10 PŘÍLOHY
Přílohy č. 1 – Dotazník
Vážení trenéři,
tento dotazník bude sloužit jako podklad pro mou diplomovou práci, která se zabývá
metodikou bruslení u dětí předškolního věku. Dotazník je anonymní. U otázek, kde je nabídka
odpovědí vyberte jednu z uvedených (označte tučně), nebo odpovězte vlastními slovy. Prosím
Vás o co nejupřímnější odpovědi. Předem velice děkuji za Vaši ochotu.
pohlaví:

věk:

délka praxe:

licence:

1) Baví vás práce s dětmi na ledě v předškolním věku?
a) ano

b) ne

c)

2) V čem vidíte pozitiva práce s nimi?

3) V čem vidíte negativa práce s nimi?

4) Když poprvé přijde dítě na led, čím začínáte?

5) Jak probíhá prvních 10 hodin kurzu? Prosím, napište ve zkratce, jaké prvky jezdíte dle Vaší
posloupnosti.

6) Využíváte nějakým způsobem motivaci? A jak?

7) Co používáte jako oporu (př. mantinel, dopomoc druhé osoby, jiné dítě z kurzu…)

8) Využili jste někdy tyč jako dopomoc (pro opření dětí?)
a) ano

b) ne

c)

9) Využíváte nějaké pomůcky při tréninku a které (puk, kužel, míč…)?

10) Můžete prosím uvést 3 - 5 prvků, při kterých pomůcky využíváte?

11) Hrajete nějaké hry během výuky na ledě? Můžete prosím uvést 3 hry s dětmi, co nejčastěji
hrajte?
12) Kolik máte maximálně dětí na osobu?

13) Podle jakého kritéria rozdělujete děti do družstev (věk, výkonnost, pohlaví…)?

14) Konzultujete se svými kolegy návrhy, hry, zážitky, zkušenosti z ledu?
a) ano

b) ne

c)

15) Jaký je Váš nejlepší zážitek s dětmi tohoto věku na ledě?

16) Jaký je Váš nejhorší zážitek s dětmi tohoto věku na ledě?

17) Připadá Vám literatura pro metodiku bruslení dostatečná?
a) ano

b) ne

c)

18) Mají děti předškolního věku kurzy zájem?
a) ano

b) ne

c)

19) Mají samotné školky o kurzy bruslení zájem?
ano

b) ne

c)

20) Pokračují děti dále po absolvování základního kurzu bruslení? Můžete uvést konkrétně do
jakého bruslařského odvětví?
hokej

rychlobruslení

krasobruslení

a) rozhodně ano

b) většinou ano

c) je to 50/50

d) spíše ne

e) nikdy

