
1 PŘÍLOHY 

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

Příloha č. 2 – Úvodní část dotazníku 

Příloha č. 3 – Dotazník určený žákům ze základních a středních škol 

Příloha č. 4 – Dotazník určený pedagogům ze základních a středních škol 



 

 

Příloha č. 1- Žádost o vyjádření Etické komisi UK FTVS



Dobrý den, 

jmenuji se Johana Plochá a jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuji na bakalářské práci, v rámci které 

provádím průzkum k popularitě volejbalu na základních a středních školách na téma:  

,,Výuka volejbalu v hodinách tělesné výchovy na základních a středních školách.“ 

Cílem bakalářské práce je současně zjistit úroveň vědomostí a zkušeností žáků i 

pedagogů tělesné výchovy vyplněním krátkého dotazníku v trvání nejvýše 10 minut. Z 

tohoto důvodu se na Vás obracím s prosbou, jakožto na pedagogy výuky tělesné 

výchovy, žáky základních a středních škol o vyplnění dotazníku. 

U osob mladších 18 let bude dotazník vyplněn pod dozorem zákonného zástupce. 

Získaná data budou využita ke zpracování bakalářské práce, případně dalšímu 

výzkumu na UK FTVS; budou zpracována, publikována a uchována v anonymní 

podobě a ochráněna před jiným užitím. Pokud budete mít zájem seznámit se s výsledky 

studie, napište na adresu: johanka.milovice@seznam.cz 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se 

svojí účastí v této průzkumné studii, o které jste byli informováni, jakož i o právu 

odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické 

komisi UK FTVS. 

Velmi Vám děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

Příloha č. 2 – Úvodní část dotazníku 



Dotazník určený pro žáky ze základních a středních škol 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 

2) Zařazujete volejbal do svých oblíbených sportovních her? 

a) Ano 

b) Ne 

 

3) Od koho jste získal/a první volejbalové herní dovednosti? 

a) Od pedagoga 

b) Od přátel 

c) Od trenéra/trenérky 

d) Od rodinného příslušníka 

 

4) V jakém prostředí raději hrajete volejbal? 

a) Ve škole 

b) Mimo školu 

 

5) Ve výuce volejbalu při hodině tělesné výchovy Vás více zajímá: 

a) Učení jednotlivých herních činností jednotlivce (např. nahrávka, útočný úder, 

podání) 

b) Samotná hra volejbalu 

 

6) Jaké pocity zažíváte v hodině volejbalu, vyučovaném při tělesné výchově? 

a) Příjemné 

b) Nepříjemné 

 

7) Kolik hráčů se podle stanovených pravidel nachází na jedné straně hřiště? 

a) Čtyři 

b) Pět 

c) Šest 

 



8) Jaké specializace funkcí u hráčů se mohou vyskytovat při hře volejbalu? 

a) Smečař, obránce, nahrávač 

b) Smečař, nahrávač, útočník 

c) Smečař, blokař, nahrávač 

 

9) Do kolika bodů se hraje volejbalový set? 

a) Do 18 bodů 

b) Do 20 bodů 

c) Do 25 bodů 

 

10) Kolik je nejvíce možných odbití na jedné straně hřiště? 

a) Tři 

b) Dvě 

c) Čtyři 

 

11) Setkal/a jste se s volejbalem v hodině tělesné výchovy na základní škole? 

a) Ano 

b) Ne 

Příloha č. 3 – Dotazník určený žákům ze základních a středních škol



Dotazník určený pro pedagogy ze základních a středních škol 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 

2) Jak často zařazujete volejbal při tělesné výchově v rámci školního roku? 

Napište jedno nebo více slov 

 

3) Na jakou aktivitu se nejčastěji zaměřujete ve volejbalu v rámci výuky? 

a) Na techniku jednotlivých herních činností jednotlivce (např. přihrávka, útočný 

úder, podání) 

b) Na celkovou hru  

 

4) Jakou herní činnost jednotlivce nejdříve nacvičujete ve volejbalu při tělesné 

výchově? 

a) Odbití obouruč vrchem (prsty) 

b) Odbití obouruč spodem (bagr) 

c) Spodní podání 

d) Vrchní podání 

e) Útočný úder 

f) Blok 

 

5) Známkujete žáky z herních činností jednotlivce? 

a) Ano 

b) Ne 

 

6) Jaké didaktické metody používáte nejčastěji ve výuce volejbalu při tělesné 

výchově? 

a) Metodu celostní 

b) Metodu synteticko – analytickou 

c) Metodu analyticko – syntetickou  

 



7) Jak žáci ovládají techniku herních činností jednotlivce herních činností 

jednotlivce v posledních letech?  

a) Lépe 

b) Hůře 

 

8) Jaká je úroveň znalostí volejbalových pravidel u žáků v posledních letech? 

a) Lepší 

b) Horší 

 

9) Jaký je zájem o volejbal u žáků ve Vaší škole? 

a) Malý 

b) Velký  

Příloha č. 4 - Dotazník určený pedagogům ze základních a středních škol 

 

 


