
PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Dotazník

DOTAZNÍK

Kompenzační cvičení po výcviku boje zblízka v AČR

Úvod: 

Dobrý den, 

dovolte mi, abych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku. Náplní dotazníku je zjistit 

současný stav zařazování kompenzačních cvičení po výcviku boje zblízka v AČR. Vy, 

jakož to vedoucí instruktoři jste hlavním stavebním kamenem, který může cvičence 

přimět ke správné kompenzaci. Pokud nebude iniciativa z Vaší strany, problematika 

kompenzačních cvičení se rozplyne v nedohlednu.

Dotazník je anonymní, vyplňování dotazníku nezabere více jak 5 min. Správné 

odpovědi zakroužkujte, případně ručně vyplňte v možnosti "jiné". Závěrem bych Vám 

chtěl poděkovat za Váš čas, který strávíte vyplněním dotazníku a také za zodpovědné a 

validní odpovědi.

1. Jakého jste pohlaví?

A) MUŽ

B) ŽENA

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

A) 20-25 let

B) 26-30 let

C) 31-35 let

D) 36-40 let

E) 41-45 let

F) jiné...........



3. Jste?

A) tělovýchovný pracovník

B) instruktor BZ

C) vedoucí instruktor BZ

4. Dosažené vzdělání?

A) základní

B) vyučen

C) vyučen s maturitou

D) středoškolské

E) vysokoškolské

5. Zařazuji kompenzační cvičení po výcviku BZ?

A) ANO

B) NE

6. Věnuji se individuální diagnostice pohybového aparátu u cvičenců?

A) ANO

B) NE

7. Věnuji se individuálnímu odstraňování vzniklých dysbalancí u cvičenců?

A) ANO

B) NE



8. Využívám kompenzační pomůcky? Jaké?

A)ANO 

................................................................

B) NE

9. Správně volím cviky s ohledem na svaly tonické (posturální) či fázické?

A) ANO

B) NE

C) nerozumím otázce

10. Znám český ekvivalent slova "KOMPENZACE"? Jaký?

A)ANO

.................................................................

B) NE

11. Jak zní správné rozdělení kompenzačních cvičení?

A) uvolňovací, dechové, švihové

B) protahovací, posilovací, uvolňovací

C) posilovací, reakční, vytrvalostní

12. Kompenzační cvičení zařazuji?

A) na začátku lekce

B) v průběhu vlastního tématu lekce

C) na konci lekce



13. Kompenzační cvičení zařazuji?

A) v každé lekci

B) jednou za 2 lekce

C) jednou za 3 lekce

14. Mám dostatek materiálů (metodiky, teorie atd.) zabývajících se kompenzačními 

cvičeními?

A) ANO

B) NE

C) mám dostatek vlastních vědomostí

D) o problematiku KC (kompenzačních 

cvičení) se zajímám a materiál vyhledávám

15. Jak hodnotíte současný stav zařazování KC po výcviku BZ v AČR z pohledu 

instruktora?

A) výborný

B) velmi dobrý

C) průměrný

D) dostatečný

E) zcela nedostatečný
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