
 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Souhrnné informace 

V níže uvedené tabulce představuji souhrn získaných informací v porovnání všech středních 

škol, a to na základě typu školy, sportovního kurzu, délky trvání, lokality, cenových nákladů 

pro studenty, personálního zabezpečení kurzu a programu kurzu.   

Druh školy Sportovní 

kurzy 

Program 

 

 

Délka 

trvání 

Lokalita Cenové 

náklady 

pro 

studenty 

Personální  

zabezpečení kurzu 

gymnázium 

I. 

lyžařský 

 

 

vodácký 

cyklistický 

turistický  

 

 

 

 

adaptační 

sjezdové, 

běžecké lyž. 

snowboard 

 

 

 

pěší výlety, 

orientační 

hry, hry 

v přírodě, 

stanování, 

sjíždění řeky, 

canyoning 

týmové, 

seznamovací 

hry, hry v 

přírodě 

 

3-7 dní ČR 

zahraničí 

1500-3500 učitelé TV, kantory 

školy,externí 

spolupracovníci 

agentura 

gymnázium 

II. 

lyžařský 

 

 

vodácký 

sjezdové, 

běžecké lyž., 

snowboard 

 

4-7 dní ČR 1500-3500 učitelé TV, kantory 

školy,externí 

spolupracovníci 

agentura 



 

 

cyklistický 

turistický  

 

 

adaptační 

 

 

orientační, 

týmové hry, 

hry 

v přírodě, 

lanové 

překážky 

 

gymnázium 

III. 

lyžařský 

turistický 

sjezdové, 

běžecké lyž.  

4-7 dní ČR 1500-3500 učitelé TV, kantoři 

školy 

střední 

odborná 

škola I. 

lyžařský  

 

 

 

turistický  

 

 

 

 

 

adaptační 

sjezdové, 

běžecké lyž., 

snowboard 

 

pěší výlety, 

orientační a 

týmové hry, 

hry v přírodě 

 

lanové 

překážky, 

seznamovací, 

týmové hry 

6-7 dní ČR 2500-3500 učitelé TV, externí 

spolupracovníci, 

agentura 

střední 

odborná 

škola II.  

lyžařský  

 

 

adaptační 

sjezdové, 

běžecké lyž., 

snowboard 

 

4-5 dní ČR 1500-3500 učitelé TV, kantoři 

školy, agentura 

 

střední 

odborná 

škola III. 

lyžařský 

adaptační 

 4-7 dní ČR 2500-3500 učitelé TV, kantoři 

školy 

střední 

odborná 

ne  ne ne ne ne 



 

 

škola IV. 

střední 

odborná 

škola V. 

lyžařský 

 

turistický 

 

adaptační 

malířský 

sjezdové, 

běžecké lyž. 

pěší výlety, 

táboření, 

stanování 

 

speciální 

program 

6-7 dní ČR 1500-více 

než 3500 

učitelé TV, kantoři 

školy 

Druh školy Sportovní 

kurzy 

Program 

 

 

Délka 

trvání 

Lokalita Cenové 

náklady 

pro 

studenty 

Personální  

zabezpečení kurzu 

gymnázium 

I. 

lyžařský 

 

 

vodácký 

cyklistický 

turistický  

 

 

 

 

adaptační 

sjezdové, 

běžecké lyž. 

snowboard 

 

 

 

pěší výlety, 

orientační 

hry, hry 

v přírodě, 

stanování, 

sjíždění řeky, 

canyoning 

týmové, 

seznamovací 

hry, hry v 

přírodě 

 

3-7 dní ČR 

zahraničí 

1500-3500 učitelé TV, kantory 

školy,externí 

spolupracovníci 

agentura 

gymnázium 

II. 

lyžařský 

 

sjezdové, 

běžecké lyž., 

4-7 dní ČR 1500-3500 učitelé TV, kantory 

školy,externí 



 

 

 

vodácký 

cyklistický 

turistický  

 

 

adaptační 

snowboard 

 

 

 

orientační, 

týmové hry, 

hry 

v přírodě, 

lanové 

překážky 

 

spolupracovníci 

agentura 

gymnázium 

III. 

lyžařský 

turistický 

sjezdové, 

běžecké lyž.  

4-7 dní ČR 1500-3500 učitelé TV, kantoři 

školy 

střední 

odborná 

škola I. 

lyžařský  

 

 

 

turistický  

 

 

 

 

 

adaptační 

sjezdové, 

běžecké lyž., 

snowboard 

 

pěší výlety, 

orientační a 

týmové hry, 

hry v přírodě 

 

lanové 

překážky, 

seznamovací, 

týmové hry 

6-7 dní ČR 2500-3500 učitelé TV, externí 

spolupracovníci, 

agentura 

střední 

odborná 

škola II.  

lyžařský  

 

 

adaptační 

sjezdové, 

běžecké lyž., 

snowboard 

 

4-5 dní ČR 1500-3500 učitelé TV, kantoři 

školy, agentura 

 

střední 

odborná 

škola III. 

lyžařský 

adaptační 

 4-7 dní ČR 2500-3500 učitelé TV, kantoři 

školy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

střední 

odborná 

škola IV. 

ne  ne ne ne ne 

střední 

odborná 

škola V. 

lyžařský 

 

turistický 

 

adaptační 

malířský 

sjezdové, 

běžecké lyž. 

pěší výlety, 

táboření, 

stanování 

 

speciální 

program 

6-7 dní ČR 1500-více 

než 3500 

učitelé TV, kantoři 

školy 

Tabulka 1 -  Souhrnné informace 



 

 

Příloha č. 2 – Dotazník pro ředitele škol 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

jmenuji se Monika Brožová a jsem studentkou oboru tělesná výchova a sport, specializace 

Aktivity v přírodě na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK FTVS). 

Obracím se na Vás se žádostí o pomoc při výzkumu nabídky sportovních kurzů na středních 

školách na Praze 3. Výzkum bude anonymní, nebudu ve své práci uvádět jména škol. 

Výzkum potřebuji ke své závěrečné práci.  

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v 

anonymní podobě v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, 

monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při 

další výzkumné práci na UK FTVS. 

S výsledky studie se můžete poté seznámit pomocí dotazu na emailové 

adrese: monika.brozova@centrum.cz 

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku či přeposlání učitelům tělesné výchovy. Vyplněním 

dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte s realizací výzkumu na Vaší instituci, o 

kterém jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout účast.    

 

Na jakém typu školy vyučujete? 

1) gymnázium 

2) střední odborná škola 

3) učiliště 

4) konzervatoř 

5) jiný typ __________ 

Je podle vás pořádání sportovních kurzů pro studenty důležité? 

1) ano 

2) ne 

Sportovní kurzy jsou organizovány? 

1) učiteli TV, kantory školy 

2) externími spolupracovníky 

3) agentura 

4) jiná možnost_____________ 

Naše škola organizuje tyto kurzy 

1) lyžařský kurz 

https://mail.centrum.cz/#composeto


 

 

2) bruslařský kurz 

3) cyklistický kurz 

4) vodácký kurz 

5) turistický kurz 

6) adaptační kurz 

7) branný kurz 

8) další kurzy___________ 

Náplň, zaměření adaptačního kurzu je? 

1) týmové hry 

2) seznamovací hry 

3) hry v přírodě 

4) lanové překážky 

5) další aktivity, prosím uveďte________ 

6) adaptační kurz nepořádáme 

Náplň, zaměření lyžařského kurzu je? 

1) sjezdové lyžování 

2) běžecké lyžování 

3) snowboard 

4) lyžařský kurz nepořádáme 

Lyžařský kurz je pořádán – lokalita? 

1) Česká republika 

2) zahraničí 

3) lyžařský kurz nepořádáme 

Náplň, zaměření turistického kurzu je? 

1) pěší výlety 

2) orientační hry 

3) lanové překážky 

4) týmové hry 

5) hry v přírodě 

6) táboření, stanování 

7) sjíždění řeky 

8) další aktivity___________________ 

9) turistický kurz nepořádáme 

 



 

 

Sportovní kurzy jsou určeny pro studenty z jednoho ročníku nebo pro všechny přihlášené?  

   ano, pro konkrétní ročník ne, pro všechny studenty kurz  

           nepořádáme 

1) lyžařský kurz 

2) vodácký kurz 

3) turistický kurz 

4) adaptační kurz 

5) jiný kurz_____ 

Kurzy jsou pro studenty povinné či volitelné? 

    povinné volitelné kurz nepořádáme 

1) lyžařský kurz 

2) vodácký kurz 

3) turistický kurz 

4) adaptační kurz 

5) jiný kurz_____ 

Sportovní kurzy jsou studenty naplněny %? 

   80-100% 60-80% 40-60% kurz nepořádáme 

1) lyžařský kurz 

2) vodácký kurz 

3) turistický kurz 

4) adaptační kurz 

5) jiný kurz_____ 

 

Celkové procento studentů, kteří se účastní za rok vámi pořádaných kurzů. 

___________________ 

 

V případě, že sportovní kurz pořádá agentura, je to z důvodů? 

1) učitelé nemohou chybět na výuce 

2) nemáme na škole odborníky na sportovní kurzy 

3) nemáme dostatek materiálního vybavení pro zajištění kurzů 

4) jedná se o speciální kurz ______________ 

5) nevyužíváme agenturu 

 



 

 

Jaké jsou průměrné finanční náklady na kurz pro studenty? 

   do 1500 1500-2500 2500-3500 nad 3500 

1) lyžařský kurz 

2) vodácký kurz 

3) turistický kurz 

4) adaptační kurz 

5) jiný kurz_____ 

Jaká je časová dotace vámi pořádaných sportovních kurzů? 

   do 3 dnů 4-5 dní  6-7 dní  více než 7 dní 

1) lyžařský kurz 

2) vodácký kurz 

3) turistický kurz 

4) adaptační kurz 

5) jiný kurz_____ 

O jaký sportovní kurz je na vaší škole největší zájem? 

___________________- 

 

Děkuji za spolupráci a váš čas. Monika Brožová 

 

 

 


