
Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

Příloha č. 2: Celkový přehled volnočasových aktivit 

Příloha č. 3: Graf č. 2: Průměrné časové vyjádření vybraných volnočasových 

                                     aktivit 



Příloha č. 1: Dotazník 

Dotazník:  Způsob trávení volného času 

 

Ahoj, 

 

jmenuji se Petra Šimková, studuji obor Pedagogiky na Karlově Univerzitě a právě 

pracuji na závěrečné práci, kde se zajímám o volný čas dětí na druhém stupni ZŠ. 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který máte před sebou. Dotazník je 

anonymní, a s odpověďmi, které zde uvedete, budu zacházet ohleduplně a použiji je 

pouze pro účel mé práce. S Vaší pomocí budu mít možnost zjistit, jak děti tráví svůj 

volný čas. Volným časem je myšlena ta doba, kdy nemáte žádné povinnosti, a můžete si 

dělat, co vy chcete. Náplň volného času si tedy volíte vy samy. 

Z předepsaných odpovědí vyberte tu, která vystihuje Vaší situaci. Vybranou odpověď 

zakřížkujte a bude-li třeba, doplňte vlastními slovy. U otázek, které nemají předepsané 

odpovědi, odpovězte vlastními slovy. 

 

Ještě jednou Vám moc děkuji za vyplnění, Vaše odpovědi jsou pro mě moc důležité. 

 

Přeji Vám mnoho úspěchů, a to nejen ve škole. 

 

 

Petra Šimková 

  



 

 

 

 

 

 

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

Jsem dívka chlapec

Chodím do třídy

1. Prosím, uveď, zda provádíš následující aktivity, kolik času jim věnuješ a proč

Umělecké ativity ( zpěv, hra na hud. Nástroj, výtvarná činnnost, tancování,…)

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Sportovní aktivity

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Návštěva kin

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Návštěva divadel a koncertů

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné



 

 

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 

*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

Čtení knih a časopisů

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Poslech hudby

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Sledování televize

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Hraní her (na PC, herních konzolích, mobilních telefonech, …)

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Práce s internetem a nebo "surfování" na internetu

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné



 

 
*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 
*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 
*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 
*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 
*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

Chatování s kamarády přes sociální sítě (např. facebook), ICQ, Skype, Myspace, …

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Povídání si s kamarády, spolužáky

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Turistika, cestování

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Chození ven

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Návštěva rúzných klubů, diskoték 

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné



 

 
*pokud se aktivitě nevěnuješ, nech políčka v předchozím řádku volná 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Návštěva nákupních center 

Ve všedních dnech aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se nevěnuji aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

Jiná: (uveď jaká)  ______________________________

Ve všedních dnech aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O víkendu aktivitě se věnuji _____ hodin/den

O prázdninách aktivitě se věnuji _____ hodin/den

Aktivitě se věnuji, protože: mám to rád(a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši jiné

2. Zájmové kroužky

Chodíš na nějaký zájmový kroužek? ANO NE

Pokud ano, napiš co to je za kroužek:

Kde tento kroužek probíhá? ve škole ve středisku volného času někde jinde

Pokud probíhá někde jinde, napiš kde:

Kroužek navštěvuji, protože: mám to rád (a) rodiče si to přejí jsou tam kámoši

jiné

3. Nudíš se? Jak často?

Ve všedních dnech: nikdy více než jednou každý den

O víkendu: nikdy více než jednou každý den

O prázdninách: nikdy více než jednou každý den

4. Kolik času tráví s Tebou rodiče (třeba i s tvými sourozenci, pokud máš)?

Ve všedních dnech: hodin (uvedeno celkem)

O víkendu: hodin (uvedeno celkem)

5. Chtěl(a) bych, aby rodiče se mnou trávili:

méně času více času stejně času nikdy jsem takto nepřemýšlel(a)



 
*tím je myšleno, že nemusí s Tebou trávit čas, ale aby je zajímalo, co děláš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Chtěl(a) bych, aby se rodiče zajímali o můj volný čas:

více méně stejně nikdy jsem takto nepřemýšlel(a)

7. S kým by si chtěl trávit nejvíce svého volného času?

s rodinou s kámoši s někým jiným: (napiš s kým) _____________________

8. Kdyby si mohl dělat cokoliv, nic by tomu nebránilo, co by to bylo?

9. Kdo všechno s tebou žije v jedné domácnosti?

To je vše, díky moc.



Příloha č. 2: Celkový přehled volnočasových aktivit 

 

 

 

 

Počet dětí 

aktivitě se 

věnující s 

udání časové 

specifikace

Průměrný 

počet hodin 

věnující se 

aktivitě (h)

všední dny 22 41 5 36 1,99

víkendy 28 35 10 25 2,19

prázdniny 22 41 12 29 2,66

všední dny 15 48 10 38 2,70

víkendy 19 44 16 28 2,48

prázdniny 19 44 19 25 3,43

všední dny 38 25 25 0 0,00

víkendy 35 28 28 0 0,00

prázdniny 34 29 29 0 0,00

všední dny 43 20 20 0 0,00

víkendy 34 29 29 0 0,00

prázdniny 42 21 21 0 0,00

všední dny 25 38 12 26 1,74

víkendy 18 45 15 30 1,77

prázdniny 24 39 17 22 2,76

všední dny 8 55 20 35 1,90

víkendy 10 53 22 31 1,78

prázdniny 15 48 25 23 2,33

všední dny 9 54 10 44 2,11

víkendy 11 52 14 38 2,84

prázdniny 17 46 15 31 3,10

všední dny 13 50 14 36 2,89

víkendy 12 51 15 36 3,04

prázdniny 15 48 15 33 3,06

všední dny 12 51 13 38 2,20

víkendy 16 47 13 34 2,56

prázdniny 18 45 15 30 3,00

všední dny 12 51 13 38 2,78

víkendy 20 43 16 27 3,09

prázdniny 21 42 16 26 3,60

všední dny 5 58 17 41 4,58

víkendy 16 47 24 23 3,40

prázdniny 16 47 28 19 3,44

všední dny 40 23 18 5 2,00

víkendy 23 40 20 20 3,75

prázdniny 19 44 24 20 4,46

všední dny 20 43 12 31 2,32

víkendy 10 53 15 38 3,19

prázdniny 12 51 15 36 5,01

všední dny 46 17 15 2 0,75

víkendy 40 23 18 5 2,13

prázdniny 40 23 17 6 1,88

všední dny 30 33 24 9 1,55

víkendy 24 36 15 21 1,86

prázdniny 21 38 23 15 2,31

Hraní her na Pc, herních konzolích a 

mobilních telefonech

Počet dětí 

nevěnující se 

aktivitě

Počet dětí 

aktivitě se 

věnující

Počet dětí 

aktivitě se 

věnující bez 

udání časové 

specifikace

Časové upřesnění

Umělecké aktivity

Sportovní aktivity

Návštěva kin

Návštěva divadel a koncertů

Čtení knih a časopisů

Poslech hudby

Sledování televize

Návštěva nákupník center

Práce s internetem a nebo "surfování" 

na internetu

Chatování s kamarády přes sociální 

sítě

Povídání si s kamarády, spolužáky

Turistika, cestování

Chození ven

Návštěva různých klubů, diskoték



 

 

 


