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ABSTRAKT 

Bakalá�ská práce je zam��ena na zjišt�ní faktor�, které mohou ovlivnit žáky devátých t�íd 

p�i výb�ru budoucího povolání. Je rozd�lena na �ást teoretickou a praktickou. V teoretické 

�ásti se zabývám psychologií adolescenta, jeho osobností a jednotlivými faktory, které  

mohou ovlivnit výb�r povolání dospívajícího. Dále se zam��uji na volbu povolání, trh   

práce, nabídku a poptávku po zam�stnání. V praktické �ásti dokládám výsledky 

z dotazníkového šet�ení žák� devátých t�íd v Uherském Brod�, zam��eného na volbu bu-

doucího povolání. 

 

Klí�ová slova: adolescence, adolescent, dospívající, osobnost, volba povolání   

 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is aimed at finding the factors having influence on the choice in scho-

olchildren future occupation. My work is dividend into the theoretical part and the practi-

cal part. In the theoretical part I have described youg people from the psychological poit of 

view, their personality and the factors which can influence them when they chose their 

future job. I have focused the choice of the job, employement market, demand and supply 

of job. In the practical part I have evaluated questionnaires focused on this issue. I distribu-

ted questionnaires to schoolchildren in ninth classes in Uherský Brod. 

Keywords: adolescence, adolescent, teenager, personality, choice of the occupation 
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ÚVOD 

Téma své bakalá�ské práce jsem si vybrala hlavn� proto, že mám dv� dospívající sestry, 

které �eší tento problém. Zajímá m�, podle �eho si vybírají žáci devátých t�íd st�ední školu 

a následn� budoucí povolání. Ze své vlastní zkušenosti vím, jak je t�žké rozhodnout o 

svém budoucím povolání. Zda si dospívající zvolí správnou cestu, kterou se bude dál    

ubírat. Jestli má dát na názor a zkušenosti rodi��, na zážitky svých kamarád�, nebo se má 

spolehnout jen na sebe a v��it, že jeho rozhodnutí bylo správné. 

Podle mého názoru není dospívající jedinec, kterému je 15 let, schopen sám ur�it, co je pro 

n�ho samého a jeho budoucnost nejlepší. Myslím si, že ješt� velké procento žák� devátých 

t�íd nemá jasnou p�edstavu o tom, co by cht�li jednou v život� d�lat. 

Teoretická �ást je zam��ena na popis psychologie adolescenta, osobnosti adolescenta,   

faktory, které mohou ovlivnit adolescenta p�i výb�ru st�ední školy a volbu budoucího    

povolání. 

Praktická �ást obsahuje dotazník, který byl podán žák�m devátých t�íd v Uherském Brod�.   
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 PSYCHOLOGIE ADOLESCENTA 

Období adolescence je ozna�ováno jako druhá fáze dospívání. Podle Vágnerové (2000) i 

Langmeiera a Krej�í�ové (2006) zahrnuje dobu asi od 15 do 20 let. V tomto období 

dochází k dosažení plné reproduk�ní zralosti a dokon�uje se t�lesný r�st. Osobnost 

dospívajícího se výrazn� m�ní, v�etn� jeho sociálního postavení. Adolescent p�echází ze 

základní školy do u�ebních obor� nebo na st�edoškolské studium. Vztahy s rodi�i se 

zklid
ují a stávají se stabiln�jšími. V tomto období se dovršuje osamostat
ování od rodiny. 

Velmi d�ležitou roli hrají vrstevníci a partnerské vztahy bývají mnohem pevn�jší. 

Dosažení psychické a ekonomické nezávislosti se považuje za záv�r adolescence.  

V období adolescence dochází k n�kolika prom�nám. Podle Vágnerové (2000) sem pat�í 

první pohlavní styk a ten n�kdy vede k p�ed�asnému po�etí dít�te. Za první d�ležitý 

mezník v období adolescence je považováno ukon�ení povinné školní docházky. Druhým 

mezníkem je dokon�ení p�ípravy na budoucí povolání a nástup do zam�stnání. S tím 

souvisí ekonomická samostatnost, která je považována za jeden z d�kaz� dosp�losti. 

Adolescent se stává plnoletým. Od 18 let p�ebírá odpov�dnost za své jednání a chování. 

Adolescent�m se zdá, že je dosp�lost p�íliš náro�ná a snaží se ji odložit. Vytvá�í si vlastní 

styl života, který vyjad�ují pomocí demonstrací, experimentováním, nechutí ke kone�nému 

�ešení, které by je mohlo v ur�itém sm�ru omezit. Odmítání daného stylu života a 

rodi�ovských p�íkaz� se projevuje jako ignorace, ne jako protest. V období adolescence se 

také m�ní postoj k budoucnosti. Jedinec se cítí svobodný ve vztahu k budoucím 

možnostem. Je si v�dom své svobodné volby. 

Adolescenti žijí život naplno. Sou�asnost i budoucnost jsou pro n� stejn� významné. 

Budoucnost je pro n� d�ležit�jší tehdy, pokud p�ítomnost není uspokojivá a budoucnost se 

jeví jako období vy�ešení všech problém�. Když však budoucnost bude vyvolávat 

nejistotu, pak dá adolescent p�ednost p�ítomnosti. Rodi�e kladou d�raz na budoucnost. 

Mezi dosp�lými a dospívajícími jsou neustále konflikty. Na za�átku puberty si rodi�e 

myslí, že dospívající nejsou schopni být v ni�em samostatní. Problém je v tom, že oni 

cht�jí být samostatní. Na konci adolescence se rodi�e domnívají, že jejich d�ti jsou schopni 

být samostatní a za své chování zodpov�dní. Ale adolescenti takoví být necht�jí. 
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1.1 Vývoj schopností a dovedností, kognitivní vývoj 

1.1.1 Vývoj schopností a dovedností 

Jak uvádí Langmeier  s Krej�í�ovou (2006), motorický vývoj je v adolescenci výrazn�jší 

než v pubescentním období. Získání dovedností, vyžadujících hbitost, koordinaci pohyb�, 

sílu a smysl pro rovnováhu, je v období dospívání rychlejší. 

Význam má hlavn� vizuální vnímání, které je úzce spjato s abstraktním myšlením. Proto 

také p�edstavy bývají spíše obecn�jší. 

Pokra�uje vývoj �e�i. Slovní zásoba roste a také celková výrazová schopnost je na vyšší 

úrovni. 

P�evážn� rozvoj motorických schopností vede k novým zájm�m – nap�. sport, �etba, 

hudba, filmy a divadlo. Zájem o dobrodružnou tematiku klesá a rozvíjí se témata 

historická, spole�enská a vále�ná, milostná, science-fiction. 

1.1.2 Kognitivní vývoj 

Po celou dobu dospívání pokra�uje vývoj inteligence. Radikálním zp�sobem se m�ní celý 

zp�sob myšlení. Macek (2003) uvádí, že mezi jedenáctým a patnáctým rokem se zakládá 

abstraktní myšlení. Charakteristika krátkodobé i dlouhodobé pam�ti se m�ní. S v�kem a 

také se zkušenostmi se zvyšuje množství informací uložených v dlouhodobé pam�ti. 

Dospívající dokáže pracovat s pojmy, které jsou obecné, abstraktní. Pokud má �ešit n�jaký 

problém, neuvažuje o jednom �ešení, ale o dalších možnostech �ešení. Vytvá�í domn�nky, 

které jsou výsledkem jeho fantazie.(Langmeier, Krej�í�ová, 2006) 

Adolescent srovnává p�ítomnost s tím, co by m�lo a mohlo být. Tento ideál si vytvo�il ve 

své mysli, a proto dochází k �asté kritice, nespokojenosti a zklamání.  
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1.2 Sexualita a t�lo jako sou�ást identity 

1.2.1 Sexualita v období adolescence 

Sexuální chování je ovliv
ováno výchovnými a sociálními podmínkami, p�edevším 

kulturními normami. 

Pot�eba partnera není už jen projevem tlaku a pot�eby udržet si ur�ité postavení ve 

skupin�. Stává se opravdovou pot�ebou, která má úrove
 psychickou, sociální a t�lesnou. 

(Vágnerová, 2000). 

Langmeier a Krej�í�ová (2006) uvádí, že první sexuální zkušenosti získává v�tšina 

dospívajících mezi 14.-16. rokem. Probíhají v ur�itém sledu – od držení za ruku, polibk�, 

mazlení, pettingu až po pohlavní styk. U�
ové, kte�í jsou d�íve ekonomicky nezávislí, mají 

více zkušeností, zatímco studenti pohlavní styk nahrazují pettingem. Brzké zahájení 

sexuálního života úzce souvisí s kou�ením, pitím alkoholu a celkovým životním stylem. 

Jobánková (2004) se domnívá, že je to do jisté míry zp�sobeno ran�jším sexuálním zráním 

a také prost�edím, ve kterém se dospívající nachází. 

Zv�davost je hlavní motivací prvního pohlavního styku, velmi z�ídka jde o hlubší citový 

vztah. První sexuální zkušenost, která kon�í pohlavním stykem, je d�ležitým bodem 

v život� dospívajícího. Má i sociální význam – p�ispívá k prestiži adolescenta ve skupin�. 

Vztahy nebývají vážné. 

Dospívající by m�li pochopit, že partnerský vztah je vzájemné p�ijímání a dávání. Partner 

není jenom p�edm�tem vlastního uspokojení. 

Vágnerová (2000, s. 292): „S po�átkem sexuálního života je spojeno riziko ot�hotn�ní. 

Strach z gravidity, výjime�n� až gravidifobie, vedou k odmítání sexuálního života a 

k pocit�m viny, jestliže ke styku nakonec dojde. To je p�edevším problém dívek. Na druhé 

stran� bývá t�hotenství (nebo jeho možnost) i prost�edkem k manipulování vztahu jinak 

nefunk�ního nebo k uzav�ení p�ed�asného manželství.“ P�ed�asné rodi�ovství komplikuje i 

vztahy s rodinou. Adolescent je na ní mnohem více závislý, protože pot�ebuje pomoc. 

1.2.2 T�lo jako sou�ást identity adolescenta 

Podle Vágnerové (2000) adolescent dává p�íliš velký význam svému vzhledu. Dá se mluvit 

až o narcismu. T�lesný r�st není rovnom�rný – kon�etiny rostou rychleji. Adolescent je 
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pak „samá noha a samá ruka“. Obvykle má t�lo p�kné a je bez problém�. Pokud odpovídá 

ideálu krásy, pak dochází ke zvýšení sebev�domí. Podpora pocitu jistoty, že bude ve 

spole�nosti vrstevník� p�ijat, pomáhá hlavn� ve vztahu k druhému pohlaví. 

Hendikepovaný jedinec je nejistý a to se odráží v jeho negativním sebehodnocení. 

Adolescent má pot�ebu líbit se sob� i jiným. Krása je považována za hlavní cíl, kterého je 

t�eba dosáhnout. Dospívající pe�liv� zkoumá sv�j zevn�jšek a p�evážn� nejistí jedinci 

nacházejí odchylky a vady. V extrémních p�ípadech m�že být patologické vnímání 

vlastního t�la spojeno s odmítáním potravy a hubnutím (Langmeier, Krej�í�ová, 2006). 

Hlavn� dívky d�lají všechno pro to, aby se svému ideálu krásy p�iblížily. Idoly, jako 

modelky a zp�va�ky, jsou hlavním modelem napodobování a to spíše na po�átku 

adolescence. Na konci tohoto období vyrovnan�jší a inteligentn�jší adolescenti od tohoto 

ideálu upouští. Nalezli si sv�j vlastní styl a už nemají pot�ebu kopírovat model. 

(Vágnerová, 2000).  

Dívky považují atraktivitu za velmi d�ležitou v�c. Atraktivní jedinec je úsp�šný jak mezi 

vrstevníky, tak v soupe�ení s dosp�lými.  Adolescenti se zam��ují na budoucnost, ale jen 

na krátkodobou, kterou spojují se sou�asností. 

Sebev�domí jedince se zvyšuje s výškou postavy, kdy se adolescent vyrovnává dosp�lému 

a nep�sobí jako pod�adný. 

Chlapci kladou d�raz na fyzickou sílu. Potvrzuje sob�sta�nost. Vágnerová (2000, s.258): 

„Pokud je uplat
ována ve vztahu k jednozna�n� slabším jedinc�m, bývá výrazem osobní 

nejistoty, nezralosti nebo pocit� mén�cennosti.“ 

1.3 Výkon a vývoj identity adolescenta 

1.3.1 Výkon jako sou�ást identity adolescenta 

Vágnerová (2000) uvádí, že pro adolescenty je prioritní rychlé a jednozna�né �ešení, které 

vede k jistot�. Úsp�šné absolvování školy nep�ináší dospívajícímu žádný velký zisk. Jeho 

prosp�ch neovlivní jeho budoucí postavení. Proto bývá motivace jak u�
�, tak i student�, 

ke školní práci, slabá. Výjimku tvo�í potenciální vysokoškolští studenti. Na konci povinné 

školní docházky jsou žáci motivováni k vyšším výkon�m, pokud se cht�jí dostat na ur�itý 

u�ební obor nebo st�ední školu. Po p�ijetí p�estává tato motivace p�sobit. D�ležité je pouze 

absolvování školy k získání ur�ité profese.  
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Plány dospívajících bývají realisti�t�jší, ale po�ád naivní. Jejich cíle bývají vysoké a 

ukazují na vlastní hodnoty. Nadšení, kterým se snaží dospívající ur�ený cíl dosáhnout, 

vede ke zbrklosti a chybám. �asto dochází k záv�r�m na základ� okamžitého impulsu. 

 

1.3.2 Vývoj identity adolescenta 

V období dospívání dochází k dalším proces�m osamostat
ování a rozvoji identity. 

Vágnerová (2000, s.263) cituje Josselsonovou, která uvádí dv� fáze osamostat
ování: 

1. Fáze postupné stabilizace. Dospívající si osvojuje zralejší zp�soby chování a tím 

dosahuje ur�ité samostatnosti. To se projevuje na po�átku adolescence, kdy dochází 

k vyrovnávání vztah� s rodi�i. Vytvá�í se nová pravidla pro klidn�jší a mén� 

konfliktn�jší soužití. Ke konci dospívání si adolescent najde zp�sob, který vede 

k udržení samostatnosti a p�itom dokáže vycházet s rodi�i. 

2. Fáze psychického osamostatn�ní. Ukon�ení závislosti na rodin�. Hodnocení 

dospívajícího a hodnocení jeho okolí se výrazným zp�sobem neliší.  

Pomocí vzor� si adolescenti vytvá�í svou identitu. Cesta k dosp�losti je mén� autentická a 

stereotyp je jediným zklamáním, které je m�že potkat. 

Dívky dozrávají rychleji, a proto se m�ní jejich zam��ení. Partnerský vztah slouží jako 

uspokojení pot�eby citového vztahu. Touha po dít�ti se �asto objevuje u dívek na konci 

adolescence.  

Chlapci v tomto v�ku spolu spíše soupe�í, než spolupracují. 

Blížící se dosp�lost poznamenává identitu dospívajícího. Adolescent dostane ob�anský 

pr�kaz, v 18 letech se stává zletilým, lidé mu za�ínají vykat a rodi�e mu ponechávají více 

svobody. Dospívající je v této životní fázi nejmén� vázán. Povinnosti, které p�ibyly, ho ve 

velké mí�e neomezují. Jakékoliv omezování je pro n� nesmyslem a d�ležité je,  všeho si co 

nejvíce užít. 

Dále Vágnerová (2000) uvádí, že adolescenti mají rádi hlu�nou hudbu, výšky, rychlost. 

Dávají p�ednost intenzivním prožitk�m. Snaží se o absolutní �ešení a mají pot�ebu 

neodkladného uspokojení. Výsledkem jsou rychlé známosti, ukradené auto nebo p�ekotná 

svatba. 
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Dosp�lost by m�la být ukon�ením adolescence. Typická je svoboda rozhodování, spojená 

se zodpov�dností za své jednání. Pro adolescenty je d�ležitá pouze svoboda a o 

zodpov�dnost nestojí. Mnozí se snaží dosp�lost oddálit, protože není pro n� dost atraktivní. 

Je spojena se zodpov�dností a s omezením. 

Sou�ástí identity je také vztah k n�komu jinému. Velmi d�ležité jsou partnerské vztahy. 

Podle Vágnerové (2000) musí být adolescent schopen vzdát se �ásti své nové identity, aby 

byl schopen p�ijmout vztahovou intimitu. Partnerský vztah vyžaduje vzdát se n��eho, aby 

mohl p�ijmout nové zkušenosti a prožitky. Proto, zejména u chlapc�, není trvalejší vztah 

�astý. 

Adolescent se stává �lenem n�jaké skupiny. Jde p�evážn� o p�echodnou fázi, kdy dochází 

k p�ekonávání nejistoty osamostat
ování. Stejn� tak, jako se odpoutal od rodiny, m�l by se 

postupn� odpoutat i od skupiny. Jedinec se ve skupin� m�že cítit siln�jší, nemusí se cítit 

zodpov�dný za své jednání a �asto se ve skupin� projevuje asertivn� až agresivn�. 

Zklamání rodi�i nebo vrstevníky m�že vést až tomu, že se adolescenti stávají �leny 

r�zných náboženských sekt. Odkládají tak �ešení vlastní zodpov�dnosti a až po ur�ité dob� 

ze sekty odcházejí. Rozhodnutí odejít ze sekty musí být náhlé a definitivní. Vágnerová 

(2000, s. 274) cituje L.Yablonskeho, který považuje „�lenství v sekt� za p�itažlivé proto, 

že jedince zbavuje zodpov�dnosti“. Nemusí a ani nem�že o ni�em sám rozhodovat, 

protože to sekta nedovolí. 

1.4 Adolescent a jeho socializace 

Adolescence je období mezi dv�ma vývojovými etapami – d�tstvím a dosp�lostí. Od 

dospívajícího se o�ekává odpovídající chování a spole�nost jej pak p�ijímá jako dosp�lého. 

Dospívající musí dodržovat ur�itá pravidla v prost�edí, do kterého p�ichází a musí se mu 

p�izp�sobit. 

1.4.1 Pravidla chování a normy 

Adolescent je ochoten p�ijmout normy, které slouží k regulaci chování lidí i k fungování 

celé spole�nosti. O pravidlech uvažuje, nep�ijímá je jen proto, že jsou daná. 

Dospívající nep�ijímají automaticky to, co jim spole�nost nebo rodi�e nabízí, ale snaží si 

vybírat své vlastní hodnoty a normy. Dokážou být v�rni tomu, co si sami zvolí. 
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Adolescent�m jde o obsah dané normy, proto má v�tší váhu individuální p�esv�d�ení než 

vn�jší tlak na dodržování norem. Jedinec, na základ� vlastních morálních princip�, se chce 

rozhodovat sám.(Vágnerová, 2000) 

Adolescent pot�ebuje více stabilních hodnot než dosp�lý, protože mu poskytují ur�itou 

jistotu. Nemá ujasn�né priority hodnot a výsledkem je osobní zmatenost a nejistota. Ta 

vede k neustálému hledání hodnot. 

1.4.2  Komunikace 

Komunikace s dospívajícími bývá �asto velmi obtížná. Pro ty, kte�í se snaží 

s dospívajícími komunikovat, je velmi t�žké, pokud dít� nereaguje a nevyjad�uje se slovy. 

Jako by mluvili „do zdi“. Dospívající si uv�domuje, že se musí rozlou�it s tím, �ím byl, že 

se m�ní a že neví, jaká bude jeho budoucnost (Goddetová, 2001). Pro dospívajícího je 

velmi d�ležité, že mu za�ínají lidé vykat. Je to pro n�j utvrzení v tom, že jej nepovažují za 

dít�. Sám touží dosp�lým tykat, aby si dokázal svou rovnocennost. Vágnerová (2000) 

uvádí, že vykání má pro n�j význam, protože potvrzuje jeho prom�nu, která vede k získání 

statusu dosp�lého. 

1.4.3  Sociální role 

V období adolescence dospívající získává nové role. V rodin� se zbavuje role dít�te a po 

ur�ité dob� se stává dosp�lým synem nebo dcerou s ur�itými právy a minimem povinností. 

Dochází spíše k ignoraci rodi�� než ke konflikt�m s nimi.  

I role sm��ující k budoucímu povolání se m�ní. Role žáka st�ídá role st�edoškolského 

studenta nebo u�n�. Adolescent si také uv�domuje své budoucí sociální za�azení. Na konci 

adolescence pokra�uje, toto uv�domování si role, nástupem do zam�stnání nebo volbou 

dalšího studia. Málokdy bývá profesní role atraktivní. Atraktivní se m�že stát, pokud 

odpovídá zálibám a koní�k�m adolescenta. 

U�ni – berou profesi jako prost�edek k dosažení slušného výd�lku a také jako „nutné zlo“, 

kdy v�dí, že n�kam chodit musí i když je to nebaví, proto se snaží tuto dobu n�jak p�ežít. 

Studenti – jsou se svou profesní rolí více ztotožn�ni než u�ni. Její ztráta by znamenala 

snížení spole�enského postavení a ohrožení budoucí pozice. Toho se snaží studenti 

vyvarovat, �asto jen pro to, aby si nekomplikovali život (Vágnerová, 2000). 
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1.4.4        Vztah k sob� 

Macek (2003, s. 49): „…pro celé období adolescence je charakteristická zvýšená 

sebereflexe.“ Souvisí to se sociálním za�len�ním osobnosti, kdy je adolescent nejprve sám 

sob� objektem a poté za�íná jednat s druhými lidmi podle ur�itého schématu (Helus, 

2007). B�hem celého vývoje se vytvá�í sebepojetí. Macek (2003, s. 49) definuje sebepojetí 

jako: „soubor znalostí a pocit� o vlastním já.“  

1.4.5      Vztah adolescent – dosp�lý 

Adolescenti vnímají rodi�e jako model ur�itého zp�sobu života a dosp�losti. Odmítají 

p�ijmout dosavadní zp�sob chování i hodnoty, �asto pro to, že se jim zdají být zastaralé. 

Pot�eba n��eho nového vede k odpoutání se od rodiny a k navazování vztah� s vrstevníky, 

kte�í mají stejné problémy (Vágnerová, 2000). 

Adolescenti jsou velmi kriti�tí ke zp�sobu života svých rodi��, k jejich hodnotám, 

názor�m a chování. Uznávají normy, o kterých jsou p�esv�d�eni, že jsou správné a podle 

toho také posuzují rodi�e. Jejich vzájemné vztahy hodnotí jako pokrytecké a neup�ímné a 

jejich hodnoty jako prázdné a ubohé. �asto vznikají genera�ní spory. Macek (2003) uvádí, 

že na konci osmdesátých let 20. století A Petersenová pomocí výzkum� doložila, že v�tší 

množství konflikt� bylo typických pro adolescenty s tzv. rizikovým chováním – 

konzumací drog, nedokon�ením st�ední školy, delikvencí, vstupem do náboženských sekt. 

Podle Vágnerové (2000) adolescenti �asto neuznávají pot�eby svých rodi��, to plyne 

z adolescen�ního egocentrismu, který se zabývá jen tím, co je zajímá nebo co se jich týká. 

Odmítají nerozhodnost dosp�lých, kte�í �asto nedovedou logicky hájit své názory. 

Dospívající dost �asto hledají dosp�lého, který by p�edstavoval p�irozenou autoritu, ale 

p�itom je bral vážn�. 

Závislost na rodin� by m�la být v adolescenci ukon�ena. 

1.4.6  Vztah adolescent – adolescent 

Vztahy dospívajících se svými vrstevníky mají velký význam, protože umož
ují dokon�it 

postupné osamostatn�ní. Prohlubují se kamarádské vztahy. Macek (2003) uvádí, že 

p�átelství mezi d�v�aty je d�ležit�jší a také �ast�jší než mezi chlapci. U chlapc� je 

p�átelství spíše kolektivní, založené na spole�ných zájmech. 
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Ke konci adolescence se vztah k vrstevník�m m�ní. Adolescent dovede vyjád�it nesouhlas 

jak rodi��m, tak i kamarád�m. Spoléhá na vlastní názor. Citovou jistotu poskytuje stálý 

kamarád, který mívá stejné problémy (Vágnerová, 2000). 

V adolescenci dochází k napln�ní partnerského vztahu, který zahrnuje i sexualitu. První 

sch�zky s erotickým podtextem jsou �ast�jší u dívek, které si vybírají starší partnery. Tyto 

vztahy bývají spíše krátkodobé. Jak uvádí Langmeier, Krej�í�ová (2006), prvním impulsem 

bývá �asto zv�davost a pot�eba ujistit se o své p�itažlivosti a cen�. 
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2 VÝVOJ OSOBNOSTI 

V b�žném život� má pojem osobnost obvykle spíše hodnotící význam, tím se rozumí 

jedinec n��ím výrazný. V psychologickém významu je každý �lov�k osobností. Podle 

Smékala (2002) je termínem osobnost ozna�ována jednota psychických proces�, stav� a 

vlastností, a souhrn vnit�ních determinant prožívání a chování. Existuje mnoho definic 

osobnosti. 

„Pojem osobnosti v psychologii vyjad�uje vnit�ní organizaci duševního života �lov�ka, 

skute�nost, že je jednotou díl�ích funkcí, že tedy funguje jako jednotný celek 

interindividuáln� odlišných dispozic, a jako takový vytvá�í smysluplné souvislosti 

s vn�jšími projevy, tj. s chováním jedince.“ (Nakone�ný, 1998, s. 9) 

„Osobnost je individualizovaný systém (integrace) psychických proces�, stav� a vlastností, 

které jednak vznikají socializací (p�sobením výchovy a prost�edí), jednak p�etvá�ení 

vrozených vnit�ních podmínek organismu, a determinují a �ídí p�edm�tné �innosti jedince i 

jeho sociální styky.“ (Smékal, 2002, s. 41) 

Nakone�ný (1998, s. 141) popsal klasickou definici podle G. W. Allporta : „ … osobnost je 

chápána jako vnit�ní dynamická organizace psychofyzických systém�, které determinují 

jedine�né adjustace individua jeho prost�edí.“ 

2.1 Struktura osobnosti 

Podle Nakone�ného (1998) ozna�uje pojem struktura osobnosti ur�ité vnit�ní uspo�ádání 

osobnosti, tzn. skladbu prvk� a také dispozic, které jsou chápány jako funk�ní prvky. 

Strukturu osobnosti tvo�í prvky, které jsou ozna�ovány jako psychické vlastnosti osobnosti 

(Nakone�ný, 2004). 

2.1.1 Temperament 

Nakone�ný (1998, s. 79) popisuje temperament jako: „základní vlastnost lidského 

duševního života, která se projevuje r�zným zp�sobem už u novorozence, je vzrušivost, 

dispozice, která ur�uje formální vlastnosti reagování, jako je jeho síla a trvání a další. 

Obecn� tedy jde o formální vlastnosti osobnosti dynamiky, které se projevují, nap�. 

intenzitou pohyb�, jejich tempem, ale i nap�. hloubkou prožívání a dalšími znaky.“ 
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Hippokrates (460-370 p�. n. l.) vy�lenil jednotlivé temperamentové typy. Vycházel 

z nev�deckého pojetí mísení t�lesných š�áv (Nakone�ný, 1998). T�lesné tekutiny 

p�edstavují jednotlivé živly, kterými je tvo�en sv�t: žlu� p�edstavuje ohe
, krev vzduch, 

hlen vodu a �erná žlu� zemi (Smékal, 2002).  

          cholerik: vzteklý, dráždivý, snadno se rozhn�vá, ale rychle se  

                          uklidní 

          flegmatik: klidný, pomalý, ale spolehlivý 

          sangvinik: �ilý, veselý, spole�enský, nestálý 

          melancholik: smutný, pomalý, city jsou hluboké a trvalé 

2.1.2 Schopnosti 

Hartl a Hartlová (2004, s. 536) definují schopnost jako: „soubor p�edpoklad� nutných k 

úsp�šnému vykonávání ur�ité �innosti a dovednosti. Vyvíjejí se na základ� vloh, a to 

u�ením.“ Schopnosti tedy nejsou vrozené. Stupe
 jejich rozvoje m�žeme poznat jen na 

základ� vykonávané �innosti. 

Stupn� schopností:  

a) Nadání – tento pojem ozna�uje soubor vloh, které jsou p�edpokladem k úsp�šnému 

rozvíjení schopností (Hartl, Hartlová, 2004). Jde o souhrn schopností ur�itého 

druhu, které umož
ují nadpr�m�rné výkony. 

b) Talent – je chápán jako mimo�ádné nadání nebo mimo�ádné schopnosti 

(Nakone�ný, 1998). Umož
uje dosáhnout v ur�ité oblasti mimo�ádných výkon� 

(Hartl, Hartlová, 2004) 

c) Genialita – jde o mimo�ádn� rozvinutý talent, který umož
uje vytvá�et vrcholná 

díla.  

2.1.3 Charakter 

Hartl, Hartlová (2004, s. 207) popisují definici dle G. W. Allporta: „ Charakter je eticky 

zhodnocená osobnost, projevuje se ve vztazích zejména k lidem, k práci, k sob� samému, 

k životním p�ekážkám, p�írod�.“ 
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2.2 Zam��ení osobnosti 

2.2.1 Motivace 

Plháková (2004, s. 319) definuje motivaci jako: „souhrn všech intrapsychických 

dynamických sil neboli motiv�, které zpravidla aktivizují a organizují chování i prožívání 

s cílem zm�nit existující neuspokojivou situaci nebo dosáhnout n��eho pozitivního“. 

Emoce jsou �asto doprovodným prvkem motivovaného chování. 

Podle Nakone�ného (2004, s. 455) je definice motivace: „jako proces, který determinuje 

zam��ení, energetizaci a setrvávání chování“. 

Jde vlastn� o všechno, co podporuje nebo tlumí jedince v ur�ité �innosti. Úzce souvisí s 

pot�ebami a jejich uspokojováním. 

2.2.2 Zájmy 

Zájmy jsou schopnosti, které mají trvalejší zam��ení. Je to soust�ed�ní na ur�itou �innost 

doprovázené emocemi. Lidé se svými zájmy od sebe liší zam��ením, jejich délkou, 

intenzitou, hodnotou, trváním (Hartl, Hartlová, 2004). 

2.2.3 Návyky 

Návyky ozna�ují reflexní jednání. Jde o zp�sob myšlení a chování (Hartl, Hartlová, 2004). 

2.2.4 Cíl 

Cíl je definován jako ú�el, ke kterému je zam��ená motivace. Dosažení cíle vede ke 

snížení nap�tí a naopak jeho nedosažení k frustraci (Hartl, Hartlová, 2004). 

Cíle mohou být rozd�leny na krátkodobé a dlouhodobé. 

2.2.5  Postoj 

Hartl, Hartlová (2004, s. 442): „Sklon ustáleným zp�sobem reagovat na p�edm�ty, osoby, 

situace a na sebe sama. Postoje jsou sou�ástí osobnosti, souvisí se sklony a zájmy 

osobnosti.“ 

Postoje lze d�lit na:  

• citové, poznávací 
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• kladné, záporné 

• verbální, neverbální 

• skryté, zjevné 

• silné, slabé 

• soudržné, nesoudržné 

• v�domé, nev�domé 

• individuální, skupinové 

• stálé, prom�nlivé 
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3 JEDNOTLIVÉ PRVKY, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT VÝB�R 

BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ 

Existuje jist� �ada faktor�, které dospívající považuje za d�ležité p�i volb� st�ední školy a 

následného povolání. Jsou ale také prvky, které si dospívající až tak neuv�domuje. 

3.1 Socializace 

Jobánková (2004, s. 7) ozna�uje socializaci jako: „pr�b�h sociálního u�ení, vlivem 

p�sobení okolního prost�edí a cílené výchovy.“ 

�echová s Rozsypalovou (1996) popisují socializaci jako celoživotní proces, ve kterém si 

dospívající osvojuje formy chování a jednání, hodnoty a tím se za�le
uje do spole�nosti. 

P�ijímá ur�ité zásady, postoje, které jsou v dané spole�nosti uznávané. Proces socializace 

m�že probíhat nezám�rn� – nápodobou vzor�, u�ením, nebo zám�n� – ve vyu�ování. 

Socializace dít�te má t�i etapy: 

1. etapa – dít� se ztotož
uje s matkou 

2. etapa – dít� se snaží osamostatnit a najít si své místo. Vytvá�í se základ hodnot. 

3. etapa – vytvá�í se sociální role, které nejsou vymezeny jenom rodinou, ale 

vstupem dít�te do dalších sociálních skupin. 

Socializace probíhá p�evážn� v rodin� a mezi kamarády. Jak uvádí Vágnerová (2000), 

dospívající se dostává do nového sociálního prost�edí, kterému se musí p�izp�sobit. 

3.2 Výchova 

Výchovou se rozumí: „zám�rné, systematické rozvíjení citových a rozumových schopností 

�lov�ka, utvá�ení jeho postoj�, zp�sob� chování, v souladu s cíli dané skupiny, kultury 

apod.“ (Hartl, Hartlová, 2004, s. 680). 

3.3 D�di�nost 

Pojem d�di�nost ozna�uje p�enos vlastností z rodi�� na d�ti prost�ednictvím gen� 

(Nakone�ný, 2004). D�di�ností se p�enáší biologické dispozice, mezi které pat�í vlastnosti 

nervové soustavy. Prost�edky, které zp�sobují tento p�enos, se nazývají geny. �lov�k 

ned�dí tedy úplné vlastnosti, ale pouze dispozice, které se rozvíjí v souvislosti 

s prost�edím. 



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií 28 

 

3.4 Hodnota, morálka a etika 

3.4.1 Hodnota  

Hodnoty a hodnotové orientace mají svou povahou blíže k cíl�m. Také se p�edpokládá, že 

hodnoty jsou zdrojem postoj�. Smékal (2002, s. 256) popisuje �ty�i pohledy na hodnoty: 

1. Hodnoty jako obecné cíle, o které �lov�k usiluje. 

2. Hodnoty jako prost�edky, jejichž využíváním dosahujeme pro sebe n��eho 

významného. 

3. Hodnoty jako to, kv�li �emu usilujeme o n�jaký objekt nebo se mu vyhýbáme. 

4. Hodnoty jako kritéria, díky nimž oce
ujeme, posuzujeme události a p�edm�ty z 

našeho sv�ta. 

�lov�k a hodnoty, které vyznává, tvo�í jeho hodnotový systém. Ten m�že být více nebo 

mén� stabilní. To záleží na životních situacích, nap�. r�zná traumata (Nakone�ný, 2004). 

3.4.2 Morálka 

Hartl a Hartlová (2004, s. 327) popisují morálku jako: „soubor princip� posuzovaných z 

hlediska dobra a zla a �ídících chování a jednání lidí dané spole�nosti“.  

3.4.3 Etika 

Etika je filozofická disciplína zabývající se mravností �lov�ka. Lze ji chápat jako systém 

mravních hodnot, které ur�ují postavení �lov�ka v dané spole�nosti. 

3.5 Chování a jednání 

Chování je definováno jako „souhrn vn�jších projev�, �inností, jednání a reakcí 

organismu.“ (Hartl, Hartlová, 2004, s. 211). Chování je pozorovatelné, dá se i m��it a 

hodnotit. M�že mít složky vrozené i získané, verbální i neverbální, sociální i antisociální. 

Jednání je zám�rné chování, které je založeno na motivaci. Snaží se o ur�itou zm�nu 

kolem sebe. 
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3.6 Emoce 

Emoce hrají velmi d�ležitou roli v našem život�. Plháková (2004, s. 386) uvádí, že „se 

emoce skládají ze t�í vzájemn� propojených složek, kterými jsou subjektivní emocionální 

prožitky, vn�jší expresivní chování a jejich fyziologické koreláty.“ Emoce jsou sou�ástí 

každodenního života, nap�. radost, strach, hn�v, soucit, vzdor, lítost. Nakone�ný (2004) 

uvádí, že pro každou emoci je typická ur�itá vlna libosti nebo nelibosti a také míra 

vzrušení. Jednozna�n� však nelze emoce definovat.  
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4 VOLBA POVOLÁNÍ 

Snad nejd�ležit�jší životní úlohou, p�ed kterou adolescent stojí, je p�íprava na budoucí 

povolání. Zahrnuje také výb�r studia a následného povolání (Vendel, 2008)  

Vendel (2008, s. 22) uvádí Holland�v model typ� osobnosti. Podle n�j pat�í v�tšina 

lidí k ur�itému osobnostnímu typu, který p�edstavuje osobní orientaci nebo životní 

styl. J.Holland rozd�lil typy:  

a) realistický typ - lidé vyžadují sílu a koordinaci pohyb�, typický je sklon k práci 

s materiálem, ná�adím, nástroji. Lidé mají schopnosti a dovednosti mechanické, 

technické, elektrotechnické a zem�d�lské.  

b) v�decký typ - lidé mají rádi problémy vyžadující p�emýšlení, rádi se u�í, mají 

rádi v�du a v�decká témata.  

c) um�lecký typ - lidé hledají p�íležitosti, které jim umožní se um�lecky projevit, 

snaží  se o originalitu  

d) spole�enský typ - dávají p�ednost �innostem, p�i kterých se mohou v�novat 

jiným lidem, mají empatii, spole�enský takt, jsou orientováni na etické a 

sociální hodnoty.  

e) podnikavý typ - lidé, kte�í mají zájem o majetek, obchodní témata, snaží se 

zaujmout vedoucí místa  

f) konven�ní typ - lidé si váží pen�z a pracují  podle pravidel, mají rádi ú�ednické 

prost�edí 

 

Langmeier a Krej�í�ová (2006) uvádí, že kolem jedenácti let dospívající uvažuje o svých 

schopnostech, možnostech a také prosp�chu p�i výb�ru u�ebního oboru nebo st�ední školy. 

Volba správného povolání se stává „no�ní m�rou“ jak pro dospívající, tak také pro rodi�e. 

Je velmi d�ležité, aby si dospívající zvolil takové povolání, ve kterém by mohl uplatnit své 

schopnosti a také zájmy. Existují takoví jedinci, kte�í volí školu podle p�ání rodi��, bez 

ohledu na své zájmy a schopnosti. Jiní dospívající mají ur�itá p�ání, ale jejich p�edstavy 
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nejsou jasné. Nakonec volí povolání pod vlivem vn�jšího tlaku. Posledním typem jsou 

jedinci, kte�í mají p�edem promyšlený plán a podle n�ho �ídí svoji volbu, jsou rozhodní a 

cílev�domí. 

Problémem je, že rozhodnutí p�i volb� povolání musí �ešit dospívající v dob�, kdy ješt� 

nemá dokon�ený vývoj schopností a je zájmov� nevyhran�ný. Langmeier a Krej�í�ová 

(2006, s.155) píší: „že mnozí již po 2-3 letech u�ení p�ichází na to, že jsou svou volbou 

nespokojeni, a usilují o zm�nu.“ P�i startu profesní dráhy mají mnozí nejasné a falešné 

p�edstavy. 

Dospívající mají velké nedostatky p�i výb�ru povolání. Pat�í mezi n� malá informovanost o 

sv�t� práce a jednotlivých povoláních, požadovaných znalostech a dovednostech a nejasné 

p�edstavy o vlastní budoucnosti. 

Rodi�e �asto ovliv
ují své d�ti p�i rozhodování. D�ležitou roli hraje socioekonomický 

status, dosažené vzd�lání a vykonávané povolání. Dospívající �asto podlehne p�ání rodi��, 

kte�í vychází z vlastních zkušeností, p�edsudk� a z vlastní ctižádosti.1 

 

P�i výb�ru st�ední školy je pot�eba myslet také na volbu povolání. St�ední školy m�žeme 

rozd�lit podle dosaženého vzd�lání a zp�sobu ukon�ení studia2: 

I. GYMNÁZIA –jsou ukon�ena maturitou a absolvent získá úplné st�edoškolské vzd�lání 

II. SOŠ – studijní obory SOŠ jsou ukon�eny maturitou, u�ební obory jsou ukon�eny      

                 vysv�d�ením a t�íleté u�ební obory jsou  ukon�eny vyu�ením s maturitou 

III. SOU – u�ební obory jsou zakon�eny výu�ním listem nebo vyu�ením s maturitou 

                                                 

 

1 Moderní vyu�ování. 2008- . Dostupný z    WWW:     

<http://www.modernivyucovani.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=73>. 

 
2 Informa�ní centrum mládeže Tábor [online]. 2007 [cit. 2008-12-09]. Dostupný z    

         WWW: <http://www.icmtabor.cz/?p=39>. 
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IV. U a OU – u�ební obory u�ilišt� jsou pro žáky, kte�í neukon�ili devátý  ro�ník základní    

                       školy a u�ební obory odborného u�ilišt� jsou pro žáky zvláštních škol, kte�í   

                       úsp�šn� ukon�ili devátý ro�ník. Tyto obory jsou ukon�eny výu�ním listem. 

V. PRAKTICKÉ ŠKOLY – t�íletá praktická škola poskytuje nižší st�ední vzd�lání a získá- 

                                              ní vysv�d�ení a jednoletá a dvouletá praktická škola poskytuje  

                                              základní  vzd�lání a získání vysv�d�ení 

4.1 Oblasti zam�stnání podle vzd�lání 

vysokoškolsky vzd�laní – právníci, historici, filozofové, matematici, fyzici, p�írodov�dci 

vysokoškolsky vzd�laní, ale i st�edoškolsky vzd�laní 

             ú�edníci – vyšší ú�edníci ve státních službách – ministerstva 

                           - nižší ú�edníci – bankovní, poštovní, ú�etní, sekretá�ky 

             technici – inžený�i – �asto jako manaže�i 

                           - st�ední technici – jako pod�ízení manažer� 

             u�itelé – vysokoškolsky vzd�laní na ZŠ, SŠ nebo VŠ 

                         - st�edoškolsky vzd�laní v mate�ských školách 

vysokoškolsky, st�edoškolsky vzd�laní, ale i vyu�ení 

             zdravotníci –vysokoškolsky vzd�laní léka�i, veterinární léka�i,lékárníci 

                                -st�edoškolsky vzd�laní laboranti, zdravotní sestry, veterinární   

                                  asistenti, hygieni�tí asistenti 

                                 -pomocný zdravotnický personál – ošet�ovatelé 

             zem�d�lci – absolventi vysokých škol – inžený�i 

                               - absolventi st�edních škol - zootechnici 

                               - nejvíce pracovník� je vyu�eno – traktoristé 

vyu�ení  

             �emeslníci –uplat
ují se ve strojírenství, v elektrotechnice, v od�vnictví a   

                                  obuvnictví,  ve stavebnictví, ve  d�eva�ství, v potraviná�ství 
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  obsluha stroj� a za�ízení – tkalci, fréza�i, soustružníci 

    pracovníci ve službách – prodava�ky, knihkupci, kade�nice,  kosmeti�ky, masé�i,  

                                                     ale i hospodyn� 

4.2 Trh práce 

Rozhodnutí „�ím budu“ musí padnout pro žáky devátých t�íd velmi brzy, ale vstup do 

zam�stnání je vzdálený n�kolik let. Pokud nemá adolescent vyhran�nou touhu n��ím být, 

je jedním z d�ležitých hledisek budoucí uplatn�ní na trhu práce. Za n�kolik let, ale m�že 

být zájem o ur�itý druh povolání jiný než dnes. 

4.3 Znaky povolání  

(podle Strádala, 1995) 

     pracovní �innosti – m�že sem pat�it obsluha stroj�, se�izování stroj�, programování,     

                                     psaní na stroji, p�íprava jídel, šití, ošet�ování zví�at, lidí 

     pracovní prost�edí – nap�. tovární hala, dílna, pole, staveništ�, ordinace, kancelá�, ob-  

                                       chod 

     pracovní prost�edky – nap�. rýsovací prkno, frézka, injek�ní st�íka�ka, pluh, vidle, 

                                         kamera 

     pracovní p�edm�t – nap�. kov, d�evo, papír, ovoce, pivo, dobytek, pacienti, žáci,  

                                     cizokrajná zví�ata 

4.4 Nabídka a poptávka 

Nej�ast�jšími klienty ú�ad� práce bývají  absolventi obor� gastronomie, hotelnictví a 

turismu, ekonomiky a administrativy, podnikání v oborech a odv�tvích. P�í�inou je velké 

množství škol a u�iliš�, které tyto profese p�ipravují. 

V n�kterých okresech nejsou ur�ité obory otevírány. A to hlavn� obory strojírenství, 

stavebnictví, textil a od�vnictví, kožed�lná a obuvnická výroba, zpracování d�eva a 

zem�d�lství. 
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V nejbližších letech se dá o�ekávat propojování obor�, proto nejd�ležit�jší bude znalost 

výpo�etní techniky a jazyk�. D�ležitým požadavkem pro budoucí pracovníky bude ochota 

u�it se, otev�enost novým poznatk�m a celoživotní dopl
ování kvalifikace. 

4.5 Nástup do zam�stnání 

Rodi�e dovolují v�tší samostatnost a právo o sob� sám rozhodovat. Nástup do zam�stnání 

potvrzuje adolescentovu nezávislost a také je mu velmi p�íjemná ekonomická sob�sta�nost. 

Adaptace na pracovní prost�edí bývá �asto složitá, zvlášt� pokud není mezi 

spolupracovníky v�kov� blízký jedinec. Starší mu automaticky p�isoudí pod�adn�jší 

postavení.  

Jako dost nepohodlné je pro adolescenty ranní vstávání a délka pracovní doby. Prožívají to 

jako nep�íjemnou zát�ž a ztrátu svobody. 

Pracovník není hodnocen podle toho, jaké m�l výsledky ve škole, ale podle postoje k práci 

a výkonnosti. Ti, kte�í byli neúsp�šní ve škole, dostávají novou p�íležitost. Mizí rozdíl 

mezi úsp�šnými a neúsp�šnými žáky (Vágnerová, 2000). 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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5 HYPOTÉZY A CÍL PRÁCE 

5.1 Hypotézy 

H1: Dívky mají více informací o st�edních školách než chlapci. 

 

H2: P�i výb�ru st�ední školy dají respondenti spíše na radu rodi�� než na radu kamarád�. 

 

H3: Chlapci poci�ují v�tší touhu dosáhnout vyššího vzd�lání než dívky. 

 

H4: Peníze hrají ve v�tší mí�e hlavní roli p�i výb�ru profese než nápl
 práce. 

 

5.2 Cíl práce 

Základním cílem bakalá�ské práce je popsat a analyzovat vývojové období adolescence, 

poukázat na klí�ové momenty tohoto období a dotazníkovou metodou zjistit u vybraného 

vzorku respondent�, faktory ovliv
ující rozhodování p�i volb� st�ední školy a budoucího 

povolání. 
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6 PROJEKT VÝZKUMU 

P�i p�íprav� tohoto projektu jsem se snažila zam��it na teoretická východiska, stanovit 

problém a zvolit výzkumnou metodu. V této �ásti jsem popsala pr�b�h výzkumu a 

vymezila výzkumný vzorek.  

6.1 Zvolení výzkumné metody 

Vzhledem k výzkumné problematice bylo nutné zvolit kvantitativní metodu výzkumu. Pro 

tuto práci jsem použila jednu z nejrozší�en�jších metod – anonymní dotazník. První otázky 

byly zam��eny na osobní identifikaci. Dalšími otázkami jsem zjiš�ovala zájmy a volbu 

st�ední školy. Záv�re�ná otázka mi posloužila jako náhled na hodnotový žeb�í�ek 

adolescent�. 

6.2 Specifikace výzkumného problému 

Zkoumaný problém bylo nutné v dotazníku rozd�lit na n�kolik díl�ích otázek. V�tšina 

otázek byla uzav�ených – vý�tových, kdy respondenti volili více odpov�dí. Tyto otázky 

byly sou�asn� i dopl
ující, kdy m�li respondenti možnost odpov�� vyjád�it vlastními 

slovy. Otev�enými otázkami jsem zjiš�ovala  název st�ední školy a „vysn�né“ povolání. 

Poslední otázka byla stupnicová – respondenti si volili po�adí d�ležitosti hodnot, které jsou 

pro n� prioritní. 

6.3 Stanovení výzkumného vzorku 

Z podstaty výzkumného problému vyplývá, že bylo nutné zajistit získání dat od ur�itého 

vzorku výzkumného souboru, jímž byli žáci devátých t�íd t�í základních škol v Uherském 

Brod�. 

Aby byla návratnost co nejvyšší, nejlépe stoprocentní, požádala jsem u�itele devátých t�íd 

o administraci dotazník� v rámci ob�anské nebo rodinné výchovy. 

6.4 Pr�b�h výzkumu 

Do jednotlivých t�íd bylo rozdáno 25 - 28 dotazník� (6 t�íd, tj. 156 dotazník�). Celkem 

vyplnilo dotazník 156 žák�. Výzkum probíhal v m�síci b�eznu, kdy žáci devátých t�íd už 

m�li podány p�ihlášky na st�ední školy. 
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7 VYHODNOCENÍ A INTERPRETACE DAT 

7.1 Otázka �. 1: Pohlaví 

Odpov�di žák� ZŠ na otázku �. 1 
  po�et odpov�dí       % 
chlapec 60 38% 
dívka 96 61% 

Tabulka 1 - Pohlaví respondent� 

 

Z celkového po�tu respondent� bylo 61% dívek a 38% chlapc�. 

7.2 Otázka �. 2: Bydlíš 

Odpov�di žák� ZŠ na otázku �. 2 
  chlapci dívky celkem % 

ve m�st� 42 60 102 65% 
na vesnici 18 36 54 35% 

Tabulka 2 - Bydlišt� respondent� 

 

Podle tabulky �. 2 žije ve m�st� 102 (65%) respondent� a na vesnici 54 (35%) responden-

t�. 

7.3 Otázka �. 3: Žiješ 

 

Graf 1 - S kým respondenti žijí 
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Výsledkem je, že v�tšina respondent�, tj. 117 (74%) žije v úplné rodin�, jen s matkou žije 

15 (10%) respondent�, s matkou a jejím partnerem taktéž 15 (10%) respondent�, pouze 

s otcem 6 (4%) respondent� a s otcem a jeho partnerkou žijí 3 (2%) respondenti. 

7.4 Otázka �. 4: Volný �as trávíš 

Cílem �tvrté otázky bylo zjišt�ní, jak respondenti tráví volný �as. Respondenti mohli ozna-

�it více odpov�dí. 

 

 

Graf 2 - Trávení volného �asu 

 

Graf �. 4 udává, že nejvíce tráví respondenti volný �as s kamarády – 126 odpov�dí (37%), 

u po�íta�e tráví volný �as 18% respondent� (60 odpov�dí). Sportu se v�nuje  17% (57 

odpov�dí), u televize 12% (39 odpov�dí), s rodi�i a sourozenci 9% (30 odpov�dí), asi 4% 

(15 odpov�dí) tráví volný �as v zájmových kroužcích a 3% (12 odpov�dí) ozna�ilo 

možnost, že tráví volný �as jinak (nap�. �etbou, u�ením, hrou na n�jaký hudební nástroj). 

7.5 Otázka �. 5: �ím bys nejrad�ji cht�l(a) být? 

Tato otázka byla otev�ená. Asi ¼ respondent� neví, �ím by cht�li být. Mezi odpov��mi se 

také objevovaly profese jako here�ka, zp�va�ka, známá osobnost. Ale také u�itelka, p�e-

kladatelka, architekt, kosmeti�ka, kade�nice, zdravotní sestra a další. 
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7.6 Otázka �. 6 : Ve škole prospívám 

Šestá otázka se respondent� dotazovala na jejich prosp�ch. 

 

Graf 3 - Školní prosp�ch 

 

72 (46%) respondent� prospívá ve škole s vyznamenáním, samé jedni�ky má 17 (11%) 

respondent�, pr�m�rný prosp�ch 47 (30%) a potíže s n�kterými p�edm�ty má 20 (13%) 

respondent�. 

 

 

7.7 Otázka �. 7: Nejvyšší dosažené vzd�lání otce 

Otázka �. 8: Nejvyšší dosažené vzd�lání matky 

T�mito otázkami jsem cht�la zjistit, zda respondenti volí st�ední školu s maturitou nebo 

u�ební obor, aby m�li stejné vzd�lání jako rodi�e. 

Ani jeden respondent neuvedl, že by rodi�e m�li základní vzd�lání. 42% otc� a 33% matek 

respondent� má st�edoškolské vzd�lání bez maturity. 44% otc� a 54% matek respondent� 

má st�edoškolské vzd�lání ukon�ené maturitou a 14% otc� a 13% matek respondent� je 

vysokoškolsky vzd�laných. 
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7.8 Otázka �. 9: M�l(a) jsi dostatek informací o jednotlivých školách? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda jsou respondenti dostate�n� informovaní o st�edních 

školách. 

Odpov�di žák� ZŠ na otázku �. 9 
  chlapci dívky celkem % 
ANO 53 94 147 94% 
NE 5 1 6 4% 
MOC M� TO NEZAJÍMÁ 2 1 3 2% 

Tabulka 3 - Množství informací o jednotlivých školách 

 

Z tabulky �. 3 vyplývá, že 147 (94%) respondent� bylo dostate�n� informováno. 6 (4%) 

respondent� uvedlo, že nem�lo dostatek informací k jednotlivým školám a 3 (2%) respon-

denty informace o st�edních školách nezajímaly. 

7.9 Otázka �. 10: Cht�l(a) bych d�lat: 

U této otázky m�li respondenti  možnost ozna�it více odpov�dí. 

 

Graf 4 - Vymezení toho, co by cht�li respondenti d�lat 

 

Nej�ast�ji respondenti uvád�li, že by cht�li jednou d�lat to, co by je bavilo – 63% (132 

odpov�dí). 34% (72 odpov�dí) by cht�lo mít povolání, které bude dob�e finan�n� 

ohodnoceno a 3% (6 odpov�dí) ješt� neví. Odpov�� „to, co moji rodi�e“ neozna�il ani 

jeden respondent. 
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7.10  Otázka �. 11: Kdo Ti poskytl nejvíce informací? 

Odpov�di na tuto otázku mi m�ly posloužit jako p�ehled „pramen�“ informací o jednotli-

vých školách. Respondenti mohli ozna�it více možností. 

 

Graf 5 - Kdo poskytl respondent�m nejvíce informací 

 

Z tohoto grafu vyplývá, že nejvíce informací – 36% (129 odpov�dí) – získali respondenti 

z internetu. Nezastupitelnou úlohu má také škola a u�itelé, 19% (84 odpov�dí). 17% (63 

odpov�dí) respondent� má nejvíce informací od kamarád�, kte�í již studují na st�ední 

škole. 13% (48 odpov�dí) je informováno od rodi��, 12% (45 odpov�dí) z burzy st�edních 

škol, 3% (9 odpov�dí) z tisku. 
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7.11 Otázka �. 12: Jakého zam��ení jsou školy, na které  sis podal(a) p�i-

hlášku? 

 

Graf 6 - Zam��ení škol 

 

Jak vyplývá z grafu, tak nejvíce respondent�, tj. 44%, se hlásí na školu se všeobecným 

zam��ením. 20% respondent�, p�evážn� chlapc�, si podává p�ihlášku na školy 

s technickým zam��ením, 18% s jazykovým zam��ením, 6% na u�ební obory, 3% na školy 

s um�leckým zam��ením, 3% se sportovním a 6% respondent� ozna�ilo jinou možnost, 

nap�. s p�írodov�dným, ale nej�ast�ji se zdravotním zam��ením. 

7.12 Otázka �. 13: Na jaké školy si podáváš p�ihlášky (konkrétn�)? 

Tato otázka byla otev�ená a respondenti uvád�li dv� až t�i školy, na které si podali p�ihláš-

ku. Byla to spíše orienta�ní otázka, kterou jsem cht�la zjistit, zda se vybrané školy shodují 

se zam��ením, které respondenti uvedli v otázce �. 12. V�tšina odpov�dí v otázce �. 12 se 

shodovala s vybranými školami. 

7.13 Otázka �. 14: Pro� se hlásíš zrovna na tyto školy? (které uvádíš 

v otázce �. 13) 

Respondenti m�li možnost ozna�it více odpov�dí. 
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Graf 7 - D�vod výb�ru st�ední školy 1. 

 

Nej�ast�jší odpov�dí na tuto otázku bylo, že to respondenty „baví“ – 59% (114 odpov�dí), 

kv�li rodi��m se hlásí na uvedené školy 12% (24 odpov�dí), 12% chce jenom zkusit, jestli 

na danou školu má, 8% (15 odpov�dí) udává st�ední školu jako rodinnou tradici a 9% (18 

odpov�dí) vybralo jinou možnost,  nap�. neobjevuje se tam p�edm�t, se kterým má 

respondent potíže (fyzika, chemie), nebo respondent jednoduše chce d�lat vybranou školu 

a následné povolání. 

7.14 Otázka �. 15: Hlavním d�vodem výb�ru st�ední školy bylo 

Cílem m�lo být zjišt�ní, co hraje hlavní roli p�i výb�ru st�ední školy. Op�t mohli respon-

denti zvolit více odpov�dí. 

 

Graf 8 - D�vod výb�ru st�ední školy 2. 
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Jak vyplývá z grafu, tak 87% (141 odpov�dí) má touhu se dále vzd�lávat, 4% (6 odpov�dí) 

si vybralo st�ední školu tak, aby mohlo opustit domov a 9% (15 odpov�dí) si vybralo 

st�ední školu z jiného d�vodu, nej�ast�ji kv�li p�átel�m. 

7.15 Otázka �. 16: Hrála p�i výb�ru st�ední školy její vzdálenost od Tvé-

ho bydlišt�? 

Odpov�di žák� ZŠ na otázku �. 16 
  chlapci dívky celkem % 
ANO 26 67 93 60% 
NE 34 29 63 40% 

Tabulka 4 - Role vzdálenosti st�ední školy od domova 

 

Tabulka �. 4 ukazuje, že 60% respondent� bylo p�i výb�ru st�ední školy ovlivn�no její 

vzdáleností. 

7.16 Otázka �. 17: Ovliv	ují Tvé koní�ky výb�r povolání? 

Odpov�di žák� ZŠ na otázku �. 17 
  chlapci dívky celkem % 
ANO 43 17 60 38% 
NE 17 79 96 62% 

Tabulka 5 - Ovlivn�ní koní�ky p�i výb�ru povolání 

 

Na tuto otázku odpov�d�lo 62% respondent� záporn�. Pouze 38% respondent� je ovlivn�-

no p�i výb�ru st�ední školy svými koní�ky. 

7.17 Otázka �. 18: Jaké jsou Tvoje koní�ky? 

Tato otázka  m�la sloužit pouze pro orientaci. Respondenti volili více možností. 
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Graf 9 - Koní�ky respondent� 

 

Graf udává, že u 26% (117 odpov�dí) je koní�kem hudba, u 23% (102 odpov�dí) sport, 

10% (42 odpov�dí) rádo �te, 14% (60 odpov�dí) má jako koní�ek po�íta�e, 10% (42 odpo-

v�dí) zví�ata, 6% (27 odpov�dí) ru�ní práce, 4% (18 odpov�dí) kutilství a 7% (30 odpov�dí 

) zvolilo jinou možnost (nap�. filozofie, skaut, práce s lidmi, tanec, jazyky, p�íroda). 

7.18 Otázka �. 19: Kdo T� nejvíce ovlivnil p�i výb�ru st�ední školy? 

Podstatou této otázky bylo zjišt�ní, do jaké míry se nechají respondenti ovlivnit p�i výb�ru 

st�ední školy. Op�t m�li možnost zvolit více odpov�dí. 

 

Graf 10 - Ovlivn�ní p�i výb�ru st�ední školy 
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Jak vyplývá z grafu,  30% (69 odpov�dí) se nechá nejvíce p�i výb�ru školy ovlivnit rodi�i, 

29% (66 odpov�dí) uvádí, že se nenechá nikým ovlivnit, 25% (57 odpov�dí) je ovlivn�no 

kamarády, 5% (12 odpov�dí) sourozenci, 8% (18 odpov�dí) u�iteli. 3% (6 odpov�dí) se 

nechá ovlivnit n�kým jiným, nej�ast�ji jiným p�íbuzým, p�ítelem. 

7.19 Otázka �. 20: P�i výb�ru budoucího povolání bereš v úvahu: 

 Respondenti volili více odpov�dí. 

 

Graf 11 - Co je p�i výb�ru budoucí profese d�ležité 

 

Nejvíce berou respondenti v úvahu platové ohodnocení – 42% (114 odpov�dí), za velmi 

d�ležitou berou také nápl
 práce, a to 31% (84 odpov�dí) a v neposlední �ad� i styk a 

komunikaci s lidmi – 27% (75 odpov�dí). 

7.20 Otázka �. 21: Uvažuješ o pokra�ování studia (po maturit�, záv�re�-

ných zkouškách)? 

Odpov�di žák� ZŠ na otázku �. 21 
  chlapci dívky celkem % 
ANO 24 84 108 69% 
NE 8 7 15 10% 
NEVÍM 28 5 33 21% 

Tabulka 6 - Následné studium 

Odpov�di ukazují, že 108 (69%) respondent� by cht�lo pokra�ovat v dalším studiu. 15 

(10%) respondent� o pokra�ování studia neuvažují a 33 (21%) respondent� ješt� neví. 
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7.21 Otázka �. 22: Co si myslíš, že bude pro Tebe v život� nejd�ležit�jší? 

Cílem byl hodnotový žeb�í�ek respondent�. U daných možností m�li ozna�it po�adí d�leži-

tosti od 1-5. 

7.21.1 Hodnota �. 1 

 

Graf 12 - Hodnota �. 1 

 

P�ekvapilo m�, že 66 (42%) respondent� považuje za nejd�ležit�jší zdraví, 30 (19%) 

respondent� ozna�ilo na prvním míst� založení rodiny. D�ležité pro n� je také dostat se na 

školu (15%) a dokon�it školu (4%). To bylo ovlivn�no, že pr�zkum probíhal p�ed 

p�ijímacími �ízeními na st�ední školy. 
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7.21.2 Hodnota �. 2 

 

Graf 13 - Hodnota �. 2 

 

Zde se op�t cht�jí respondenti dostat na školu (23%) a dokon�it ji (15%), 30 (19%) 

respondent� na druhé místo klade rodinu, 21 (13%) považuje za d�ležité zdraví. 

7.21.3 Hodnota �. 3 

 

Graf 14 - Hodnota �. 3 
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Na t�etím míst�  op�t uvádí hodn� respondenti  zdraví – 30 (19%) respondent�. Stejn� 

d�ležitá je  dobrá práce a uplatn�ní. Jak lze z grafu vy�íst,  objevuje se zde studium (12%) 

a ukon�ení školy (10%). D�ležité je  spokojen� a v klidu žít – 21 (13%) respondent�. 

7.21.4 Hodnota �. 4 

 

Graf 15 - Hodnota �. 4 

 

Tento graf ukazuje, že 33 (20%) respondent� považuje za d�ležité založit rodinu, 36 (23%) 

respondent� najít dobrou práci a uplatnit se. 18 (12%) respondent� jako �tvrtou hodnotu 

uvedlo, že je pro n� d�ležité mít sv�j vlastní byt. 15 (10%) respondent� by cht�lo 

spokojen� v klidu žít. 
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7.21.5 Hodnota �. 5 

 

Graf 16 - Hodnota �. 5 

 

Jako poslední na žeb�í�ku svých hodnot uvedlo 27 (16%) respondent�, že d�ležité je mít 

vlastní byt. 21 (13%) respondent� by si cht�lo najít dobrou práci a stejný po�et 

respondent� by si cht�l v klidu žít. Pro 18 (12%) respondent� je d�ležité založit si rodinu a 

mít d�ti. 
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8 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

8.1 Hypotéza �. 1 

Dívky mají více informací o st�edních školách než chlapci. 

Tato hypotéza se mi potvrdila v otázce �. 9. Pouze jedna dívka nem�la informace o st�ed-

ních školách a jenom jednu dívku tyto informace nezajímaly. Nejvíce informací respon-

denti získali z internetu a na burze st�edních škol. 

8.2 Hypotéza �. 2 

P�i výb�ru st�ední školy dají respondenti spíše na radu rodi�� než na radu kamarád�. 

Op�t se mi potvrdila hypotéza. Otázkou �. 19 jsem zjistila, že 30% respondent� dá na radu 

rodi�� a 25% respondent� na radu kamarád� 

8.3 Hypotéza �. 3 

Chlapci poci�ují v�tší touhu dosáhnout vyššího vzd�lání než dívky. 

Tato hypotéza se mi nepotvrdila. V otázce �. 21 jsem zjiš�ovala, zda respondenti uvažují o 

pokra�ování ve studiu. Z celkového po�tu 60 chlapc� jen 24 odpov�d�lo kladn�, tj. 40%. 

Z celkového po�tu 96 dívek opov�d�lo kladn� 84, tj. 87,5%. 

8.4 Hypotéza �. 4 

Peníze hrají ve v�tší mí�e hlavní roli p�i výb�ru profese než nápl� práce. 

Otázkou �. 20 se mi tato hypotéza potvrdila. Platové ohodnocení je pro 42% respondent� 

d�ležit�jší než nápl
 práce (31%). 
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ZÁV�R 

Ve své práci jsem splnila cíle, které jsem si na za�átku stanovila. Dotazníky jsem zpraco-

vávala sv�domit�. N�které výsledky m� p�ekvapily a jiné naopak potvrdily moje p�edpo-

klady. 

Provedla jsem studii respondent� devátých t�íd na základních školách v Uherském Brod� 

týkající se volby budoucího povolání. Zjistila jsem, že se hodn� z nich rozhoduje samo o 

volb� st�ední školy. Spíše je ovliv
ují rodi�e než kamarádi. Myslím, že o volb� st�ední 

školy rozhoduje dospívající uvážliv� a hledá informace týkající se jednotlivých typ� škol, 

protože jasnou p�edstavu o tom, co by cht�l v budoucnu d�lat, ješt� nemá. 

Moje práce také ukázala, že dnešní mládež si ur�it� uv�domuje, a to dost siln�, pot�ebu 

fungující rodiny, lásky a zdraví nevyjímaje. 

Myslím si, že by se rodi�e m�li více zajímat o volbu povolání svých d�tí, více s nimi ko-

munikovat a snažit se jim p�edat poznatky a zkušenosti ze svého života – tím by jim mohli 

pomoci p�i výb�ru správné st�ední školy. 

Ve škole by se m�lo sm��ovat k volb� budoucího povolání d�íve než v deváté t�íd�. 
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P�ÍLOHA P I: DOTAZNÍK 

Milí žáci, ža�ky. 

 

   Jmenuji se Olga Trtková a jsem studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlín�, obor sociál-

ní pedagogika  a pracuji na pr�zkumu, který je zam��en na �initele podílející se na volb� 

povolání u žák� devátých t�íd v Uh. Brod�. 

   Obracím se na vás s prosbou o pravdivé vypln�ní dotazníku, který je sou�ástí mé baka-

lá�ské práce. 

   Vhodnou odpov��, prosím, zakroužkujte nebo dopl
te do vyzna�ených míst vlastními 

slovy. U otázek m�žete zakroužkovat a dopsat více odpov�dí. 

   Zaru�uji vám naprostou anonymitu a p�edem d�kuji za spolupráci. 

 

1. Pohlaví: a) chlapec 

 b) dívka 

 

2. Bydlíš: a) ve m�st� 

 b) na vesnici 

 

3. Žiješ: a) s vlastní matkou a otcem 

 b) jen s matkou  

 c) jen s otcem 

 d) s matkou a jejím p�ítelem 

 e) s otcem a jeho p�ítelkyní 

 f) s n�kým jiným_________(dopl
) 

 

4. Volný �as trávíš: a) v�tšinou doma s rodi�i a sourozenci 



 

 

 b) �ast�ji se dívám na televizi 

 c) v�tšinu �asu strávím u po�íta�e 

 d) rád chodím ven s kamarády 

 e) mám hodn� zájmových kroužk� 

 f) sportuji 

 g) jinak_________________(dopl
) 

 

5. �ím bys nejrad�ji cht�l(a) být? 

___________________________________________(dopl
) 

 

6. Ve škole prospívám: a) se samými jedni�kami 

 b) s vyznamenáním 

 c) pr�m�rn� 

 d) s n�kterými p�edm�ty mám potíže 

 

7. Nejvyšší dosažené vzd�lání otce:  

 a) základní 

 b) st�ední bez maturity 

 c) st�ední s maturitou 

 d) vysokoškolské 

 

8. Nejvyšší dosažené vzd�lání matky:  

 a) základní 

 b) st�ední bez maturity 

 c) st�ední s maturitou 

 d) vysokoškolské 



 

 

 

9. M�l(a) jsi dostatek informací o jednotlivých školách?  

                                                         a) ano 

 b) ne 

 c) moc m� to nezajímalo 

 

10. Cht�l(a) bych d�lat: a) to, co moji rodi�e 

 b) to, co by m� bavilo 

 c) to, co by bylo dob�e zaplaceno 

 d) ješt� nevím 

 

11. Kdo Ti poskytl nejvíce informací?  

                                                         a) rodi�e 

 b) burza st�edních škol 

 c) tisk 

 d) internet 

 e) rozhlas 

 f) televize 

 g) kamarádi, kte�í studují na st�. škole 

 h) škola a u�itelé 

 i) n�kdo jiný_____________(dopl
) 

 

12. Jakého zam��ení jsou školy, na které si podáváš p�ihlášku? 

                                                         a) s všeobecným zam��ením 

 b) s um�leckým zam��ením 

 c) s technickým zam��ením 



 

 

 d) se sportovním zam��ením 

 e) s jazykovým zam��ením 

 f) na praktický u�ební obor 

 g) jiný____________________(dopl
) 

 

13. Na jaké školy jsi podáváš p�ihlášky (konkrétn�)?     

      _______________________________________(dopl
) 

      _______________________________________(dopl
) 

 

14. Pro� se hlásíš zrovna na tyto školy?  

      ( kterou uvádíš v otázce �.13)  

                                                         a) kv�li rodi��m 

                                                         b) na protest rodi��m 

 c) „baví m� to“ 

 d) jenom to zkusím, jestli na to mám  

 e) je to rodinná tradice 

 f) jiné____________________(dopl
) 

 

15. Hlavním d�vodem výb�ru st�ední školy bylo:  

                                                         a) odejít z domova 

 b) další vzd�lávání 

 c) jiné____________________(dopl
) 

 

16. Hrála p�i výb�ru st�ední školy její vzdálenost od Tvého bydlišt�? 

 a) ano 

 b) ne 



 

 

 

17. Ovliv
ují Tvé koní�ky výb�r povolání?  

                                                         a) ano 

 b) ne 

 

18. Jaké jsou Tvoje koní�ky? a) hudba 

 b) sport 

 c) knihy 

 d) kutilství 

 e) ru�ní práce 

 f) zví�ata 

 g) po�íta�e 

 h) jiné____________________(dopl
) 

 

19. Kdo T� nejvíc ovliv
uje  p�i výb�ru st�ední školy?  

 a) nikdo 

 b) rodi�e 

 c) kamarádi 

 d) sourozenci 

 e) u�itelé 

 f) n�kdo jiný_______________(dopl
) 

 

20. P�i výb�ru budoucího povolání bereš v úvahu:  

                                                         a) platové ohodnocení 

 b) nápl
 práce 

 c) styk a komunikace s lidmi 



 

 

 d) jiné____________________(dopl
) 

21. Uvažuješ o pokra�ování studia (po maturit�, záv�re�ných zkouškách)? 

 a) ano 

 b) ne 

 c) ješt� nevím 

 

22. Co si myslíš,že bude pro Tebe v život� nejd�ležit�jší? 

      Vyber maximáln� 5 možností a ozna� �íslem 1-5 po�adí d�ležitosti. 

a) založit, mít rodinu 
b) mít hodn� pen�z, být bohatý 
c) dostat se na školu, studovat 
d) mít vlastní byt 
e) spokojen� v klidu žít 
f) založit podnik a usp�t 
g) být zdravý 
h) cestovat 
i) najít si dobrou práci, uplatnit se 
j) dokon�it školu, vyu�it se 
k) jiné_________________(dopl
)  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

P�ÍLOHA P II: UPOZORN�NÍ NA ZM�NY V P�IJÍMACÍM �ÍZENÍ   

                            DO ST�EDNÍCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 

 

���������	
��
�� ��
�
����	� ��	� 
�	���	
��
������	��
����



��
�����	
���
���������






 � �� �� �����	
���� ��� ����������� ������� ���������� ������� ��� �� !""�� #$�� $����

�% &�&����&�'�	�����% (�������)*�(% �+(% �)(���(�����')���(+���������

� ,% &������'-���(���'������(�.�/"����'��0�.�/"����'��1"�.�/"����'��12�.�/"�����'��2�

��.�/1����'��!� �����������3/1 !""��#$�����)�������(% ��������(% ��')���(% �����(% ���4

$�	��% ����*��% ����&�����(�5������-������6��

�

V § 60 odst. 3 

���������	
������
����
��������������������

���������������������	����������������� ��	
�����������!���������������������	
��������
��"

�����	
����������#�������$������%��������$������	������&����������'�����������	�
�� �����
	������ � ����� ���� ���������� �������� ������ ����������� ��� �	���� ��������� ������������
������� �(�

#��	
��	�������&�	� ���	
�����&��������� )�������������&����#��)����$������%��������$����"

�'� ������ 	������� ������ ��������� ��������� �	�
�� ����� 	������ ������ ����������� ��� �	����
���������������������������� ���
���	���������������� ����	�
�� ���������� !����������
���������� ��������������*+�

�

��� �% ��
����)��*'��*� �������'����*'� �	*'�	*�� �)*�(% �+(��� )(���(� ���*��&� �������$���������

��% &)��(������(������&����+(����	�7	�% �������������'��'���'����(������	���&��'�'�����4

'�����'� �������*'� �)*� �'��������(� ���'�� �)*�(% ��-+�� �+�������� 8��� '��� �'����*'� �	*'�	*��

�)*�(% �+(���)(���(���% ��'�'�&��	�������'�*�������*����+��������)*�(% ������	�% +*��)(����4

����� ����� �)*�(% �+(��� )(���(� ����������'*� ��� �$������� ��% &)��(� �����(��� ���&����+(���

�	�7	�% ���9-+���*���% ���&)����(������-+���+������'(��&��% ��'(������% ���)*��)*�(% �+(�

�����+�������������(% ������(�)��*'���������	��������*�����������'����	�% +��-����&����+(�

�	�7	�% ��������(������&�����(��:�'�������'������(�������������'�*'���������% �����*����4

���������	��(�������)*�(% �+(���)(���(��������	������������)*�(% �+(���)(���(���



 

 




V § 60 odst. 10 

��,-�� ��� ���� ��� 	������ ����� 	
�������� 
�����)!�� 
������� ������"������� ������ �����������
�	�������������� ������ #��!� � !#�� ��������� ������ ����� �	�
�� ����� 	�����(� 	
� ��!�	����	����

�#��#�$��������	�������������&�������	�������������������.��������	
�������������*����������

����� 	
�������� 
���� ��� 	
������ �������� ����� ����������� ��������&��� 
��������� �����(�

����
��� ����� ,/� ��� 	�� ��������� 	
��������� ����� 	
�������� 
���*� ��������� ��	
������

�������� 	��� ����� �����	
�������� 
���� ������ 
������� ������ ���	���$��� 0� 	�����������)�	
���

��������������	
�������������*+�

�

��� �	������ ���% (���� ��������(� ����(��� ����� �)*�(% �+(��� )(���(� ����������'*� ��� �������(�

������	��(����#������&����'(% ����*����������&����'�)��*'�����������$���	����������(������

�)*�(% �+(���)(���(�������*���	���)���������������'���'�	��$����% �+*��)*�% ��'��

�

V § 60 odst. 17  

��,0�� ������ ���	
������ �������� ��	����������	
�������� 
���� ������(� ������� 
������� ������

���������� �� 	
����� ��#�� ��	
����� ������ �� ��#�� ���������� �����	��� ������������ ������ ��

������ �������������� ���������� �������� ��	������� ������	�
�� ������������������!�����$
�������������%��� ����������������������������������*+�

�

��������(�'�	% (����������)(�����������'��	�������'(����-����������	��(% �������)*�(% �+(���

)(���(�� ��
������	
���
��
��������
�
���� ��	
��!
�"#��
�$
%!
&!
�����5��������% ����'�	4

% (�� �'������-� �*�� ���(� �	����&+(% � �	���(% � �)���*��% � �	�� �)*�(% �+(� �������� ��� �$�	��

���&���(� ������(� ;�	% &� ���&�����(� $��� '����'���� �������� �*�� .�0� ���'��1� ���������

���/21 !""��#$�6��

�

�

V § 60a odst. 7  

<526��= ���'�	�(4�*��+��������$��������-����'��+�������'*������+���������������(% ����*�������

�(�'���>% �������&����'��������')���(����������������'��+��/�����������'(% '���	����$-'��)*��'����

�����������')���(�����������������% (�'�������)*�% ��'��*������+��������?	����$-'�����% ��')���(�

����������������*��+�������'�	-��(��% �&��������)��*'�����)(��������')���(�����������&'�������4



 

 

�(� ���*������� �(�'����&�������� ������� ����������� ������� � !#�� ����� � ��#����� ��
����� 
��$

���'+�




������&������(��% ����(��	����&'��������(����*��������(�'���'�����������+������% ������('�

��&'���������������

�

V § 61 odst. 2  

�.��1��	�������� ������!�������	�$�������������2������������	
������������� �(����
���������

������������3�	$��$����� �����&��� ���������������� ������������� ������#��������������$
� ����������� ����������������� �� ������� ��������������������������� ������������	�(����
	������ �� ���� ��!���� ���	�$� ����������� 2�������� ������ �(� ���
� �������� ������� �����

3�	$��$����� �	��&��� ����������������*�1��	�������� ��������������	�$�2��������	����"

	���!���(����
�3�	$��$����� ������!�����	�4���������������#�������������2�������*�

�

����% ��
�����)*��'(�����	��(���	���(����*��(����'���&����'*��'����7�% ���*�� *��+����������

�	������	���(����*��(����'���&���% *��'����7�% ���*����$���	������	���(�����% *��'����

���&����+(����	�7	�% �������	��'�)���

�

'(������
 �)��
 "�����)��
 �� ��
 ����*�*
 �
��"���"
 �
������"
 ������+��
 �*����


(!,������
-#!
���� 
&!#�����
����!





 

 

 

 

 

 

 

 


