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Příloha 1: Dotazník 

Vážený uživateli, rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku, jehož vyplnění Vám 

zabere maximálně několik minut. Získaná data mi pomohou ve zpracování bakalářské práce 

zabývající se sledovaností biatlonu u studentů FTVS UK. Dotazník je anonymní a z něj získané 

údaje budou použity pouze pro účely této bakalářské práce. 

Otázka 1: Jste současným či bývalým studentem/studentkou fakulty UK FTVS? 

a) Ano 

b) Ne 

Otázka 2: Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena 

Otázka 3: Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) 18-21 let 

b) 22-25 let 

c) 26-30 let 

d) 31-35 let 

e) 36-40 let 

f) 41 a více let 

Otázka 4: Zajímáte se v průběhu sezóny o biatlon? Pokud ano, jak často? (biatlonová sezóna 

probíhá od konce listopadu do konce března) 

a) Ano, každý den 

b) Ano, často, pravidelně 

c) Ano, nepravidelně, občas 

d) Ne, o biatlon se nezajímám 

Otázka 5: Pokud sledujete biatlon, v kterých médiích? 

a) Internet 

b) Rozhlas 



c) Tisk 

d) TV 

e) Vlastní odpověď: ......................... 

Otázka 6: Prostřednictvím kterých médií nejčastěji sledujete biatlonový závod? 

a) Biathlonworld TV 

b) IBU datacenter 

c) Internet 

d) Eurosport (komerční placená TV) 

e) Online výsledkové portály (weby sázkových kanceláří, livesport aj.) 

f) Rozhlas 

g) Sociální sítě 

h) Textový online přenos 

i) ČT sport (veřejnoprávní TV) 

j) Vlastní odpověď: ......................... 

Otázka 7: Sledujete na sociálních sítích obsah s biatlonovou tématikou? 

a) Facebook 

b) Google+ 

c) Instagram 

d) Reddit 

e) Snapchat 

f) Twitter 

g) Youtube 

h) Ne, nesleduji 

i) Vlastní odpověď: ......................... 

 



Otázka 8: Seřaďte jednotlivé zimní sporty podle sledovanosti v období listopad-březen (1 - 

nejsledovanější): 

a) Alpské lyžování 

b) Běh na lyžích 

c) Biatlon 

d) Lední hokej 

e) Rychlobruslení 

f) Skoky na lyžích 

g) Snowboarding 

Otázka 9: Seřaďte uvedené faktory podle toho, jak moc jsou pro Vás při sledování 

biatlonového přenosu důležité (1 – nejvíce důležité): 

a) Grafické zpracování 

b) Komentář (odbornost, emoce) 

c) Množství reklam 

d) Režie 

e) Studio 

Otázka 10: Byli byste ochotni platit za televizní nebo internetový kanál s biatlonovým 

obsahem? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

Otázka 11: Na škále 1-5 vyznačte Váš názor na jednotlivé biatlonové disciplíny (1 – 

nejatraktivnější, 5 nejméně atraktivní): 

a) Sprint 

b) Stíhací závod 

c) Individuální závod 

d) Závod s hromadným startem 



e) Štafeta 

f) Smíšená štafeta 

g) Smíšené dvojice 

h) Supersprint 

Otázka 12: Je pro Vás pohlaví závodníků faktorem ovlivňujícím Vaší sledovanost? 

a) Ano 

b) Ne 

Otázka 13: Jaké pohlaví u závodníků preferujete? 

a) Muži 

b) Ženy 

Otázka 14: Dokážete vyjmenovat alespoň 3 zahraniční biatlonisty/biatlonistky? 

                   .................................................. 

Otázka 15: Dokážete vyjmenovat alespoň 3 české biatlonisty/biatlonistky? 

                   .................................................. 

Otázka 16: Uveďte zemi, kterou považujete za tzv. biatlonovou velmoc: 

                   .................................................. 

Otázka 17: Navštívil/a jste, či máte v plánu navštívit biatlonovou sportovní akci? 

a) Ano, navštívil/a 

b) Ne, ale mám to v plánu 

c) Ne a nemám to v plánu 

Děkuji! 

 


