
Přílohy 

Dotazníky 

A. 1 Dotazník pro žáky 

Milá žákyně, milý žáku, 

jelikož se zabývám problematikou klasifikace v hodinách tělesné výchovy, ráda bych Tě 
požádala o spolupráci. Sestavila jsem pro Tebe několik otázek, na které mi, prosím, pravdivě 
odpověz. Tento dotazník je zcela anonymní, proto se nemusíš bát, že se někdo dozví, jak jsi 
odpovídal(a). 

Děkuji Ti za ochotu. 
Markéta KUBÁ TOV Á 
Hodící se odpovědi, prosím, zakroužkujte. Je možné zvolit i více možností ( pokud si odpovědi neodporují). 

1) Jaký předmět ve škole máš rád(a)? 
a) matematika 
b) český jazyk 
c) cizí jazyk 
d) tělesná výchova 
e~iné: ________________________________________________________________ _ 

2) Máš rád(a) tělesnou výchovu? 
a) ano 
b) ne 

3) Co v tělesné výchově nejraději děláš? 
a) rozcvičky 
b) míčové hry 
c) atletiku 
d) gymnastiku 
e~iné: ____________________________________________________________ _ 

4) Jakou známku jsi dostal(a) na vysvědčení z tělesné výchovy? 
a)1 
b) 2 
c) 3 
d) horší než 3 

5) Líbilo by se Ti jiné hodnocení tělesné výchovy než známkování? např. zajíc lžába 
lopice /lev a jiné symboly. 
a) ano 
b) ne 

6) Líbí se Ti dostat známku 3 z tělesné výchovy? 
a) ano 
b) ne 
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7) Líbí se vám dostat známku 1 z tělesné výchovy? 
a) ano 
b) ne 
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A. 2 Dotazník pro učitele 

V ážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

jsem studentka Univerzity Karlovy na Pedagogické fakultě obor Učitelství l.stupně ZŠ se 
specializací na tělesnou výchovu. Téma mé diplomové práce je problematika klasifikace 
v hodinách tělesné výchovy na prvním stupni základní školy. Chtěla bych Vás požádat o 
spolupráci při zjišťování informací z Vaší pedagogické praxe. Sestavila jsem pro Vás několik 
otázek, na které mi, prosím, pravdivě odpovězte. Tento dotazník je zcela anonymní. 

Děkuji za projevenou ochotu. 
Markéta KUBÁ TOV Á 
Hodící se odpovědi, prosím, zakroužkujte. Je možné zvolit i více možností ( pokud si odpovědi neodporují). 

1) Jak dlouhá je Vaše praxe v oboru učitelství l.stupně základní školy? 
a) méně než rok 
b) 1-5 let 
c) 5-10let 
d) více než 10 let 

2)JakájeVašeaprobace? ________________________________________________ _ 

3) Používáte při tělesné výchově celou škálu klasifikace, nebo používáte jen některé 
stupně? 
a) známkuji jen 1 
b) známkuji jen 1 a 2 
c) známkuji jen 1,2 a 3 
d) používám celou škálu známek / 1 až 5 

4) Dle jakých kritérií hodnotíte / klasifikujete? 
a) výkon 
b) snaha a píle 
c) osobní zlepšení/ zhoršení 
d) aktivní účast při hodinách tělesné výchovy 
e) sympatičnost 
f) mimoškolní pohybové aktivity 
g) nadání 
i) jiná: ______________________________ _ 

5) Upřednostnili byste jinou formu hodnocení? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

6) Jaká forma hodnocení tělesné výchovy je podle Vás přijatelná a vyhovující pro učitele 
a žáky? 
a) klasifikace ( 5-ti stupňová škála) 
b) klasifikace ( 3 stupňová škála) 
c) klasifikace a slovní hodnocení 
d) slovní hodnocení 
e) nepoužíval(a) bych žádné oficiální hodnocení 
f)jiné: _____________________________ _ 

66 



7) Myslíte si, že je známka z tělesné výchovy pro rodiče žáků stejně hodnotná jako 
známky z jiných předmětů? 
a) ano 
b) ne 

8) Považujete Vy sami známku z tělesné výchovy za stejně hodnotnou jako známky 
z ostatních předmětů? 
a) ano 
b) ne 
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A. 3 Dotazník pro rodiče 

Milí rodiče, 

jsem studentka Univerzity Karlovy na Pedagogické fakultě obor Učitelství I.stupně ZŠ se 
specializací na tělesnou výchovu. Téma mé diplomové práce je problematika klasifikace 
v hodinách tělesné výchovy na prvním stupni základní školy. Chtěla bych Vás požádat o 
spolupráci při zjišťování informací. Sestavila jsem pro Vás několik otázek, na které mi, prosím, 
pravdivě odpovězte. Tento dotazník je zcela anonymní. 

Děkuji za projevenou ochotu. 
Markéta KUBÁ TOV Á 
Hodící se odpovědi, prosím, zakroužkujte. Je možné zvolit i více možností ( pokud si odpovědi neodporují). 

1) Je Vaše rodina aktivní ve sportovních aktivitách? 
a) ano 
b) ne 

2) Jaký je oblíbený sport Vašeho dítěte? 
a) hokej 
b) fotbal 
c) šachy 
d) volejbal 
e) házená 
f) basketbal 
h) aerobik 
i) gymnastika 
j) golf 
kh iné: ____________________________________________________________ ___ 

3) Myslíte si, že učitelé správně hodnotí výkony žáků v tělesné výchově? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

4) Je Vaše dítě motivováno klasifikací tělesné výchovy při školní výuce? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

5) Má pro Vás klasifikace Vašeho dítěte v tělesné výchově v porovnání s ostatními 
předměty stejný význam? 
a) ano 
b) ne 

6) Změnili byste v tělesné výchově klasifikaci 1-5 ? 
a) ano 
b) ne 
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7) Domníváte se, že by pro předmět tělesná výchova měla být používána jiná forma 
hodnocení? Jaká? 
a) Ne, používat klasifikaci ( 1 až 5) 
b) Ano, používat klasifikaci ( 1 až 3) 
c) Ano, klasifikovat známkou + slovní hodnocení 
d) Ano, pouze slovní hodnocení 
e) Ano, nepoužívat žádné oficiální hodnocení 
Djiné: ____________________________________________________________ ___ 
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