Příloha A: Dotazník k bakalářské práci na téma Volnočasové aktivity dětí z Dětského
domova Dolní Počernice
Milý,
prosím Tě o pomoc při vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní, to znamená, že ho
nemusíš podepisovat, a tak se nikdo nedozví, co jsi právě ty napsal/a. Buď tedy prosím
upřímný/á a neboj se cokoli napsat.
U jednotlivých otázek vyber a označ jednu odpověď podle Tvého uvážení. Pokud vybereš
možnost jiné, napiš prosím stručně vlastní odpověď. V dotazníku nalezneš i pár otázek, u
kterých budeš muset napsat vlastní názor, přání atp. Takových otázek se neboj a ber je jako
možnost otevřeně zmínit, co si myslíš nebo co bys sis přál.
Tvé odpovědi mi poslouží jako podklad k vypracování bakalářské práce, která se zabývá
tématem využití Tvého volného času a Tvých kamarádů z dětského domova. Mým cílem je
zjistit, jak nejraději trávíte volný čas, jestli se nudíte, jestli jste ve volném čase spokojení,
popřípadě, jakých volnočasových aktivit byste se rádi účastnili.
Děkuji!
Kateřina Klocová

1. Kolik máš volného času?
 Málo
 Přiměřeně
 Hodně
 Nedovedu posoudit

2. Nudíš se?
 Ano, často
 Ano, občas

 Ne
3. S kým trávíš nejvíce volný čas ve všední den?
 Kamarádi ze školy
 Kamarádi mimo školu
 Kamarádi z dětského domova
 Kamarádi z internetu
 Vychovatel
 Sám (a)
 S někým jiným. S Kým?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
4. S kým trávíš nejvíce volný čas o víkendu?
 Kamarádi ze školy
 Kamarádi mimo školu
 Kamarádi z dětského domova
 Kamarádi z internetu
 Vychovatel
 Sám (a)
 S někým jiným. S Kým?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
5. S kým nejraději trávíš volný čas v DD?
 S kamarády
 S vychovateli

 S partnerem
 Sám (a)
 S někým jiným. S Kým?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......
6. Kolik času strávíš domácími povinnostmi (uklízením, žehlením, vařením,
nakupováním potravin či jinými povinnostmi kromě DÚ) každý den?
 0 - 15 min.
 30 min.
 1 hodinu
 Více než 1 hodinu

7. Kolik času se každý všední den věnuješ následujícím aktivitám?
7.1 Sledování televize
 nesleduji
 méně než 30 min
 31- 60 min
 61 – 90 min
 90 – 120 min
 více než 2 hod
7.2 Sociální sítě, surfování na internetu a chatování (na mobilu a PC)
 nepoužívám
 méně než 30 min
 31– 60 min

 61 – 90 min
 90 – 120 min
 více než 2 hod
7.3 Práce s PC kvůli škole (referáty atd.)
 nepoužívám
 méně než 30 min
 31– 60 min
 61 – 90 min
 90 – 120 min
 více než 2 hod

8. Jak často se věnuješ četbě knih?
 Téměř každý den; přečtu několik knih za měsíc.
 Přečtu tak 1 knihu za měsíc.
 Přečtu pár knih do roka.
 Téměř nečtu.

9. Jak často se věnuješ následujícím aktivitám?
9.1 Schůzka s partnerem
 Každý den
 Alespoň 3x týdně
 Alespoň 1x týdně
 Méně než 1x týdně

 Nikdy

9.2 Turistika, výlety do přírody
 Každý den
 Alespoň 3x týdně
 Alespoň 1x týdně
 Méně než 1x týdně
 Nikdy

9.3 Návštěva kaváren, restaurací, čajoven
 Každý den
 Alespoň 3x týdně
 Alespoň 1x týdně
 Méně než 1x týdně
 Nikdy

10. Kde nejraději trávíš volný čas?
 V domově.
 Venku s kamarády.
 Mimo domov na kroužku.
 Je mi to jedno.
 Někde jinde. Kde?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
11. Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek?
 Ano  Ne

Proč ne?
 Není u nás
 Finance
 Nezájem
 Nedostatek talentu
 Jiný důvod. Jaký?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Pokud ano, vyplň jméno kroužku a kolikrát za týden na kroužek chodíš.
1) Navštěvuji …………………………………………………. (jméno kroužku). Kolikrát
za týden na kroužek chodíš? ……………………………………….
2) Navštěvuji …………………………………………………. (jméno kroužku). Kolikrát
za týden na kroužek chodíš? ………………………………………
3) Navštěvuji …………………………………………………. (jméno kroužku). Kolikrát
za týden na kroužek chodíš? ……………………………………….
4) Navštěvuji …………………………………………………. (jméno kroužku). Kolikrát
za týden na kroužek chodíš? ………………………………………..
12. Proč na kroužek chodíš?
 Baví mě to, co na kroužku dělám.
 Kamarádi.
 Chci být dobrý v tom, čím se tam zabýváme.
 Vedoucí/trenér.

 Přání vychovatelů.
 Nechci se nudit.
 Nechodím tam rád/a.
 Jiný důvod. Jaký?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
13. Chtěl bys chodit na nějaký další kroužek?
 Ne, jsem spokojený(á)
 Ano
Jaký kroužek?
………………………………………………………………………………………………
14. Chodíš na hudební kroužek v dětském domově?
 Ano  Ne

15. Chodíš na výtvarně-keramický kroužek v dětském domově?
 Ano  Ne

16. Jsi spokojen(a) s nabídkou a kvalitou zájmových kroužků, která máš možnost
navštěvovat?
 Velmi spokojen
 Spíše spokojen
 Spíše nespokojen
 Zcela nespokojen
 Nedokáži posoudit

17. Co by se podle tebe mělo změnit, abys byl(a) spokojenější?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
18. Účastníš se akcí (výlety, DD cup, turnaje atd.), které dětský domov pořádá?
 Vždycky
 Často
 Někdy
 Nikdy

19. Jsi spokojen(a) s možnostmi využívání volného času v DD?
 Velmi spokojen
 Spíše spokojen
 Spíše nespokojen
 Zcela nespokojen

20. Chtěl(a) bys něco změnit ve využívání a možnostech trávení volného času v DD?
 Ne
 Ano
Pokud ano, napiš co.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

21. Pokud tě ještě něco k tématu volného času napadá, tady máš možnost to napsat!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
22. Bylo pro tebe snadné vyplnit tento dotazník?
 Ano
 Ne
Proč ne?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
23. Jsi:
 Chlapec
 Dívka

24. Kolik je ti let? ……………….let

Ještě jednou Ti mnohokrát děkuji.

