
  

Přílohy 
Příloha č. 1: Média a my (dotazník) 

MÉDIA A MY  

Dotazníky pro žáky 4. a 6. ročníků 

Odpovídejte pravdivě. Nikde se neobjeví vaše jména, takže se nikdo nedozví, jaké 

odpovědi jste zapsali. Nemusíte spěchat, na vyplnění dotazníku máte dostatek času. 

Pište prosím čitelně. 

                    VOLNÝ ČAS A MÉDIA  

Volný čas je ta část dne, kdy nejsi ve škole a nemusíš se věnovat 

povinnostem do školy (domácí úkoly, učení) ani nemusíš doma pomáhat 

s domácími pracemi. Můžeš dělat to, na co máš chuť. V první části 

dotazníku se budeme ptát, jak tento čas trávíš.1 

1) Co děláš ve svém volném čase? Vyber a zaškrtni možnosti, které pro tebe platí. 

a) Dívám se na televizi. 

b) Poslouchám rádio. 

c) Povídám si s kamarády na chatu/Facebooku. 

d) Čtu knížky. 

e) Čtu časopisy. 

f) Čtu noviny. 

g) Surfuju na internetu. 

h) Hraju videohry. 

i) Chodím na kroužky. 

j) Sportuju. 

k) Jsem s kamarády. 

l) Trávím čas s rodiči. 

m) Jsem na rodinné návštěvě. 

n) Jsem venku. 

o) Jiné možnosti (vypiš) _________________________________ 

                                                           
1 převzato z www [19] 
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2) Představ si „koláč“, který představuje tvůj celý volný 

čas. Zeleně vybarvi tu část z tvého celkového volného 

času, kterou věnuješ televizi, rádiu (u obojího se počítá 

i vysílání na internetu), chatu, Facebooku, knížkám, 

časopisům, novinám, internetu a videohrám. Červeně vybarvi zbylou 

část z tvého celkového volného času, kterou trávíš na kroužcích, 

sportem, s kamarády, s rodiči, na návštěvách, venku, případně jinými činnostmi. 

Rozmysli si, jak velká část koláče bude zelená, jak velká část bude červená, 

a potom je vybarvi.2 

 

 

televize, rádio, chat, Facebook, knížky, 
časopisy, noviny, internet, videohry 

kroužky, sport, kamarádi, rodiče, návštěvy, 
venku, jiné činnosti    
   

          

3) Představ si „koláč“ představující čas, který trávíš dohromady všemi zelenými 

činnostmi z otázky č. 2. Každé z těchto činností bude patřit jedna barva, jak je 

uvedeno vedle „koláče“. Vybarvi příslušnou barvou vždy tu část „koláče“, 

kterou daná činnost zaujímá právě ve tvém volném čase. Využij jenom ty 

aktivity, které děláš, a zaplň s nimi celý koláč, ostatní nech být.  

 

televize (modře) 

rádio (černě) 

chat/Facebook (hnědě) 

knížky (žlutě) 

časopisy (bíle) 

noviny (oranžově) 

internet (zeleně) 

videohry (červeně) 
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4) Jaké pořady v televizi nejčastěji sleduješ? Vypiš 3 pořady; první bude pořad, 

který sleduješ nejčastěji . Ke každému pořadu stručně napiš, čím je pro tebe 

zajímavý, proč ho sleduješ.  

Pořad     Důvod (y) 

1. _______________________              __________________________ 

2. _______________________              __________________________ 

3. _______________________              __________________________ 

 

5) Jaké pořady v rádiu nejčastěji posloucháš? Vypiš 3 pořady; první bude pořad, 

který posloucháš nejčastěji . Ke každému pořadu stručně napiš, čím je pro tebe 

zajímavý, proč ho posloucháš.  

Pořad     Důvod (y) 

1. _______________________              _________________________ 

2. _______________________              _________________________ 

3. _______________________              _________________________ 

 

6) Jaké jsou tvé oblíbené časopisy nebo noviny, které čteš? Seřaď je podle 

oblíbenosti a u každého titulu napiš, čím je pro tebe zajímavý, proč ho čteš. 

Vypiš také 3 tituly. 

Titul     Důvod (y) 

1. _______________________              __________________________ 

2. _______________________              __________________________ 

3. _______________________              __________________________ 

 

7) Jaké jsou tvé oblíbené knížky? Seřaď je podle oblíbenosti (první bude tvoje 

nejoblíbenější knížka) a u každé napiš, čím je pro tebe zajímavá, proč ji máš 

rád/a. Vypiš opět 3 knížky. 
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Název knížky, příp. autor   Důvod (y) 

1. __________________________              ____________________ 

2. __________________________              ____________________ 

3. __________________________              ____________________ 

 

8) Jaké webové stránky nejčastěji  prohlížíš na internetu? Vypiš 3 webové stránky 

či tematické okruhy, kterých se stránky týkají, a vždy uveď, čím jsou pro tebe 

zajímavé, proč je prohlížíš. Seřaď je zase podle toho, jak často je navštěvuješ. 

   Webová stránka nebo téma   Důvod (y) 

1. __________________________              ___________________ 

2. __________________________              ___________________ 

3. __________________________              ___________________ 

 

9) Jaké videohry nejraději  hraješ? Vypiš 3 videohry a vždy uveď, čím je pro tebe 

zajímavá, proč ji hraješ. První bude hra, kterou hraješ nejraději. 

 
Videohra    Důvod (y) 

1. __________________________              ____________________ 

2. __________________________              ____________________ 

3. __________________________              ____________________ 

 

10) Když se rozhoduješ, na co se dívat v televizi, co poslouchat v rádiu, jaký časopis 

nebo knihu si přečíst, řídíš se podle 

a) rady rodičů 

b) doporučení kamarádů/kamarádek 

c) doporučení spolužáků 

d) rady některých učitelů 

e) reklamy 

f) svého vlastního vkusu 

g) jiných faktorů (vypiš) _______________________ 

Zaškrtni nejvíce 3 možnosti, které pro tebe platí. 

 
 



Bakalářská práce   Mami, tati, znáte mé oblíbené celebrity?  
Role celebrit ve světě dětí – uživatelů masových médií 

 

 
 

11) Vyznač do obrázku hodin čas, kdy musíš do postele, kdy chodíš spát. 

a) večer před školním dnem            b)    v pátek a v sobotu 

                                    

Obr. 183 

 

 

12) O čase, kdy chodíš spát, asi rozhodují tví rodiče.  

a) Jaká další pravidla, která se týkají televize, časopisů, knížek, internetu nebo 

videoher, musíš nebo máš dodržovat? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) Máš něco momentálně od rodičů zakázáno? Vypiš, co to je a důvod zákazu. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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13) Doplň větu zaškrtnutím různých možností (a−j), které nabízíme a jsou pro tebe 

pravdivé. 

Když je mi smutno, obvykle mi pomůže.... 

a) sport 

b) procházka 

c) televize 

d) povídání s kamarády 

e) povídání s rodiči 

f) videohra 

g) internet 

h) hudba 

i) knížka 

j) jiná možnost (vypiš) _____________________ 

 

14) Doplň větu zaškrtnutím různých možností (a−j), které nabízíme a jsou pro tebe 

pravdivé. 

Když se mi nechce plnit mé povinnosti, obvykle místo toho... 

a) sportuju 

b) jdu na procházku 

c) dívám se na televizi nebo sleduju seriály 

d) povídám si s kamarády 

e) povídám si s rodiči 

f) hraju videohry 

g) surfuju na internetu 

h) poslouchám hudbu 

i) čtu si 

j) jiná možnost (vypiš) __________________________ 
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          LIDÉ KOLEM NÁS  

V této části dotazníku se budeme ptát na lidi ve tvém okolí, které 

máš rád, chceš se jim třeba trochu podobat nebo je obdivuješ.4 

15) Zamysli se nad lidmi, které máš ve svém okolí. Napiš asi 5 lidí z tvého okolí, 

kteří jsou pro tebe opravdu důležití. Mohou to být dospělí i kamarádi. 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

 

16) Zamysli se nad osobami nebo postavami, které znáš z médií (z televize, rádia, 

časopisů, novin nebo knih). Napiš asi 5 osob (můžou to být i kreslené nebo 

fiktivní postavy), které máš rád/a, jsou tvými oblíbenými. Doplň k nim ještě, 

odkud je znáš. 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

 

17) Z 10 osob, které jsi vypsal/a v otázkách 15) a 16), napiš 3, které mají největší 

vliv  na tvé názory, na tvé rozhodování, na to, jak se oblékáš, na tvůj účes, na 

tvůj styl i na to, jak se chováš. 
 

a) názory 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 
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b) rozhodování 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

 

c) oblékání, účes, styl 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

 

d) chování 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

 

 

18) Na konec této části ještě napiš 3 osoby z tvého okolí nebo z médií, které jsou pro 

tebe vzorem, chtěl/a by ses jim podobat. 

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 
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CELEBRITY  

Poslední část dotazníku se zaměřuje na tvé oblíbené hvězdy či hrdiny 

z médií, tedy z filmů, seriálů i jiných televizních pořadů, z rádia, 

z internetu nebo knížek, můžou to být i kreslené postavy...5 

19) Nejdříve se vrátíme k otázce č. 16. Vyber tři osoby, které jsi v ní napsal/a: 

První osoba - jméno: _____________________ 

Doplň větu zaškrtnutím různých možností (a−i), které nabízíme a jsou pro tebe 

pravdivé. 

Obdivuji ho/ji... 

a) pro to, jak vypadá 

b) pro to, co dokázal/a 

c) protože je chytrý/á 

d) protože je vtipný/á 

e) protože je sympatický/á 

f) protože je drsný/á 

g) protože ho/ji obdivují kamarádi, spolužáci 

h) protože ho/ji obdivují rodiče 

i) z jiného důvodu (vypiš) ________________________ 

Druhá osoba - jméno: _____________________ 

Doplň větu zaškrtnutím různých možností (a−i), které nabízíme a jsou pro tebe 

pravdivé. 

Obdivuji ho/ji... 

a) pro to, jak vypadá 

b) pro to, co dokázal/a 

c) protože je chytrý/á 

d) protože je vtipný/á 

e) protože je sympatický/á 
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f) protože je drsný/á 

g) protože ho/ji obdivují kamarádi, spolužáci 

h) protože ho/ji obdivují rodiče 

i) z jiného důvodu (vypiš) ________________________ 

Třetí osoba - jméno: _____________________ 

Doplň větu zaškrtnutím různých možností (a−i), které nabízíme a jsou pro tebe 
pravdivé. 

Obdivuji ho/ji... 

a) pro to, jak vypadá 

b) pro to, co dokázal/a 

c) protože je chytrý/á 

d) protože je vtipný/á 

e) protože je sympatický/á 

f) protože je drsný/á 

g) protože ho/ji obdivují kamarádi, spolužáci 

h) protože ho/ji obdivují rodiče 

i) z jiného důvodu (vypiš) ________________________ 

 

 

20)  Tyto dvě postavičky mají odlišný názor. Který názor je ti bližší? 

 

A    Obr. 216        B  

Zakroužkuj možnost A, nebo B. 
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21) Své hrdiny vybírám… Zakroužkuj jen 1 možnost. 

a) většinou sám/sama podle svých názorů. 

b) spíše sám/sama podle svých názorů, ale někdy se nechám ovlivnit jinými 

faktory. 

c) většinou podle rady někoho jiného. 

 

Pokud se nerozhoduješ sám/sama, kdo tě ve výběru ovlivňuje? Teď zakroužkuj 

všechny možnosti, které pro tebe platí. 

a) rodiče 

b) kamarádi/kamarádky 

c) spolužáci, kteří jsou ve třídě oblíbení 

d) někteří učitelé 

e) reklama 

f) jiné faktory (vypiš) _______________________ 

 

22) Jsi registrován/a v nějakém klubu fanoušků? Zakroužkuj jednu z možností. 

Ano     Ne 

Pokud ano, v jakém (v jakých)? Napiš _________________________________ 

Pokud jsi v něm (v nich) nějak aktivní, napiš jak _________________________ 

 

 

23) Co pro tebe celebrity znamenají, co ti přinášejí? Zakroužkuj všechny možnosti, 

které pro tebe platí. 
 

a) Jsou jako moji kamarádi, mám radost, když je vidím. 

b) Když je mi smutno, zlepší mi náladu. 

c) Snažím se být díky nim lepší. 

d) Mám díky nim více kamarádů, můžu si o nich s kamarády povídat. 

e) Jsou naším společným zájmem s rodiči. 

f) Fandím jim, raduji se z jejich úspěchů, jako by to byly mé vlastní 

úspěchy. 

g) Jiný přínos (napiš) ___________________________________________ 
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24) Myslíš, že tě tvé celebrity v něčem také omezují? Zakroužkuj jednu z možností.  

Ano   Ne  

Pokud ano, napiš v čem _____________________________________________ 

 

25) Zjišťuješ informace o svých oblíbených celebritách na internetu? Zakroužkuj 

jednu z možností.  

Ano      Ne 

Pokud ano, jak často se tomu asi věnuješ? Zakroužkuj jen jednu z nabízených 

možností. 

a) většinu času 

b) přibližně polovinu času 

c) malou část času 

 

26) Když si povídáš s kamarády nebo spolužáky, jak často jsou vaším tématem 

slavné osoby? Zakroužkuj jen jednu možnost. 

a) velmi často 

b) občas 

c) skoro nikdy 

 

27) Když si povídáš s rodiči, jak často jsou vaším tématem slavné osoby? 

Zakroužkuj jen jednu možnost. 

a) velmi často 

b) občas 

c) skoro nikdy 
 

28) Kde všude máš obrázky, jména nebo produkty svých oblíbených celebrit? 

Zakroužkuj všechny možnosti, které pro tebe platí. 

a) plakáty na zdi 

b) tapeta mobilu 

c) vyzvánění mobilu 

d) pozadí plochy počítače 

e) oblečení 

f) povlečení 

g) školní potřeby 
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h) nikde 

i) jiná možnost (vypiš) _____________________ 

 

29) Jsi v obchodě a vidíš nějaký výrobek se svou oblíbenou celebritou. Jaká je tvá 

reakce? Zakroužkuj jen jednu možnost. 

a) Hned ho chci koupit. 

b) Chci ho koupit, ale můžu počkat. 

c) Lépe si ho prohlédnu a rozmyslím se, jestli ho chci. 

d) Zajímá mě, ale obejdu se bez něj, nechci ho koupit. 

e) Vůbec mě nezajímá. 
 

30) Když přemýšlíš, co bys chtěl/a k narozeninám nebo k Vánocům, přeješ si dostat 

dárek se svou oblíbenou celebritou? Zakroužkuj jen jednu možnost. 

a) Většinou ano. 

b) Někdy ano, někdy ne. 

c) Většinou ne. 
 

31) Když se někde objeví informace ze soukromého života jedné z tvých oblíbených 

celebrit, jaká je tvá reakce? Zakroužkuj jen jednu možnost. 

a) Vždy se chci zprávu dozvědět a věřím jí. 

b) Chci se zprávu dozvědět, ale nepřikládám jí velkou váhu. 

c) Zpráva mě většinou nezajímá. 

 
 

 

 

32) Jsi kluk, nebo holka? Zakroužkuj jednu z možností. 

Kluk   Holka 

 

DĚKUJEME ZA VYPLN ĚNÍ DOTAZNÍKU, MOC NÁM TO 

VE VÝZKUMU POM ŮŽE! 

 

 


