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Příloha č. 1 – Dotazník 

 

Pohlaví   

  muž 

  žena 

 

Věk 

    0 – 18 

  19 – 30 

  31 – 50 

  51 a víc 

 

1. Jak často chodíte na domácí zápasy? 

  velmi často 

  často 

  občas 

  výjimečně 

 

2. S kým nejraději chodíte na zápasy? 

  sám 

  s přáteli 

  s celou rodinou 

  s dětmi 

 

3. Co říkáte cenám vstupného? 

  přehnaně vysoké 

  vysoké 

  odpovídající 

  nízké 

  velmi nízké 

 

4. Jste spokojený(á) se službami na stadionu (občerstvení, pořadatelé, bulletin, program pro   

    fanoušky..)? 

  ano, velmi 

  ano, ale může to být lepší 

  ne, ale může to být horší 

  absolutně ne 

 

5. Co se vám na vašem klubu nejvíc libí?? Proč navštěvujete domácí zápasy?? 

 

 

 

 

 

6. Kdyby jste mohl(a) na vašem klubu něco změnit, co by to bylo?? 

 



Příloha č. 2 – Rozhovor s manažerem 

 

1. Jakou činnost vykonáváte ve svém klubu? 

2. Co je náplní vaší práce? 

3. S jakými největšími problémy se setkáváte ve své práci? 

4. Jaké máte vzdělání? Využijete ho ve své práci v klubu? 

5. Je VŠ vzdělání podle vás důležité pro výkon sportovního manažera? 

6. Jaké vidíte současné možnosti uplatnění absolventů studijního programu  

    Sportovní management? 

7. V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

8. Jaké jsou podle vás nejdůležitější činnosti sportovního manažera? 

9. Jakými vlastnostmi by měl disponovat sportovní manažer? 

10. Který styl ( demokratický - autokratický) vedení ve své manažerské práci  

      upřednostňujete? 

11. Jaké jsou vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? 

12. Máte jednoho hlavního sponzora nebo více? 

13. Co je vaším cílem v klubu? Daří se vám vaše cíle naplňovat? 

14. Našel by uplatnění ve vašem  klubu absolvent oboru Sportovní management? 



Příloha č. 3 – Stadion 1. FC Brno a.s 

 

Obr.  Stadion 1. FC Brno  

 

Zdroj: 1. FC Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stadiony.estranky.cz/fotoalbum/ceske-stadiony/mestsky-fotbalovy-stadion-brno/original/15


Příloha č. 4 – Stadion Framoz Rousínov 

 

Obr. Foto stadionu Framoz Rousínov 

 

Zdroj: Framoz Rousínov 

 


