
PŘÍLOHY: 

číslo 1 
 

Dotazník 
 
 

Prosím o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při vypracování bakalářské práce. 

Dotazník je zcela anonymní a slouží pouze pro účely mé bakalářské práce. Odpovědi zřetelně 

označujte a není-li uvedeno jinak, označte jen jednu Vámi vybranou možnost. Předem děkuji 

za Váš čas. 

 

Petr Vyoral 

1) Pohlaví 

MUŽ 

ŽENA 

 

2) Věk 

a) 15 – 18 let 

b) 18 – 26 let 

c) 26 – 60let 

d) 60 a více let 

 

3) Věnujete se sportu? 

a) Denně 

b) Více než 1krát týdně 

c) 1krát týdně 

d) Občas do měsíce 

e) Vůbec 



4) Jezdíte na kole? 

a) ANO  

b) NE  (pokud NE, tak přeskočte otázku číslo 5 a 6) 

 

5) Jak často využíváte jízdu na kole?  

a) Denně 

b) Alespoň 3krát do týdne 

c) Méně než 3krát týdně 

d) Občas za měsíc 

 

6) K jakému účelu nejčastěji využíváte kolo? (Možnost zatrhnout více odpovědí) 

a) Pouze k nezbytně nutným cestám (do práce, do obchodu...). 

b) Jako možnost sportovního vyžití. 

c) Jako možnost relaxace. 

d) Jiný důvod (uveďte, prosím, jaký). 

 

7) Slyšel/a jste někdy o cyklistickém klubu HOBBY Bohumín? 

a) ANO 

b) NE (pokud NE, tak přeskočte otázku číslo 8, 9 a 10) 

 

8) Odkud jste se doslechl/a o cyklistickém klubu HOBBY Bohumín? 

a) Z nástěnek z cyklistických prodejen na území města Bohumína. 

b) Od známých a přátel. 

c) Z akcí (závodů) pořádaných na území města Bohumína. 

d) Z bohumínské městské televize, popř.z městských periodik.. 

e) Pouze z vidění při jejich trénincích v blízkém okolí. 



f) Jsem členem CK HOBBY Bohumín. 

g) Jiná možnost (prosím uveďte jaká) 

 

9) Znáte náplň činnosti CK HOBBY Bohumín? 

a) ANO, vím přesně o jejich činnosti. 

b) ANO, částečně vím o jejich činnosti. 

c) NETUŠÍM, co je náplní jejich činnosti. 

 

10) Zdá se Vám prezentace CK HOBBY Bohumín postačující? 

a) ANO 

b) NE 

 

11) Kdybyste už dříve slyšeli, popř.věděli, kde lze získat bližší informace o CK   

HOBBY Bohumín, měli by jste o ně zájem? 

a) ANO 

b) NE 

 

12) Zdá se Vám cyklistika jako drahý sport? 

a) ANO, je to velmi drahý sport. 

b) ANO, ale oproti jiným sportům je ještě levná. 

c) NE, podle mě je dostupná pro všechny vrstvy obyvatelstva. 

 

 

 

 

 



13) Jaký druh cyklisticky preferujete? (Klidně i jen jako pasivní divák) 

a) Silniční cyklistiku 

b) Dráhovou cyklistiku 

c) Terénní cyklistiku (cyklokros, biketrial...)  

d) Sálovou cyklistiku 

 

14) Dosažené vzdělání 

a) Základní 

b) Vyučen 

c) Středoškolské bez maturity 

d) Středoškolské s maturitou 

e) Vysokoškolské 

 

15) Vaše ekonomické zařazení 

a) Student 

b) Zaměstnaný 

c) Nezaměstnaný 

d) Podnikatel 

e) Důchodce 

f) Jiná možnost (pokud to lze, tak uveďte jaké) 

 

Děkuji za Vaši ochotu a čas při vyplňování dotazníku. 

 

 

 

 



Přílohy: číslo 2 

 

 



 

 



Přílohy: číslo 3 

 



 

 
 
 



Přílohy: číslo 4 

 
 

 



Přílohy: číslo 5 

 


