Tomáš Srp
Přílohy bakalářské práce
Pragocentrismus pohledem studentů maturitních a předmaturitních tříd pražského gymnázia

Příloha č. 1: Dotazník

Výzkum, jehož dotazník máte před sebou, je součástí bakalářské práce na téma:
„Pragocentrismus pohledem studentů pražského gymnázia“. Cílem výzkumu je zmapovat
postoje a názory studentů týkající se pragocentrismu. Tento dotazník je zcela anonymní.
Veškerá data budou zpracována hromadně. Na většinu otázek budete odpovídat
zakroužkováním, popřípadě krátkou odpovědí. Pokud se spletete, opravte chybné označení a
zakroužkujete správnou odpověď. Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu variantu
odpovědi.
Odpovídejte prosím pravdivě a pozorně čtěte zadání otázek.
Děkuji za spolupráci na výzkumu.

1. Jaký je Váš vztah k městu Praze?
a) Kladný
b) Spíše kladný
c) Spíše záporný
d) Záporný
e) Nemám k tomuto městu žádný vztah
f) Nevím
2. Dokážete si představit, že budete v Praze žít do konce života?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne
e) Nevím

3. Vnímáte Prahu jako město nadřazené zbytku České republiky?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne
e) Nevím
4. Je dle Vašeho názoru upřednostňována Praha v pořádání sportovních či kulturních
akcí před zbytkem České republiky?
a) Ano
b) Spíše ano
Pokud odpovíte možnostmi c), d) nebo e) přeskočte na otázku č. 6
c) Spíše ne
d) Ne
e) Nevím
5. Vadí Vám upřednostňování Prahy v pořádání sportovních či kulturních akcí před
zbytkem České republiky?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne
e) Je mi to jedno
f) Nevím
6. Vnímáte Prahu jako centrum politické moci v České republice?
a) Ano
b) Spíše ano
Pokud odpovíte možnostmi c), d) nebo e) přeskočte na otázku č. 8
c) Spíše ne
d) Ne
e) Nevím
7. Vadí Vám skutečnost, že je Praha centrem politické moci v České republice
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne
e) Je mi to jedno
f) Nevím

8. Je dle Vašeho názoru v pořádku, že zákonodárná moc sídlí v České republice pouze
v Praze?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne
e) Je mi to jedno
f) Nevím
9. Je dle Vašeho názoru v pořádku, že všechny ministerstva České republiky sídlí
v Praze?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne
e) Je mi to jedno
f) Nevím
10. Jsou dle vašeho názoru znevýhodněna ostatní města pražskou centralizací?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne
e) Nevím

11. Prospělo by České republice, kdyby byla politická moc přerozdělena do více měst?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne
e) Nevím
12. Setkali jste se někdy s nenávistnými názory mimopražských obyvatel na Prahu?
a) Ano
b) Ne
Pokud odpovíte možností b) nebo c) pokračujte na otázku č. 14
c) Nevím
13. Vadí Vám nenávistné názory mimopražských obyvatel na Prahu?
a) Ano
b) Ne
c) Je mi to jedno
d) Nevím

14. Co dle Vašeho názoru nejvíce vadí mimopražským obyvatelům na Praze? (lze vybrat
více možností)
a) Politická centralizace
b) Pražáci
c) Samotné město
d) Způsob života v Praze
e) Jiné:_______________________
f) Nic
15. Jsou dle Vašeho názoru nenávistné projevy mimopražských obyvatel na Prahu
oprávněné?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne
e) Nevím
16. Myslíte si, že za nenávistnými projevy mimopražských obyvatel může stát závist?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím

17. Setkali jste se již někdy s pojmem pragocentrismus?
a) Ano
b) Ne
Pokud odpovíte možností b) nebo c) přejděte na otázku č. 19
c) Nevím
18. Kde jste se s pojmem pragocentrismus setkali?
a) Televize
b) Noviny
c) Internet
d) Rádio
e) Jinde:_________________
f) Nikde
19. Co podle Vás pojem pragocentrismus znamená?
____________________________________________________________

20. Považujete pragocentrismus za reálný problém? (jako reálným problémem v kontextu
tohoto dotazníku považujte příliš velkou centralizaci Prahy, která má za důsledek
znevýhodňování ostatních měst Čr.)
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne
e) Nevím
21. Co by dle Vašeho názoru nejvíce pomohlo zlepšení vztahů mezi Prahou a zbytkem
České republiky?
__________________________________________________________________
22. Myslíte si, že podobný vztah, jako je mezi Prahou a zbytkem České republiky, je
běžný i jinde ve světě?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
23. Jaké je Vaše pohlaví?
a) Muž
b) Žena

24. Kolik Vám je let?
a) 16
b) 17
c) 18
d) 19
25. Do jakého ročníku na gymnáziu chodíte?
a) 2. ročník
b) 3. ročník
26. Jaký studijní obor navštěvujete?
a) 4 letý
b) 4 letý sportovní
c) 6 letý
d) 8 letý

27. Bydlíte v Praze?
a) Ano
b) Ne

Pokud odpovíte ne, přeskočte na otázku č. 28

28. Bydlíte v Praze od narození?
a) Ano
b) Ne
29. Žijete v úplné rodině? (s otcem i matkou)
a) Ano, s otcem i matkou
b) Pouze s matkou
c) Pouze s otcem
d) Nežiji ani s otcem ani s matkou
otázku

Pokud odpovíte možností b) pokračujte
na otázky č. 30 a 31, a pak přejděte na
otázku č. 34. Pokud odpovíte možností
c) přeskočte na otázku č. 32. Pokud
odpovíte možností d) přeskočte na
č. 34.

30. Jaké povolání má Vaše matka?
_____________________________________

31. Jakého nejvyššího vzdělání dosáhla Vaše matka?
a) Bez vzdělání
b) Základní vzdělání
c) Středoškolské bez maturity
d) Středoškolské s maturitou
e) Vyšší odborné, vysokoškolské bakalářské
f) Vysokoškolské magisterské a vyšší
g) Nevím
32. Jaké zaměstnání má Váš otec?
_____________________________________
33. Jakého nejvyššího vzdělání dosáhl Váš otec?
a) Bez vzdělání
b) Základní vzdělání
c) Středoškolské bez maturity
d) Středoškolské s maturitou
e) Vyšší odborné, vysokoškolské bakalářské
f) Vysokoškolské magisterské a vyšší
g) Nevím

34. Pracujete?
36
a) Ano
b) Ne

Pokud odpovíte ne, přeskočte na otázku č.

35. Jaký je váš průměrný měsíční příjem?
______________________________
36. Dostáváte kapesné?
39
a) Ano
b) Ne

Pokud odpovíte ne, přeskočte na otázku č.

37. Jak často dostáváte kapesné
_______________________________
38. Jaká je výše vašeho kapesného?
______________________________

39. Jaký je průměrný příjem Vaší domácnosti?
a) Pod 20 000 Kč
b) 20 000 - 30 000 Kč
c) 30 001 - 45 000 Kč
d) 45 001 - 70 000 Kč
e) Nad 70 000 Kč
f) Nevím
40. Kolik členů má Vaše domácnost?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
f) 6
g) více

41. Co plánujete po dokončení studia na gymnáziu?
a) Pokračovat ve studiu (vysoká škola, vyšší odborná škola, jazykové kurzy..)
b) Začít pracovat
c) Cestovat
d) Něco jiného:______________________
e) Nevím

