
Jsi jedním ze 1,8 miliardy mladých lidí, kteří 
dnes žijí na světě. A proto je jenom na nás, jak 
bude vypadat svět v roce 2030. Mladí lidé se 

nedají opomenout při utváření dnešních 
globálních rozhodnutí a ani TY nemůžeš být 

opomenut. Tento dotazník ti dává prostor 
vyjádřit své názory na klíčové výzvy, ambice a 

směřování světa. Umožňuje ti ukázat, na čem ti 
záleží a ukáže ti možnosti, jak s těmito zájmy 

pracovat dál. Hlavním cílem je pozitivně ovlivnit 
tvůj život a životy lidí kolem tebe. 

 
Názor jednoho člověka může vypadat 

zanedbatelně, ale není – jeden člověk může 
něco změnit. A pokud se 1,8 miliardy mladých lidí 

spojí dohromady, pak rozhodně stojí za to je 
vyslyšet! 

 

1. Myslíš si, že česká společnost bude za 15 let (v roce 2030) v lepším nebo v horším stavu? 

 Lepším  Horším 

2. Jaké jsou 3 hlavní hodnoty, které tě vědou ve tvém životě? 

 Svoboda 
 Společenský status 
 Work-life balance 
 Tvůj smysl života 
 Zvědavost 
 Prospěšná činnost 

 Láska 
 Zodpovědnost 
 Úspěch 
 Přátelé 
 Spokojenost 
 Peníze 

 Smysl pro dobrodružství 
 Uznání 
 Duchovní hodnoty 
 Moc a autorita 
 Rodina 
 Jiné 

3. Kdybys mohl být placený za jakoukoliv činnost, kterou bys chtěl dělat, jakou aktivitu bys dělal? 

 

4. Jaké 3 zdroje využíváš nejvíce pro každodenní zjišťování novinek? 

 Magazíny/noviny 
 Instagram  
 TV 
 Facebook 
 Elektronické noviny/magazíny 

 Twitter 
 Přátele/Word of Mouth 
 Snapchat 
 Blogy 
 WeChat 

 Jiná sociální média 
 WhatsApp 
 Google 
 LinkedIn 
 Nevyhledávám novinky 

5. Jaké 3 zdroje považuješ za nejdůvěryhodnější při získávání nových informací? 

 Vládu/stát 
 Rodiče/příbuzné 
 Zkušené manažery 
 Kolegy 

 Společenské vzory 
 Učitelé 
 Celebrity 
 Knihy, odborné články, atd.  

 Přátelé 
 Kouče/mentory 
 Blogery 

6. Jmenuj jednu osobu (jméno a příjmení), od které čerpáš nejvíce inspirace/která je ti za vzor. 

 

7. Jaké jsou vlastnosti, kterými tě tato osoba inspiruje/kterými je ti za vzor? 

 

 
Na základě ankety YouthSpeak z minulosti se zdá, že vysoké školy a firmy nejednají na základě 

zájmů a tužeb mladých lidí. V následující sekci se s tebou chceme podívat na to, jak by měly 
vysoké školy a podniky pracovat s mladými lidmi, aby je naplno podporovaly v jejich rozvoji. 

8. Myslíš si, že ti tvá školní zkušenost dává znalosti a dovednosti, které budeš potřebovat ve své budoucnosti? 

 
 

9. Co vidíš jako největší přínos tvého studia? 

 Získání užitečných znalostí 
 Získání společenského statusu 

 Získání dovedností pro kariéru 
 Budování sítě přátel/kontaktů 

 Uvědomění si, co chci dělat 
 Nevidím žádný přínos 

 

 

„Jak bude vypadat svět v roce 2030 záleží na nás” 
	

Vůbec mi 
nepřispívá 
	

Přispívá mi 
maximálně 
	



10. Které z těchto praktických zkušeností bys rád získal za účelem osobního a profesního rozvoje? 

 Studijní cesty 
 Workshopy 

 Dobrovolnictví 
 Stáže 

 Konference 
 Případové studie 

11. Které 3 metody vzdělávání myslíš, že jsou nejvíce užitečné? 

 Přednášky 
 Online kurzy 
 Práce ve skupině 

 Workshopy 
 Učebnice 
 Praktický zkušenost 

 Mentoring/coaching 
 Dobrovolnictví 

 
Gratulujeme, už máš polovinu za sebou! 

Názory mladých lidí jsou klíčovým faktorem, který přispívá k rozvoji světa. Pomoz nám určit směr 
budoucího vývoje tvými názory na způsob, jakým vnímáš svět a jak bys ho rád viděl v 

budoucnosti. 

12. Kde bys chtěl pracovat za 10 let? 

 V malém či středním podniku 
 V klasickém start-upu 
 V sociálním start-upu 
 V národní korporaci 
 V mezinárodní korporaci 

 Ve veřejném sektoru 
 V neziskové organizaci/nadaci 
 V akademickém sektoru 
 Ve sportu 
 V umění 

12a. Pokud jsi na otázku č. 12 odpověděl podnik nebo korporace: Ve kterém oboru bys chtěl pracovat? 

 Zemědělství a těžba 
 Obchodní služby 
 Počítače a elektronika 
 Spotřební služby 
 Vzdělání 
 Energetika 

 Finanční služby 
 Zdravotnický průmysl 
 Manufaktury 
 Média a zábava 
 Výstavba a reality 
 Retail obchod 

 Software a Internet 
 Telekomunikace 
 Přeprava a skladování 
 Rekreace a volný čas 
 Velkoobchod a distribuce 
 Jiné 

13. Děláš dobrovolnickou činnost? 

 Ano  Ne 

 13a. Pokud jsi na otázku č. 13 odpověděl ANO: Šel bys dělat dobrovolnickou činnost do zahraničí?� 

 Ano  Ne  Již jsem dělal 

 13b. Pokud jsi na otázku č. 13a odpověděl ANO: Jaký problém bys nejraději řešil/a při svém 
dobrovolnickém působení v zahraničí? 

 Chudobu 
 Hlad 
 Zdraví 
 Vzdělávání 
 Rovnoprávnost pohlaví 
 Přístup k čisté vodě 

 Obnovitelnou energii 
 Zaměstnanost a růst ekonomiky 
 Infrastrukturu 
 Lidská práva 
 Udržitelná města 
 Zodpovědná spotřeba 

 Ochrana životního prostředí 
 Podmořský život 
 Život na souši 
 Mír a spravedlnost 
 Jiné 

 

 13c. Pokud jsi na otázku č. 13a odpověděl NE: Jaká překážka ti v tom brání? 

 Nedostatek peněz 
 Nedostatek příležitostí 
 Kulturní problémy 
 Jazykové dovednosti 
 Nemám zájem 

 Nechci za to být souzen ve své společnosti 
 Vízové problémy 
 Strach z diskriminace v jiné zemi 
 Dřív jsem dělal dobrovolníka, ale nyní již ne 
 Jiné 

14. Co je nejdůležitější pro tvou kariéru v průběhu prvních 5 let po ukončení studia? 

 Možnost tréninků 
 Zajímavá a rozvíjející práce 
 Smysluplná práce 
 Rovnováha pracovního a osobního života 
 Neustálé vzdělávání 

 Zahraniční příležitosti 
 Platové ohodnocení 
 Zaměstnavatel se silnou značkou 
 Uplatnění v oboru studia 

 

15. Jaké zkušenosti myslíš, že potřebuješ získat, abys ses mohl nadále rozvíjet a abys i ty mohl podporovat rozvoj své 
společnosti a světa? 

 

16. Když přemýšlíš nad budoucností světa, čeho se nejvíce obáváš? 

 

 
	  



17. Víš, co jsou zač Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs)? 

 Ano  Ne 

 17a. Pokud jsi na otázku č. 17 odpověděl ANO: Kde jsi zjistil, co jsou zač Cíle udržitelného rozvoje?  

 Na univerzitě/škole 
 Přes přátele 
 Ve sdružení mladých lidí 

 Na stránkách OSN 
 V neziskové organizaci 
 Od uznávaného člověka 

 Sociální média OSN 
 TV/Rádio/Noviny 
 V AIESEC 

18. Jaké 3 globální cíle bys chtěl řešit? 

 Konec chudoby 
 Konec hladu 
 Zdraví a kvalitní život 
 Kvalitní vzdělání 
 Rovnost mužů a žen 
 Pitná voda, kanalizace 

 Dostupné a čisté energie 
 Důstojná práce a ekonomický růst 
 Průmysl, inovace a infrastruktura 
 Méně nerovností 
 Udržitelná města a obce 
 Odpovědná výroba a spotřeba 

 Klimatický opatření 
 Život ve vodě 
 Život na souši 
 Mír spravedlnost a silné justice 
 Partnerství ke splnění cílů 

 
19. Víš, jaká jsou pravidla pro udržitelný rozvoj ve tvé zemi? 

 Ano, mám určité povědomí  Ne, neznám je  Ne, nezajímají mě 

20. Kdo myslíš, že má nejlepší předpoklady ovlivnit českou společnost? 

 Vláda/stát 
 Sdružení mladých lidí 
 Soukromý sektor (podniky) 
 Jednotlivci 

 Neziskový sektor 
 Nikdo 
 Jiné 

 

21. Ve které oblasti myslíš, že mohou mít nové technologie největší dopad? 

 V zemědělství 
 V zahraničním obchodu 
 V obraně 
 Ve vzdělávání 
 V energetice 
 Ve zdravotnictví 

 V bezpečnostních službách 
 Stavitelství/městský rozvoji 
 Ve spravedlnosti 
 V dopravě 
 Ve sportu 
 V kultuře 

 V ekonomice a obchodu 
 V médiích 
 V životním prostředí 
 V mezinárodních vztazích 

 

22. Se kterým výrokem nejvíce souhlasíš? 

 Žiji na svém smartphone a vyhovuje mi to 
 Žiji na svém smartphone, ale nevyhovuje mi to 
 Nejsem závislý na smartphone 

 Nemám smartphone 
 Nemám mobilní telefon 

 
	  



Nyní bychom rádi zjistili něco víc o tobě, abychom dokázali lépe vyhodnotit tvůj názor.� 

23. Jaký je obor tvého studia? 

 Business Administration 
 IT 
 Vzdělání 
 Inženýrství 
 Environmentální studie 

 Sociální vědy 
 Ekonomika 
 Právo 
 Matematika a statistika 

 Medicína a zdravotnictví 
 Přírodní vědy 
 Umění a design 
 Lingvistika 

 

24. Jaké je tvé současné zaměstnání? 

 Student 
 Zaměstnaný 

 Živnostník/podnikatel 
 Nezaměstnaný 

 24a. Pokud jsi na otázku č. 24 odpověděl Student: V kterém roce plánuješ dokončit studia? 

 

 24b. Pokud jsi na otázku č. 24 odpověděl Zaměstnaný: Pracuješ v oboru, který jsi vystudoval? 

 Ano  Ne 

 24c. Pokud jsi na otázku č. 24 odpověděl Živnostník/podnikatel: Prosím, upřesni: 

 Živnostník na volné noze 
 Smluvní dodavatel 

 Šéf vlastního podniku 
 Šéf vlastní neziskovky 

 Jiné 

 24d. Pokud jsi na otázku č. 24 odpověděl Nezaměstnaný: Jak dlouhou dobu již jsi bez zaměstnání? 

 1-6 měsíců 
 7-12 měsíců 

 1 rok 
 2 roky 

 3 roky 
 Více než 3 roky 

25. Jaké je tvé nejvyšší ukončené studium? 

 Základní 
 Střední s maturitou 
 Střední odborné 

 Bakalářské 
 Magisterské/inženýrské 

 Doktorandské 
 Jiné 

 

26. Kolik je ti let? 

 Méně než 16 
 16 – 19 
 20 – 22 

 23 – 24 
 25 – 27 

 28 – 30 
 30 a více 

 

27. S jakým pohlavím se ztotožňuješ? 

 Mužské  Ženské  Jiné 

28. V jaké zemi ses narodil? 

 

29. V jaké zemi máš bydliště? 

 

30. V jakém městě máš bydliště? 

 

31. Už jsi slyšel o AIESEC? 

 Ano 
 Ne 

 Již jsem členem 
 Jsem bývalý člen 

 

Pokud chceš obdržet vyhodnocení ankety a dozvědět se více o AIESEC, zanech nám prosím svůj email 

 

	


