Příloha/Appendix
Vážení rodiče,
Vyučuji ve zdejší školce anglický jazyk a ve své bakalářské práci se zabývám tématikou
pořadů pro děti. Součástí této práce je i výzkum, a proto bych se na Vás chtěla obrátit
s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Jeho výsledky budou vyhodnoceny a zahrnuty
v mé práci.
Děkuji za spolupráci
Marie Majerová
Zakroužkujte, prosím, možnost, která nejvíce vystihuje Vaši odpověď:
1. Kolik hodin denně tráví Vaše dítě sledováním televize?
0-1

1-2

2-3

3-5

5 a více

2. Kolik z tohoto času zabírají pořady určené výhradně dětem?
Vyjádřete prosím v procentech:
3. Díváte se s dětmi na pořady pro ně určené?
Vždy

Velmi často

Někdy

Málo

Nikdy

4. Jaký typ pořadů preferuje Vaše dítě?
Pohádky

Pásma pořadů pro děti

Animované seriály

Jakýkoli pořad

5. Sleduje Vaše dítě pořady přiměřené svému věku?
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

6. Pokud Vaše dítě v televizi zhlédne pořad obsahující pro něj nevhodná témata
(např. násilí, sex, katastrofy apod.), hovoříte s ním poté o věcech, které vidělo?
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

7. Sleduje Vaše dítě programy pro děti zabývající se výukou cizího jazyka?
Vždy

Velmi často

Občas

Zřídkakdy

Nikdy

Dear parents,
I teach English language in this kindergarten and my bachelor thesis is about the
programmes for children. The thesis contains a research part and that is why I would like to
ask you for kindly filling this questionnaire. The results will be analysed and included in the
thesis.
Thank you for cooperation
Marie Majerová
Please, circle the possibility that is the closest to your answer:
1. How many hours does your child spend on watching television per day?
0-1

1-2

2-3

3-5

5 and more

2. What amount of that time is dedicated to the programmes for children only?
Please, express in percentage:
3. Do you watch programmes for children with them?
Always

Very often

Sometimes

Rarely

Never

4. What type of programme does your child prefer?
Fairy tales

Blocks of programmes
for children

Cartoon series

Any programme

5. Does your child watch programmes adequate to his/her age?
Yes

Mostly

Mostly not

No

6. If your child sees a programme containing inadequate topics for him/her
(e.g. violence, sex, catastrophes…) will you discuss the problem with him/her?
Yes

Mostly

Mostly not

No

7. Does your child watch programmes for children focused on teaching foreign language?
Always

Very often

Sometimes

2

Rarely

Never

