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Příloha č. 1: Dotazník 

Dotazník požadavků závodníků na agility závod Moravia Open 

Dobrý den, 

jsem studentem 3. ročníku Vysoké Školy Báňské - TUO, ekonomické fakulty. Jako již 

několikrát jsem se jako pomocník účastnil agility závodu Moravia Open a rád bych Vás touto 

cestou požádal a vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se Vašich požadavků na takovouto 

kynologickou akci. Vyplňování dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut. Tento dotazník je 

zcela anonymní. Předem děkuji za Vaši spolupráci. 

Dominik Strnad 

*Povinné pole 

Jaké je Vaše pohlaví? * 

o muž  

o žena  

Do jaké věkové kategorie spadáte? * 

o méně než 18  

o 18 - 29  

o 30 - 39  

o 40 - 49  

o 50 - 59  

o 60 a více  

Jak jste se o závodě Moravia Open poprvé dověděl/a? * 

o webové stránky (www.moraviaopen.cz)  

o od známých  

o kacr.info  

o stránky Moravia Open na facebooku  

o Jiné:  

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkacr.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkP0GJm8ViStDqMIB85JPbggWDZQ
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Jaká je vzdálenost Moravia Open (Rožnov pod Radhoštěm) od Vašeho místa bydliště? 

* 

o 1 - 50 km  

o 51 - 100 km  

o 101 - 150 km  

o 151 - 200 km  

o 201 - 250 km  

o 251 - 300 km  

o 301 - 350 km  

o 351 - 400km  

o Více než 400 km  

Kterého z uvedených ročníků Moravia Open jste se účastnil/a? * 

o 2010  

o 2011  

o 2012  

o 2013  

o 2014  

o 2015  

Byl pro Vás vyhovující program závodu Moravia Open 2015? * 

Pátek: Zkoušky A1, A2, A3. Sobota: Agility 1, Jumping 1, Agility 2, Velké finále. 

Neděle: Otevřené běhy Agility 3, Jumping 2, Agility 4. 

o Vyhovuje  

o Spíše vyhovuje  

o Nezáleží na programu závodu  

o Spíše nevyhovuje  

o Nevyhovuje  

Změnil/a by jste nějak program Moravia Open? (Uveďte)  

 
Přidal/a by jste nějaký závodní běh do programu Moravia Open? (Uveďte)  
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Jak byste ohodnotil/a cenu startovného na Moravia Open vzhledem ke kvalitě závodu? 

* 

o Cena je příliš vysoká  

o Cena je vysoká  

o Cena je přiměřená  

o Cena je nízká  

o Cena je podezřele nízká  

Uveďte pro Vás přijatelnou cenu startovného na závodě podobného typu.  

 
Uvítal/a by jste možnost platby startovného pomocí bankovní karty? * 

o Ano  

o Ne  

Kde nejčastěji sledujete novinky o závodu Moravia Open? * 

o od známých  

o kacr.info  

o webové stránky Moravia Open (www.moraviaopen.cz)  

o stránka Moravia Open na facebooku  

o Jiné:  

Pokud byste se rozhodoval/a,kam jet na agility závody, kde byste hledal/a informace? 

* 

o informace na internetu  

o od známých  

o sociální sítě (facebook)  

o kacr.info  

o Jiné:  

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkacr.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkP0GJm8ViStDqMIB85JPbggWDZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkacr.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkP0GJm8ViStDqMIB85JPbggWDZQ
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Ohodnoťte (1 - 5) jednotlivé faktory místa konání závodu, dle toho jak jsou pro Vás na 

agility závodech důležité. * 

1 - nedůležitý, 5 - nejdůležitější 

 
5 4 3 2 1 

povrch parkuru      

rozmístění 

jednotlivých 

parkurů 
     

umístění 

výsledkových 

listin 
     

přístup do 

areálu závodu      

zázemí pro 

závodníky 

(tribuna) 
     

místa pro stany      

možnost 

parkování      

možnost 

ubytování      

možnost 

venčení psů      

možnost 

stravování      

Zde můžete uvést Vaše návrhy pro zlepšení místa konání Moravia Open.  
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Ohodnoťte (1 - 5) jednotlivé faktory dle toho, jak jsou pro Vás na agility závodech 

důležité. * 

1 - nedůležitý, 5 - nejdůležitější 

 
5 4 3 2 1 

jasnost 

podávaných 

informací 
     

diváci      

ochota 

pomocníků      

práce 

pomocníků 

během 

závodních behů 

     

práce 

"naháněče" u 

parkuru 
     

konkurence 

závodníků      

množství 

pomocníků      

zahraniční 

rozhodčí      

zahraniční 

závodníci      

 

Zde můžete uvést Vaše návrhy na zlepšení práce pomocníků na Moravia Open.  
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Ohodnoťte (1 - 5) jednotlivé faktory dle toho, jak jsou pro Vás na agility závodech 

důležité. * 

1 - nedůležitý, 5 - nejdůležitější 

 
5 4 3 2 1 

doba prohlídky 

parkuru      

rychlost 

zveřejnění 

výsledků 
     

online 

přihlašování      

rychlost 

přestavby 

parkur 
     

časy prezence      

Ohodnoťte (1 - 5) jednotlivé faktory dle toho, jak jsou pro Vás na agility závodech 

důležité. * 

1 - nedůležitý, 5 - nejdůležitější 

 
5 4 3 2 1 

online výsledky      

barevné 

odlišení 

pomocníků 
     

sponzoři      

vzdálenost 

mezi parkury      

ceny na 

závodech      

finanční 

odměna za 

umístění na 

stupních vítězů 

     

Zde můžete uvést vlastní návrhy pro zlepšení průběhu závodu Moravia Open  
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Uveďte 3 faktory, které jsou pro Vás NEJDŮLEŽITĚJŠÍ při rozhodování o účasti na 

závodu. * 

Označte maximálně 3 pole. 

o Kvalitní překážky  

o Pořadatel závodu  

o Účast zahraničních závodníků  

o Místo pro stany  

o Elektronická časomíra  

o Oficiální vs. neoficiální závody  

o Povrch parkuru  

o Vzdálenost od místa bydliště  

o Výše ceny startovného  

o Zázemí pro diváky  

o Dostupnost místa závodu  

o Možnost ubytování  

o Konkurence závodníků  

o Rozhodčí  

Uveďte 3 faktory, které jsou pro Vás NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ při rozhodování o účasti 

na závodu. * 

Označte maximálně 3 pole. 

o Výše ceny startovného  

o Povrch parkuru  

o Rozhodčí  

o Oficiální vs. neoficiální závody  

o Možnost ubytování  

o Účast zahraničních závodníků  

o Vzdálenost od místa bydliště  

o Pořadatel závodu  

o Konkurence závodníků  

o Dostupnost místa závodu  

o Kvalitní překážky  

o Elektronická časomíra  

o Zázemí pro diváky  
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o Místo pro stany  

Děkuji za spolupráci a Váš čas strávený vyplňováním 

dotazníku. 

Dominik Strnad 
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Příloha č. 2: Tabulky dotazníkového šetření 

Pohlaví 

Možnosti Odpovědi 

muž 52 

žena 143 

 

Věk 

Možnosti Odpovědi 

méně než 18 19 

18 - 29 100 

30 - 39 45 

40 - 49 19 

50 - 59 12 

60 a více 0 
 

Otázka: Kde jste se o Moravia Open poprvé dozvěděli? 

Možnosti Odpovědi 

časopis Psí sporty 6 

webové stránky (www.moraviaopen.cz) 9 

stránky Moravia Open na facebooku 20 

kacr.info 45 

od známých 115 

 

Vzdálenost od Rožnova pod Radhoštěm. 

Možnosti Odpovědi 
Více než 400 

km 24 

351 - 400km 10 

301 - 350 km 20 

251 - 300 km 5 

201 - 250 km 10 

151 - 200 km 18 

101 - 150 km 15 

51 - 100 km 63 

1 - 50 km 30 
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Účast respondentů na Moravia Open 2010 - 2015. 

Možnosti Odpovědi 

2010 50 

2011 63 

2012 68 

2013 73 

2014 108 

2015 125 
 

Program závodu Moravia Open 2015. 

Možnosti Odpovědi 

Spíše nevyhovuje 4 

Nevyhovuje 4 

Nezáleží na 
programu závodu 6 

Spíše vyhovuje 72 

Vyhovuje 109 
 

Hodnocení ceny startovného na Moravia Open 2015. 

Možnosti Odpovědi 

Cena je příliš vysoká 13 

Cena je vysoká 78 

Cena je přiměřená 99 

Cena je nízká 0 

Cena je podezřele nízká 0 
 

Otázka: Uvítal/a by jste možnost platby startovného pomocí bankovní karty? 

Možnosti Odpovědi 

Ano 111 

Ne 84 
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Otázka: Kde nejčastěji sledujete novinky o Moravia Open? 

Možnosti Odpovědi 

kacr.info 3 

od známých 21 
webové stránky Moravia Open 

(www.moraviaopen.cz) 33 

stránka Moravia Open na facebooku 138 
 

Otázka: Pokud byste se rozhodoval/a kam jet na závody, kde by jste hledal/a 

informace? 

Možnosti Odpovědi 

od známých 16 
sociální sítě 
(facebook) 34 

informace na 
internetu 47 

kacr.info 98 
 

Důležitost faktoru místa konání kynologické akce. 

Možnosti 
% 

důležitosti 
Dosažený 
průměr 

možnost venčení psů 88,1% 
4,523 

povrch parkuru 85,7% 
4,426 

možnost parkování 75,8% 
4,031 

místa pro stany 73,1% 
3,923 

zázemí pro závodníky (tribuna) 68,9% 
3,754 

přístup do areálu závodu 68,7% 
3,749 

možnost stravování 68,7% 
3,749 

možnost ubytování 67,7% 
3,708 

umístění výsledkových listin 51,8% 
3,072 

rozmístění jednotlivých parkurů 51,7% 
3,067 

 

  

http://kacr.info/
http://kacr.info/
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Důležitost jednotlivých lidských faktorů při konání kynologické akce. 

Možnosti % důležitosti 
Dosažený 
průměr 

jasnost podávaných informací 86,40% 
2,513 

práce pomocníků během závodních běhů 83,45% 
3,415 

ochota pomocníků 83,45% 
3,477 

konkurence závodníků 81,55% 
64,625 

množství pomocníků 67,58% 
3,703 

zahraniční rozhodčí 64,63% 
3,856 

zahraniční závodníci 61,93% 
4,262 

práce "naháněče" u parkuru 60,38% 
4,338 

diváci 37,83% 
4,456 

 

Důležitost jednotlivých prvků procesů při konání kynologické akce. 

Možnosti 
% 

důležitosti 
Dosažený 
průměr 

rychlost přestavby parkur 77,58% 
4,103 

online přihlašování 77,30% 
4,092 

rychlost zveřejnění výsledků 75,65% 
4,026 

doba prohlídky parkuru 72,83% 
3,913 

časy prezence 66,80% 
3,672 

 

Důležitost jednotlivých prvků materiálního prostředí při konání kynologické akce. 

Možnosti 
% 

důležitosti 
Dosažený 
průměr 

online výsledky 67,43% 
3,697 

ceny na závodech 67,30% 
3,692 

vzdálenost mezi parkury 63,20% 
3,528 

finanční odměna za umístění na stupních vítězů 60,53% 
3,421 

sponzoři 57,30% 
3,292 

barevné odlišení pomocníků 47,18% 
2,887 
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3 nejdůležitější faktory 

Možnosti 
% 

důležitosti Odpovědi 

Rozhodčí 56,4% 110 

Kvalitní překážky 51,3% 100 

Povrch parkuru 50,8% 99 

Vzdálenost od místa bydliště 27,7% 54 

Konkurence závodníků 23,1% 45 

Dostupnost místa závodu 14,9% 29 

Elektronická časomíra 12,8% 25 

Pořadatel závodu 11,3% 22 

Možnost ubytování 10,3% 20 

Účast zahraničních závodníků 9,2% 18 

Výše ceny startovného 8,7% 17 

Oficiální vs. neoficiální závody 8,2% 16 

Místo pro stany 6,2% 12 

Zázemí pro diváky 3,1% 6 
 

3 nejméně důležité faktory 

Možnosti 
% 

důležitosti Odpovědi 

Zázemí pro diváky 45,1% 88 

Pořadatel závodu 35,9% 70 

Účast zahraničních závodníků 31,8% 62 

Možnost ubytování 30,8% 60 

Oficiální vs. neoficiální závody 27,2% 53 

Vzdálenost od místa bydliště 27,2% 53 

Místo pro stany 26,2% 51 

Konkurence závodníků 23,1% 45 

Výše ceny startovného 12,8% 25 

Dostupnost místa závodu 13,3% 26 

Elektronická časomíra 12,8% 25 

Rozhodčí 3,6% 7 

Povrch parkuru 3,1% 6 

Kvalitní překážky 0,0% 0 
 

 

Zdroj: Vlastní práce na základě dotazníkového šetření.



 

Příloha č. 3: Moravia Open 

Logo a název 

 

Zdroj: Webnode, Moravia Open, [online]. © 2009, [2015-2-18]. Dostupné z: http://www.moraviaopen.cz/ 

 


