješ pod pojmem životní hodnoty? 

Napiš: 

 

 

 

 

 

 

 

2) V jakých oblastech tě zajímá, co si o tobě ostatní myslí? Zakroužkuj, co je pro tebe 

důležité: 

 

a) Braní návykových látek 

b) Kamarádi 

c) Movité věci co vlastníte (mobil, hudební přehrávač, počítač…) 

d) Oblečení 

e) Partner/ka 

f) Rodina 

g) Sexuální zkušenost 

h) Vzhled 

i) Jiné – vypište v případě, že Vás to zajímá i v něčem jiném…. 



3) Ve sloupečkách seřaď sestupně jednotlivé hodnoty, které považuješ za důležité v tvém 

životě. Přičemž 1 = nejdůležitější a 20 = nejméně důležité.  

Hodnoty Pořadí aktuálních hodnot 

Alkohol   

Cigarety  

Drogy  

Hezké bydlení  

Hudba   

Kamarádi   

Kulturní život (divadla, kina, koncerty…)  

Mobilní telefon   

Móda (oblečení, líčení, doplňky)  

Partner/ka  

Peníze (kapesné)  

Počítač/Internet  

Postavení ve společnosti  

Rodina  

Sex   

Volný čas  

Výběr povolání (dalšího studia)  

Vzdělání  

Zaměstnání (práce, brigáda)  

Zdraví   

 

4) Jakého nejvyššího vzdělání bys chtěl dosáhnout? 

a) Vysokoškolské vzdělání 

b) Mít vyšší odbornou školu (nástavbu na vyučení s maturitou) 

c) Středoškolské vzdělání 

d) Odborné vyučení s maturitním vysvědčením 

e) Výuční list 

f) Stačí mi základní vzdělání 

g) Jiné… 



5) Pomáhají ti rodiče s přípravou do školy?  

a) Ano, pomáhají 2-3 týdně 

b) Učí se se mnou každý den  

c) Jen s nejtěžšími úkoly, nebo když potřebuji vyzkoušet 

d) Pomáhají, když si řeknu 

e) Chtěl bych, aby mi občas pomohli, ale nemají čas  

f) Ne, nepomáhají 

g) Jiné…. 

 

6) Jaké kapesné od rodičů dostáváš? A jak často dostáváš kapesné? 

Napiš: 

 

A teď napiš, jaké bys chtěl: 

 

 

7) Zatrhni u jednotlivých bodů, jakou situaci bys chtěl, které dáváš přednost. 

Nebo 

a) Držet se své odbornost Pracovat výhodněji mimo svůj obor 

b) Žít skromně  Dopřát si blahobyt (příjemný život) 

c) Obětovat volný čas na sebevzdělávání  Ve volném čase se hlavně pobavit 

d) Být věrný jedné firmě Vyzkoušet různé firmy 

e) Žít a pracovat v zahraničí Pracovat a žít doma 

f) Jedno povolání na celý život Vyzkoušet různá povolání  

g) Věnovat se spíše kariéře Věnovat se spíše rodině 

h) Rád/a bych cestoval/a Chci se věnovat doma práci a rodině 

 

8) Jak si představuješ svůj život za 5 let?  

Napiš ve třech větách, jak si život představuješ: 

 

 

 



9) Zakroužkuj 5 věcí, které si myslíš, že pro tebe budou v budoucnu nejdůležitější. 

 

Mít milujícího partnera a spokojenou rodinu 

Žít v blahobytu 

Zapojit se do veřejného dění (veřejných záležitostí – politika…) 

Mít nejmodernější elektroniku a vybavení 

Stát se slavným 

Mít dobrou práci 

Jezdit každý rok na dovolenou 

Mít vysoký příjem (dostačující příjem) 

Co nejvíce se pobavit a užít si 

Zastávat funkci vedoucího pracovníka 

Žít podle vlastních zásad 

Pořídit si auto 

Žít příjemně, pestře a zajímavě 

Mít možnost soukromě podnikat 

Získat kvalitní vzdělání a kvalifikaci 

Být odolný (schopný snášet nepohodlí a námahu) 

Dělat takové zaměstnání, které mě baví 

Vypadat dobře (vysportované tělo, pěkné oblečené, účes…) 

Dosáhnout ve své práci vysoké odborné úrovně 

Cestovat, poznat nové země 

Mít dobré vztahy s okolím (žádné konflikty) 

 

10) Co bys změnil ve svém aktuálním životě?  

Napiš ve třech větách: 

 

 

 

 

Děkuji za pravdivé vyplnění.  



Příloha č. 2: 

Dobrý den, 

jsem studentkou Husitské teologické fakulty, kde dokončuji obor Učitelství pro střední školy. 

Mé téma diplomové práce je Životní hodnoty u žáků 8. a 9. tříd.  

Chtěla bych Vás proto poprosit o pomoc se svým výzkumem, který probíhá formou 

dotazníku. Zajímá mě Váš názor na životní hodnoty Vašich žáků.  

Mnohokrát děkuji za Váš čas a pravdivé vyplnění. 

Veronika Florianová 

Jsem:    žena            Délka mé praxe je: 

  muž 

 

1) Co si myslíte, že si žáci představují pod pojmem životní hodnoty? 

Napište: 

 

 

 

 

 

2) V jakých oblastech žáky zajímá, co si o nich ostatní myslí? Zakroužkujte, co je pro ně 

důležité: 

 

a) Braní návykových látek 

b) Kamarádi 

c) Movité věci co vlastní (mobil, hudební přehrávač, počítač…) 

d) Oblečení 

e) Partner/ka 

f) Rodina 

g) Sexuální zkušenost 

h) Vzhled 

i) Jiné – vypište v případě, že je to zajímá i v něčem jiném…. 

 



3) Ve sloupečkách seřaďte sestupně jednotlivé hodnoty, které si myslíte, že žáci považují 

za důležité v jejich životě. Přičemž 1 = nejdůležitější a 20 = nejméně důležité.  

Hodnoty Pořadí aktuálních hodnot 

Alkohol   

Cigarety  

Drogy  

Hezké bydlení  

Hudba   

Kamarádi   

Kulturní život (divadla, kina, koncerty…)  

Mobilní telefon   

Móda (oblečení, líčení, doplňky)  

Partner/ka  

Peníze (kapesné)  

Počítač/Internet  

Postavení ve společnosti  

Rodina  

Sex   

Volný čas  

Výběr povolání (dalšího studia)  

Vzdělání  

Zaměstnání (práce, brigáda)  

Zdraví   

 

4) Jakého nejvyššího vzdělání si myslíte, že žáci chtějí dosáhnout? 

a) Vysokoškolské vzdělání 

b) Vyšší odborné vzdělání (nástavbu na vyučení s maturitou) 

c) Středoškolské vzdělání 

d) Odborné vyučení s maturitním vysvědčením 

e) Výuční list 

f) Základní vzdělání 

g) Jiné…  



5) Myslíte si, že rodiče pomáhají Vašim žákům s přípravou do školy? Jak často?  

a) Pomáhají jim 2-3 týdně 

b) Učí se s nimi každý den  

c) Pomáhají jen s nejtěžšími úkoly, nebo když potřebují vyzkoušet 

d) Pomáhají jim, když si řeknou 

e) Žáci by chtěli nebo potřebují pomoci, ale rodiče nemají čas  

f) Ne, nepomáhají 

g) Jiné…. 

 

6) Jaké kapesné odhadujete, že Vaši žáci v průměru dostávají? A jak často? 

Napište: 

 

A teď napište, jaké kapesné si myslíte, že by chtěli: 

 

7) Zatrhněte u jednotlivých bodů, jaké situace si myslíte, že budou preferovat Vaši žáci. 

Nebo 

a) Držet se své odbornost Pracovat výhodněji mimo svůj obor 

b) Žít skromně  Dopřát si blahobyt (příjemný život) 

c) Obětují volný čas na sebevzdělávání  Ve volném čase se budou bavit 

d) Budou věrní jedné firmě Vyzkoušejí různé firmy 

e) Žít a pracovat v zahraničí Pracovat a žít doma 

f) Jedno povolání na celý život Vyzkoušet různá povolání  

g) Věnovat se spíše kariéře Věnovat se spíše rodině 

h) Rádi by cestovali Raději se budou věnovat rodině  

 

8) Jaká pravidla si myslíte, že dětem ve výchově chybí? Jaká byste doporučili? 

Napište: 

 

 

 

 



9) Zakroužkujte 5 věcí, které si myslíte, že budou pro žáky v budoucnu nejdůležitější. 

 

Milující partner a spokojená rodina 

Život v blahobytu 

Zapojení se do veřejného dění (veřejných záležitostí – politika…) 

Nejmodernější elektronika a vybavení 

Stát se slavným  

Dobré zaměstnání 

Každý rok na dovolená 

Vysoký příjem (dostačující příjem) 

Zábava a užívání si 

Zastávat funkci vedoucího pracovníka 

Žít podle vlastních zásad 

Pořízení automobilu 

Žít příjemně, pestře a zajímavě 

Soukromé podnikání 

Kvalitní vzdělání a kvalifikaci 

Odolnost (schopný snášet nepohodlí a námahu) 

Dělat takové zaměstnání, které je baví 

Vypadat dobře (vysportované tělo, pěkné oblečené, účes…) 

Dosažení ve své práci vysoké odborné úrovně 

Cestování, poznávání nových zemí 

Dobré vztahy s okolím (žádné konflikty) 

 

10) Zařadili byste do ŠVP téma životní hodnoty? Prosím, zdůvodněte svou odpověď. 

Napište: 

 

 

 

 

 

 



11) Co si myslíte o životních hodnotách žáků? Napadá Vás ještě něco k tomuto tématu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za pravdivé vyplnění.  


