
  

   

PŘÍLOHA: 

 

HLAVNÍ DOTAZNÍK 

 
 

 Vážení studenti,  

 tento dotazník má posloužit k výzkumu, který bude předmětem bakalářské práce v rámci 

Katedry hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zabývající se 

problematikou živě interpretované hudby a tím, jak je vnímána dospívající mládeží. 

Dotazník je anonymní, proto Vás prosím o co nejpravdivější odpovědi. Děkuji za Váš čas! 

 

Pohlaví: 

Věk: 

Třída: 

Škola: 

Datum:  

 

 
Správnou odpověď prosím zakroužkuj. 

- vždy jen jedna odpověď - 

 
1) Navštěvuješ ve svém volném čase koncerty živě interpretované hudby? 

 

                  A) ANO 

                  B) NE 

 

 

      2) Jak často navštěvuješ koncerty živé hudby? 

 

   A) Několikrát týdně 

   B) Jednou týdně 

   C) Několikrát do roka 

   D) Méně často 

   E) Nikdy 

  

3) Jakým způsobem se nejčastěji informuješ o místu a času konání koncertu živé hudby? 

 

   A) Internet 

   B)Noviny, časopisy 

   C)Propagační letáky a plakáty hudebních klubů 

   D)Přátelé, rodinní příslušníci 

   E)Nevyhledávám a nenavštěvuji 

 

 

 

 

 



  

   

4) Jaký typ prostředí živého koncertu preferuješ? 

 

   A)Hudební klub 

   B)Park, otevřené venkovní prostory 

   C)Velkokapacitní uzavřené haly 

   D)Divadla a kina 

   E)Žádné 

 

5) Jak často se věnuješ poslechu hudby doma?   

     
A) Denně 

B) Několikrát týdně 

C) Několikrát měsíčně 

D) Vůbec  

 

6) Jakým způsobem posloucháš hudbu? 

 

A)  Jen jako hudební kulisu 

B)  Soustředěný poslech 

C)  Kombinace možnosti A) a B) 

D)  Neposlouchám doma hudbu 

 

7) Z jakých zdrojů nejčastěji získáváš hudbu? 

      

      A)  Rádio 

B) CD 

      C)  MP3  

D)  Internet 

E)  Živý koncert 

F)  Od přátel, známých a rodinných příslušníků 

 

8) Věnujete se s rodinou společně poslechu hudby? 

 

      A) ANO 

      B) NE 

 

9) Věnujete se s přáteli svého věku společně poslechu hudby? 

 

      A)ANO 

      B) NE 

 

10) Jmenuj hudební interprety, které posloucháš. 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………............................................................ 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



  

   

11) Které z uvedených interpretů jsi viděl vystupovat živě? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

12) Navštěvujete společně s rodinou koncerty živé hudby? 

 

      A)ANO 

      B)NE 

 

13)Navštěvujete s přáteli svého věku koncerty živé hudby? 

 

     A)ANO 

    B)NE 

 

    14) Jakou hudební skladbu jsi naposledy poslouchal/a? (Stačí název písně, nebo interpreta) 

a z jakého zdroje jsi ji získal/a? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

   15) Hraješ na nějaký hudební nástroj?  

 

                       A) ANO 

                       B) NE 

    

   16) Už jsi někdy vystupoval/a  živě s hudebním seskupením, či sám? 

 

      A)ANO 

      B) NE 

 

 

17) Napiš všechny hudební kluby v Praze, které znáš. (Nemusel jsi je navštívit, stačí, že 

znáš název) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

    18) Napiš všechny hudební internetové portály, které znáš.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

    19) Napiš názvy všech časopisů s hudební tématikou, které znáš. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

      

     



  

   

20) Vypiš klady a zápory koncertu živě interpretované hudby. 

 

                    +       - 
 

 

 

 

 

 

 

 

21) Který typ hudebního zdroje preferuješ? 

 

    A)Koncert živě interpretované hudby 

    B)Hudební média a poslech doma 

    C)Obojí stejně 

 

22) Vypiš všechny hudební žánry, které znáš: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

23) Které hudební žánry bys zařadil/a do hudby „populární“? Pokud nevíš žánry, jmenuj 

interprety. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

24) Který hudební žánr, bys rád více viděl/a na živých koncertech? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

Děkuji! 

 
 


