
  
 

  
 

Příloha č.  1 - Dotazník pro žáky 1.-5. ročníku 

1. Jsi  

a) dívka 

b) chlapec 

 

2. Jakou třídu navštěvuješ? 

a) 1. třídu 

b) 2. třídu 

c) 3. třídu 

d) 4. třídu 

e) 5. třídu 

 

3. Jakým způsobem nejraději trávíš svůj volný čas? 

a) Sleduji TV 

b) Aktivně, hýbu se (sportovní kroužek, trénink, tanec, jsem venku s kamarády, 

procházka...) 

c) Čtu si, poslouchám hudbu 

d) Hraji hry na PC/tabletu 

e) Navštěvuji zájmové kroužky (keramika, výtvarný kroužek, hra na nástroj...) 

f) Jiné: ______________________________________________________ 

 

4. Pohyb pro tebe 

a) je důležitý 

b) není důležitý 

 

5. Provozuješ pravidelně nějaký sport ve svém volném čase? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ne, ale chtěl/a bych 

 

6. Pokud ano, o jaký sport se jedná? (pokud ne, nevyplňuj tuto otázku) 

__________________________________ 

 

7. Pokud nesportuješ pravidelně, napiš stručně proč. Pokud bys chtěl/a začít 

sportovat, napiš důvody proč. (pokud sportuješ, nevyplňuj tuto otázku) 

___________________________________________________________________

_______ 

 

8. Kdo tě k tomuto sportu přivedl? 

a) Rodiče 

b) Sourozenci 

c) Sám/Sama 

d) Kamarádi 



  
 

  
 

e) Škola/učitel 

f) Nesportuji pravidelně 

 

9. Baví tě sport, který provozuješ? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nesportuji pravidelně 

 

10. Co je pro tebe největší motivací k provozování daného sportu? (můžeš vybrat 

2 důvody) 

a) Chci být zdravý/a 

b) Chci mít hezkou postavu 

c) Sportují i moji rodiče 

d) Vidím se a sportuji s kamarády 

e) Mám dobrého trenéra 

f) Chtějí to moji rodiče 

g) Nesportuji pravidelně 

 

11. Jak často daný sport provozuješ? 

a) 1x týdně 

b) 2x-3x týdně 

c) 4x-5x týdně 

d) Nesportuji pravidelně 

 

12. Jak dlouho trvá tvůj trénink? 

a) Méně než 1 hodinu 

b) 1 hodinu 

c) 1,5 hodiny 

d) 2 hodiny 

e) Více než 2 hodiny 

f) Nesportuji pravidelně 

 

13. Myslíš, že máš dostatek pohybu? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

14. Baví tě školní tělesná výchova? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Zaleží na tom, co děláme 

15. Jak hodně se na tělesnou výchovu těšíš? 

a) Stejně jako na ostatní předměty 



  
 

  
 

b) Více než na ostatní předměty 

c) Netěším se na ni 

 

16. Byl/a jsi někdy pochválen/a za tvůj výkon? (při TV nebo sportu) 

a) Ano 

b) Ne 

 

17. Byl/a jsi za pochvalu rád/a? 

a) Ano, povzbudilo mě to, abych se dál snažil/a a zlepšoval/a 

b) Ne, bylo mi to jedno 

c) Nebyl/a jsem pochválen/a 

 

18. Dostal/a jsi někdy za svůj výkon nějakou odměnu? (hračku, sladkost...) 

a) Ano 

b) Ne 

 

19. Měl/a jsi z odměny radost? 

a) Ano, povzbudilo mě to, abych se dál snažil/a a zlepšoval/a 

b) Ne, bylo mi to jedno 

c) Nebyl/a jsem odměněn/a 

 

20. Které odměny si nejvíce ceníš? 

a) ústní pochvala 

b) sladkost 

c) hračka 

d) zážitek (kino, aquapark, výlet…) 


