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Příloha 1 - Dotazník: Zájem dětí a mládeže o sport a atletiku 

Prosím o vyplnění anonymního dotazníku, který sleduje zájem dětí a mládeže o sportovní 

aktivity mimo hodiny školní tělesné výchovy. Jsem studentka Univerzity Karlovy v Praze, 

Fakulty tělesné výchovy a sportu, výsledky výzkumu zpracuji ve své závěrečné diplomové 

práci. 

Pokyny k vyplnění:  

- u vybrané odpovědi zakroužkuj černý čtvereček    

- pokud budeš někde odpověď vypisovat, napiš ji tiskacím písmem 

1. Jsi(vyber pouze jednu odpověď) : 

          ■   dívka              ■   chlapec 

2. Kolik je ti let v den kdy vyplňuješ dotazník? (vyber pouze jednu odpověď) 

          ■   12 let              ■   13 let             ■   14 let           ■   15 let 

3. Do jaké chodíš třídy?(vyber pouze jednu odpověď) 

          ■    6. třída          ■    7. třída          ■    8. třída         ■    9. třída  

4. Jak trávíš nejčastěji svůj volný čas?(možno vybrat více odpovědí) 

          ■    sportem     ■    s kamarády     ■    učením      ■    u počítače       ■    u televize 

       ■    jiné: _________________________________________________________ 

5. Věnoval/a jsi se od školky až do 5. třídy nějakému sportu mimo školní tělesnou 

výchovu?(vyber pouze jednu odpověď) 

          ■    ano věnoval/a a věnuji se mu stále 

napiš jakému sportu:____________________________________________________ 

          ■    ano věnoval/a, ale již se tomuto sportu nevěnuji 

napiš jakému sportu:____________________________________________________ 

          ■    ne, žádný sport jsem nikdy dřív nedělal/a 

6. Kolikrát si jdeš v týdnu po škole zasportovat i mimo hodiny tělesné 

výchovy?(vyber pouze jednu odpověď) 

          ■    0x          ■    1x          ■    2x          ■    3x          ■    4x          ■    5x 

7. Jakému sportu se věnuješ?(možno vybrat více odpovědí) 

          ■    žádnému 

          ■    atletice 

          ■    fotbalu 

          ■    florbalu 

          ■    plavání 

          ■    jiný: _______________________________________________________ 
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8. Rozhodl/a si se pro tento sport ty sám/sama nebo tvoji rodiče? (vyber pouze jednu 

odpověď) 

          ■    moje rozhodnutí                   

          ■    rozhodnutí rodičů 

          ■    žádnému sportu se nevěnuji 

9. Kdo sportuje z tvé rodiny? (možno vybrat více odpovědí) 

          ■    máma           ■    táta 

          ■    sourozenec  ■    babička 

          ■    dědeček 

          ■    vůbec nikdo z rodiny nesportuje 

10. Znáš projekt Atletika pro děti?(vyber pouze jednu odpověď) 

          ■    ano, slyšel/a jsem o tomto projektu, ale neúčastnil/a jsem se ho 

          ■    ano, jako mladší jsem se tohoto projektu zúčastnil/a 

          ■    ne, nikdy jsem o tomto projektu neslyšel/a 

11. Při hodinách tělesné výchovy ve škole, máš rád/a hodiny atletiky?(vyber pouze 

jednu odpověď) 

          ■    ano, atletiku mám rád/a 

          ■    ne, atletiku nemám rád/a 

          ■    je mi to jedno, zda je hodina atletiky, či ne 

12. Chtěl/a by si atletiku dělat i ve svém volném čase a věnovat se tomuto sportu i 

více než jen v hodinách tělesné výchovy?(vyber pouze jednu odpověď) 

          ■    atletiku již jako sport dělám a jsem v atletickém klubu 

          ■    ano chtěl/a bych se atletice věnovat i po škole, ale žádný atletický klub zatím 

nenavštěvuji 

          ■    ne, o atletiku nemám zájem 

13. V případě zájmu o zápisu do atletického klubu, na koho se obrátíš s prosbou o 

radu a požádáš o pomoc s výběrem klubu?(možno vybrat více odpovědí) 

          ■    zeptám se rodičů 

          ■    zeptám se paní učitelky/pana učitele na tělocvik 

          ■    poradím se se svými přáteli a kamarády 

          ■  vyhledám si nejbližší atletický klub na internetu a zavolám si o informace 

sám/a 

          ■    nemám zájem uvažovat o možnosti zapsat se do atletického klubu  

           ■    jiná možnost:_______________________________________________ 


