
Dobrý den, 

pro svou diplomovou práci jsem vytvořila následující dotazník. Výsledky z dotazování poslouží jako 
podklad pro návrh komunikace občanského sdružení, které se zabývá vytrvalostními sporty. 

Pokud rádi provozujete vytrvalostní sport (např. si jdete rádi zaběhat, projet na kole…), nebo byste 
rádi začali, vyplňte, prosím, dotazník a zašlete ho zpět nejpozději do 13. března na mail 
proch.zuzana@volny.cz. Jestliže znáte osobu, která se zajímá o nějaký vytrvalostní sport, můžete jí 
dotazník předat či přeposlat. 

Dotazník bude zpracován anonymně. V případě, že nemáte tyto sporty v oblibě, dotazník prosím 
ignorujte. 

Děkuji Vám za spolupráci 
Bc. Zuzana Procházková 

1. Provozujete vytrvalostní sportovní činnost? 

 ano 

 ne, ale chci Pokračujte otázkou č. 6. 

 ne   Ukončete prosím vyplňování dotazníku. 

2. Jakým způsobem provozujete sportovní činnost? 

 rekreačně (ve volném čase) 

 závodně (občas se účastním některých závodů) 

 vrcholově (sport mě živí)  

3. Jak často se v průměru věnujete aktivně sportu (mimo zimní období)?

 méně než 1x za měsíc 

 1x až 3x za měsíc 

 1x až 3x za týden 

 4x a vícekrát za týden 

4. Jaké následující činnosti doprovází Vaše sportování? Můžete označit více odpovědí. 

 sestavování sportovního plánu 

 zapisování si svých osobních výkonů 

 používání měřičů vzdálenosti a rychlosti 

 používání puls metru 

 konzumace sportovní výživy (např. iontové nápoje, gely, tyčinky…) 

 nějaké další činnosti:       

 nic z výše uvedeného 

5. Jaký sport aktivně provozujete? Můžete označit více odpovědí.

 vytrvalostní běh 

 silniční cyklistiku (jízda po silnici) 

 MTB cyklistiku (jízda v terénu) 

 triatlon 

 jiný, jaký:      

6. Jaký sport byste chtěli v budoucnosti začít provozovat? Můžete označit více odpovědí.

 vytrvalostní běh 

 silniční cyklistiku (jízda po silnici) 

 MTB cyklistiku (jízda v terénu) 

 triatlon 

 jiný, jaký:       

 žádný 

7. Z jakého důvodu provozujete nebo chcete provozovat sportovní činnosti? Můžete označit 
více odpovědí.

 sport mi přináší radost 

 chci si zlepšit fyzickou kondici 

 chci zhubnout 

 jiný důvod:      

8. Jaké informace jsou podle Vás nejdůležitější na internetových stránkách sportovního klubu 
nebo sdružení? Označte maximálně 3 odpovědi.

 informace o klubu/sdružení 

 reportáže 

 fotografie 

 kalendář akcí 

 přehled tratí v okolí 

 diskusní fórum 

 něco jiného:      



9. Kde nejčastěji získáváte informace o sportovních akcích? Případně, kde byste takové 
informace hledali? Označte maximálně 3 odpovědi. 

 tištěné obecní zpravodaje 

 regionální noviny (např. Týdeník Kroměřížska, Přerovský deník…) 

 hlášení městských/obecních rozhlasů 

 plakáty vylepené v obcích 

 informační letáky v tělocvičnách a sportovních centrech 

 zjišťování informací na internetu pomocí vyhledavače (např. přes google, seznam…) 

 na konkrétních internetových stránkách (např. stránky klubu, obce, regionu…) 

 prostřednictvím známých 

 jinde:       

10. Jste aktivním členem nějakého sportovního klubu nebo sdružení? 

 ne 

 ano, jakého:       

11. Měli byste zájem o přihlášení se do nového sportovního klubu nebo sdružení? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne  Pokračujte otázkou č. 16. 

 rozhodně ne Pokračujte otázkou č. 16. 

12. Měli byste zájem o tyto činnosti? Označte příslušnou odpověď k dané činnosti. 

   Rozhodně 
ano 

Spíše  
ano 

Spíše  
ne 

Rozhodně 
ne 

a) Sdílení sportovních zážitků s ostatními členy     
b) Provozování sportu s ostatními členy     

c) Získávání poradenství ve výživě a tréninku     
d) Využívání poskytovaných map a profilů tratí     

e) Závodit se sportovci s podobnou výkonností      
f) Sportování v triku v barvách sdružení     

13. Jaké další výhody byste ve sportovním klubu nebo sdružení rádi uvítali? 
      

14. Byli byste ochotni věnovat se činnostem, které zajišťují provoz sdružení (např. příprava 
závodů, pomoc s organizačními záležitostmi…)?

 ano, protože vím, že je to potřebné a rád/a pomůžu 

 ano, ale jen v nejnutnějších případech 

 spíše ne 

 ne 

15. V jaké výši byste byli ochotni poskytnout roční příspěvek na zajištění činnosti sdružení? 

 bez příspěvku 

 do 250 Kč 

 251-500 Kč 

 501-750 Kč 

 751-1000 Kč 

 více než 1000 Kč

16. Věk:

 méně než 21 

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 61 a více 

17. Pohlaví:

 muž  žena

18. Okres místa bydliště: 

 Kroměříž 

 Přerov 

 jiný:      



 


