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Příloha č. 1: Anketa: Začlenění jezdecké turistiky do základní školy v rámci zájmového 

útvaru 

Příloha č. 1 k diplomové práci 

Lehocká, I. (2016): Jezdecká turistika v mimoškolní výchově 

(Případová studie na Základní škole Dolní Hbity) 

 

Anketa: Začlenění jezdecké turistiky do základní školy v rámci zájmového 

útvaru 

Jmenuji se Iveta Lehocká a jsem studentkou posledního ročníku studia Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, oboru TVS. Dovoluji si Vám předložit anketu s 

prosbou o její vyplnění, které Vám nezabere více než 5 minut. Anketa je zcela anonymní a 

údaje, které mi poskytnete, využiji ve své diplomové práci. 

 Vyplňte prosím následující anketu. Můžete zaškrtnout i více odpovědí. 

 

Za Vaši ochotu a čas Vám předem velice děkuji. 

S pozdravem Iveta Lehocká 

 

1.) Kolik let je Vašemu dítěti?  

□ 6 – 8 let  □ 9 – 10 let  □ 11 – 12 let    □ 13 – 15 let 

 

2.) Navštěvuje Vaše dítě nějaký zájmový útvar (kroužek, sportovní klub, oddíl,…)? 

  □ ano   □ ne  

Pokud ne, chtěli byste, aby navštěvovalo nějaký zájmový útvar?  □ ano   □ ne  

Poklud ano, organizuje zájmový útvar škola?    □ ano   □ ne  

 

3.) Kolik měsíčně zaplatíte za jeden zájmový útvar?  

□ do 100,-  □ do 200,-  □ do 500,-  □ do 1000,-  □ více než 1000,-  

 

4.) Má Vaše dítě kladný vztah ke zvířatům?    



□ ano velmi, má vlastní zvíře         □ ano velmi, ale nemůže mít vlastní zvíře 

□ ano, ale nechce mít vlastní zvíře   □ nevyhledává kontakt se zvířaty         

□ ne, necítí se dobře v přítomnosti zvířat  

 

5.) Měli byste Vy a Vaše dítě zájem o jezdeckou turistiku v rámci zájmového útvaru 

na základní škole? (jízda na koni přírodou, znalosti o jezdecké turistice, péče o 

koně, péče o stáj a boxy, péče o sedlový materiál a další postroje, vědomosti o 

krmení koní) 

□ ano   □ ne  

 

Pokud ne, z jakých důvodů? 

□ finanční náročnost   □ časová náročnost    □ riziko úrazu         

□ zdravotní důvody           □ nezájem o aktivity s koňmi  □ nezájem o 

sportovní aktivity     

  

6.) Dostalo se někdy Vaše dítě do kontaktu s koňmi? Nebo dokonce má zkušenosti 

s péčí o koně a s jezdectvím? 

 □ ano   □ ne  

 

7.) Navštěvuje Vaše dítě nějakou jezdeckou stáj či je členem jezdeckého oddílu? 

□ ano   □ ne  

 

8.) Kolik byste byli schopni jednorázově investovat do nezbytného vybavení pro 

provozování jezdecké turistiky pro Vaše dítě? (přilba, chapsy, jezdecké boty, 

jezdecké rukavice,…) 

□ do 200,-  □ do 500,-  □ do 1000,-  □ do 2000,-  □ více než 2000,-  

 

9.) Jakou částku měsíčně byste byli ochotni zaplatit za tento zájmový útvar?  

 □ do 200,-  □ do 500,-  □ do 1000,-  □ do 2000,-  □ více než 2000,- 

 

10.) Jaký je měsíční příjem Vaší rodiny? 

 □ do 10 000,-  □ do 20 000,-  □ do 30 000,-   □ do 40 000,-          

 □ do 50 000,-   □ více než 50 000,- 



 

11.) O jaký způsob dopravy dítěte do jezdecké stáje byste měli zájem? 

□ vlastní doprava  □ hromadná doprava organizovaná školou 

 


