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Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
2014  datum č 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

obracíme se na vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Tento  dotazník pokládá 

závažné otázky týkající se hodnotových orientací vysokoškoláků. Je součástí výzkumu, který 

běží na FHS UK od roku 2002. 

Výzkum je anonymní. Přečtěte si nejprve znění dotazníku tak, abyste rozuměli všem 

položeným otázkám a poznali všechny možnosti odpovědí. Kdybyste měl/a nějaké 

pochybnosti o tom jak otázkám či způsobům odpovědí porozumět, zeptejte se toho, kdo vám 

dotazníky rozdal. 

Věříme, že vás tento dotazník zaujme a že se mu budete věnovat s vážností. Jenom pravdivé 

a vážně myšlené odpovědi mají smysl. Už proto, že analýza výsledků tohoto výzkumu se 

může pro některé z Vás stát důležitou součástí Vašeho studia.Bez vašich odpovědí není 

možné zkoumané problémy poznat. 

Děkujeme za spolupráci! 

Za řešitelský tým  při Fakultě humanitních studií UK 

       Libor Prudký 

 

1. Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve 

Vašem životě důležitá? 

(Zakroužkujte v každém řádku příslušné číslo podle míry důležitosti ve Vašem životě. Platí, že 

1 = velmi důležitá; 2 = dost důležitá; 3 = ne příliš důležitá; 4 = vůbec nedůležitá) 
1.A Práce   1 2 3 4 

1.B Rodina   1 2 3 4 

1.C Přátelé a známí  1 2 3 4 

1.D Volný čas  1 2 3 4 

1.E Politika   1 2 3 4 

1.F Náboženství  1 2 3 4 

 

2. Můžete říci, kde nacházíte zdroje vašeho vnitřního klidu, kde nacházíte pohodu, klid, 

jistotu? 

(Zakroužkujte jednu z předepsaných možností odpovědí) 
a. Doma s rodinou 

b. Při práci 

c. Na dovolené, při sportování 

d. S přáteli 

e. V kostele 

f. Při rozjímání o víře 

g. Sám bez lidí  

h. Při zábavě 

i. Ve vztahu s partnerkou/partnerem 

j. Při pomoci jiným, při práci pro veřejné účely 

k. Při nakupování 

l. Nemám žádný takový zdroj klidu 

m. Jinde, jinak, jak: 

 

3.Jak často Vám doma v předškolním věku četli či vyprávěli pohádky, básničky, říkadla 

apod.? (Zakroužkujte jednu z předepsaných odpovědí) 
a.Velmi často 

b.Často 

c.Občas 

d.Zřídka 

e.Nikdy 

f.Neví 
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4. Nyní se zaměříme na čtení, sledování televize a rozhlasu a počítač. U každého výroku 

zaškrtněte, jak často se tak dělo v době, kdy jste chodil na druhý stupeň základní 

školy, tj. mezi Vaším 11. a 15. rokem? (Vyberte jednu odpověď v každém řádku) 

 
 Velmi často Často Občas Zřídka Nikdy Neví 

4.1 Díval/a jsem se na televizi.               

4.2 Seděl jsem u počítače a hrál hry a jen tak surfoval       

       4.3 Seděl jsem u počítače a vyhledával informace, 

poznatky a      a kontakty 

      

       4.4 Sledoval jsem DVD a videokazety        

4.5 Poslouchal jsem hudbu z „veže“, walkmanu, nebo z 

MP3 

 

      

       4.6 Četl/a jsem knihy.       

 

5. Když si vzpomenete na své dětství, jak moc se na Vaši rodinu hodí následující 

charakteristiky? (Pokud byl přístup obou rodičů rozdílný, uveďte přístup, který byl pro 

Vaši rodinu více charakteristický. Vyberte jednu odpověď v každém řádku) 

 

 

6. Existuje někdo, kdo pro Vás představuje určitý vzor? Komu byste se chtěl/a podobat? 

(Napište prosím zda ano či ne a pokud ano, jaké jsou charakteristiky této osobnosti. Případně 

i napište kdo to je.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Určitě 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Určitě 

ne 

Neví 

5.1 Rodiče dbali na to, abych měl/a dobrý prospěch ve škole      

5.2 O rozhodnutí rodičů se nediskutovalo, muselo se poslouchat      

5.3 Když po mně něco rodiče chtěli, vysvětlili mi proč      

5.4 Rodiče si se mnou hodně povídali      

5.5 Rodiče na mně kladli velké nároky      

5.6 Rodičům bylo jedno, co dělám      

5.7 Rodiče si našli čas na hru a vymýšlení nových zajiímavých věcí      

5.8 Rodiče se mi snažili porozumět      

5.9 Rodiče používali při mé výchově fyzické tresty.      

5.10 Rodiče velmi dbali na dodržování pořádku       

5.11 Rodiče mě podporovali za každé situace      

5.12 Rodiče chtěli vědět, jak, kde a s kým trávím svůj volný čas      

5.13 Rodiče mě nechávali plánovat si věci podle svého      

5.14 Často jsem musel/a pomáhat v domácnosti      

5.15 Rodiče mi zakazovali dívat se na určité typy pořadů       

5.16 Rodiče si se mnou povídali o knihách, které jsem četl/a      
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8. Na jaké střední škole jste maturoval/a? 

(Zaškrtněte jednu z předložených možností, tj. druh školy, na které jste maturoval/a) 
a. na osmiletém gymnáziu - denní studium 

b. na jiném gymnáziu - denní studium 

c. na střední odborné škole typu průmyslová škola - denní studium 

d. na střední odborné škole typu ne-průmyslová škola (např. ekonomická, sociálně - právní, atp.) - denní 

studium 

e. na integrované střední škole s maturitou - denní studium 

f. na střední škole jsem studoval/a dálkově (večerně). Šlo konkrétně o školu: 

 

g. na jiné škole, a to: 

 

9. Jakými zásadami by se měla řídit společnost, v níž byste chtěl(a) žít Vy? Přečtěte si  

několik dvojic takovýchto zásad a u každé dvojice vyberte, které zásadě dáváte 

přednost.  

(Vyberte jednu odpověď v každém řádku. ) 
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9.1zaměřit se na co nejvyšší ekonomický výkon    1   2       3       4     5 -zaměřit se na poklidný život, nehonit se 

9.2 upřednostňovat dodržování tradic    1          2      3     4 5 -upřednostňovat modernizační změny    

9.3 rozhodovat spíše podle odborníků    1       2       3       4      5 -rozhodovat spíše podle názorů veřejnosti 

9.4 usilovat o co největší technickou vyspělost    1        2       3       4      5 - usilovat hlavně o duchovní rozvoj 

9.5 vnášet především řád do života    1        2        3     4      5 - dávat lidem co největší volnost 

       

 

7.Myslíte si, že Vás následující věci naučila spíše základní či střední škola nebo rodiče?  

Školou nemyslíme jenom učitele, ale celkové prostředí na škole, kterou jste 

navštěvoval/a. 

(Vyberte jednu odpověď v každém řádku) 
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7.1 Snažit se prosadit        

7.2 Samostatně myslet       

7.3 Umět získat pro sebe výhody       

7.4 Poslouchat autority        

7.5 Vycházet s ostatními v kolektivu       

7.6 Mít dobré způsoby chování       

7.7 Užívat si života       

7.8 Dotahovat věci do konce       

7.9 Dodržovat dané slovo       

7.10 Věřit v Boha       

7.11 Pomáhat potřebným       

7.12 Být snášenlivý a ohleduplný k jiným lidem 

 

      

7.13 Být odpovědný za své skutky       

7.14 Mít zájem o poznání, o vzdělání       

7.15 Porozumět sám/sama sobě       
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10. Jaký je Váš názor na následující výroky?  

(Vyberte jednu odpověď v každém řádku.)  

 
 1.Rozhodně 

souhlasím 

2.Spíše 

sou-hlasím 

3.Spíše ne-

souhlasím 

4.Rozhodně 

nesouhlasím 

10.1Cizincům by se měla v naší zemi zakázat veškerá politická    

činnost. 
    

10.2Problémy občanů by měl řešit především stát a ne občané.     

10.3Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda.     

10.4Nejlepší je žít v klidu, příliš nevybočovat z řady, aby se člověk 

nedostal do zbytečných problémů. 
    

10.5 Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit.     

10.6 Bylo by dobré, aby většina lidí v České republice věřila v Boha.     

10.7 Každý musí své problémy řešit sám.     

10.8 Život si musíme udělat tak příjemný, jak to jen jde.     

10.9 Usilovat o úspěch je to hlavní     

10.10Rozhodující je dosáhnout cíl, jakým způsobem, to je vedlejší     

10.11 Pohoda je důležitější než úspěch v práci     

 

11. Lidé uvažují o životě rozdílně. Uveďte prosím ke každé z následujících výpovědí, zda 

s ní… 

1 = naprosto souhlasíte; 2 = spíše souhlasíte; 3 = částečně nesouhlasíte, částečně souhlasíte; 

4 = spíše nesouhlasíte; 5 = naprosto nesouhlasíte;  9 = nevím 

 
  1 2 3 4 5 9 

11.1 Člověk může sotva co změnit na průběhu vlastního života       

11.2 Život má pro mě smysl, protože existuje Bůh       

11.3 V mých očích neslouží život žádnému zvláštnímu účelu       

11.4 Život má jen ten smysl, který mu sami dáme       

11.5 Smysl dává životu především rozum       

11.6 Bez lásky nemá život smysl       

 

12. Uveďte prosím u každého z následujících výroků, zda dané jednání je vždy 

ospravedlnitelné, nebo není nikdy ospravedlnitelné, nebo něco mezi tím. 

(Platí že 1 = takové chování není přijatelné nikdy; a naopak 10 = takové chování je přijatelné 
vždycky. Vyberte jednu odpověď v každém řádku.) 
 

12.1Šidit na daních, když je příležitost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.2Denně užívat alkohol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.3Užívat lehké drogy, např. marihuanu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.4Lhát ve vlastním zájmu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.5Jako ženatý/vdaná (či jako nesezdaní partneři) mít 

„vedlejší“ milostný poměr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.6Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.7Domácí násilí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.8Potrat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.9Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.10Používat nelegální software 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.11Národnostní či etnická nesnášenlivost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.12Řídit auto pod vlivem alkoholu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.13 Netřídit domovní odpad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.14 Požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.15 Vítězit nad jinými lidmi za každou cenu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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13.Řekněte mi, prosím, jak silnou přínáležitost pociťujete ke … ? 

(Vyberte jednu odpověď v každém řádku.) 
 Velmi silnou Silnou Slabou Žádnou 

13.1.svému městu, obci     

13.2 svému kraji, regionu     

13.3 své rodině     

14 13.4 skupině svých kamarádů a známých     

15 13.5 své fakultě     

16 13.6 České republice     

17 13.7 Evropě     

 

14.Mohl(a) byste říci, podle svých životních zkušeností, že většině lidí je možno 

důvěřovat, nebo že člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný? 

(Vyberte jednu z předepsaných odpovědí) 
1. Většině lidí je možné důvěřovat 

2. Člověk musí být ve styku s osttaními velmi opatrný 

3. Nevím, nedokáži posoudit 

 

15.Teď Vám předkládáme dva výroky, které lidé někdy používají, když hovoří o dobru 

a zlu. Který z nich je bližší Vašemu stanovisku? 
A. Existují naprosto jasná hlediska k určení toho, co je dobro a zlo. To platí vždy pro každého, bez ohledu 

na okolnosti. 

B. Nikdy neexistují naprosto jasná hlediska k určení toho, co je dobro a co zlo. To, co je dobro a co zlo, 

závisí pouze na okolnostech v danou chvíli. 

Vyberte jednu z předepsaných  odpovědí: 

  1: souhlasím s výrokem A;     

2: souhlasím s výrokem B;     

3: nesouhlasím ani s jedním z nich 

 

16. Proč jsou u nás lidé, kteří žijí v nouzi? Který z následujících důvodů takové situace 

považujete za nejdůležitější? 

 (Vyberte jednu z předepsaných odpovědí) 
1. protože mají smůlu 

2. z lenosti a nedostatku pevné vůle 

3. protože je v naší společnosti bezpráví 

4. nevyhnutelně to patří k pokroku 

5. žádný z těchto důvodů 

6. nevím 

 

17. Ještě to není tak dávno, co jste se rozhodoval/a zda jít studovat na vyoskou školu 

nebo ne. Můžete uvést, co Vás přivedlo k rozhodnutí jít na vysokou školu? 

(Vyberte jednu odpověď v každém řádku. Využijte při tom stupnici, kde 1. Rozhodně ano; 2. 

Pouze částečně; 3. Spíše ne; 4. Rozhodně ne) 
17.1 Rozvíjet svoji vzdělanost, znalosti a schopnosti    1 2 3 4 

17.2 Získat možnosti dobré profesionální kariéry    1 2 3 4 

17.3 Získat dobré postavení ve společnosti     1 2 3 4 

17.4 Získat vysokoškolský titul      1 2 3 4 

17.5 Pokračovat v rodinné tradici      1 2 3 4 

17.6 Získat možnost dobře placeného zaměstnání    1 2 3 4 

17.7 Prohloubit zájem o konkrétní obor     1 2 3 4 

17.8 Oddálit praxi, žít studentským životem     1 2 3 4 

17.9 Něco jiného, co: 
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18. Jaký z následujících výroků popisuje nejlépe Váš vlastní názor, mínění, smýšlení? 

(Vyberte jednu z možných odpovědí) 
1. nevěřím v Boha 

2. nevím, zda Bůh existuje a nevěřím, že o tom můžeme získat jistotu 

3. nevěřím v zosobněného, ztělesněného Boha, ale věřím na vyšší moc 

4. někdy věřím v Boha, někdy ne 

5. věřím v Boha, přestože mám své pochybnosti 

6. vím, že Bůh existuje, nemám o tom žádné pochybnosti 

 

19. Během svého života jste většinou bydlel/a 

(Vyberte jednu z možností) 
1. v obci do 2 tisíc obyvatel 

2. v obci mezi 2 až 5 tisíci obyvatel 

3. v obci mezi 5 až 20 tisíci obyvatel 

4. v obci mezi 20 až 50 tisíci obyvatel 

5. v obci mezi 50 až 100 tisíci obyvatel 

6. v obci nad 100 tisíc obyvatel 

7. v Praze 

8. jiná situace, jaká: 

 

20. Hlásil/a jste se na tuto fakultu rozhodnut/a, že ji chcete studovat, nebo to bylo jinak? 

(Vyberte jednu možnost.) 
1. ano, chtěl/a jsem studovat právě na této fakultě 

2. spíše ano, chtěl/a jsem studovat na fakultě tohoto zaměření 

3. ani tak, ani tak: nebyl/a jsem si jist/a na jaké fakultě chci studovat 

4. spíše ne, chtěl/a jsem studovat na jiné fakultě, ale tam jsem se nedostal/a 

5. rozhodně ne, chtěl/a jsem studovat něco zcela jiného, ale tam jsem se nedostal/a 

6. jiná situace, jaká: 

 

21. Během svého dosavadního života jste pobýval/a v rodině, kterou tvořili 
(Vyberte jednu z možností) 

1. po celou dobu oba vlastní rodiče 

2. po většinu této doby oba vlastní rodiče 

3. po většinu doby či stále oba rodiči, z nich byl ale jen jeden vlastní 

4. převážně jen jeden z rodičů 

5. převážně či po celou dobu bez rodičů 

6. jiná situace, jaká: 

 

22. Můžete se obrátit na některého z rodičů (či oba) se svými osobními starostmi či 

intimními problémy a otázkami? 

(Vyberte jednu možnost) 
1. ano a vím, že mě vyslechnou a poradí mi 

2. ano, ale jejich rady musím „filtrovat“ 

3. jen výjimečně a otázky nemohu formulovat přímo 

4. skoro vůbec to nepřichází v úvahu 

5. rozhodně ne 

 

23. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce? 

(Vyberte jednu z možností) 
1. základní 

2. základní s vyučením 

3. střední odborné bez maturity 

4. střední s maturitou 

5. vysokoškolské či vyšší 

6. jiná situace, jaká: 
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24. A jaké nejvyšší vzdělání dosáhla Vaše matka? 

(Vyberte jednu z možností) 
1. základní 

2. základní s vyučením 

3. střední odborné bez maturity 

4. střední s maturitou 

5. vysokoškolské či vyšší 

6. jiná situace, jaká: 

 

25. Poprosíme Vás o odpovědi na otázky týkající se vybavení domácnosti v níž  žijete. 

(I tady vyberte jednu odpověď v každém řádku podle toho, jak je vybavena domácnost, v níž 

žijete.) 
 vybavení domácnosti v naší domácnosti toto 

1. máme 2. nemůžeme si 

to dovolit 

3. nemáme z 

jiného důvodu 

25.1. pokoj pro každého člena domácnosti    

25.2 počítač připojený na internet    

25.3 vlastníme byt v osobním vlastnictví  nebo rodinný dům     

25.4 knihovna nejméně s 500 svazky    

 

26. Bez ohledu na to, jestli jste ženatý/vdaná nebo ne: Žijete NYNÍ se stálou 

partnerkou/partnerem ve společné domácnosti? 

 

1. ano, a to (přibližná doba)......... 

2. ne 

 

27. V Praze bydlíte/budete bydlet při vstupu do studia na FHS 

(Vyberte jednu možnost) 
1. na koleji 

2. v podnájmu 

3. u rodičů 

4. u příbuzných 

5. ve vlastním bytu 

6. nebydlím tady, denně dojíždím 

7. jinak, jak: 

 

28. Narodil/a jste se v roce:…………….. 

 

 

29. Jste 

1. žena 

2. muž 

 

 

     

 

 

 

Ještě jednou děkujeme za spolupráci! 

 
 


