
 

Přílohy 

Příloha číslo 1 

Dotazník pro rodiče 

Dobrý den,  

Jmenuji se Michaela Skopová a studuji na Pedagogické fakultě na Karlově univerzitě 

obor Vychovatelství. 

Tento dotazník slouží k výzkumu prováděnému v rámci mé bakalářské práce, ve které 

se zabývám volným časem dětí ze sociálně vyloučeného prostředí.  Výsledky výzkumu 

poslouží pouze k potřebám této bakalářské práce. 

Tento dotazník je anonymní. 

Děkuji za odpovědi.  

1. Jste  muž  /žena  (zakroužkujte) 

 

2. Kolik je Vám let? 

 

3. Kolik máte dětí? 

 

4. Vaše rodina se skládá? 

a) Vy a dítě (případně děti) 

b) Vy, manžel/ka a dítě (případně děti) 

c) Vy, manžel/ka, prarodiče, dítě (případně děti) 

d) Vy, manžel, manželka, prarodiče, dítě (případně děti), jiní příbuzní  

5. Jak tráví Vaše dítě svůj volný čas po návratu ze školy? 

a) Sleduje televizi 

b) Hraje hry na počítači 

c) Chodí ven s ostatními dětmi 

d) Pomáhá doma 

e) Dochází na kroužky 

6. Věnuje se Vaše dítě nějaké volnočasové aktivitě pravidelně? 



 

Ano  Ne  (zakroužkujte) 

7. Pokud ano, čemu? 

…………………………………………………………………………………… 

8. V čem si myslíte, že je Vaše dítě dobré? 

a) sport 

b) hudba/tanec 

c) kreslení 

d) cizí jazyky 

e) jiné, napište v čem……………… 

9. Napadlo Vás přihlásit Vaše dítě na kroužek? 

Ano/ Ne (zakroužkujte) 

10. Víte o možnostech trávení volného času ve Vašem městě? 

Ano  /ne  (zakroužkujte) 

11. V případě, že byste chtěli poslat Vaše dítě na nějaký zájmový kroužek, co je pro 

Vás překážkou? 

a) Nevím o žádném kroužku. 

b) Nedostatek financí. 

c) Bojím, že by tam moje dítě nezapadlo. 

d) Vyřízení všech záležitostí ohledně přihlášení. 

e) Jiné důvody, napište jaké…………………… 

12. Co Vaše dítě baví? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  



 

 

Příloha číslo 2 

Dotazník pro děti 

Dobrý den,  

Jmenuji se Michaela Skopová a studuji na Pedagogické fakultě na Karlově univerzitě 

obor Vychovatelství. 

Tento dotazník slouží k výzkumu prováděnému v rámci mé bakalářské práce, ve které 

se zabývám volným časem dětí ze sociálně vyloučeného prostředí.  Výsledky výzkumu 

poslouží pouze k potřebám této bakalářské práce. 

Tento dotazník je anonymní. 

Děkuji za odpovědi.  

 

1. Kolik je ti let? 

……………… 

2. Co tě baví? 

…………………………………………………………………………………… 

3. Pokud by sis vybíral/a kroužek, na který budeš chodit, co by pro tebe bylo 

rozhodující? 

a) Co se tam dělá 

b) Jestli tam chodí kamarádi 

c) Kde to je 

d) Jiné…………………………………………………………………………… 

4. Jak by ses nejraději o možnosti jak trávit svůj volný čas dozvěděl? 

a) Na internetu 

b) Z letáku 

c) Od kamarádů 

d) Ve škole 

e) Jiné…………………………………………………………………………… 

5. Znáš nějaká zařízení, kde je možné trávit volný čas? 



 

Ano  /Ne  (zakroužkuj) 

6. Jaké? 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


