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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

  



 

  



Příloha č. 2 – Úvodní text k dotazníku (informovaný souhlas pro rodiče) 

Vážení rodiče,  

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je nezbytný pro mou 

bakalářskou práci. Jsem studentkou 3. ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy a píši práci na téma „Postoje žáků ZŠ ve Slaném k tělesné výchově“. 

Cílem je zjistit postoje žáků k tělesné výchově a identifikovat faktory, které tento vztah 

ovlivňují.  

Prosím Vás tedy, zda byste spolu s Vaším dítětem vyplnili dotazník. Je sestaven tak, aby 

byl srozumitelný a jeho vyplňování nezabralo více než 10 minut. 

Vyplňování dotazníku je zcela anonymní, neuvádí se žádné osobní údaje, pouze věk a 

pohlaví. Veškerá získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní 

podobě, budou využita pro výzkum na UK FTVS a chráněna před jiným užitím. 

S výsledky studie se můžete seznámit na emailové adrese: 

halbichova.adelka@seznam.cz. Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že 

dobrovolně souhlasíte s účastí Vašich dětí v této výzkumné studii, o které jste byl/a 

informována, jakož i o právu účast odmítnout nebo svůj souhlas kdykoliv odmítnout bez 

represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS.  

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.  

Halbichová 

 

  



Příloha č. 3 – Dotazník  

1. Zařadil/a bys tělesnou výchovu mezi své oblíbené předměty? 

a. ANO 

b. NE 

2. Seřaď prosím následující předměty podle oblíbenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Těšíš se na hodiny tělesné výchovy?  

a. ANO 

b. NE 

4. Proč se těšíš? Na co? 

………………………….. 

5. Proč se netěšíš? Na co? 

………………………….. 

6. Přál/a by sis více hodin tělesné výchovy týdně? 

a. ANO 

b. NE 

7. Co tě v hodinách tělesné výchovy nejvíce baví? 

a. Míčové hry 

b. Atletika – běhy, skoky, vrhy 

c. Tancování nebo cvičení s hudbou 

d. Gymnastika 

e. Závodní a běhací soutěže v týmech 

f. Vlastní odpověď 

8. Co tě naopak baví nejméně? 

a. Míčové hry 

Český jazyk a ostatní jazyky 

Vědy – zeměpis, dějepis 

Hudební výchova 

 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Matematika 



b. Atletika – běhy, skoky, vrhy 

c. Tancování nebo cvičení s hudbou 

d. Gymnastika 

e. Závodní a běhací soutěže v týmech 

f. Vlastní odpověď 

9. Líbilo by se ti v hodinách tělesné výchovy zkoušet i nové, méně tradiční sporty? 

(sebeobrana, zumba, ragby…) 

a. ANO 

b. NE 

10. Jaké netradiční sporty bys chtěl/a v rámci tělesné výchovy vyzkoušet? 

a. Sebeobrana 

b. Zumba 

c. Ragby 

d. Frisbee 

e. Vlastní odpověď 

11. Chodíte v rámci tělesné výchovy někdy na venkovní sportoviště? 

a. ANO, baví mě to venku více než v tělocvičně 

b. ANO, baví mě to více v tělocvičně 

c. ANO, baví mě to stejně venku i v tělocvičně  

d. NE, nechodíme 

12. Jaké sporty venku děláte? 

…………………………. 

13. Děláte v rámci školy i zimní sporty? 

a. ANO, často 

b. ANO, ale málo 

c. NE, neděláme 

14. Jaké zimní sporty děláte? 

…………………………. 

15. Jak moc se při tělesné výchově snažíš?  

Vyber číslo od 1 do 5  

1 znamená nejmenší snahu – nemáš snahu být nejlepší, moc se nezapotíš 

2 malá snaha, ale při některých aktivitách se snažíš více 

3 snažíš se, ale klidně bys zvládl i lepší výkon 

4 velká snaha, ale ne maximální 

5 znamená, že se snažíš, co nejvíce to jde a TV tě unaví 

 

 
1

 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

2

 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

3

 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

4 

 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

5

 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

 Český jazyk a ostatní jazyky 

 Český jazyk a ostatní jazyky 



 

16. Proč se v hodinách snažíš? 

a. Baví mě to 

b. Abych nedostal/a špatnou známku 

c. Chci být nejlepší 

d. Kvůli učiteli 

e. Vlastní odpověď 

17. Stačí ti pohybová aktivita, kterou dostáváš ve škole? 

a. ANO, stačí 

b. NE, sportuji i mimo školu 

18. Kolikrát týdně mimo školu sportuješ? 

…………………………… 

19. Jaký/Jaká se cítíš v tělocviku? 

a. Podprůměrný/á 

b. Průměrný/á 

c. Nadprůměrný/á 

20. Proč myslíš, že je tělocvik důležitý? 

a. Jako zábava se spolužáky 

b. Zlepšuje kondici, vzhled a postavu 

c. Podporuje zdraví 

d. Vlastní odpověď 

21. Je podle tebe pohyb nezbytný pro zdraví člověka? 

a. ANO 

b. NE 

22. Jaké je tvoje pohladí? 

a. Dívka 

b. Chlapec 

23. Do kolikáté třídy chodíš? 

a. 6. 

b. 7. 

c. 8. 

d. 9. 

 


