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Příloha 1: Dotazník pro ředitele základní školy

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
děkuji za Vaši podporu mého výzkumu týkajícího se fyzické zdatnosti dětí. Tento statistický průzkum mi
bude sloužit k analýze faktorů ovlivňující fyzickou zdatnost a pokusím se v rámci své diplomové práce
také sestavit návrh opatření vedoucí ke zlepšení tohoto stavu. Všechny informace, které mi poskytnete,
považuji za důvěrné a neposkytnu je třetí osobě bez Vašeho souhlasu a ani nebudu uvádět ve své práci
nic, co by vedlo k přímé nebo nepřímé identifikaci Vaší školy a jejích žáků.
Děkuji
Bc. Jan Šimek

Vyberte okres:
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor

Vyberte svou školu:
… výčet škol ve zvoleném okresu

Jakou maximální kapacitu dětí má Vaše škola?
Kolik žáků je aktuálně ve Vaší škole? (Postačí přibližný počet zaokrouhlený na
desítky).
Kolik je na Vaší škole celkem učitelů?
Kolik z nich učí tělesnou výchovu (dále TV)?
Kolik z těchto učitelů má aprobaci na TV?
Nabízí Vaše škola volnočasové aktivity?
Ano
Ne
… Po odpovědi „Ano“ následuje:
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Jaké volnočasové aktivity Vaše škola nabízí? (Možnost více odpovědí)
Sportovní kroužky
Umělecké kroužky
Vědecké kroužky
Jazykové kroužky
Jiné:

Zúčastňují se děti z Vaší školy nějakých nesportovních soutěží (např. matematická
olympiáda)?
Ano
Ne

Zúčastňují se děti z Vaší školy sportovních soutěží?
Ano
Ne
… Po odpovědi „Ano“ následuje:

Jakých sportovních soutěží se žáci zúčastňují?
Kolektivních sportovních her.
Individuálních odvětví.
Individuálních i kolektivních.

Jaké máte ve škole prostory k výuce TV? (Možnost více odpovědí)
Tělocvična s rozměry alespoň hřiště na basketbal (26x14 m).
Tělocvična s rozměry alespoň hřiště na volejbal (18x9 m).
Tělocvična s menšími rozměry, než má hřiště na volejbal.
Jiná místnost (gymnastický sál, zrcadlový sál, tatami (místnost pro karate), …).
Multifunkční hřiště.
Hřiště (alespoň o velikosti volejbalového hřiště).
Zahrada (zelená plocha).
Jiné:

Jaké jiné prostory, které nejsou součástí Vaší školy, využívá Vaše škola pro výuku
TV? (Možnost více odpovědí)
Tělocvična s rozměry alespoň hřiště na basketbal (26x14 m).
Tělocvična s rozměry alespoň hřiště na volejbal (18x9 m).
Tělocvična s menšími rozměry, než má hřiště na volejbal.
Jiná místnost (gymnastický sál, zrcadlový sál, tatami).
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Plavecký bazén.
Multifunkční hřiště.
Hřiště s přírodním povrchem.
Bruslařská dráha.
Zimní stadion.
Posilovna.
Jiné:

Jaké má Vaše škola zaměření?
Tělesná výchova a sport.
Cizí jazyky.
Matematika a přírodovědné předměty (M, F, Ch, …).
Umělecké předměty (HV, VV, …).
Jiné předměty.
Bez zaměření.

Jaká je hodinová dotace TV na Vaší škole v jednotlivých ročnících?
6. ročník (klasická třída):
7. ročník (klasická třída):
8. ročník (klasická třída):
9. ročník (klasická třída):
6. ročník (třída s rozšířenou výukou TV):
7. ročník (třída s rozšířenou výukou TV):
8. ročník (třída s rozšířenou výukou TV):
9. ročník (třída s rozšířenou výukou TV):

Myslíte si, že by se měla časová dotace TV zvýšit?
Ano, hledám řešení, aby se výuka TV mohla u nás rozšířit.
Ano, ale v současné době řešení nehledám.
Ne, je plně dostačující.
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Jaké problémy souvisí s navýšením časové dotace? (Možnost více odpovědí)
Nemáme prostory pro další hodiny výuky TV.
Žáci by museli trávit další čas ve škole.
Nemáme finance na pronájem cizích zařízení.
V cizích zařízeních není prostor.
Jiné:

Vyberte hlavní problém související s navýšením časové dotace.
Nemáme prostory pro další hodiny výuky TV.
Žáci by museli trávit další čas ve škole.
Nemáme finance na pronájem cizích zařízení.
V cizích zařízeních není prostor.
Jiný.

Myslíte si, že dlouhodobě dochází k poklesu fyzické kondice u žáků?
Ano
Ne

Máte Vy osobně snahu o zlepšení fyzické kondice žáků?
Ano, snažím se proto, aby se žáci více hýbali (např. sportovní dny, navýšení časové dotace,
dobrovolné kroužky, spolupráce se sportovními oddíly atd.)
Ne, o změnu se nesnažím.

Jaký je Váš postoj ke sportu a k pohybu?
Pravidelně (alespoň 3x týdně) sportuji nebo se pohybuji.
Sportuji, ale spíše výjimečně.
Nesportuji.

Dotazník je u konce. Děkuji Vám za jeho vyplnění, vážím si Vašeho názoru. Pokud
byste rád(a) ještě něco sdělil(a), zde na to máte prostor. (Např. Váš názor na
celkovou situaci poklesu fyzické kondice u dětí, Váš návrh, jak by se mohla výuka
TV upravit, postěžovat si na celkovou situaci školství atd.))
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Příloha 2: Dotazník pro učitele tělesné výchovy

DOTAZNÍK PRO UČITELE
TĚLESNÉ VÝCHOVY
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
děkuji za Vaši podporu mého výzkumu týkajícího se fyzické zdatnosti dětí. Tento statistický průzkum mi
bude sloužit k analýze faktorů ovlivňující fyzickou zdatnost a pokusím se v rámci své diplomové práce
také sestavit návrh opatření vedoucí ke zlepšení tohoto stavu. Všechny informace, které mi poskytnete,
považuji za důvěrné a neposkytnu je bez souhlasu školy třetí osobě a ani nebudu uvádět ve své práci nic,
co by vedlo k přímé nebo nepřímé identifikaci Vaší školy a jejích žáků.
Děkuji
Bc. Jan Šimek

Vyberte okres:
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor

Vyberte svou školu:
… výčet škol ve zvoleném okresu

Kolik je Vám let?
Kolik let učíte tělesnou výchovu (dále jen TV)?
1. rokem
2-5 let
6-10 let
Více než 10 let

Kolik vyučovacích hodin TV týdně učíte tento školní rok?
Máte aprobaci na TV?
Ano, mám.
V současnosti nemám, ale plánuji dostudovat.
Ne, nemám.
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Učíte ještě jiné předměty kromě TV?
Ano.
Ne, učím pouze TV.
… Po odpovědi „Ano“ následuje:

Jaké další předměty kromě TV tento školní rok učíte? (Možnost více
odpovědí)
Matematika
Fyzika
Chemie
Dějepis
Biologie
Zeměpis
Jazyky (Čj, Aj, Nj, …)
Občanská výchova
Výchova ke zdraví
Jiný:

Kolik vyučovacích hodin celkem (včetně TV a ostatních předmětů) týdně
učíte tento školní rok?
Zvládáte ve výuce TV plnit ŠVP?
Většinou ano.
Jak kdy, záleží na třídě.
Většinou ne.

Jaké jsou Vaše snahy/cíle ve výuce TV? (Možnost více odpovědí)
Zvýšit fyzickou kondici žáků.
Naučit žáky co nejvíce druhů pohybových aktivit, sportů a her.
Především zaujmout pozornost a postarat se o zábavu žáků.
Zajistit především bezpečnost a zdraví žáků.
Jiné:

Jaká je Vaše hlavní snaha/cíl ve výuce TV?
Zvýšit fyzickou kondici žáků.
Naučit žáky co nejvíce druhů pohybových aktivit, sportů a her.
Především zaujmout pozornost a postarat se o zábavu žáků.
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Zajistit především bezpečnost a zdraví žáků.
Jiné.

Jaké teoretické poznatky v rámci TV žákům sdělujete? (Možnost více odpovědí)
Základní pravidla her (pravidla fotbalu, hokeje, …).
Základní pravidla soutěží (atletických, gymnastických disciplín, …).
Názvy náčiní a nářadí.
Gymnastické názvosloví.
Jiné:

Uveďte, jakou část výuky věnujete jednotlivým aktivitám během celého školního
roku. Přiřaďte % jednotlivým aktivitám tak, aby součet byl 100 %.
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Atletika:

Gymnastika:

Pohybové hry:

Sportovní hry:

Ostatní aktivity:

V hodinách tělesné výchovy v různých ročnících:
Vyučuji stále ty samé hry, ale prohlubuji učivo.
Každý ročník učím jiné hry.
Učím jen jeden ročník.

Provádíte v hodinách TV tradiční nástup?
Ano pravidelně. Je to jedna z dovedností, kterou by měli žáci znát.
Ano občas (důležité, aby jej žáci uměli, ale pravidelně to nestíháme).
Ne.
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Jakou formou obvykle provádíte zahřátí a rozcvičení žáků?
Rozběhání (hrou či během kolem tělocvičny).
Klasická rozcvička (protahovací, mobilizační, posilovací cvičení).
Rozcvička v daném tématu hodiny (např. při výuce basketbalu žáci driblují).
Pokaždé jinak.
Rozcvičení nedělám, je to ztráta času, zahřejí se v průběhu.

Provádíte v hodinách TV protažení na závěr (strečink)?
Většinou ano. Je to důležité pro správný růst.
Občas ano, jen aby žáci věděli, že je to pro ně zdravé.
Nedělám, nestíhám to.

Označte atletické učivo, které žáky učíte. (Možnost více odpovědí)
Rychlý běh do 100 m
Vytrvalostní běh na dráze do 3000 m
Běh v terénu až do 20 minut
Běh přes překážky
Štafetový běh
Skok daleký z rozběhu
Skok vysoký (flop – při vhodných podmínkách)
Víceskok z místa
Hod míčkem
Vrh koulí
Jiné:

Co by měli žáci po Vaší výuce atletiky umět (vědět)? (Možnost více odpovědí)
Chápat význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty.
Umět zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit a zapsat výkony.
Zvládat úpravu jednotlivých soutěžních sektorů.
Znát základní startovací povely.
Jiné:

Označte gymnastické učivo, které žáky učíte. (Možnost více odpovědí)
Stoj na hlavě
Stoj na rukou
Kotoul vpřed
Kotoul vzad
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Přemet stranou
Přeskok – roznožka
Přeskok – skrčka
Hrazda – výmyk
Hrazda - toč vzad
Hrazda – podmet
Kruhy - překot vzad
Kruhy – komíhání
Trampolína – salto
Šplh na tyči (s přírazem nebo bez přírazu)
Šplh na laně (s přírazem nebo bez přírazu)
Rytmická gymnastika (počítací doba, tempo, rytmus, …)
Taneční výchova (lidové tance, společenské tance, taneční styly součastnosti: zumba, hiphop, …)
Jiné:

Co by měli žáci po Vaší výuce gymnastiky umět (vědět)? (Možnost více odpovědí)
Znát osvojované pojmy a názvy náčiní a nářadí.
Umět cvičit dle slovních pokynů nebo grafického nákresu.
Umět dát ostatním dopomoc při cvičení.
Zvládat jednodušší cviky bez dopomoci.
Zvládat obtížný prvek s dopomocí.
Zvládat jednoduché taneční kroky.
Zvládat z osvojených cviků připravit krátkou sestavu a zacvičit ji.
Umět využívat gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti a pro správné držení těla.
Dbát na bezpečnost při cvičení.
Jiné:

Označte sportovní hry, které žáky učíte. (Možnost více odpovědí)
Brankové (fotbal, basketbal, házená, florbal, korfbal, frisbee, ...)
Síťové (volejbal, nohejbal, ringo, tenis, badminton, stolní tenis, ...)
Pálkovací (softbal, basebal, kriket, ...)
Netradiční (bumbácbal, ringet, discgolf, kanjam, spikeball, ...)
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Co by měli žáci po Vaší výuce sportovních her umět (vědět)? (Možnost více
odpovědí)
Hrát fairplay.
Zvládat základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před a po utkání.
Zvládat základní herní činnosti jednotlivce.
Zvolit taktiku hry.
Znát základní pravidla her.
Chápat role v družstvu.
Jiné:

Označte úpolové sporty, které žáky učíte. (Možnost více odpovědí)
Základy sebeobrany
Judo
Karate
Aikido
Sumo
Jiné:

Označte outdoorové aktivity, které s žáky děláte (ve škole nebo na kurzech).
(Možnost více odpovědí)
Turistika
Cykloturistika
Vodní turistika
Lyžování a snowboarding
Lanové aktivity
Inline bruslení
Bruslení na ledě
Plavání
Jiné:

Jezdíte s žáky na sportovní kurzy?
Ano
Ne
… Po odpovědi „Ano“ následuje:
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Na jaké sportovní kurzy s žáky jezdíte? (Možnost více odpovědí)
Lyžařský kurz
Kurz v přírodě
Cyklistický kurz
Vodácký kurz
Jiné:

Vyučujete Vy osobně na škole nějaký sportovní kroužek? (Pokud ano, napište
jaký.)
Ne
Ano:

Vyučujete sport mimo školu (např. někde v oddíle)? (Pokud ano, napište jaký)
Ne
Ano:

Jaké máte ve škole vybavení kabinetu TV?
Jsme plně vybaveni (máme žebřiny, míče, koše, branky, žíněnky, gymnastický koberec, hrazdu,
kruhy, kozu, koně, švédské bedny, lana, tyče, sítě, … tedy skoro všechno, co lze k výuce využít).
Jsme dostatečně vybaveni (většinu máme, ale něco nám chybí).
Máme pouze základní vybavení (žebřiny, žíněnku, dva míče).
Nemáme téměř žádné vybavení.

Jste spokojen se stavem vybavení?
Rozhodně ano (vše máme v bezvadném stavu).
Spíše ano (sem tam něco je staré a opotřebované).
Spíše ne (hodně věcí je ve špatném stavu).
Rozhodně ne (většina vybavení je ve špatném stavu).

Snažíte se o obnovu a nákup vybavení?
Ano, je to v mé kompetenci.
Ano, ale o vybavení se stará jiný učitel.
Ne.

Myslíte si, že by se měla časová dotace TV zvýšit?
Ano určitě, není dle mého názoru dostatečná.
Ne, je plně dostačující.
Nevím.
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Jaké problémy podle Vás souvisí s navýšením časové dotace TV? (Možnost více
odpovědí)
Nemáme prostory pro další hodiny výuky TV.
Žáci by museli trávit další čas ve škole.
Nemáme finance na pronájem cizích zařízení.
V cizích zařízeních není prostor.
Jiné:

Který konkrétní problém je podle Vás nejdůležitější?
Nemáme prostory pro další hodiny výuky TV.
Žáci by museli trávit další čas ve škole.
Nemáme finance na pronájem cizích zařízení.
V cizích zařízeních není prostor.
Jiné.

Pokud by se časová dotace navýšila, mohli bychom... (Možnost více odpovědí)
chodit do tělocvičny (máme v ní dostatek prostoru pro zvládnutí navýšení).
chodit plavat, bruslit nebo do posilovny.
cvičit ve třídě (pilates nebo drobné pohybové hry).
Jiné

Jak určujete známku žáků na vysvědčení?
Jako průměr známek z jednotlivých disciplín (=hodnotím pouze výkony, nikoliv morálku nebo chuť
cvičit).
Prioritou pro udělení známky je přístup žáka (=výkony si pouze zaznamenávám, dávám za ně dílčí
známky, ale na tvorbu celkové známky nemají vliv).
Většinou všem dávám jedničky.
Jinak:

Baví Vás práce učitele?
Ano, tato práce mě naplňuje.
Spíše mě baví, ale je to pro mě fyzicky i psychicky náročné.
Spíše mě nebaví (převažuje počet negativ).
Vůbec mě nebaví.

Jak jste spokojen/a se svým platem?
Zcela spokojen/a
Spíše spokojen/a
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Spíše nespokojen/a
Zcela nespokojen/a

Převlékáte se na hodiny TV?
Vždy
Většinou ano
Spíše ne
Nikdy

Jaký je Váš postoj ke sportu a k pohybu?
Jsem aktivním sportovcem (závodím nebo hraji soutěž v oddíle).
Jsem pasivním sportovcem (dříve jsem býval aktivní, dnes sportuji pravidelně, protože mě to baví).
Sportuji, ale spíše výjimečně.
Nesportuji.

Dotazník je u konce. Děkuji Vám za jeho vyplnění, vážím si Vašeho názoru. Pokud
byste rád(a) ještě něco sdělil(a), zde na to máte prostor. (Např. Váš názor na
celkovou situaci poklesu fyzické kondice u dětí, Váš návrh, jak by se mohla výuka
TV upravit, postěžovat si na celkovou situaci školství atd.))
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Příloha 3: Dotazník pro žáky

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Milá žákyně, milý žáku,
tento dotazník je zaměřený na Tvůj názor na výuku tělesné výchovy na této škole. Spolu s Tebou jej
obdrželi jak ostatní žáci 2. stupně základních škol v celém Jihočeském kraji, tak učitelé tělesné výchovy i
pan ředitel/paní ředitelka.
Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak probíhá výuka na základních školách a následně se pokusit učinit
takové kroky, které by vedly ještě k lepší a pestřejší výuce tělesné výchovy.
Proto je důležité, abys dotazník vyplnil pravdivě a podle Tvého názoru. Tvé odpovědi jsou plně
anonymní a nikdo se k nim nedostane.

Vyberte okres, kde sídlí Vaše základní škola:
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor

Vyberte svou školu:
… výčet škol ve zvoleném okresu

Jsi:
muž
žena

Do jakého ročníku chodíš?
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Chodíš na tělesnou výchovu?
Ano.
Ne. Jsem trvale omluven od lékaře.
… Po odpovědi „Ne. Jsem trvale omluven od lékaře.“ následuje:
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Jak nahrazuješ svou neúčast na tělesné výchově?
Chodím do jiné třídy na jiné hodiny.
Na tělocviku si musím sednout a koukat na ostatní, jak cvičí.
Na tělocviku si musím sednout a ještě musím dělat teoretické úkoly navíc.
Na tělocvik chodit nemusím, ale musím pravidelně zpracovávat teoretické úkoly.
Na tělocvik chodit nemusím vůbec.
Jinak (napiš):

Jakou známku z tělesné výchovy míváš na vysvědčení?
Automaticky N (neklasifikován).
Automaticky 1.
Moje známka je za moje náhradní úkoly.
Jinou.
… následuje otázka „ Děláš teď nějakou sportovní mimoškolní aktivitu …“

Baví Tě tělesná výchova?
Rozhodně ano.
Spíše ano.
Spíše ne.
Rozhodně ne.
… Po odpovědích „Spíše ne“, „Rozhodně ne“ následuje:

Proč Tě nebaví tělesná výchova? (Možnost více odpovědí)
Dostávám z něj špatné známky na vysvědčení.
Nemám rád pana učitele / paní učitelku.
Pan učitel / paní učitelka mě nemá rád / ráda.
Pohyb není moje silná stránka.
Jiný důvod (napiš ho):

Myslíš si, že by měl být navýšen počet hodin tělesné výchovy?
Rozhodně ano, bylo by to super.
Spíše ano.
Spíše ne.
Určitě nechci více hodin tělocviku.
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Koho máš na tělesnou výchovu?
Pana učitele
Paní učitelku
Pokaždé někoho jiného

Jak velkou skupinu na hodinách tělesné výchovy tvoříte (=kolik lidí většinou
cvičí)?
0-10
11-20
21-30
31 a více

V hodinách tělesné výchovy jste většinou jako třída:
Pohromadě (kluci i holky cvičí dohromady).
Rozděleni zvlášť na kluky a holky.
Rozděleni jinak.

Jste obvykle při hodinách tělesné výchovy spojeni s jinou třídou?
Ano (příklad: kluci ze 7.A + kluci z 8.A).
Ne (příklad: jen holky z 9.B).

Jaké aktivity Tě v hodinách tělesné výchovy baví? (Možnost více odpovědí)
Individuální sporty (atletika, gymnastika, plavání, bruslení,…).
Pohybové hry (úpolové, hry s nošením spolužáka, překážkové hry, obratnostní hry (kutálení,
zasahování cíle,…),…).
Pohyb v přírodě (turistika, cykloturistika, lyžování, …).
Sportovní hry (vybíjená, přehazovaná, pingpong, fotbal, florbal, basketball,…).
Kondiční cvičení (posilování, běhání,…).
Jiné:

Vyber, která skupina aktivit Tě v tělesné výchově baví nejvíce?
Individuální sporty (atletika, gymnastika, plavání, bruslení,…).
Pohybové hry (úpolové, hry s nošením spolužáka, překážkové hry, obratnostní hry (kutálení,
zasahování cíle,…),…).
Pohyb v přírodě (turistika, cykloturistika, lyžování, …).
Sportovní hry (vybíjená, přehazovaná, pingpong, fotbal, florbal, basketball,…).
Kondiční cvičení (posilování, běhání,…).
Jiné:
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Zaškrtni, co většinou na hodině tělesné výchovy děláte? (Možnost více odpovědí)
Nástup.
Rozcvička.
Posilování.
Nějaká hlavní část, kde něco děláme.
Protažení na konci.

Označ atletické učivo, které jste ve škole někdy dělali. (Možnost více odpovědí)
Rychlý běh do 100 m
Vytrvalostní běh na dráze do 3000 m
Běh v terénu až do 20 minut
Běh přes překážky
Štafetový běh
Skok daleký z rozběhu
Skok vysoký (flop – při vhodných podmínkách)
Víceskok z místa
Hod míčkem
Vrh koulí
Jiné:

K výrokům doplň známky (1=souhlasím, 5=nesouhlasím) tak, aby to vystihlo Tvé
znalosti a dovednosti.
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Chápu význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty:
Uměl bych zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit a zapsat
výkony:

Zvládl bych úpravu jednotlivých soutěžních sektorů:

Znám základní startovací povely:

Označ gymnastické učivo, které jste ve škole někdy dělali. (Možnost více odpovědí)
Stoj na hlavě
Stoj na rukou (stojka)
Kotoul vpřed
Kotoul vzad
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Přemet stranou (hvězda)
Přeskok - roznožka (přes kozu)
Přeskok - skrčka (přes kozu)
Hrazda – výmyk
Hrazda - toč vzad
Hrazda – podmet
Kruhy - překot vzad
Kruhy - komíhání (houpání ve visu)
Trampolína – salto
Šplh na tyči (s přírazem nebo bez přírazu = s použitím nohou nebo bez)
Šplh na laně (s přírazem nebo bez přírazu = s použitím nohou nebo bez)
Rytmická gymnastika (počítací doba, tempo, rytmus, …)
Taneční výchova (lidové tance, společenské tance, taneční styly součastnosti: zumba, hiphop, …)
Jiné:

K výrokům doplň známky (1=souhlasím, 5=nesouhlasím) tak, aby to vystihlo Tvé
znalosti a dovednosti.
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Znám osvojované pojmy a názvy náčiní a nářadí:

Umím cvičit dle slovních pokynů nebo grafického nákresu:

Umím dát ostatním dopomoc při cvičení:

Zvládám jednodušší cviky bez dopomoci:

Zvládám obtížný prvek s dopomocí:

Zvládám jednoduché taneční kroky:
Zvládám z osvojených cviků připravit krátkou sestavu a zacvičit
ji:
Umím využívat gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti a
pro správné držení těla:
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1
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4

5

Dbám na bezpečnost při cvičení:

Označ sportovní hry, které jste ve škole někdy dělali. (Možnost více odpovědí)
Brankové (fotbal, basketbal, házená, florbal, korfbal, frisbee, ...).
Síťové (volejbal, nohejbal, ringo, tenis, badminton, stolní tenis, ...).
Pálkovací (softbal, basebal, kriket, ...).
Netradiční (bumbácbal, discgolf, ringet, kanjam, spikeball).
Jiné:

K výrokům doplň známky (1=souhlasím, 5=nesouhlasím) tak, aby to vystihlo Tvé
znalosti a dovednosti.
Hraji fairplay (nefauluji a přiznávám se, když provedu něco
proti pravidlům):
Zvládl bych základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před a po
utkání (příprava branek, uklizení sítě na volejbal, ...):
Zvládám základní herní činnosti jednotlivce (při basketu umím
driblovat a zároveň běhat, při florbale umím střílet na bránu, ...):
Umím zvolit taktiku hry (například hodně útočit anebo naopak
bránit, ...):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Znám základní pravidla her:
Chápu role v družstvu (brankář, obránce, útočník, zadák (kečr)
v softballu, ...):

Označ úpolové sporty, které jste ve škole někdy dělali. (Možnost více odpovědí)
Základy sebeobrany
Judo
Karate
Aikido
Sumo
Jiné:

Označ outdoorové aktivity, které jste ve škole nebo na kurzech někdy dělali.
(Možnost více odpovědí)
Turistika
Cykloturistika
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Vodní turistika
Lyžování a snowboarding
Lanové aktivity
Bruslení (inline nebo lední)
Plavání
Jiné:

Když Vás pan učitel / paní učitelka učí novou sportovní hru, jaký je průběh
výuky?
Nejprve se teoreticky učíme pravidla hry a pak rovnou hrajeme zápas.
Nejdříve se naučíme herní činnosti jednotlivce (v basketbalu driblovat, ve florbale vést míček atd) a
až potom hrajeme zápas.
Zápas hrajeme rovnou a v průběhu hry nám říká pravidla.

Jaké jsou Tvé známky z tělesné výchovy na vysvědčení?
Vždy 1.
Občas dostanu 2.
Mám většinou 2.
Občas 3.
Často 3 nebo i horší.

Zaškrtni, jak Tě pan učitel / paní učitelka známkuje?
Průměrem známek za mé výkony.
Za výkony dostávám známky. Ale na vysvědčení dostanu známku, podle toho, jak se snažím.
Výkony nám neznámkují. Pouze naši snahu.
Nevím.

Děláš teď nějakou sportovní mimoškolní aktivitu (např. nějaký kroužek,
pravidelná turistika, ...)
Ano – 4 a více krát za týden
Ano – 3 krát za týden
Ano – 2 krát za týden
Ano – 1 krát za týden
Ne.

Ve svém volném čase většinou trávím chvíle (odpověz počtem hodin)
0
hraním her (na PC, konzolích, tabletu, mobilu):
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hýbu se někde venku (na hřištích, v lese, na zahradě, ...):

na kroužkách (sportovních i ostatních dohromady):

jinak:

O víkendech většinou trávím chvíle:
Doma a hraji hry (na PC, konzolích, tabletu, mobilu).
Doma, ale bývám venku (na hřištích, v lese, na zahradě, ...).
Da chalupě, ale jsem uvnitř a nějak zabíjím čas.
Da chalupě, ale pracuji nebo se pohybuji venku.
U příbuzných.
Na cestách. S rodiči nebo kamarády jezdíme na výlety.
Pokaždé jinak.
jinak (napiš jak):

Myslíš si, že je lepší používat facebook, či jiné sociální sítě, než jít s kamarády ven?
Ano, zůstávám doma u facebooku.
Jak kdy.
Ne, raději jdu s kamarády ven a trávíme čas třeba hraním her venku.

Napiš, jaký sport nebo pohybová aktivita Tě baví nejvíce (pokud žádná, nech pole
prázdné).
Jaký / Jaká si myslíš, že jsi sportovec / sportovkyně?
Jsem dřevo a sportovat mě nebaví.
Sport mě baví, ale jsem hrozné dřevo.
Sport mě baví, ale jsem průměrný.
Jsem nejlepší.

Dotazník je u konce. Děkuji Ti za jeho vyplnění, vážím si Tvého názoru. Pokud bys
rád(a) ještě něco sdělil(a), zde na to máš prostor. (Např. Tvůj názor na učitele
tělesné výchovy, co se Ti líbí nebo nelíbí na tělesné výchově atd.)
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Příloha 4: Evidenční list

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce
Evidenční list
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné
závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní,
vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné
práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená
v předchozím odstavci tohoto prohlášení.

Poř. č.

Datum

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

27

Podpis

