
Kolik stojí sportovní tanec? 
 
Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro bakalářskou práci na téma  Ekonomické aspekty 
tanečního sportu, Ekonomická fakulta VŠB-TUO 
 

1.  V jaké taneční třídě soutěžíte?  

 
  a) M       b) A      c) B     d) C     e) D      f) hobby     g) žádné       
 

2.  Kdo hradí náklady na váš taneční  sport ? 

 
   a) hradím si je sám/sama                 b) rodiče             c)  společně s rodiči / zákonnými zástupci        
 

3.  Jaká je vaše profese?  

 
  a) jsem pracující      b) jsme středoškolák / učeň       c) jsme  vysokoškolák        d) jsem  nezaměstnaný 
 

4. Musíte si obstarávat i jiné finanční zdroje, kvůli vysokým nákladům na  tento sport ? 

 
  a) ano           b) ne  
 

5. Pokud ano, uveďte,  jakým způsobem si je  vyděláváte ? 

 
   a) dávám individuální hodiny jiným tanečníkům                 b) učím netanečníky (např. v tanečních)    
    c) vydělávám si vystupováním na společenských akcích       d) jinak:__________________________ 
 

6.  Jde o příjem? 

  a) pravidelný    b) nárazový, pouze párkrát do roka      c) spíše nepravidelný       d) jiný:___________ 

7. V jaké výši se tento příjem přibližně pohybuje ? 

  a) o 0 Kč - 2 000 Kč      b) 2001 Kč - 5 000 Kč     c) 5 001 Kč – 10 000 Kč          d) více než 10 001 

8. Jaké náklady na tento sport podle vás, tvoří nejvyšší částku měsíčně?  Přiřaďte následující 

ukazatele 1-4 ( 1- nejnižší náklady, 4- nejvyšší náklady) 

   a) individuální hodiny u trenéra ____ 
   b) členské a klubové příspěvky____ 
   c) oblečení (kostýmy, boty, tréninkové oblečení )  ____ 
   d) ostatní náklady, jaké:_________________________ 
 

9. Jaké náklady na tento sport podle vás, tvoří nejvyšší částku ročně?  Přiřaďte následující ukazatele 

1-4 ( 1- nejnižší náklady, 4- nejvyšší náklady) 

  a) individuální hodiny u trenéra ____ 
  b) členské a klubové příspěvky____ 
  c) oblečení (kostýmy, boty, tréninkové oblečení ) ____ 
  d) ostatní náklady, jaké:______________________ ____ 
 



10.  V jaké výši se pohybují vaše roční celkové náklady na sportovní tanec ?  

 
a) 0 Kč - 5 000 Kč     b) 5 001 Kč - 10 000Kč    c) 10 001 Kč  - 15 000 Kč    d) 15 001 Kč - 20 000 Kč  
e)  20 001 Kč - 25 000 Kč   f) 25 001 Kč  –  30 000 Kč    g) 30 000 Kč – 40 000 Kč   h) nad 40 001 Kč 

  

11.  Do jaké věkové skupiny patříte ? 

a) 0 – 15 let        b) 16 -19 let      c) 20- 26 let        d)  věk nad 27 let  

 

12. Pohlaví  

a) muž     b) žena 


