
9 Přílohy 

Tab. č. 16 Domníváte se, že menší účast lidí na sportování je způsobena nedostatkem 

tělovýchovných a sportovních zařízení? 

 

      @3c 

Celkem       souhlas nesouhlas 

Pohlaví chlapci N 87 379 466 

% 18,7% 81,3% 100,0% 

dívky N 102 497 599 

% 17,0% 83,0% 100,0% 

Celkem N 189 876 1065 

% 17,7% 82,3% 100,0% 

 

Ukázka dotazníku PASA 

 

Názory a postoje  15- 18 leté mládeže na sport, tělesnou výchovu a jiné 

pohybové aktivity  

 
Předkládáme Vám dotazník, který sleduje názory a postoje mládeže k   

pohybovým aktivitám a sportu. Prosím o vyplnění níže uvedených otázek 

anonymně. 
 

1. Jak jsou sport, TV a ostatní pohybové aktivity důležité pro život současného člověka? (Vyberte 

jednu odpověď). 

 

1) nejsou důležité                                              3) důležité, ale hlavně pro 

mladé 

2) pro někoho jsou snad důležité                      4) jsou důležité pro všechny 

lidi 

 
2. Jaký je význam sportu a TV pro život? 

 

VELKÝ  STŘEDNÍ   MALÝ   ŽÁDNÝ   NEVÍM 

       1             2                3              4                5    

a) zdravý tělesný a duševní    

     vývoj v mládí                           1   2   3   4   5 

b) udržování tělesné kondice        1   2   3   4   5 

c) zachování a upevnění zdraví    1   2   3   4   5 

d) využití volného času                 1   2   3   4   5 

e) získání peněz, dobrého  

    pracovního zařazení                  1   2   3   4   5 

f) navazování a upevňování 

    společenských vztahů               1   2   3   4   5 

g)  relaxace a zbavení stresu         1   2   3   4   5 

h) schopnost překonávat pře- 

kážky i sebe sama                         1   2   3   4   5 



i) zvyšování sebevědomí              1   2   3   4   5 

j) je to možnost jak vyniknout      1   2   3   4   5 

 

 

     5. Za posledních 5 let jste byl (odpovědi na všechny uvedené alternativy): 

 

                           ano       ne 

a) aktivní závodník, hráč   1 2 

b)  trenér, cvičitel   1 2 

c) funkcionář, organizátor       1 2 

d) rekreační sportovec, cvičenec, či     1 2 

       turista 

 

   6.   Pokud  jste v současné době, ale i dříve sportoval (a), cvičil(a), o jaké sporty či jiné pohybové 

aktivity se nejčastěji jednalo? (VYPIŠTE DVA ČÍSELNÉ KÓDY PODLE SEZNAMU SPORTŮ) 

 

a) sporty nebo jiné pohybové aktivity v posledním roce 

…………………………………….....………............................ 

b) sporty nebo jiné pohybové aktivity prováděné 

dříve………………………………………………........................ 

 
7.  Nyní prosím uveďte, jak je to se sportováním ve Vaší rodině. Provozovali nebo provozují nějaký 

sport? 

 

sportuji   dříve sportoval    nesportoval    nevím   

        1                       2                     3             4 

 

otec        1          2        3        4   

matka              1          2        3        4 

 

Další odpověď vyplňte pouze, pokud jste v předchozí otázce zaškrtli možnost 1 nebo 2 

 

     8. Jaké sporty provozovali nebo provozují: (VYPIŠTE KÓD SPORTU PODLE PŘEDLOŽENÉHO 

SEZNAMU - JEN HLAVNÍ) 

 

otec ..............................………….. 

matka…………………………….. 

 

OTÁZKA  PRO  TY, KTEŘÍ UVEDLI, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ SPORTUJÍ 

 

9. Jak často jste se za poslední měsíc věnovali sportu, cvičení či jiným pohybovým aktivitám 

v rozsahu nejméně 20 minut trvání nebo 2 km chůze, běhu. (zakroužkujte) 

 

vůbec       1-5x        6-10x    11-15x    16-20x    21-25x    26 a víc 

   

 1                 2              3             4              5            6        7 

 

10. Nyní otázka týkající se nákladů z rodinného rozpočtu na sportování. Kolik peněz přibližně 

vynakládáte na aktivní sportování, cvičení průměrně za 1 měsíc: 

 

   celkem Kč    …………… 

 

11. Jsou tyto náklady pro Vás přijatelné? 



 

1) ano je to bez problémů 

2) je to dost, ale když se chce, vydrží 

se to 

3) je to příliš nákladné a budeme to 

muset omezit 

 

 

12. Uveďte, prosím, v jakém tělovýchovném nebo sportovním zařízení sportujete. Kroužkujte dvě 

možnosti:  

 

(1) velká krytá zařízení např. tělocvičny, bazény, zimní stadióny aj. 

(2) fit centrum, posilovna 

(3) doma v bytě   

(4) veřejná prostranství např. parky, silnice, parkoviště, pěšiny, stezky aj.  

(5) v přírodě 

(6) velká otevřená zařízení např. plovárny, sídlištní hřiště, stadióny, kluziště apod. 

 

 13. Jaké jsou ve Vašem bydlišti (obci, městě) podmínky pro sportování, cvičení a pohybové aktivity. 

Dnešní podmínky považujete za: 

 

1) velmi dobré, je zde možno provozovat prakticky všechno 

2) celkem to ujde, kdo chce najde si příležitost 

3) je zde jen málo možností 

4) prakticky zde nic není 

5) nevím, neuvažoval jsem o tom, nemohu posoudit 

 

14. Za poslední období (zhruba 5 let) ve Vašem bydlišti sportovních zařízení: 

 

1) přibylo 

2) ubylo 

3) je to stejné 

4) nevím 

 

18.  Vybavenost domácnosti sportovním nářadím (vybavením). Uveďte veškeré sportovní 

nářadí, vybavení na lyže, turistiku apod. (zakroužkujte) 

 

1) kanoe, kajak, windsurfing 

2) horské nebo jiné kolo 

3) stůl na stolní tenis 

4) míč na volejbal, fotbal, basketbal aj. 

5) tenis. raketu, soupravu na badminton 

6) činky, posilovací zařízení, rotoped 

7) vybavení pro sjezdové, běžecké lyžování 

8) stan 

9) jiné …………………………………………. 

 

Na závěr identifikace: 

 

21. Kolik je Vám let ?  .................. 

 

22. Jste:     1)  muž      2)   žena                          Děkujeme za vyplnění dotazníku! 
 


