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Příloha č. 1 

Dotazník 

 

01. pohlaví 

1. dívka 

2. chlapec 

 

02. Věk respondenta 

1. 15 

2. 16 

3. 17 

4. 18 

5. 19 

 

03. Výška …………….cm 

 

04. Hmotnost …………..kg 

 



05. V současné době navštěvuji 

1. 1. ročník 

2. 2. ročník 

3. 3. ročník 

4. 4. ročník 

 

06. Věnují se sportu rodiče 

1. ano, oba 

2. ano, jeden 

3. ne 

 

07. Léčíte se dlouho s nějakým onemocněním 

1. vysoký krevní tlak 

2. cukrovka 

3. onemocnění štítné žlázy 

4. onemocnění srdce 

5. bolesti zad 

 

 



08. Ve volném čase mi nejvíce vyhovují 

1. sportovní aktivity 

2. výtvarná, pracovní činnost 

3. kulturní a vzdělávací aktivity 

4. vycházky, sledování TV 

 

09. Sportovní činnost 

1. sportuji závodně 

2. sportoval jsem závodně, nyní jen rekreačně 

3. sportuji pravidelně rekreačně 

4. nesportuji vůbec 

 

10. Pokud sportujete, jaký druh sportu provozujete 

1. chůze 

2. chůze – nordic walking 

3. běh 

4. aerobic 

5. frisbee 

6. fotbal 



7. florbal 

8. volejbal 

9. pétangue 

10. badminton 

11. líný tenis 

12. jízda na kole 

13. jízda na koloběžce 

14. jízda na kolečkových bruslích 

15. jiný sport – dopiš jaký ……………………. 

 

11. Pokud sportujete, jaká je frekvence sportovní činnosti 

1. pravidelně denně 

2. pravidelně 3 až4x týdně 

3. pravidelně 1 až 2x týdně 

4. nepravidelně 

5. zcela vyjímečně 

 

 

 



12. Sportovní činnost provozuji 

1. převážně v létě 

2. převážně v zimě 

3. v zimě i v létě 

 

13. Kolik času věnujete během typického týdně sportovní činnosti 

1. méně než hodinu za týden 

2. 1 až 2 hodiny za týden 

3. 3 až 4 hodiny za týden 

4. 5 až 6 hodin za týden 

5. více jak 6 hodin za týden 

 

14. Cesta do školy 

1. chodím pěšky 

2. dojíždím na kole 

3. dojíždím veřejnou dopravou 

4. autem 

 

 



15. Jaké pohybové aktivity provozujete v parcích a na cyklostezkách? 

1. běh 

2. orientační běh 

3. jízda na kole 

4. jízda na koloběžce 

5. in-line brusle 

6. chůze 

7. nordic walking 

8. cyklokros 

9. pentaque 

10. drobné pohybové hry 

11. tenis 

12. volejbal 

 

 

16. Je ve tvém okolí bydliště cyklostezka 

1. ano 

2. ne 

3. nevím 



17. Pokud ano, sportuješ na cyklostezce 

1. ano, pravidelně 

2. ano, nepravidelně 

3. ne 

 

18. Myslíš, že sportování v přírodě je lidem prospěšné 

1. určitě ano 

2. spíše ano 

3. asi ne 

 

19. Měl bys zájem navštívit lanové centrum 

1. určitě ano 

2. nevím 

3. ne 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2b 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 


