Dotazník
Dobrý den, milí žáci,
tento dotazník je součástí diplomové práce s názvem Vztah životního stylu a fyzické zdatnosti
sportujících a nesportujících žáků gymnázia. Cílem dotazníku je získání údajů o současném
stavu životního stylu žáků gymnázia. Získané informace budou použity pouze pro zpracování
diplomové práce. Prosím Vás tedy o jeho přesné a pravdivé vyplnění.
Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte prosím vždy jen jednu z možností. Budete-li chtít svou
odpověď změnit, původní odpověď škrtněte a zakroužkujte novou.
Děkuji za spolupráci.

Pohlaví:

Dívka

Chlapec

Věk:

(nehodící se škrtněte)

Výška:

Váha (hmotnost):

Vyplňte prosím součet vašich bodů ze všech disciplín:

Celkem bodů:

………….

Výsledný stupeň:
( Nevyplňovat, vyplním já! )

1. Sportujete pravidelně mimo školní tělesnou výchovu a jak často?
a) ano, 1x týdně
b) ano, 2x týdně
c) ano, 3x týdně
d) ano, 4x-6x týdně
e) ano, každý den
f)

ano, 1x za 14 dní

g) ne

2. Kolik hodin týdně odhadem trávíte sportováním (mimo školní tělesnou výchovu)?
…………………………….
3. Věnujete se nějaké pohybové aktivitě závodně?

a) ne
b) ano, jaké: …………………………………

4. Vykonáváte nějakou pohybovou aktivitu rekreačně v nějaké organizaci (Sokol, TJ atd.)?
a) ano, jaké: …………………………………
b) ne

5. Je nějaká pohybová aktivita, které se věnujete alespoň 2x týdně?
a) ano, jaká: …………………………………
b) ne

6. Vykonáváš nějakou sportovní aktivitu společně s rodiči?
a) ano, jakou: ……………………………
b) ne

7. Zakroužkuj sezónní sporty, kterým se věnuješ v zimním období.
a) sjezdové lyžování
b) snowboard
c) běžecké lyžování
d) bruslení
e) lední hokej
f) jiné: ….....................(doplň)
8. Zakroužkuj sezónní sporty, kterým se věnuješ v letním období.
a) míčové hry
b) plavání
c) cyklistika
d) kolečkové brusle
e) vodní turistika
f) jiné: ….....................(doplň)

9. Jaký sport či pohybovou aktivitu vykonáváš nejraději?
…………………………………………….

10. Jaký máte vztah ke sportu a pohybu obecně?
a) sportuji rád(a), pohybová aktivita je důležitou součástí mého života
b) vím, že je to zdravé, ale do sportu se musím většinou nutit
c) nesportuji, nemám rád(a) sportovní aktivity

11. Jakou činností nejčastěji trávíte volný čas? Ohodnoťte jednotlivé činnosti číslicí od 1 do 4
(1 - velmi často, 2 - často, 3 – občas, 4 – vůbec)

a) pohybová aktivita, sport

1

2

3

4

b) sledování televize

1

2

3

4

c) hry na počítači či play-station

1

2

3

4

d) internet

1

2

3

4

e) četba

1

2

3

4

f) kulturní akce (kino, divadlo, koncert…)

1

2

3

4

12. Kolik hodin denně trávíte u počítače a u televize?
a) 0
b) 1-3 hod.
c) 4-6 hod.
d) 7-9 hod.
e) 10 a více hod.
13. Jakým způsobem se dopravujete nejčastěji do školy?
a) Pěšky
b) Na kole
c) MHD
d) autem
e) Jiným způsobem……………………………….
14. Kolik hodin denně spíte v průměru ve všední dny?
a) 10 hodin a více
b) 8-9 hodin
c) 6-7 hodin
d) Méně než 6 hodin

15. Kolik hodin denně spíte v průměru o víkendu?
…………………………
16. Kouříte?
a) ano, ………. cigaret denně (doplňte počet)
b) příležitostně
c) ne

17. Konzumujete alkoholické nápoje?
a) ano, pravidelně
b) ano, pouze příležitostně
c) ne

18. Užil jste už někdy omamnou či psychotropní látku?
a) ano, užívám pravidelně
b) ano, vyzkoušel(a) jsem
c) ne

19. Pijete kávu, kolové či jiné kofeinové nápoje (energetické nápoje atd.)?
a) ano, pravidelně …………………(doplňte, jak často)
b) příležitostně
c) ne

20. Kolik tekutin denně vypijete (mimo kofeinové a alkoholické nápoje) ?
a) do 1 litru
b) 1-2 litry
c) více jak 2 litry
21. Držíte nějakou dietu? Pokud ano, proč?
a) Ano, ze zdravotních důvodů
b) Ano, nebyl(a) jsem spokojen(a) se svou postavou
c) Ano, dělám sport, který to vyžaduje
d) Ne
e) Z jiného důvodu - jakého? .................................
22. Jaké jídlo jíte během dne a jak často? Ohodnoťte jednotlivé činnosti číslicí od 1 do 4.
(1 - vždy, 2 - často, 3 – občas, 4–vůbec)

Snídaně

1

2

3

4

Svačina

1

2

3

4

Oběd

1

2

3

4

Druhá svačina

1

2

3

4

Večeře

1

2

3

4

Druhá večeře

1

2

3

4

23. Snažíte se stravovat podle pravidel zdravé výživy?
b) spíše ano

a) ano

c) spíše ne

d) ne

e) nevím

24. Kde nejčastěji jíte oběd a večeři? Přiřaďte k jednotlivým místům číslici od 1 do 4.
(1 - vždy, 2 - často, 3 – občas, 4 –vůbec)

Doma

Ve školní jídelně

Fast food

Restaurace

Jiné ……….

Oběd
Večeře

25. Co nejčastěji snídáte? Vypište.
……………………………………………………………………………………………….

26. Co obvykle jíte k obědu a k večeři? Jak často? Přiřaďte číslici od 1 do 4.
(1 - vždy, 2 - často, 3 – občas, 4 –vůbec)

Oběd

Večeře

Česká kuchyně – omáčky, knedlíky atd.
Smažená jídla – řízky, smažený sýr, hranolky atd.
Lehká jídla se zeleninou a masem (těstoviny, rýže, brambory)
Zeleninové saláty
Namazané pečivo
Uzeniny – párky, buřty, uzené maso
Fast food – hamburgery atd.
Sladké – koláče, dorty, sušenky
Jiné (doplň) ……………………………..................

27. Kolik kusů (porcí) ovoce jíte průměrně denně? (porce=např.1 jablko, 1 banán, miska jahod
atd.)

a) žádné nebo výjimečně
b) 1-2 kusy
c) 3-4 kusy
d) 5 a více
28. Jste spokojeni se svým životním stylem nebo byste chtěli něco změnit?
a) Jsem spokojen(a)
b) Nejsem spokojen(a), chtěl(a) bych změnit ……………………………………..(doplň)
29. Cítíte se během dne unavení?
a) ano, často
b) ano, občas
c) výjimečně
d) ne

30. Jak často onemocníte běžnými infekčními chorobami (např., chřipkou, jinou virózou,
angínou apod.)?
a) vůbec nikdy
b) jednou až dvakrát za rok
c) několikrát za rok, nejvýše jednou měsíčně
d) několikrát za měsíc

31. Máte nějaké ortopedické potíže (problémy s pohybovým aparátem)?
a) ano mám, jaké: ………………………………………
b) ne

