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Abstrakt  

Název:   Výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je podrobný výzkum reálné finanční a časové 

náročnosti ledního hokeje v mládežnických kategoriích. Dalším cílem 

je porovnání výsledků provedeného výzkumu s výsledky studie „Jak 

zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ Posledním cílem je provedení 

regresní analýzy získaných výzkumných výsledků. 

Metody:  Výzkum prováděný v této diplomové práci využívá především prvků 

metod kvantitativního výzkumu. Dotazování veřejnosti probíhalo za 

pomoci písemného dotazníkového šetření. Dalšími použitými metodami 

v diplomové práci byly metoda komparace a metoda regresní analýzy.  

Výsledky:  Práce přináší dosud nezmapovaný pohled reálné finanční a časové 

náročnosti ledního hokeje v mládežnických kategoriích v České 

republice. Zainteresovaná veřejnost vnímá lední hokej jako finančně  

i časově náročný sport. Další nedílnou součástí diplomové práce je 

komparace zjištěných výzkumných výsledků s výsledky studie „Jak 

zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ Tyto výsledky přináší ucelený 

pohled na celou tuto problematiku. Regresní analýza poté ukázala 

rostoucí trend finanční a časové náročnosti tohoto sportu se 

současně rostoucím věkem dítěte.   

Klíčová slova:  Lední hokej, finanční náročnost, časová náročnost, vnímání a očekávání 

od ledního hokeje, Český svaz ledního hokeje, písemné dotazování, 

regresní analýza, komparace výzkumů. 

 

  



 

 

Abstract  

Title:  Research on the financial and time demands of ice hockey 

Objectives:  The main objective of this work is a detailed investigation of the 

financial and time demands of ice hockey in youth ages. Another facet 

is to compare the results of the research conducted with the results of 

the research "How to increase the number of children in hockey clubs?" 

The last aim is to perform a regression analysis of the obtained research 

results. 

Methods:  The research carried out in this diploma thesis mainly uses elements of 

quantitative research methods. The questioning of the public was 

carried out by means of a written questionnaire survey. Other methods 

used in the diploma thesis were the comparison method and the 

regression analysis method. 

Results:  The thesis brings an uncharted view of the real financial and time 

demands of ice hockey in the youth categories in the Czech Republic. 

Interested public see ice hockey as a financial and time-consuming 

sport. Another integral part of the diploma thesis is to compare the 

results of the research conducted with the results of the research "How 

to increase the number of children in hockey clubs?" These results 

present a comprehensive view of the whole issue. The regression 

analysis then showed the growing trend of the financial and time 

demands of this sport with the child's growing age. 

Key words:  Ice hockey, financial demands, time demands, perception and 

expectations from ice hockey, Czech Ice Hockey Association, written 

questioning, regression analysis, comparison of research. 
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1 Úvod 

 Sport jakožto fenomén současné doby. Na jedné straně nám pomáhá udržovat zdravý 

životní styl a celkový chod lidského organizmu, na straně druhé tu máme sport jako 

ekonomický jev. V současné době je sport brán jako objemné a rychle rostoucí hospodářské 

odvětví, kterým protéká obrovské množství finančních prostředků. Mezi oběma těmito 

názorovými proudy je potřeba si najít svou vlastní cestu, která bude ve všech parametrech 

vyvážená.  

Lední hokej v České republice prošel za posledních dvacet let značnými změnami. 

Tyto změny byly doprovázeny i výraznými úspěchy reprezentačních výběrů v čele  

s úspěchem na olympijských hrách v Naganu. V poslední době se však lední hokej v očích 

veřejnosti nebezpečně naklání do temných hlubin. Největším problémem je pohled na 

finanční a časovou náročnost ledního hokeje a samotné rozhodnutí, zda své dítě na lední hokej 

přihlásit. Současně se rozmohl trend sportovních svazů bojovat se snižujícím se počtem 

sportujících dětí. Aktivně se snaží přilákat nové zájemce o sport na svá sportoviště  

a prezentovat jim svůj sport jako ten nejlepší pro ně. Jedním z nich je i Český svaz ledního 

hokeje, který se snaží dlouhodobě navyšovat členskou základnu hrajících dětí. Nicméně se 

musí potýkat s mnohými problémy, které ve většině případů vznikají nepodloženými 

představami rodičů. Jedná se především o názory, že lední hokej je značně finančně a časově 

náročný a mohou si ho dovolit jen bohatí lidé, že jde o brutální a nebezpečný sport pro děti  

a v neposlední řadě jde o špatnou image českého hokejového prostředí. Je tedy zapotřebí 

zjistit, zdali se jedná pouze o mylné představy, které jsou širokou veřejností sdíleny a ubližují 

tak u nás již tradičnímu sportu, kterým lední hokej bezesporu je. A samozřejmě nastolit určitá 

pravidla především v marketingové komunikaci ČSHL a klubů k rodičům malých dětí, která 

by prezentovala pravdivá fakta a přesvědčila je o tom, že právě lední hokej je správným 

sportem pro jejich děti. 

Název diplomové práce „Výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje“ 

napovídá, že se práce konkrétně zaměřuje na finanční a časovou problematiku ledního hokeje. 

Tato problematika je v práci rozebrána jak z pohledu zainteresované veřejnosti, tak z pohledu 

veřejnosti široké. Oba tyto názorové proudy byly analyzovány a posléze komparovány pro 

zjištění a vyvození celkových závěrů. Součástí práce je také analýza změny finanční a časové 

náročnosti ledního hokeje v jednotlivých hráčských kategoriích či dle velikosti místa bydliště.  
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Teoretická část práce se zabývá oblastí marketingu a především marketingu 

sportovního, sportem v jeho obecné rovině, ledním hokejem a v neposlední řadě podporou  

a financováním sportu na území České republiky. Veškeré teoretické poznatky a informace 

jsou výhradně čerpány z domácí a zahraniční odborné literatury a dalších relevantních 

dostupných zdrojů. 

Praktická část práce se opírá o výsledky písemného dotazování, kterého se zúčastnilo 

898 respondentů z řad zainteresované veřejnosti. Respondenti odpovídali na otázky týkající se 

finanční a časové náročnosti ledního hokeje a dále jejich vnímání a očekávání od tohoto 

sportu. Součástí byly také otázky zaměřené na spokojenost s fungováním klubu atd. Další 

úsek praktické části se věnoval komparaci zjištěných dat s daty získaných z výzkumu „Jak 

zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“, provedený společností Millward Brown, který byl 

realizovaný na široké veřejnosti. Poslední pasáž praktické části diplomové práce je věnována 

reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje a její změně při současné změně věku 

dítěte, popřípadě místa bydliště.  

Analýza dat a z nich vyvozené závěry by měly přinést zcela originální a reálný pohled na 

jeden z největších problémů současného mládežnického hokeje v České republice. Cílem je 

získat nezaujatý pohled na tuto problematiku a současně nastínit možné kroky, které by tento 

problém pomohly řešit. Nutné je však dodat, že není v silách jedné diplomové práce vyřešit 

dlouhotrvající problém českého hokeje, nicméně může přispět ke změně názoru mnoha lidí, 

který je pro zlepšení situace zcela zásadní. Proto považuji za zcela jedinečný a nesrovnatelný 

přínos této práce jak praktickou, tak především výsledkovou část, přičemž celou diplomovou 

práci a především její výsledky dále využijí zástupci ČSLH a zástupci hokejových klubu pro 

zlepšení současné situace.     
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2 Teoretická východiska práce 

V teoretické části diplomové práce jsou detailně popsané základní pojmy a definice 

vztahující se k danému tématu práce. Jedná se především o termíny z oblasti sportu, 

marketingu a veřejné podpory sportu. Informace jsou čerpány výhradně z domácí a zahraniční 

literatury, elektronických zdrojů a odborných článků. Praktická část diplomové práce je 

posléze zpracována s ohledem na zde uvedená teoretická východiska. 

 

2.1 Marketing a sportovní marketing 

 S ohledem na to, že v dalších částech práce se zabýváme financováním  

a marketingovou komunikací sportovních klubů a svazu, věnuji následující kapitolu úvodu do 

problematiky marketingu, a to především sportovního marketingu. 

  

2.1.1 Marketing a definice marketingu 

 V předcházejících obdobích byl marketing v České republice znatelně zanedbáván. 

Firmy však již v současné době pochopily, že je to jeden z hlavních pilířů úspěchu 

v konkurenčním boji na trhu a začaly ho hojně využívat, až do té míry, že se stal 

nezastupitelným prvkem řízení podniků. Jak uvádí Kotler (1995), „marketing je společenský 

řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a požadují, prostřednictvím 

tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními“. Horáková (1992) ve své publikaci 

uvádí tuto definici: „marketing má pomoci tomu, aby bylo požadované zboží nabídnuto 

správným skupinám zákazníků, a to v pravý čas a na pravém místě, za správné ceny  

a s přispěním přiměřené propagace“. Tyto dvě definice by nám pro představu, co vše 

marketing zahrnuje, měly stačit. V současné literatuře pojednávající o problematice 

marketingu můžeme najít mnohé další definice, většina z nich však smysl a podstatu vystihují 

stejně, a to marketing jako nástroj pro uspokojení přání a potřeb spotřebitelů. 

Dle Bureše (1990) můžeme marketingový proces rozdělit do tří po sobě jdoucích fází. 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 1, jedná se o fázi koncepční neboli přípravnou, ve které si 

utřiďujeme svou obchodní a marketingovou filozofii. Následuje fáze analytická, během které 

analyzujeme okolí trhu, na kterém chceme zaujmout určitou pozici, a své silné a slabé 

stránky. Poslední fází je fáze realizační, během které využíváme získaných poznatků 

z předchozích dvou fází a vytváříme si svou marketingovou strategii. 
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Tabulka č. 1: Marketingový algoritmus dle Bureše 

 

Zdroj: Čáslavová (2013, s. 2), upraveno autorem 

 

2.1.2 Sportovní marketing 

 Autoři Mullin, Hardy a Sutton ve své publikaci z roku 2000 definují sportovní 

marketing následovně: „Sportovní marketing vyznačuje všechny aktivity beroucí v úvahu 

podněty a přání sportovních zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny.“ O čtyři roky 

dříve v roce 1996 definovali autoři Pitts a Stotlar sportovní marketing takto: „Je to proces 

navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci 

sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů 

firmy.“ U obou definic můžeme spatřovat jistou podobnost, a to především v tom, že nastiňují 

sportovní marketing znovu jako nástroj uspokojení přání a potřeb zákazníků, nyní však 

pohybujících se ve sportovním odvětví. 

 V poslední době zažil sportovní marketing v České republice velký nárůst. Čáslavová 

(2009) definuje dva přístupy k marketingu ve sportu: 

1. Dílčí koncepty marketingu ve sportu – jedná se marketing jako sponzorování  

a marketing jako prodej sportovní reklamy. Tyto koncepty jsou využívány častěji, než 

koncepty komplexní. 
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2. Komplexní koncepty ve sportu – nejčastěji tyto koncepty využívají sportovní 

organizace pohybující se v tržní ekonomice.  

Čáslavová ve své další publikaci z roku 2000 uvádí, jaká pozitiva, ale i negativa přináší 

marketing do tělesné výchovy a sportu.   

Tabulka č. 2: Co přináší marketing tělesné výchově a sportu?  

Pozitiva Negativa 

 stanovuje komu je nabídka TV a 

sportovních produktů určena 

 promýšlí propagaci TV a sportu  

 získává doplňkové finanční zdroje, 

které umožňují rozvoj neziskových 

aktivit 

 určují proporcionalitu a prioritu 

dosažených cílů v rovině cílů 

ekonomických, sportovních a 

sociálních  

 diferencuje nabídku TV a 

sportovních produktů na činnosti, 

které mohou přinést finanční efekt a 

které nikoliv 

 finance diktují, co má TV a sport 

dělat 

 pozice financí nerespektuje TV a 

sportovní odbornost 

 marketing vede ke gigantomanii 

sportu, smluvní vázanost na 

sponzory omezuje svobodnou 

volbu (např. ve výběru nářadí a 

náčiní, v osobnostních právech 

sportovce) 

 dosažení určité úrovně 

sportovního výkonu může vést 

k používání zakázaných 

podpůrných prostředků 

 show (zaměřeno např. na reklamu) 

Zdroj: Čáslavová (2013, s. 26), upraveno autorem 

Jak se můžeme přesvědčit na výše uvedeném, marketing sebou nepřináší vždy jen 

užitek pro sportovní organizace. Je potřebné s ním rozumně a zkušeně nakládat a vždy se 

přizpůsobovat nastalé situaci a podmínkám. Právě toto odlišuje průměrné firmy působící ve 

sportovním prostředí od těch nejlepších ve svém oboru. 

 

2.1.3 Společnost Millward Brown 

 Pro úplnost marketingové problematiky týkající se této diplomové práce musí být 

uvedeny i základní informace o společnosti Millward Brown, která provedla výzkum 
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veřejného mínění pro Český svaz ledního hokeje s názvem „Jak zvýšit počet dětí v hokejových 

klubech?“  

 Společnost Millward Brown byla založena v Anglii, její hlavní sídlo se nachází v New 

York City ve Spojených státech amerických. Zabývá se průzkumem trhu se zaměřením na 

efektivitu reklamy, strategickou komunikaci, výzkum v oblasti medií a výzkum vlastních 

značek. V současné době má společnost 87 kanceláří v 58 zemích po celém světě. 

Millwardbrown.com (2018) 

Uvedený výzkum pro ČSLH zpracovala česká pobočka společnosti Millward Brown, 

která sídlí v Praze 1.  

 

  



 

16 

 

2.2 Sport 

Označení sport představuje velice široký pojem, který je v mnoha knižních pramenech 

definován odlišně. Pro naše potřeby však postačí obecná definice, která definuje sport jako 

pohybovou aktivitu, provozovanou podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou 

měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Jak uvádí 

Štumbauer (2000), pojem sport je anglosaského původu, převzatý z francouzského desporter, 

tzn. oddávat se zábavě, obveselen. 

 

2.2.1 Pojem sport 

Aby se určitá aktivita dala plnohodnotně označit za sport, je nutné, aby splňovala určité 

parametry. Štumbauer (2000) definuje tři základní vymezení pojmu sport takto:  

1) jedná se o pohybovou aktivitu, což vylučuje činnost, kde se soutěží výhradně pomocí 

duševních schopností (nebo štěstí, např. deskové, počítačové nebo hazardní hry), 

2) pohybová aktivita má jasná pravidla, podle kterých se soutěží (která vylučují úsilí  

o soupeřův život, např. válku), 

3) pohybová aktivita má soutěžní charakter, dochází k poměřování výsledků (což 

vylučuje např. bojová umění provozovaná nesoutěžním filozoficky zaměřeným 

způsobem, jógu…). 

Jak můžeme vidět, tak ne každá aktivita se dá automaticky považovat za sport, jak bývá často 

mylně používáno.   

Dalším, pro nás důležitým náhledem na pojem sport, je rozdělení osob pohybujících se 

v tomto odvětví. Jak uvádí Novotný (2011) ve své publikaci Sport v ekonomice, můžeme 

zájemce o sport rozdělit na aktivní účastníky (participanty) a pasivní účastníky (diváky). 

Aktivní účastníky dále dělíme dle kritéria, v jakém sektoru sportu se realizují. 

Institucionalizovaný sport zahrnuje sport školní, komunální a spolkový, všechny tyto 

kategorie jsou součástí veřejné ekonomiky. Neinstitucionalizovaný sport zahrnuje především 

sport neorganizovaný, který je součástí ekonomiky domácí, jedná se tedy především  

o soukromý sektor. Mezi pasivní participanty pak řadíme např. diváky, čtenáře nebo sázkaře. 

V našem případě se tedy budeme preferenčně zaměřovat na aktivní účastníky 

v institucionalizovaném sektoru, přesněji na hráče v mládežnických kategoriích aktivně 

působících na spolkové úrovni jednotlivých hokejových klubů.  
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2.2.2 Sport a legislativa 

V České republice se v oblasti sportu setkáváme se základním legislativním 

dokumentem, jímž je zákon o podpoře sportu. Tento zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

„vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly 

ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře 

sportu“. (MŠMT, 2017) 

České prostředí v porovnání s ostatními členskými státy EU dlouhodobě zaostává za 

průměrem. Někteří autoři jako Novotný (2011) tento trend vysvětlují a přičítají stále se 

transformujícímu sportovnímu prostředí v ČR a nedostatku politické vůle. V důsledku 

působení těchto a dalších faktorů vzniklo na našem území až negativní prostředí pro rozvoj 

sportu a sportovních aktivit obecně.   

Z pohledu evropského byl sport taktéž dlouhodobě přehlížen, průlom nastal až 

s příchodem tzv. „Adonninovy zprávy“ z roku 1985, která konstatuje, „že sport je vynikajícím 

prostředkem k upevnění pocitu sounáležitosti Evropanů k Evropské unii“. Od té doby si 

Evropská komise uvědomuje silný význam sportu, a to především v oblasti ekonomické  

a komunikační. V současné době můžeme konstatovat, že pojem sport je zakotven 

v primárním dokumentu Evropské unie, a to jakožto součást Lisabonské smlouvy, podrobněji 

pak hlava XII, článek 165. V tomto článku EU „vyslovuje podporu sportu rozvojem jeho 

evropského rozměru, podporu spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce 

mezi subjekty odpovědnými za sport, jakožto i ochranu fyzické a mravní integrity sportovců, 

obzvláště mladých sportovců“. Novotný (2011, s. 235)  

Tři základní politiky zaměřené na sport jsou již uvedeny v Lisabonské smlouvě, jak uvádí 

Novotný (2011, s. 235): 

 sport jako komunikační prostředek (podíl EK na sportovních událostech nebo jejich 

finanční podpora), 

 podpora sportu (zapojení sportu do podpůrných programů), 

 dopady vnitřního trhu (jsou-li v oblasti sportu vykonávány hospodářské činnosti, 

existují dopady úprav a rozhodnutí EU i na sport). 

V roce 2007 vydala Komise EU tzv. Bílou knihu o sportu (2007, s. 2). Tento dokument byl 

prvním komplexním souhrnem řešení otázek týkajících se sportu. Hlavním cílem bylo 



 

18 

 

poskytnout strategickou orientaci v souvislosti s rolí sportu v Evropě, zviditelnit sport při 

tvorbě politiky EU a zvýšit povědomí veřejnosti o potřebách a specifikách tohoto odvětví. 
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2.3 Podpora a financování sportu 

V následujících kapitolách si podrobně představíme systém finanční podpory sportu na 

území České republiky. Uvedená data nejsou vždy zcela aktuálního rázu, tento problém je 

způsoben především komplikovaností celého systému a jeho netransparentností. Data však 

poslouží k utvoření velmi podrobné představy a orientaci ve finanční problematice sportu 

v České republice. 

 

2.3.1 Podpora sportovních aktivit u mládeže 

 V České republice není podpora sportu zajišťována jen jedním subjektem, ale podílí se 

na ní více participantů. Největší část z pohledu financování sportovních aktivit zastávají 

domácnosti samy, a to až 42 % z celkových finančních zdrojů sportovních klubů. Kromě 

domácností fungují v České republice sportovní svazy, které poskytují záštitu jednotlivým 

klubů a oddílům. Rámcovou podporu sportu poté dodává Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy (dále MŠMT), které prostřednictvím svých dotačních programů alokuje finance 

na různých úrovních tělovýchovných svazů a oddílů. Podpora sportu je legislativně zakotvena 

i ve sbírce zákonů, a to pomocí zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, který vymezuje 

postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšnou činnost a stanovuje úkoly 

ministerstev, jiných správních úřadů a působnost samosprávných celků při podpoře sportu. 

V poslední řadě se na financování sportovních aktivit podílí obce a kraje ze svých rozpočtů.  

Jak uvádí web MŠMT (2016), vláda České republiky 27. června 2016 schválila 

koncepci podpory sportu na období 2016 – 2025, kterou předložila tehdejší ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Přijatá koncepce by měla řešit 

dlouhodobou strategii podpory sportu na všech úrovních, včetně finanční stability. Základní 

prioritou však nadále zůstává podpora dětí, mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních 

reprezentantů České republiky. Koncepce například počítá i s tím, že by školy měly kromě 

povinných hodin tělesné výchovy nabízet také navíc hodiny pohybu ve školních sportovních 

klubech. Dotační politika ve sportu by měla nadále cíleně směřovat k průměrné výši zemí EU, 

pod kterou se Česká republika dlouhodobě nachází. Dále by se měla snižovat procentuální 

finanční spoluúčast rodin a sportovců na sportovní činnosti a tím tak snižovat nedostupnost 

sportu. V neposlední řadě také zajistit stabilitu financování pro možné plánování a rozvoj 

sportovních organizací. V roce 2017 začne postupné navyšování financí alokovaných do 

podpory sportu v souladu s možnostmi státního rozpočtu (pro roky 2017 a 2018 výhledově 
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minimálně na 6 mld. Kč). Dále budou vytvořeny nové tříleté dotační programy, které by měly 

podpořit stabilitu sportovního prostředí. Rovněž bude pokračovat snaha o systémovou 

spoluúčast podpory sportu obcí a krajů. 

V roce 2013 působilo v České republice 167 svazů a asociací, které komunikovaly 

s MŠMT a přes 20 000 jednotlivých oddílů a tělovýchovných jednot. Dle výzkumu 

společnosti KPMG z roku 2012 s názvem „Koncepce a financování sportu v České 

republice“ bylo v celé republice registrováno přes 35 000 sportovních klubů a téměř  

3 miliony sportovců, a to včetně vícečetných registrací jednoho sportovce. Problém však 

nastává u finančních možností vlastníků sportovních zařízení, zejména občanských sdružení. 

Provoz těchto zařízení je ve většině případů velice nákladný, především z důvodu stáří  

a opotřebení. Vlastníci se proto snaží získat finanční prostředky díky komerčním pronájmům, 

čímž se snižuje dostupnost pro organizované a neorganizované sportovce.  Stát se v tomto 

ohledu snaží podporovat rozvoj sportu na úrovni krajů, které chce motivovat a koordinovat 

pomocí programů s finanční účastí samospráv. Cílem je zaměření na všeobecnou sportovní 

činnost, investice do infrastruktury a provozu sportovních zařízení. V oblasti infrastruktury se 

jako dílčí cíl klade převod vlastnictví zařízení do majetku měst a obcí a jejich financování 

z veřejných rozpočtů. To by mělo mít ve finálním důsledku pozitivní dopad na občanská 

sdružení, kdy by nemělo docházet k útlumu jejich činnosti.  

Dalším úkolem zůstává zaměření na talentovanou mládež, jejíž hlavní část rozvoje se 

odehrává ve sportovních oddílech, které jsou koncepčně koordinovány sportovními svazy. 

Kromě sportovních oddílů se o talentované děti a mládež starají školy, které pro tyto účely 

zřizují sportovní třídy. V tomto případě i nadále zůstává cílem zajistit dostatečné mzdové 

ohodnocení pro trenéry a rozvíjet spolupráci klubů se základními školami. Další uvedené 

programy MŠMT se týkají také podpory státní reprezentace, vzdělání, vědy a výzkumu, 

sportovního lékařství, pořádání mezinárodních akcí čí boje proti dopingu. 

 

2.3.2 Financování sportu v České republice 

 Uváděná data v následující kapitole vycházejí výhradně z výzkumu společnosti 

KPMG (2012). 
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Tabulka č. 3: Poskytování finančních zdrojů na sportovní účely dle subjektů v letech 

2007 – 2011 (v mil. Kč) 

Rok MŠMT 
Ostatní 

ministerstva 

Obce a 

DSO 

Krajské 

úřady 

Regionální 

rady 

Celkem 

za 

subjekty 

2007 3 302 1 501 10 364 1 133 0 16 299 

2008 2 605 1 728 11 000 1 271 20 16 624 

2009 2 113 1 353 12 857 1 291 409 18 023 

2010 2 059 670 13 508 1 209 407 17 853 

2011 2 286 699 9 976 1 351 353 14 666 

Průměr za 

subjekt 
2 473 1 190 11 541 1 251 238 16 693 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ostatní ministerstva – Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Operace státních finančních aktiv, Všeobecná 

pokladní správa 

DSO – Dobrovolné svazky obcí 

Zdroj: KPMG (2012, s. 7), upraveno autorem 

 

Z výše uvedené tabulky můžeme vyvozovat závěry ohledně financování sportu 

z veřejných zdrojů, je však nutné brát v potaz, že data jsou pouze za pětileté období a končí 

rokem 2011. Dlouhodobě největší podíl připadá na rozpočty krajů, které se na financování 

sportu z veřejných zdrojů ve sledovaném období podílely přes 69 %, a to průměrnou částkou 

11,5 miliard korun. Druhý nejvyšší podíl vydalo prostřednictvím svých investičních 

a neinvestičních programů MŠMT. Na zbylých vynaložených prostředcích se poté podílely 

ostatní ministerstva a regionální rady. Je zajímavé sledovat nestandardní trend mezi roky 2010 

a 2011, kdy poklesl objem prostředků alokovaných do sportu ze státních a veřejných rozpočtů 

o téměř 3,2 mld. korun. Nutno také uvést, že část výdajů z obecních rozpočtů směřuje do 

zájmových aktivit nesportovního charakteru a na ně navázané infrastruktury. Tyto prostředky 

jsou zahrnuty do souhrnných hodnot. 

Následující graf vystihuje situaci financování klubů v České republice v roce 2011. 

 

 

 

 



 

22 

 

Graf č. 1: Struktura finančních zdrojů sportovních klubů 

Zdroj: KPMG (2012, s. 5), upraveno autorem 

Z grafu jasně vyplývá, že největší měrou se na financování sportovních oddílů podílí 

domácnosti samotné, a to celými 42 %. Druhým největším příspěvkem se podílí obce a kraje, 

které finance uvolňují ze svých rozpočtů. Tento příspěvek činí v celkové míře 17 %. 

Následujícími finančními zdroji klubů jsou příspěvky od sportovních svazů, které tvoří 11 %. 

Dalším zapojeným subjektem do financování klubů je i soukromý sektor, pozitivním faktorem 

je, že se tak děje na všech úrovních. Kluby v malých městech jsou podporovány lokálními 

firmami, které jsou často zapojeny do financování prostřednictvím sociálních vztahů v obci. 

Součástí zdrojů klubů jsou také příjmy od loterijních společností a příjmy ze vstupného. Ty 

však v celkovém měřítku tvoří jen velmi malou část. 

  

2.3.3 Podpora sportu ze státního rozpočtu 

 Jak již bylo zmíněno, MŠMT prostřednictvím svých dotací alokuje do sportu, ve 

většině případů mezi sportovní svazy a nevládní neziskové organizace, velké množství 

finančních prostředků. Dotace se podle svého charakteru rozdělují na neinvestiční a 

investiční.   
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2.3.3.1 Neinvestiční prostředky 

 V září 2015 vyhlásilo MŠMT neinvestiční dotační plán pro rok 2016 s názvem „Státní 

podpora sportu pro rok 2016“. Tento plán zahrnoval deset programů financování sportu, výši 

celkové dotace pro jednotlivé programy zobrazuje tabulka č. 4.  

Tabulka č. 4: Vyhlášené dotační programy MŠMT pro rok 2016, neinvestiční podoby (v 

tis. Kč) 

Program Název Výše dotace pro rok 2016 

Program I. Sportovní reprezentace ČR 248 162,2 

Program II. 
Sportovně talentovaná 

mládež 
323 599,1 

Program III. 
Činnost sportovních 

organizací 
167 950 

Program IV. 
Údržba a provoz sportovních 

zařízení 
Údaj neuveden 

Program V. Činnost sportovních svazů 653 088,3 

Program VI. Významné sportovní akce 156 800 

Program VII. Zdravotně postižení sportovci 59 368 

Program VIII. 
Organizace sportu ve 

sportovních klubech 
283 269, 212 

Program IX. 
Organizace školního a 

univerzitního sportu 
43 000 

Program X. 
Projekty pro sportování 

veřejnosti 
36 000 

Celkem Neinvestiční prostředky 1 971 236,812 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2017), upraveno autorem 

 

Oproti roku 2015 došlo k vyhlášení tří nových programů. Jedná se o programy VIII. až 

X. Toto navýšení dotačních programů je v souladu s avizovaným zaměřením státní podpory 

v oblasti organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, zkvalitnění 

školní výuky sportu a podpory různých projektů, které podněcují sportování široké veřejnosti. 

Celkem byla v roce 2016 na oblast sportu vyčleněna finanční podpora v rámci neinvestičních 

dotací ve výši 1 971 236,812 tisíc Kč. 
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2.3.3.2 Investiční prostředky 

 Druhou částí financování sportu ze státního rozpočtu jsou investiční dotace. Tato 

investiční politika je opět uskutečňována vypisováním dotačních programů odděleními 

Odboru sportu MŠMT. Pro rok 2017 byl vypsán program 133 530 – Podpora materiálně 

technické základny, který se dále dělí na dvě části, a sice podporu materiálně technické 

základny sportu pro ÚSC, SK a TJ a podporu národních sportovních center. Schéma 

investiční podpory sportu je znázorněno v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Vyhlášené dotační programy MŠMT pro rok 2017, investiční podoby 

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2017), upraveno autorem 

I přesto, že pro rok 2017 ještě nejsou dostupné všechny shrnující materiály, je zřejmé, že 

neinvestiční podíl finančních dotací několikanásobně převyšuje dotace investiční. Z dotačních 

programů MŠMT můžeme vyčíst, že zejména u mladých vrcholových, pokročilých  

a talentovaných sportovců má stát zájem na jejich rozvoji. Provozování sportu na vrcholové, 

potažmo reprezentační úrovni je velmi finančně a časově náročné, a i proto se ministerstvo 

snaží prostřednictvím finančních dotací tuto zátěž zmírnit. 

 

2.3.4 Struktura příjmů klubů ledního hokeje 

 V této kapitole se pro úplné dokreslení představy zaměříme na finanční strukturu 

hokejových klubů. Podrobněji na hokejový klub hrající třetí nejvyšší soutěž v České 

Program 133 530 
Podpora materiálně 
technické základny 

sportu 

Program 133 530 
Podpora materiálně 
technické základny 

sportu 

Program 133D 531 
Podpora materiálně 
technické základny 

sportu - ÚSC, SK a TJ 

Progrma 133D 521 
Národní sportovní 

centra 
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republice, tzn. 2. hokejovou ligu. Tato liga je vedena pod statusem poloprofesionální soutěže 

a v roce 2008 se jí účastnilo 36 týmů z celé České republiky.   

 V následujícím grafu je znázorněna struktura příjmů klubu ledního hokeje hrajícího 

třetí nejvyšší soutěž za sezonu 2008 – 2009. 

Graf č. 2: Struktura příjmů klubu ledního hokeje 

 
Zdroj: Novotný (2011, s. 161), upraveno autorem 

Ze struktury příjmů klubu je vidět, že klíčovou roli hrají dva subjekty. A to dotace od města  

a kraje a příjmy od partnerů, tzn. sponzorské příspěvky. Uvedené dva zdroje tvoří 79 % 

celkových příjmů klubu. Dalších 15 % příjmů představují přibližně stejně velké zdroje: ze 

vstupného 8 % a dotace ze svazu ledního hokeje 7 %. Zbylých 6 % poté tvoří další příjmy: 

členské příspěvky 4 % a prodej a hostování hráčů 2 %. 

 Dle Novotného (2011) jsou nejnákladnějšími výdaji klubu v této výkonnostní úrovni 

výdaje na sportovní výstroj a vybavení, tzn. vybavení hráčů dresy, hokejkami a bruslemi. 

Druhou nejvyšší položku pak představuje cestovné a doprava na utkání a soustředění. Třetí 

nejnákladnější položkou je pronájem sportovního zařízení, resp. jeho provoz. 

 

2.3.5 Rešerše odborných článků 

Obsah následující kapitoly se primárně opírá o rešerše literatury, odborných článků  

a dalších dostupných materiálů týkajících se financí a času věnovanému sportu obecně  

a podrobně lednímu hokeji. Jsou zde shrnuty zajímavé poznatky ze zmiňovaných oblastí, 
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kterým se věnují autoři především v České republice. Zahraniční studie nebyly záměrně do 

této kapitoly zahrnuty z důvodu odlišného financování sportu v různých zemích, tyto studie 

by nepřinesly relevantní výsledky pro potřeby následujícího výzkumu.  

V minulých letech bylo na našem území sepsáno několik diplomových a bakalářských 

prací, které se dotýkají uvedeného tématu. Ve většině případů se jednalo o finanční náročnost 

vybraných sportů, mezi které byl zařazen i lední hokej. Výsledky těchto provedených 

výzkumů se však často liší a výsledky se nedají považovat za zcela použitelné. Tento fakt je 

způsoben především ne zcela detailně provedeným výzkumem. Získaných výsledků bylo ve 

většině případů docíleno velmi malým výzkumným vzorkem, který potřebná data zkresluje. 

Uvedeny jsou vybrané práce, které splňují zcela nebo alespoň z části kritéria relevantního 

výzkumu. První uvedený výzkum byl prováděn v rámci diplomové práce Stehlík (2016) 

s názvem „Finanční náročnost hráčů ve sportovních hrách“. Hlavním cílem tohoto 

provedeného výzkumu bylo zjistit finanční zátěž rodičů hokejových hráčů do 14 let na Jižní 

Moravě. Výzkum byl veden pomocí písemného dotazování, kdy byly dotazníky přímo 

distribuovány rodičům hráčů, kteří je následně vyplňovali. Výsledky výzkumu přinesly 

průměrnou výši nákladů na provozování ledního hokeje v tomto kraji za jeden rok. Průměrná 

výše nákladů činila 55 000 Kč, nutné a zásadní je však zde uvést, že výzkum byl proveden na 

celkovém vzorku 118 respondentů. Tento nízký počet respondentů mohl výsledky dotazování 

a následný výpočet průměrné výše ročních nákladů vysoce ovlivnit. 

Další výzkum provedený na Fakultě tělesných studií Masarykovy Univerzity uvádí 

autor Skála (2012) v bakalářské práci „Sportovní aktivity dětí a jejich důsledky pro rodinný 

rozpočet“. Výzkum přinesl zajímavá data, která ukazují, že celkem 50 % respondentů utrácí 

za sport svých dětí do 7 800 Kč ročně. Rodiče za sport svých dětí utrácí v rozmezí od 0,1 % 

po 15,4 % celkového rozpočtu rodiny. Polovina dotázaných rodin utratí do 2,3 % z rodinného 

rozpočtu. Při otázce, zdali je rodič ochoten platit dítěti jakýkoliv sport, který by chtělo 

provozovat, zcela souhlasilo 26 % dotázaných. Dále 32 % zvolilo jako tu, která je jim 

nejbližší, odpověď „spíše souhlasím“. Lze tedy konstatovat, že nadpoloviční většina je 

ochotna dopřát svým dětem sport podle jejich výběru i přes to, že bude finančně náročnější.  

S tímto výrokem zcela nesouhlasilo pouhých 7 %. Největší zastoupení 35 % měla odpověď 

„spíše nesouhlasím“. Průměrné roční náklady na sport jednoho dítěte činí 13 303 Kč. Tato 

suma se skládá za čtyř částí. Největší podíl na výsledné částce mají náklady na sportovní 

vybavení s 31 % a průměrnou hodnotou 4 167 Kč. Posledním vybraným faktem tohoto 

výzkumu bylo zjištění, že lední hokej byl shledán jako nejdražší sport vůbec.  
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Následující vybraný výzkum, provedený v rámci bakalářské práce Olejníček (2011) 

„Výběr sportovní činnosti dítěte vzhledem k finančním možnostem rodiny“, ve své výsledkové 

části uvádí lední hokej jako nejčastěji nedostupný sport. Na otázku, zda se rodiče setkali či 

nesetkali se sportem, který pro ně byl finančně nedostupný, odpovědělo 28,57 % rodičů, že se 

opravdu s takovým sportem setkalo. Zbylých 71,43 % rodičů se s takovým spotem nesetkalo. 

Pokud se rodiče setkali se sportem, který chtělo jejich dítě navštěvovat, ale kvůli finanční 

nedostupnosti mu to nebylo umožněno, bylo dále zjišťováno, o jaké sporty se jednalo. Rodiče 

uváděli mnoho různých sportů, vícekrát se však opakoval pouze jediný, a to lední hokej. Bylo 

tomu tak v rovných 10 případech z 24 možných. Mezi další často uváděné sporty patřilo 

sjezdové lyžování, lyžování (dále nespecifikováno), taekwon-do, dvakrát se vyskytl tanec, 

street dance, akvabely (synchronizované plavání), triatlon a tenis. 

Další tuzemský výzkum od společnosti Ipsos (2014) s názvem „ING Bank Svět 

spoření“ uvádí, že 55 % Čechů se věnuje sportu alespoň jednou týdně, zhruba každý desátý 

Čech sportuje každý den nebo obden. Nejaktivnější jsou dle výzkumu lidé do 34 let, 

svobodní, lidé s vyšším příjmem a vyšším vzděláním. Nejčastější praktikované sporty jsou 

cyklistika a plavaní, a to jak u dětí, tak i u dospělých. Pokud by však nebyli omezeni 

financemi, volili by muži golf a ženy jezdectví. Pro své děti by vybrali tenis, bojové sporty 

nebo lední hokej. Průměrná rodina vydá ročně na sport 13 940 Kč, u rodin s dětmi je to potom 

19 390 Kč.  

Graf č. 3: Typy a výše výdajů na sport domácností

  

Zdroj: ING (2014) 

V grafu č. 3 vidíme rozložení jednotlivých typů nákladů. Takřka polovina rozpočtu na sport 

připadá na pořízení vybavení. Následuje cestovné a ubytování s 16 % a vstupy s 15 %. 
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Důležitým faktorem jsou i zdroje financování sportu v domácnostech. V následujícím grafu 

jsou znázorněny zdroje, ze kterých lidé platí výdaje na sport vyšší než 4 000 Kč. Celkem 52% 

Čechů je schopno platit takové výdaje z dostupných prostředků, zatímco 38 % musí sáhnout 

do svých úspor. Na druhé straně se nachází 7 % lidí, kteří si na tyto výdaje musí půjčit.  

Graf č. 4: Financování výdajů nad 4 000 Kč 

 

Zdroj: ING (2014) 

Poslední zmíněnou tuzemskou studií je výzkum „Finanční náročnost sportu ve 

sportovních klubech – Radotín a Zbraslav“. Autor Flemr (2016) se v této studii zabývá 

mapováním finanční náročnosti sportování ve sportovních klubech v okrajových částech 

hlavního města Prahy – Radotíně a Zbraslavi, jak u dětí a mládeže, tak i dospělých. Pro naše 

účely budou nejdůležitější výsledky studie zjištěné u sportovního klubu HC Slavoj Zbraslav, 

který byl jediným hokejovým klubem v tomto výzkumu. Do výzkumu byly zařazeny pouze 

příspěvky členské a oddílové. Autor výši členských a oddílových příspěvků zpracoval pro děti 

a mládež (do 18 let) a zvlášť pro dospělé (nad 18 let). Přehled výše příspěvků zvlášť pro obě 

kategorie můžeme vidět v porovnání v následujícím grafu. 
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Graf č. 5: Výše ročních příspěvků ve vybraných klubech 

Zdroj: Flemr (2016) 

Z výše uvedeného vidíme, že roční oddílové příspěvky v HC Slavoj Zbraslav jsou 12 798 Kč, 

a to jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé. Zároveň také vidíme, že se lední hokej ze všech 

uvedených sportů stal jednoznačně nejdražším. Autor dále ve své studii uvádí i další finanční 

náklady, do kterých jsou zařazeny poplatky za tréninky, tábory, soustředění či soutěže. Tyto 

další finanční náklady vidíme v grafickém zpracování v následujícím grafu.  

Graf č. 6: Další finanční náklady ve vybraných klubech 

Zdroj: Flemr (2016) 
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Další finanční náklady byly v klubu HC Slavoj Zbraslav vyčísleny na 5 000 Kč, a to pro obě 

zkoumané kategorie stejně.  

Při celkovém součtu tedy roční finanční náročnost provozování ledního hokeje v HC Slavoj 

Zbraslav vyjde na 17 798 Kč. Tato výše je stejná jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé. Dle 

studie vyšel lední hokej jako jednoznačně finančně nejnáročnější sport vůbec. Pro přehled je 

uveden graf celkové roční finanční náročnosti sportu dle jednotlivých sportovních oddílů.  

Graf č. 7: Celková finanční náročnost ve vybraných klubech 

Zdroj: Flemr (2016) 

Důležité je zmínit fakt, že tento výzkum se zabýval pouze výší členských příspěvků  

a dalších finančních nákladů, do kterých byly zařazeny poplatky za soustředění, soutěže, 

tábory atd. Nejsou zde zkoumány finanční náklady týkající se nákupu vybavení a materiálu 

pro daný sport či náklady na cestovné a další. Proto jednoznačně nelze roční částku 17 798 Kč 

brát za konečnou, se kterou lze lední hokej provozovat. Nicméně tato částka může dále 

posloužit pro porovnání výsledků výzkumu provedeného v této diplomové práci.  
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2.4 Lední hokej 

 Lední hokej definuje Kostka (1986) jako brankovou sportovní hru, jejíž děj se 

odehrává na ledové ploše. Je tvořena činností všech hráčů zaměřenou celkově na útok  

a obranu, jejímž cílem je, aby bruslící hráči vstřelili kotouč vedený hokejovou holí do branky 

soupeře. Jedná se tedy o týmový sport, během kterého hráči prokazují své individuální 

schopnosti prostřednictvím pohybu na bruslích a prací s hokejovou holí. Hráči musí zvládnout 

bruslení vpřed, vzad, překládání, starty, zastavení, obraty, přeskakování překážek. Ve hře 

mění hráč často směr pohybu, vyhýbá se protihráčům a sráží se s nimi, najíždí do volných 

prostorů hřiště, zastavuje se, objíždí s kotoučem soupeře a bojuje o kotouč v zúženém 

prostoru u hrazení. To všechno vyžaduje dobrou koordinaci a velkou diferenciaci pohybu  

s kotoučem v neustále se měnících herních podmínkách. Úspěšní jsou nejčastěji hráči, kteří 

mají vysoké předpoklady k rychlému osvojení herních činností a k tvořivosti ve hře. Jedním 

z nejdůležitějších předpokladů však zůstává adaptační schopnost jedince jak na zatížení  

a okolí, tak i na nastalé situace během samotné hry. Hráči by měli mít rozvinuty schopnosti 

v oblasti vjemové, psychomotorické a intelektové. Ve vrcholovém hokeji se prosazují 

zejména hráči energičtí, aktivní, soutěživí a psychicky odolní vůči obtížným situacím, které se 

v hokeji často vyskytují. 

V ledním hokeji lze uplatnit výchovně kladný potenciál z hlediska formování osobnosti hráče. 

Hokej vyžaduje uvědomělou kázeň a sebeovládání. V dobře vedeném kolektivu vzrůstá 

soudržnost a lépe lze působit na morální vlastnosti hráčů. Tento výchovný fakt je 

nejdůležitější především ve formování mladých, začínajících hokejistů, u kterých by hokej 

neměl vyvolávat jen pozitivní prožitek ze hry, ale zároveň i přispívat k jejich mravní výchově. 

   

2.4.1 Vývoj ledního hokeje 

Jak uvádí autor McFarlane (1997), lední hokej vznikl v Kanadě v 2. polovině  

19. století, jako místa vzniku se uvádějí města Montreal, Halifax a Kingston. V témže období 

byla vypracována i první pravidla ledního hokeje, ta se však od těch dnešních diametrálně 

lišila. V prvopočátcích ledního hokeje se na ledě během utkání nacházelo 8-7 hráčů hájících 

barvy jednoho týmu a hrálo se na hřišti rozměrů 40 m x 20 m (v dnešní době 6 hráčů, rozměry 

hřiště 60 m x 20 m). 

První krůčky udělal evropský hokej dle Kostky (1986) v roce 1908, kdy byla založena 

LIHG (Ligue Internationale de Hockey sur Glace – Mezinárodní federace ledního hokeje). 
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Mezi zakládajícími členy byly i Čechy společně s Anglií, Francií, Belgií a Švýcarskem. 

V témže roce vznikl také Český svaz ledního hokeje. Od této doby se lední hokej v Česku, ale 

i v Evropě, začal organizovaně rozvíjet. Hrál se sice stále ve většině případů na venkovních 

hřištích a se současným ledním hokejem, jak ho známe dnes, se nedal porovnat, avšak stále 

víc a víc se dostával do povědomí tehdejších lidí. 

Rok 1920 byl dle autora McKinley (2009) pro lední hokej rokem přelomovým. 

V tomto roce byl zařazen do programu OH v Antverpách a na kongresu LIHG byly přijaty  

za členy Kanada a USA. Pod vlivem těchto zemí došlo k dalším úpravám pravidel, mimo jiné 

se snížil počet hráčů na 6. 

V roce 1932 byl v Praze zahájen trvalý provoz na prvním zimním stadionu, což vytvořilo 

podmínky pro konání mistrovství světa v roce 1933 v Praze, a to i za účasti zámořských 

mužstev Kanady a USA. Českoslovenští reprezentanti získali v domácím prostředí titul mistrů 

Evropy, což mělo velký vliv na další rozvoj ledního hokeje. Obliba ledního hokeje dosáhla 

v tehdejším Československu takové výše, že ČSR měla v roce 1938 nejvyšší počet klubů 

v Evropě, a to až neuvěřitelných 361. V roce 1947 bylo Československo pověřeno pořádáním 

prvního poválečného mistrovství světa. Na tomto turnaji vybojovali reprezentanti poprvé titul 

mistrů světa, což podnítilo další rozvoj ledního hokeje a významně přispělo ke zvýšení úrovně 

hry předních československých klubů. 

Dle Jenšíka a Kovaříka (2015) bylo pro vývoj ledního hokeje v ČSR důležitým 

mezníkem sjednocení tělesné výchovy. V nově nastolených politických a ekonomických 

podmínkách se dále vyvíjí jako sport se širokou základnou a snahou o uplatnění plánovité  

a řízené práce na všech úsecích, především při přípravě mužstev a při metodické pomoci 

trenérům mládeže i dospělých. Zaniká tehdejší svaz a organizačně přechází jako Ústřední 

sekce ledního hokeje do sjednoceného Sokola. V padesátých letech dochází ve světovém 

měřítku ke značné diferenciaci v úrovni 31 členských zemí LIHG. Příčinou je především 

vzrůstající počet zimních stadionů a popularita hokeje v Kanadě, SSSR, Švédsku, USA  

a ČSR. To má za následek vytvoření skupiny výkonnostně se vzdalující ostatním. Tato 

diferenciace výkonosti vedla LIHG k rozdělení soutěží o titul mistra světa a Evropy do tří 

výkonnostních skupin. 

Do nejúspěšnější éry československého hokeje patří období 70. let, kdy se mužstvo ČSSR 

stalo několikrát mistrem Evropy a mistrem světa. I v průběhu 80. let pokračuje rovnoměrný 
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vývoj členské základny, kdy je evidováno vice než 67 000 členů a k dispozici je 186 krytých 

hal a zimních stadionů. 

Na konci 80. let se významně proměnila mapa nejen celé Evropy, ale i geografie světového 

hokeje. V roce 1993 došlo k rozdělení Československa a vznikly tak další dva nové 

reprezentační celky. Posledním výběrem, který naposledy nastoupil společně, bylo 

reprezentační mužstvo do 20 let na mistrovství světa. 

Nejcennějším úspěchem českého, potažmo československého hokeje však zůstává rok 1998  

a vítězství na olympijském turnaji v Naganu. Olympijský triumf probudil v lidech národní 

hrdost a hokejistům dodal nebývalé sebevědomí. Nagano se stalo vrcholem a zároveň 

symbolem zlatého věku českého hokeje. V letech 1999 až 2001 vládli Češi světovému hokeji 

a stali se třikrát po sobě mistry světa. Na zlatý hattrick navázali ještě tituly ze šampionátů 

v letech 2005 a 2010. 

   

2.4.2 Český svaz ledního hokeje 

Následující informace pocházejí výhradně z webu Českého svazu ledního hokeje 

(2017). Český svaz ledního hokeje z. s. (dále ČSLH) je zapsaným spolkem zastřešujícím dění 

v ledním hokeji v České republice. V roce 1908 byl jedním ze zakládajících členů 

Mezinárodní hokejové federace. ČSLH organizuje na centrální úrovni extraligu, I. a II. ligu 

mužů, extraligu juniorů, extraligu a ligu staršího dorostu a extraligu mladšího dorostu. 

Prostřednictvím krajských svazů pak ligu mladšího dorostu, ligu žen a další mužské, 

juniorské, dorostenecké či žákovské soutěže. ČSLH vysílá českou hokejovou reprezentaci 

(včetně mládežnických výběrů, žen, veteránů a sledge hokejistů) k mezinárodním utkáním. 

Nejvyšším orgánem svazu je konference, která je svolávána jednou za dva roky a jednou  

za čtyři roky je volební. Mezi konferencemi řídí ČSLH jedenáctičlenný výkonný výbor,  

v jehož čele stojí prezident svazu. V rámci ČSLH působí různé odborné komise, kterých je  

v současné chvíli osmnáct (arbitrážní, brankářská, disciplinární, disciplinární komise 

extraligy, ekonomická/marketingová, mládeže, Nadačního fondu Ivana Hlinky, rozhodčích, 

sledge hokeje, ženského hokeje, lékařská, reprezentační, smírčí, sportovně-technická, 

trenérsko-metodická, veteránská, návrhová komise Síně slávy českého hokeje, hráčská). 

Stálým orgánem mezi konferencemi je také dozorčí rada. Sídlo ČSLH se nachází v budově 

Harfa Office Parku na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. 
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Členy svazu mohou být kromě klubů i fyzické osoby. Hokejové kluby v jednotlivých krajích 

České republiky jsou sdružené do 14 krajských svazů. Stanovy ČSLH dále předpokládají 

existenci okresních výkonných výborů. Český svaz ledního hokeje sdružuje v současnosti 

okolo 110 000 registrovaných hráčů, z toho kolem 85 000 v kategorii mužů. Zaregistrováno je 

také asi 2600 žen. V zemi je k dispozici přibližně 150 krytých hřišť.  

ČSLH se také aktivně snaží propagovat lední hokej a přivádět nové mladé hokejisty na zimní 

stadiony. Reaguje tak na současný stav, ve kterém se český hokej nachází, a to především 

z pohledu na klesající základnu malých hokejistů a na výsledky mládežnických výběrů na 

mezinárodních turnajích. Jedním z nejvýraznějších a mediálně prezentovaných aktivit je 

projekt Pojď hrát hokej, který si blíže představíme společně s dalšími rozvojovými aktivitami.  

 

2.4.3 Pojď hrát hokej 

„Pojď hrát hokej“ je čtyřletým rozvojovým projektem ČSLH, který se zaměřuje 

především na podporu náborů v hokejových klubech. Ve své současné podobě projekt funguje 

již druhým rokem a má za sebou „Týdny hokeje“, které na zimní stadiony přilákaly téměř 

7000 dětí. Samotný projekt se na svých webových stránkách Pojdhrathokej.cz (2017) snaží  

i nadále napomáhat klubům v jejich snaze přivést nové děti na zimní stadiony, avšak vedle 

toho se v daleko větší míře zaměřuje na komunikaci směrem k rodičům potenciálních  

i stávajících hokejistů. Vedle webu jsou velmi využívány i sociální sítě jako Facebook nebo 

Instagram. Jednotlivé kanály se pravidelně plní zajímavým obsahem, který přináší cenné 

informace k různým tématům v oblasti výchovy dětí v ledním hokeji. V rámci projektu vzniká 

velké množství zajímavých videí, mj. o hokejových začátcích, bruslení, vzdělání a mnohých 

dalších tématech, a to jak se současnými hráči (např. Jakub Voráček, Petr Mrázek, Tomáš 

Hertl), tak i s dřívějšími legendami českého hokeje (Martin Ručinský či Michal Broš). 

Vytvářený obsah je určen především rodičům dětí ve věku 4 - 10 let a má jim pomoci získat 

přehled o rozsahu tréninku v ledním hokeji, jeho náplni a specifikách v jednotlivých 

vývojových etapách dítěte. Vedle předávání odborných informací je cílem komunikace 

pobavit děti i rodiče a ukázat jim krásu ledního hokeje a jeho unikátnost mezi ostatními 

sporty. V neposlední řadě má komunikace napomoci s vyvracením některých mýtů, které  

o ledním hokeji dětí a mládeže existují. Mezi ty největší mýty patří například vysoká finanční 

nákladnost pro rodiče, nebezpečnost či přílišná fyzická náročnost hokeje. 
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Vedle podpory klubů v náborové činnosti a komunikace s rodiči je cílem projektu rovněž 

vytvoření dostatku příležitostí k vyzkoušení si ledního hokeje ze strany dětí. Jak již bylo 

zmíněno, k naplnění tohoto cíle je připravena akce Týden hokeje, která má vždy dvakrát 

ročně (v září a v lednu) umožnit velkému množství dětí po celé České republice vyzkoušet si 

zdarma, co lední hokej obnáší, udělat první krůčky na ledě a prožít mnoho zábavy v kolektivu 

vrstevníků pod vedením kvalifikovaných trenérů. Vedle dětí ve věku 4 – 8 let je akce určena  

i rodičům, pro které je připraven doprovodný program umožňující jim získat všechny 

nezbytné informace týkající se ledního hokeje, které jim následně pomohou při rozhodování  

o výběru sportu pro jejich dítě. Akce má otevřít zimní stadiony novým lidem a ukázat kvalitní 

organizaci přípravy v jednotlivých hokejových klubech i zábavnost hokeje pro děti a mládež. 

Projekt Pojď hrát hokej má také rovněž upozornit na další dlouhodobé rozvojové programy 

ČSLH, do kterých se zapojuje velké množství dětí po celé České republice.  

 

2.4.4 Výstroj pro nejmenší 

Již od roku 2010 rozdává ČSLH v rámci projektu Výstroj pro nejmenší klubům po 

celé České republice nezbytnou výstroj pro hokejovou mládež. Od svého vzniku obdržely 

kluby hokejovou výstroj za téměř 50 milionů korun. Investice se navíc rok od roku zvyšují. 

Jen v roce 2015 vyčlenil ČSLH na výbavu 22,5 milionu Kč, což je nejvíce v historii a ve 

srovnání s rokem 2014 téměř trojnásobek. K dětem tak třeba jen za rok 2015 putovalo 2920 

hráčských holí, 2920 párů bruslí, 1460 hráčských a 146 brankářských setů od helem až po 

kalhoty. ČSLH pokračovalo v podpoře těch nejmenších i v letech 2016 a 2017, kdy bylo na 

výstroje vyhrazeno pokaždé 8,4 milionu korun. Za tuto částku bylo v roce 2016 nakoupeno 

5888 kusů výstroje ve formě 592 kompletních hráčských a 144 kompletních brankářských 

výstrojí, které následně putovaly do jednotlivých klubů. Jak v roce 2016, tak i v roce 2017 si 

mohly kluby vybrat z pěti variant hráčské a brankářské výstroje nebo tréninkových pomůcek. 

Navíc téměř v 90 % případů kluby výstroj zapůjčí nejmladším hokejistům, ať už krátkodobě, 

nebo v drtivé většině dlouhodobě, tudíž žádná vysoká prvotní investice do vybavení není 

vůbec třeba. Pojdhrathokej.cz (2017) 

 

2.4.5 Trenéři do malých klubů 

Jednou z dalších rozvojových aktivit ČSLH je projekt Trenéři do malých klubů. 

Snahou tohoto projektu je především profesionalizace mládežnických trenérů, kteří jsou 
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placeni Českým svazem ledního hokeje. Dotace na tento projekt, ve kterém působilo  

v loňském roce 65 trenérů, činila více než 12,5 milionu korun. V současnosti působí  

v klubech po celé České republice 75 trenérů a předběžný rozpočet na rok 2017 je více než 15 

milionů korun. 

Úkolem projektu je především vzdělávat mládežnické trenéry v rámci jednotné metodiky 

rozvoje. Od zlepšení edukace a tréninkových plánů si svaz slibuje i rozšíření hráčské 

základny, což se podle posledních čísel daří. Nicméně snahou je, aby svého trenéra placeného 

svazem měly k dispozici v nejbližší době všechny mládežnické celky. Každý z trenérů má  

v klubu za úkol šest hlavních činností: 

1.     Metodicky vést děti coby hlavní trenér sportovního střediska 

2.     Dohlížet na náborovou činnost 

3.     Organizovat bruslení pro mateřské školy 

4.     Působit v pozici hlavního kouče u jednoho z žákovských týmů 

5.     Spravovat informace o své činnosti v hokejové aplikaci ČSLH 

6.     Věnovat se regionální výpomoci 

Aby projekt probíhal úspěšně a trenéři správně implementovali nejnovější hokejové trendy  

i do tréninku těch nejmenších, dohlíží na jejich činnost celkem 22 regionálních trenérů. 

Pojdhrathokej.cz (2017) 

Jak můžeme vidět na příkladu těchto tří rozvojových projektů, ČSLH v posledních 

letech intenzivně pracuje na podpoře a zlepšení podmínek pro nejmenší hokejisty. Nezůstává 

však pouze u těchto projektů, dále můžeme zmínit např. projekty Výchova talentové mládeže 

v krajích či program Akademií ČSLH. Ty jsou však již zaměřeny na pokročilé hráče 

v mládežnických kategoriích. 

 

2.4.6  Investice do ledního hokeje 

Poslední kapitolou v části zabývající se ledním hokejem je kapitola, která v krátkosti 

představí podstatné aspekty finanční stránky ledního hokeje, resp. vybavení, do kterého musí 

každý rodič, popřípadě samotný hráč investovat, pokud chce hokej provozovat.   
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V první řadě se jedná o samotné materiální vybavení, bez kterého není možné lední hokej 

hrát. Kompletní výčet hokejové výstroje tvoří přilba, chránič zubů, rukavice, ribano, 

suspenzor s podvazky, kalhoty, stulpny, chrániče zápěstí, náloketníky, vesta, chrániče holení, 

brusle, dres a hokejka. Kompletní hokejová výstroj se pořídí za cca 40 000 Kč, myšlena je 

výstroj pro hráče seniorské kategorie. Tato cena je však velmi variabilní, a to především 

v důsledku kvality jednotlivých typů produktů. Cena dětské výstroje se pohybuje okolo 

15 000 Kč, kdy nejdražší položkou jsou brusle, které se musejí s růstem dítěte často 

obměňovat. Vybavení pro brankáře je odlišné a i částka je o cca 10 000 Kč vyšší. Výstroj se 

však dá pořídit levněji v hokejových bazarech, kterých je na území České republiky mnoho. 

Celá kompletní výstroj váží kolem 9 kg v závislosti na věku hráče. 

Další investicí, se kterou musejí rodiče a hráči počítat, jsou pravidelné měsíční členské 

příspěvky. Výše členských příspěvků se odvíjí od věku dítěte a je v každém klubu nastavena 

jeho vlastním způsobem. Nejčastěji se setkáme se sumou 1 000 Kč měsíčně, která však může 

individuálně oscilovat výše či níže dle různých faktorů. Další finanční prostředky je nutné 

vynaložit na dopravu na zápasy. Zde se dá předpokládat suma okolo 400 Kč za měsíc.  

Posledním bodem jsou pak soustředění, která se pravidelně konají jednou za rok 

v předsezónním období. V tomto případě je nutné počítat s investicí okolo 5 – 7 tisíc korun 

v závislosti na délce a místě konání soustředění. 

Tento základní souhrn investic neobsahuje další dodatečné náklady, jako jsou individuální 

tréninky, tejpy na hokejku, broušení bruslí atd. Poslouží však k základní představě finanční  

a materiální náročnosti ledního hokeje.       
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3 Cíle a úkoly diplomové práce 

3.1 Cíle diplomové práce 

 Cílem této diplomové práce je prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit 

reálnou finanční a časovou náročnost ledního hokej a postoj zainteresované veřejnosti 

k lednímu hokeji, jakožto sportu pro děti.  

Dalším cílem diplomové práce je komparace zjištěných výzkumných výsledků 

s výsledky studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ Tuto studii si nechal 

zpracovat Český svaz ledního hokeje společností Millward Brown a poskytl ji pouze pro 

účely této diplomové práce. Poskytnutá studie se zabývá názorem široké veřejnosti na lední 

hokej, podrobněji pozicí ledního hokeje mezi ostatními sporty, preferencemi výběru sportu 

dítěte, investicemi do sportování jako faktoru výběru sportu a předpokládanou a přijatelnou 

finanční a časovou náročností ledního hokeje. Na základě komparace reálných výsledků 

s předpoklady veřejnosti budou navržena doporučení, jak by měl být lední hokej ze strany 

Českého svazu ledního hokeje a hokejových klubů komunikován a prezentován pro širokou 

veřejnost a rodiče, kteří se rozhodují, zda je lední hokej přijatelným sportem pro jejich děti.  

Práce s sebou nese i jistý vědecký přínos, přičemž výsledky výzkumu mohou být využity ve 

studiu odborných předmětů z oblasti managementu a marketingu sportu. 

 

3.2 Úkoly diplomové práce 

 Mezi úkoly diplomové práce patří: 

 Sběr a analýza zdrojů dat k sestavení metodické části práce 

 Stanovení metodiky marketingového výzkumu finanční a časové náročnosti ledního 

hokeje 

 Sestavení dotazníku „Finanční a časová náročnost ledního hokeje“ 

 Pilotní sběr dat a úprava dotazníku 

 Tvorba dotazníku a pokynů a jeho následné rozeslání kontaktním osobám ve 

vybraných hokejových klubech na území České republiky 

 Sběr dat – rozdání a následné vyplnění dotazníků vybranými rodiči dětí hrajících lední 

hokej  

 Zpracování a analýza získaných dat z dotazníkového šetření „Finanční a časová 

náročnost ledního hokeje“ pomocí serveru survio.com 
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 Komparace získaných výsledků s výsledky studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových 

klubech?“, komparace reálné a předpokládané finanční a časové náročnosti ledního 

hokeje  

 Navržení budoucích kroků ČSLH s ohledem na výsledky provedené komparace 

 Provedení regresní analýzy získaných dat pro účely ČSLH a dalších subjektů 

 Ověření stanovených hypotéz diplomové práce 

 

3.3 Výzkumná otázka 

Odpovídá reálná finanční a časová náročnost ledního hokeje představám, kterou sdílí 

široká veřejnost? 

 

3.4 Pracovní hypotézy 

 Alespoň 75 % respondentů uvede maximální měsíční investovanou částku do 1 500 

Kč, v průzkumu veřejného mínění se v tomto intervalu nacházelo 53 % respondentů. 

 Alespoň 75 % respondentů uvede 4 hodiny týdně jako maximální týdenní čas strávený 

ledním hokejem, v průzkumu veřejného mínění se v tomto intervalu nacházelo 41 % 

respondentů. 

 Alespoň 50 % respondentů označí lední hokej jako zcela bezpečný nebo bezpečný 

sport. 
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4 Metodologická východiska práce  

 Analytická a syntetická část diplomové práce vychází především z marketingového 

výzkumu a z jeho kvantitativní metody. Problematice marketingového výzkumu je věnována 

podstatná část metodologické části práce. Teoretická část je založena především na analýze 

dokumentů a studií, které jsou doplněny o komentáře autora. V této kapitole nalezneme 

z velké části pouze teoretické podklady. Konkrétní popis použitých metod, jak byly 

realizovány v praxi, nalezneme v následující kapitole 5 Koncepce marketingového výzkumu 

finanční a časové náročnosti ledního hokeje. 

 

4.1 Analýza dokumentů 

 Dle Hendla (2005) se dá za analyzovatelný dokument považovat vše, co je napsané 

nebo zaznamenané, což do výčtu možností řadí nejen knihy, články, studie a další, ale 

například i obrazy. Nezměrnou výhodou této metody je především nepřeberné množství 

dokumentů, které nám v rámci svého obsahu mohou posloužit objektivními informacemi. 

Metoda analýzy standardně využívá jak kvantitativní tak i kvalitativní výzkum. Hendl (2005) 

dále uvádí čtyři jednotlivé fáze analýzy dokumentů, kterými je potřeba postupně projít. Jedná 

se v prvé řadě o definici výzkumné otázky, poté definujeme, co je vlastně dokumentem 

v našem výzkumu. Třetím krokem je tzv. pramenná kritika, což zahrnuje externí a interní 

posouzení dokumentů. Posledním krokem je pak interpretace dokumentů a vypracování 

závěrečné zprávy.  

 V teoretické části práce bylo čerpáno z mnoha různých dokumentů a odborné 

literatury, např. z odborných článků a studií ve vědeckých časopisech, knih, internetu  

a webových stránek. 

 

4.2 Marketingový výzkum 

 Marketingový výzkum je fenoménem vyskytujícím se ve velkém množství 

marketingové literatury. Různí autoři definují marketingový výzkum různými způsoby, 

například Kotler (2001) definuje „marketingový výzkum jako systematické určování, 

shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací týkajících se určitého problému, 

před kterým firma stojí.“ Svobodová (1994) dodává, „jedná se o cílevědomý proces, který 

směřuje k opatření určitých konkrétních informací, které nelze získat jinak.“ Hlavní 
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myšlenkou však zůstává, že marketingový výzkum má za cíl zjistit a vyhodnotit 

charakteristiky trhu a zákazníků. Tyto poznatky nám dále poslouží ke zlepšení marketingové 

komunikace směřující právě k zákazníkům a pomohou nám získat rozhodující výhodu a uspět 

v neúprosném konkurenčním boji. 

 

4.3 Proces marketingového výzkumu 

 Každý marketingový výzkum je jedinečný, avšak proces marketingového výzkumu se 

vždy dá zobecnit do univerzálního postupu. Kozel a kolektiv (2011) obecně dělí tento postup 

na dvě hlavní či základní fáze, jedná se o fázi přípravnou a následně fázi realizační. Většina 

autorů zabývajících se problematikou marketingového výzkumu se shoduje, že fáze přípravná 

zahrnuje definování problému výzkumu, formulování cílů a hypotéz výzkumu, případně také 

předvýzkum či pilotáž. Fáze realizační se poté zabývá samotným sběrem dat a jejich analýzou 

a interpretací. 

 Pro správný postup marketingového výzkumu je dle Kotlera (2013) potřeba, aby 

výzkumník postupoval v šesti základních krocích, viz následující schéma.  

Graf č 8: Proces marketingového výzkumu dle Kotlera

Zdroj: Kotler (2013, s. 133), upraveno autorem 

Podobně proces marketingového výzkumu prezentuje i Kozel (2011), který však 

rozlišuje mezi devíti základními kroky. Nicméně obecný postup procesu zůstává zachován  

u všech autorů stejně.  

Posledním citovaným autorem je Příbová (1996), která proces marketingového 

výzkumu zahrnuje do sedmi základních fází, kterými musí každý marketingový výzkum 

projít.  

 

Rozhodnutí 
Prezentace 

výsledků 
Analýza dat Sběr dat 

Příprava 
plánu 

výzkumu 

Definice 
problému a 

cílů 
výzkumu 



 

42 

 

Graf č. 9: Proces marketingového výzkumu dle Příbové 

  

Zdroj: Příbová (1996), upraveno autorem 

 

4.3.1 Určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému, přínos výzkumu 

 Prvním a současně nejdůležitějším krokem v procesu marketingového výzkumu je 

definování výzkumného problému a posléze určení cílů výzkumů. Dle Kozla (2011) zabere 

tato fáze více než 50 % celkové doby potřebné ke splnění zadaného úkolu. Zároveň správným 

a přesným definováním problému a cílů dochází k šetření časových nákladů a v konečném 

důsledku i k šetření nákladů celkových.  

Pro definování výzkumného problému je naprosto klíčová znalost problematiky dané 

oblasti. Kotler (2013) uvádí, že problém musí být definován a určen co nejpřesněji. Pokud 

bude zadán příliš široce, získáme spoustu nepotřebných informací, naopak bude-li definice 

problému úzká, nemusí výzkum přinést informace, které očekáváme. 

Hague (2003) uvádí, že dalším krokem, který závisí na definici výzkumného 

problému, je určení cíle či cílů výzkumu. Ty by měli být určeny přesně a co nejstručněji.  

Dle Foreta (2003) je poté posledním krokem definice výzkumných hypotéz. Hypotézy 

jsou výpovědi o dosud neprokázaném (předpokládaném) stavu dvou nebo více jevů 

(proměnných) ve zkoumané oblasti. Tyto hypotézy určují, na co chceme odpovědět 

v souvislosti s definovaným výzkumným problémem a cílem výzkumu. Špatná formulace 

výzkumných hypotéz může negativně ovlivnit celý další průběh výzkumu, proto je třeba 

k tomuto kroku přistupovat zodpovědně a věnovat mu dostatek času. 

 Konkrétně formulované cíle práce s cílem výzkumu a výzkumným problémem 

nalezneme v kapitole Cíle a úkoly diplomové práce.       

Určení 
cíle 

výzkumu
, 

definová
ní 

výzkumn
ého 

problém
u, přínos 
výzkumu 

Zroje dat 

Metody 
a 

techniky 
sběru 

dat 

Určení 
velkosti 
vzorku 

Sběr dat 

Zpracová
ní a 

anaylýza 
dat 

Zpracová
ní a 

prezenta
ce 

závěrečn
é zprávy 
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4.3.2 Zdroje dat  

 Z pohledu marketingového výzkumu dělíme získaná data na dvě základní kategorie. 

Tyto dvě kategorie rozdělujeme ve smyslu jejich získání a také finanční a časové náročnosti 

jejich sběru.  

 

Primární data 

 „Primární data jsou nově shromážděná data ke specifickému účelu nebo pro 

specifický výzkumný projekt.“ Kotler, Keller, Juppa (2007, s. 143) 

 Primární data shromažďujeme v souvislosti s realizací výzkumu. Jedná se o původní 

data, která jsou při dodržení správných výzkumných metod velice spolehlivá. Za zdroj těchto 

dat považujeme zkoumanou jednotku, kterou může být jednotlivec, domácnost, podnik, 

instituce apod. Získání těchto dat bývá však dosti časově a finančně náročné. 

 Primární data v této práci byla získána pomocí metody dotazování, kdy vybraní 

respondenti vyplňovali písemný dotazník. Veškerá data byla posléze analyzována  

a zpracována pro další účely diplomové práce.  

 

Sekundární data 

 „Sekundární data bývají k dispozici při zahájení výzkumu projektu, primárně totiž byla 

sbírána dříve. Jedná se proto o opakovaně použitelná data. Cena jejich pořízení a čas 

věnovaný této činnosti bývá výrazně nižší než u primárních dat.“ Kozel (2011, s. 54) 

 Sekundárními daty tedy rozumíme veškeré existující objektivní informace. Ve většině 

případů byla tato data shromážděna za jiným účelem, než je náš zkoumaný problém. Hrozí 

proto nebezpečí nepoužitelnosti a zastaralosti těchto dat. Dále se dají sekundární data 

rozčlenit na vnitřní a vnější. 

 Vnitřní data jsou ve většině případů získána s žádnými či minimálními finančními 

náklady. Nejčastěji se jedná o data získaná z vnitřního chodu firmy, jako data výrobní, 

obchodní, finanční apod. Jak uvádí Kotler (2007), data vnější jsou naopak získávána 

z vnějšího prostředí firmy. Na rozdíl od vnitřních dat jsou vnější data poskytována ve většině 
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případů za úplatu. Jedná se o statistické přehledy poskytnuté statistickými úřady či 

ministerstvy. 

 Pro účely této diplomové práce byla použita i sekundární data, kterými byly výsledky 

studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ Tato data byla získána od Českého svazu 

ledního hokeje, který si studii nechal zpracovat od společnosti Millward Brown. 

 

4.3.3 Metody a techniky sběru dat 

  Metody a techniky sběru dat se v odborné literatuře uvádí především ve smyslu sběru 

dat primárních. Charakter těchto dat se dá obecně rozdělit na kvalitativní a kvantitativní data. 

Podle toho také členíme základní metody marketingového výzkumu na kvalitativní  

a kvantitativní výzkum. Podle Dismana (2000, s. 374) jsou tyto přístupy přes své rozdíly 

vzájemně komplementární, doplňují se. Kvalitativní výzkum pomáhá porozumět sociální 

realitě a kvantitativní výzkum testuje validitu tohoto porozumění.  

 

4.3.3.1 Kvalitativní výzkum 

 „Kvalitativní výzkum se snaží zjistit důvody chování lidí, jejich motivy a příčiny. Je 

tedy hlubším poznáním a může sloužit jako doplněk kvantitativních výsledků. Foret (2011,  

s. 133) Pokud se blíže podíváme na to, kdy je lepší použít kvalitativní výzkum, je to 

především v situacích, kdy chceme získat náhled na motivaci, emoce, postoje a osobní 

faktory, které ovlivňují chování jedince. Obecně se dá říci, že kvalitativní výzkum pátrá po 

příčinách daného jevu a snaží se odpovědět na otázku „proč?“. Při takovém výzkumu se 

využívá individuálního přístupu, pracuje se s malým souborem respondentů a statistická 

reprezentativnost není primárně vyžadována, jelikož získaná data jsou na vysoké úrovni. 

Nejpoužívanějšími výzkumnými metodami jsou hloubkové rozhovory, skupinové 

rozhovory, experimenty, panelové šetření, pozorování a projektivní techniky.    

 

4.3.3.2 Kvantitativní výzkum  

 „Výzkum kvantitativní, se kterým se zpravidla spojuje obecná představa 

sociologického výzkumu, lze realizovat tehdy, jestliže se jedná o jevy relativně jednoduché  

a do určité míry poznané. Jednoduché v tom smyslu, že nejsou skryty smyslovému poznání, 
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mají jednoznačný výraz, je možné se jich zmocnit prostřednictvím používaných nástrojů 

zajištění hromadných dat. Jsou to jevy zpravidla dostatečně přesně popsané jak v dynamice, 

tak ve struktuře.“ Nový (2006, s. 254) Kvantitativní výzkum se ve své podstatě snaží popsat 

závislost mezi zkoumanými proměnnými, používáme ho v informovaných situacích, u 

kterých předpokládáme budoucí souběh okolností. Tento typ výzkumu pracuje s velkými 

soubory respondentů, proto často dochází k zobecnění výsledků výzkumů na celou populaci. 

Kvantitativní výzkum se dá generalizovat jako ověřování platnosti typů závislostí za účelem 

získání měřitelných číselných výsledků. Názory autorů se často rozcházejí ve stanovení 

technik používaných u tohoto typu výzkumu. Pokud tyto názory sjednotíme, dostaneme 

souhrn těchto technik: dotazování, experiment, strukturované pozorování, obsahová analýza a 

statistické šetření. 

4.3.3.2.1 Dotazování  

 Pro účely této diplomové práce byla použita dle některých autorů nejzákladnější a 

nejčastěji používaná metoda sběru dat, a to metoda dotazování. Jedná se o metodu, při níž 

dochází k primárnímu sběru dat, je založena na kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem. 

Kontakt mezi výzkumníkem a respondentem je hlavním kritériem pro další členění typů 

dotazování. Ty se dělí na osobní, telefonické, elektronické a písemné dotazování. V některých 

případech se můžeme setkat i se vzájemnou kombinací více typů.  

 Disman (2000, s. 141) uvádí, že osobní dotazování je prováděno formou přímého či 

osobního kontaktu výzkumníka s respondentem. Hlavní výhodou osobního dotazování je 

existence zpětné vazby, kdy výzkumník může respondentovi upřesňovat nejasnosti v průběhu 

šetření či ho přímo motivovat. Výzkumník při této metodě může také využívat různé 

pomůcky, které pomáhají respondentovi k lepšímu pochopení kladených otázek. Osobní 

dotazování je prokazatelně technikou s nejvyšší návratností odpovědí, proto také dlouhodobě 

přináší vysoce spolehlivá a poměrně detailní data. Za nevýhody této techniky sběru dat je 

potřeba zmínit vysokou časovou a finanční náročnost realizace, zvláště pak při zkoumání větší 

skupiny.  

Pokud dochází k přímé interakci mezi výzkumníkem a respondentem, jedná se o techniku 

rozhovoru. Tato technika přináší zřejmé výhody, snižuje pravděpodobnost vynechaných 

otázek, klade menší nároky na iniciativu ze strany respondenta a zvyšuje procento návratnosti 

dotazníků. Na druhé straně patří tato metoda mezi finančně i časově nejnáročnější. Dalším 
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možným negativem je tzv. interviewer bias, při které výzkumník svým zaujetím ovlivňuje 

výsledky rozhovoru. 

 Fenoménem poslední doby se stává dotazování telefonické. Jeho nespornými klady 

jsou nízké náklady a rychlost sběru odpovědí. Nicméně se zde vyskytují nevýhody v podobě 

odmítnutí telefonického rozhovoru ze strany respondenta a neosobnost vedení rozhovoru. To 

může v konečném výsledku ovlivnit reprezentativnost výzkumu. 

 Autor Malhotra (2010, s. 187) uvádí, že s rozvojem informačních technologií se 

naskýtá i další možnost v podobě online dotazování. Tato technika se řadí mezi 

nejrozšířenější sběr primárních dat, a to hlavně díky své jednoduchosti a velmi malé časové  

a finanční náročnosti. Dalším kladem je také adresnost této metody, kdy je možné přímo 

zasáhnout vybranou cílovou skupinu. Mezi nevýhody se řadí hlavně nemožnost kontroly 

způsobu vyplňování dotazníků, může tedy dojít k situaci, kdy respondent vyplní dotazník 

nepravdivě nebo vícekrát za účelem kvalifikovat se do výzkumu.  

 Poslední rozšířenou metodou je písemné dotazování. To je však v současné době již na 

ústupu, hlavně kvůli malé návratnosti dotazníků, která narušuje reprezentativnost vzorku. 

Jejími klady jsou nízké náklady a přesné oslovení cílové skupiny respondentů. 

 Následující tabulka souhrnně ukazuje jednotlivé klady a zápory zmíněných technik.  

Tabulka č. 6: Souhrn kladů a záporů jednotlivých typů dotazování  

Typ 

dotazování 

Klady Zápory 

 

 

 

Osobní 

 Přímý kontakt s respondentem 

 Vysoká návratnost 

 Rychlé a snadné zpracování 

 Možnost dovysvětlit 

nejasnosti 

 Možnost motivovat 

respondenta 

 Možnost využít názorných 

pomůcek 

 Finanční a časová náročnost 

 Riziko ovlivnění odpovědí 

tazatelem 

 Závislost na ochotě 

respondenta 

 

 

 

Telefonické 

 Finanční a časová náročnost 

 Možnost zpětné vazby  

 Vybavenost respondenty 

telefony 

 Jednoduchá kontrola tazatelů 

 Nelze využít pomůcky 

 Nutné klást pouze jednoduché 

otázky 

 Nelze získat doplňující 

informace z přímého 

pozorování respondenta 

 Nemožnost identifikace 

respondenta  
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 Neosobní přistup 

k respondentům 

 

 

Online 

 Nejlevnější a nejrychlejší 

 Rychlé zpracování a 

vyhodnocení 

 Větší upřímnost respondentů 

 Adresnost 

 

 Nedůvěryhodnost odpovědí 

 Nízká návratnost 

 Problém s reprezentativností 

 

 

 

Písemné 

 Nízká finanční náročnost 

 Jednoduchá organizace 

 Adresnost 

 Čas a prostor na odpovědi 

 Nemožnost ovlivnit 

respondenta tazatelem 

 Nízká návratnost 

 Absence kontaktu 

s respondentem  

 Čekání na návratnost 

dotazníků 

Zdroj: Kozel (2011), Příbová (1996), Kotler a Keller (2007), Horáková (1992), upraveno 

autorem 

Praktická část diplomové práce vychází z výsledků písemného dotazování 

realizovaného pomocí kontaktních osob, které dotazníky předali cílové skupině respondentů 

ve vybraných hokejových klubech na celém území České republiky. Dále byly využity 

výsledky výzkumu společnosti Millward Brown, která realizovala šetření pomocí online 

dotazníku. 

4.3.3.2.2 Dotazník 

 Dle Příbové (1996) se dá základní postup přípravy dotazníku shrnout do několika 

základních kroků: 

 vytvoření seznamu informací, které má dotazník přinést, 

 určení způsobu dotazování, 

 specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr, 

 konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace, 

 konstrukce celého dotazníku, 

 pilotáž. 

První tři body zde zmíněné vycházejí z obecného procesu marketingového výzkumu. 

Vytvoření seznamu informací odpovídá cílům výzkumu, určení způsobu dotazování se dá 

přiřadit předchozímu členění na dotazování osobní, telefonické, online a písemné. Specifika 

cílové skupiny dotazovaných osob vyplývá ze specifikace vzorku respondentů v nadcházející 

kapitole.  



 

48 

 

Správná formulace a konstrukce otázek je pro zjištění požadovaných informací klíčová. 

Kotler a Keller (2007) rozdělují otázky podle variant odpovědí na otevřené, uzavřené  

a polouzavřené. Struktura celého dotazníku musí být vedena logicky, v dotazníku se vyskytují 

různé otázky, které plní rozdílné funkce, například otázky úvodní, věcné, filtrační či 

identifikační.  

Posledním nezanedbatelným krokem před samotnou realizací dotazníkového šetření, je 

pilotáž výzkumu. Během pilotáže testujeme na malém vzorku respondentů srozumitelnost  

a jednoznačnost otázek a odpovědí. Cílem pilotáže je objevení nedostatků dotazníku, které by 

mohly negativně ovlivnit celý výzkum. Po získání zpětné vazby od respondentů a odstranění 

všech nedostatků a nejasností v dotazníku jsme připraveni realizovat samotný sběr dat. 

 

4.3.4 Určení velkosti vzorku 

 Aby prováděný výzkum přinesl co nejpřesnější závěry, mělo by být dotazování 

provedeno na celém základním souboru, tzn. celé populaci. To je však takřka nereálné, neboť 

by tento postup byl velmi časově a finančně náročný. Proto pokud základní soubor obsahuje 

více členů, přistupuje se v praxi k využití výběrového souboru.  

Proces samotného výběru vzorku zahrnuje tyto tři kroky: 

 určení výběrové jednotky, 

 určení velikosti výběrového souboru, 

 vytvoření výběrového souboru, určení metod výběru. 

V rámci dotazníkového šetření je velikost výběrového souboru stanovena na 1 680 

respondentů. Respondenty byli rodiče, jejichž děti aktivně působí ve vybraných hokejových 

klubech. Další podmínkou byl věk dítěte a jeho zařazení do hráčských kategorií. 

   

4.3.5 Sběr dat 

 Zpravidla se jedná o nejdelší a nejdražší část celého marketingového výzkumu. Právě 

v této části se nejvíce projeví přípravná fáze výzkumu. Pokud byla provedena správně  

a systematicky, stačí se soustředit pouze na bezproblémovou realizaci sběru dat. Další možné 

riziko se vyskytuje v samotném výběru a školení tazatelů, kteří budou data sbírat. Vybraní 

tazatelé musí pochopit nejen výběr respondentů, ale také celý dotazník. V dnešní době se dá 
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toto riziko zcela eliminovat díky využití sdělovací a výpočetní techniky. Výzkum lze tak 

provádět z jednoho místa a znamenávat odpovědi do elektronického zařízení (notebook, 

tablet, mobilní telefon). Takto získané údaje můžeme posléze okamžitě po skončení výzkumu 

podrobit statistickému zpracování a komplexnímu vyhodnocení.  

 Tvorba a pilotáž dotazníku se uskutečnily na začátku měsíce prosince 2017. 

Kompletní dotazníkové šetření poté proběhlo v časovém rozsahu jednoho měsíce, a to od 

poloviny ledna do poloviny února 2018.  

 

4.3.6 Zpracování a analýza dat 

 Obecně platí, že data pořízená marketingovým výzkumem jsou pro širokou veřejnost, 

ale i pro skupinu lidí, pro kterou byl výzkum zpracováván, nepřístupná a nesrozumitelná. 

Proto jakýkoliv výzkum nekončí sesbíráním dat, ale musí pokračovat zpracováním a analýzou 

těchto dat. Mezi postupy, kterými data zpracováváme, řadíme kontrolu, úpravy, třídění, 

kódování a statistické zpracování. Z takto zpracovaných dat můžeme odvodit důležité vztahy, 

závislosti a závěry, pro které byl celý výzkum realizován.  

 V současné době je již většina dat zpracovávána pomocí výpočetní techniky 

v elektronické podobě. Nejčastěji využívanými programy pro zpracování a analýzu dat jsou 

běžně dostupné programy z nabídky Microsoft Office, a to v podobě textového editoru Word, 

tabulkového editoru Excel, databázového systému Access, a další specializované statistické, 

grafické či expertní softwary. V těchto zmíněných programech bývají pak data nejčastěji 

vizualizována do podoby tabulek, grafů, schémat a obrázků.  

 Data získaná pro účely této diplomové práce byla zpracovávána prostřednictvím běžně 

dostupných programů nabídky MS Office, v některých případech byl použit i speciální 

program pro úpravu fotografií Adobe Photoshop. Analýza dat poté proběhla pomocí základní 

statistické deskripce. Konkrétní použité metody jsou podrobně zpracovány v následující 

kapitole č. 5.  

 

4.3.7 Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

 Poslední fází celého procesu marketingového výzkumu je zpracování a prezentace 

závěrečné zprávy. Před zahájením této poslední fáze je ale potřeba navrátit se zpět na začátek 
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celého výzkumu, a to konkrétně k definici základního výzkumného problému a základních 

cílů výzkumů. 

 Závěrečná zpráva by měla obsahovat co nejkonkrétnější vyvozené závěry  

a doporučení, ke kterým jsme došli prostřednictvím výsledků analýzy získaných dat. Nemělo 

by zde chybět ani ověření hypotéz, které byly formulovány na počátku výzkumu. Závěrečná 

zpráva by měla připomenout cíle výzkumu, použité metody, definovat odborné termíny, 

prezentovat výsledky a jejich grafické zachycení, tabulky, závěry, doporučení a případná 

upozornění pro navazující výzkumy. V závěrečné zprávě bychom neměli opomenout ani 

vyzdvihnutí celého výzkumu, jakožto přínosu pro společnost či organizaci. Vyhotovení 

závěrečné zprávy může být ústní nebo písemné, nejčastěji pak kombinací obou zmíněných,  

a to v podobě powerpointové prezentace.  

 V případě této diplomové práce je závěrečná zpráva provedeného výzkumu 

prezentována v její analytické části a shrnujících kapitolách 6, 7, 8 a 9. Závěrečná zpráva byla 

také předána členům Českého svazu ledního hokeje, kteří k doporučením vyplývajících 

z provedeného výzkumu budou přihlížet a snažit se je implementovat do své marketingové 

strategie. Získaná data a výsledky výzkumu byla také zaslána kontaktním osobám 

zúčastněných hokejových klubů. Ústní prezentace proběhla v rámci obhajoby diplomové 

práce.    
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5 Koncepce marketingového výzkumu finanční a časové náročnosti 

ledního hokeje 

Výzkum prováděný v rámci této diplomové práce má přinést především hlubší pohled 

na finanční a časovou náročnost ledního hokeje, která je kladena na rodiče a jejich děti, které 

lední hokej aktivně vykonávají. Pro účel ověření výzkumných otázek byl sestaven písemný 

dotazník, který byl celorepublikově distribuován. Následná komparace výsledků písemného 

dotazování s výsledky studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ by měla přinést 

komplexní pohled na problematiku finanční a časové náročnosti ledního hokeje v České 

republice. Výsledková část celé diplomové práce by nemohla vzniknout bez podkladů, které 

jsou zpracované v teoretické části práce, jež vycházejí z analýzy různých druhů dokumentů. 

Tato kapitola je proto věnována všem postupným krokům, kterými samotný výzkum prošel,  

a to od teoretických východisek až po praktickou realizaci a zpracování výsledků výzkumu. 

 

5.1 Realizace analýzy dokumentů 

Zkoumaná a vyhledávaná otázka pro využití metody analýzy dokumentů byla 

nastavena tímto způsobem: Jak vykládá odborná literatura problematiku finanční a časové 

náročnosti sportu a především ledního hokeje? Dalšími zohledňovanými spojeními byly: sport 

a legislativa, financování sportu či sport a lední hokej v České republice. Úkolem bylo získat 

a prozkoumat relevantní literaturu a zjistit, kteří autoři a jak na danou problematiku pohlížejí. 

Ve všech těchto případech analýzy dokumentů bylo využíváno sekundárních dat, a to 

především české a zahraniční odborné literatury, knih, článků, vysokoškolských prací  

a různých webových stránek. Většina těchto analyzovaných dokumentů byla fyzicky 

zapůjčena v knihovnách UK FTVS v Praze nebo UPOL FTK v Olomouci. Další analyzované 

dokumenty byly elektronického charakteru, dostupné pro studenty Univerzity Karlovy v Praze 

v elektronických databázích. V neposlední řadě bylo taktéž využito volně dostupných 

dokumentů a odborných článků na internetu. 

Výsledkem analýzy výše uvedených dokumentů je teoretická část diplomové práce. 

Pro správné zpracování této části práce bylo nutné provést rešerše odpovídající odborné 

literatury a dokumentů a posléze provést jejich zpracování pro kapitolu 2 Teoretická 

východiska práce. 
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5.2 Koncepce marketingového výzkumu 

V následujících podkapitolách je konkrétně popsán celý reálný proces marketingového 

výzkumu, tak jak byl použit v praxi, za účelem zjištění finanční a časové náročnosti ledního 

hokeje. Výzkum se zakládá na použití metod dotazování, a to v její kvantitativní podobě. Jsou 

zde sepsány jednotlivé kroky výzkumu, které mají sloužit k reálné představě, popřípadě až k 

možnému zopakování celého výzkumu tak, jak byl proveden. Zajímavostí je zařazení kapitoly 

finančních nákladů provedeného výzkumu, která odhaluje celkovou sumu vynaloženou na 

realizaci výzkumu.  

 

5.2.1  Cíl a úkoly výzkumu 

Cíl a úkoly marketingového výzkumu, výzkumná otázka a hypotézy jsou podrobně 

stanoveny v kapitole 3 Cíle a úkoly diplomové práce. Neopomenutelnou částí celého 

realizovaného výzkumu je jeho přínos, který je interpretován ve výsledkové části diplomové 

práce, prostřednictvím doporučení marketingové komunikace, která by měla být Českým 

svazem ledního hokeje komunikována a prezentována široké veřejnosti. Tato doporučení se 

však nevztahují jen na ČSLH, ale měly by k nim přihlížet všechny kluby ledního hokeje, které 

chtějí navýšit svou členskou základnu. V souvislosti s výše zmíněným lze uvést, že práce  

s sebou nese i jistý vědecký přínos, přičemž výsledky výzkumu mohou být využity při studiu 

odborných předmětů z oblasti managementu a marketingu sportu. Popřípadě mohou být 

poznatky využity i v jiných obdobných oborech nejen na vysokých školách. 

 

5.2.2 Zdroje dat 

Praktická část diplomové práce vychází z primárních dat, která byla získaná písemným 

dotazováním zainteresované veřejnosti. Pro utvoření závěrečných výsledků byla použita i data 

sekundární, a to v podobě výsledků studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“, 

která byla použita pro komparaci s výsledky námi prováděného výzkumu reálné finanční  

a časové náročnosti ledního hokeje. 

 

5.2.3 Použité metody a techniky sběru dat 

Výzkum prováděný v této diplomové práci využívá především prvků metod 

kvantitativního výzkumu. Dotazování veřejnosti pomocí dotazníku Reálné finanční a časová 
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náročnost ledního hokeje představuje zmíněný kvantitativní marketingový výzkum. Celé 

dotazníkové šetření probíhalo v písemné formě, a to jak pilotáž, tak i samotný průběh 

výzkumu.  

Použitým metodám a postupům využitým v dotazníkovém šetření je věnována 

samostatná kapitola v následujícím průběhu práce. 

 

5.2.4 Popis výzkumného souboru 

Postup výběru respondentů musí projít procesem, během kterého si postupně 

odpovíme na tři stěžejní otázky.  

První otázkou je, koho zařadíme do výzkumného souboru, tzn. stanovíme rámec 

výběrového souboru. Druhou otázkou poté je, jaký způsob výběru respondentů zvolíme. 

Základním souborem pro dotazníkové šetření byli všichni rodiče, jejichž děti aktivně hrají 

lední hokej v kategoriích od přípravky po 5. třídu. Pro účel selekce výběrového souboru byla 

zvolena metoda kvótního výběru s určenými výběrovými charakteristikami respondentů. Tyto 

výběrové charakteristiky byly určeny takto: rodič, jehož dítě aktivně hraje lední hokej 

v jednom z vybraných hokejových klubů. Současně další výběrovou charakteristikou byl věk 

dítěte, respektive jeho zařazení do mládežnické kategorie, kdy se musel nacházet v rozmezí 

intervalu přípravky až 5. třídy. Výběr klubů byl znovu zvolen kvótním způsobem, kdy 

z celkového počtu 148 klubů, které na území České republiky provozují mládežnický hokej, 

bylo vybráno 28 klubů. Tento výběr byl proveden jako průměr krajského geografického 

rozložení všech klubů v České republice. Z tohoto výpočtu vznikly následující výsledky 

rozložení vybraných klubů.  

Tabulka č. 7: Kluby zařazené do výzkumu 

Název klubu Kraj 

HC Sparta Praha Praha 

HC Slavoj Zbraslav Praha 

HC Benátky nad Jizerou Středočeský 

HC Lev Benešov Středočeský 

HC Lev Slaný Středočeský 

HK Kralupy nad Vltavou Středočeský 
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IHC Písek Jihočeský 

HC Milevsko 2010 Jihočeský 

HC Klatovy Plzeňský 

HC Meteor Třemošná Plzeňský 

HC Karlovy Vary Karlovarský 

HC Stadion Litoměřice Ústecký 

HC Děčín Ústecký 

HC Jablonec nad Nisou Liberecký 

Mountfield HK Královéhradecký 

HC Stadion Vrchlabí Královéhradecký 

HC Dynamo Pardubice Pardubický 

HC Hlinsko Pardubický 

HC Zubr Přerov Olomoucký 

HC Frýdek – Místek Moravskoslezský 

SK Karviná Moravskoslezský 

HC Orli Znojmo Jihomoravský 

HC Lvi Břeclav Jihomoravský 

HC Berani Zlín Zlínský 

HK Kroměříž Zlínský 

SK Horácká Slavia Třebíč Vysočina 

BK Havlíčkův Brod Vysočina 

Hokejový klub Chotěboř Vysočina 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nutno v tomto případě dodat, že pro maximální reprezentativnost tohoto vzorku byla jako 

další podmínka stanovena velikost klubu. To v našem případě znamená, že pokud to bylo 

možné, z každého kraje byl vždy vybrán klub „velký“, reprezentující kluby hrající Tipsport 

Extraligu nebo WSM ligu (1. česká hokejová liga) a klub „malý“, hrající ostatní nižší soutěže. 

V tomto případě můžeme hovořit o reprezentativním vzorku, jelikož byla zajištěna 

stejná struktura respondentů jako u základního souboru. 

Třetí otázkou zůstává velikost výběrového souboru, resp. kolik respondentů do 

výzkumu zapojíme. Pro účely tohoto výzkumu bylo cílem získat 1 680 respondentů 

prostřednictvím písemného dotazování. Naplnění tohoto cíle by však nastalo pouze za situace 
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100 % návratnosti dotazníků, se kterou se nedalo počítat. Na základě odborných rad členů UK 

FTVS a ČSLH a po analýze dokumentů zaměřených na podobný průběh dotazování byl 

reálný cíl dotazování stanoven na 40 % hranici, tedy 672 respondentů. Tohoto stanoveného 

cíle se podařilo dosáhnout a v konečném součtu i znatelně přesáhnout, a to celkovým počtem 

898 zúčastněných respondentů. Období pro vyplnění písemného formuláře bylo nastaveno od 

29. 12. 2017 do 12. 2. 2018. Tento časový úsek byl zvolen s přihlédnutím k logistickým 

nárokům, které výzkum realizovaný pomocí písemného dotazování přináší. 

 

5.2.5 Sběr dat 

Následující kapitola je věnována podrobnému popisu sběru dat z písemného 

dotazníkového šetření. Před samotnou realizací sběru dat bylo zapotřebí projít několika 

přípravnými fázemi. A to operacionalizací dotazníku, tvorbou dotazníku pro písemné 

dotazování, pilotáží dotazníku, úpravou dotazníku na základě pilotáže, vytvořením písemné 

podoby dotazníku a jeho odesláním do vybraných klubů. Podrobně jsou jednotlivé kroky 

rozebrány v následující kapitole 5.3 Tvorba dotazníku Reálná finanční a časová náročnost 

ledního hokeje.  

V průběhu přípravy dotazníku již byly vybrané kluby kontaktovány prostřednictvím  

e-mailové korespondence a byly informovány o nadcházejícím celorepublikovém výzkumu. 

V dalších dnech jim byly zaslány informace a podrobné pokyny, jak během výzkumu 

postupovat. Součástí e-mailové korespondence s kluby byl také průvodní dopis ČSLH 

podepsaný šéftrenérem ČSLH Slavomírem Lenerem. Tento dopis v konečném důsledku 

přispěl k vysoké návratnosti dotazníků. Dopis je k nahlédnutí v přílohách diplomové práce. 

Dne 27. 12. 2017 byla prostřednictvím České pošty všem 28 klubů zaslána obálka obsahující: 

informace o výzkumu reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje, průvodní dopis, 

průvodní dopis ČSLH, pokyny k realizaci dotazníkového šetření, 60 dotazníků Finanční  

a časová náročnost ledního hokeje, obálka se známkou pro zpětné odeslání dotazníků. 

Kluby byly instruovány, jak má probíhat distribuce 60 zaslaných dotazníků, a to 

rozdání 10 dotazníků do každé kategorie od přípravky do 5. třídy. Vyplněné dotazníky měly 

být zástupcem klubu vybrány od rodičů a následně vloženy do zaslané obálky 

s předvyplněnou adresou a připravenou poštovní známkou a odeslány. Termín pro odeslání 

byl stanoven do pátku 12. 1. 2018, pro některé kluby byl však termín individuálně 

prodloužen. Samotný sběr vyplněných dotazníků byl ukončen 12. 2. 2018, tj. měsíc po 
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stanoveném termínu odeslání dotazníků. Toto časové prodlení bylo nastaveno především 

z důvodu zpožděných dodávek poštovních zásilek České pošty a také pozdního odeslání 

dotazníků z některých klubů. Celkově bylo ke dni 12. 2. 2018 evidováno 25 zaslaných obálek 

z 25 klubů.  

Veškeré podklady zmíněné v této kapitole (e-mailová korespondence s kluby, 

informace o výzkumu reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje, průvodní dopis, 

průvodní dopis ČSLH, pokyny k realizaci dotazníkového šetření, dotazník Finanční a časová 

náročnost ledního hokeje) jsou k nahlédnutí v přílohách diplomové práce. 

 

5.2.6 Zpracování a analýza dat 

Ke kompletnímu zpracování dat ze zaslaných písemných dotazníků bylo přikročeno po 

ukončení jejich sběru, a to dne 12. 2. 2018. Aby mohla být získaná data z dotazníků 

analyzována, bylo zapotřebí jejich detailního zpracování. Po konzultaci s členy UK FTVS 

bylo zvoleno zpracování dotazníků pomocí internetového serveru survio.com. Na tomto 

serveru byl vytvořen elektronický dotazník Finanční a časová náročnost ledního hokeje  

a posléze do něj byly veškeré písemné dotazníky přepsány. Jednalo se o jednu z časově 

nejnáročnějších částí celého výzkumu, celkem bylo přepsáno 898 dotazníků. Po základní 

obsahové kontrole bylo z výzkumu vyřazeno 11 dotazníků, a to z důvodu nerelevantního 

obsahu odpovědí, vulgarismů a jiných nejasností, které znehodnocovaly celý výzkum.  

Pro výstupy analýzy dat získaných z písemného dotazování byly použity základní 

nástroje a funkce programu MS Excel, které jsou uvedeny v kapitole 6 Získané výsledky  

a interpretace dat. Základní statistická deskripce tak byla doplněna i o deskripci grafickou. 

Jedná se především o grafy a obrázky prezentované v celé diplomové práci. 

Individuálně pak musely být analyzovány otázky otevřeného charakteru. V těchto 

případech byly stanoveny skupiny podobných charakteristik odpovědí, se kterými bylo dále 

pracováno jako s jednotlivými celky. Tato metoda byla použita pro výzkumné otázky č. 12, 

15, 19, 20, 21 22, 23 a 25.  

Dále byly použity statistické metody, a to především v kapitole 6.3 Regresní analýza 

finanční a časové náročnosti ledního hokeje. Jednalo se o četnost (absolutní, relativní, 

kumulativní), popisné statistické polohy (průměr, modus) a také závislost mezi proměnnými. 
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Jak uvádí autor Kozel (2011), regresní analýza umožňuje vyjádřit statistické závislosti 

zkoumané číselné proměnné na jedné nebo více nezávislých proměnných. V našem případě se 

vždy jednalo pouze o jednu nezávisle proměnnou, kterou byla změna hráčské kategorie, a to 

od kategorie přípravky po 5. třídu. V jednom případě tvořila nezávisle proměnnou velikost 

místa bydliště, a to konktrétně v kapitole 6.3.4 Regresní analýza měsíční investované částky 

při změně velikosti místa bydliště. Za závislou proměnnou poté byly zvoleny konkrétní 

finanční a časové nároky ledního hokeje, které byly nastaveny v intervalu od zjištěného 

minima po maximum. Před samotným zpracováním regresní analýzy a z ní vyvozených grafů 

musely být zjištěny hodnoty pro závisle proměnnou. Za nejvhodnější metodu postupu byl po 

konzultaci zvolen výpočet mediánu každé hráčské kategorie a následné dopočítání 

odpovídající finanční či časové hodnoty.  

Pro úplnost je uveden příklad výpočtu finanční náročnosti v kategorii 1. třídy 

v kapitole 6.3.1 Regresní analýza reálné finanční náročnosti při změně hráčské kategorie. 

Výsledná částka je 1 179,21 Kč. Počet respondentů zastupujících přípravkovou kategorii byl 

109. Mediánem pro soubor 109 respondentů je 55. prvek. Dále je nutné vypočítat finální 

hodnotu pro 55. prvek souboru. Z grafických a statistických dat bylo zjištěno, že se 55. prvek 

nacházel v intervalu finanční náročnosti 1 001 – 1 500 Kč. V tomto intervalu se nacházelo 

celkem 28 znaků, a to v pořadí od 45. po 73. prvek souboru. Z těchto údajů byla posléze 

trojčlenkou dopočítána hodnota pro 55. znak, která odpovídá uvedené hodnotě 1 179,21 Kč. 

Stejným postupem byly zjištěny všechny výsledné hodnoty v kapitole regresní analýzy. 

Rovnice pro výpočet mediánu jsou uvedeny níže.  

 pro lichý počet prvků v souboru:  

Me(X) = X(N+1)/2 

 pro sudý počet prvků v souboru: 

Me(X) = (XN/2+X(N/2)+1)/2 

 

5.2.7 Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Závěrečná zpráva provedeného výzkumu byla sepsána a zpracována v mezidobí 

měsíců února až června 2018. Tato zpráva je dále prezentovaná v písemné formě v analytické 

části této diplomové práce, a to v kapitolách 6, 7, 8 a 9. Závěrečná zpráva byla také předána 



 

58 

 

členům Českého svazu ledního hokeje, kteří k doporučením vyplývajícím z provedeného 

výzkumu budou přihlížet a snažit se je implementovat do své marketingové strategie. Ústně 

budou výsledky studie a závěrečná zpráva výzkumu prezentovány během obhajoby 

diplomové práce na katedře Managementu sportu UK FTVS.  

 

5.2.8  Finanční náklady provedeného výzkumu 

V této kapitole jsou v krátkosti uvedeny finanční prostředky, které byly na realizaci 

výzkumu vynaloženy. Nejvyšší finanční zátěží byl samotný průběh písemného dotazování. 

Tato část výzkumu obnášela koupi celkem 56 obálek, 56 známek, vytištění 1 680 dotazníků, 

28 průvodních dopisů, 28 instrukcí a 28 průvodních dopisů ČSLH. Další finanční zdroje byly 

vynaloženy na zaplacení účtu na serveru www.survio.com, které posloužilo pro zpracování 

dotazníku. Pro snížení nákladů byla zakoupena jen dvouměsíční licence. Celkové náklady 

výzkumu se ve své konečné podobě vyšplhaly na 6 794,04 Kč. Konkrétně se jednalo o tyto 

výdaje: 56 poštovních známek v celkové hodnotě 2 688 Kč, vytištění 1 736 černobílých 

dokumentů v celkové hodnotě 2 864 Kč, vytištění 28 barevných dokumentů v celkové 

hodnotě 133 Kč, zakoupení placené verze na webu survio.com v celkové hodnotě 997,04 Kč, 

nákup 56 poštovních obálek za 112 Kč. Tyto výdaje byly v plné výši hrazeny z osobních 

zdrojů autora diplomové práce. 

 

5.3 Tvorba dotazníku Finanční a časová náročnost ledního hokeje 

Tato podkapitola podrobně rozebírá proces konstrukce dotazníku, a to od jeho samotné 

tvorby, pilotáže, následné úpravy, až po jeho odeslání do vybraných klubů.  Dotazník byl 

primárně vytvořen v písemné podobě, nicméně pro lepší analýzu výsledků dotazování byly 

veškeré dotazníky přepsány do elektronické podoby pomocí serveru survio.com. Během 

přípravy dotazníku bylo čerpáno z děl různých autorů, jejich doporučení byla zpracována  

a prakticky využita. Výstupem je poté finální podoba dotazníku.  

Jednou z nejdůležitějších částí jakéhokoliv výzkumu je určení toho, co je cílem 

výzkumu, popř. dotazování a jaké informace nám má výzkum přinést. Za tímto účel byla 

v tomto případě provedena operacionalizace celého dotazníku. Ta přinesla jasné vymezení, 

jaké informace má výzkum finanční a časové náročnosti ledního hokeje přinést. 
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Operacionalizace dotazníku Finanční a časová náročnost ledního hokeje je k nahlédnutí 

v přílohách diplomové práce.  

 

5.3.1 Konstrukce dotazníku 

Jak už bylo zmíněno, při přípravě otázek v dotazníku bylo postupováno dle rad mnoha 

autorů. Tento postup by měl zaručit minimalizaci chyb ze strany zadavatele výzkumu, tak i ze 

strany respondentů. Podle rady odborníků byla časová náročnost dotazníku koncipována 

maximálně na délku deseti minut, reálná časová náročnost dotazníku však byla kratší  

a pohybovala se v rozmezí pěti až sedmi minut.   

V dotazníku se vyskytují dva typy otázek, a to otázky polostrukturované a otevřené. 

To je způsobeno především charakterem informací, které má dotazník přinést. Dotazník 

můžeme dále rozdělit na tři hlavní části. První z nich je hlavička dotazníku, která obsahuje 

název a úvodní společensko-motivační rubriku, ve které je uvedeno, proč a kým je výzkum 

prováděn, informace a pokyny pro správné vyplnění dotazníku a v neposlední řadě kontaktní 

údaje na autora výzkumu. Další část poté tvoří samotné tělo dotazníku, ve kterém jsou 

tematicky uspořádány jednotlivé otázky a možnosti odpovědí. Poslední částí je poděkování 

respondentovi za jeho čas strávený vyplněním dotazníku.  

 

5.3.2 Pilotáž a úprava dotazníku 

Nedílnou součástí každého dotazníkového šetření je pilotáž dotazníku. V tomto 

případě proběhla pilotáž ve dnech 18. – 23. prosince 2017 na celkovém vzorku 32 

respondentů. Vzorek tvořilo 17 mužů a 15 žen ve věku od 18 do 60 let.  

Dotázaní respondenti byli požádáni o vyplnění písemného dotazníku a poskytnutí 

zpětné vazby. Zpětná vazba poukazovala na jazykové a formální nedostatky dotazníku. Podle 

těchto připomínek byl celý dotazník upraven. Úpravy se týkaly hlavně jazykové formulace 

některých otázek a také změny pořadí otázek.  

Na základě doporučení vzešlých z pilotáže byly přeformulovány otázky číslo 10, 11  

a 14. Ve všech třech případech se jedná o uzavřené otázky, které jsou zaměřeny na bezpečnost 

ledního hokeje, finanční a časovou náročnost ledního hokeje.  
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Dále byla upravena úvodní společensko-motivační rubrika, ve které byla pozměněna 

věta zmiňující spolupráci Českého svazu ledního hokeje na výzkumu. Na konec rubriky byly 

přidány kontaktní údaje autora, což podle respondentů vytváří autentičtější dojem celého 

výzkumu.  

Poslední úpravou, která však již nevznikla během pilotáže, bylo přidání tří otázek do 

dotazníku. Tyto otázky byly přidány na přání ČSLH. Jednalo se o otázky číslo 20 - Jaké 

dopravní prostředky využíváte k dopravě na zimní stadion, 21 - Využíváte i jiné alternativy 

dopravy Vašeho dítěte na zimní stadion (školní autobus, klubový autobus,…), pokud ano jaké 

a 25 - Jaké aktivity postrádáte ze strany Vašeho klubu?  

 Operacionalizace a pilotáž byly v případě tohoto dotazníku velmi důležitou částí. 

Byly zde odhaleny chyby a nedostatky, a to především v jazykové a formální stránce. Myslím 

si, že tato část diplomové práce výrazně přispěla ke zvýšení validity (platnosti zjištěných 

výsledků) a reliability (spolehlivosti) dotazníku, a tím i celého výzkumu.  

  



 

61 

 

6 Získané výsledky a interpretace dat 

V následující výsledkové kapitole jsou shrnuty nejpodstatnější výstupy, data, výsledky  

a závěry celého zpracovávaného výzkumu. Nalezneme zde však i další části práce, kterými 

jsou komparace s výsledky studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ a výsledky 

změny finanční a časové náročnosti ledního hokeje v průběhu let. Tato komparace dvou 

výzkumů by měla přinést ucelený pohled na finanční a časovou náročnost ledního hokeje 

v mládežnických kategoriích v České republice.  

Výsledky dělíme na tři hlavní oblasti: 

 výsledky výzkumu Finanční a časové náročnosti ledního hokeje, 

 komparace s výsledky studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“  

a stanovení celkových závěrů výzkumu, 

 změna finanční a časové náročnosti dle věku a místa bydliště. 

 

6.1 Výsledky dotazování Finanční a časové náročnosti ledního hokeje 

Vybrané hokejové kluby nazpět zaslaly celkem 898 vyplněných dotazníků, z čehož 

muselo být 11 dotazníků vyřazeno. Celkový počet analyzovaných dotazníků tedy tvořil 

soubor 887 respondentů, kteří dle kritérií vyplnili dotazník Finanční a časová náročnost 

ledního hokeje. Návratnost analyzovatelných dotazníků tedy překročila stanovenou 40 % 

hranici, a to o více jak 12 %. Celková návratnost analyzovatelných dotazníků byla 52,8 %, 

což velice předčilo očekávání.  

V následující tabulce č. 8 můžeme vidět počty zaslaných dotazníku z jednotlivých 

klubů. Jak již bylo výše zmíněno, jednalo se o celorepublikový výzkum, proto můžeme vidět  

i zařazení jednotlivých klubů dle jejich místa působnosti v krajovém spektru.   

Tabulka č. 8: Počty zaslaných dotazníků 

Název klubu Kraj Počet zaslaných dotazníků 

HC Sparta Praha Praha 52 

HC Slavoj Zbraslav Praha 35 

HC Benátky nad Jizerou Středočeský 61 

HC Lev Benešov Středočeský 38 

HC Lev Slaný Středočeský 30 
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HK Kralupy nad Vltavou Středočeský 32 

IHC Písek Jihočeský 31 

HC Milevsko 2010 Jihočeský 39 

HC Klatovy Plzeňský 35 

HC Meteor Třemošná Plzeňský 22 

HC Karlovy Vary Karlovarský 26 

HC Stadion Litoměřice Ústecký 38 

HC Děčín Ústecký 59 

HC Jablonec nad Nisou Liberecký 55 

Mountfield HK Královehradecký 0 

HC Stadion Vrchlabí Královehradecký 61 

HC Dynamo Pardubice Pardubický 37 

HC Hlinsko Pardubický 20 

HC Zubr Přerov Olomoucký 20 

HC Frýdek – Místek Moravskoslezský 21 

SK Karviná Moravskoslezský 12 

HC Orli Znojmo Jihomoravský 36 

HC Lvi Břeclav Jihomoravský 59 

HC Berani Zlín Zlínský 0 

HK Kroměříž Zlínský 17 

SK Horácká Slavia Třebíč Vysočina 45 

BK Havlíčkův Brod Vysočina 0 

Hokejový klub Chotěboř Vysočina 17 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, výběr počtu klubů v jednotlivých 

krajích probíhal dle kvótního způsobu, který vycházel z celkového celorepublikového 

rozložení klubů.  

 Můžeme také vidět, že celkem tři kluby nezaslaly žádné dotazníky. Jednalo se o kluby 

Mountfield HK, HC Berani Zlín a BK Havlíčkův Brod. I přesto však lze konstatovat, že 

návratnost byla na velice vysoké úrovni a splnila kritéria výzkumu. 
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6.1.1 Charakteristika respondentů 

Následující kapitoly přinášejí základní demografické informace o respondentech, kteří 

se zúčastnili výzkumu. Jedná se především o bližší charakteristiku jednotlivých respondentů, 

jako např. pohlaví, věk atd. Tyto zmíněné charakteristiky nás zajímají především v návaznosti 

na následující komparaci provedeného výzkumu se studií veřejného mínění. 

 

6.1.1.1 Pohlaví respondentů 

Základní rozdělení respondentů podle jejich pohlaví ukazuje tabulka č. 9. Celkem se 

výzkumu zúčastnilo (započítány jsou jen analyzovatelné dotazníky) 887 respondentů, z toho 

bylo 483 mužů a 404 žen. 

Tabulka č. 9: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6.1.1.2 Věk respondentů 

Všichni respondenti měli v dotazníku na výběr z pěti věkových kategorií. Více jak 

polovina respondentů (53,7 %) si jako své věkové rozmezí zvolilo věk od 31 let do 40 let. Při 

hlubším zamyšlení se a vzetí v potaz, pro jak staré děti byl výzkum koncipován, tento 

výsledek nepřekvapí. Druhou nejpočetněji zastoupenou věkovou kategorií byla kategorie od 

41 let do 50 let. V tomto rozmezí se nacházelo 37,6 % respondentů. Třetí nejčastěji obsazenou 

kategorii představovali respondenti ve věku od 18 let do 30 let. V této kategorii se však již 

nacházelo pouze 4,2 % respondentů. Zbylé dvě věkové kategorie měly následující 

procentuální zastoupení: 3,2 % kategorie 51 – 60 let a 1,3 % kategorie 61 a více let. 

Podrobné rozdělení respondentů ve věkových kategoriích ukazuje následující graf 

s procentuálními podíly.  
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Graf č. 10: Věkové kategorie respondentů 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6.1.2 Charakteristika dětí respondentů hrajících lední hokej 

Tato kapitola popisuje základní určující charakteristiky dětí, zařazených do výzkumu 

finanční a časové náročnosti ledního hokeje. Celý výzkum byl zaměřen na děti hrající lední 

hokej ve věkových kategoriích od přípravky po 5. třídu, děti působící v jiných věkových 

kategoriích nebyly do výzkumu záměrně zařazeny.  

Kromě hráčských kategorií se v charakteristikách dále vyskytují základní 

demografické ukazatele. Jsou jimi věk a pohlaví dítěte, velikost místa bydliště a věk od něhož 

jednotlivé děti hrají lední hokej, respektive v kolika letech se začaly lednímu hokeji věnovat.  

V následujících podkapitolách budou postupně jednotlivé charakteristiky podrobně 

analyzovány a zpracovány s ohledem na nadcházející celkovou komparaci výzkumu. 

 

6.1.2.1 Pohlaví dítěte 

Do výzkumu bylo zařazeno celkem 887 dětí, což odpovídá stejnému počtu vyplněných 

a analyzovaných dotazníků.  
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Lední hokej je dlouhodobě výsostným sportem především pro mužské pohlaví, i když 

v posledních letech se stále více a více dostává do povědomí i hokej ženský. Tomuto faktu 

odpovídá i rozložení pohlaví mezi zkoumanými dětmi. Z celkového počtu 887 dětí jich bylo 

829 chlapců a pouze 58 dívek. Tento rozdíl se může zdát naprosto propastný, nutné je však 

znovu zdůraznit, že kdyby byl výzkum prováděn před několika lety, počet dívek by byl 

jednoznačně menší než v současnosti. Ženský hokej urazil za poslední roky velký kus cesty  

a hlavně počet dívek hrajících lední hokej se výrazně zvýšil. V tabulce č. 10 můžeme vidět 

počty a rozdělení pohlaví u dětí, které se zúčastnily výzkumu.  

Tabulka č. 10: Pohlaví dětí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při výpočtu procentuálního rozdělení pohlaví zkoumaných dětí se dostáváme 

k poměru 93,5 % chlapců a 6,5 % dívek. Tento poměr je zcela jednoznačný a vypovídá o výše 

zmíněném.  

 

6.1.2.2 Věk dítěte 

Dalším segmentem charakteristiky zkoumané skupiny dětí je jejich biologický věk. 

Tato charakteristika však není pro průběh a následné výsledky výzkumu zcela podstatná. A to 

především z důvodu, že ne ve všech případech odpovídá zařazení do hráčských kategorií věku 

dítěte. V některých případech jsou děti s vyšším věkem zařazeny do nižší hráčské kategorie,  

a to z důvodu jejich nižší výkonosti, která je většinou způsobena pozdějším věkem, kdy se 

dítě začalo lednímu hokeji věnovat. Samozřejmě se vyskytuje v ojedinělých případech i 

opačná situace, tj. zařazení dítěte s nižším věkem do vyšší hráčské kategorie.  

Obecně vzato je však tato charakteristika zkoumané skupiny důležitá pro utvoření 

obecné představy o jejím demografickém složení. Věkové složení zkoumané skupiny ukazuje 

následující graf.  
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Graf č. 11: Věkové rozložení dětí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou byla kategorie od 7 do 9 let. Do této 

kategorie bylo zařazeno celkem 554 chlapců a dívek. Toto zastoupení představovalo  61,4 % 

z celkového počtu členů zkoumané skupiny. Druhá nejpočetnější věková skupina byla 

kategorie od 4 do 6 let, do této kategorie bylo zahrnuto 199 dětí, což představuje 22,4 %. 

Nejstarší zkoumaná kategorie 10 až 12 let obsahovala 138 dětí, to odpovídá 15,6 %. Nejméně 

zastoupenou skupinou je poté kategorie od 1 do 3 let, ve které bylo pouze 6 dětí. Toto velice 

nízké zastoupení v nejmladší zkoumané věkové kategorii je logické, a to především proto, že 

ideální věk pro začátky hokejového života u dětí je okolo 4. roku života. 

 

6.1.2.3 Hráčské kategorie 

Dalším zkoumaným znakem bylo zařazení do hráčské kategorie. Tato otázka se 

v dotazníku nacházela jako pátá a respondenti měli na výběr ze šesti možností. Tyto kategorie 

vycházejí z reálných hráčských kategorií, do kterých jsou děti zařazovány podle věku  

a v některých speciálních případech i podle výkonosti. V našem případě se jednalo o šest 

kategorií od přípravky po pátou třídu.  

Cílem výzkumu bylo získat stejný počet respondentů ve všech kategoriích, tzn. 

z každé kategorie 10 respondentů, celkem 280 respondentů v každé kategorii. Tento cíl byl 

však již v začátku výzkumu považován s ohledem na návratnost dotazníku za nereálný, proto 

se počty respondentů (dětí) v jednotlivých kategoriích liší. Graf č. 12 ukazuje rozčlenění 

zkoumaného vzorku do hráčských kategorií.  
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Graf č. 12: Rozdělení do hráčských kategorií 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Následující tabulka nám přináší i pohled na procentuální poměr zastoupení 

v jednotlivých kategoriích. Pokud bychom zůstali u záměru získat stejný počet respondentů ze 

všech kategorií, pohybovali bychom se okolo 17 % hranice. To, jak můžeme v tabulce č. 11 

vidět, se nám relativně podařilo, s výjimkou dvou kategorií. Nicméně i tak lze konstatovat, že 

zkoumaný vzorek je reprezentativní.  

Tabulka č. 11: Rozdělení do hráčských kategorií 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvíce zastoupena je kategorie 3. třídy, a to 208 respondenty, dále potom 4. třída a přípravka 

s nepatrným početním rozdílem. Následuje 2. a 1. třída a na pomyslném posledním místě je 

třída 5. Celkově je znovu jako v předchozích případech analyzováno 887 respondentů, resp. 

dětí. 
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6.1.2.4 Velikost místa bydliště 

Otázkou č. 6 v dotazníku byla otázka zkoumající velikost místa bydliště, resp. počet 

obyvatel žijících v daném regionu. Odpověď respondentů na tuto otázku je do jisté míry 

ovlivněna již výběrem klubů, které byly zařazeny do výzkumu. Jak již bylo uvedeno, jedná se 

o celorepublikový výzkum, proto by s největší pravděpodobností měly být zastoupeny 

všechny možnosti odpovědí. Tento předpoklad se také potvrdil, jak můžeme vidět v grafu  

č. 13. 

Graf č. 13: Rozdělení respondentů dle velikosti místa bydliště 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Nejpočetnější zastoupení měla možnost do 5 000 obyvatel, kterou jako svoje místo 

bydliště označilo 285 respondentů, což v celkovém porovnání představuje 32,1 % všech 

dotázaných. Za zmínku stojí také označení odpovědi nad 1 mil., která byla do možností 

zařazena záměrně. Tato odpověď reprezentuje jako místo bydliště Prahu. Tuto odpověď 

zvolilo 104 respondentů (11,7 %), můžeme tedy konstatovat, že 104 zúčastněných 

respondentů bydlí v hlavním městě Praze.  

 Výsledky této otázky pro utvoření závěrů našeho výzkumu také nejsou rozhodující, 

nicméně budou použity jako jedno z důležitých kritérií při závěrečné komparaci provedeného 

výzkumu se studií veřejného mínění. 
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6.1.2.5 Začátek s ledním hokejem u dětí 

Poslední výzkumná otázka, která je zařazena do kategorie charakteristik dětí hrajících 

lední hokej, je otázka zaměřená na věk, ve kterém s ledním hokejem začaly. Respondenti měli 

na výběr z 6 variant odpovědí, a to od 1 - 2 let, od 3 let, od 4 let, od 5 let, od 6 let a jiné. 

Nejvíce zastoupenými kategoriemi se staly odpovědi od 4 a od 5 let. Celkem takto 

odpovědělo více jak 60 % respondentů. Třetí nejčastěji vyhledávanou odpovědí na otázku: Od 

kolika let hraje Vaše dítě lední hokej, byla odpověď od 6 let, kterou vybralo 18, 2 % 

dotázaných, což odpovídá celkem 162 respondentům. Odpověď jiné vybírali respondenti 

v případě, že jejich dítě začalo s ledním hokejem později než v 6 letech. Takto odpovědělo 

celkem 6 dotazovaných. Na pomyslné opačné věkové škále se vyskytovalo pouze  

7 respondentů, kteří odpověděli, že jejich dítě začalo s ledním hokejem v rozmezí 1 – 2 let. 

V následující tabulce můžeme nalézt zmíněné souhrnné výsledky. 

Tabulka č. 12: Začátek ledního hokeje u dětí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle metodiky ledního hokeje a všeobecných odborných představ je ideálním věkem 

pro začátek s ledním hokejem u dětí věk okolo 3. až 5. roku jejich života. A to s ohledem na 

rozvoj těla a svalstva, ale především na vývoj motorických schopností dítěte. 
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Samozřejmě je nutné brát v potaz individuální vývoj každého samotného jednotlivce 

zvlášť, nicméně se dá obecně konstatovat, že více jak 74 % dětí respondentů začalo s ledním 

hokejem v ideálním věku. 
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6.1.3 Vnímání a očekávání respondentů 

V nadcházející kapitole budou podrobně rozebrány a analyzovány otázky, zaměřující 

se na očekávání respondentů. Očekávání především z pohledu, co přinese lední hokej jejich 

dětem, budoucnost jejich dětí v ledním hokeji a bezpečnost ledního hokeje jako sportu pro 

jejich děti. 

Kapitola by měla přinést podrobný názor na lední hokej z pohledu rodičů mladých 

hokejistů. Jejich názor je velice důležitý, protože dotváří celkový obraz a intence, ve kterých 

se celý český hokej nachází.   

 

6.1.3.1 Přínos ledního hokeje dětem  

Tato výzkumná otázka byla v dotazníku přesně položena takto: Co očekáváte, že lední 

hokej přinese Vašemu dítěti? Celý typ otázky byl koncipován jako polouzavřený, přičemž 

respondenti měli na výběr z 9 uzavřených odpovědí a jedné otevřené odpovědi. Tato otázka 

byla v celém dotazníkovém šetření jedinou, která respondentům umožňovala vybrat 

neomezené množství odpovědí.   

Výzkumná otázka č. 8 byla do výzkumu zařazena opět záměrně, a to z důvodu 

následné komparace výzkumu. Tato otázka již byla položena široké veřejnosti v komparované 

studii, a proto budeme moci porovnávat přímý postoj a názor jednotlivých zkoumaných 

skupin. Zatímco v našem výzkumu tvořili zkoumanou skupinu rodiče dětí hrajících lední 

hokej, v komparované studii to byla skupina rodičů z obecné populace, jejichž děti lední 

hokej nehrají. Tato komparace bude však předmětem dalších kapitol, nejdříve je zapotřebí 

zanalyzovat výsledky tohoto výzkumu.  

Následující graf č. 14 Přínos ledního hokeje nám ukazuje rozdělení názorů rodičů 

zkoumané skupiny.  
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Graf č. 14: Přínos ledního hokeje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvíce respondentů označilo jako jednu z odpovědí na tuto otázku smysluplné trávení 

volného času. Celkem tuto odpověď označilo 731 dotázaných respondentů, což v celkovém 

souhrnu tvoři přes 82 % všech dotázaných. Druhou nejčastěji volenou odpovědí na otázku 

přínosu ledního hokeje byla fyzická zdatnost. Tu zvolilo 76 % všech dotázaných, celkem tedy 

677 respondentů. Možnost radost z pohybu se pomyslně umístila na třetím místě s celkovým 

počtem 626 responzí. Disciplínu jako přínos ledního hokeje označilo přes 67 % dotázaných. 

S nepatrným rozdílem poté skončila odpověď nalezení nových přátel, kterou označilo 540 

dotázaných. Na zbylých místech se poté umístily odpovědi zdravý životní styl s 391 

responzemi, posílení sebevědomí s 381 responzemi.  

Další odpovědi už byly označovány jen velmi zřídka. 59 respondentů označilo jako 

přínos ledního hokeje zajištění do budoucnosti. 13 respondentů uvedlo svou vlastní odpověď, 

kterou byl týmový duch a fungování v kolektivu, zlepšení zdravotního stavu a vybití energie. 

Celkem 4 respondenti označili odpověď nevím, nejsem si jistý/á.  

V souhrnném pohledu na tuto otázku můžeme zobecňovat, že největší přínos ledního 

hokeje vidí rodiče především ve smysluplném trávení volné času svých dětí, při kterém se děti 

mohou realizovat, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Lední hokej dle rodičů přinese 

jejich dětem nejen disciplínu a řád, ale i příležitost k navázání nových kontaktů a nalezení 

nových přátel. Rodiče také často jako přínos uvádějí zdravý životní styl, ke kterému by lední 
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hokej měl jejich děti vést. V některých případech se jednalo až o zlepšení zdravotního stavu 

dítěte.  

Tyto faktory, které rodiče uvedli, představují cenné hodnoty, které mohou dále sloužit 

jako odůvodnění, proč by dítě mělo vyzkoušet a hrát lední hokej. 

 

6.1.3.2 Vnímání ledního hokeje z pohledu bezpečnosti 

Analýza následující dotazníkové otázky nám přinese pohled rodičů na bezpečnost 

ledního hokeje. Respondenti měli na výběr z pěti možností odpovědí, které byly pomocí 

Likertovy škály uspořádány od možnosti zcela bezpečný sport po zcela nebezpečný sport. 

Součástí byla i odpověď nevím, nedokáži odpovědět, která respondentovi nabízela jakousi 

úhybnou cestu. 

Následující graf nám ukazuje souhrnný náhled na odpovědi všech respondentů. 

Graf č. 15: Bezpečnost ledního hokeje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z grafického zpracování výsledků můžeme vidět, že takřka 68 % dotazovaných 

odpovědělo, že lední hokej vnímá jako bezpečný sport. K opačnému pólu odpovědi se 

přiklonilo jen 17,1 % respondentů, kteří uvedli, že lední hokej je podle nich nebezpečný sport. 

Odpověď zcela bezpečný vybralo 7,5 % dotázaných. Na otázku nechtěl odpovědět/ neznal 
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odpověď podobný počet dotázaných, a to 7,4 %. Odpověď zcela nebezpečný sport označilo 

jen 0,3 % dotázaných, což v celkovém přepočtu odpovídá pouhým 3 respondentům. 

Celkem se dá shrnout, že lední hokej vnímá jako zcela bezpečný nebo bezpečný sport 

více jak tři čtvrtiny dotázaných, přesněji 75, 2 %, čemuž odpovídá v početním vyjádření 667 

respondentů. K negativnímu postoji z pohledu bezpečnosti ledního hokeje se přihlásilo pouze 

17,4 % dotázaných, resp. 154 respondentů, kteří označili odpověď zcela nebezpečný nebo 

nebezpečný sport.  

Obecně je lední hokej vnímán jako velice drsný až brutální sport. Utváření tohoto 

názoru však ve většině případů pramení ze sledování seniorského hokeje, ve kterém je určitá 

míra agresivity na místě a většinou je i po hráčích vyžadována. Nelze však tyto názory 

zobecňovat na celý hokej a v žádném případě ne na hokej mládežnický. Jak výsledky 

dotazování zainteresované veřejnosti jasně ukázaly, mládežnický hokej je z jejich pohledu 

brán jako velmi bezpečný sport. 

 

6.1.3.3 Volba ledního hokeje 

Následující kapitola pojednává o odpovědích na dotazníkovou otázku: Proč jste zvolili 

lední hokej jako sport pro Vaše dítě? Tato otázka se v dotazníku nacházela v poslední části, 

přesněji na 23. místě. Jedná se o otázku otevřenou, na kterou respondenti odpovídali sami, 

proto analýza odpovědí bude v tomto případě náročnější.  

Pro získání relevantních dat byly v tomto případě stanoveny skupiny podobných 

charakteristik odpovědí, se kterými bylo dále pracováno jako s jednotlivými celky. Celkem 

bylo vytvořeno 13 reprezentativních celků, do kterých byly rozřazeny všechny odpovědi. Tyto 

celky a počty jednotlivých odpovědí souhrnně ukazuje tabulka č. 13.  
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Tabulka č. 13: Volba ledního hokeje jako sportu pro Vaše dítě 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z tabulky můžeme vyčíst, že na otázku: Proč jste zvolili lední hokej jako sport pro 

Vaše dítě?, rodiče nejčastěji odpovídali, že si jej vybralo samotné dítě. Tuto odpověď zvolilo 

celkem 355 respondentů. Dalším faktorem výběru ledního hokeje poté byl důvod, že jej hrál 

či stále hraje jeden z rodičů, nejčastěji otec. Jako další důvod byla uváděna obliba, zábava 

a popularita, a to především z pohledu dětí, které lední hokej mají rády a užívají si každý 

pobyt na ledě. Kolektivnost, do které spadají odpovědi jako týmový duch, zapojení se do 

kolektivu, kolektivní sport a další, získala celkem 56 responzí. Hned za ní se jako důvod 

volby ledního hokeje umístilo rozhodnutí rodičů. Tento reprezentativní celek získal celkem 51 

responzí. Fyzickou zdatnost vidí jako důvod, proč jejich dítě hraje lední hokej, 41 

respondentů ze zkoumané skupiny. Na dalších místech se poté umístily reprezentativní celky 

dostupnost zimního stadionu, smysluplné trávení volného času, disciplína, doporučení 

známých, propagační a jiné aktivity klubu a náhoda. Nutné je také zmínit, že otázku 

přeskočilo a nevyplnilo celkem 89 respondentů. 
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 Můžeme konstatovat, že nejčastějším důvodem, proč dítě začne hrát lední hokej, je 

jeho vlastní rozhodnutí a zájem. Důležitým faktorem také je, zdali má s tímto sportem jeho 

rodič nějakou zkušenost. Není žádným překvapením, že i v současné době za úspěšným 

hokejistou stojí rodiče, kteří lední hokej také aktivně hráli. Zajímavostí je, že při rozhodování 

o tom jaký sport bude dítě dělat, hrají roli také doporučení od známých a v neposlední řadě 

propagační akce hokejových klubů. Proto je i nadále důležité, aby kluby pokračovaly ve 

svých náborových kampaních a snažily se na stadiony přilákat co nejvíce nových dětí. 

   

6.1.3.4 Dítě a profesionální hokejista 

Předposlední otázkou v dotazníku finanční a časové náročnosti ledního hokeje byla 

otázka, chtějí-li rodiče, aby se jejich dítě stalo profesionálním hokejistou. Analýzou odpovědí 

na tuto otázku získáme pohled na to, jaké ambice a nároky mají rodiče na své děti  

a především co od nich očekávají. Možné odpovědi na tuto otázku byly pouze tři, a to ano, ne 

a nevím, je mi to jedno.  

V následujícím grafu můžeme vidět souhrn odpovědí na zmíněnou otázku. 

Graf č. 16: Budoucnost profesionálního hokejisty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak z analýzy získaných odpovědí můžeme vidět, více jak polovina dotázaných na 

otázku neznala odpověď. Přesněji řečeno takto odpovědělo 56 % dotázaných, zbylých 44 % 

respondentů se rozdělilo mezi odpovědí ano a ne. 23 % respondentů odpovědělo, že by chtělo, 

aby se jejich dítě v budoucnu stalo profesionálním hokejistou. Zbylých 21 % rodičů 
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odpovědělo, že nechtějí, aby se jejich dítě živilo jako profesionální sportovec v hokejovém 

odvětví. 
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6.1.4 Finanční náročnost ledního hokeje  

V této kapitole se zaměříme na analýzu otázek, které od respondentů zjišťovaly 

finanční náročnost ledního hokeje. Jedná se o čtyři otázky, které byly v dotazníku na 10. až 

12. a 22. místě.  

Analýzu všech následujících otázek by bylo nejzajímavější rozdělit a segmentovat dle 

věku či hráčské kategorie dítěte. Tím bychom získali přehled o tom, jak se finanční a další 

aspekty projevují s rostoucím věkem. Tato regresní analýza je uvedena v pozdější kapitole  

6.3 Regresní analýza finanční a časové náročnosti ledního hokeje. V této kapitole jsou 

výsledky výzkumu rozebrány z obecné roviny pohledu, bez další segmentace.  

 

6.1.4.1 Vnímání ledního hokeje z pohledu finanční náročnosti 

Finanční náročnost je jedním z rozhodujících faktorů, na který berou rodiče zřetel při 

výběru sportu pro svoje děti. A právě lední hokej je považován za jeden z nejdražších sportů 

vůbec.  

V následujícím grafu můžeme vidět, jak rodiče, jejichž děti lední hokej hrají, vnímají 

finanční náročnost. Na tuto otázku odpovědělo všech 887 respondentů. Respondenti měli 

znovu na výběr z pěti variant odpovědí, od varianty velmi levný sport po variantu velmi drahý 

sport.  

Graf č. 17: Finanční náročnost ledního hokeje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Více jak 67 % dotázaných odpovědělo, že vnímají lední hokej jako drahý sport. 

V celkovém součtu toto procentuální vyjádření odpovídá 595 respondentům. Odpověď levný 

sport označilo celkem 154 dotázaných, tzn. 17,4 %. K odpovědi velmi drahý sport se poté 

přiklonilo 7,5 % respondentů. Zbylých 8 % procent dotázaných na otázku neznalo odpověď. 

Zajímavým faktem zůstává, že žádný z dotázaných nevnímá lední hokej jako velmi levný 

sport. 

 Můžeme tedy soudit, že více jak 74 % rodičů vnímá lední hokej jako drahý nebo velmi 

drahý sport. Jen velmi malá část označila lední hokej za sport levný. Nicméně tyto výsledky 

nastiňují jen obecnou představu, je zapotřebí je doplnit o reálné peněžní vyjádření, které nám 

dá již konkrétní představu o tom, jaká částka je považována za finančně náročnou. Toto 

doplnění nalezneme v následující kapitole, po které budeme schopni jasně a přesně definovat 

finanční náročnost ledního hokeje. 

 

6.1.4.2 Měsíční investovaná částka do provozování ledního hokeje 

Pro plnohodnotnou představu o finanční náročnosti ledního hokeje si v této kapitole 

detailně rozebereme, kolik peněz rodiče měsíčně do tohoto sportu investují. V následujícím 

grafu a tabulce jsou vidět výsledky dotazování všech 887 respondentů. Toto je důležité 

zmínit, protože v následujících částech diplomové práce budeme výsledky segmentovat i dle 

hráčských kategorií pro nastínění relativních změn těchto faktorů. 

Respondenti měli u této otázky na výběr z jedenácti variant odpovědí. Odpovědi byly 

nastavené jako peněžní rozmezí do 200 Kč po více než 10 000 Kč. V případě, že si respondent 

odpověď nevybral nebo nevěděl, byla pro něj připravena odpověď nevím.    
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Graf č. 18: Měsíční investovaná částka do ledního hokeje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Jak můžeme z grafického zpracování vidět, nejvíce respondentů odpovědělo, že jejich 

měsíční investovaná částka se pohybuje mezi 501 – 1 000 Kč. Naopak nejméně respondentů 

uvedlo, že jejich investovaná částka do ledního hokeje je vyšší než 10 000 Kč měsíčně. 

Tabulka č. 14: Měsíční investovaná částka do ledního hokeje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z tabulky č. 14 můžeme vyčíst souhrnné informace o částkách, které rodiče do ledního 

hokeje investují měsíčně. Za nejčastější odpověď bylo označeno finanční rozmezí 501 – 1 000 
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Kč. Tento interval označilo celkem 224 dotázaných, což je více jak čtvrtina všech 

respondentů, přesněji 25, 3 %. Druhou nejpočetnější odpovědí byl interval 1 001 – 1 500 Kč, 

ten označilo 132 respondentů, tzn. 17,4 % dotázaných. Třetí nejčastěji označený interval byla 

finanční částka 1 501 – 2 000 Kč. Na čtvrtém místě poté finanční interval 2 001 – 3 000 Kč, 

který označilo 126 respondentů, v celkovém přepočtu 14,2 % všech dotázaných. 

 Na opačné straně s nejmenším počtem responzí skončily intervaly více než 10 000 Kč, 

7 001 – 10 000 Kč, 5 001 – 7 000 Kč a do 200 Kč, které v součtu nezvolilo více než 5 % 

respondentů. Samotnou kategorií byla poté odpověď nevím, kterou zvolilo 46 respondentů, 

což odpovídá 5,2 %.  

 Po dvou kapitolách s finanční tématikou se dá konstatovat, že lední hokej je v České 

republice považován za drahý sport, a to i mezi rodiči, jejichž děti ho provozují. Takřka 57,8 

% respondentů do provozování ledního hokeje měsíčně investuje částku nacházející se 

v intervalu 501 – 2 000 Kč. V této částce jsou započítány pravidelné měsíční klubové 

příspěvky, ale i investice do výstroje či výdaje na dopravu. Tato fakta jsou velice důležitá pro 

následnou prezentaci ledního hokeje veřejnosti, kdy sice i nadále může být považován za 

drahý sport, ale současně k této „nálepce drahého sportu“ máme i konkrétní čísla. Potom už je 

na každém jednotlivě, jak posoudí výši nákladů. 

 

6.1.4.3 Ulehčování finanční náročnosti klubem 

V této kapitole se podíváme na to, jak hokejové kluby, popřípadě ČSLH a další 

instituce, pomáhají ulehčovat finanční náročnost ledního hokeje. Otázka pro respondenty byla 

položena následovně: Pomáhá klub s ulehčováním finanční náročnosti (např. zapůjčováním 

výstroje), pokud ano, jak? Celá otázka byla koncipována jako polouzavřená, kdy měli 

respondenti na výběr z odpovědí ano či ne, kterou mohli doplnit o slovní komentář.  

Na otázku, která byla v dotazníku zařazena na 12. místo, odpovědělo všech 887 

dotazovaných. Grafické zpracování odpovědí můžeme vidět v následujícím grafu.  
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Graf č. 19: Ulehčování finanční náročnosti klubem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafického zpracování můžeme vyčíst, že více 80 % všech respondentů odpovědělo, 

že se klub určitým způsobem snaží vypomoci s finanční zátěží, která je na rodiče kladena. 

V celkovém součtu je to 715 dotázaných. Záporně odpovědělo méně než 20 %, tzn. 172 

respondentů uvedlo, že se klub nijak nepodílí na finanční výpomoci rodičům, jejichž děti hrají 

lední hokej.  

V následující části kapitoly se podíváme na to, jaké způsoby výpomoci rodiče ze 

strany klubu uváděli. Graf č. 20 shrnuje četnost jednotlivých odpovědí, které rodiče uváděli. 

Graf č. 20: Způsob finanční výpomoci hokejových klubů 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejčastěji bylo uváděno, že hokejové kluby pomáhají rodičů zmírnit finanční 

náročnost ledního hokeje zapůjčováním výstroje. Tento podpůrný a rozvojový program, který 
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zavedlo ČSLH, je podrobně rozebrán již v teoretické části práce v kapitole „Výstroj pro 

nejmenší“. Nutné je však uvést, že to není jen ČSLH, ale i samotné kluby, které do výstrojí 

investují a zapůjčují je veřejnosti. Respondenti však často v souvislosti s touto výpomocí 

zmiňovali i různá negativa, např. že výstroj byla zapůjčena pouze v přípravkové kategorii či 

první třídě, výstroje se musely po trénincích vracet nebo zapůjčené výstroje byly již značně 

použité. Na druhé straně se našli i respondenti, kteří tuto činnost klubu velice chválili a brali ji 

velice pozitivně. Druhou nejčastější odpovědí bylo zajištění dopravy dětí na zápasy ze strany 

klubu. Tím bylo v odpovědích míněno i zaplacení nákladů na tyto cesty klubem. Tento postoj 

klubu byl znovu velice pozitivně komentován, hlavně z důvodu finanční, ale i časové úspory 

rodičů, kteří tak nemusejí absolvovat všechny víkendové cesty na zápasy společně s dětmi. 

Dalším krokem, jak se snaží kluby snížit finanční náročnost pro rodiče, jsou nízké nebo 

snížené měsíční příspěvky. Mezi další výpomoc, kterou respondenti zmiňovali, dále patří 

broušení bruslí, zaplacení startovného na turnajích, týmové oblečení a dresy.  

Znovu lze souhrnně konstatovat, že se hokejové kluby všemožně snaží vypomáhat 

rodičům a tím snižovat jejich finanční podíl na sportování dítěte. Rodiče dětí jsou si tohoto 

faktu ve více jak 80 % vědomi a snaží se této pomoci využívat. Nutné je však uvést, že 

většina podpory je směřována primárně do nejnižších kategorií, kde je ve většině případů 

možné si zdarma zapůjčit výstroj. Některé kluby nabízejí pro nejmenší i další výhody, jako 

velmi nízké měsíční příspěvky či v některých případech první rok ledního hokeje zcela 

zdarma.  

 

6.1.4.4 Tréninkové jednotky nad rámec aktivit klubu 

V této poslední kapitole zaměřené na finanční náročnost ledního hokeje se podrobně 

zaměříme na využívání tréninkových jednotek nad rámec aktivit klubu, tzn. individuální 

tréninky, hokejové kempy atd.  Zajímat nás také bude, zda respondenti využívají určitých 

aktivit nad rámec působnosti klubu a pokud ano, o jaké aktivity se jedná a jakou částku do 

nich investují. 

Otázka byla koncipována jako polouzavřená s možnostmi odpovědí ano či ne. Pokud 

respondent odpověděl ano, dále rozváděl, jakých aktivit využívá a jaká je měsíční investovaná 

částka. Výzkumné otázky se zúčastnilo všech 887 respondentů, bohužel ne všichni 

respondenti uvedli měsíční investovanou částku, proto analýza této části otázky není uvedená. 
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Analýzu zbylých částí odpovědí nalezneme v následujícím tabulkovém a grafickém 

zpracování.  

Tabulka č. 15: Tréninkové jednotky nad rámec aktivit klubu

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Názor respondentů na dodatečné tréninkové jednotky je takřka vyrovnaný. 46,3 % 

respondentů uvedlo, že se pravidelně účastní dodatečných tréninkových jednotek nad rámec 

klubu, naopak 53,7 % respondentů označilo odpověď ne, tzn. neúčastní se žádných 

dodatečných tréninkový jednotek. V následující tabulce můžeme vidět, jakých aktivit nad 

rámec klubu respondenti využívají.  

Tabulka č. 16: Druh tréninků nad rámec aktivit klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z uvedených odpovědí respondentů vidíme, že nejvíce rodiče využívají individuálních 

tréninků. Tyto tréninky jsou zaměřené na individuální přístup k jedinci a zlepšení jeho chyb 

v jednotlivých hráčských dovednostech. Tento trend tréninků je v poslední době 

v mládežnických, ale i seniorských kategoriích hojně využíván. Výsledky individuálních 

tréninků jsou znatelné a posouvají hráčské individuum na další úroveň. Jediná jejich 

nevýhoda je vysoká finanční náročnost, kdy na hráče, popřípadě jeho rodiče, připadá placení 

nejen trenéra, ale i pronájmu ledové plochy v plné výši. 

Dalšími využívanými aktivitami nad rámec působnosti klubu jsou účasti na 

hokejových kempech a školách. Tyto kempy jsou v drtivé většině případů v letních měsících, 

kdy mají hráči na klubové úrovni volno, a slouží především k tomu, aby hráč zcela nepřerušil 

kontakt s ledem a aby získal dodatečné tréninkové jednotky oproti ostatním.  



 

85 

 

Zbylé dvě aktivity jsou spíše doplňkovým způsobem, jak zvýšit výkonost hráče, spíše 

tedy zlepšit činnosti jednotlivce v hráčských dovednostech, jedná se o trénink střelby  

a veřejné bruslení. V mnoha klubech je již v dnešní době pro hráče zajištěna střelnice, kde 

můžou takřka kdykoliv samostatně zlepšovat svou techniku a přesnost střelby. V případě 

veřejného bruslení jde spíše než o tréninkovou jednotku o dodatečný kontakt s ledem, který 

každému hokejistovi může vždy jen prospět. 
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6.1.5 Časová náročnost ledního hokeje 

Následující kapitola je věnována poslednímu stěžejnímu bodu výzkumu, a to časové 

náročnosti ledního hokeje. Analýze budou podléhat odpovědi na devět otázek, které se 

v dotazníku nacházely od 13. po 21. místo.  

Výsledky analýzy budou koncipované jako celkové, nikoliv rozložené dle věku dítěte. 

Tyto výsledky by byly jistě zajímavější a více vypovídající, nicméně s přihlédnutím 

k celkovému rozsahu diplomové práce není možné tuto analýzu uvádět. 

  

6.1.5.1 Vnímání ledního hokeje z pohledu časové náročnosti 

V této podkapitole podrobně rozebereme pohled respondentů na časovou náročnost 

ledního hokeje. V současném světě se stává čas jednou z nejcennějších komodit, se kterou 

může člověk svévolně nakládat. I proto se stal čas jedním z rozhodujících faktorů při výběru 

sportu.  

V následujícím grafu č. 21 vidíme grafické znázornění názorů respondentů na časovou 

náročnost ledního hokeje. Otázky se účastnilo všech 887 respondentů, přičemž měli na výběr 

z pěti variant odpovědí, od varianty časově velmi nenáročný sport po variantu časově náročný 

sport. Součástí byla také odpověď nevím, nedokáži odpovědět.   

Graf č. 21: Časová náročnost ledního hokeje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z analýzy odpovědí jasně vyplývá, že více jak 90 % respondentů shledává lední hokej 

jako časově náročný nebo až velmi náročný sport. Více jak 55,7 % dotázaných, v absolutním 

vyjádření 494 respondentů uvedlo, že lední hokej je velmi časově náročný sport. 

K podobnému názoru, že lední hokej je časově náročný sport, se přiklonilo 36,1% 

dotázaných, tzn. 320 respondentů.  

Pouze 6,9 % respondentů vyjádřilo názor, že lední hokej je časově nenáročný, 

popřípadě velmi nenáročný sport. Podrobněji uvedeno, odpověď časově nenáročný sport 

označilo 46 respondentů a pouze 15 responzí získala odpověď časově velmi nenáročný sport. 

Nejméně frekventovanou odpovědí bylo nevím, nedokáži odpovědět, kterou označilo 

celkem 12 dotázaných.  

Názory respondentů jednoznačně ukázaly, že lední hokej je uvnitř hokejové 

společnosti vnímán jako časově náročný či dokonce až časově velmi náročný sport. Tento 

názor respondentů však může být irelevantní bez podložených časových dat, které by 

konkrétně ukázaly časovou náročnost ledního hokeje. Proto se v následujících kapitolách 

budeme věnovat konkrétním údajům, aby si každý mohl udělat jasnou představu o časové 

náročnosti ledního hokeje.  

 

6.1.5.2 Týdenní investovaný čas do provozování ledního hokeje 

V této části práce se budeme zabývat skutečným časem, který děti respondentů tráví 

ledním hokejem. Tento reálný pohled vyjádřený v číselných hodnotách je pro tento výzkum 

stěžejní a dokresluje předchozí zkoumanou otázku vnímání ledního hokeje z pohledu časové 

náročnosti. 

Na výzkumnou otázku odpovědělo všech 887 zúčastněných respondentů, přičemž měli 

na výběr ze šesti variant odpovědí. Odpovědi byly nastaveny jako hodinové rozmezí, celkově 

od 1 hodiny až po více než 10 hodin týdně. Součástí byla také odpověď nevím. 
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Graf č. 22: Týdenní investovaný čas do ledního hokeje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafického zpracování vidíme, že nejčastější odpovědí týdenního času stráveného 

ledním hokejem bylo 7 – 10 hodin. Tuto odpověď zvolilo 295 respondentů. 258 respondentů 

odpovědělo, že jejich dítě tráví týdně ledním hokejem mezi 5 - 6 hodinami. Třetí nejpočetněji 

zastoupenou možností byla poté odpověď 3 - 4 hodiny týdně, kterou označilo 190 dotázaných. 

Více než 10 hodin týdně tráví ledním hokejem děti 110 respondentů. Pouze 22 dotázaných 

uvedlo, že jejich týdenní investovaný čas do ledního hokeje je mezi 1 - 2 hodinami. Celkem 

12 respondentů nedokázalo odpovědět a označilo odpověď nevím.   

Tabulka č. 17: Týdenní investovaný čas do ledního hokeje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týče procentuálního vyjádření, více jak 50 % dotázaných odpovědělo, že ledním 

hokejem tráví mezi 3 až 6 hodinami týdně. Jak již bylo zmíněno, nejpočetnější zastoupení 

měla odpověď 7 – 10 hodin, kterou označilo 33,3 % dotázaných. Obecně se dá konstatovat, že 
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lední hokej je časově náročným sportem, kdy s přibývajícím věkem také roste čas, který je 

tomuto sportu potřeba věnovat. 

 

6.1.5.3 Doplňkové sporty a čas jim věnovaný  

V této části výzkumu budeme zpracovávat odpovědi respondentů na otázku, zdali se 

jejich dítě věnuje dalším sportům a pokud ano, tak jakému a kolik hodin týdně. Respondenti 

ve většině případů uváděli více nežli jeden sport, kterému se jejich dítě vyjma ledního hokeje 

věnuje., nicméně ne všichni respondenti odpověděli na otázku, kolik hodin týdně tráví jejich 

dítě dalším sportem. Celkové výsledky a grafické zpracování vidíme v následujících 

tabulkách 18 a 19.  

Tabulka č. 18: Doplňkové sporty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z analýzy odpovědí vidíme, že nadpoloviční většina respondentů odpověděla, že se 

jejich dítě věnuju i dalšímu sportu. 42,6 % poté odpovědělo, že lední hokej je pro jejich dítě 

jediným sportem, který pravidelně vykonávají. Z obecného pohledu je zapojení dětí do jiných 

sportů velmi důležité a podporuje jejich všestranný pohybový rozvoj. Proto by procentuální 

podíl dětí, které se věnují dalším sportům, měl být větší než zmíněných 57,4 %. 
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Tabulka č. 19: Druhy doplňkových sportů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z uvedeného výčtu sportů, které rodiče uvedli jako doplňkový sport svých dětí, 

vidíme, že nejfrekventovanější je fotbal. Fotbal získal celkově 126 responzí, tento fakt ale 

není nikterak překvapující i s ohledem na to, že fotbal patří mezi dvojici „národních“ sportů. 

Druhým nejčastěji uváděným sportem byl florbal, který získal 80 responzí. Další jednotlivé 

sporty i s  množstvím responzí můžeme vidět v tabulce.  

Za zmínku stojí kategorie ostatní, do které byly zařazeny sporty s nižším počtem 

responzí než 13. Jednalo se o tanec, šachy, hokejbal, basketbal, cyklistiku, lezení, in-line 

brusle, golf a hasičský sport.  

 

6.1.5.4 Počet absolvovaných tréninků týdně 

V další části kapitoly časové náročnosti ledního hokeje se zaměříme na konkrétní 

počet tréninků, které děti respondentů během jednoho týdne absolvují. Respondenti měli na 

výběr z pěti variant odpovědí, a to od 1 tréninku týdně až po odpověď více než 4 tréninky 

týdně. Souhrnnou analýzu všech 887 responzí můžeme vidět níže v grafickém vyjádření. 
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Graf č. 23: Počet absolvovaných tréninků týdně 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro začátek je důležité uvést, že počet tréninkových jednotek, které děti hrající lední 

hokej musejí týdně absolvovat, se zvyšuje s přibývajícím věkem a s přechodem do vyšších 

hráčských kategorií.  

Z analýzy odpovědí vidíme, že nejčastěji absolvují děti týdně 3 nebo 4 tréninkové 

jednotky. Tyto dvě odpovědi byly voleny více jak 77 % všech dotázaných. Individuálně byla 

nejčastěji volena odpověď 4 tréninky týdně, kterou zvolilo 369 respondentů, v procentuálním 

vyjádření 41,6 % všech dotázaných. Druhou nejčastěji volenou byla odpověď 3 tréninky 

týdně, kterou zvolilo 322 respondentů, tedy 36,3 % dotázaných. Celkem 147 dotazovaných 

odpovědělo, že jejich dítě se týdně účastní více jak 4 tréninkových jednotek. K odpovědi  

2 tréninkové jednotky za týden se přiklonilo pouze 49 dotázaných. Zajímavostí zůstává, že 

žádný z respondentů neoznačil odpověď 1 trénink týdně. Je tedy jasné, že i v nejmladších 

hokejových kategoriích se dětí účastní minimálně dvou tréninků týdně.  

Největší výpovědní hodnotu však znovu budou mít výsledky odpovědí segmentované 

dle věku či hráčské kategorie dítěte. Tuto kapitolu se segmentací nalezneme v následující 

části diplomové práce.    

 

6.1.5.5 Počet absolvovaných víkendových hokejových akcí 

Cílem této výzkumné otázky bylo zjistit, s jakou pravidelností se respondenti se svými 

dětmi účastní víkendových hokejových akcí (turnaje, soutěžní utkání …). Respondenti měli 

na výběr ze sedmi možností odpovědí. Varianty odpovědí byly řazeny odstupňovaně od 
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pravidelné účasti každý víkend, až po odpověď pouze ve výjimečných případech. 

Respondenti dále mohli volit i speciální možnosti odpovědí víkendy neakceptuji nebo nevím, 

nedokáži odpovědět. 

Na tuto výzkumnou otázku znovu odpovědělo všech 887 respondentů, analýzu 

odpovědí nalezneme v následujícím grafu.  

Tabulka č. 20: Účast na víkendových hokejových akcích 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ze zpracované tabulky vidíme, že respondenti nejčastěji vybírali odpověď pravidelně, 

každý víkend nebo pravidelně, 2 – 3 víkendy měsíčně. Tyto dvě odpovědi označilo celkem 

658 respondentů, což v procentuálním zastoupení představuje 74,2 % všech zúčastněných. 

Třetí nejčastěji označovanou možností byla odpověď pravidelně, jednou měsíčně. Za svou 

tuto odpověď pojalo celkem 97 dotázaných, tzn. přes 10 % respondentů. Na dalších místech, 

již s nízkým počtem responzí, se nacházely odpovědi pouze občas, 1 – 2 za čtvrt rok a pouze 

ve výjimečných případech, které označilo 34 a 28 respondentů. Poměrně mnoho zástupců 

získala odpověď nevím, nedokáži odpovědět, kterou označilo 70 dotázaných.  

Znovu tedy můžeme konstatovat, že děti respondentů se nejčastěji účastní 

víkendových hokejových akcí pravidelně, každý víkend nebo pravidelně, 2 – 3 víkendy 

v měsíci. U této výzkumné otázky není již tak důležité zařazení dítěte do hráčské kategorie  

a následná segmentace dat, protože účast na víkendových hokejových akcích bývá zpravidla 

ve všech kategoriích stejná, a to pravidelně každý víkend. Tento trend je dlouhodobě nastaven 

především proto, že samotná hra a zápasové vytížení nejlépe rozvíjí hráčské schopnosti 

jednotlivých dětí. 
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6.1.5.6 Absolvovaná vzdálenost při dojezdu na zimní stadion 

Tato výzkumná otázka má dotvářet kompletní reálný obraz časové náročnosti ledního 

hokeje. Respondenti v ní uvádějí, jakou vzdálenost musí absolvovat při každé návštěvě 

zimního stadionu. Na tuto otázku navazují i další zkoumané faktory, jako např. kolik času 

tráví děti respondentů dopravou na tréninky, jaký dopravní prostředek využívají k dopravě na 

zimní stadion atd.  

Respondenti měli znovu na výběr ze sedmi variant odpovědí, odstupňovaných podle 

vzdálenosti, a to od 5 km až po vice než 31 km. K dispozici byla také možnost nevím, 

nedokáži odpovědět. U této výzkumné otázky bylo znovu docíleno 887 responzí, tzn. 

odpovědi se účastnili všichni dotázaní. Grafické zpracování a analýzu odpovědí nalezneme 

v grafu č. 24. 

Graf č. 24: Dojezdová vzdálenost na zimní stadion 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Za nejčastější vzdálenost, kterou musejí respondenti absolvovat při cestě na zimní 

stadion, byla 364 responzemi označena odpověď do 5 km. Druhou a třetí nejčastější odpovědí 

byly možnosti 6 - 10 km a 11 - 15 km, které získaly celkem 340 responzí. Na dalších místech, 

již se značně méně responzemi, skončily možnosti 16 - 20 km a 21 - 30 km. Nejméně hlasů 

poté získala odpověď více než 31 km, kterou označilo pouze 38 dotázaných. Dva respondenti 

neznali na tuto otázku odpověď a označili možnost nevím, nedokáži odpovědět.  
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Souhrnně lze konstatovat, že více jak 79 % respondentů musí při cestě na zimní 

stadion absolvovat cestu do 15 km. Důležité je však zmínit, že 61,1 % účastníků výzkumu má 

dojezdovou vzdálenost na zimní stadion do 10 km, z čehož 41 % do 5 km. Tyto relativně malé 

vzdálenosti jsou dány kvantitou zimních stadionů, kterých se na území České republiky 

nachází 169. Nicméně ve srovnání s ostatními evropskými hokejovými velmocemi s tímto 

počtem znatelně pokulháváme. Srovnání počtu zimních stadionů s počtem obyvatel dané 

země ukazuje následující tabulka č. 21.  

Tabulka č. 21: Počet zimních stadionů  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

    

6.1.5.7 Týdenní čas strávený dopravou na tréninky 

Tato výzkumná otázka byla koncipována jako otevřená a respondenti zde uváděli 

individuální časový horizont, který jejich dítě tráví cestováním na tréninkové jednotky. 

Otázka slouží spíše k dotvoření reálné představy o časové náročnosti ledního hokej a byla do 

výzkumu zařazena na žádost členů ČSLH. Zpracování a analýzu výzkumné otázky nalezneme 

v následující tabulce. 
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Tabulka č. 22: Týdenní čas strávený dopravou na tréninky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulkového zpracování odpovědí vidíme, že nejčastější odpovědí na otázku: Kolik 

času tráví Vaše dítě dopravou na tréninky týdně, byla možnost 0,1 – 0,5 hodin týdně. Tato 

odpověď zaznamenala celkem 191 responzí, což v podílovém vyjádření dává 21,6 % všech 

dotázaných. Mezi další často uváděné odpovědi patří 0,5 – 1 hodina týdně, 1,5 – 2 hodiny 

týdně, 2,5 – 3 hodiny týdně a 1 – 1,5 hodiny týdně. Ostatní odpovědi na tuto výzkumnou 

otázku získaly již zanedbatelné množství responzí.  

Za zmínku stojí také varianta jiné, ve které měli respondenti možnost napsat údaj, 

který se nenacházel ve výčtu odpovědí. Bylo zde uvedeno celkem 14 odpovědí, a to 5krát  

6 hodin týdně, 4krát 7 hodin týdně, 2krát 9 hodin týdně, 1krát deset hodin týdně a 2krát  

12 hodin týdně. Především údaje od 7 hodin výše jsou velmi nestandardní, v případě  

12 hodinové časové investice pouze do dopravy na tréninky jsou tato data velmi zarážející. 

Obecně lze shrnout, že více jak 68,3 % dětí respondentů tráví dopravou na tréninkové 

jednotky od 0,1 – 2 hodiny týdně, přičemž takřka 40 % investuje čas pouze v rozmezí od  

0,1 až 1 hodiny týdně. V ojedinělých případech se však objevují i děti, které musí na cestě 

týdně trávit i více než 10 hodin.      
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6.1.5.8 Dopravní prostředky využívané k dopravě na zimní stadion 

Otázka byla v dotazníku koncipována znovu jako otevřená. Respondenti zde mohli 

volně odpovídat, jakým způsobem se dopravují na zimní stadion. Výsledky této otázky nejsou 

pro prováděný výzkum stěžejní a do dotazníku byla otázka zařazena po žádosti členů ČSLH. 

Těm by tyto výsledky měly posloužit k podrobné představě a zmapování situace v českém 

mládežnickém hokeji. 

Tabulka č. 23: Způsob dopravy na zimní stadion 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Více jak polovina respondentů odpověděla, že k dopravě na zimní stadion využívá 

automobil. To v dnešní době, kdy osobní automobil vlastní takřka každá rodina, není nijak 

překvapující zjištění. Druhou nejčastěji volenou odpovědí byla možnost jiné, ve které 

respondenti měli možnost vyjádřit jakýkoliv jiný způsob dopravy na zimní stadion, který 

využívají krom výše zmíněných. V kategorii jiné se nacházeli pouze dvě odpovědi, a to chůze 

pěšky, kterou zvolilo celkem 125 respondentů, čímž se stala druhou nejčastější odpovědí.  

A jízda na kole, kterou napsalo 25 respondentů. Na dalších místech poté skončil autobus, 

tramvaj, vlak a metro.  

Způsob dopravy na zimní stadion a využívání dopravních prostředků jsou však do jisté 

míry dány možnostmi v místě bydliště. Pokud zde není jiný způsob než osobním automobilem 

respondentů, jiná možnost nezbývá. Tato výzkumná otázka je také úzce spjata s výzkumnou 

otázkou č. 18., která se respondentů ptala, jakou vzdálenost musí absolvovat při dojezdu na 

zimní stadion. Dá se předpokládat, že respondenti, kteří bydlí v docházkové vzdálenosti od 

zimního stadionu, nebudou využívat žádný dopravní prostředek, ale využijí pěší chůze.       
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6.1.5.9 Alternativní doprava na zimní stadion (klubový autobus, školní autobus,…) 

Poslední otázka s tématikou časové náročnosti ledního hokej byla zaměřena na 

využívané alternativy dopravy na zimní stadion. Výzkumná otázka byla koncipována jako 

polouzavřená, přičemž respondenti měli na výběr z odpovědí ano a ne. V případě, že 

odpověděli ano, individuálně doplňovali způsob dopravy. Tato otázka je znovu doplňkového 

typu a do výzkumu byla zařazena na žádost členů ČSLH.  

Grafické zpracování a analýzu odpovědí můžeme vidět v následující tabulce č. 24. 

Tabulka č. 24: Alternativní způsoby dopravy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z odpovědí respondentů jasně vyplývá, že ve většině případů nevyužívají žádné 

možnosti alternativní dopravy na zimní stadion. V tomto duchu odpovědělo 830 respondentů, 

což z celkového počtu 887 zúčastněných dává 93,6 % podíl. Alternativní způsob dopravy 

využívá pouze 57 dotázaných, kteří ve všech případech uvedli jako způsob dopravy klubový 

autobus.  

Výsledky této výzkumné otázky spíše než rozhodnutí respondentů ukazují jejich 

možnosti, protože většina klubů nezajišťuje dopravu svých hráčů na zimní stadion. Toto 

rozhodnutí klubů je pochopitelné z pohledu finanční zátěže, která by jim v případě zajišťování 

této dopravy vznikla. Kluby nejsou v současné situaci schopny financovat například odvoz 

svých hráčů z ranních tréninků do škol apod. Výjimkou jsou samozřejmě venkovní zápasy, na 

které se kluby snaží zajišťovat hromadný odvoz hráčů. Ten jsou buď plně financován kluby 

nebo alespoň spolufinancován a zbylá část připadá na rodiče dětí.    
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6.1.6 Postrádané aktivity klubů ze strany respondentů 

Poslední výzkumná otázka v celém dotazníku se zaměřovala na aktivity, které 

respondenti postrádají ze strany klubů. Tato otázka by znovu zařazena na žádost členů ČSLH 

a její výsledky budou primárně přínosné pro mapování situace v klubech a následné řešení 

těchto nedostatků. Otázka byla koncipována jako otevřená, proto se v celkovém výčtu 

nacházelo mnoho různorodých odpovědí. Proto bylo vytvořeno 12 reprezentativních celků, do 

kterých byly jednotlivé odpovědi zařazovány. Výčet těchto celků můžeme vidět v následující 

tabulce. Respondenti však nebyli vždy jen kritičtí a často se objevovaly i odpovědi, ve kterých 

uváděli, že žádné aktivity ze strany svého klubu nepostrádají a jsou s jeho fungováním 

spokojení. 

Analýzu této otázky nalezneme v následujícím tabulkovém zpracování.  

Tabulka č. 25: Postrádané aktivity klubů ze strany respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky výše uvedené vidíme výčet jednotlivých reprezentativních celků. Bohužel na 

začátek je nutné konstatovat, že na otázku odpovědělo pouze 560 respondentů, tzn. 327 

respondentů odpověď neuvedlo.  

Nejpočetnější skupinu respondentů, kteří uvedli svůj pozitivní názor na fungování 

svého klubu, resp. uvedli, že jsou plně spokojeni, tvořilo celkem 200 respondentů, což 

v procentuálním vyjádření tvoří celých 22 %.  

Nejpostrádanější aktivitou ze strany klubu byla rodiči shledána péče o strečink  

a kompenzační cvičení. Tento typ cvičení postrádalo celkem 9 % respondentů. Druhou 

nejpostrádanější aktivitou klubu byla shledána fyzioterapie a rehabilitace, na této skutečnosti 

se shodlo 5 % všech rodičů. Zmíněné dva reprezentativní celky spolu úzce souvisí. Strečink, 

kompenzační cvičení, ale i dohled fyzioterapeutů, popřípadě rehabilitace, to vše jsou důležité 

aktivity, které jsou především pro správný rozvoj dítěte nepostradatelné. Lední hokej spadá do 

skupiny sportů s velkou fyzickou námahou, u kterého dochází k přetěžování různých částí 

těla. Právě tyto služby by měly přetěžování a následnému zranění či špatnému vývoji těla 

zabránit. Některé sportovní kluby již pochopily, že přínos fyzioterapeutů a dalších odborníků 

je ve sportovním prostředí nezbytný a zařadili jejich služby do svého každodenního chodu. 

Nicméně velká většina klubů stále těmito službami nedisponuje a riskuje tak zdravotní 

problémy svých svěřenců a členů. Nutno dodat, že těmito službami nedisponují buď z důvodu 

finančních problémů nebo špatné informovanosti.  

Další postrádané aktivity, které respondenti nejčastěji uváděli, byl nedostatek zápasů, 

tréninků a absence suché přípravy. Nedostatek zápasů a tréninků může být z velké části pouze 

subjektivním pocitem rodičů. Problém absence suché přípravy je však již zřetelný a je nutná 

náprava, protože pro hraní a hlavně pro fungování lidského těla během ledního hokeje je 

určitá míra fyzické přípravy na suchu potřeba. Myslím si však, že se jedná pouze o výjimky  

a ve většině hokejových klubů je suchá příprava samozřejmostí. 

Špatná komunikace a nedostatek informací směřovaných od klubu k rodičům, takto byl 

označen jeden z dalších problémů českých hokejových klubů. Špatná komunikace  

a neinformovanost rodičů ve většině případů vyplývá z chybně nastavené komunikační 

politiky klubu vůči rodičům. Je zde však nutné uvést, že tento problém je velmi jednoduše  

a rychle řešitelný, na rozdíl od předchozích. 
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Dalším uváděným nedostatkem klubů byl špatný individuální přístup k dětem během 

tréninků. Nedostatek individuálního přístupu k jednotlivým dětem je z velké části zapříčiněn 

velkým počtem dětí, kterým se trenér během tréninku musí věnovat. V takovýchto případech 

poté trénink slouží k nácviku týmových cvičení a taktiky a pro individuální přístup a zlepšení 

herních činností jednotlivce jsou doporučovány individuální tréninky. 

Rodiče se také ve 22 případech vyjádřili, že postrádají konání společenských akcí, které 

by pořádal daný hokejový klub. Společenskými akcemi byly myšleny akce stmelovacího 

charakteru, které by více sblížily jednotlivé rodiče a jejich děti.  

Do kategorie ostatní byly zařazeny čtyři reprezentativní celky s nejmenším počtem 

responzí. Respondenti zde postrádali ze strany klubu především klubové oblečení, dopravu na 

zápasy, propojenost školy a hokeje a v neposlední řadě kvalitní trenéry. Otázka kvality trenérů 

a propojenosti školy s hokejovými kluby je v českém hokejovém prostředí dlouhodobě 

rozebírána. Jako příklady se uvádějí severské či zámořské systémy, kde je propojenost školy  

a hokeje na velmi vysoké úrovni. V  případě kvality trenérů je dle mého názoru dlouhodobě 

přetrvávajícím problémem především stálost pozic a jejich financování. Vysoké školy 

zaměřené na sport v čele s UK FTVS ročně vychovají mnoho nových mladých, 

perspektivních trenérů, kteří mají potenciál posouvat český hokej dále. Bohužel ti se musejí 

potýkat s mnohými překážkami. V prvé řadě je to neochota starých zaběhlých trenérů vnášet 

do tréninků nové prvky a poznatky. V druhé řadě je to pak finanční stránka, která je  

v některých případech až velmi tristní. Tyto dva demotivující faktory působí odchod 

vzdělaných trenérů do jiných odvětví, popřípadě do zahraničí.      
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6.2 Komparace výsledků výzkumu Finanční a časové náročnosti ledního hokeje 

a studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ 

V této druhé části výsledkové kapitoly se podrobně zaměříme na komparaci dvou 

realizovaných výzkumů, které se z velké části zaměřovaly na finanční a časovou stránku 

ledního hokeje. Dojde zde k porovnání zjištěných názorů široké veřejnosti na lední hokej  

a názorů zainteresované veřejnosti, která podala reálný pohled na tuto problematiku.  

Z obou výzkumů budou vybrány relevantní výsledky a porovnány, nicméně bude 

zachován veškerý kontext obou výzkumů, aby nedošlo ke zkreslení výsledků komparace. 

 

6.2.1   Představení studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ 

Tato podkapitola podrobně představí metodologii a proces zmíněného výzkumu. Sběr 

dat probíhal v měsíci červnu v roce 2016, prostřednictvím online dotazníku CAWI. Proces 

sběru dat byl realizován na celkové velikosti vzorku 1 322 respondentů z cílové populace. 

Kritéria cílové populace byla nastavena jako reprezentativní populace rodičů dětí ve věku  

1 – 15 let, jejichž děti aktivně nehrají lední hokej. Jako geografické pokrytí výzkumu byla 

zvolena celá Česká republika. V následující tabulce č. 26 a č. 27 můžeme vidět konkrétní 

údaje a informace o zúčastněných respondentech v procentuálních podílech.  

Tabulka č. 26: Údaje a informace o respondentech (%), část 1. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

 Z informační tabulky o metodologii provedeného výzkumu, která ve všech svých 

údajích udává procentuální podíl, můžeme vyčíst, že výzkum byl takřka rovnoměrně rozdělen 

mezi muže a ženy. Jejich věk se pohyboval v rozmezí od 18 do 60 let.  
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 Druhá polovina tabulky shrnuje základní informace o dětech respondentů, nalezneme 

zde procentuální rozdělení dle pohlaví a věku. Vidíme, že do výzkumu bylo cíleně zařazeno 

mnohonásobně více chlapců než dívek. Tohoto faktu bylo dosaženo záměrně s přihlédnutím  

k již zmiňované skutečnosti, že lední hokej je v České republice výsostným sportem 

především pro chlapce. Početní zastoupení dětí v jednotlivých věkových kategoriích bylo 

vybráno rovnoměrně a ve všech kategoriích se tak nacházela přibližně stejná kvantita 

zkoumaných vzorků. 

  Následující druhá část tabulky nám ukazuje doplňkové informace o respondentech.  

Tabulka č. 27: Údaje a informace o respondentech (%), část 2. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Nalezneme zde velikost místa bydliště respondentů, rozdělenou dle počtu obyvatel  

a geografické zaměření pro provedení výzkumu. Z tabulky vidíme, že respondenti byli 

vybíraní náhodně a nejvíce se jich nacházelo v obcích do 5 000 obyvatel. Druhé největší 

zastoupení poté měli respondenti žijící ve městech nad 100 000 obyvatel. Co se týče 

geografického zaměření, výzkum byl koncipován jako celorepublikový a respondenti byli 

vybíráni ze všech krajů České republiky. 

 

6.2.2 Komparace vybraných výzkumných otázek a jejich výsledků 

V následujícím pokračování této kapitoly již budou rozebrány a porovnány výsledky 

výzkumných otázek, které oba komparované výzkumy přinesly. Komparace bude rozdělena 

do čtyř podkapitol, přičemž první tři se postupně budou zaměřovat na vnímání a očekávání 

respondentů, finanční a časovou náročnost ledního hokeje. Poslední část je poté věnována 

vyvozeným závěrům z provedené komparace. 
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6.2.2.1 Vnímání a očekávání respondentů 

V této oblasti komparace výsledků výzkumů se zaměříme na otázky, které jsou 

v úzkém kontaktu s vnímáním a očekáváním respondentů. Nalezneme zde komparaci 

výsledků výzkumných otázek souvisejících s preferencemi dítěte, očekáváným přínosem 

ledního hokeje, bezpečností ledního hokeje, ale také třeba věku dítěte ideálního pro začátek 

s ledním hokejem. 

 

6.2.2.1.1 Začátek ledního hokeje u dětí 

V této podkapitole komparativní části práce si porovnáme výsledky odpovědí na 

otázku, kdy má dítě začít s ledním hokejem. V grafu č. 25 můžeme vidět výsledky dotazování 

provedené na široké veřejnosti.  

Graf č. 25: Očekávaný věk dítěte pro začátek s ledním hokejem (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Z celkového vzorku si 58% rodičů myslí, že by mělo dítě s hokejem začít v 4 – 6 letech. 

Druhou nejpočetnější část tvoří skupina 29 % rodičů, která si myslí, že by dítě mělo 

s hokejem začít později, a to ve věku 7 – 9 let. V porovnání s názorem zainteresované 

veřejnosti (rodiče, jejichž děti hrají lední hokej), dojdeme k podobné shodě. V tabulce  

č. 12: Začátek ledního hokeje u dětí vidíme, že 79,7 % rodičů odpovědělo, že jejich dítě 

začalo s ledním hokejem ve věku od 4 – 6 let. 

 Obecná populace má tedy v tomto směru dobrou představu o tom, kdy by mělo dítě 

začít hrát lední hokej. 
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6.2.2.1.2 Přínos ledního hokeje dětem 

Na následujících řádkách si rozebereme názory rodičů na to, co očekávají, že lední 

hokej přinese jejich dětem. Nejdříve se podíváme na odpovědi, které označili respondenti 

z řad obecné populace. Tyto odpovědi přináší v grafické podobě následující graf  

č. 26 Očekávaný přinos ledního hokej. 

Graf č. 26: Očekávaný přinos ledního hokeje (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Z grafického znázornění odpovědí, které jsou uvedeny v procentuálním vyjádření, 

vidíme, že rodiče očekávají, že organizovaný sport dětem přinese především smysluplné 

trávení volného času, radost z pohybu a fyzickou zdatnost. Další z předpokladů je, že jim 

sport pomůže nalézt nové přátele, naučí je a dá jim návyky zdravého životního stylu, 

popřípadě jim pomůže se socializací a posílí jejich sebevědomí. Velká část rodičů se také 

domnívá, že prostřednictvím organizovaného sportu získá jejich dítě disciplínu a naučí se 

dodržovat stanovený řád.  

Odpovědi rodičů, jejichž dětí hrají lední hokej, máme již analyzované v kapitole 

6.1.3.1 Přínos ledního hokeje dětem. Z hlediska porovnání výsledků odpovědí se dostáváme 

až do neuvěřitelného souladu. Trojice nejčastěji označených odpovědí se shodují. Můžeme 

tedy znovu konstatovat, že obecná populace má ve smyslu očekávání od ledního hokeje velmi 

dobrou, až identickou představu, jako rodiče, jejichž děti lední hokej hrají. Co se týče 
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zbývajících odpovědí, četnost jejich označení je znovu téměř totožná. Jediná diference se 

nachází v případě odpovědi disciplína, kterou obecná populace zařadila až na sedmé místo, 

zatímco v případě zainteresované veřejnosti skončila tato odpověď na místě čtvrtém. 

 

6.2.2.1.3 Bezpečnost ledního hokeje  

Vnímání ledního hokeje z pohledu bezpečnosti je tématem této podkapitoly. Lední 

hokej je obecně vnímán jako jeden z nejnebezpečnějších sportů vůbec. Z hlediska 

nebezpečnosti je srovnatelný jen s bojovými uměními a sjezdovým lyžováním. Následující 

tabulka přináší podrobnější informace, které byly získány od obecné populace.  

 Tabulka č. 28: Vnímání bezpečnosti ledního hokeje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Jak již bylo zmíněno, lidé vnímají lední hokej z pohledu bezpečnostní stránky velmi 

negativně. V tabulce můžeme vidět porovnání s ostatními sporty, kdy například fotbal je 

považován za spíše bezpečný sport a florbal za zcela bezpečný sport. Lidé si tento názor často 
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mylně utvářejí z mediálního obrázku ledního hokeje, který vyvolává dojem, že jde o sport jen 

pro tvrdé chlapy. Tento názor je v podstatě správný, nelze ho však generalizovat na celý 

hokej, potažmo na hokej mládežnický. Argumentem proti této mylné představě je fakt, že 

např. do 4. třídy je kontaktní hra zcela zakázána a považována za porušení pravidel. Děti jsou 

tedy vedeny k tomu, aby respektovaly pravidla a fair play a nikoliv k agresivitě a surovosti, 

jak bývá veřejností často smýšleno.  

Vyvrácení faktu o zmíněné nebezpečnosti ledního hokeje přináší graf č. 15 Bezpečnost 

ledního hokeje. Z analýzy grafu zjistíme, že více jak 75 % respondentů, jejichž děti hrají lední 

hokej, vnímá tento sport jako zcela bezpečný nebo bezpečný sport. Pouze 17,4 % dotázaných 

označilo lední hokej jako zcela nebezpečný nebo nebezpečný sport. Toto je vskutku značný 

rozpor mezi předpoklady a reálnými fakty, které dokládají skutečnou situaci.  

Toto je první nesoulad, který byl při komparaci výzkumů nalezen. Z pohledu mediální 

prezentace ledního hokeje jakožto sportu pro malé děti se však jedná o závažný problém. 

Faktor bezpečnosti bude pro rodiče dětí vždy jedním z rozhodujících. Tento obecně sdílený 

postoj k nebezpečnosti by měl být vyvrácen, jinak nebude docíleno zvýšeného počtu členské 

základny v ledním hokeji.     

 

6.2.2.1.4 Volba ledního hokeje 

V této podkapitole se podíváme na to, jaké faktory jsou pro rodiče při výběru sportu 

nejdůležitější. Nejdříve se zaměříme na názor obecné populace a poté ho porovnáme 

s názorem zainteresované veřejnosti.  

V následujícím grafu č. 27 vidíme názor obecné populace, která odpovídala na otázku, 

do jaké míry řeší uvedené oblasti při výběru sportu pro svoje dítě. Respondenti měli na výběr 

z pěti variant odpovědí jednotlivě odstupňovaných, od velmi řeším, až po vůbec neřeším. 

Poslední variantou odpovědi byla možnost nedokáži odpovědět. 
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Graf č. 27: Preference rodičů při výběru sportu (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Z analýzy odpovědí obecné populace vidíme, že nejdůležitějším faktorem při výběru sportu je 

preference dítěte. Dalšími důležitými kritérii jsou dobré reference organizace, vzdálenost od 

místa bydliště, časová a fyzická náročnost pro dítě. Překvapujícím výsledkem je, že faktor 

potenciálu prosazení se v daném sportu skončil na posledním místě a rodiče mu tudíž 

nepřikládají velkou váhu při výběru sportu.  

 Při komparaci těchto výsledků s výsledky výzkumné otázky č. 23: Proč jste zvolili 

lední hokej jako sport pro Vaše dítě?, které nalezneme v tabulce č. 13: Volba ledního hokeje 

jako sport pro Vaše dítě, dojdeme k závěru, že obě výzkumné skupiny se shodují. Preference 

a samotný výběr sportu dítětem je nejdůležitější. Velmi často jsou také zmiňovány faktory 

fyzické náročnosti, resp. fyzické zdatnosti, kterou sport přinese, dostupnost sportovního 

zařízení od místa bydliště a dobré reference organizace získané od známých, popřípadě 

z propagačních a jiných aktivit klubu.  

 Obecně lze tedy generalizovat, že nejdůležitějším faktorem, který byl pro obě 

výzkumné skupiny shledán, byla preference dítěte. Dalšími důležitými faktory, kterým rodiče 

přikládají váhu, jsou vzdálenost od místa bydliště, fyzická náročnost a dobrá pověst 

organizace. Tyto faktory primárně rozhodují o výběru sportu pro malé děti, jsou tedy i prvním 
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krokem pro úspěšnou rekrutaci nových hokejistů do hokejových klubů. Překvapujícím 

zjištěním může být, že pro rodiče není zcela důležitý potenciál a možnost se v daném sportu 

prosadit.  

 

6.2.2.2 Finanční stránka ledního hokeje 

Jak již bylo výše několikrát zmíněno, lední hokej je považován za jeden z nejdražších 

a finančně nejnáročnějších sportů, které lze provozovat. V této kapitole se podrobně 

zaměříme jak na názor široké veřejnosti, tak také na názor zainteresované veřejnosti. 

Komparace těchto dvou názorových proudů by nám měla přinést komplexní pohled na 

zmíněnou problematiku finanční náročnosti ledního hokeje. 

Nejdříve si představíme názor obecné populace, která rozdělovala sporty dle jejich 

finanční zátěže a teoretické možnosti přihlášení dítěte na daný sport. Z grafu č. 28 vidíme, že 

lední hokej byl označen jako absolutně nejdražší sport a zároveň o něm rodiče přemýšleli jako 

o sportu pro svoje dítě jen velice zřídka.  

Graf č. 28: Porovnání sportů dle finanční náročnosti a uvažování o přihlášení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 
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V porovnání např. s florbalem, který dlouhodobě ubírá lednímu hokeji členskou 

základnu, můžeme vidět, že dle názoru obecné populace je florbal několikanásobně levnější. 

Z toho poté vychází i předpoklad o přihlášení na daný sport, který je u florbalu velmi vysoký.  

 Jako jednoznačně nejatraktivnější sport se ukazuje fotbal. Jeho atraktivita vychází 

především z předpokladu populace, že jde o sport relativně levný a současně jeden 

z nejpopulárnějších sportů na světě a samozřejmě i v České republice. Velmi dobrého 

umístění dosáhlo také plavání, které svou velmi malou finanční náročností získalo spoustu 

přízně od veřejnosti a řadí se mezi velmi zvažované sporty pro přihlášení.  

 Podle vnímání obecné populace (rodičů) je většina sportů zhruba stejně drahá. 

Z hlediska měsíční investice není rozdíl v tom, zda dítě hraje fotbal či chodí na sportovní 

tance. Jak již bylo zmíněno, rodiče proto při rozhodování, na který sport své dítě dají, řeší 

primárně preference dítěte, reference organizace apod. Pouze v případě několika sportů, které 

jsou vnímány jako výrazně dražší než sporty ostatní, již výše měsíční investice hraje zásadní 

roli. Je tedy důležité zjistit, jakou mají rodiče dětí představu o měsíčních investicích do těchto 

sportů a porovnat ji s reálnou měsíční investovanou částkou. Právě tomuto se budeme věnovat 

v nadcházející podkapitole. 

 

6.2.2.2.1 Předpokládaná finanční investice do ledního hokeje 

Nejdříve se podíváme na měsíční investovanou částku do ledního hokeje, kterou 

rodiče předpokládají. Tento úhel pohledu je nadmíru důležitý, protože je to jeden z faktorů, 

který může rodiče, potažmo jejich děti od ledního hokej odrazovat.   

Následující graf č. 29 vystihuje zmíněnou skutečnost, a to předpoklad měsíční 

investované částky v komparaci s reálnou měsíční investovanou částkou, kterou musí rodiče 

vynaložit, pokud chtějí, aby jejich dítě hrálo lední hokej. 
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Graf č. 29: Komparace reálné a předpokládané měsíční investované částky (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Z domnělého názoru rodičů vidíme, že více než polovina dotázaných si myslí, že 

měsíční náklady na provozování hokeje jsou větší než 1 000 Kč. Současně si ale také více jak 

polovina myslí, že částka do 1 500 Kč pokryje sportování jejich dětí, pakliže se rozhodnou 

pro lední hokej.  

 V porovnání s reálnou měsíční investovanou částkou dojdeme k závěru, že představa 

se od reality víceméně neliší. Více jak 39 % zainteresované populace měsíčně investuje do 

ledního hokeje od 200 – 1000 Kč, tuto částku by bylo ochotno investovat 37 % respondentů 

z populace obecné. Částku od 1001 – 3000 Kč pravidelně z řad zainteresované populace 

investuje více jak 46 %, zatímco tento finanční interval předpokládá celých 40 % respondentů 

z obecné populace. Posledním a nejvíce překvapujícím výsledkem komparace je částka od 
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3001 a více, kterou z řad zainteresované populace pravidelně investuje 9 %, zatímco obecná 

populace ji předpokládá v 11 % zastoupení.    

 Lze tedy vesměs konstatovat, že obecná populace má velice dobrou, až přesnou 

představu o tom, kolik by musela do ledního hokeje měsíčně investovat, za předpokladu, že se 

jejich dítě pro lední hokej rozhodne. 

 

6.2.2.2.2 Přijatelná finanční investice do ledního hokeje 

Mezi další neopomenutelné faktory, kromě předpokladu rodičů o finanční zátěži 

ledního hokeje, patří také jejich rozhodnutí, jaká výše měsíční investice do sportování jejich 

dětí je přijatelná. Následující graf v procentuálním vyjádření vystihuje zásadní skutečnost,  

a to kolik peněz jsou rodiče ochotní investovat do sportu svých dětí.  

Graf č. 30: Komparace reálné a přijatelné měsíční investované částky (%) 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 
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 Z vyjádření členů obecné populace vidíme, že 73 % je ochotna investovat do 

sportování svých dětí od 200 Kč do 1 000 Kč měsíčně, avšak v tomto intervalu se v reálné 

situaci nachází pouze 39,3 % rodičů. Zde již vidíme zásadní rozpor. Z dalšího zkoumání 

vidíme, že pouze 20 % rodičů z obecné populace je ochotno investovat částku v intervalu 

1001 – 2000 Kč. V reálné situaci se však v tomto intervalu nachází 32,3 % rodičů. Částku od 

2001 do 3000 Kč reálně investuje na 14 % rodičů, jejichž děti hrají lední hokej. Avšak tento 

finanční interval je přijatelný pouze pro 3 % rodičů z obecné populace. V posledním 

analyzovaném intervalu od 3001 Kč a více se ze zainteresované populace nacházelo 9 % 

respondentů a z populace obecné pouze 1 % respondentů.  

V průběhu této komparace byly zjištěny jednoznačné rozpory mezi reálnou  

a přijatelnou částkou, kterou jsou rodiče ochotni investovat do sportování svých dětí. Je tedy 

zřejmé, že měsíční investice je pro řadu rodičů, kteří zvažují lední hokej jako sport pro svoje 

dítě, obrovskou překážkou. 

 

6.2.2.3 Časová stránka ledního hokeje 

Poslední srovnávací částí dvou provedených výzkumů je komparace časové náročnosti 

ledního hokeje. Porovnávány budou opět jako v předchozích případech vybrané otázky  

a jejich analyzované odpovědi. Cílem je znovu získat ucelený pohled na tuto problematiku 

prostřednictvím předpokladů a reálných názorů zkoumaných subjektů. 

 

6.2.2.3.1 Předpokládaná časová investice do ledního hokeje 

Následující graf ukazuje smýšlení rodičů ve spojení s časovou investicí v případě, že 

se rozhodnou, že jejich dítě bude hrát lední hokej. Tyto údaje jsou velice zásadní, protože 

časová náročnost tvoří jeden z rozhodujících faktorů při výběru sportu, a to nejen pro děti, ale 

i pro všechny ostatní. Graf č. 31 tedy vystihuje předpokládanou časovou investici do ledního 

hokeje v porovnání s reálným časem, který rodiče musejí obětovat, pokud jejich dítě 

provozuje lední hokej.  
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Graf č. 31: Komparace reálné a předpokládané časové investice (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Z komparačního grafu vidíme, že lidé nejčastěji předpokládají, přesněji ve 41 %, že 

lední hokej zabere 1 – 4 hodiny týdně, v tomto intervalu se v reálné situaci nachází pouze  

29,9 % rodičů. Následující interval od 5 do 6 hodin týdně má takřka totožné zastoupení, jak 

v reálné a předpokládané podobě. V intervalu 7 – 10 hodin týdně se však již vyskytují značné 

rozdíly. Rodiče již tento interval předpokládají pouze ve 13 %, nicméně v reálu se v tomto 

časovém intervalu nachází 33,3 % rodičů. Posledním zkoumaným časovým rozmezím bylo 

více než 10 hodin týdně, které předpokládá 7 % rodičů z obecné populace, přičemž v reálné 

podobě se v tomto rozmezí nachází 12,4 % rodičů, kteří tento čas věnují svým dětem. 

Lze tedy konstatovat, že lidé mají přibližnou představu o tom, kolik je potřeba do 

ledního hokeje investovat časových prostředků. Nicméně i nadále zůstává zásadním faktorem, 

kolik času jsou lidé ochotni investovat do sportování svých dětí. Tento faktor podrobně 

rozebereme v následující kapitole. 
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6.2.2.3.2 Přijatelná časová investice do ledního hokeje 

V této kapitole se detailně podíváme na to, kolik času jsou rodiče ochotni věnovat 

sportování svých dětí. V následujícím grafu vidíme procentuální rozdělení respondentů podle 

toho, jak odpovídali na otázku, kolik svého volného času jsou ochotni věnovat na sportování 

svého dítěte, v komparaci s reálným časem, který rodiče stráví se svými dětmi na ledním 

hokeji. 

Graf č. 32: Komparace reálné a přijatelné časové investice (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Z analýzy grafického zpracování odpovědí vidíme, že 82 % respondentů je ochotno na 

sportování svých dětí věnovat v rozmezí od 1 do 10 hodin týdně. Z toho by 66 % dotázaných 

souhlasilo s tím, že by pro sportování svého dítěte věnovalo 1 až 4 hodiny týdně ze svého 

vlastního volného času.  

 V porovnání s výsledky dotazování zainteresované veřejnosti vidíme, že čas do  

4 hodin týdně není pro širokou veřejnost problém investovat, nicméně čas vyšší než 5 hodin 

týdně je již pro značnou část rodičů z běžné populace problémem. A právě v tomto intervalu 

od 5 do 10 hodin se nacházela většina respondentů, přesněji 62,4 % ze zainteresované 
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skupiny. Čas přesahující 10 hodin týdně by poté bylo ochotno investovat 7 % rodičů z běžné 

populace.  

Lze tedy konstatovat, že lidé jsou ochotni investovat dostatek svého času pro 

sportování svých dětí. Problém však může nastat, pokud by se požadovaný čas nacházel 

v rozmezí od 5 do 10 hodin, ve kterém není dostatek rodičů s ochotou svůj čas dětem 

obětovat. Obecně však lze říci, že více jak polovina rodičů by byla ochotna investovat 

dostatek svého volného času na to, aby jejich dítě mohlo hrát lední hokej. 

 

6.2.2.3.3 Přijatelný počet tréninkových jednotek týdně  

V další části časové stránky ledního hokeje se podíváme na to, jaký je přijatelný počet 

tréninkových jednotek pro rodiče. Nutné je si uvědomit, že od počtu tréninkových jednotek se 

bude odvíjet celkový čas strávený ledním hokejem, na druhou stranu je také nutné zmínit, že 

počet tréninkových jednotek se odvíjí od stáří dítěte a s jeho přibývajícím věkem roste počet 

těchto tréninků. 

Graf níže ukazuje přijatelný počet tréninků dle respondentů vybraných z obecné 

populace v porovnání s reálným počtem tréninků. 
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Graf č. 33: Komparace reálného a přijatelného počtu tréninků týdně (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Z komparačního grafu vidíme, že 97 % rodičů z obecné populace je ochotno 

akceptovat 1 až 3 tréninky týdně. V tomto intervalu se však v reálné situaci nachází pouze 

41,8 % rodičů, jejichž děti hrají lední hokej. Největší část 41,6 % rodičů musí pravidelně 

absolvovat 4 tréninky týdně, které by bylo ochotno respektovat pouze 2 % rodičů.  

Tento rozpor je zásadní a vychází již z provedených komparací předpokládaného  

a přijatelného času strávený ledním hokejem. Z tohoto srovnání lze vyvodit závěr, že rodiče 

sice mají dobrou představu o časové náročnosti ledního hokeje, ale současně nejsou ochotni 

akceptovat a absolvovat v plné míře předepsaný počet tréninků, který je pro hraní ledního 

hokeje potřebný.  

 

6.2.2.3.4 Přijatelný počet víkendových hokejových akcí 

Další faktor, který se stane subjektem komparace, je počet víkendových hokejových 

akcí, které jsou respondenti schopni akceptovat. Je to jedno z mnoha kritérií, se kterými musí 
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rodiče začínajících hokejistů počítat. Následující graf nám ukazuje vyjádření respondentů 

z obecné populace k této problematice. 

Graf č. 34: Přijatelný počet víkendových akcí (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Z grafického vyjádření nasbíraných odpovědí můžeme vyčíst, že nejčastější 

akceptovatelné možnosti ze strany rodičů jsou pravidelně, jednou měsíčně či pravidelně,  

2 – 3 víkendy měsíčně. Tyto dvě možnosti označilo celkem 73 % respondentů. Na dalších 

místech poté skočily možnosti pravidelně, každý víkend a pouze občas, 1 – 2 za čtvrt rok. Obě 

tyto odpovědi získaly shodně 11 %.  

 Pokud tyto výsledky srovnáme s výsledky dotazování rodičů, jejichž děti lední hokej 

hrají, dojdeme k následujícím závěrům. Zainteresovaná veřejnost ve výzkumné otázce, 

týkající se reálné časové víkendové vytíženosti, odpověděla, že v 74,2 % se hokejových akcí 

účastní pravidelně, každý víkend nebo pravidelně, 2 – 3 víkendy měsíčně. Odpověď 

pravidelně, jednou měsíčně byla označena pouze v necelých 11 % odpovědí. Z této 

konfrontace výsledků vyplývá, že rodiče, kteří jsou ochotni akceptovat víkendové akce pouze 

jednou měsíčně a méněkrát, by měli problém splnit podmínky určené klubem pro to, aby 

jejich dítě mohlo hrát lední hokej.  

 

6.2.2.3.5 Přijatelná vzdálenost pro dojezd na zimní stadion 

Posledním bodem komparace výzkumů bude vzdálenost, kterou musí rodiče s dětmi 

absolvovat při cestě na zimní stadion. Přesněji budeme porovnávat vzdálenosti, které jsou 
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rodiče z obecné populace teoreticky ochotni zdolávat při případné cestě na zimní stadion  

a vzdálenosti, které rodiče ze zainteresované veřejnosti musejí pravidelně zvládat. 

Graf č. 35: Přijatelná vzdálenost na zimní stadion (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, převzato od společnosti Millward Brown 

Z grafického vyjádření vidíme, že nejčastěji byla volena varianta do 10 km, kterou 

v tomto případě vybralo 71 % respondentů z obecné populace. Druhou nejzastupovanější byla 

poté možnost 11 – 20 km, kterou zvolilo 23 % dotázaných. Výsledky lze shrnout tak, že pro 

94 % respondentů z obecné populace není problém pravidelně absolvovat vzdálenost do 20 

km, z toho by však 71 % dotázaných preferovala vzdálenost do 10 km.  

 Zjištěná reálná dojezdová vzdálenost se víceméně shoduje s výsledky přijatelnosti 

vzdáleností. Takřka 90 % respondentů uvedlo, že pravidelně musí zvládnout vzdálenost do  

20 km. Z nich však 62 % dotázaných musí absolvovat vzdálenost pouze do 10 km a z toho  

41 % do 5 km. Lze tedy souhrnně konstatovat, že dojezdová vzdálenost na zimní stadiony 

není problémem a nevytváří tak překážku při rozhodováni rodičů o sportu pro své dítě. Rodiče 
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ve většině případů počítají s jistou vzdáleností, kterou budou muset pravidelně zdolávat, a ta 

pro ně není bariérou při výběru ledního hokeje jakožto sportu pro jejich dítě. 

 

6.2.3 Vyvozené závěry z komparace výsledků výzkumů  

Tato kapitola shrnuje základní vyvozené výsledky z provedené komparace výzkumů 

zaměřené na finanční a časovou náročnost ledního hokeje. 

V první části komparace byly rozebrány výsledky vnímání a očekávání rodičů, které 

přinesly následující závěry. Obecná populace má v otázce stáří dítěte dobrou představu o tom, 

kdy by jejich dítě mělo s ledním hokejem začít. Více jak 58 % procent respondentů se 

shoduje, že ideální věk je mezi 4 až 6 lety stáří dítěte. V otázce očekávání a přínosu ledního 

hokeje obě skupiny respondentů došly k takřka totožné shodě. Obě skupiny respondentů vidí 

největší přínos ledního hokeje zejména ve smysluplném trávení volného času, radosti 

z pohybu a fyzické zdatnosti. 

Názor na bezpečnost ledního hokeje mají však obě skupiny respondentů diametrálně 

odlišný. Zainteresovaná skupina rodičů, jejichž děti lední hokej hrají, jasně odpověděla, že 

hokej je bezpečný sport. Tento názor však nesdílí obecná populace, která lední hokej vidí jako 

jeden z nejnebezpečnějších sportů vůbec. Jak již bylo uvedeno, tento názor může plynout 

z mediální prezentace tohoto sportu, kdy si obecná populace utváří názor ze seniorského 

hokeje, který v jistých ohledech nebezpečný být může. Nelze však tento pohled přenášet i na 

hokej mládežnický.  

U otázky výběru sportu dávají obě skupiny největší váhu samotné preferenci a názoru 

svých dětí, dalšími důležitými faktory zůstává vzdálenost od místa bydliště či fyzická 

náročnost. Obě skupiny v této otázce došly k většinovému konsensu. 

Finanční náročnost ledního hokeje byla již v celé práci mnohokrát zmíněna, nicméně 

faktem zůstává, že lední hokej zůstává v očích obecné populace jedním z nejdražších spotů 

vůbec. Obecná populace má v z velké části velmi dobrou představu, jakou částku by do 

provozování ledního hokeje musela investovat, avšak největším rozporem zůstává, jakou 

částku je ochotna do provozování tohoto sportu investovat. Tento rozpor vytváří jednu 

z největších a nepřekonatelných překážek pro přilákání nových dětí do ledního hokeje a 

navýšení členské základny.  
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Poslední srovnávací část, zaměřená na časovou náročnost ledního hokeje, přinesla 

výsledky především v přijatelnosti tohoto faktoru. Obecná populace ukázala, že má jistou 

představu, která se z velké části shoduje s reálnými časovými nároky na provozování ledního 

hokeje. Avšak částečný rozpor byl znovu nalezen v přijatelnosti této skutečnosti. Rodiče z řad 

obecné populace jsou ochotni investovat část svého volného času, nicméně tento čas není 

zcela dostatečný pro nárokové podmínky ledního hokeje. Tato částečná časová neakceptace se 

projevila i v následujících zkoumaných oblastech, jako přijatelnost počtu tréninků  

či víkendových akcí. Obecná populace není z velké části ochotná akceptovat čtyři a více 

tréninků za týden, potažmo pravidelné hokejové akce každý víkend. V otázce dojezdové 

vzdálenosti výsledky dotazování ukázaly, že většina respondentů by s dojezdovou vzdáleností 

neměla problém.  

Stěžejními rozpory v otázce finanční a časové náročnosti ledního hokeje zůstává 

především finanční faktor. Důležité je však uvést, že se podařilo vyvrátit názory, že 

provozování ledního hokeje stojí měsíčně desetitisíce korun a rozpor v přijatelnosti 

investované částky se pohybuje ve stovkách korun. Druhým shledaným rozporem byla časová 

náročnost, která by byla pro část rodičů překážkou. Zde je také znovu důležité uvést, že lední 

hokej už ze své podstaty vyžaduje časově náročnější přístup než sporty ostatní. A to 

především ve smyslu přípravy před tréninkem, kdy nestačí jen vyměnit oblečení a obuv, jako 

u většiny jiných sportů, ale hráči stráví část času oblékáním výstroje apod. Druhým faktorem 

je pak samotná lokomoce pohybu, která je pro běžného člověka zcela nepřirozená a v běžném 

životě nevyužívaná. I to znovu zvyšuje časové nároky na tento sport, kdy správné osvojení 

pohybů vyžaduje určitou pravidelnost a počet tréninků.  

Se všemi těmito faktory je potřeba počítat a být na ně připraven, odměnou je však pro 

všechny zúčastněné pocit a prožitek z tohoto nádherného sportu, kterým lední hokej 

bezesporu je. 
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6.3 Regresní analýza finanční a časové náročnosti ledního hokeje 

V poslední výsledkové kapitole se zaměříme výhradně na vybrané, nejpodstatnější 

výzkumné otázky a změnu jejich výsledkových dat při současné změně věku dítěte a místa 

bydliště. Cílem je získat ucelený náhled na problematiku finanční a časové náročnosti ledního 

hokeje v průběhu let dítěte a také zjistit diferenciaci investované částky dle velikosti místa 

bydliště. 

Celá následující část práce se opírá o provedenou regresní analýzu a z ní vyvozené 

regresní funkce a data. Kompletní postup regresní analýzy je zpracován v metodické části 

práce společně s použitými statistickými metodami a postupy. V kapitolách bude věnován 

prostor pouze zjištěným datům a následným vyvozeným závěrům. 

 

6.3.1 Regresní analýza reálné finanční náročnosti při změně hráčské kategorie 

Pomocí regresní analýzy a statistických metod byly vypočítány průměrné hodnoty 

měsíčních částek, které rodiče v jednotlivých kategoriích nejčastěji investují. Data byla 

zpracovávána pro všechny zmíněné hráčské kategorie, tzn. od přípravky po 5. třídu. Z dat 

zjištěných od zainteresované veřejnosti pomocí písemného dotazování byla vypočítána 

konkrétní částka, nikoliv jen finanční interval. Těchto výpočtů a výsledků bylo docíleno 

pomocí již zmíněných statistických metod. 

Z celkových 887 responzí bylo analyzováno pouze 841 odpovědí respondentů. Do 

tohoto šetření nebyly zahrnuty odpovědi nevím, které by nepřinesly žádný konkrétní 

výsledkový podklad. V následujícím grafu vidíme průběh regresní křivky, která nám ukazuje 

stoupající trend v celém svém průběhu. 
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Graf č. 36: Regresní křivka reálné finanční náročnosti

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu můžeme vyčíst jasně patrný trend, a to růst v celém jeho průběhu. Body 

vynesené na ose Y reprezentují průměrné hodnoty měsíční investované částky pro jednotlivé 

hráčské kategorie, které nalezneme na ose X.  

První bod grafu, který označuje průměrnou výši měsíční investované částky 

v přípravkové kategorii, se nachází ve výši 631 Kč (zaokrouhleno). Tato výše měsíční 

investice se nachází v intervalu 501 – 1 000 Kč. Tato průměrná hodnota investované částky 

vychází ze 138 responzí, které byly pro tuto kategorii analyzované. 

Následující bod, reprezentující hodnotu 1 179 Kč (zaokrouhleno), představuje 

průměrnou výši měsíční investované částky pro kategorii 1. třídy, tato částka byla spočítána 

ze 109 responzí, které označili účastníci výzkumu. Částka se nacházela ve čtvrtém intervalu 

1 001 – 1 500 Kč. 

Třetí bod s hodnotou 1 209 Kč (zaokrouhleno), ukazuje průměrnou výši investované 

měsíční částky do ledního hokeje v hráčské kategorii 2. třídy. Tato průměrná výše byla 

spočítána z celkového počtu 135 responzí v této hráčské kategorii. Průměrná výše se znovu 

nachází ve finančním intervalu od 1 001 do 1 500 Kč. 
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Bod s hodnotou 1 311 Kč představuje průměrnou výši investovaných finančních 

prostředků vynaložených v kategorii 3. třídy. Tento bod byl získán z responzí 199 dotázaných 

a nachází se ve finančním intervalu 1 001 – 1 5000 Kč.  

Předposledním zvýrazněným bodem je hodnota 1 611 Kč, která stejně jako 

v předchozích případech reprezentuje průměrnou výší měsíční investované částky, tentokrát 

pro kategorii 4. třídy.  

Šestým a posledním bodem je hodnota 1 784 Kč, která znovu ukazuje průměrnou 

měsíční investici v kategorii 5. třídy. Tento bod se nacházel již v intervalu 1 501 – 2 000 Kč.  

Z průběhu grafu i z logiky předpokladu je zřetelné, že investovaná částka v průběhu let 

s rostoucím věkem dítěte stoupá. Tento fakt nikterak nepřekvapí, naopak překvapujícím může 

být nárůst v průběhu jednotlivých kategorií. Nejrazantnější nárůst vidíme mezi částkou 

v kategorii přípravky a 1. třídy, kdy došlo k nárůstu o 548 Kč za měsíc. Tato skutečnost je 

způsobena především faktory, které jsou typické pro přípravkové kategorie. Mezi ně patří 

velmi nízké, v některých případech i nulové měsíční příspěvky, dále zapůjčení kompletní 

výstroje, tzn. odpadají finanční náklady na pořízení hokejové výstroje a další výhody, kterými 

se hokejové kluby a ČSLH snaží přilákat děti k lednímu hokeji. Další průběh, resp. růst grafu, 

je již téměř konstantní. Mezi 1. a 2. třídou došlo jen k velmi nepatrnému nárůstu financí, a to 

přibližně o 30 Kč. V následujícím intervalu byl nárůst již vyšší, znovu však nikterak razantní, 

celkové měsíční náklady na provozování ledního hokeje se zvýšily o 102 Kč. Následující 

zaznamenaný nárůst byl takřka o 300 Kč. Tento růst investic byl analyzován mezi 

kategoriemi 3. a 4. třídy. Ve sledovaném spektru hráčských kategorií se jednalo o druhý 

nejrazantnější mezi-kategoriální nárůst. V posledním sledovaném období došlo k finančnímu 

nárůstu o 173 Kč.  

S pohledem na vytvořenou regresní křivku finanční náročnosti ledního hokeje lze 

konstatovat, že finanční náročnost s věkem dítěte, resp. se změnou hráčské kategorie stoupá. 

Růst investované částky je však ve většině případů velmi pozvolný a v průměrných hodnotách 

se mezi-kategoriální nárůst pohybuje okolo 192 Kč za měsíc. Nejedná se tedy o desetitisíce 

korun, které musejí rodiče investovat, jak se domnívá mnoho členů populace. Tyto závěry 

společně se závěry z předchozích kapitol utvářejí celkovou koncepci a pohled na mládežnický 

hokej v České republice z pohledu finanční a časové náročnosti.  
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6.3.2 Regresní analýza reálné časové náročnosti při změně hráčské kategorie 

V této kapitole regresní analýzy se zaměříme na změnu času, který musejí rodiče se 

svými dětmi trávit ledním hokejem, při současné změně hráčských kategorií. Z celkového 

počtu 887 odpovědí bylo analyzováno 875 reakcí respondentů, 12 responzí nebylo do analýzy 

zařazeno z důvodu zvolení odpovědi nevím, která nemá pro naše účely vypovídající hodnotu.  

V následujícím grafu vidíme zjištěnou regresní křivku, která odpovídá nárůstu časové 

vytíženosti při změně hráčských kategorií. Hodnoty na vodorovné ose X označují hráčské 

kategorie od přípravky po 5. třídu. Hodnoty na svislé ose Y uvádějí časové hodnoty, které 

rodiče tráví se svými dětmi na ledním hokeji. Hodnoty jsou uvedeny v hodinovém  

a minutovém vyjádření.          

Graf č. 37: Regresní křivka reálné časové náročnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Průběh grafu nám znovu naznačuje růstovou tendenci, která je však narušena 

v poslední části, kde je klesající. Tento trend poklesu nemusí být zcela přesný, zejména proto, 

že v poslední části, resp. pro kategorii 5. třídy, byl analyzován nejmenší počet responzí,  

a to 96. Dá se proto spíše předpokládat, že křivka bude v celém svém průběhu rostoucí.  
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První vynesený bod na křivce znázorňuje čas, který rodiče průměrně tráví na hokeji se 

svými dětmi, které spadají do kategorie přípravky. Tento průměrný čas 3 hodiny a 42 minut 

byl statistickými metodami vypočítán ze 155 responzí rodičů, jejichž děti spadají do 

přípravkové kategorie.  

Následující bod 5 hodin a 25 minut reprezentuje průměrný čas strávený ledním 

hokejem v kategorii 1. třídy. Mezi kategorií přípravky a 1. třídy zde vidíme největší nárůst, 

přesněji se jedná o navýšení 1 hodiny a 43 minut. 

Kategorii 2. třídy představuje průměrný čas 5 hodin a 46 minut. Tento průměrný čas, 

který rodiče tráví se svými dětmi hokejem, byl vypočítán ze 131 responzí rodičů. 

Druhý nejrazantnější mezi-kategoriální nárůst průměrného času byl zaznamenán 

v rozmezí kategorií 2. a 3. třídy. Jednalo se o přírůstek 1 hodiny a 41 minut. Třetí třída tak 

dosáhla průměrného času 7 hodin a 27 minut.  

Průměrný čas pro kategorii 4. třídy se pohybuje okolo hodnoty 8 hodin a 44 minut. 

Tento čas byl stanoven na základně statistických metod ze vzorku 214 odpovědí.  

Posledním bodem, který v grafu můžeme vidět, je průměrná hodnota pro kategorii  

5. třídy. Tento bod má hodnotu 8 hodin a 35 minut, jedná se však o část křivky, kde dochází 

ke změně růstu a křivka se v této části stává klesající. Tento jev se dá pokládat za dosti 

překvapivý a až chybný. Dá se očekávat, že křivka bude v celém svém průběhu rostoucí. 

Tento jev může být vysvětlen statistickými odchylkami, které byly způsobeny menším 

množstvím analyzovaných responzí, kterých bylo v tomto případě pouze 96. 

V povědomí se vzešlou regresní křivkou pro časovou náročnost ledního hokeje lze 

shledávat časovou náročnost ledního hokeje jako relativně konstantně rostoucí při současné 

změně hráčské kategorie. Průměrný mezi-kategoriální nárůst času byl 59 minut, nutno však 

podotknout, že je zde započítána i diskutabilní hodnota časové náročnosti 5. třídy.  

 

6.3.3 Regresní analýza reálné tréninkové náročnosti při změně hráčské kategorie 

V předposlední kapitole regresních analýz se zaměříme na tréninkové vytížení dětí 

hrajících lední hokej. Vytížení bude vyjádřeno prostřednictvím počtu tréninkových jednotek, 

které dětí týdně absolvují. 
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Analýze podlehlo všech 887 responzí, které prošly kritériem pro účast ve výzkumu. 

Následující graf vychází ze zmíněných odpovědí a je rozčleněn dle hráčských kategorií. 

Graf č. 38: Regresní křivka reálné tréninkové náročnosti

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při pohledu na graf zřetelně vidíme jeho jasně konstantní průběh s rostoucím trendem, 

nacházejícím se pouze v jednom intervalu.  

První bod křivky, označující průměrný počet tréninkových jednotek v kategorii 

přípravky, vykazuje hodnotu tři. Tento počet tréninků byl zjištěn z analýzy celkem  

157 responzí, které rodiče v této kategorii uvedli.  

Následující bod, určuje 3 tréninkové jednotky týdně jako průměrný počet pro kategorii 

1. třídy. Tato průměrná hodnota byla statistickými metodami vypočítána z celkového počtu 

115 responzí.  

V následujícím intervalu mezi kategoriemi 1. a 2. třídy dochází k jedinému růstovému 

trendu.  Mezi-kategoriální nárůst zde tvoří jedna tréninková jednotka týdně. Od 2. třídy tedy 

zaznamenáváme dále průměrně 4 tréninkové jednotky týdně. Tento trend můžeme sledovat  

až do kategorie 5. třídy, kdy provedený výzkum končí. 
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Obecně lze konstatovat, že zjištěná data nevykazují žádná překvapující zjištění. 

V kategorii přípravky se velmi často můžeme setkat i pouze se dvěma tréninkovými 

jednotkami. Pozvolný nárůst tréninků je s rostoucím věkem zcela předpokládatelný, zejména 

kvůli nastupující specializaci. Děti okolo hráčské kategorie 5. třídy a výše již nemají moc 

prostoru na to, aby se realizovaly ještě v dalších sportech. Dalším tématem poté jsou 

dvoufázové tréninky, které se zařazují do tréninkových plánů v kategoriích 7. - 8. třídy a výše. 

Tyto tréninkové plány spočívají v jednom tréninku v ranních hodinách a druhém tréninku 

v odpoledních hodinách. Tento tréninkový plán však není možné plnit bez spolupráce školy  

a vzdělávacího systému obecně. Výuka musí být v těchto případech plně přizpůsobena 

časovému plánu sportovce, na druhou stranu nesmí být nic zanedbáno z pohledu vzdělávacích 

norem. 

Téma propojenosti sportu s edukačními zařízeními dlouhodobě rezonuje v kontextu 

sportovní mládeže v českém prostředí. Tento dlouhodobě přetrvávající problém však není 

možné postihnout v této diplomové práci a již vůbec není možné pokoušet se nastínit jeho 

řešení. 

 

6.3.4 Regresní analýza měsíční investované částky při změně velikosti místa bydliště 

V poslední výsledkové kapitole a současně poslední kapitole regresních analýz se 

zaměříme na měsíční investovanou částku a její výši dle velikosti místa bydliště. Podstatou 

této analýzy je prokázat, zda se investovaná částka liší v závislosti na místě bydliště, resp. zda 

ve velkých městech musejí rodiče investovat více a na malých méně.  

Z celkových 887 responzí bylo analyzováno pouze 841 odpovědí respondentů. 

Z tohoto šetření byly vyloučeny odpovědi nevím, které by nepřinesly žádný relevantní 

výsledek, pouze by zkreslovaly celý průběh grafu. V následujícím grafu vidíme průběh 

regresní křivky vzniklé ze statistických výpočtů odpovědí respondentů.  

V prvopočátku je však nutné zmínit, že průběh křivky nemusí být vždy zcela 

reprezentativní. Tento fakt je zaviněn výpočtem průměrné hodnoty investované částky pro 

velikost místa bydliště, a to současně bez kritéria hráčské kategorie. To může v určitých 

částech křivky zapříčinit nepřesné údaje, které jsou způsobené nepoměrem počtů hráčů 

v jednotlivých kategoriích a výše investice v nich. Ta, jak již bylo prokázáno v kapitole 6.3.1, 

se v různých kategoriích liší a s výší kategorií stoupá. Na tento fakt nebyl kladen důraz 
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s ohledem na rozsah celé diplomové práce, nicméně na vyžádání členů ČSLH a dalších budou 

tyto podrobná data s přidaným segmentem hráčské kategorie přístupná.   

Graf č. 39: Regresní křivka reálné finanční náročnosti dle velikosti místa bydliště 

  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vidíme nepravidelný průběh křivky, který je způsoben rostoucími i klesajícími 

tendencemi křivky. Tvar křivky je očekávaný s výjimkou druhého a třetího intervalu  

(20 000 – 99 999 obyvatel), kdy hodnoty křivky klesají. Tento trend může být způsobený již 

zmíněným faktem nesegmentace investované částky dle hráčské kategorie.  

V dalších částech grafu vidíme již předpokládaný rostoucí průběh, kdy s velikostí 

místa bydliště roste i velikost investované částky. V prvním intervalu do 5 000 obyvatel bylo 
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průměrnou hodnotou investované částky skončilo s 82 responzemi místo bydliště od  

50 000 do 99 999 obyvatel.  

Předposlední interval nad 100 000 obyvatel již znovu navázal na předpokládaný 

rostoucí průběh křivky. V tomto intervalu se nacházel nejnižší počet respondentů, celkem 

pouze 27. Z tohoto množství responzí byla získána hodnota průměrné investice 1 833,67 Kč. 

V posledním intervalu, který reprezentoval místo bydliště s vyšším počtem obyvatel nežli  

1 milion, bylo analyzováno celkem 99 responzí. Z logiky věci se dá konstatovat, že měsíční 

investovaná částka je nejvyšší v hlavním městě Praze, a to 2 399,95 Kč.  
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7 Diskuze a limity provedeného výzkumu 

Problematika finanční a časové náročnosti ledního hokeje je velice široká a nabízí mnoho 

různých pohledů, jak na ni nahlížet. Zpracovaný výzkum v této diplomové práci měl 

především přinést detailní a reálný pohled na toto velmi diskutované téma.  

Při pohledu na ostatní výzkumy zpracované na toto a podobná témata, které byly uvedeny 

v kapitole 2.3.5 Rešerše odborných článků, dosáhl provedený výzkum v této diplomové práci 

podobných výsledků. Při náhledu na výsledky studie autora Flemra (2016) uvádí výši ročních 

příspěvků a dalších finančních nákladů (startovné, soustředění …) v hokejovém klubu HC 

Slavoj Zbraslav na 17 798 Kč. Tento výsledek můžeme dále konfrontovat s výsledky studie 

uvedené v této diplomové práci, kdy 56,7 % respondentů uvedlo, že měsíčně investuje do 

provozování ledního hokeje svého dítěte do 1 500 Kč. V ročním přepočtu se dostáváme na 

částku 18 000 Kč, která je částce ze zmíněného výzkumu velmi blízko. 

Výzkum autora Skály (2012) uvádí průměrné roční náklady na sport jednoho dítěte ve 

výši 13 303 Kč. Tato suma se skládá za čtyř částí. Největší podíl na výsledné částce mají 

náklady na sportovní vybavení s 31 % a průměrnou hodnotou 4 167 Kč. Tato roční částka se 

již výrazně liší od našich zjištěných dat. Tento rozpor je způsoben především odlišnými 

charakteristikami respondentů, kteří byli zařazeni do obou výzkumů.  

Téměř všechny zmíněné výzkumy se však primárně nezabývaly finanční či časovou 

náročností lední hokeje. Dalším důležitým rozporem je také fakt, že většina zmíněných 

výzkumů měla odlišnou velikost výzkumného souboru respondentů. 

Další komparaci je věnována celá kapitola diplomové práce 6.2 Komparace výsledků 

výzkumu Finanční a časové náročnosti ledního hokeje a studie ‚Jak zvýšit počet dětí  

v hokejových klubech?“ Tato kapitola konfrontuje získané výsledky výzkumu se studií 

společnosti Millward Brown s názvem „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ Veškeré 

srovnání, komentáře a závěry jsou podrobně uvedeny v této kapitole. V krátkosti jsou zde 

uvedena základní fakta komparace. V otázce finanční náročnosti zůstává lední hokej  

v očích obecné populace jedním z nejdražších sportů vůbec. Obecná populace má z velké 

části velmi dobrou představu, jakou částku by do provozování ledního hokeje musela 

investovat, avšak největším rozporem zůstává, jakou částku je ochotna do provozování tohoto 

sportu investovat. V další otázce časové náročnosti ledního hokeje byly zjištěny výsledky 

především v přijatelnosti tohoto faktoru. Obecná populace ukázala, že má jistou představu, 

která se z velké části shoduje s reálnými časovými nároky na provozování ledního hokeje. 
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Avšak částečný rozpor byl znovu nalezen v přijatelnosti této skutečnosti. Rodiče z řad obecné 

populace jsou ochotni investovat část svého volného času, nicméně tento čas není zcela 

dostatečný pro nárokové podmínky ledního hokeje. Tato částečná časová neakceptace se 

projevila i v následujících zkoumaných oblastech, jako přijatelnosti počtu tréninků či 

víkendových akcí. Obecná populace není z velké části ochotná akceptovat čtyři a více 

tréninků za týden, potažmo pravidelné hokejové akce každý víkend. V otázce dojezdové 

vzdálenosti výsledky dotazování ukázaly, že většina respondentů by s dojezdovou vzdáleností 

neměla problém. 

Co se týče limitů provedeného výzkumu a následně celé diplomové práce, jde především 

o počet získaných responzí. Celkovým cílem bylo získat 1 680 responzí, tento záměr se však 

nepodařilo naplnit. Získáno bylo 898 responzí z čehož muselo být 11 vyplněných dotazníků 

vyřazeno z výzkumu pro nesplnění podmínek. Stanovený cíl se tedy podařilo splnit na více 

jak 52 %. I přes ztrátu takřka 48 % se však dá považovat tento výsledek sběru dotazníků za 

úspěšný. Tato ztráta respondentů se dá vysvětlit neochotou některých klubů účastnit se 

výzkumu. Další limit práce nastal v selekci respondentů, kdy nebylo docíleno stejného počtu 

respondentů ze všech kategorií. Obecně lze však konstatovat, že tento výzkum splňuje kritéria 

reprezentativního výzkumu, což byl hlavní záměr celé práce. 

Poslední částí této kapitoly se věnuje ověření a následnému potvrzení či vyvrácení 

stanovených hypotéz.  

 Alespoň 75% respondentů uvede maximální měsíční investovanou částku do  

1 500 Kč, v průzkumu veřejného mínění se v tomto intervalu nacházelo  

53% respondentů. 

První pracovní hypotéza potvrzena nebyla. Jak můžeme vidět v kapitole 6.1.4.2 Měsíční 

investovaná částka do provozování ledního hokeje, v intervalech do 1 500 Kč investované 

částky se pohybovalo 56,7 % respondentů. Hypotéza tedy nebyla naplněna o 18,3 % 

respondentů.  

 Alespoň 75% respondentů uvede 4 hodiny týdně jako maximální týdenní čas strávený 

ledním hokejem, v průzkumu veřejného mínění se v tomto intervalu nacházelo  

41% respondentů. 

Druhá stanovená hypotéza taktéž nebyla potvrzena. Ve stanovených intervalech 

maximálně 4 hodin týdně strávených ledním hokejem se nacházelo pouze  
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23,9 % respondentů. Předpoklad se od reality liší zcela zřetelně, v reálném vyjádření  

o 51,1 % respondentů. Detailní analýzu výzkumné otázky nalezneme v kapitole  

6.1.5.2 Týdenní investovaný čas do provozování ledního hokeje. 

 Alespoň 50% respondentů označí lední hokej jako zcela bezpečný nebo bezpečný 

sport. 

Třetí a současně poslední pracovní hypotéza byla potvrzena. Jak vidíme v kapitole  

6.1.3.3 Vnímání ledního hokeje z pohledu bezpečnosti, intervaly zcela bezpečný a bezpečný 

sport označilo celkem 75,2 % respondentů. Hypotéza tedy byla potvrzena, a to o více jak  

25 %.  
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8 Doporučení na základě výsledků výzkumu 

Výsledky provedeného výzkumu lze uchopit mnoha různými způsoby a prezentovat třem 

základním subjektům. První subjekt tvoří potenciální budoucí hokejisté, resp. jejich rodiče, 

dalším subjektem jsou poté hokejové kluby a Český svaz ledního hokeje. Poslední subjekt 

zastupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Získaná data by měla být všem těmto 

třem skupinám nápomocna a měla by jim ulehčit orientaci v tomto sportovním odvětví.  

Na základě výsledků provedeného výzkumu lze vyvodit jistá doporučení, která by obecně 

měla lední hokej zatraktivnit a přilákat k jeho aktivnímu provozování více dětí. Lední hokej 

společně s fotbalem patří v České republice dlouhodobě k tradičním sportům. Problém však 

v posledním desetiletí nastal s klesajícím počtem členské základny, resp. s odlivem dětí 

k jiným sportům. Tento fakt je způsoben především mediální stránkou ledního hokeje, který 

v posledních letech dostal „nálepku drahého sportu“, který si mohou dovolit jen lidé s vyšším 

příjmem. Rodiče své děti raději dávají na sporty, u kterých není třeba kupovat drahé vybavení 

a platit vysoké členské příspěvky. Rozhodnutí rodičů nelze jinak nežli akceptovat, nicméně je 

možné této skupině prezentovat výsledky provedeného výzkumu s podklady reálných hodnot. 

Sami poté mohou zvážit a rozhodnout se, zdali je tento sport pro ně opravdu finančně 

nedostižnou záležitostí. Pokud budou například rodičům, kteří se rozhodují na jaký sport své 

dítě dát a současně jako možnou variantu zvažují lední hokej, prezentována data z kapitoly 

6.3.1 Regresní analýza reálné finanční náročnosti při změně hráčské kategorie, která ukazují, 

že měsíční finanční náklady v kategorii přípravky se pohybují okolo 632 Kč, měl by být 

vyvrácen zmiňovaný předsudek nákladnosti tohoto sportu. Tato a další zjištěná data, která 

z celorepublikového pohledu scházela, musí však dále prezentovat orgány k této činnosti 

schopné. Jsou jimi v první řadě samotné hokejové kluby s nedílnou součástí Českého svazu 

ledního hokeje.  

Kompletace doporučení pro komunikaci hokejových klubů a Českého svazu ledního 

hokeje není jednoduchým úkolem, touto situací se dlouhodobě zabývají odborníci  

a specialisté ČSLH, kteří se snaží o nápravu. Jak již bylo v kapitole 2.4 Lední hokej zmíněno, 

ČSLH ve spolupráci s hokejovými kluby po celé České republice uskutečňuje náborové  

a další akce, prostřednictvím nichž se snaží přilákat nové děti a jejich rodiče. Současně se také 

snaží měnit názor veřejnosti na lední hokej prostřednictvím různých mediálních kampaní. 

Tento výzkum by měl především ČSLH přinést potřebná data reálného a reprezentativního 

charakteru, která bude moci prezentovat zástupcům hokejových klubů, popřípadě přímo 

rodičům dětí.  
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Co se týče samotných doporučení, je v první řadě potřebné si uvědomit, že je nutné 

zaujmout především samotné děti, které, jak bylo zjištěno, mají největší podíl na výběru 

sportu. Dále by měl být mládežnický lední hokej prezentován jako bezpečný sport, u kterého 

se rodiče nemusejí o své děti bát. Nedílnou součástí je poté samotná prezentace reálné 

finanční  

a časové náročnosti ledního hokeje. Zde by měli být prezentovány zjištěné finanční nároky 

v jednotlivých kategoriích s důrazem na to, že v přípravkové kategorii není třeba kupovat 

dětem výstroj, ale je ji možné zdarma půjčit na zimním stadionu. Opomenuty by samozřejmě 

neměly být ani časové nároky ledního hokeje. Zde by měly být rodičům prezentovány reálné 

časové nároky v jednotlivých věkových kategoriích, počet tréninkových jednotek, četnost 

víkendových akcí či dojezdová vzdálenost ke spádovému zimnímu stadionu a další. Dalším 

argumentem, který by měl ze strany ČSLH a hokejových klubů zaznít, je samotný přínos 

ledního hokeje dětem. Největší přínos ledního hokeje spočívá především ve smysluplném 

trávení volné času dětí, při kterém se mohou realizovat, a to jak po fyzické, tak i psychické 

stránce. Lední hokej přinese dětem nejen disciplínu a řád, ale i příležitost k navázání nových 

kontaktů a nalezení nových přátel. Kluby by měly i nadále pokračovat ve svých náborových 

kampaních a snažit se na stadiony přilákat co nejvíce nových dětí. Po zvážení těchto 

argumentů je již samotné rozhodnutí na rodičích dětí. 

ČSLH by se dále mělo zaměřit i na postrádané aktivity klubů, jak je vidí rodiče, jejichž 

děti již lední hokej hrají. Jedná se především o rehabilitační a kompenzační cvičení, která by 

měla být vedena pod dohledem odborníků. Jak je obecně známým faktem, dlouhodobé 

intenzivní vykonávání jedné sportovní aktivity vede k přetěžování těla a jeho částí, které 

v konečném důsledku spěje až k nevratným poškozením celého lidského organizmu. Těmto 

problémům lze předcházet systematickým cvičením a rehabilitacemi či masážemi. Z tohoto 

důvodu by mělo ČSLH zvážit zaměstnání fyzioterapeutů a dalších odborníků v podobném 

duchu, jako je veden projekt „Trenéři do malých klubů“. Tito fyzioterapeuti by dohlíželi na 

zdravý a správný vývoj dětí v klubech a současně by dále vzdělávali samotné trenéry v oblasti 

vývoje a limitů lidského těla. 

V očích běžných lidí je lední hokej, a s ním spojený Český svaz ledního hokeje, vnímán 

jako uzavřená elitářská společnost, která těmto lidem není přístupná. Proto by se především 

ČSLH mělo snažit tento mediální obraz změnit. Lidé potřebují vidět, že lední hokej dokáže 

děti správně motivovat a vést je nejen ke sportovním výkonům, ale hlavně k zásadám  

fair-play a čestnosti. Je podstatné prezentovat hokej jako sport, který vychovává sportovce, 
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pro které jsou tyto vlastnosti důležité. ČSLH by se mělo snažit být otevřeno novým názorů  

a postojům, a to i z řad rodičů dětí, protože právě oni jsou ti, kteří mohou český hokej navrátit 

zpět na pozici, kam již z historického hlediska patří.  

Posledním zmíněným subjektem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Financování sportu v České republice bylo již podrobně analyzováno v kapitole 2.3 Podpora  

a financování sportu. Doporučení se týká obecného systému přerozdělování finanční podpory 

sportovním subjektům. Tento systém by měl být přepracován a aktualizován, přičemž 

primárně by měly být brány v potaz finanční nároky jednotlivých sportovních odvětví. 

Současný systém, konkrétně neinvestiční prostředky programu VIII, jsou alokovány dle počtu 

členské základny. Tento způsob rozdělování financí razantně znevýhodňuje finančně 

náročnější sporty. Druhým doporučením je pak samotné celkové navýšení finančních 

prostředků alokovaných do sportu v České republice.   

Uvedená doporučení v této diplomové práci mají za cíl především zlepšit mediální obraz 

českého hokeje a s ním související navýšení členské základny. Doporučení byla vyvozena na 

základě dat získaných z provedeného výzkumu.  

 

 

 

  



 

136 

 

9 Závěry 

Cílem této diplomové práce bylo přinést reálný pohled finanční a časové náročnosti 

ledního hokeje v mládežnických kategoriích v České republice. Dalším nedílnou součástí 

diplomové práce je komparace zjištěných výzkumných výsledků s výsledky studie „Jak zvýšit 

počet dětí v hokejových klubech?“ Tuto studii si nechal zpracovat Český svaz ledního hokeje 

společností Millward Brown a poskytl ji pouze pro účely této diplomové práce. Poskytnutá 

studie se zabývá názorem široké veřejnosti na lední hokej, podrobněji pozicí ledního hokeje 

mezi ostatními sporty, preferencemi výběru sportu dítěte, investicemi do sportování jako 

faktoru výběru sportu a předpokládanou a přijatelnou finanční a časovou náročností ledního 

hokeje. 

V první části diplomové práce byla podrobně rozebrána teoretická východiska práce. 

Zejména zde byly vyjasněny pojmy jako marketing, sportovní marketing, sport, podpora  

a financování sportu v České republice a lední hokej.  

Následující část práce zahrnuje metodologická východiska práce a koncepci 

marketingového výzkumu finanční a časové náročnosti ledního hokeje. V těchto kapitolách 

jsou podrobně rozebrány jednotlivé kroky výzkumu, a to jak z teoretického hlediska, tak 

z hlediska praktického, jak bylo v samotném procesu marketingového výzkumu postupováno.   

Praktická část diplomové práce se poté rozděluje na tři hlavní kapitoly, a to na získané 

výsledky a interpretaci dat výzkumu Finanční a časové náročnosti lední hokeje, komparaci 

výsledků tohoto výzkumu a studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ a regresní 

analýzu finanční a časové náročnosti ledního hokeje.  

Mezi hlavní zjištění provedeného výzkumu patří názory zainteresované veřejnosti na 

bezpečnostní, finanční a časovou stránku ledního hokeje. V otázce bezpečnosti bylo zjištěno, 

že více jak 75 % rodičů, jejichž dítě hraje aktivně lední hokej, považuje tento sport za zcela 

bezpečný či bezpečný sport. V rovině financí bylo zjištěno, že více jak 74 % zainteresovaných 

rodičů vnímá lední hokej jako drahý nebo velmi drahý sport. Takřka 57,8 % respondentů do 

provozování ledního hokeje měsíčně investuje částku nacházející se v intervalu  

501 – 2 000 Kč. V této částce jsou započítány pravidelné měsíční klubové příspěvky, ale  

i investice do výstroje či výdaje na dopravu. V otázce časové náročnosti více jak  

90 % zainteresovaných rodičů shledává lední hokej jako časově náročný nebo až velmi náročný 

sport. V konkrétním vyjádření to znamená, že více jak 53 % dotázaných uvedlo, že ledním 

hokejem tráví týdně 1- 6 hodin. Obecně lze konstatovat, že lední hokej je v České republice 



 

137 

 

považován za drahý a časově náročný sport, a to i mezi rodiči, jejichž děti tento sport aktivně 

provozují.  

Mezi hlavní zjištěné faktory komparace výzkumu Reálné finanční a časové náročnosti 

ledního hokeje a studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ patří především rozpory 

v názorech na bezpečnost, finance a čas investovaný do tohoto sportu. Názor na bezpečnost 

ledního hokeje mají obě skupiny respondentů diametrálně odlišný. Zainteresovaná skupina 

rodičů, jejichž děti lední hokej hrají, jasně odpověděla, že hokej je bezpečný sport. Tento 

názor však nesdílí obecná populace, která lední hokej vidí jako jeden z nejnebezpečnějších 

sportů vůbec. Z finančního pohledu zůstává lední hokej v očích obecné populace jedním  

z nejdražších spotů vůbec. Obecná populace má v z velké části velmi dobrou představu, jakou 

částku by do provozování ledního hokeje musela investovat, avšak největším rozporem 

zůstává, jakou částku je ochotna do provozování tohoto sportu investovat. Srovnání názorů 

časové náročnosti ledního hokeje přineslo výsledky především v přijatelnosti tohoto faktoru. 

Obecná populace ukázala, že má jistou představu, která se z velké části shoduje s reálnými 

časovými nároky na provozování ledního hokeje. Avšak částečný rozpor byl znovu nalezen  

v přijatelnosti této skutečnosti. Rodiče z řad obecné populace jsou ochotni investovat část 

svého volného času, nicméně tento čas není zcela dostatečný pro nárokové podmínky ledního 

hokeje. 

Regresní analýza finanční a časové náročností přinesla následující zjištění. Regresní 

křivka reálné finanční náročnosti při změně hráčské kategorie vykazuje v celém svém 

průběhu rostoucí trend. Počáteční investovaná částka se v přípravkové kategorii nachází ve 

výši 631 Kč za měsíc. Naopak nejvyšší průměrné částky bylo dosaženo v kategorii páté třídy, 

a to 1 784 Kč za měsíc. Je tedy zřetelné, že investovaná částka v průběhu let s rostoucím 

věkem dítěte stoupá. Regresní křivka reálné časové náročnosti při změně hráčské kategorie 

ukazuje růstovou tendenci, která je však narušena v poslední části grafu, kde je klesající. 

V přípravkové kategorii se časové hodnoty pohybují od 3 hodin a 42 minut za týden. Naopak 

posledním bodem je průměrná hodnota pro kategorii páté třídy, pro kterou byla statistickými 

metodami zjištěna hodnota 8 hodin 35 minut za týden.  

Na základě výzkumných zjištění byla formulována doporučení především pro hokejové 

kluby a Český svaz ledního hokeje. Lední hokej by měl v první řadě zaujmout především 

samotné děti, které, jak bylo zjištěno, mají největší podíl na výběru sportu. Dále by měl být 

mládežnický lední hokej prezentován jako bezpečný sport, u kterého se rodiče nemusejí o své 
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děti bát. Nedílnou součástí je poté samotná prezentace reálné finanční a časové náročnosti 

ledního hokeje. Zde by měly být prezentovány zjištěné finanční nároky v jednotlivých 

kategoriích s důrazem na to, že v přípravkové kategorii není třeba kupovat dětem výstroj, ale 

je ji možné zdarma půjčit na zimním stadionu. Opomenuty by samozřejmě neměly být ani 

časové nároky ledního hokeje. Zde by měly být rodičům prezentovány reálné časové nároky  

v jednotlivých věkových kategoriích, počet tréninkových jednotek, četnost víkendových akcí 

či dojezdová vzdálenost ke spádovému zimnímu stadionu a další. 

Zkoumaná problematika finanční a časové náročnosti bude vždy aktuální, jelikož lední 

hokej svůj kredit jen tak neztratí. Za úvahu by stálo zaměřit se i na další problémy ledního 

hokeje v České republice, a to zejména tabulkové odstupné či celkový systém a financování 

tohoto sportovního odvětví. Rozhodně další marketingové výzkumy v této oblasti mají prostor 

pro realizaci a vždy budou přínosné nejen pro sportovní prostředí.  
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Příloha 1 

Emailová komunikace se zástupci klubů ze dne 22. 12. 2017 

Věc: Výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje 

Vážení zástupci klubů,  

v minulých dnech jste byli ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH), 

vybráni do výběrového vzorku nadcházejícího celorepublikového výzkumu. Jedná se o 

výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje v mládežnických kategoriích. 

Výzkum je prováděn ve spolupráci s ČSLH, výsledky výzkumu poslouží pro účely mé 

diplomové práce a ČSLH pro mapování celorepublikové situace a plánovaní dalších 

rozvojových aktivit v českém hokeji.  

Celý výzkum je logistiky a finančně dosti náročný, proto Vás prosím o maximální vstřícnost a 

spolupráci. 

V nadcházejících dnech Vám na kontaktní adresu budou zaslány vytištěné dotazníky společně 

s pokyny pro jejich vyplnění a připravenou předvyplněnou obálkou se známkou pro zpětné 

odeslání. Dotazník je určen pro rodiče dětí působících ve Vašem klubu, a to přesněji pro 

rodiče dětí v kategoriích od přípravky po 5. třídou. Je potřeba jim dotazníky rozdat a poté je 

vybrat nazpět (vše popsáno v instrukcích, které obdržíte). Dotazník je zcela anonymní a 

jeho vyplnění nezabere déle než 10 minut. Zasláno Vám bude celkem 60 dotazníků, prosím 

Vás rozdistribuujte je následovně do každé kategorie po deseti dotaznících. Po vybrání 

vyplněných dotazníků je prosím vložte do připravené předvyplněné obálky a odešlete. 

Vyplněné dotazníky je potřebné odeslat nejpozději do pátku 12. 1. 2018.  

Tímto Vás prosím o maximální vstřícnost během realizace výzkumu, návratnost vyplněných 

dotazníků je pro celý výzkum naprosto klíčová. V případě jakýchkoliv nejasností či problémů, 

mě neváhejte kontaktovat.  

V příloze Vám zasílám oficiální zprávu od ČSLH a náhled dotazníku. 

 

Tímto Vám velice děkuji za spolupráci a Váš čas, 

 

Bc. Petr Vecko  

Suchý Vršek 2138 

158 00, Praha 5 

Tel.: 774 508 320 

Email: PetrVecko@seznam.cz 
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Příloha 2 

Emailová komunikace se zástupci klubů ze dne 27. 12. 2017 

Věc: Výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje – Instrukce 

Vážení zástupci klubů, 

v příloze Vám zasílám instrukce pro vyplnění dotazníků týkajících se „Výzkum reálné a 

finanční náročnosti ledního hokeje“. Prosím Vás o jejich přečtení a dodržení, získání 

informací od rodičů prostřednictvím dotazníků je klíčovou částí výzkumu. Dotazníky Vám 

byly zaslány poštou a v nejbližší době Vám budou doručeny (v některých případech již 

doručeny byly).  

Zpětné odeslání dotazníků by mělo proběhnout nejpozději do 12. 1. 2018, všechny Vás tímto 

žádám o dodržení tohoto data. 

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů mě neváhejte kontaktovat.  

 

Velice Vám děkuji za spolupráci a Váš čas, 

 

Bc. Petr Vecko  

Suchý Vršek 2138 

158 00, Praha 5 

Tel.: 774 508 320 

Email: PetrVecko@seznam.cz 
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Příloha 3 

Instrukce zástupcům klubů 

Vážení zástupci klubů, 

níže popsaný postup je věnován vyplnění a nakládání s dotazníky, týkajících se reálné 

finanční a časové náročnosti ledního hokeje.  

V následujících dnech Vám na Vaši kontaktní adresu dorazí obálka formátu A4, ve které 

naleznete vytištěné dotazníky a obálka formátu A5 se zpětnou adresou a známkou. Je tak 

učiněno pro Vaši minimální finanční a časovou zátěž se zpětným odesláním dotazníků. 

Výzkum je zaměřen na rodiče dětí působících ve Vašich klubech, přesněji na děti 

v kategoriích od přípravky po 5. třídu. Proto prosím rozdistribuujte dotazníky do těchto 

kategorií v následujícím počtu:  

 přípravka – 10 dotazníků, 

 1. třída – 10 dotazníků, 

 2. třída – 10 dotazníků, 

 3. třída – 10 dotazníků, 

 4. třída – 10 dotazníků, 

 5. třída – 10 dotazníků. 

Pro maximalizaci a okamžitou návratnost dotazníků Vás žádám, aby dotazníky byly rodičům 

rozdány během tréninku či zápasu a po jeho skončení opět vybrány (nenechte je s nimi odejít 

domu) a to nejlépe v průběhu jednoho týdne u všech zmíněných kategorií. Jedná se z Vaší 

strany o nejnáročnější část spolupráce na výzkumu, avšak jde o jednu z nejdůležitějších, 

návratnost dotazníků je naprosto klíčová.  

Po vybrání 60 vyplněných dotazníků, prosím vložte do připravené obálky a poštou odešlete. 

Termín pro zpětné odeslání je pátek 12. 1. 2018. To může být v některých případech 

problematické, nicméně věřím, že se tento termín podaří dodržet.  

Velice Vám děkuji za ochotu a spolupráci při takto rozsáhlém výzkumu.  

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů mě neváhejte kontaktovat.  

 

Bc. Petr Vecko  

Suchý Vršek 2138 

158 00, Praha 5 

Tel.: 774 508 320 

Email: PetrVecko@seznam.cz 
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Příloha 4 

Průvodní dopis ČSLH 
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Příloha 5 

Písemná verze dotazníku 
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Příloha 6 

Operacionalizace dotazníku 

  



 

155 

 

Příloha 7 

Elektronická verze dotazníku 
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