
 

  

Příloha 1 – Rozhovor s výchovnou poradkyní ZŠ č. 1 

Jak často využívají žáci Vašich služeb? Kolik jich za Vámi v průměru ročně přichází pro 

radu? 

Většinou se všechny akce odehrávají skupinově ve třídě, takže máme nějaké besedy nebo 

případně když jim chci hromadně něco říci, tak jim to řeknu přímo ve třídě. Individuálně 

minimálně. Opravdu málo. 

Když už tedy za vámi přijdou, chodí sami nebo s rodiči? 

Chodí sami. Rodiče navštěvují schůzku v listopadu, kdy se v aule sejdou i se zástupci 

středních škol, kteří se již předem sami zajímají o termín této schůzky a objednávají se na ni. 

Já zde mám povídání o přihláškách a rodiče mají možnost pokládat dotazy, takže se jedná 

o takové třídní schůzky, kde se dozví informace o školách. Toho využívají jak rodiče, tak děti. 

Jaká mají od Vás žáci jako od kariérního poradce očekávání? 

Nejraději by asi slyšeli, že jejich rozhodnutí je dobré, protože si většinou jenom přijdou 

ověřit, jestli ta škola pro ně je nebo není. Takže očekávají, že jejich rozhodnutí je dobré 

a těžko jim člověk vysvětlí, že by ho mohli změnit nebo nějakým způsobem korigovat. 

Takže Vy jim dáte najevo, pokud se pro někoho konkrétní škola nehodí? 

To už tak člověk dnes ani neříká, protože většinou to rozhodnutí přichází od nich a od rodičů 

především. Přichází z rodiny. 

Jak se žáci o Vašich službách dozvědí? 

Na konci osmého ročníku mají žáci besedu o školách v našem okrese, na začátku devátého 

ročníku pak povídání o přijímacím řízení – kdy se budou podávat přihlášky, že školy 

s talentovými zkouškami mají přijímací řízení dříve. Potom je pro děti určena ještě jedna 

beseda na úřadu práce. V listopadu je pak ještě již zmiňovaná beseda na třídních schůzkách, 

kam právě chodí rodiče většinou i se svými dětmi. 

Teď se zeptám spíše tak z Vaší zkušenosti, kdo nebo co má největší vliv na volbu střední 

školy? 

Já bych řekla rodiče. Opravdu ano. Někteří rodiče si jdou dokonce cíleně za svým, když je žák 

prospěchově lepší. Myslím si, že to se pak rodiče hodně rozhodují a zvažují možnosti, které 



 

  

jsou právě na základě prospěchu. To bych řekla, že je největší vliv. Další vliv jsou rozhodně 

možnosti, které tento region nabízí, protože umístit v dnešní době holčičku, která má na 

vysvědčení čtyřky je téměř nemožné a kdyby chtěla jít na něco jiného než je kadeřnice nebo 

kuchařka, tak nemá šanci. Tady jsou školy hodně do strojírenství a tam přeci jen děvčata 

nechodí často. 

Máte pocit, že je rodiče do výběru školy nějakým způsobem nutí? 

Já jim vždycky říkám, ať si sladí své názory doma v rodině, protože může dojít k tomu, že 

rodiče chtějí něco jiného než děti. Takže to je první, na co upozorňuji, aby si již zhruba v té 

osmé třídě začali slaďovat názory doma, protože tam je pak největší rozpor. 

Který z rodičů se v tomto procesu zapojuje více? 

Já si myslím, že maminky. Ale jsou tady děti, jejichž tatínkové normálně chodí na třídní 

schůzky. Neřekla bych, že stoprocentně chodí jen maminky. Tipla bych tak šedesát procent 

maminky, čtyřicet tatínkové. Někdy chodívají i oba. 

Jakým způsobem se rodiče podílejí na volbě střední školy svého dítěte? 

V dnešní době musí hodně informací hledat na internetu, protože třeba průběh přijímacího 

řízení má každá škola nastavený jinak, takže já už je opravdu odkazuju na internet. Každá 

škola má jiné požadavky a v přihlášce má být něco jiného.  

A Vy zde máte k dispozici nějaké informační letáčky? 

My tu máme letáčky, které vydává krajský úřad, úřad práce. Jedná se o brožury, kde je 

přehled škol celého královéhradeckého kraje. Dříve se dělal zvlášť okres Náchod, ale dnes už 

je to přehled celého kraje. Tuto brožuru dostává každý žák. 

Pokud se vrátíme zpět k roli rodičů v tomto procesu, co si myslíte, že je čí doménou? 

Například kdo z rodičů se ujme plánování návštěvy dne otevřených dveří? 

To nevím. Ty děti samozřejmě vědí, že nejlepší je pro ně návštěva dnů otevřených dveří, ale 

kdo se toho ujme v rodině a je organizátorem, to těžko říct. Na druhou stranu asi teď převládá 

ten systém, že maminky mají větší slovo. Navíc jsou tady rodiny, kde vlastně ten tatínek ani 

nefunguje samozřejmě, takže je to na maminkách. 

  



 

  

Máte pocit, že si rodiče přejí, aby jejich rodiče dosáhly minimálně stejného stupně vzdělání? 

Já si myslím, že spíše berou v potaz jejich prospěch. Když už vidí, že je na tom jejich dítě 

dobře, tak jdou za vyššími cíli. 

Myslíte si, že jsou tak objektivní? 

Někdy taky ne. Někdy jdou děti na střední školy i se čtyřkami. Rodiče si jednoduše stanoví cíle 

mnohem vyšší, než na které by dítě mělo. Ale zase konkrétně v naší 9. A si narovinu řekli, že 

půjdou na učiliště, vyučí se a tak dále. Jsou tam ale i někteří, kteří stále zvažují mezi 

maturitou a učilištěm, takže tam jsem hodně zvědavá, jak to dopadne. Přece jen ačkoli 

prospěchově zvládají, není tady ta svižnost a nemůžou se s druhou třídou rovnat.  

Původně jste se zmiňovala o možnosti, že někteří žáci z 9. A podle všeho již neplánují 

pokračovat ve studiu, ale i přes to se nakonec všichni kromě jednoho chlapce někam hlásí. To 

mě poměrně překvapilo. 

Ano, tento chlapec je vietnamského původu a rozhodl se opakovat devátý ročník, protože zde 

ještě s rodinou nežijí dlouho a před vstupem na střední školu si chce zlepšit své dovednosti 

v českém jazyce. Ti dva, kteří zatím neplánují pokračovat ve studiu, dnes chyběli. Zrovna jsem 

říkala, že jim vytisknu přihlášky, ať si tam zkusí napsat, co chtějí, uvidíme, jestli se přihlásí. 

Máme tam totiž chlapce ze Slovenska, který žil osm let v Anglii a základy, které by potřeboval 

mít v deváté třídě, si odsud nepřinesl. To se týká třeba matematiky. Chce se hlásit na učiliště, 

chce být automechanikem, ale uvidíme, jak to dopadne. Ten druhý žil v Anglii rok a taky si 

myslím, že ještě není rozhodnutý, jestli bude preferovat maturitní obor nebo učiliště. Zatím 

jsou po svém příchodu trochu mimo systém, který tu my ostatní máme zajetý, ostatní děti už 

vědí o školách více. 

Myslíte si, že žáci inklinují k volbě stejného povolání, jako mají jejich rodiče. 

No spíše pokud jsou ti rodiče vyučení, tak ty děti vědí, do čeho jdou. Takže pokud je ten 

prospěch horší, tak vybírají nějaký učňovský obor. Konkrétně v té 9. A  se hodně řeší 

problematika budoucího výdělku. Mají názor, že pokud se vyučí, tak by si měli zvolit obor, kde 

si aspoň trošku něco vydělají. To je pro ně opravdu důležité. V 9. B pokud rodiče vidí, že jim 

studium jde, tak je chtějí podpořit. Většinou ne úplně ve stejném oboru, ale podpořit je v tom, 

co je zajímá, co by je bavilo a vytáhnout je co nejvýš – na střední školu a pak na tu vysokou. 

V tom si myslím, že ta podpora rodičů je, ale spíš hledí na to, co je baví. 



 

  

 

Příloha 2 – Rozhovor s výchovnou poradkyní ZŠ č. 2 

Jak často využívají žáci Vašich služeb? Kolik jich za Vámi v průměru ročně přichází pro 

radu? 

Přichází jich za mnou opravdu hodně. Jednou týdně mám vyhrazenou speciální hodinu pro 

své konzultační hodiny, ale chodí za mnou i o přestávkách. Většinou o velké, pokud zrovna 

nemám dozor. V tom období během října a listopadu bych to odhadla na takových čtyřicet 

žáků, což ale samozřejmě zahrnuje i děti z pátých a sedmých ročníků, které zvažují přestup na 

gymnázium. Potřebují se hlavně ujistit, upřesnit si informace, vypůjčit materiály a poradit se. 

Navštívili například nějakou školu, která se jim líbila, a ode mě chtějí slyšet, jestli je to pro ně 

správná volba. V únoru nebo březnu si pak chodí pro rady ohledně přihlášek. 

Chodí za Vámi žáci pouze sami nebo i s rodiči? 

Dopoledne chodí sami, v konzultačních hodinách občas i s rodiči. Někdy se stává, že 

přicházejí i rodiče oba. 

Jaká mají od Vás žáci jako od kariérního poradce očekávání? 

Především tedy to potvrzení vhodnosti školy, ale také její kvalitu. Já už za ty roky mám 

samozřejmě o různých středních školách v Praze nasbírané velké množství informací 

a zkušeností, takže je to pro ně jistota objektivního zhodnocení kvality školy. 

Dáváte žákům najevo, pokud se pro někoho konkrétní škola nehodí? 

Ano, určitě jim to řeknu. Již pro žáky 8. tříd uskutečňujeme speciální testování vedené školní 

psycholožkou, které u dětí ověřuje jejich schopnost soustředění a práce pod tlakem, což jsou 

jedny z hlavních podmínek pro studium náročnějších škol. Dále testy zjišťují jejich osobností 

zaměření, čili zda se hodí například spíše na umělecké, technické obory a podobně. Nad 

výsledky si poté sedneme společně s psycholožkou a třídním učitelem a následně je probíráme 

s každým žákem individuálně. Pokud se tedy pro někoho určitá škola nehodí, řeknu mu to. 

Jak se žáci o Vašich službách dozvědí? Pořádáte pro ně nějaké hromadné akce? 

Ano. Kromě již zmiňovaných individuálních konzultací (má je každý z učitelů a jsou uvedeny 

v termínovém kalendáři, který se žákům rozdává) se konají také na počátku školního roku 

speciální hodiny věnované obecným informacím o středních školách a jejich přijímacích 



 

  

zkouškách. Ty probíhají po skončení regulérních rodičovských schůzek, kdy si rodiče obou 

devátých ročníků svolám do jedné třídy a informuji je například o datech přijímacích zkoušek, 

že talentové zkoušky bývají dříve nebo jaké jsou možnosti při odvolání. 

Teď se zeptám spíše z Vaší zkušenosti, kdo nebo co má největší vliv na žákovu volbu střední 

školy? 

Dle mého názoru je to osobnost dítěte. Jeho osobnostní předpoklady, talent, schopnosti, mimo 

jiné tedy schopnost učení. Co se týče rodičů, ty bych vůbec nestavěla na první příčky. 

Takže máte pocit, že rodiče dávají dětem ve výběru střední školy dostatek volnosti? 

Určitě. Když mají představu, nevnucují ji. Myslím si, že umí být i dost realističtí. Své dítě 

znají, takže pokud mají pocit, že s nimi například sdílí nějakou slabinu (psychické problémy 

kupříkladu), umí podle toho i jednat a chovat se. Rozhodně je netlačí do stejných stop. 

Který z rodičů se v tomto procesu zapojuje více? 

Jednoznačně matka. Mluvím ze své zkušenosti, protože s nimi zhruba v 85% případů 

přicházím do kontaktu. Když už zde figuruje osoba tatínka, tak většinou v kombinaci 

s maminkou – zajímají se oba. 

Jakým způsobem se rodiče podílejí na volbě střední školy svého dítěte? 

Právě maminky jsou takovými těmi vyhledávači informací, zajímají se o dny otevřených dveří, 

plánují je a s dětmi navštěvují. Tady v Praze je také známá výstava škol s názvem Schola 

Pragensis, kterou si rodiče s dětmi oblíbili. Maminky dále chodí na konzultace, zajišťují 

přípravné kurzy, zkoušky nanečisto a podobně. Nepamatuji se, kdy by se o takové záležitosti 

staral tatínek. V každém případě dětem i rodičům říkám, ať na podobné akce chodí společně, 

aby vše mohli doma následně v klidu konzultovat. 

Máte pocit, že si rodiče přejí, aby jejich rodiče dosáhly minimálně stejného stupně vzdělání? 

Určitě bych to nenazvala ctižádostí, ale samozřejmě, že si rodiče uvědomují, že vzdělání je 

cestou k lepšímu postavení. Pokud si něco podobného přejí, jednají tak pro dobro dítěte 

a uvědomují si jeho slabiny. Rozhodně se je nesnaží směřovat na luxusní gymnázia (tím mám 

na mysli gymnázia náročná na studium), pokud na to dítě nemá. Mám pocit, že v tomto ohledu 

jsou realisté. 



 

  

Již jsme se této otázky dotkli, ale zeptám se ještě jinak - máte pocit, že žáci inklinují k volbě 

stejného povolání, jaké vykonávají jejich rodiče? 

Pokud ano, rozhodně ne nijak vědomě. Často tomu tak rozhodně nebývá a už vůbec ne 

automaticky. Dříve tomu samozřejmě bylo jinak. Pokud byl člověk z doktorské rodiny, 

předpokládalo se u něho studium medicíny, čemuž tak dnes již úplně nebývá. Také se více 

hledělo na převzetí podniku po rodiči v případě, že ho mělo dítě zdědit. To se dnes ale 

objevuje spíše raritně. Mám pocit, že rodiče hlavně dokáží posoudit, co je pro jejich dítě 

dobré a co ne. Napadl mě příklad jedné z bývalých žaček, jejíž maminka byla lékařkou. Tento 

svět jí fascinoval, ale ona i maminka si byly jisté, že na tuto pozici nemá šanci, možná vůli 

dosáhnout. Proto si zvolila pouze obdobnou cestu a přihlásila se na studium farmacie.  

 

  



 

  

Příloha 3 – Dotazník pro žáky 

Dobrý den, 

mé jméno je Veronika Pecoldová a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. V současné době píši svou bakalářskou práci týkající se vlivu rodičů na volbu střední 

školy svého dítěte. Tento dotazník mi poslouží jako podklad k výzkumu, který je součástí této 

práce. Ráda bych tě tímto poprosila o chvíli tvého času pro jeho vyplnění. Pro vyplňování 

použij prosím propisovací tužku a své odpovědi viditelně zakroužkuj, případně se řiď 

instrukcemi u konkrétních otázek. Dotazník je anonymní, proto ho nikde nepodepisuj a uváděj 

prosím pravdivé a co nejpřesnější odpovědi. 

Pokud bys měl/a zájem o bližší informace, přikládám i svoji e-mailovou adresu: 

veronikapec@seznam.cz 

Moc děkuji za vyplnění. 

 

1. Pohlaví: dívka  chlapec 

 

2. Věk: 

 

3. Kdo nebo co mělo největší vliv na tvoji volbu střední školy?  

Zakroužkuj pouze jednu z uvedených možností nebo uveď svoji vlastní odpověď. 

 

 učitel/é  

 rodiče 

 poradenská zařízení 

 kamarádi/ spolužáci 

 koníčky, zájmy 

 obsah předmětů ve škole 

jiná možnost (uveď): 

 

 

4. Výběr školy u tebe probíhal takto: 

Zakroužkuj pouze jednu možnost. 

 

 školu ti vybrali rodiče 

 školu sis vybral/a sám/sama bez ohledu na rodiče 

 na škole ses s rodiči dohodl/a 

 

 

5. Při rozhodování o volbě střední školy se více zapojoval/a: 

Zakroužkuj pouze jednu možnost.   

 

 matka    

 otec     

 oba stejně   

 ani jeden z nich se nezapojil 

 někdo jiný (uveď kdo): 

 

 

 



 

  

6. Uveď aktivity matky spojené s pomocí při výběru: 

(např. vyhledávání informací o školách, plánování návštěv dnů otevřených dveří, 

předávání vlastních zkušeností apod.) 

 

 

 

7. Uveď aktivity otce spojené s pomocí při výběru: 

 

 

 

8. Přejí si tvoji rodiče, abys v životě dosáhl/a minimálně stejného stupně vzdělání, 

jako mají oni sami?  

(tzn. pokud mají maturitu, chtějí, abys i ty dosáhl/a minimálně maturitního vzdělání) 

 

ANO  NE  NEVÍM 

 

9. Chodí tvá matka ze zaměstnání spokojená?   

 

ANO  NE  NEVÍM 

 

10. Líbí se ti současné povolání tvé matky?  

 

ANO  NE  NEVÍM 

 

11. Chtěl/a bys pracovat na stejné pozici?  

 

ANO  NE  NEVÍM 

 

12. Chodí tvůj otec ze zaměstnání spokojený? 

 

ANO  NE  NEVÍM 

 

13. Líbí se ti současné povolání tvého otce?  

 

ANO  NE  NEVÍM 

 

14. Chtěl/a bys pracovat na stejné pozici? 

 

ANO  NE  NEVÍM 

 

 

15. Inspirovalo tě současné povolání jednoho z rodičů k volbě střední školy takto 

zaměřené? 

(tzn. pokud je matka například účetní, zda bys chtěl/a studovat např. obchodní 

akademii) 

 

ANO   NE   ZČÁSTI 

 

 

Ještě jednou velice děkuji za tvoji spolupráci. 


