10. PŘÍLOHY
Příloha č. 1

DOTAZNÍK
(Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve sportovním oddíle muay-thai)
Dotazník je anonymní, nevyplňujte jméno a příjmení. Získané informace budou použity
v bakalářské práci a nebudou nikterak dále šířeny.
1. Jakého jste pohlaví: a)mužského
b)ženského
2. Jaký je váš věk:
a) 8-12 let

b) 13-14 let

c) 15-16 let

d) 17-18 let

3. Co si představujete pod pojmem volný čas?
……………………………………………………………………………………….......

4. Jak dlouho se věnuješ bojovým sportům?
a) 0-1 rok

b) 2-3 roky

c) 4 -5 let

d) více let

b) závodně

c) profesionálně

5. Věnuješ se muay-thai:
a) amatérsky (rekreačně)

6. Z jakého důvodu se věnuješ muay-thai?

a) chci něčeho dosáhnout

b) baví mě sportovat

c) chci si udržet dobrou fyzickou kondici

d) abych se uměl(a) ubránit

7. Kde jsi se u may-thai dozvěděl(a)?
a) od kamarádů

b) ve škole

c) z Tv, Pc, jiných médií

d) jinak:…………………………………………………………………………
8. Jak ovlivňují rodiče váš volný čas?
a) nutí mě do dalších aktivit

b) nezajímají se o můj volný čas

c) občas mi řeknou, že mám něco dělat
9. Kolik ti zbývá volného času na jiné aktivity, když máš trénink muay-thai?
a) 0-1 hodin

b) 2-3 hodin

c) 4 a více
10. Svůj volný čas nejraději trávím s:
a) rodiči

b) sám

c) spolužáky, kamarády

d) někým jiným: (zvíře, hračka, atd)………………………………………………
11. Nutí vás rodiče do nějaké volnočasové aktivity?
a) ano nutí
b) ne nenutí
12. Jakým dalším volnočasovým aktivitám se musíš věnovat, které tě nebaví?
…………………………………………………………………………………….
13. Nudíte se ve volném čase?
a) ano

b) ne

c) občas

14. Relaxuji rád:
a) doma u Pc,Tv,…

b) při procházce v parku

c) u jiného sportu, aktivity

d) nerelaxuji, poflakuji se venku s kamarády
e) jiné ……………………………………………………………………………………
15. Jak často se ve volném čase věnuješ sportu?
a) každý den b) několikrát týdně

c) 1-2 do týdne

d) velmi zřídka

16. Jaké další sportovní oddíly, kroužky navštěvuješ?
…………………………………………………………………………………………….

17. Myslíte si, že se ve vašem okolí nabízí dostatek možnosti pro volnočasové aktivity?
a) ano, dostatek

b) mám velice málo možností

c) ne

18. Kde kroužky navštěvuješ?
a) v místě bydliště

b) v blízkosti školy

c) musím dojíždět

19. Ve svém volném čase jsem měl možnost zkusit – zkusil:
a) alkohol

b) cigarety

c) drogy

Děkuji za strávený čas nad vyplněním dotazníků 

d) s ničím jsem se ještě nesetkal(a)

Příloha č. 2

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce
Evidenční list
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do
zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány
za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny
závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat
pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.
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