
Seznam příloh 

1) Dotazník předkládaný obyvatelům obcí, 

2) Plán víceúčelového hřiště v Dolním Němčí. 

  



Příloha č. 1 Dotazník předkládaný obyvatelům obcí 

Dotazník 

Dobrý den, 

právě se k Vám dostal mnou sestavený dotazník. Jsem studentem VŠB – TU Ostrava 

detašovaného pracoviště v Uherském Hradišti, obor Sportovní management. Prosím Vás o 

jeho anonymní vyplnění. Dotazník má objasnit jak významný je Sport jakožto volnočasová 

aktivita vnímána ve Vaší obci. Tento dotazník se stane jedním z cenných zdrojů 

k vypracování mé bakalářské práce, za odpovědi a spolupráci Vám předem děkuji. 

Jsem s pozdravem         Tomáš Stojaspal 

Vybrané odpovědi označte prosím křížkem, případně odpovězte vlastními slovy, děkuji. 

Dolní Němčí 

Otázka č. 1 

Pohlaví?  

Muž    Žena  

Otázka č. 2 

Věk? 

.......... let 

Otázka č. 3 

Sportujete ve svém volném čase? Pokud ano, kolik hodin týdně? 

Ano, aktivně  Pasivně  Ne   

.......... hodin 

Otázka č. 4 

Jaký sport nejčastěji provozujete ve svém volném čase? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Otázka č. 5 

Jaké jsou dle Vás možnosti sportovního vyžití v obci? 

Výborné  Dostačující  Nedostačující 

Otázka č. 6 

Kolik jste ochotni měsíčně vynaložit za volnočasové sportovní aktivity? 

………………………………………………………………………………………………… 

  



Otázka č. 7 

Máte pocit, že představitelé vaší obce podporují sport dostatečně? 

Ano, dostatečně   Ne, nedostatečně  

Otázka č. 8 

Co ve vaší obci podle Vás chybí ke sportovnímu vyžití? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Otázka č. 9 

Máte zájem využívat nově zbudovaného víceúčelového hřiště? 

Ano   Ne  

Otázka č. 10 

Budete využívat nově zbudované cyklostezky? 

Ano   Ne  

Otázka č. 11 

Který sportovní klub dle Vás Obecní úřad nejvíce podporuje?  

TJ Dolní Němčí  KST Dolní Němčí  FbC Dolní Němčí   

 

  



Slavkov 

Otázka č. 1 

Pohlaví?  

Muž    Žena  

Otázka č. 2 

Věk? 

.......... let 

Otázka č. 3 

Sportujete ve svém volném čase? Pokud ano, kolik hodin týdně? 

Ano, aktivně  Pasivně  Ne   

.......... hodin 

Otázka č. 4 

Jaký sport nejčastěji provozujete ve svém volném čase? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Otázka č. 5 

Jaké jsou dle Vás možnosti sportovního vyžití v obci? 

Výborné  Dostačující  Nedostačující 

Otázka č. 6 

Kolik jste ochotni měsíčně vynaložit za volnočasové sportovní aktivity? 

………………………………………………………………………………………………… 

Otázka č. 7 

Máte pocit, že představitelé vaší obce podporují sport dostatečně? 

Ano, dostatečně   Ne, nedostatečně  

Otázka č. 8 

Co ve vaší obci podle Vás chybí ke sportovnímu vyžití? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Otázka č. 9 

Budete využívat v budoucnosti vytvořené cyklostezky? 

Ano   Ne  

  



Příloha č. 2: Plán víceúčelového hřiště v Dolním Němčí 

 

 

 

 


