
Milí žáci/žákyně, 

 Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Skládá se celkem ze 

sedmi otázek, jejichž zodpovězení Vám nezabere déle než 5 minut. Otázky jsou zaměřené na 

sport a pohybovou aktivitu ve volném čase i školní tělesné výchově. 

Tento dotazník je anonymní a zcela dobrovolný. Výsledky dotazníkového šetření 

budou zpracovány v mojí bakalářské práci na téma „Problematika pohybové aktivity dětí na 

prvním stupni základních škol“ v rámci mého studia na Pedagogické fakultě University 

Karlovy.  

Děkuji za Vaši ochotu a za čas strávený vyplněním dotazníku. 

Klára Hlaváčková 

  



Dotazník 

 

Vámi zvolené odpovědi zakroužkujte, případně stručně odpovězte na zadanou otázku. 

 

Nejprve prosím uveďte svůj věk a pohlaví.  

 

 

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

A dále přibližnou hmotnost v kilogramech a výšku v metrech. 

 

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

1. Kolik hodin věnujete pohybové aktivitě ve svém volném čase? 

a) 0 – 1 hodinu týdně 

b) 2 - 4 hodiny týdně 

c) 5 – 7 hodiny týdně 

d) 7 a více hodin týdně 

 

Následující otázku vyplňte pouze tehdy, pokud jste u předchozí otázky zvolili možnost a, 

pokud ne, otázku vynech. 

2.  Proč se žádné pohybové aktivitě nevěnujte, případně proč jí nevěnujete více času? 

a) nebaví mě to, raději se věnuji jiné činnosti 

b) rodiče mi to zakázali, nepodporují mě 

c) ze zdravotních důvodů 

d) nemám příliš volného času 

e) v mém okolí je nedostatek zájmových kroužků a příležitostí ke sportu 

f) jiná možnost………………………………………………………………………………….. 

 

3. Kolik hodin trávíte ve svém volném čase u počítače/tabletu/mobilu a televize nebo jiné 

informační technologie? 

a) méně než 1 hodinu denně 

b) 1 - 2 hodiny denně 

c) 3 - 4 hodiny denně 

d) více než 4 hodiny denně 



 

4. Vyberte z následujících možností jednu, která nejlépe charakterizuje tvůj vztah ke školní 

tělesné výchově. 

a) tělesnou východu nemám rád/ráda, na hodiny chodím nerada 

b) nevadí mi, ale netěším se na ní 

c) mám ji rád/ráda, na hodiny se těším 

d) je to můj nejoblíbenější předmět 

 

5. Navštěvujete ve svém volném čase nějaký zájmový kroužek nebo organizaci zaměřenou na 

sport? 

a) ano, 3x či vícekrát týdně, doplňte jaký……………………………………………………… 

b) ano, 2x týdně, doplňte jaký…………………………………………………………………... 

c) ano, 1x týdně, doplňte jaký…………………………………………………………………... 

d) ne 

 

Následující otázku vyplňte pouze tehdy, pokud jste u předchozí otázky odpověděli ano, tj. 

odpověď a, b nebo c, pokud ne, otázku vynech. 

6. Vyberte z následujících možností, co vás motivovalo či přimělo se do kroužku přihlásit. 

a) přání rodičů 

b) vlastní vůle 

c) kamarádi, spolužáci 

d) zdravotních důvody 

 

7. Kromě pohybových aktivit v rámci školního vyučování nebo kroužku, se ve svém volném 

čase: 

a) nevěnuji žádné sportovní činnosti 

b) věnuji se (doplň jakým aktivitám, např. jízda na kole, turistika, jízda na koni, fotbal apod.)  

 

………………………………………………………………………………………………… 


