
 

Příloha č. 1 

 
Dotazníkové šetření 

 
Dotazníkové šetření pro ubytované žáky v domově mládeže Střední lesnické školy ve 
Žluticích. Pomocí tohoto dotazníku bychom chtěli zjistit, jak využíváte volný čas, co vám 
v nabídce volnočasových aktivit a zájmové činnosti chybí, co byste chtěli změnit, nebo 
naopak s čím jste spokojeni a proč. 
Vyhodnocení bude naprosto anonymní a bude použito pouze pro potřeby DM a zpracování  
bakalářské práce. Přečtěte si následující otázky a doplňte nebo zakroužkujte odpověď. 
Děkuji vám za spolupráci a pravdivé vyplnění dotazníku. Eva Hovorková 
 
Pohlaví: …………………………………… 
Studijní obor: ……………………………... 
 
1. Co si představíš pod pojmem volný čas? 
 
 
 
2. Domníváš se, že máš dostatek volného času? 
    a) rozhodně ano 
    b) spíš ano 
    c) spíš ne 
    d) rozhodně ne 
    e) nemám volný čas 
 
3. Jsi spokojen/a s tím, jak trávíš volný čas? 
    a) rozhodně ano 
    b) spíš ano 
    c) spíš ne 
    d) rozhodně ne 
    e) nemám volný čas 
 
4. Napiš v pořadí za sebou podle důležitosti 5 aktivit, kterým se věnuješ ve volném čase:  

1. _________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. _________________________________________ 
4. _________________________________________ 
5. _________________________________________ 

 
5. S kým nejraději trávíš volný čas při pobytu v DM? 
      sám(sama), s kamarády, přítel x přítelkyně, s někým jiným ……. 
 
6. Jaké jsou tvé představy o naplnění volného času? 
    a) věnovat se zájmům a zálibám 
    b) mít možnost chodit do přírody 
    c) mít čas na odpočinek, rekreaci 
    d) mít možnost sportovat 
    e) mít možnost kulturního vyžití 
    f) ___________________________________________________ 



 

7. Jsi spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit v DM? 
    a) rozhodně ano 
    b) spíš ano 
    c) spíš ne 
    d) rozhodně ne 
    e) nezajímám se 
 
8. Jsi dostatečně informován/a o nabídce volnočasových aktivit v DM? 
    a) rozhodně ano 
    b) spíš ano 
    c) spíš ne 
    d) rozhodně ne 
    e) nezajímám se 
 
9. Účastníš se těchto aktivit v DM? 
    a) vždy 
    b) často 
    c) někdy 
    d) nikdy 
 
10. Pokud netrávíš svůj volný čas v DM podle svých představ, co je hlavním důvodem? 
    a) nic bych neměnil/a, jsem spokojen/a 
    b) nedostatek volného času 
    c) nedostatečná nabídka aktivit 
    d) jiný důvod __________________________________________ 
 
11. Které aktivity ti nejvíce v DM chybí? 
 


