
Příloha

Dotazník – Využití volného času dětí a mládeže jako prevence kriminality

Ahoj, 

jmenuji se Markéta Spálenková a jsem studentka 2. ročníku Univerzity Karlovy, 

Husitsko teologické fakulty oboru sociální pedagogika. Ráda bych Vás požádala o vyplnění 

tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma: „Využití volného času dětí a 

mládeže jako prevence kriminality.“

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné, veškerá získaná data budou 

použita výhradně ke zpracování bakalářské práce.

Za ochotu a Váš cenný čas předem děkuji.

Markéta Spálenková, Dis.

1. Kolik ti je let?

a) 7 – 9 let

b) 10 – 12 let

c) 13 – 15 let

d) 16 – 18 let

2. Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas?

a) Venku s kamarády

b) Spánek

c) Sledování TV, PC

d) Koníčky

e) jiné



3. Chodíš do nějakého kroužku?

a) Ano

b) Ne

4. Do jakého?

…………………………………………………

5. Pokud ne, proč žádný nenavštěvuješ?

………………………………………………….

6. Jak často navštěvuješ tento kroužek?

a) 1x týdně

b) 2-3x týdně

c) 4-5x týdně

d) 6-7x týdně

7. Co bylo důvodem zvolit si zrovna tento kroužek?

a) Rodiče to chtěli

b) Já jsem tam chtěl(a) chodit

c) Chodí tam kamarád(i)

d) Jiné

8. S kým nejčastěji trávíš volný čas?

a) S rodinou

b) Sám

c) S kamarády



9. Kolik času nejčastěji trávíš u PC (TV)?

a) 1-3 hodiny denně

b) 4-6 hodin denně

c) 7-9 hodin denně

d) 10 a více hodin denně

10. Víš o zařízeních nebo organizacích v okolí tvého bydliště, které nabízejí 

volnočasové aktivity?

a) Ano 

b) Ne

11. Jaké aktivity nabízejí?

a) Sportovní

b) Hudební

c) Taneční

d) Výtvarné

e) Jiné

12. Jak ses o nich dozvěděl(a)?

a) Na internetu

b) Od kamarádů

c) Ve škole

d) Jiné



13. Navštěvuješ je?

a) Ano

b) Ne

14. Pokud ano, jaké?

…………………………………………………………

15. Pokud ne, zaujal tě nějaký, který bys případně navštěvoval(a)?

a) Ano

b) Ne

16. Pokud ano s jakým zaměřením?

……………………………………………………..


