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Doporučený scénář a formuláře pro skupinové pilotní 

ověření C-Game 

(žáci / studenti pod vedením facilitátora)1 

 

1 Úvodem 

Předně moc děkujeme za ochotu zapojit se do pilotního ověření hry C-Game, která je 

vyvíjena projektovým partnerstvím 6 institucí ze 4 zemí v rámci projektu ERASMUS+ 

s názvem Hra s náplní kariérového poradenství ve městě plném povolání.  

 

Partneři projektu: 

- Asociace výchovných poradců, z.s., ČR – koordinátor projektu 

- Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., ČR 

- K.A.B.A Slovensko 

- TeCeMko, Slovensko 

- Znam i Moga, Bulharsko 

- ISON Psychotechnika, Řecko 

 

Více o projektu na stránkách https://project.c-game.cz/. 

2  O hře 

C-Game je dostupná na https://play.c-game.eu , její využívání je bezplatné. 

C-Game má ambiciózní cíl atraktivním způsobem představit cílové skupině žáků ve věku 12 
až 14 let: 

- s více než 600 povoláními, 

a pro každé z těchto povolání: 

- ukázku pracovních činností, 

- minimální úroveň vzdělání obvykle vyžadovanou od zaměstnavatelů, 

- příklady používaných pracovních nástrojů apod. 

                                                      
1
  Pro zjednodušení dále jen „žáci“. 

https://project.c-game.cz/
https://play.c-game.eu/
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C-Game má několik cílů 

PRO STUDENTY 

Prozkoumat a přemýšlet o: 

- širokou škálu povolání, která jsou potřebná pro šťastný život ve městě, 

- svou kariéru a kterou z více než 600 profesí by si studenti dokázali ve své kariéře 

představit, 

- střední školu, která by mohla být vhodnou volbou pro další studium, 

- jejich profesní profil, 

- další zdroje kariérních informací a jak najít a ověřit údaje uvedené v C-Game, 

- různé pracovní nástroje a samostatné vyhledávání informací. 

 

PRO FACILITATORY 

• Podporovat skupinové diskuse a povzbuzovat studenty, aby přemýšleli o: 

- jejich kariéry, 

- výběr povolání, která C-Game doporučila ke zvážení, 

- povolání, která by jim doporučili jejich spolužáci, rodiče, přátelé atd., 

- co musí ve městě fungovat, aby byli jeho obyvatelé spokojeni. 

 

Hru lze hrát jak v individuálním režimu, tak pod vedením kariérového nebo výchovného 

poradce, učitele nebo rodiče, kteří žáku mohou hrou provázet, pomáhat nebo jim zadávat 

dosažení různých úkolů (dále jen „facilitátor“).  

 

2.1 Hra a úloha hráče 

Hráč se stává starostou města, jehož jméno si sám zvolí, rozhoduje o jeho rozvoji, ovlivňuje 

instituce a firmy, které budou v městě působit, stejně jako počet obyvatel a jejich 

spokojenost.  

 

V první úrovni hry je možno postavit 24 budov, které jsou umístěny na mapě. Mapa je větší 

než obrazovka běžného monitoru a lze s ní pohybovat stejně, jako s jinými mapami (stisknete 

a podržíte levé tlačítko myši). 

 

Budova se postaví po stisknu tlačítka „Postav mě“ a v první úrovni hry i zodpovězením dvou 

otázek. Zde, prosím, upozorněte žáky, aby odpovídali pravdivě a že odpověď nemá vliv na to, 

zda se budova postaví nebo ne. Tyto otázky slouží ke zjištění profesní orientace žáka 

s využitím Hollandovy typologie profesních zájmů RIASEC, která je do hry zabudována. 

 

Po kliku na postavenou budovu se otevře karta budovy s informacemi o dané budově a s 

přehledem pracovních pozic, které byly do budovy zařazeny. Na začátku jsou všechny 

pracovní pozice volné, tj. jedná se o volná pracovní místa, která jsou určena k obsazení. 

Záleží na hráči, která povolání se rozhodne obsadit, a kdy to udělá. 



3 
 

 

Po kliku na „Info:“ u každého povolání se otevře karta povolání, která obsahuje základní 

informace o daném povolání, ukázku pěti pracovních činností, minimální úroveň vzdělání 

obvykle vyžadovanou zaměstnavateli, ukázku několika pracovních předmětů a příklady 

osobnostních požadavků a dovedností. Žákům, prosím, doporučte, aby si tyto informace 

přečetli. 

 

Tlačítkem „Zpět do budovy“ se z karty povolání vrací zpět do karty budovy, kde lze začít 

obsazovat volná pracovní místa tlačítkem „Obsadit pracovní pozici“. Obsazování volného 

pracovního místa probíhá konverzací s virtuálním Job Portálem, který klade otázky, 

komentuje odpovědi a vybízí hráče k dalším krokům. Pro obsazení volného pracovního místa 

se odpovídá na několik otázek.   

 

Po postavení každé budovy se automaticky navyšuje počet obyvatel, stejně jako po obsazení 

pracovní pozice.  

 

V každé budově jsou vybraná volná pracovní místa označena klíčem. Po obsazení posledního 

z nich má hráč možnost obsadit všechna zbývající jedním klikem. 

 

Populační růst není sám o sobě konečným cílem hry. Na levé straně obrazovky města je pod 

sebou 8 koleček s piktogramy, pod kterými se skrývá 8 ekonomických oblastí města 

(zdravotnictví, administrativní služby, vzdělávání, doprava atd.). Po umístění kurzoru na 

jednotlivé ukazatele uvidíte, do jaké míry je daný indikátor naplněn postavením budov a 

obsazením pracovních pozic. Kliknete-li na kterýkoliv z 8 ukazatelů, otevře se seznam budov, 

které do něj byly zařazeny v dané úrovni hry. Kromě toho je i ve městě za názvem každé 

budovy symbol odpovídající jednomu z 8 ukazatelů. 

 

V horní části obrazovky je vodorovná posuvná škála označená piktogramem hlaviček dívky a 

chlapce. Jsou na ní dvě číselné hodnoty. První je dosažený počet obyvatel hrou a druhá je 

počet obyvatel, který byl stanoven jako cílový pro danou úroveň hry.  

 

Na škále označené smajlíkem je souhrnný ukazatel vycházející z hodnot výše uvedených 8 

ukazatelů ekonomických sektorů města. Vyjadřuje celkovou spokojenost obyvatel města. 

Jeho hodnota je uvedena v procentech.  

 

Další škála označená červeno-bílým terčem znázorňuje úspěšnost obsazování pracovních 

pozic. Za každých 5 po sobě jdoucích správně vyplněných inzerátů se získává určitý bonus.  

 

Číselný údaj u diamantu jsou získané body za splněné mise. Vstup do misí se hráči otevře až 

po obsazení určitého počtu volných pracovních míst.  
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Úplně v pravém horním rohu se klikem na modré tlačítko se 3 vodorovnými proužky vstupuje 

do „nástěnky“. Nástěnka shrnuje herní výsledky, např. dosažený počet obyvatel města, 

spokojenost, dosažené cíle a profil RIASEC získaný z kvízu v první úrovni hry. 

3 Facilitátor a sledování hry žákovských skupin 

Facilitátorem C-Game se může stát každý, kdo pracuje s žáky ve věku 12 – 16 let, chce 

umožnit žákům vstup do hry pomocí žákovských kódů, sledovat průběh jejich hry a získat 

podklady pro individuální rozhovory s žáky o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze.  

 

Zpřístupnění facilitátorské administrace lze 

získat krátkou žádostí na 

freibergova@asociacevp.cz . Systém C-Game 

vám do několika dnů zašle automaticky heslo 

z e-mailové schránky info@c-game.cz.  

 

Do facilitátorské administrace vstoupíte zde. 

Má 3 sekce: Třídy, Žáci, Města.  

Třídy: tlačítkem  vytvoříte třídu, do níž tlačítkem 

zaregistrujete postupně jednotlivé žáky. Můžete si vytvořit libovolný počet tříd a v nich 

libovolný počet žáků. 

 

Žáci: systém jednotlivým žákům automaticky 

vygeneruje vstupní kódy. Žákovské kódy si 

okopírujte a předejte žákům. Tyto kódy 

mohou žáci používat nejen při práci ve třídě, 

ale také odjinud.  

 

Města: zde můžete sledovat průběh hry 

jednotlivých žáků. Kolik postavili budov, kolik obsadili volných pracovních míst, jak odpovídali 

na kvízy, jaký RIASEC profil se z jejich odpovědí vytvořil apod. 

4 Formuláře určené pro pilotní ověření  

Pro dokumentaci průběhu pilotního ověření a zpětné vazby od žáků a facilitátorů se používají 

následující formuláře, které jsou součástí tohoto dokumentu. 

mailto:freibergova@asociacevp.cz
mailto:info@c-game.cz
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Formulář č. 1: Zpráva o průběhu pilotního ověření C-Game 

 Formulář je určen pro facilitátory, kteří aktivně řídí průběh pilotního ověření. 

Facilitátor jej vyplňuje při každé skupinové akci se žáky.  

 

Formulář č. 2: Účastníci pilotního ověření C-Game 

 Hlavičku formuláře vyplňuje facilitátor. Žáci vyplňují rukou své křestní jméno,  

dosažený počet obyvatel a dosaženou spokojenost obyvatel. 

 

Formulář č. 3: Moje volba povolání 

 O vyplnění tohoto dotazníku facilitátor požádá žáky dvakrát: 
 a) před vstupem do hry a  
 b) po ukončení hry.  
 

Žáci mohou vyplňovat dotazník online nebo ve formě papír-tužka. Online 
dotazník je dostupný na https://surveys.nvf.cz/index.php/667178?lang=cs. 
 
Z důvodu zachování anonymity a současně nutnosti párování dotazníků musí 
facilitátor zajistit, aby každý žák vyplňoval oba dotazníky se stejným kódem. 

 

 
 

  

https://surveys.nvf.cz/index.php/667178?lang=cs
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5 Doporučený postup pilotního ověření se skupinou žáků 

1) Příprava facilitátora před pilotováním 

- Facilitátor si otevře online C-Game, seznámí se hrou, vyzkouší postavit pár budov a 
obsadit pár povolání, prohlédne si všechny záložky apod. 

- Formulář č. 1: seznámí se s jeho obsahem, přizpůsobí si políčka na odpovědi nebo se 
rozhodne, jak jinak bude odpovědi od žáků zapisovat, vytiskne formulář 1x. 

- Formulář č. 2: vytiskne 2x. 

- Příprava pro vyplnění Formuláře č. 3 při vyplňování: 

o Online: Facilitátor zkontroluje, zda je online dotazník dostupný. Pokud ano, 
připraví pro každého žáka lísteček se jménem žáka, s jeho unikátním kódem, 
který žák uvede do online formuláře, a s adresou online Formuláře č. 3. Pokud 
online dotazník dostupný není, pokračuje Papír-tužka. 

o Papír-tužka: Facilitátor vytiskne dva Formuláře č. 3 pro každého žáka a opatří 
je číselným kódem tak, aby měl pro každého žáka dva formuláře se stejným 
kódem. 

 
2) Aktivity facilitátora v průběhu hodiny se žáky (ideálně v počítačové učebně) 

- Facilitátor vysvětlí účel Formuláře č. 3: 

o Účastníte se pilotního ověření hry a její tvůrce zajímá, do jaké míry má hra 
potenciál ovlivnit vaše rozhodování o volbě povolání. Z tohoto důvodu vás 
tvůrci hry žádají o laskavé vyplnění stejného formuláře před hrou a po hře. Za 
vyplnění předem děkují. 

- První Formulář č. 3 musí žáci vyplnit před hrou: 

o Online: Každý žák dostane lísteček s adresou online formuláře č. 3 a s číselným 
kódem, žáci dostanou pokyn k zaškrtnutí políčka PŘED HROU. Facilitátor 
dohlíží na vyplnění a odeslání.  

o Papír-tužka: Každý žák dostane jeden formulář č. 3 k vyplnění, žáci dostanou 
pokyn k zakroužkování, že bylo vyplňováno PŘED HROU. Facilitátor vybere 
vyplněné formuláře a zkontroluje je. 

- Promítne hru na plátno, seznámí žáky se hrou, jejími kroky a prvky hry. Vysvětlí účel 
hry (dozvědět se co nejvíce o různých povoláních) a cíl pilotního testování (ověření 
mechanismu hry, intuitivního ovládání hry, srozumitelnosti úkolů, zábavnost hry 
apod.). Sdělí žákům, kolik minut mají na hru. 

- Požádá žáky o zapnutí počítačů a sdělí jim adresu hry / napíše ji na tabuli. 

- Chodí mezi lavicemi a pozoruje žáky při hře, odpovídá dotazy a zaznamenává si je do 
formuláře č. 1. Při nedostatku místa na odpovědi, zapisuje si odpovědi na zvláštní list 
papíru.  

 
3) Aktivita facilitátora před vypnutím žákovských počítačů se hrou 

- Požádá žáky o pozornost, nechá kolovat a vyplnit Formulář č. 2, zkontroluje jej a uloží. 
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4) Aktivita facilitátora po vypnutí žákovských počítačů se hrou 

- Provede se žáky řízený skupinový rozhovor. Struktura tohoto rozhovoru je součástí 
formuláře č. 1 pod bodem 8.  

- Odpovědi žáků během řízeného rozhovoru zapisuje do formuláře č. 1. Při nedostatku 
místa na odpovědi, zapisuje si odpovědi na zvláštní list papíru. 

- Po skončení skupinového rozhovoru moderátor požádá žáky, aby vyplnili druhý 
Formulář č. 3: 

o Online: Žáci vyplní stejný unikátní kód jako při prvním vyplnění formuláře č. 3. 
Žáci jsou požádání, aby zaškrtli políčko PO HŘE. Facilitátor dohlíží na vyplnění 
a odeslání formuláře. 

o Papír-tužka: Každý žák dostane druhý formulář č. 3 k vyplnění, žáci dostanou 
pokyn k zakroužkování, že bylo vyplňováno PO HŘE. Facilitátor vybere 
vyplněné formuláře a zkontroluje je. 

 
5) Aktivita facilitátora po skončení hodiny 
 

- Doplní / vyplní formulář č. 1 v elektronické formě. 

- Doplní formulář č. 2 a podepíše jej. 

- Zkontroluje, že žáky vyplněné formuláře č. 3 (papír-tužka) lze spárovat (PŘED HROU, 
PO HŘE)  a že neobsahují žádná data, kterými by se dalo zjistit, který žák dotazníky 
vyplňoval.  

- Odešle všechny uvedené formuláře jedním z uvedených způsobů: 

o V papírové formě poštou na adresu: 
ZŠ a MŠ Starý Kolín 
K rukám Mgr. Kristýny Třískalové – Slovenští partneři si nechají posílat na svou 
adresu! 
Kolínská 90 
281 23 Starý Kolín  

o V elektronické formě (ideálně pdf) na e-mail: freibergova@nvf.cz - dtto  

 

  

mailto:freibergova@nvf.cz
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6 Doporučená minutáž pilotního ověření 

Nabízejí se zde dvě možnosti časového rozvržení pilotního ověření C-Game. Liší se v tom, zda 

na sebe dvě vyučovací hodiny, které jsou potřebné pro pilotní ověření, navazují nebo ne. Ať 

zvolíte variantu A (dvě po sobě jdoucí vyučovací hodiny) nebo variantu B (dvě vyučovací 

hodiny s odstupem jednoho týdne), nebo se rozhodnete zorganizovat ji jiným způsobem, 

prosíme: 

- dodržujte postup vyplňování formuláře, 

- umožněte žákům hrát alespoň 30 minut, 

- vyhraďte si 20 minut na skupinový řízený rozhovor. 

 

Varianta A: Dvě po sobě jdoucí vyučovací hodiny 

1. vyučovací hodina (45 minut) 2. vyučovací hodina (45 minut) 

Minuty Aktivita Minuty Aktivita 

5 
Info o projektu, o hře a o cílech 
pilotního ověření 

10 Samostatná hra 

10 Vyplnění prvního Formuláře č. 3 5 Vyplnění formuláře č. 2 

30 Samostatná hra 
10 Vyplnění druhého formuláře č. 3 

20 Skupinový řízený rozhovor 

 

Varianta B: Dvě vyučovací hodiny s odstupem jednoho týdne 

1. vyučovací hodina (45 minut) 2. vyučovací hodina (45 minut) 

Minuty Aktivita Minuty Aktivita 

10 
Info o projektu, o hře a o cílech 
pilotního ověření 

10 Samostatná hra 

5 Vyplnění prvního Formuláře č. 3 5 Vyplnění formuláře č. 2 

25 Samostatná hra 10 Vyplnění druhého formuláře č. 3 

5 Vyplnění formuláře č. 2 20 Skupinový řízený rozhovor 
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6.1 Formulář č. 1: Zpráva o průběhu pilotního ověření C-Game 

 

Č. Položka 
Zde vyplňte slovně nebo číselným 

údajem 

1 Země  
1.1 Město  
1.2 Datum  

2 Skupinová akce pilotního ověření se uskutečnila: --- 
2.1 - na základní škole Ano / Ne 
2.2 - na střední škole Ano / Ne 

2.3 
- v dětské / mládežnické organizaci, 

instituci, klubu 
Ano / Ne 

2.4 - v jiné organizaci (vypište)  

3 Počet žáků --- 

3.1 Počty žáků ve věku 

- méně než 9 let: 
- 10-11 let: 
- 12-13 let: 
- 14-15 let: 
- 16-17 let: 
-  více než 18 let: 

3.2 Počty žáků podle pohlaví 
- žáci: 
- žákyně: 

4 Facilitátoři  --- 

4.1 Celkový počet zapojených facilitátorů  
- z toho působících: 

 

4.2 - na základních školách Ano / Ne 
4.3 - na středních školách Ano / Ne 

4.4 
- v dětských / mládežnických organizacích, 

institucích, klubech 
Ano / Ne 

4.5 - v jiných organizacích (upřesněte)  

4.6 Zastávané pozice facilitátorů 

- výchovní poradci: 
- kariéroví poradci: 
- učitelé: 
- členové mládežnické 

organizace: 
- externí lektoři: 
- jiní: 

5 Příprava žáků před hrou --- 
5.1 Délka přípravy žáků na hru v minutách:  

5.2 Byla žákům hra promítnuta na plátno / tabuli? Ano / Ne 
5.3 Byla žákům podána krátká informace o hře? Ano / Ne 
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5.4 Byly žákům vysvětleny principy hry? Ano / Ne 
5.5 Bylo s žáky před hrou hovořeno o volbě povolání? Ano / Ne 

5.6 
Byli žáci seznámeni s Hollandovou typologií 
profesní orientace? 

Ano / Ne 

5.7   
5.8   

6 Průběh hry (v minutách) --- 
6.1 Průměrná délka hry žáků  

6.2 Délka skupinové diskuse po hře -  

7 Použité digitální zařízení --- 

7.1 Počty použitého digitálního zařízení 

- stolní počítače: 
- noteboky: 
- tablety: 
- mobilní telefony: 

7.2 Podíl žáků na jedno digitální zařízení 
- Samostatná hra:             % 
- Hra ve dvojících:             % 
- Hra v trojicích:                % 

8 Řízený skupinový rozhovor vedený facilitátorem --- 

 a) Hra jako celek --- 
8.1 Jak se vám hra líbí?  
8.2 Jak se vám hra ovládala?  
8.3 Za jak dlouho jste pochopili princip hry?  
8.4 Kolik z vás četlo návody, jak postupovat hrou?  
8.5 Líbila se vám hra? Užili jste si to?  

8.6 
Hra bude mít tři úrovně. Chtěli byste si zahrát i 
další úroveň hry? 

 

8.7 Ukážete hru i někomu mimo tuto skupinu?  
8.8 Vrátíte se ke hře i z domova?  
8.9 Co by se dalo ve hře zlepšit?  

8.10 Co se vám na hře nelíbilo?  
 b) Město --- 

8.11 Líbí se vám grafika města?  
8.12 Líbí se vám rozložení budov ve městě?  
8.13 Jak se vám líbí použité barvy?  

8.15 
Jak se vám četli jednotlivé popisky na mapě 
města co do velikosti písma?  

 

8.16 Rozuměli jste těmto popiskům?  
8.17 Co by se na městě dalo vylepšit?  
8.18 Co se vám na městě nelíbílo?  
8.19 Co v městě chybí?  

 c) Karta budovy --- 
8.20 Jak se vám líbí obsah karet povolání?  
8.21 Chybí vám na kartě nějaké informace?  
8.22 Co by se zde dalo vylepšit?  

 d) Karta povolání --- 
8.23 Kolik karet povolání jste si otevřeli?  
8.24 Co z karty povolání jste si přečetli?  
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8.25 Chtěli byste se o povolání dozvědět něco dalšího?  
 e) Obsazování volných pracovních míst --- 

8.26 
Jak se vám líbila komunikace při obsazování 
pracovních míst? 

 

8.27 Byly otázky srozumitelné?  

8.28 
Kdy jste si začali všímat, že vám rostou počty 
obyvatel města? 

 

8.29 
Zajímalo vás, jakého počtu obyvatel se podařilo 
dosáhnout někomu jinému? 

 

 f) Nástěnka --- 

8.30 
Našli jste informace ukryté v horním pravém rohu 
vedle vaší přezdívky? 

 

8.31 
Jsou informace o průběhu hry uvedené 
v nástěnce srozumitelné? 

 

8.32 Co by na nástěnce šlo změnit?  
8.33 Co na nástěnce chybí?  

 g) Mise --- 
8.34 Hráli jste mise?  
8.35 Líbilo se vám hrát mise? Bylo to zábavné?  
8.36 Byly mise srozumitelné?  

 g) Achivementy --- 
8.34 Podařilo se vám získat achievementy?  
8.35 Víte, za co jste je získali?  

8.36 
Stavěli jste budovy tak, abyste získali další 
achivementy? 

 

9 Zpětná vazba od facilitátorů:  Názory žáků --- 
9.1 Na co se žáci ptali před hrou?  
9.2 Jak se žáci při hraní chovali?   
9.3 Byli soustředění nebo komunikovali s ostatními?  
9.4 Na co se žáci ptali během hry?  
9.5 Na co se žáci ptali po hře?  

9.6 
Zajímalo žáky, která povolání jim byla hrou 
doporučena? 

 

9.7 Jaký byl jejich názor na výběr těchto povolání?  

10 Zpětná vazba od facilitátorů:  Vlastní názory --- 
10.1 Jaký je váš názor na hru?  

10.2 
Má hra potenciál stát se pomocníkem žákům při 
volbě povolání? 

 

10.3 Co dalšího by mohla hra obsahovat?  
10.4 Co se vám na hře líbí?  
10.5 Co se vám na hře nelíbí?  
10.6 Co bychom měli udělat lépe?  

10.7 
Máte nějaké další postřehy a komentáře? Prosím, 
napište nám je. 
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6.2 Formulář č. 2: Účastníci pilotního ověření C-Game 

 

Druh instituce / školy:2 ………………………………………………………………………………….. 

Město: ………………………………………………………………………………….. 

Datum: ………………………………………………………………………………….. 

Jméno facilitátora: ………………………………………………………………………………….. 

Jména a funkce dalších  

přítomných dospělých osob: …………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

Seznam žáků / studentů, kteří se zúčastnili pilotního ověření C-Game 

Č. Křestní jméno 
Dosažený 

počet 
obyvatel 

Dosažená 
spokojenost 

obyvatel 
Č. Křestní jméno 

Dosažený 
počet 

obyvatel 

Dosažená 
spokojenost 

obyvatel 
1    16    

2    17    

3    18    

4    19    

5    20    

6    21    

7    22    

8    23    

9    24    

10    25    

11    26    

12    27    

13    28    

14    29    

15    30    

 

Podpis facilitátora …………………………………… 

                                                      
2
  Základní škola, střední škola, klub mládeže, dům dětí a mládeže apod. 
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Formulář č. 3: Moje volba povolání  

 

Tento dotazník je anonymní.  
Vyplněné údaje budou sloužit výhradně pro pilotní ověření C-Game, budou sumarizovány a 

prezentovány výhradně v anonymizované formě. 

 

1) Identifikační údaj (číslo / přezdívka) pro spárování dotazníku před a po hře: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Zakroužkuj, kdy je vyplňováno: PŘED HROU    ----     PO HŘE  

 

3) Označ, do jaké míry souhlasíš / nesouhlasíš s následujícími výroky. Pro každý výrok 
vyber jen jednu možnost. 

Výrok  Souhlasím 
Souhlasím, 

ale ne 
úplně 

Nevím, 
nemám 
názor 

Spíše ne-
souhlasím 

Nesouhla
-sím 

 ++ + 0 - -- 

a) Zatím mi budoucnost plánují rodiče / 

zákonní zástupci. 

     

b) Moje vlastní plány do budoucna jsou hodně 

neurčité. 

     

c) Diskutujeme naši budoucí kariéru ve škole.      

d) O volbě povolání, o našem budoucím 

zaměstnání a o světě práce si povídáme 

s výchovným / kariérovým poradcem. 

     

e) O tom, co budeme v dospělosti dělat, si 

hodně povídám s kamarády / kamarádkami. 

     

f) O tom, co budu dělat a na jakou školu se 

budu hlásit, mluvím hodně s rodiči / se 

zákonnými zástupci. 

     

g) Mám představu o tom, jak budu za 10 let žít 

a kde budu zaměstnán. 
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4) Vyber jedno konstatování, které nejvíce odpovídá tvé situaci:  

a) Střední školu už mám vybránu.  

Napiš, prosím, název střední školy: …………………………………………………………………………… 

b) Uvažuji zatím o více středních školách. 

c) Zajímá mě příliš mnoho oborů, a tak bude těžké vybrat správnou střední školu. 

d) Jsem si jistější v tom, na které střední školy nechci jít, než na které chci. 

e) Ještě se výběrem střední školy nezabývám. 

f) Na střední školu se hlásit nebudu. 

 
5) Vyber jedno konstatování, které nejvíce vystihuje tvoji situaci: 

a) Uvažuji o jednom konkrétním povolání, které chci dělat. 

Napiš, prosím, název povolání: ………………………………………………………………………………... 

b) Uvažuji o několika povoláních z jedné profesní oblasti (např. zdravotnictví, služby, 

strojírenství, knihovnictví). 

c) Uvažuji o několika povoláních, z nichž je většina z jiné profesní oblasti. 

d) Neuvažuji o konkrétním povolání, ale mám vybránu jednu profesní oblast. 

e) Nevím, která povolání mě zajímají. 

f) O budoucím zaměstnání zatím neuvažuji, ale začnu s tím. 

g) Moje budoucí zaměstnání mě nyní vůbec nezajímá. 

 
6) Označ křížkem „X“, do jaké míry tě zajímají uvedené pracovní činnosti. U každé 

pracovní činnosti vyber jen jednu možnost. 

Pracovní činnosti 
Zajímá 

mě 

Zajímá mě 
jen 

částečně 

Nevím, 
nemám 
názor 

Spíše mě 
nezajímá 

Nezajímá 
mě 

 ++ + 0 - -- 

a) Obsluhovat, ovládat zařízení, stroje, přístroje 

(mimo PC) 

     

b) Montovat, seřizovat, opravovat zařízení, 

stroje, přístroje 

     

c) Ručně a ručními nástroji zhotovovat, 

opracovávat, sestavovat 

     

d) Měřicími přístroji a systémy měřit, zkoušet, 

testovat  

     

e) Vymýšlet, vyvíjet, projektovat, konstruovat 

nové věci 

     

f) Provádět výzkumy a šetření      

g) Provádět manuální činnosti nevyžadující 

hlubší znalosti 

     

h) Hodnotit, kontrolovat lidi       

i) Učit, vzdělávat, vychovávat lidi      

j) Pečovat o lidi, kteří péči potřebují      
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Pracovní činnosti 
Zajímá 

mě 

Zajímá mě 
jen 

částečně 

Nevím, 
nemám 
názor 

Spíše mě 
nezajímá 

Nezajímá 
mě 

 ++ + 0 - -- 

k) Ošetřovat, léčit lidi      

l) Poskytovat služby lidem, obsluhovat je      

m) Nabízet zboží, produkty, služby, prodávat je      

n) Naslouchat lidem, radit jim, pomáhat řešit 

jejich problémy 

     

o) Vyjednávat, přesvědčovat      

p) Vystupovat před větším počtem lidí      

q) Vymýšlet pracovní postupy, plánovat práci      

r) Organizovat lidem práci      

s) Zajišťovat bezpečnost a pořádek, chránit lidi a 

majetek 

     

t) Pěstovat rostliny      

u) Chovat, starat se o zvířata a jiné živočichy, 

léčit je 

     

v) Chránit přírodu a životní prostředí      

w) Navrhovat, programovat, udržovat počítačové 

programy, aplikace, systémy 

     

x) Starat se o počítače, programy, data, 

pomáhat lidem s nimi pracovat 

     

y) Provádět numerické, finanční, účetní úkony, 

vyhodnocovat data, tvořit z nich souhrny, 

grafy, zprávy 

     

z) Vkládat, ukládat, archivovat data, texty      

aa) Psát, posuzovat, upravovat texty, články, 

knihy 

     

bb) Zpívat nebo hrát na hudební nástroje      

cc) Tvořit výtvarně, kreativně      

 
 

Dotazník odevzdej svému učiteli / výchovnému poradci / kariérovému poradci 
 

Moc děkujeme za vyplnění! 
 

 

 

 

 
"Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze 

názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci." 


