
 
 

Příloha č. 1 

Průzkum, pro odhalení vlivů elektronických médií  

na chování dětí v MŠ. 

Dotazník pro rodiče dětí z MŠ. 

Jedná se o anonymní průzkum, který bude sloužit pro odhalení vlivů e-médií na chování dětí 

v MŠ a bude použito v bakalářské práci. Děkuji vám za váš čas, který věnujete vyplnění 

dotazníku. 

 

1. Pohlaví  

Chlapec  Děvče 

 

2. Kde dítě bydlí ? : 

vesnice  

malé město /do 15 000 obyvatel/  

velké město /nad 15 000 obyvatel/  

3. Máte doma televizi? :  

ano  

ne  

4. Má dítě svou televizi v pokoji ? : 

ano  

ne  

5. Jaké jsou jeho oblíbené pořady v televizi, které sleduje pravidelně? Vypište názvy 

pořadů: 

 

6. Máte doma video nebo DVD přehrávač: 

ano  

ne  

7. Kolik času denně(počet hodin). věnuje sledování videa, DVD nebo televize?: 

méně než 2 hodiny  

2 - 3 hodiny  

4 - 5 hodiny  



 
 

více  

nikdy nesleduji  

8. Kterým filmům dává přednost: (na videu nebo DVD nebo v televizi) 

akčním /bojové, střílečky/  

komediím /veselé, vtipné/  

hororům /strašidelné/  

dobrodružným  

pohádkám  

nikdy nesleduji  

jiné:  

díváte se spolu s dítětem nebo nemáte kontrolu nad tím, čím se zabývá ??? 

ano, vždy se díváme spolu 

většinou se díváme spolu s dítětem 

občas (málo) se díváme spolu, 

nesledujeme to   

9. Dá raději přednost sledování televize, videa, či hraní her na počítači, než tomu, že si 

bude hrát venku s kamarády/sourozenci: 

ano  

ne  

10. Co si myslí o násilí ve filmech? (Střílení, zabíjení, ničení aut, domů): 

ano, líbí se mu  

nelíbí se mu filmy s násilím  

nikdy neviděl/a násilí ve filmu  

bere násilí ve filmech jako samozřejmost 

pokud se mu to líbí, chápe rozdíl mezi hraným a skutečným násilím ??? (povídáte si  

o tom doma ???) 

ano 

ne  

nepřemýšleli jsme o tom 



 
 

11. Má nějaký vzor – hrdinu, hrdinku /oblíbený herec - herečka, zpěvák - zpěvačka, 

moderátor - moderátorka, filmová postava/, kterému by se rád/a podobal/a: 

ne  

ano   

12. Pokud má takový vzor, zná ho z:  

televize /DVD, video, kino/  

rozhlasu  

internetu  

nemá takový vzor  

jiné, z:  

 13. Máte doma počítač? 

ano  

ne  

14. Má dítě svůj vlastní počítač:  

ano  

ne  

15. Hraje hry na počítači:  

denně  

obden  

týdně  

méně jak 1x týdně  

nemáme počítač  

16. Má herní konzoli? Např. PlayStation, Game Boy, Nintendo DS nebo jinou:  

ano  

ne  

17. Které konzolové nebo počítačové hry dítě nejraději hraje:  

akční /bojové, střílečky a jiné/  

závody /auta, motorky a jiné/  

sportovní /fotbal, hokej, tenis/  



 
 

strategické /The Sims, Ikariam a jiné/  

simulátory /např. pilot letadla, kosmonaut a jiné/  

adventure /dobrodružné, plnění úkolů/  

logické  

nemáme doma počítač ani konzoli  

18. Má svého oblíbeného hrdinu z počítačových nebo konzolových her, který je jeho 

vzorem? 

ne  

ano   

19. Kolik času denně věnuje počítačovým nebo konzolovým hrám:  

méně než 2 hodiny  

2 - 3 hodiny  

4 - 5 hodiny  

více  

nemáme doma počítač ani herní konzoli  

nikdy nehraje 

20. Pokud máte počítač, máte i připojení k internetu:  

ano  

ne  

nemáme počítač  

21. Víte co je bezpečnostní zámek na prohlížení webových stránek ? 

Ano 

 

Ne 

22. Pokud ano, jaký používáte, popř. jaký bezpečnostní software. 



 
 

Příloha č. 2 

Průzkum, pro odhalení vlivů elektronických médií  

na chování dětí v MŠ. 

Dotazník pro pedagogy dětí z MŠ 

Jedná se o anonymní průzkum, který bude sloužit pro odhalení vlivů e-médií na chování dětí 

v MŠ a bude použito v bakalářské práci. Děkuji vám za váš čas, který věnujete vyplnění 

dotazníku. 

 

1. Podtrhněte osobnostní rysy, které podle vás vyjadřují většinu dětí ve vaší třídě. 

cílevědomost, ctižádostivost, pracovitost, vytrvalost, trpělivost, pečlivost, obratnost, 

tolerantnost, přizpůsobivost, odpovědnost, lenost, nesnášenlivost, panovačnost, závistivost, 

úzkostnost, nedůvěřivost, lhostejnost, urážlivost, vztahovačnost, nepořádnost, nevyrovnanost, 

sebekontrola  dobrá/ snížená.  

2. Ohodnoťte, jaký přístup mají děti v dnešní době k výuce (1-nejméně pozitivní) : 

    1 2 3 4 5 

 zájem 

 zodpovědnost 

 musí být pobízeno 

 negativistický 

 neplní povinnosti 

3. Zde jsou možnosti přístupu dětí k práci. Uveďte přibližný počet dětí u každé 

kategorie, které se takto projevují:  

aktivní      ………  

pasivní    ……… 

samostatná   ……… 

pracuje s pomocí učitele    ………   

spolupracuje s učitelem ………  

spolupracuje se spolužáky ………     

nespolupracuje     ………      

soustředěný/á        ……… 

nepozorný/á      ……… 

snaží se   ………     

soustavně vyrušuje     ………    



 
 

4. Vztah k učitelům (5-nejsilnější): 

   1 2 3 4 5  

respekt 

ignorance 

lhostejnost 

strach 

agresivita 

5. Ohodnoťte, jak se v čase, který učíte, dle vás změnily vztahy dětí ke svým 

spolužákům(1-žádná změna, 5-velká změna):   

   1 2 3 4 5 

kamarádskost 

nesnášenlivost 

tolerantnost 

lhostejnost 

důvěřivost 

agresivita 

6. Uveďte počet dětí, které patří ve vaší třídě do jednotlivých skupin : 

kooperativní   ……… 

vůdčí    ……… 

podřízené   ……… 

 sociální izolace  ……… 

samotář   ……… 

7. Podtrhněte poruchy chování, které se vyskytly u vašich žáků:  porucha pozornosti, 

hyperaktivita, lhaní, krádeže, vyhrožování, šikanování, útěky, infantilní chování, verbální 

agresivita, fyzická agresivita, problémy v sociálních vztazích, problémy psychické 

8. Používáte během výuky televizi? 

Ano 

Ne 

Jiný sdělovací prostředek          ………………………….. 

9. Pokud ano, rozhodněte, zda se dítě projevuje těmito vlastnostmi více při promítání 

programu v televizi, nebo při Vaší promluvě. 

   Televize pedagog nejde určit 

Pozornost 

Aktivita 

Vyrušování 

Agresivita 

Komunikativnost 



 
 

10. Jaký je Váš postoj k využívání didaktických počítačových programů ve výuce? 

Velmi negativní   Negativní   Neutrální   Pozitivní   Velmi pozitivní 

 

11. Využíváte ve výuce didaktické počítačové programy (výukový software)?  

Ano    

Ne 

12. Jestliže ano, jak často? 

Častěji, než jednou za 14 dnů 

Jednou za 14 dnů  

Jednou za měsíc 

Jednou za 2 měsíce 

Jednou za ½ roku 

 

Jednou za rok 

 

13. Jestliže ano, tak za jakým účelem? 

K motivaci 

K ověřování osvojení učiva 

K výkladu učiva 

K fixaci (procvičení) učiva 

14. Kolik let pedagogické práce už máte za sebou (mateřské školy, základní školy)? 

 

0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21 a víc 

15. Uveďte počet předškolních dětí ve třídě. 

…………. 

 


