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Příloha diplomové práce  

Položky dotazníku 

1) Jsem 

a) žena b) muž 

2) Je mi 

a) 20-30 let  b) 31-40 let  c) 41- 50 let  d) 51-60 let  e) více než 60 let 

3) Do které kategorie worldschoolingu se řadíte? 

a) Trvale žiji v Čechách a občas vycestujeme 

b) Přihlásili jsme dítě do školy v zahraničí 

c) Cestujeme a u toho provozujeme domácí vzdělávání/ Máme na cestách 

soukromého lektora 

d) Cestujeme a protestujeme proti zavedenému školskému systému/ Vzděláváme 

dítě světem bez ohledu na školské instituce 

e) Other… 

4) Popište váš cestovatelský příběh 

5) Kolik máte dětí? 

a) 1   b) 2   c) 3   d) 4   e) 5   f) 6   g) více 

6) Jak staré máte potomky? = jak staří byli v době, kdy byl worldschooling provozován 

(věk dalších dětí pište do "other" "jiné") 

a) předškolní věk (3-6 let)  

b) 1. stupeň ZŠ (7-11 let)   

c) 2. stupeň ZŠ (12-15 let)  

d) SŠ (15-18 let)   

e) Other… 

7) Jaký věk je podle vás na worldschooling ideální? 

a) předškolní věk (3-6 let)    

b) 1. stupeň ZŠ (7-11 let)    

c) 2. stupeň ZŠ (12-15 let)  

d) SŠ (15-18 let) 

8) Proč právě tento věk? 
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9) Z které země a města pocházíte? 

10) V jaké zemi, či zemích worldschooling praktikujete? 

11) Setkali jste se s jazykovými bariérami? 

a) ano   b) ne 

12) Pokud ano, jak se vy a vaše dítě vypořádáváte s jazykovými bariérami? (rozepište 

odpověď) 

13) Narazili jste na veliké kulturní odlišnosti a zvyky?  

a) ano   b) ne 

14) Pokud jste narazili na kulturní odlišnosti, hodnotíte je spíše pozitivně, či negativně? 

15) Myslíte, že vaše dítě zapadá do kolektivu?  (v případě více dětí rozepište do "jiné") 

a) ano   b) ne   c) nevím   d) Other… 

16a) Jaké charakterové kvality si myslíte, že dítěti pomáhají začlenění se do kolektivu? 

(v případě více dětí vypište jedno po druhém) 

16b) Jaké charakterové kvality si myslíte, že dítěti komplikují začlenění se do kolektivu? 

(v případě více dětí vypište jedno po druhém) 

17) Připravovali jste dítě nějak na worldschooling?  

a) ano b) ne 

18) Pokud ano, jak jste připravovali dítě na worldschooling? (v případě více dětí vypište 

jedno po druhém) 

19) Připravovali jste sami sebe na worldschooling?  

a) ano  b) ne 

20) Pokud jste se připravovali na worldschooling, jak? 

21) Jakým způsobem probíhá u dítěte vzdělávání na cestách? (v případě více dětí vypište 

jedno po druhém) 

22) Zkoumal jste nějak právní stránku worldschoolingu? 

a) ano  b) ne 

23) Vycházel jste z nějakých školských, či vládních nařízení když jste se rozhodoval 

praktikovat worldschooling? 
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a) ano  b) ne 

24) Pokud jste z nějakých nařízení vycházeli, z jakých? (konkrétně) 

25) Jaké byly největší potíže při worldschoolingu? 

26) Má pro vás worldschooling nějaká negativa? 

27) Jaký vidíte největší přínos worldschoolingu? 

28) Co vám worldschooling dal do života?  

29) Co dal worldschooling do života vašemu dítěti? (v případě více dětí vypište jedno 

po druhém) 

30) Jak vnímá dítě worldschooling? (v případě více dětí vypište jedno po druhém) 

31) Jaký je váš způsob obživy?  

a) pracuji na hlavní pracovní poměr   

b) pracuji jako OSVČ  

c) pracuji na poloviční úvazek 

d) nepracuji   

d) deníze získávám od sponzorů  

e) mám pasivní příjmy  

f) Other… 

32) Jaký je způsob obživy vašeho partnera? 

a) Nemám partnera   

b) pracuje na hlavní pracovní poměr   

c) Pracuje jako OSVČ   

d) pracuje na poloviční úvazek   

e) nepracuje  

f) Peníze získává od sponzorů   

g) má pasivní příjmy 

33) Dohromady máme měsíční příjmy (dotazník je 100% anonymní) 

a) do 20 000Kč   b) 20 001 - 30 000Kč   c) 30 001- 40 000Kč   

d) 40 001 - 50 000Kč   e) 50 001 - 60 000Kč   f) 60 001 - 70 000Kč   

g) 70 001 - 80 000 Kč   h) 80 001 - 90 000 Kč   i) 90 001 - 100 000 Kč   

j) 100 000 - 130 000 Kč   k) 130 001 - 150 000 Kč   l) 150 000 a více 
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34) Jsou Vaše příjmy pro účely worldschoolingu dostačující? 

a) Ano, naprosto dostačující, ještě ušetříme  

b) Ano, příjmy jsou dostačující  

c) Nějak vyjdeme  

d) S penězi bojujeme  

e) Jsme v dluzích 

 


