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Vek: ..................                           
Pohlavie............. 
Typ školy................................ 
Pravidelne navštevujem záujmový útvar kultúrno-u meleckého zamerania: Áno  Nie 

 

Dotazník HO 

 

• Alternatívnym odpovediam pripíšte body od 1 až po 5 ( aj pri otázkach č. 6 a 7)  
• nedávajte rovnaký počet bodov dvom a viac odpovediam  v jednotlivých otázkach ) 
 

1. vo
�
ný �as je najprospešnejšie trávi�: 

a) .......... vzdelávaním 
b) .......... návštevou kultúrnych podujatí 
c) .......... venovaním sa mravnej výchove detí 
d) .......... ekonomicky prospešnou prácou 
e) .......... venovaním sa svojim blízkym a priate

�
om 

 
2. vedenie štátu sa má stara� predovšetkým o: 

a) .......... prehlbovanie vzdelania ob�anov 
b) .......... záchranu historických pamiatok 
c) .......... výchovu pozitívnych charakterových vlastností 
d) .......... zvyšovanie úrovne našej ekonomiky 
e) .......... sociálne zabezpe�enie ob�anov 
 

3. rodi�om by sme mali najviac v�a�i� za to, že: 
a) ........... viedli deti k u�eniu sa 
b) ........... vypestovali v de�och cit pre krásno 
c) ........... vychovali deti k zodpovednosti 
d) ........... nau�ili deti hospodárnosti 
e) ........... nau�ili deti váži� si 

�
udí 

 
4. prínos výsledkov vedeckej práce vidíte v: 

a) ........... zvyšovaní úrovne vzdelávania 
b) ........... nových umeleckých smeroch 
c) ........... prehlbovaní etiky práce 
d) ........... možnosti ich uplatnenia vo výrobe 
e) ........... všestrannejšom zabezpe�ení rodiny 
 

5. keby ste mali predpoklady vyniknú� v ur�itej �innosti, v ktorej by ste to urobili 
najradšej: 

a) ........... vo vedomostiach 
b) ........... v niektorom druhu umenia 
c) ........... v stato�nom športovom zápolení 
d) ........... v možnosti vysokého zárobku 
e) ........... v bránení nevinného �loveka 
 

6. akým výstavám dáte prednos�: 
a) ........... knihy – odborná literatúra 
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b) ........... bytové a módne doplnky 
d)   ........... stroje a elektronika 
 
 

7. �lovek sa cíti dobre: 
 
c)   .......... ak sa riadi spolo�enskými normami 
e)   .......... ak nachádza porozumenie u 

�
udí 

 
8. hodnotenie vlády je závislé na: 

 
a) .......... jej odbornej úrovni 
b) .......... jej starostlivosti o kultúrny rozkvet 
c) .......... zabezpe�ení ochrany prírody 
d) .......... úsilí o efektívnos� výroby 
e) .......... starostlivosti o chorých a dôchodcov 
 

9. k pokroku 
�
udstva prispieva najviac 

 
a) .......... rozvoj vzdelania 
b) .......... rozvoj umenia 
c) .......... úrove� mravných vlastností 
d) .......... rozvoj výroby 
e) .......... dobré vz�ahy medzi 

�
u�mi 

 
10. keby ste mali predpoklady a potrebnú kvalifikáciu, chceli by ste: 

 
a) .......... by� úspešným výskumníkom 
b) .......... by� uznávaným umelcom 
c) .......... zabezpe�i� �istotu ovzdušia 
d) .......... by� úspešným ekonómom 
e) .......... organizova� dobro�inné spolky 
 

11. každý vedúci pracovník sa má stara� o: 
 
a) .......... splnenie kvalifika�ných predpokladov 
b) .......... uspokojovanie kultúrnych potrieb 
c) .......... spravodlivé hodnotenie 
d) .......... zvyšovanie hospodárnosti 
e) .......... sociálnu starostlivos� 
 
 
 
 

12. ktoré z 
�
udských vlastností považujete za najdôležitejšie: 

 
a) .......... vytrvalos� v sebavzdelávaní 
b) .......... pozitívny vz�ah k umeniu 
c) .......... osobnú zodpovednos� za svoje �iny 
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d) .......... schopnos� úspešne podnika� 
e) .......... porozumenie a súcit s 

�
u�mi 

 
 
 
 

Dotazník PO 
 
• Alternatívnym odpovediam pripíšte body od 1 až po 8 (nedávajte rovnaký počet 

bodov dvom a viac odpovediam  v jednotlivých otázkach) 
 

1. keby ste mohli by� ú�astníkom rokovania, ktorej oblasti by ste dali prednos�: 
 

a) ........... sú�asná umelecká tvorba 
b) .......... mravný profil našej mládeže 
c) .......... sú�asné možnosti zvyšovania výroby 
d) .......... sú�asná orientácia vedeckého výskumu 
e) .......... sú�asné ponuky možností rekreácie 
f) .......... sú�asná úrove� populárnej piesne 
g) .......... sú�asné problémy disciplíny v doprave 
h) .......... sú�asné problémy zdravotníctva 
 

2. aké je poradie naliehavosti analyzova�: 
 

a) .......... produkciu krásnej literatúry 
b) .......... úrove� mravných kvalít mládeže 
c) .......... hospodárnos� dopravy 
d) .......... uplatnenie vedy vo vzdelaní 
e) .......... starostlivos� o deti v predškolskom veku 
f) .......... úrove� interpretov populárnej piesne 
g) .......... bezpe�nos� v leteckej doprave 
h) .......... úrove� rýchlej lekárskej pomoci 
 

3. ktoré podujatia by ste najradšej propagovali: 
 

a) .......... o kultúrnych pamiatkach európskych miest 
b) .......... o boji proti drogám a alkoholizmu 
c) .......... o zabezpe�ení zdrojov energie 
d) .......... o perspektíve rozvoja vedných odborov 
e) .......... o starostlivosti o študentov v zahrani�í 
f) .......... o novinkách nahrávok populárnej piesne 
g) .......... o nedisciplinovanosti chodcov 
h) .......... o prevencii srdcových chorôb 
 

4. aké je poradie naliehavosti rieši� problémy: 
 

a) .......... starostlivosti o kultúrne pamiatky 
b) .......... ú�innosti boja proti kriminalite 
c) .......... zvyšovania efektívnosti výroby 
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d) .......... v�le�ovania výsledkov vedy do vyu�ovania 
e) .......... sociálneho zabezpe�enia ob�anov 
f) .......... kvality nahrávok populárnej piesne 
g) .......... bezpe�nosti dopravy za každého po�asia 
h) .......... boja proti infek�ným chorobám 
 
                                                                    

 
Dotazník MO 

 
• Alternatívnym odpovediam pripíšte body od 1 až po 10 (nedávajte rovnaký počet 

bodov dvom a viac odpovediam  v jednotlivých otázkach) 
 

1. k dosahovaniu dobrých výsledkov v práci prispieva: 
 

a) .......... zaujímavá práca 
b) .......... rados� z výsledkov práce 
c) .......... vzrušujúce situácie 
d) .......... vo

�
ný režim práce 

e) .......... výška platu 
f) .......... možnos� postupu 
g) .......... sú�až medzi spolupracovníkmi 
h) .......... spolo�enská užito�nos� práce 
i) .......... uznanie od spolupracovníkov 
j) .......... uznanie od nadriadeného 
 
2. ak je výsledok práce – riešenia úlohy závislý od dvojice pracovníkov alebo celej 

skupiny, najviac ho u jednotlivcov pozitívne ovplyvní: 
 

a) .......... spolo�ný záujem 
b) .......... spokojnos� spolupracovníkov s výsledkami mojej práce 
c) .......... napätie pri práci 
d) .......... nezávislos� na výkone iných 
e) .......... individuálna odmena 
f) .......... možnos� vies� ostatných 
g) .......... vzájomné súperenie 
h) .......... prínos spolupracovníkov 
i) .......... vážnos� medzi spolupracovníkmi 
j) .......... pochvala od vedúceho 
 
 
 

3. k spokojnosti človeka prispieva: 
 
a) .......... zaujímavé zamestnanie 
b) .......... rados� z vlastných úspechov 
c) .......... pestrý život 
d) .......... možnos� sám si plánova� �innos� 
e) .......... hmotné zabezpe�enie 
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f) .......... vyniknutie nad ostatnými 
g) .......... ak je úspešný v podnikaní 
h) .......... ak môže pomáha� iným 
i) .......... ak sa s ním 

�
udia radia 

j) .......... spokojnos� jeho vedúcich 
 

 
Postojová škála  

 
Po každom výroku zakrúžkuj alebo podčiarkni odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňuješ. 
 

 
Pre mňa je život bez umenia nemysliteľný 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Čítajúc umeleckú literatúru rozvíjam v sebe citlivosť pre dobro a zlo 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Pozitívne vzory správania a duchovné hodnoty prezentované vo filmoch môžem napodobňovať 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Tolerantne sa správam k ľuďom z iných kultúr 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Tým, že sa aktívne venujem umeniu, cvičím sa v trpezlivosti a vytrvalosti 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Sledujúc divadelné predstavenia rozvíjam v sebe citlivosť pre potreby blížnych 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
 Čítajúc umeleckú literatúru formujem svoje kladné charakterové vlastnosti 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Myslím si, že kontakt s umením zušľachťuje človeka 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Prostredníctvom hudby poznávam kultúru iných národov 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Umelecké diela mi pomáhajú vcítiť sa do pocitov iných 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
 

Prostredníctvom muzikálových predstavení si rozširujem vedomosti o osudoch ľudí, o svete, o iných 
kultúrach  

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 
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Ak by som nemal v úcte kultúru svojho národa, nemal by som v úcte seba 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Mal by som sa zamýšľať nad ústnou ľudovou slovesnosťou 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Podľa mňa, každý by sa mal vo voľnom čase do určitej miery venovať nejakému druhu umenia 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
Umelecké diela mi pomáhajú lepšie poznávať svet 

 
Súhlasím     Súhlasím �iasto�ne      Nemám vyhranený názor      

�
iasto�ne nesúhlasím          Nesúhlasím 

 
 

 


