
 
 
Vážení rodiče, 
prosím vás o vyplnění dotazníku týkajícího se Vašeho vztahu k hudbě (nikoli pouze k předmětu Hudební 
výchova). Přispějete tak k výzkumu zabývajícímu vzájemnou souvislostí hudebních postojů mezi dětmi a 
jejich rodiči. Dotazník je anonymní .  
        Děkuji   Petr Stratil 
 
1/ Hudební sluch (zakroužkujte podle svého mínění): a) mám  b) mám špatný  c) nemám 
 
2/ Hra na hudební nástroj  (zakroužkujte jednu možnost): 
 a) jsem profesionální hudebník   b) hraji pravidelně c) hraji občas  d) hrával/a jsem dříve
 e) nehraji 
  
Pokud hrajete nebo jste hráli na hudební nástroj, z odpov ězte prosím následující 3 podotázky: 

 
I. Na nástroj jsem se u čil/a hrát (zakroužkujte jednu možnost):  

a) v ZUŠ, LŠU nebo pod vedením soukromého učitele méně než 2 roky 
b) v ZUŠ, LŠU nebo pod vedením soukromého učitele 2 – 5 let 
c) v ZUŠ, LŠU nebo pod vedením soukromého učitele více než 5 let 
d) jsem samouk 

 
 II. Členství v orchestru, kapele (zakroužkujte jednu možnost): 

a/ jsem členem kapely, orchestru  b/ býval/a jsem členem kapely, orchestru 
c/ nikdy jsem nebyl/a členem kapely, orchestru 

 
III. Hraji na nástroj s d ětmi (zakroužkujte jednu možnost):  

a) pravidelně  b) občas c) nehraji 
 
3/ Hudební vzd ělání je pro d ěti (zakroužkujte jednu nebo více možností): 

a) dobrým způsobem, jak vyplnit jejich čas 
b) prostředkem, jak je naučit cílevědomé soustavné práci 
c) možností, jak v nich probouzet estetické cítění 
d) především zábava 
e) jiná možnost-uveďte___________________________ 

 
4/ Zpěv (zakroužkujte jednu možnost): 
 a) zpívám často  b) zpívám příležitostně  c) nezpívám si 
  

Pokud si n ěkdy zpíváte, zodpov ězte prosím následující podotázku:  
  I. Zpívám (zakroužkujte jednu nebo více možností): 

 a) jen pro sebe  b) veřejně sólově  c) jsem/byl-a jsem členem sboru  
    
5/ Pokud se Vaše dít ě nevěnuje aktivn ě žádné hudební aktivit ě (nebo s ní skon čilo), je to z d ůvodu 
(zakroužkujte jednu nebo více možností): 

a) finanční náročnosti  b) špatného hudebního sluchu  c) množství jiných zájmů  
d) nástroj (zpěv) jej „přestal bavit“ e) malému využití svých dovedností  (např. chybí koncertování) 
f) jiný důvod_______________________________ 

 
6/ Hudbu poslouchám (zakroužkujte jednu nebo více možností): 
 a) při práci b) jízdě v automobilu c) v hromadné dopravě d) při sportu, posilování 
 e) při posezení s přáteli   f) při čtení  g) soustředěně jen na hudbu   

h) neposlouchám  i) jiná možnost – uveďte_________________________ 
 
7/ Oblíbená hudba mých d ětí (zakroužkujte jednu možnost): 
 a) znám a poslouchám něco z oblíbené hudby svých dětí 
 b) znám, avšak neposlouchám oblíbenou hudbu svých dětí 
 c) neznám oblíbenou hudbu svých dětí 
 
8/ Moje oblíbená hudba (zakroužkujte jednu možnost): 
 a) Moje děti znají mou oblíbenou hudbu a také něco z ní poslouchají 
 b) Moje děti znají mou oblíbenou hudbu, ale neposlouchají ji 
 c) Moje děti neznají mou oblíbenou hudbu 
 
9/ Koncerty navšt ěvuji (zakroužkujte jednu možnost): 
 a) 1-2x za rok  b) 3-5x za rok  c) více než 5x za rok  d) nenavštěvuji 
 

10/ Z toho spole čně s dětmi (zakroužkujte jednu možnost): 
 a) 1-2x za rok  b) 3-5x za rok  c) více než 5x za rok  d) nenavštěvuji 
 



 
 
11/ Vyjád řete svůj vztah k uvedeným žánr ům:  od velmi oblíbeného (��) po velmi neoblíbený (��) 
(pokud si nejste jistý/á, co daný žánr znamená, zaškrtněne pouze políčko neznám) 

žánr: Neznám �������� ���� Neutrální ���� �������� 
Tradiční jazz       
Moderní jazz       
Dechovka       
Lidová hudba (hudební folklor)       
Opera       
Klasická vážná hudba       
Soudobá vážná hudba       
Opereta       
Muzikál       
Folk       
Country & Western       
Rock       
Rock’n’roll       
Rock 60. let (oldies)       
Nezávislý (alternativní) rock       
Pop       
Současná taneční hudba (house, 
techno, drum’n’bass, apod.) 

      

Hip hop       
Disco hudba 80. let       
Metal       
Punk, nebo Hard core       
Etnická hudba       
World music       
 
12/ Moji rodi če (zakroužkujte jednu možnost): 
  a) oba aktivně hráli na nástroj   b) jeden z rodičů hrál aktivně na nástroj 
  c) oba nebo jeden z rodičů hrávali dříve na nástroj d) nikdy nehráli na nástroj 
 
13/ Moji rodi če (zakroužkujte jednu možnost): 
  a) často zpívali  b) alespoň jeden z rodičů často zpíval  

c) zpívali občas  d) nezpívali 
 
14/ Mám osobní sbírku hudby čítající (zakroužkujte jednu možnost): 
 a) 1-10 alb b) 11-30 alb c) 31-100 alb  d) více než 100 alb e) sbírku nemám 
 
15/ Nahrávky získávám (číslujte 1-5 podle toho, co nejvíce převažuje; 1=nejčastější způsob, 5=nejméně častý):  
 a) kupuji na internetu______ b) kupuji v „kamenném obchodě“_____c) stahuji na internetu_____ 
  d) získávám od přátel_____ e) získávám od partnera________ 
 
16/ Informace o hudb ě (zakroužkujte jednu nebo více možností): 

a) cíleně vyhledávám sám/sama b) čerpám z časopisů  c) čerpám z TV  
d) čerpám od přátel   e) čerpám od partnera 

 
17/ Při získávání hudby (zakroužkujte jednu nebo více možností): 
   a) se orientuji podle mých oblíbených žánrů 
   b) se orientuji podle časopisů, TV  a rozhlasových pořadů zaměřených na hudbu 
   c) se snažím objevit stále něco nového bez ohledu na žánr 
   d) si nechám poradit od přátel 
   e) si nechám poradit od partnera 
 
18/ Při poslechu hudby s textem: a) vnímám text a je pro mě důležitý  

b) vnímám text, ale není pro mě důležitý 
     c) nevnímám text 
 
19/ Údaje pro statistické zpracování: 
Muž – Žena; Věk:______ Vzdělání:  a) základní b) vyučen, středoškolské bez maturity 
      c) středoškolské s maturitou  d) vyšší odborné 
      e) vysokoškolské: I.humanitní II. přírodovědné/technické 
                 III. ekonomické  IV. jiné______________ 
 
Osobní čistý příjem:  a) do 10 000 Kč/měs.  b) 10 001 – 15 000 Kč/měs. 
   c) 15 001 – 20 000 Kč/měs. d) 20 001 – 30 000 Kč/měs. 
   e) více než 30 000 Kč/měs.     



            
  

Vážení žáci, 
Prosím vás o vyplnění dotazníku týkajícího se Vašeho vztahu k hudbě (nikoli pouze k předmětu Hudební 
výchova). Přispějete tak k výzkumu zabývajícímu vzájemnou souvislostí hudebních postojů mezi dětmi a 
jejich rodiči. Dotazník je anonymní .Jeho druhou část prosím doneste svým rodičům k vyplnění. 
          Děkuji   Petr Stratil 
 
1/ Hudební sluch (zakroužkujte podle svého mínění): a) mám  b) mám špatný  c) nemám 
 
2/ Hra na hudební nástroj  (zakroužkuj jednu možnost): 

a) hraji na nástroj v ZUŠ nebo pod vedením soukromého učitele 
b) hrál/a jsem na nástroj v ZUŠ nebo pod vedením soukromého učitele 
c) na nástroj hraji nebo jsem hrál/a jako samouk 
d) na nástroj nehraji 

  
Pokud hraješ nebo jsi hrál/a na hudební nástroj, zo dpov ěz prosím následující 3 podotázky: 

 
I. Na nástroj hraji nebo jsem hrál/a (zakroužkuj jednu možnost):  

a) méně než 2 roky 
b) 2-5 let 
c) Více než 5 let 

 
 II. Členství v orchestru, kapele (zakroužkuj jednu možnost): 

a) jsem členem kapely, orchestru 
b) býval/a jsem členem kapely, orchestru 
c) nikdy jsem nebyl/a členem kapely, orchestru 

 
III. Hraji na nástroj se svými rodi či (zakroužkuj jednu možnost):  

a) pravidelně  b) občas c) nehraji 
 
3/ Zpěv (zakroužkuj jednu možnost): 
 a) zpívám často  b) zpívám příležitostně  c) nezpívám si 
  
 Pokud si n ěkdy zpíváš, zodpov ěz prosím následující podotázku: 
 
  I. Zpívám (zakroužkuj jednu nebo více možností): 

 a) jen pro sebe b) veřejně sólově  c) jsem/byl-a jsem členem sboru  
 
4/ Pokud nehraješ nebo jsi p řestal/a hrát na hudební nástroj (zpívat), je to z d ůvodu 
(zakroužkuj jednu nebo více možností): 

a) finanční náročnosti b) špatného hudebního sluchu  c) množství jiných zájmů  
d) nástroj (zpěv) mě „přestal bavit“ e) malému využití svých dovedností (např. chybí koncertování) 
f) jiný důvod:_________________________ 

 
5/ Hudbu poslouchám (zakroužkuj jednu nebo více možností): 
    a) při práci, plnění úkolů b) jízdě v automobilu c) v hromadné dopravě d) při sportu, posilování 
 e) při posezení s přáteli f) při čtení  g) soustředěný/á jen na hudbu   

h) neposlouchám  i) jiná možnost – uveďte_________________________ 
 
6/ Oblíbená hudba mých rodi čů (zakroužkuj jednu možnost): 
 a) znám a poslouchám něco z oblíbené hudby svých rodičů 
 b) znám, avšak neposlouchám oblíbenou hudbu svých rodičů 
 c) neznám oblíbenou hudbu svých rodičů 
 
7/ Moje oblíbená hudba (zakroužkuj jednu možnost): 
 a) Moji rodiče znají mou oblíbenou hudbu a také něco z ní poslouchají 
 b) Moji rodiče znají mou oblíbenou hudbu, ale neposlouchají ji 
 c) Moji rodiče neznají mou oblíbenou hudbu 
 
8/ Koncerty navšt ěvuji (zakroužkuj jednu možnost): 
 a) 1-2x za rok  b) 3-5x za rok  c) více než 5x za rok  d) nenavštěvuji 
 

9/ Z toho spole čně s rodi či (zakroužkuj jednu možnost): 
 a) 1-2x za rok  b) 3-5x za rok  c) více než 5x za rok  d) nenavštěvuji 
 
 
 
 
 



 
 
10/ Vyjád ři svůj vztah k uvedeným žánr ům:  od velmi oblíbeného (��) po velmi neoblíbený (��) 
(pokud si nejsi jistý/á, co daný žánr znamená, zaškrtni pouze políčko neznám ) 

žánr: Neznám �������� ���� Neutrální ���� �������� 
Tradiční jazz       
Moderní jazz       
Dechovka       
Lidová hudba (hudební folklor)       
Opera       
Klasická vážná hudba       
Soudobá vážná hudba       
Opereta       
Muzikál       
Folk       
Country & Western       
Rock       
Rock’n’roll       
Rock 60. let (oldies)       
Nezávislý (alternativní) rock       
Pop       
Současná taneční hudba (house, 
techno, drum’n’bass, apod.) 

      

Hip hop       
Disco hudba 80. let       
Metal       
Punk, nebo Hard core       
Etnická hudba       
World music       
 
11/ Moji rodi če (zakroužkuj jednu možnost): 
  a) oba aktivně hrají na nástroj  b) jeden z rodičů hraje aktivně na nástroj 
  c) oba nebo jeden z rodičů hrávali dříve na nástroj d) nikdy nehráli na nástroj 
 
12/ Moji rodi če (zakroužkuj jednu možnost): 
  a) často zpívají   b) alespoň jeden z rodičů často zpívá  

c) zpívají občas   d) nezpívají 
 
13/ Mám osobní sbírku hudby čítající (zakroužkuj jednu možnost): 
 a) 1-10 alb b) 11-30 alb c) 31-100 alb  d) více než 100 alb e) sbírku nemám 
 
14/ Nahrávky získávám (číslujte 1-4 podle toho, co nejvíce převažuje; 1=nejčastější způsob, 4=nejméně častý):  
 a) kupuji na internetu______ b) kupuji v „kamenném obchodě“_____c) stahuji na internetu_____ 
  d) získávám od přátel_____ 
 
15/ Informace o hudb ě (zakroužkuj jednu nebo více možností): 

a) cíleně vyhledávám sám/sama b) čerpám z časopisů c) získávám v hodinách HV 
   d) čerpám z TV  e) čerpám od přátel f) čerpám od sourozenců 
 
16/ Při získávání hudby (zakroužkuj jednu nebo více možností): 
   a) se orientuji podle mých oblíbených žánrů 
   b) se orientuji podle časopisů, rozhlasových a TV pořadů zaměřených na hudbu 
   c) se snažím objevit stále něco nového bez ohledu na žánr 
   d) si nechám poradit od přátel 
   e) si nechám poradit od sourozence 
 
17/ Při poslechu hudby s textem ( zakroužkuj jednu nebo více možností): 

 a) vnímám text a je pro mě důležitý 
     b) vnímám text, ale není pro mě důležitý 
     c) nevnímám text 
 
18/ Údaje pro statistické zpracování 
Muž – Žena;   V uplynulém školním roce jsem:  a) dosáhl/a vyznamenání 
       b) nedosáhl/a vyznamenání 
 
  Za poslední 2 roky jsem: a) alespoň jednou obdržel/a důtku ředitele školy 
      b) alespoň jednou obdržel/a sníženou známku z chování 
      c) neobdržel/a nic z uvedeného 


