
Porovnání účasti v pohybových aktivitách studentů středních škol 
a žáků základních škol - dotazník 
 
 

1) Jak často se mimo školu věnuješ sportu a pohybovým aktivitám? 

 4x týdně a více 

 2-3x týdně 

 1x týdně 

 nepravidelně 

 nikdy (pokud zaškrtneš tuto možnost, přeskoč na otázku č. 7) 

 

2) Jakým pohybovým aktivitám a sportům se mimo školu věnuješ nejčastěji? (M ůžeš 

zaškrtnout maximálně 3 možnosti) 

 Aerobic 

 Atletika 

 Badminton 

 Basketbal 

 Běh 

 Bojové sporty 

 Cyklistika 

 Fitness 

 Florbal 

 Fotbal 

 Gymnastika 

 Házená 

 Hokej 

 Horolezectví, sportovní lezení 

 In-line bruslení 

 Jezdectví 

 Jóga 

 Lyžování 

 Plavání 

 Skateboarding 

 Snowboarding 



 Squash 

 Tanec 

 Tenis 

 Turistika, vysokohorská turistika 

 Veslování 

 Volejbal 

 Zumba 

 Jiný sport………………………………. 

 

3) Jsi zaregistrován/a v nějakém sportovním klubu? 

 ano 

 ne (pokud zaškrtneš tuto možnost, přeskoč k otázce č. 6) 

 

4) Ve sportovním klubu jakého sportovního odvětví jsi zaregistrován/a? 

 Aerobic 

 Atletika 

 Badminton 

 Basketbal 

 Běh 

 Bojové sporty 

 Cyklistika 

 Fitness 

 Florbal 

 Fotbal 

 Gymnastika 

 Házená 

 Hokej 

 Horolezectví, sportovní lezení 

 In-line bruslení 

 Jezdectví 

 Jóga 

 Lyžování 

 Plavání 

 Skateboarding 



 Snowboarding 

 Squash 

 Tanec 

 Tenis 

 Turistika, vysokohorská turistika 

 Veslování 

 Volejbal 

 Zumba 

 Jiný sport………………………………. 

 

5) Účastníš se sportovních soutěží a utkání s klubem, ve kterém si zaregistrován/a? 

 ano 

 ne 

 

6) Proč se věnuješ sportu a pohybovým aktivitám?  

(zaškrtněte 1 NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ důvod) 

 baví mě to 

 pro zdraví 

 chci zhubnout a vypadat lépe 

 kvůli kamarádům 

 kvůli rodičům 

 jiný důvod (napište) ……………………………. 

 

Otázku č. 7 nevyplňuj, pokud se věnuješ sportu a pohybovým aktivitám. 

 

7) Proč se nevěnuješ sportu a pohybové aktivitě?  

(zaškrtněte 1 NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ důvod) 

 nebaví mě to 

 nemám čas kvůli škole 

 nemůžu sportovat ze zdravotních důvodů 

 sport považuji za neužitečný 

 nejsou na to peníze 

 jiný důvod (napište) …………………………… 

 



8) Jsi spokojený/ná s tím, jak často se věnuješ pohybovým aktivitám a sportu?  

 ano (pokud zaškrtneš tuto možnost, přeskoč k otázce č. 11) 

 ne  

 nevím (pokud zaškrtneš tuto možnost, přeskoč k otázce č. 11) 

 

 

9) Jak často by ses chtěl/a věnovat sportu a pohybovým aktivitám? 

 4x týdně a více 

 2-3x týdně 

 1x týdně 

 nepravidelně 

 nevím 

 

10) Proč se nevěnuješ sportu a pohybovým aktivitám tak často, jak by sis přál/a? 

 nemám čas kvůli škole 

 mám ještě další zájmy 

 nejsou na to peníze 

 kvůli rodičům 

 jiný důvod (napište) ………………………….. 

 
 
11) Pohlaví 
 

 muž   

 žena 

 
 
 
12) Jsem studentem/žákem: 
 

 střední školy       

 základní školy 

 
 
 


