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Příloha č. 1 – Scénář rozhovoru pro učitele 

Úvod 

Dobrý den, ráda bych Vám nejdříve poděkovala, že jste si na mě našli čas ve svém náročném 

harmonogramu. Věnuji se diplomové práci, jejímž cílem je srovnat názory studentů a učitelů 

na střední odbornou školu z hlediska budoucího uplatnění. Pokud to bude možné, ráda bych si 

Vaše odpovědi nahrála pro lepší zpracování dat. V prohlášení, které podepisujete je uveden 

souhlas s nahráváním s tím, že Vaše osoba bude anonymní a odpovědi budou použity pouze 

pro výzkum diplomové práce. 

Význam 

Jak byste vyjádřil/a důležitost středoškolského studia pro budoucnost mladých lidí? 

Vidíte v tomto směru nějaký rozdíl mezi všeobecným a odborným vzděláváním? 

Při současném stavu společnosti byste preferoval/a spíše střední odborné vzdělání nebo 

všeobecné? Proč? 

Doporučil/a byste mladým lidem Vaši školu? Proč ano? Proč ne? V čem vidíte její přednosti? 

Jaký je Váš cíl při výuce a celkově při pedagogickém působení? Jak přistupujete k výuce? 

(Vyučujete vaše studenty spíše s názorem, že se jedná o jejich konečné studium nebo s 

přesvědčením, že je to odrazový můstek pro studium další? Máte jiný přístup? Jaký?) 

Jak myslíte, že vnímají střední školu studenti? Proč? Přizpůsobujete tomu nějak výuku? 

Zdá se vám, že studenti berou SŠ jako konečný cíl nebo jako odrazový můstek pro další 

studium? (Co vám přijde vhodnější? Snažíte se tento názor nějakým způsobem studentům 

vštěpovat? Setkáváte se při této snaze s nějakými překážkami? S jakými?) 

Co nejvíce ovlivňuje názor studentů na význam SŠ? (Jak se podle Vás utváří názor studentů 

na význam střední školy? Kdo či co ho ovlivňuje?) 

Napadá vás jiné téma, poznámka, které by se měly prodiskutovat s ohledem na význam 

střední školy? 

Očekávání 

(Co si myslíte, že studenti očekávají od střední školy? Jak na základně tohoto přesvědčení 

upravujete svoji výuku?) 

Očekáváte, že střední škola připraví studenty spíše do pracovního procesu, na navazující 

studium nebo na život obecně? Nebo něco jiného? 

Je podle Vás správně nastavený v RVP Vašeho oboru poměr mezi odbornými a všeobecně 

vzdělávacími předměty? 
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(Jaké je podle Vás ideální nastavení proporcí mezi odborným a všeobecným vzděláním na 

střední odborné škole? Kdo/Co toto nastavení ovlivňuje? Jste spokojeni s nastavením na Vaší 

škole? Snažíte se jej nějakým způsobem ovlivňovat Vy? Proč ano? Jak? Proč ne?) 

Domníváte se, že cíle studentů a učitelů ohledně studia na SŠ jsou shodné? Proč ano? Proč 

ne? 

Zájem a motivace 

Domníváte se, že studenti mají o Váš předmět zájem? Považují Váš předmět za užitečný do 

dalšího života? 

(Domníváte se, že studenti mají zájem o výuku celkově? Proč ano? Proč ne? Co jim přijde 

zajímavé, užitečné?) 

Brání vám něco ve zvýšení zajímavosti Vašeho předmětu? Co? (systém, přístup studentů, 

přístup rodičů či nadřízených, materiální zabezpečení, případně vaše určité přesvědčení či 

něco jiného?) 

Podle Vaší zkušenosti, praxe – co studenty zaujme, co je baví ve Vašem předmětu a proč? – 

Máte dostatek prostoru a možností pro vytváření takové činnosti? Proč ano, proč ne? 

(Zajímáte se, co by pozvedlo zájem studentů? Proč ano? Jak? Proč ne?) 

Pokud máte nápady na zvýšení zajímavosti/užitečnosti výuky, realizujete je? Proč ano? Proč 

ne? Co vás motivuje či co vám brání? 

(Jaké máte případně konkrétní návrhy či nápady?) Sledujete nové trendy, metody a informace 

ve Vašem předmětu? 

Jak hodnotíte motivaci studentů ke studiu? Co jí ovlivňuje? Snažíte se jí nějakým způsobem 

ovlivňovat Vy sami? 

Co by jejich motivaci zvýšilo? Jak konkrétně ji zvyšujete? Co Vám pomáhá? Setkáváte se při 

této snaze s překážkami? S jakými? 

Mají dle vašeho pohledu studenti motivaci SŠ dodělat? Proč ano? Proč ne? 

Co by jejich motivaci v tomto směru zvýšilo? Můžete jí ovlivnit? Jak konkrétně se o to 

snažíte? 

Jaká je Vaše motivace k výuce na SOŠ? Co ji ovlivňuje? (Je možné ji zvýšit? Jak?) 

Uplatnění 

Dokážete odhadnout, kolik % absolventů z Vaší školy pokračuje na VŠ, kolik přímo do 

práce? 

A) Jsou podle Vašeho názoru absolventi připraveni na studium VŠ (ve Vaší specializaci i 

obecně) 

Jaký máte názor na to, že značná část absolventů (Vaší školy) a celkově SOŠ odchází na VŠ? 

Jak jsou úspěšní v přijímacím řízení? 
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Jak jsou úspěšní v dalších letech? Dokončí školu? Co jim dělá největší problémy? (Díky čemu 

ano? Proč myslíte, že ne?) 

Co byste mladým lidem a Vašim absolventům doporučili?(VŠ X práce). Co jste doporučili 

svým dětem? 

B) Jsou podle Vašeho názoru absolventi připraveni na práci v oboru? Na pracovní trh? 

Odcházejí žáci z Vaší školy na pracovní trh? Jak to vnímáte? Víte, co chtějí dělat? 

Jak jsou úspěšní? Dokázal/a byste odhadnout, kolik absolventů pracuje v oboru, který 

vystudovali? (Máte přehled o jejich zaměstnanosti?) 

Ostatní 

Napadá vás cokoli, čím byste přispěli k dnešní diskuzi? 
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Příloha č. 2 – Scénář rozhovoru pro studenty 

Úvod 

Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za ochotu udělat rozhovor. Věnuji se diplomové práci, 

která porovnává názory studentů a učitelů na střední odbornou školu z hlediska budoucího 

uplatnění a ráda bych Vám proto položila pár otázek. Pokud to bude možné, budu si rozhovor 

nahrávat, abych mohla data zpracovat co nejlépe. V prohlášení, které podepisujete, souhlasíte 

s nahráváním s tím, že zůstanete anonymní a údaje budou využity pouze pro diplomovou 

práci. 

Význam 

Proč jste zvolili pro Vaše vzdělání střední odbornou školu? Jakým způsobem jste si vybrali 

tuto školu? (rodiče, kamarádi, zájem o obor, internet,…) 

Považujete střední školu jako konečné studium nebo jako odrazový můstek pro studium další? 

Vnímáte SŠ jinak? Jak a proč? 

Myslíte si, že je střední škola důležitou věcí pro vaši budoucnost? Proč ano? Proč ne? 

(Dokážete zhodnotit, jak si utváříte názor na význam střední školy? Má na tento názor někdo 

či něco vliv? Kdo a co konkrétně a jakým způsobem?) – Jaký význam, má pro Vás SŠ? 

Ovlivňuje Vás někdo nebo něco v tomto názoru? Ovlivnili Vaše názory někteří učitelé? 

Jak si myslíte, že vnímají význam SŠ pro Vás učitelé samotní? Podle čeho tak usuzujete? 

Změnil se nějak Váš názor na užitečnost SOŠ v průběhu studia? Litovali jste někdy Vašeho 

výběru? 

(Navrhněte, prosím, jakékoli téma, poznámku, která vás napadá k významu studia střední 

školy) 

Očekávání 

Co od střední školy očekáváte? Očekáváte, že vás střední škola připraví na budoucí život, na 

budoucí povolání či vzdělávání? Něco jiného? 

Ocenili byste větší hodinovou dotaci odborných předmětů nebo všeobecně vzdělávacích 

předmětů? Nebo Vám současný stav vyhovuje? 

Jak byste si představovali ideální poměr mezi všeobecným a odborným vzděláváním? (Kdo 

myslíte, že tento poměr nastavuje a ovlivňuje? Snažíte se jej nějakým způsobem ovlivňovat 

vy samy? Proč ano? Jak? Proč ne?) 

Naplňuje střední škola Vaše očekávání od studia? Proč ano? Proč ne? 

Zájem a motivace 

Je pro vás výuka a program ve škole zajímavý? Proč ano? Proč ne? 

Které předměty jsou pro Vás zajímavé a proč? 
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Které znalosti získané na SŠ podle tvého názoru využiješ v dalším období při studie nebo v 

praxi? Které předměty ti přijdou zbytečné/ne tak důležité? Proč? 

Považujete studium svého oboru na SOŠ za užitečné? Proč ano? Proč ne? Co konkrétně 

považujete za užitečné? Proč? 

Co konkrétního ve výuce zaručeně zvyšuje Váš zájem o informace, probíranou látku? Proč? 

Jak často se s tímto ve výuce setkáváte? Je to pro vás dostatečně nebo nedostatečně? 

Kdybyste mohl na SŠ cokoliv z hlediska zvýšení využitelnosti získaných znalostí přidat, co 

by to bylo? Snažíte se to nějakým způsobem zrealizovat? 

Diskutujete s učiteli o tom, co by vzbudilo Váš zájem/co by Vám přišlo užitečné? Proč ano? 

O jaké jde návrhy? Proč ne? Máte prostor pro tyto návrhy, zajímají se učitelé o to, co by 

zvýšilo Váš zájem? Proč ano? Proč ne? 

Jaká je Vaše motivace ke studiu? S čím souvisí? Co by Vaší motivaci zvýšilo? 

Máte motivaci dodělat SŠ? Jakou? Proč ano. Proč ne? Co by vaší motivaci zvýšilo? 

Co Vaši motivaci ovlivňuje? Co nebo kdo si myslíte, že má největší vliv na vaší motivaci? 

(povaha, okolí, škola samotná či něco jiného?) 

Máte motivaci pokračovat ve studiu po SŠ nebo spíše chcete jít do práce? Proč ano? Proč ne? 

Co by vaší motivaci zvýšilo? 

Uplatnění 

Máte představu, co byste chtěli dělat po ukončení SŠ? (mohou odpovědět sami, pak vybrat 

doplňující otázky), pokud neodpoví (naťuknout) 

A) Plánujete odejít po absolvování SOŠ na VŠ? Proč ano? Proč ne? Co ovlivnilo toto 

rozhodnutí? 

Chtěl jste vždy jít na VŠ nebo se rozhodnutí rodilo postupně? 

Jak vidíte své šance a proč? 

Víte, jak jsou úspěšní studenti Vaší školy v přijímacích řízeních na VŠ? Proč jsou úspěšní, 

proč ne? 

Víte, jak jsou úspěšní studenti vaší školy v dokončování VŠ? Proč jsou úspěšní, proč ne? 

B) Plánujete se hned po absolvování zapojit na pracovním trhu?  Proč ano? Proč ne? 

Jakou práci byste chtěli dělat? Máte pocit, že Vás škola vybavila  pro tento účel dobře? Proč 

ano? Proč ne? 

Co by tedy mělo být jinak? / Co naopak oceňujete? 

Jak vidíte své šance? Proč? 

Jak jsou úspěšní Vaši spolužáci z předchozích let? Máte přehled o jejich zaměstnanosti? 

Ostatní 

Napadá vás cokoliv důležitého k tématu? 
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