
Přílohy 

Příloha č. 1 

D O T A Z N Í K 
Dobrý den, 

Rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí 

mé bakalářské práce na téma SPORT V ŽIVOTNÍM STYLU 

ZAMĚSTNANCŮ PČR.  

Prosím, vyplňujte dotazník tak, aby co nejvíce odpovídal skutečnosti. 

Dotazník je naprosto anonymní! Odpovědi budou vyhodnoceny hromadně. 

Instrukce pro vyplnění: 

Dotazník se skládá z uzavřených a polozavřených otázek. Není-li 

uvedeno jinak, zvolte, prosím, vždy pouze jednu odpověď. Zvolenou 

odpověď zakroužkujte, popř. dopište. 

____________________________________________________________ 
 
1. Pohlaví. 
a) muž                 
b) žena 
 
2. Věk. (uveďte číslo) ……… 
 
3. Útvar. 
……………………………………………………………….. 
 
4. Rodinný stav. 
 
a) svobodný/(á)                
b) vdaná / ženatý                
c) rozvedený/(á) 
 
5. Sportujete? 
 
a) výkonnostně               
b) rekreačně                
c) nesportuji 
 
6. Kolik hodin týdně trávíte aktivním sportem? 
 
a) 0 až 3                
b) 3 až 6                
c) 6 až 9                
d) více jak 9 hod.               
e) nesportuji 



 

 

7. Uveďte jakým sportům se aktivně věnujete.  
 
1)…………………………………………….      
2)…………………………………………….      
3)…………………………………………….      
4)…………………………………………….      
5)……………………………………………. 
Více sportů ………………………………………………………………………    
6) nesportuji 
 
8. Uveďte důvody, proč sportujete od nedůležitějších sestupně.  
(s rodinou, pro sebe, s kamarády, kondice apod.) Vyplní jen sportující! 
 
1) …………………………………………………………………………                 
2) …………………………………………………………………………        
3) …………………………………………………………………………        
4) …………………………………………………………………………        
5) ………………………………………………………………………… 
 
9. Uveďte důvody, proč nesportujete od nedůležitějších sestupně. 
(mám dostatek pohybu, nedostatek času, neochota cvičit, jiné koníčky, 
zdravotní stav apod.) Vyplní jen nesportující! 
 
1) …………………………………………………………………………        
2) …………………………………………………………………………        
3) …………………………………………………………………………        
4) …………………………………………………………………………        
5) ………………………………………………………………………… 
 
10. Patří sport do vašeho životního stylu? 
 
a) Ano                
b) Spíše ano                
c) Spíše ne                
d) Ne 
 
11. Který z uvedených faktorů nejvíce ovlivňuje Váš životní styl.  
 
a) lokalita kde žiji              
b) rodina                
c) zaměstnání               
d) móda                
e) Jiný: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

 

12. Jste spokojený s dosavadním životním stylem? 
 
a) Ano                
b) Spíše ano                 
c) Spíše ne                   
d) Ne 
 
13. Snažíte se změnit Váš dosavadní životní styl? 
 
a) Ano                
b) Spíše ano                
c) Spíše ne                
d) Ne  
 
14. Ovlivňuje Vaše povolání Váš životní styl? 
 
a) Ano                
b) Spíše ano                
c) Spíše ne                
d) Ne  
 
15. Jste spokojeni se služební přípravou? 
 
a) Ano jsem, protože 
……………………………………………………………………………………… 
b) Spíše ano                
c) Spíše ne                
d) Ne nejsem, protože 
……………………………………………………………………………………… 
 
16. Ovlivňuje Vás služební příprava ve vztahu ke sportu? 
 
a) Ano. Jakým způsobem? 
………………………………………………………………….……………………
b) Spíše ano                
c) Spíše ne                
b) Ne 
 
17. Uveďte změny, které byste uvítal/a ve služební přípravě. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 
 
Radek IVAN 
 


