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Příloha 1 DOTAZNÍK 

Anonymní dotazník k praktické části Bakalářské práce na téma: Postoje 

středoškolské mládeže k otázkám partnerského soužití a rodičovství 

 
Pokud pro vás bude některá otázka nepříjemná, nemusíte na ní odpovídat. Vaše 

odpovědí prosím zakroužkujte, v případě delších odpovědí stačí zakroužkovat pouze 

příslušné písmeno pro vámi vybranou možnost. 

1) Věk  15 – 17 17 – 19 19 – 21 21 – 23  

2) Pohlaví  Žena  Muž 

3) Kolik máte sourozenců?    

            

   

4) Uveďte, zda žijete nebo jste větší část svého života žil/a  ve společné domácnosti 

s oběma vlastními rodiči.    Ano  Ne 

5) Pokud jste na otázku 4 odpověděl/a ANO, charakterizujte prosím typ partnerského 

soužití rodičů. 

a) Manželský svazek  

b) Rozvedeni 

c) Nesezdané soužití (partneři spolu žijí, mají děti, ale nemají potřebu posvětit svůj 

vztah úředně – tzv. volné soužití) 

6) Pokud jste na otázku 4 odpověděl/a  NE, uveďte, zda žijete nebo jste větší část svého 

života žil/a ve společné domácnosti s jedním vlastním rodičem nebo osobou, kterou za 

rodiče pokládáte.    Ano  Ne  

 

7)  V případě že jste u otázky 6 uvedl/a ANO, charakterizujte prosím typ partnerského 

soužití rodiče, s kterým jste většinu života bydlel/a  nebo osoby, kterou za svého rodiče 

pokládáte.  

 Lze uvést i 2 možnosti (například rozveden, žije s novým partnerem)  

a) Manželský svazek nebo registrované partnerství  

b) Rozveden/a 
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c) Nesezdané soužití (partneři spolu žijí, mají děti, ale nemají potřebu posvětit svůj 

vztah úředně – tzv. volné soužití) 

d) Vdova/Vdovec 

e) Se svoji novou partnerkou/ svým novým partnerem 

f) Sám/a bez partnerky/a 

g) Jiné uveďte jaké        

8) V případě že jste u otázky 6 uvedl/a NE, uveďte, zda žijete nebo jste větší část svého 

života žil/a  

a) V náhradní rodinné péči (Osvojení-Adopce, Poručenství, Pěstounská péče 

apod.) 

b)  V zařízení ústavní výchovy (Kojenecký ústav, Dětský domov apod.) 

9) Dovršené vzdělání vašich rodičů 

a) rodič 1  ZŠ  SŠ  VŠ Nevím 

b) rodič 2  ZŠ  SŠ  VŠ Nevím 

 

10) Jaký typ partnerského soužití si představujete vy ve své budoucnosti? 

a) Chci žít sám/ sama 

b) Chci mít pouze nezávazné partnerské vztahy 

c) Chci mít stálého/stálou partnera/ku, ale tak, že každý budeme žít ve vlastní 

domácnosti.  

d) Chci žít se stálým/stálou partnerem/partnerkou v soužití namísto manželství 

(partneři spolu žijí, ale nemají potřebu posvětit svůj vztah úředně) 

e) Chci žít v manželství nebo registrovaném partnerství  

f)  Nevím 

g) Jiný typ partnerského soužití, uveďte jaké.      

          

 

11) Plánujete mít ve svém životě někdy děti?  Ano Ne Zatím nevím 

12) V případě, že jste u otázky 11 zaškrtli ANO, v kolika letech byste chtěl/a mít první 

dítě?  

v  letech 



3 

 

13) V případě, že jste u otázky 11 zaškrtli ANO, kolik byste chtěl/a mít dětí?  

0  1  2  3 4 a více  

 

14)  Uveďte, zda byste chtěl/chtěla, aby příchod vašeho dítěte na svět byl 

a) Plánovaný 

b) „Necháme to na přírodě“ 

 

15) Připustil/a byste ve svém životě adopci dítěte, ve smyslu, stát se adoptivním rodičem?

   Ano  Ne 

 

16) Toleroval/a  byste u partnerky/partnera nevěru?   

a) Ano, toleroval/a opakovaně 

b) Byla-li jednou („úlet“, selhání), tak bych odpustil/a 

c) Ne, nikdy bych nevěru netoleroval/a a neodpustil/a 

d) Nevím 

 

17) Máte nebo měl/a jste již stabilní vztah?   

a) Ano, mám - uveďte  délku vztahu v měsících      

b) Ano, měl/a   - uveďte  délku nejdelšího vztahu v měsících    

c) Ne, nemám ani neměl/a 

 

18) Měl/a jste někdy sex na jednu noc s osobou, kterou jste vůbec neznali nebo znali jen 

povrchně?  

a) Ano, jednou 

b) Ano, opakovaně 

c) Nikdy  
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19) Napište prosím stručně, co vás vedlo k tomu? (nevyplňujte v případě, že byla u 

předchozí otázky vybrána odpověď c)  

            

            

    

 

20) Měl/a jste někdy pohlavní styk (sex) s kamarádem/kamarádkou, se kterým/kterou jste 

nezačali chodit?  

a) Ano, jednou 

b) Ano, opakovaně 

c) Nikdy  

 

21) Napište prosím stručně, co vás vedlo nebo vede k tomu, že jste měl/a nebo máte 

pohlavní styk s kamarádem/kamarádkou na místo například trvalého vztahu. 

(nevyplňujte v případě, že byla u předchozí otázky vybrána odpověď c) 

            

            

    

  



5 

 

Příloha 2 UKÁZKA VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU 
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