
Příloha č. 1 Časová analýza (všechny kategorie) 

 

Legenda: ? – nezařaditelné odpovědi; 0 – chybějící odpovědi; T – test; D – den; W – týden; M – měsíc až dva, 

M- – měsíc až dva; Y – rok; Y- – rok až dva ; E – období studia všeobecně; E1 – období ZŠ; E2 – období SŠ; 

E2. – konec SŠ; .E3 – období těsně před VŠ; E3 – období VŠ; E3. – konec VŠ; E. – konec studia; EA – 

kombinované období studium-dospělost; .A – období před začátkem dospělosti; A – dospělost všeobecně; A1 – 

mladší dospělost, A2 – starší dospělost, A. – konec dospělosti; .O – období před stářím; O – stáří; P – minulost; 

LF – život; l – otevřená přítomnost; x – humanitární pohnutky; čísla nad sloupci označují počet odpovědí 

v jednotlivých časových kategoriích 
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Časová analýza (všechny kategorie) 



Příloha č. 2 Dotazník MIM – č. 73 

1. Doufám…že bude hezké počasí 

2. Mým plánem je…mít stále dobrou náladu 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…se nesplnily mé plány 

4. Hodlám…jít za svými cíli 

5. Přeji si…poznat nové přátele 

6. Nechci…se s ničím stresovat 

7. Toužím…po zajímavých zážitcích 

8. Budu rád/a, když…udělám správná rozhodnutí 

9. Chci…být samostatná 

10. Byl/a bych proti, kdyby...musela něco dělat proti své vůli 

11. Snažím se…pomáhat ostatním 

12. Usiluji…o dobrý prospěch ve škole 

13. Chtěl/a bych být schopen…být vytrvalejší 

14. Moc bych chtěl/a…být spokojená 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…se mi něco nepodařilo 

16. Zkouším…stále nové věci 

17. Jsem rozhodnut/a…všechno dělat naplno 

18. Snažím se vyhnout…nezajímavým činnostem 

19. Budu moc šťastný/á, až…dokončím SŠ 

20. Nelíbilo by se mi…setkávat se s nepříjemnými lidmi 

21. Jsem odhodlán/a…se stále zlepšovat 

22. Bojím se, že…se stanou někdy špatné věci 

23. Udělám, co budu moci, abych…uskutečnila své plány 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…dělat věci, kt mě baví 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…někomu ublížila 

26. Dělám vše proto, aby…se nikdy nenudila 

27. Mým snem je…být dobře pojištěna 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…někdo z mých blízkých nebyl pokojený 

29. Velmi usiluji o to, aby...se splnila má přání 

30. Je mi líto, že…někdy moc mluvím 

 

  



Příloha č. 3 Dotazník MIM – č. 323                                                                                                  

1. Doufám…že se dostanu na vysokou školu, na kterou si přeju 

2. Mým plánem je…mít krásný a spokojený život 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…měl někdo v rodině, nějaký problém 

4. Hodlám…nejdříve vystudovat a potom mít rodinu 

5. Přeji si…, aby mně všechno vycházelo 

6. Nechci…být bez titulu 

7. Toužím…po dobře placené práci 

8. Budu rád/a, když…udělám maturitu 

9. Chci…se dostat na medicínu 

10. Byl/a bych proti, kdyby...chtěl někdo zabít člověka 

11. Snažím se…o co nejlepší výsledky ve škole 

12. Usiluji…o hezké vysvědčení 

13. Chtěl/a bych být schopen…, aby nebyla na nikom závislá 

14. Moc bych chtěl/a…mít šťastnou a spokojenou rodinu 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…teta potratila 

16. Zkouším…brigádu 

17. Jsem rozhodnut/a…jít na vysokou školu 

18. Snažím se vyhnout…kouření a alkoholu 

19. Budu moc šťastný/á, až…udělám maturitu 

20. Nelíbilo by se mi…kdyby někdo ubližoval moji rodině 

21. Jsem odhodlán/a…bojovat 

22. Bojím se, že…neodmaturuju 

23. Udělám, co budu moci, abych…se naučila ? na brigádě 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…jet o prázdninách na vodu 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…se bratr nedostal na školu, kterou 

26. Dělám vše proto, aby…rodiče na mě byli pyšní 

27. Mým snem je…udělat školu, být barák, rodinu 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…se stalo něco v naší rodině 

29. Velmi usiluji o to, aby...všechno zvládala 

30. Je mi líto, že…můj bratr musí na operaci 

  



Příloha č. 4 Dotazník MIM – č. 92                                                                                                 

1. Doufám…že jednou budu mít povolání, kt mě baví 

2. Mým plánem je…být chytrá 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…se zhoršila ve škole 

4. Hodlám…se výborně učit 

5. Přeji si…abych byůa více volná, rodiče mě tolik nekomandovali 

6. Nechci…abych 

7. Toužím…aby tenhle dotazník byl kratší 

8. Budu rád/a, když…budu bohatá, ale přitom nenamyšlená, ZDRAVÁ 

9. Chci…iPhone 5 

10. Byl/a bych proti, kdyby...moji rodiče 

11. Snažím se…být v poho 

12. Usiluji…o dobré vysvědčení 

13. Chtěl/a bych být schopen…mít kaktus 

14. Moc bych chtěl/a…abych v dospělosti byla dobrým člověkem, kt budou mít ostatní rádi 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…uschnul můj kaktus 

16. Zkouším…vypěstovat kaktus 

17. Jsem rozhodnut/a…pěstovat kaktus 

18. Snažím se vyhnout…problémům 

19. Budu moc šťastný/á, až…budu vydělávat 

20. Nelíbilo by se mi…kdyby bylo zemětřesení 

21. Jsem odhodlán/a…mít dobrý prospěch 

22. Bojím se, že…nebudu mít výborný prospěch 

23. Udělám, co budu moci, abych…měla dobrý prospěch 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…dostat iPad 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…nedostala iPod 

26. Dělám vše proto, aby…dostala iPad 

27. Mým snem je…mít iPod 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…nedostala iPad 

29. Velmi usiluji o to, aby...dostala iPad 

30. Je mi líto, že…jsem nedostala iPad 

 

  



Příloha č. 5 Dotazník MIM – č. 130                                                                                               

1. Doufám…že se mi podaří udržet své dosavadní vysvědčení 

2. Mým plánem je…dostat se na dobrou školu jak SŠ tak VŠ 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…jsem se dozvěděla, že mě nepřijali 

4. Hodlám…pokračovat v mém dosavadním naplánování dne, učení 

5. Přeji si…abychom vyhráli soutěž, kt nás zítra čeká 

6. Nechci…být na někom závislá 

7. Toužím…po zdravé rodině a dokonalém životě 

8. Budu rád/a, když…si mě už někteří přestanou všímat a nepomlouvat mě 

9. Chci…být úspěšnou advokátkou 

10. Byl/a bych proti, kdyby...mi někdo řekl, že mám skočit z mostu! 

11. Snažím se…být jedinečná 

12. Usiluji…o dobré jméno 

13. Chtěl/a bych být schopen…vystudovat práva 

14. Moc bych chtěl/a…vydělávat slušné peníze nebo spíše „hodně“ peněz 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…mi někdo lhal za mými zády 

16. Zkouším…být svá! 

17. Jsem rozhodnut/a…jít za svým cílem 

18. Snažím se vyhnout…problémům 

19. Budu moc šťastný/á, až…budu úspěšná a dobře zajištěná 

20. Nelíbilo by se mi…kdyby mě podvedl můj nejlepší přítel 

21. Jsem odhodlán/a…postavit se všemu čelem 

22. Bojím se, že…mě mé obavy přemůžou a zhroutím se 

23. Udělám, co budu moci, abych…byla stále taková, jaká jsem 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…jet do zahraničí! „Amerika!“ 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…jsem se vzdala svých plánů do budoucna 

26. Dělám vše proto, aby…jsem byla na sebe hrdá 

27. Mým snem je…mít bezproblémový život 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…jsem ublížila někomu, koho mám ráda 

29. Velmi usiluji o to, aby...byl můj život dokonalý 

30. Je mi líto, že…se svět mění stále k horšímu 

 

  



Příloha č. 6 Dotazník MIM – č. 148                                                                                                 

1. Doufám…že se dostanu na TRIVIS 

2. Mým plánem je…si užít léto 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…nedostudovala 

4. Hodlám…se zlepšit v učení 

5. Přeji si…abych ukončila základku 

6. Nechci…se zhoršit jak v chování tak ve škole 

7. Toužím…po tom abych už ukončila základku 

8. Budu rád/a, když…se vylepší třída 

9. Chci…umět více řešit věci s  klidem 

10. Byl/a bych proti, kdyby...nám zvýšili počet hodin ve škole 

11. Snažím se…zdokonalovat ve vaření 

12. Usiluji…o to abych měla VŠ 

13. Chtěl/a bych být schopen…splnit své sny 

14. Moc bych chtěl/a…mít zas normální zátěž na tělocvik 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…jsem se zhoršila ve škole 

16. Zkouším…nové koníčky 

17. Jsem rozhodnut/a…na kt SŠ chci jít 

18. Snažím se vyhnout…se hádkám s kamarády 

19. Budu moc šťastný/á, až…vyjdu ZŠ 

20. Nelíbilo by se mi…kdybych už nemohla nikdy dělat to co dřív 

21. Jsem odhodlán/a…jít si za svým cílem 

22. Bojím se, že…nedosáhnu toho co chci 

23. Udělám, co budu moci, abych…se na SŠ dostala 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…jít domů dřív 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…se pohádala se svou rodinou 

26. Dělám vše proto, aby…jsem ze života měla co nejvíc 

27. Mým snem je…procestovat svět 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…jsme psali více testů za den 

29. Velmi usiluji o to, aby... 

30. Je mi líto, že…se nestýkám se starými spolužáky 

 

  



Příloha č. 7 Dotazník MIM – č. 44                                                                                                 

1. Doufám…že si „vybuduju“ velkou rodinu, kt bude spokojená 

2. Mým plánem je…vystudovat svou vysněnou VŠ a poté se uplatnit v daném oboru 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…svoje studium pak v budoucí práci neuplatnila (nechci 

pracovat jako servírka, když jsem vystudovala pedagogiku) 

4. Hodlám…v budoucnu cestovat, poznávat nové lidi a snažit se být ostatním nápomocna 

5. Přeji si…zdraví a štěstí své rodiny 

6. Nechci…dělat práci, kt nebude i mým koníčkem (bude mě bavit tam pracovat) 

7. Toužím…nějaké zážitku, ježe mě změní k lepšímu 

8. Budu rád/a, když…budu žít a pracovat v okruhu lidí, s nimiž budu sdílet podobné názory, a 

kteří mi budou sympatičtí 

9. Chci…se rozhodovat samostatně a svobodně a to jak v oblasti svého soukromí, tak i ve 

společensko a i politického života 

10. Byl/a bych proti, kdyby...se v ČR měly stavět radary, jaderné odpadiště 

11. Snažím se…být svá, rozhodně nejdu s davem, když vím, že by t byla velká chyba, raději na to 

doplatím, ale podle svého svědomí a vědomí se rozhodnu 

12. Usiluji…o spokojený život a za to, abych si t užila a bavila se 

13. Chtěl/a bych být schopen…vychovat své děti, kt na mě budou pyšné a se kt budu mít dobré 

vztahy i v dospělosti 

14. Moc bych chtěl/a…se dožít doby, kdy se konečně změní myšlení Čechů – nebudou už myslet 

jenom na sebe a jak by okradli stát 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…moje rodina rozhodovala o mé budoucnosti beze mě 

16. Zkouším…pochopit rozhodnutí ostatní a akceptovat je 

17. Jsem rozhodnut/a…uplatňovat svá občanská a volební práva 

18. Snažím se vyhnout…se zbytečnému nebezpečí a riziku 

19. Budu moc šťastný/á, až…konečně vystuduji a budu mít zajištěnou práci 

20. Nelíbilo by se mi…že ČR vstoupila do EU 

21. Jsem odhodlán/a…tvrdě bojovat za své ideály 

22. Bojím se, že…ČR ztratí svou samostatnost, zvyky a stane se loutkou velkých mocností 

23. Udělám, co budu moci, abych…si žila ve spokojeném vztahu 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…zkusit žít i v jiné zemi 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…jsem promarnila svoji velkou příležitost (např. osudovou 

lásku) 

26. Dělám vše proto, aby…moje rodina na mě byla pyšná 

27. Mým snem je…spokojená rodina 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…se moje děti na mě otočily zády 

29. Velmi usiluji o to, aby...moje studia byla něčemu platná 

30. Je mi líto, že…je v ČR v takové situaci (politicky i hospodářsky) 

  



Příloha č. 8 Dotazník MIM – č. 80                                                                                                 

1. Doufám…že úspěšně vystuduju VŠ 

2. Mým plánem je…jít i na VŠ 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…mě nepřijali na mnou vybranou SŠ 

4. Hodlám…studovat SŠ i VŠ 

5. Přeji si…abych úspěšně vystudovala VŠ a mohla tak nastoupit na mnou vybrané povolání 

6. Nechci…skončit jen se SŠ 

7. Toužím…co nejdéle studovat, abych nemusela tak dlouho pracovat 

8. Budu rád/a, když…budu mít dobré povolání 

9. Chci…se někdy vdát 

10. Byl/a bych proti, kdyby...zavedli trest smrti 

11. Snažím se…pilně se učit 

12. Usiluji…o mé štěstí 

13. Chtěl/a bych být schopen…uživit sebe i svou rodinu 

14. Moc bych chtěl/a…být úspěšná 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…nastala 3.sv.v. 

16. Zkouším…sportovat 

17. Jsem rozhodnut/a…že se rozhodnu až později, co chci v životě opravdu dělat 

18. Snažím se vyhnout…stresu 

19. Budu moc šťastný/á, až…budu v důchodu 

20. Nelíbilo by se mi…kdybych se důchodu nedožila 

21. Jsem odhodlán/a…mít děti 

22. Bojím se, že…se nedožiju důchodu 

23. Udělám, co budu moci, abych…si užila poklidného důchodu 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…létat 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…nikdy neviděla pozůstatky staré Tróji 

26. Dělám vše proto, aby…prospívala ve škole 

27. Mým snem je…postavit si krásný domek nedaleko trójské pláně a stát se archeolložkou 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…se zjistilo a potvrdilo to, že hrdinové z Homérových básní byly 

jen vymyšlené postavy (Odysseus, Achilleus) 

29. Velmi usiluji o to, aby...jsem byla šťastná 

30. Je mi líto, že…svět je plný zlodějů 

 

  



Příloha č. 9 Dotazník MIM – č. 13                                                                                                 

1. Doufám…že já i moje rodina bude zdravá 

2. Mým plánem je…dostat se na vysněnou VŠ 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…jsem nezvládla maturitu 

4. Hodlám…získat diplom a titul 

5. Přeji si…mít spokojený život 

6. Nechci…nebýt nezaměstnaná 

7. Toužím…po lepších známkách 

8. Budu rád/a, když…dodělám gymnázium 

9. Chci…více volného času 

10. Byl/a bych proti, kdyby...někdo ubližoval mě nebo mojí rodině a nejbližším 

11. Snažím se…být slušný a dobrý člověk 

12. Usiluji…o dobré vzdělání 

13. Chtěl/a bych být schopen…zachránit někoho při nehodě 

14. Moc bych chtěl/a…v budoucnosti cestovat 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…mi někdo stál v cestě v něčem, co chci dosáhnout 

16. Zkouším…si zapamatovat i každou maličkost ze svého života s mou nejlepší kamarádkou 

17. Jsem rozhodnut/a…dosáhnout svého cíle 

18. Snažím se vyhnout…problémům a problémovým lidem 

19. Budu moc šťastný/á, až…budu mít práci a manžela 

20. Nelíbilo by se mi…bydlet s rodiči do konce  života 

21. Jsem odhodlán/a…dosáhnout svého cíle 

22. Bojím se, že…zůstanu sama 

23. Udělám, co budu moci, abych…měla svou vysněnou práci 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…cestovat a bydlet v zahraničí 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…zklamala někoho z blízkých 

26. Dělám vše proto, aby…byla šťastná 

27. Mým snem je…mít zdravou rodinu a nemít moc starostí 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…někomu velice ublížila 

29. Velmi usiluji o to, aby...dodělala školu 

30. Je mi líto, že…jsem jednou ublížila mojí kamarádce, která o tom dodnes neví 

  



 Příloha č. 10 Dotazník MIM – č. 243                                                                                                 

1. Doufám… v šťastný život až do konce 

 2. Mým plánem je…vystudovat humanitní předmět s oboru okolo porozumění lidem (sociologii, 

psychologii) 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…neudělala maturitu 

  4. Hodlám…od VŠ změnit svůj život od počátku 

  5. Přeji si…aby si lidé přestali myslet, že jsem nepřístupná a divná 

6. Nechci…pokračovat svým stylu života, udělala jsem spoustu chyb 

  7. Toužím…po někom s kým být nemůžu, díky jeho oblíbenosti, mojemu „outside“ stylu 

 8. Budu rád/a, když…si nebudete myslet, že jsem „ujetá“  

  9. Chci…zlepšit známku z matematiky, jediný předmět, kde se mi ti ještě nepodařilo 

10. Byl/a bych proti, kdyby... mi někdo dal na výběr mezi přáteli 

  11. Snažím se…vyhnání nebezpečných lidí z mého života 

  12. Usiluji…o vyléčení z depresí a jiných smutečních stavů 

  13. Chtěl/a bych být schopen…žít bez konce a dát dohromady moji kamarádku s její životní 

láskou 

  14. Moc bych chtěl/a…nemít city 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…mě někdo vnitřně zabíjel, jako do teď 

  16. Zkouším…rozhodnout se 

  17. Jsem rozhodnut/a…nechat jít svou 2roční lásku 

18. Snažím se vyhnout…rozhodnutím 

  19. Budu moc šťastný/á, až…vypadnu z týhle školy 

20. Nelíbilo by se mi…kdybych zjistila že si moji blízcí/přátelé fyzicky ubližují/sebepoškozují se 

  21. Jsem odhodlán/a…neřešit vše, jako doposud 

22. Bojím se, že…znovu spadnu do sebepoškozování 

 23. Udělám, co budu moci, abych…napravila svou chybu a začala být s klukem, co jsem zranila 

svou nechtěností 

 24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…být mouchou a zpozorovat lidi, co říkají a zjistit 

jejich city a pak je dát s protějškem dohromady 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…můj život nenabral správný směr 

 26. Dělám vše proto, aby…ch nikoho nezraňovala 

  27. Mým snem je…jít na koncert Slipkot nebo Three Days Grace 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…ch zjistila, že všichni přátelé jsou falešní 

 29. Velmi usiluji o to, aby...moji přátelé byli šťastní 

30. Je mi líto, že…se v minulosti díky své povaze ztratila přátele 

 

  



Příloha č. 11 Dotazník MIM – č. 409                                                                                                 

1. Doufám…že až se vyučím,budu mít dobře placenou práci. 

2. Mým plánem je…postavit si, nebo koupit a zrenovovat dům. 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby… 

4. Hodlám…se co nejdřív odstěhovat a mít své bydlení 

5. Přeji si…, aby byl ve světě pořádek 

6. Nechci…v naší zemi romské spoluobčany 

7. Toužím… mít rodinu 

8. Budu rád/a, když…se nějaké moje touha a přání splnily. 

9. Chci…dobře placenou práci, rodinu, a být šťastný 

10. Byl/a bych proti, kdyby... 

11. Snažím se… pomáhat druhým. 

12. Usiluji… o dobré vzdělání 

13. Chtěl/a bych být schopen…něco dokázat 

14. Moc bych chtěl/a…o lepší auto. 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…v ČR převažovali cizinci. 

16. Zkouším…to co by jiní nezkoušeli. 

17. Jsem rozhodnut/a…o mé budoucnosti 

18. Snažím se vyhnout…nebezpečí a problémům 

19. Budu moc šťastný/á, až…budu žít svůj život 

20. Nelíbilo by se mi…kdyby si lidé nepomáhaly 

21. Jsem odhodlán/a…žít život naplno 

22. Bojím se, že…jednou svět vymře 

23. Udělám, co budu moci, abych…docílit toho, čeho chci 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…hrát fotball za známý tým 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…někdo z okolních lidí zemřel 

26. Dělám vše proto, aby…abych s lidmi dobře vycházel 

27. Mým snem je…rodina, práce, domov 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…mají přátelé nebyli ke mně upřímní 

29. Velmi usiluji o to, aby...abych byl ke všem stejně spravedlivý 

30. Je mi líto, že… plno lidí nemá domov, peníze a další potřebné věci. 

 

  



Příloha č. 12 Dotazník MIM – č. 393                                                                                                

1. Doufám…,že dodělám školu a budu mýt velkou rodinu 

2. Mým plánem je…začít se učit a chodit do školy. 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…se stalo něco mým rodičům nebo bráchovi 

4. Hodlám…dodělat v klidu školu 

5. Přeji si… aby se lidé neustále neuráželi mě už štve když mě někdo uráží 

6. Nechci…abych přišla o lidi co mám ráda a Miluju. 

7. Toužím…poznat nějaké nové přátelé 

8. Budu rád/a, když…projdu do dalšího ročníku 

9. Chci…aby mě lidé přestali urážet pro nic jen protože nejsem štíhlá jak modelka 

neznamená že mě snad mohou urážet ne? 

10. Byl/a bych proti, kdyby...někdo urážel mou rodinu mého přítele nebo mé kamarády 

11. Snažím se…přestat kouřit 

12. Usiluji…o jedničku s matematiky, ale bohužel jen usiluji vím že se mi to nikdy 

nepodaří 

13. Chtěl/a bych být schopen…cestovat časem abych všechno ošklivé a špatné co jsem 

udělala tak abych to mohla vrátit 

14. Moc bych chtěl/a…domů pejska nebo činčilu 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby…mě přítel opustil.. 

16. Zkouším…dojít do dalšího ročníku bez čtyřek. 

17. Jsem rozhodnut/a…pořídit si v budoucnu rodinný domeček a dvě děti. 

18. Snažím se vyhnout…se veškerým potížím 

19. Budu moc šťastný/á, až…udělám maturitu 

20. Nelíbilo by se mi…kdyby mi někdo vyvracel můj vlastní názor každém na něj máme 

právo. 

21. Jsem odhodlán/a…stát si za mým vlastním názorem 

22. Bojím se, že…se stane něco mým blízkým 

23. Udělám, co budu moci, abych…prošla do dalšího ročníku 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…říct mé mamince můj názor o ní do očí a 

nebála jsem se. 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…ch někomu někdy nějak ublížila. 

26. Dělám vše proto, aby…se lidé měli rádi. 

27. Mým snem je…mýt velkou rodinu a dobrou práci 

28. Velice by mě trápilo, kdyby…se semnou přítel rozešel 

29. Velmi usiluji o to, aby...si mě budoucí tchýně oblíbila 

30. Je mi líto, že…doma nemůžu mýt zvířátko a že lidi jsou na sebe tak zlí. 

 

  



Příloha č. 13 Dotazník MIM – č. 402                                                                                               

1. Doufám…v to že dodělám střední školu. 

2. Mým plánem je…za dva roky si udělat maturitu a tím prozatím ukončit svou školní 

docházku 

3. Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby…měla 4 z ekonomiky a účetnictví 

4. Hodlám…si dodělat vzdělání 

5. Přeji si… 

6. Nechci… 

7. Toužím… 

8. Budu rád/a, když… 

9. Chci…prázdniny. 

10. Byl/a bych proti, kdyby...nás spojili s třídou GS. 

11. Snažím se…jít za svými sny. 

12. Usiluji… 

13. Chtěl/a bych být schopen… 

14. Moc bych chtěl/a… 

15. Nebyl/a bych rád/a, kdyby… 

16. Zkouším…mnoho nových věcí 

17. Jsem rozhodnut/a…opravit si známky abych neměla na konci roku žádnou 3. 

18. Snažím se vyhnout… 

19. Budu moc šťastný/á, až…dokončím střední školu 

20. Nelíbilo by se mi… 

21. Jsem odhodlán/a…ukončit studium s co nejlepšími výsledky. 

22. Bojím se, že…přijdu o někoho koho mam ráda a na kom mi záleží. 

23. Udělám, co budu moci, abych…měla maturitu. 

24. Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a…pomoct někomu na kom mi záleží. 

25. Velice bych litoval/a, kdyby…se mi nepodařilo udělat maturitu 

26. Dělám vše proto, aby… 

27. Mým snem je…najít stálou dobře placenou práci, do které bych chodila ráda. 

28. Velice by mě trápilo, kdyby… 

29. Velmi usiluji o to, aby... 

30. Je mi líto, že… 

 


