
Příloha

Příloha č. 1 - Dotazník ke zjištění motivace dětí a dospívajících ke zdravému životnímu stylu

DOTAZNÍK 

ke zjištění motivace dětí a dospívajících 

ke zdravému životnímu stylu

Vážení studenti,

dovolte, abych Vám předložila tento dotazník a požádala Vás o jeho vyplnění. 

Výsledky budou sloužit ke zmapování toho, co Vás - žáky, motivuje ke zdravému životnímu 

stylu. Dotazník je anonymní, přesto se neobejdu bez Vašich základních personálních údajů 

(věk, pohlaví, třída), které jsou nutné pro konečné vyhodnocení výsledků. Prosím, abyste 

odpovídali dle vlastního přesvědčení. 

Věřím ve Váš objektivní přístup a děkuji Vám za čas, který jste vyplňování věnovali.

Lada Buzická

1. Pohlaví (zakroužkujte číslici)

a) muž 1

b) žena 2

2. Věk (zapište číslicí) ………………….

3. Ročník, ve kterém studujete (zakroužkujte číslici)

a) 5. třída 1

b) 6. třída 2

c) 7. třída 3

d) 8. třída 4

e) 9. třída 5



4. Sportuješ (nebo se věnuješ aktivní pohybové aktivitě) ve svém volném čase?

(zakroužkuj odpověď)

a) ANO

b) NE

Pokud si odpověděl/a ANO, pokračuj otázkou č. 5. 

Pokud si zatrhl/a NE, přejdi na otázku č. 6.

5. Z jakého důvodu sportuješ (věnuješ se aktivní pohybové aktivitě)?

(zakroužkuj 3 odpovědi, které jsou pro tebe nejdůležitější)

POHYBOVÁ AKTIVITA

1. Baví mě to

2. Chci zhubnout

3. Chci se vídat s kamarády

4. Chci vypadat dobře

5. Na přání rodičů

6. Při sportu přijdu na jiné myšlenky

7. Chci zlepšit svoji tělesnou kondici

8. Chci posilovat svoje zdraví

9. Chci se líbit ostatním

10. Jiný důvod

6. Stravuješ se zdravě?

(zakroužkuj odpověď)

a) ANO

b) NE

Pokud si odpověděl/a ANO, pokračuj otázkou č. 7. 

Pokud si zatrhl NE, přejdi na otázku č. 8.



7. Z jakého důvodu se snažíš stravovat zdravě?

(zakroužkuj 3 odpovědi, které jsou pro tebe nejdůležitější) 

ZDRAVÁ STRAVA

1. Protože se moji rodiče stravují zdravě

2. Chci zhubnout

3. Chutná mi ovoce a zelenina

4. Chci vypadat dobře

5. Na přání rodičů

6. Učíme se to ve škole

7. Mám strach, že budu nemocná/ý

8. Chci posilovat svoje zdraví

9. Protože se tak stravují moji kamarádi

10. Jiný důvod

8. Kouříš, konzumuješ alkohol nebo drogy jednou týdně nebo častěji?

(zakroužkuj odpověď)

a) ANO

b) NE

Pokud si zatrhl/a NE, pokračuj další otázkou č. 9.

Pokud si odpověděl/a ANO, přejdi na otázku č. 10. 

9. Co tě vede k tomu, abys nekouřil/a, nepil/a a nebral/a drogy?

(zakroužkuj 3 odpovědi, které jsou pro tebe nejdůležitější)

OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ

1. Rodiče

2. Kamarádi

3. Vím, že to poškozuje moje zdraví

4. Příklad rodičů

5. Nemoc v rodině



6. Příklad dospělého, kterého obdivuji

7. Učíme se to ve škole

8. Špatná zkušenost 

9. Nelíbí se mi to

10. Jiný důvod

10. Cítíš se v životě spokojený/á?

(zakroužkuj odpověď)

a) ANO

b) NE

Pokud si odpověděl/a ANO, pokračuj otázkou č. 11. 

11. Co ti pomáhá, aby ses cítil/a dobře?

(zakroužkuj 3 odpovědi, které jsou pro tebe nejdůležitější)

DUŠEVNÍ POHODA

1. Rodiče

2. Kamarádi

3. Domácí mazlíčci

4. Přátelské prostředí ve škole

5. Volné chvíle prožité s rodiči

6. Zájmové kroužky

7. Počítač

8. Dobré výsledky ve škole

9. Jídlo

10. Jiný důvod

Děkuji za Váš čas a trpělivost při vyplňování dotazníku.
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