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Příloha 1  

Dotazník od respondenta č. 1 

1. Po kolikáté jsi se zúčastnil/a Pražské streetballové ligy?  

Po druhé. 

2. Proč Pražskou streetballovou ligu hraješ?  

Hraju díky ségře, která tam původně pískala a zařizovala různé věci. Když 

jsem šla do Prahy do školy, tak jsem šla taky pískat a chtěly jsme si 

vyzkoušet zápasy proti soupeřkám, které jsme pískaly.  

3. Jak dlouho ti trvá cesta na Strahov? Byl/a bys raději, kdyby se zápasy hrály 

jinde? Kde? 

První rok jsem jezdila asi hodinu, ale druhý rok jsem se na Strahov 

přestěhovala, takže to bylo super. Myslím, že by se mělo hrát pořád na 

Strahově, protože jsou na toto místo všichni zvyklí a je to kousek od centra, 

i dobré dopravní spojení.  

4. Líbí se ti webové stránky Pražské streetballové ligy? Najdeš zde všechny 

informace, které potřebuješ (rozpis zápasů, startovné, jak se registrovat a 

podobně)? 

Stránky jsou přehledné, jen jsou tam občas zápasy zadávány trošku 

později, než bychom chtěli.  

5. Sleduješ nás na Facebooku nebo Instagramu? Myslíš, že pro hráče je zde 

dostatek informací před začátkem soutěže i během ní?  

Instagram nemám, ale na Facebooku jsou vždy aktuální informace ohledně 

deště, organizace, fotky a takové věci. Určitě je to lepší a rychlejší, než 

stránky, kam se ne všichni podívají.  

6. Sleduješ příspěvky i po skončení soutěže? Jak se ti tyto příspěvky líbí? 

Vybavíš si nějaký, který tě zaujal?  

Pravidelně nekoukám, ale často mi vyskočí nějaké přidané fotky a ráda si 

díky nim vzpomenu na skvělý průběh soutěže.  



7. Jak jsi spokojený se systémem finálového dne? Byl bys raději, kdyby se pro 

finále vyhradil celý den nebo odpoledne, společně s doprovodným programem 

a vyšším počtem fanoušků nebo ti vyhovuje poklidná páteční atmosféra na 

Strahově? Jaký den myslíš, že by pro finále byl nejlepší?  

Jelikož jsme finále nikdy nehrály, tak těžko říct, ale myslím si, že takto je 

to nejlepší. Zdlouhavé soutěže baví jen pár lidí, kteří se účastní, ale pro 

ostatní je to zbytečná ztráta času.  

8. Účastníš se i jiných streetballových turnajů? Jakých?  

Chodíme jako tým i na jiné turnaje. Byly jsme v Roudnici, na Dark Trophy 

a určitě i dalších. Záleží každé léto, jak se zrovna sejdeme.  

9. Je něco, co máš na ostatních turnajích raději nebo něco v čem je Pražská 

streetballová liga lepší? Máš nějaké komentáře, připomínky nebo nápady 

k Pražské streetballové lize?  

Na Pražské streetballové lize se mi líbí nejvíc to, že se hraje delší dobu, 

méně zápasů a častěji. Každý zápas je jiný i mezi stejnými družstvy, 

protože pokaždé dorazí někdo jiný. Je hezké potkávat stále stejné týmy, 

které to hrají s námi několikátý ročník a potkávat tak přátele a známé.  

 

 



Příloha 2 

Dotazník od respondenta č. 2 

1. Po kolikáté jsi se zúčastnil/a Pražské streetballové ligy?  

Ty jo, ani nevím, už tak 10. ročník.  

2. Proč Pražskou streetballovou ligu hraješ?  

Protože je to zábava, celou sezonu se na to těším, je to jiné, jak je to venku. 

Člověk se u toho vyblbne, předvede frajeřiny, co by si v normálním zápase 

nedovolil a potká ty fajn lidi, co se tam už léta pohybují. Tím myslím 

hráče, organizátory a tak dále.  

3. Jak dlouho ti trvá cesta na Strahov? Byl/a bys raději, kdyby se zápasy hrály 

jinde? Kde? 

Jezdím 30 minut tramvají nebo 15 minut autem. Já jsem se Strahovem 

spokojená. Má to už svoji ustálenou atmosféru.  

4. Líbí se ti webové stránky Pražské streetballové ligy? Najdeš zde všechny 

informace, které potřebuješ (rozpis zápasů, startovné, jak se registrovat a 

podobně)? 

Web je ok, informace najdu. Na druhou stranu si dokážu představit, že by 

se dal udělat moderněji, mít tam třeba možnost okomentovat fotku nebo 

něco by bylo taky fajn.  

5. Sleduješ nás na Facebooku nebo Instagramu? Myslíš, že pro hráče je zde 

dostatek informací před začátkem soutěže i během ní?  

Jen na Facebooku. Informace dostačující a poslední roky i s předstihem, 

hlavně co se rozpisu zápasů týče. 

6. Sleduješ příspěvky i po skončení soutěže? Jak se ti tyto příspěvky líbí? 

Vybavíš si nějaký, který tě zaujal?  

Úplně aktivně nesleduji, ale když něco vyběhne, tak si to přečtu. Líbila se 

mi taková ta abeceda příspěvků s fotkou a vysvětlením nějakého 

basketbalového pojmu, v tom bych klidně pokračovala.  Je to fajn, že si 



člověk pomocí fotek připomene Pražskou streetballovou ligu jako 

takovou. Takže klidně častěji.  

7. Jak jsi spokojený se systémem finálového dne? Byl bys raději, kdyby se pro 

finále vyhradil celý den nebo odpoledne, společně s doprovodným programem 

a vyšším počtem fanoušků nebo ti vyhovuje poklidná páteční atmosféra na 

Strahově? Jaký den myslíš, že by pro finále byl nejlepší? 

Mně to vlastně asi vyhovuje takhle, je fajn, že je to odlišné od jiných 

streetballů, kde je i jiný program. Také celý systém je jiný, takže i finále 

by mělo být jiné. Než na jiných streetballových turnajích. Nejvíc mi 

vyhovuje systém opravného pavouka, protože i přes jedno zaváhání můžeš 

skončit ještě první.   

8. Účastníš se i jiných streetballových turnajů? Jakých?  

Většinou streetballu na Černém Mostě od Streetball manie. Loni poprvé 

Labský pohár v Děčíně, také od Streetball manie. Na ČBF nechodím. 

9. Je něco, co máš na ostatních turnajích raději nebo něco v čem je Pražská 

streetballová liga lepší? Máš nějaké komentáře, připomínky nebo nápady 

k Pražské streetballové lize?  

Pražská streetballová liga je dobrá v tom, že to je celá soutěž, nějak se to 

vyvíjí, takže o úspěchu nerozhoduje jen to, jak silnou sestavu dáš do kupy 

na jeden den. V tom mě to baví. 

 



Příloha 3 

Dotazník od respondenta č. 3 

1. Po kolikáté jsi se zúčastnil/a Pražské streetballové ligy? 

Letos poprvé.  

2. Proč Pražskou streetballovou ligu hraješ?  

Pro zábavu. Je fajn si zahrát pohodový streetball pravidelně. 

3. Jak dlouho ti trvá cesta na Strahov? Byl/a bys raději, kdyby se zápasy hrály 

jinde? Kde? 

Za mě dobrý místo. Cesta mi trvá 15-20 minut.  

4. Líbí se ti webové stránky Pražské streetballové ligy? Najdeš zde všechny 

informace, které potřebuješ (rozpis zápasů, startovné, jak se registrovat a 

podobně)? 

Mně nepřijde úplně dobře přehledný. Když jsem tam koukal poprvé, vůbec 

jsem se v tom nevyznal. Naštěstí jsem chytrý kluk, takže jsem to zvládl.  

5. Sleduješ nás na Facebooku nebo Instagramu? Myslíš, že pro hráče je zde 

dostatek informací před začátkem soutěže i během ní?  

Sleduju. Myslím si, že by mohlo být víc fotek a pravidelnější příspěvky 

během sezony.  

6. Sleduješ příspěvky i po skončení soutěže? Jak se ti tyto příspěvky líbí? 

Vybavíš si nějaký, který tě zaujal?  

Vybavuje se mi, že fotky jsou často ve špatné kvalitě. Autenticky hezké, 

ale jako promo nic moc. Skoro jako by všechny byly foceny na mobil. 

7. Jak jsi spokojený se systémem finálového dne? Byl bys raději, kdyby se pro 

finále vyhradil celý den nebo odpoledne, společně s doprovodným programem 

a vyšším počtem fanoušků nebo ti vyhovuje poklidná páteční atmosféra na 

Strahově? Jaký den myslíš, že by pro finále byl nejlepší?  

Neumím odpovědět. Rozhodně bych na finálový den pozměnil pravidla 

(stop času na konci zápasu, možná i rozhodčí zapojit). 



8. Účastníš se i jiných streetballových turnajů? Jakých?  

3x3 Chance, 3x3 World Tour, Nations League U23, Ballin Zlín, Streetball 

manie  

9. Je něco, co máš na ostatních turnajích raději nebo něco v čem je Pražská 

streetballová liga lepší? Máš nějaké komentáře, připomínky nebo nápady 

k Pražské streetballové lize?  

Líbí se mi pohoda, jaká je při hraní. Atmosféra je přátelská, akorát na to si 

jít zahrát. Líbí se mi i prostředí, je to autentické a zvláštní koše ke 

streetballu patří.  

 



Příloha 4 

Dotazník od respondenta č. 4 

1. Po kolikáté jsi se zúčastnil/a Pražské streetballové ligy? 

Po druhé.  

2. Proč Pražskou streetballovou ligu hraješ?  

Přes rok hraju normálně soutěž v basketbale, a když skončí, jsem ráda, že 

si můžu zahrát ještě streetball. Také kvůli zábavě a kamarádkám.  

3. Jak dlouho ti trvá cesta na Strahov? Byl/a bys raději, kdyby se zápasy hrály 

jinde? Kde? 

Trvá mi to z Letné asi 20 minut, takže s místem jsem spokojená.  

4. Líbí se ti webové stránky Pražské streetballové ligy? Najdeš zde všechny 

informace, které potřebuješ (rozpis zápasů, startovné, jak se registrovat a 

podobně)? 

Nelíbí. Nepřipadá mi dostatečně přehledný. Všechny informace zde ale 

najdu, jen to chce ze začátku získat trochu orientace.  

5. Sleduješ nás na Facebooku nebo Instagramu? Myslíš, že pro hráče je zde 

dostatek informací před začátkem soutěže i během ní?  

Ano sleduju a informací tam je určitě dostatek.  

6. Sleduješ příspěvky i po skončení soutěže? Jak se ti tyto příspěvky líbí? 

Vybavíš si nějaký, který tě zaujal?  

Ten co jsem točila já ☺ ne, vtip. Sleduju příspěvky pořád a líbí se mi. 

Zaujala mě například fotka hřiště z budovy kolejí.  

7. Jak jsi spokojený se systémem finálového dne? Byl bys raději, kdyby se pro 

finále vyhradil celý den nebo odpoledne, společně s doprovodným programem 

a vyšším počtem fanoušků nebo ti vyhovuje poklidná páteční atmosféra na 

Strahově? Jaký den myslíš, že by pro finále byl nejlepší?  

Myslím, že takto na večer je to dostatečné. Ne každý by si mohl udělat čas 

i přes den. S pátkem jsem spokojená, přijde mi to nejlepší den pro finále.  



8. Účastníš se i jiných streetballových turnajů? Jakých?  

Neúčastním. 

9. Je něco, co máš na ostatních turnajích raději nebo něco v čem je Pražská 

streetballová liga lepší? Máš nějaké komentáře, připomínky nebo nápady 

k Pražské streetballové lize?  

Vím, že je organizace složitá a tak dále, i přesto bych ale ocenila rozpis 

zápasů trochu více dopředu.  

 

 



Příloha 5 

Dotazník od respondenta č. 5 

1. Po kolikáté jsi se zúčastnil/a Pražské streetballové ligy? 

Druhý ročník. 

2. Proč Pražskou streetballovou ligu hraješ?  

Hraju proto, abych se samozřejmě zlepšil ve hře a zahrál si proti více 

zkušeným borcům. Abych nasbíral zkušenosti.  

3. Jak dlouho ti trvá cesta na Strahov? Byl/a bys raději, kdyby se zápasy hrály 

jinde? Kde? 

Cesta na Strahov trvá hrozně dlouho, kolem 40 minut. Určitě ano, myslím, 

že v centru je dost hřišť a myslím, že dost hráčů, nejen já, by uvítalo, kdyby 

se to změnilo.  

4. Líbí se ti webové stránky Pražské streetballové ligy? Najdeš zde všechny 

informace, které potřebuješ (rozpis zápasů, startovné, jak se registrovat a 

podobně)? 

Líbí, neměl jsem problém s ničím. 

5. Sleduješ nás na Facebooku nebo Instagramu? Myslíš, že pro hráče je zde 

dostatek informací před začátkem soutěže i během ní?  

Sleduju a myslím, že ano. 

6. Sleduješ příspěvky i po skončení soutěže? Jak se ti tyto příspěvky líbí? 

Vybavíš si nějaký, který tě zaujal?  

Takto po sezoně to už moc nesleduji. Mohli by být nějaká videa, jako 

throwback, to by se mi líbilo.  

7. Jak jsi spokojený se systémem finálového dne? Byl bys raději, kdyby se pro 

finále vyhradil celý den nebo odpoledne, společně s doprovodným programem 

a vyšším počtem fanoušků nebo ti vyhovuje poklidná páteční atmosféra na 

Strahově? Jaký den myslíš, že by pro finále byl nejlepší?  

To nevím.  



8. Účastníš se i jiných streetballových turnajů? Jakých?  

Účastním se jen Pražské streetballové ligy. 

9. Je něco, co máš na ostatních turnajích raději nebo něco v čem je Pražská 

streetballová liga lepší? Máš nějaké komentáře, připomínky nebo nápady 

k Pražské streetballové lize?  

Jen bych přidal pozorovateli poslední slovo, pokud se obě strany neumí 

dohodnout. Pravidelně opravovat obroučky na koších, je to jen otázka 

utáhnutí šroubů. 

 

 

 



Příloha 6 

Dotazník od respondenta č. 6 

1. Po kolikáté jsi se zúčastnil/a Pražské streetballové ligy? 

Tento rok byl můj 2. ročník. 

2. Proč Pražskou streetballovou ligu hraješ?  

Pražskou streetballovou ligu hraju kvůli tomu, abych si vyplnil přestávku 

mezi basketbalovými sezonami. 

3. Jak dlouho ti trvá cesta na Strahov? Byl/a bys raději, kdyby se zápasy hrály 

jinde? Kde? 

Na Strahov dojíždím asi 45 minut a vůbec mi to nevadí. Myslím si, že 

poloha je super.  

4. Líbí se ti webové stránky Pražské streetballové ligy? Najdeš zde všechny 

informace, které potřebuješ (rozpis zápasů, startovné, jak se registrovat a 

podobně)? 

Web je super, vždycky tam všechno najdu. Líbí se mi, že jsou tam i body 

hráčů. 

5. Sleduješ nás na Facebooku nebo Instagramu? Myslíš, že pro hráče je zde 

dostatek informací před začátkem soutěže i během ní?  

Sleduju Facebook a vždy je tam vše. 

6. Sleduješ příspěvky i po skončení soutěže? Jak se ti tyto příspěvky líbí? 

Vybavíš si nějaký, který tě zaujal?  

Mimo sezonu Pražské streetballové ligy stránky nesleduji.  

7. Jak jsi spokojený se systémem finálového dne? Byl bys raději, kdyby se pro 

finále vyhradil celý den nebo odpoledne, společně s doprovodným programem 

a vyšším počtem fanoušků nebo ti vyhovuje poklidná páteční atmosféra na 

Strahově? Jaký den myslíš, že by pro finále byl nejlepší?  

Finálové turnaje jsem se zúčastnil jen jednou, ale všechno bylo super. 

Systém i hrací den.  



8. Účastníš se i jiných streetballových turnajů? Jakých?  

Ano účastním se. Většinou těch, které pořádá Streetball manie, anebo 

takových, které jsou v blízkosti Prahy.  

9. Je něco, co máš na ostatních turnajích raději nebo něco v čem je Pražská 

streetballová liga lepší? Máš nějaké komentáře, připomínky nebo nápady 

k Pražské streetballové lize?  

Nevím, jestli to má něco společného s Pražskou streetballovou ligou, ale 

určitě by mohla být lepší kvalita košů.  

 

 

 



Příloha 7 

Dotazník od respondenta č. 7 

1. Po kolikáté jsi se zúčastnil/a Pražské streetballové ligy? 

Myslím, že to byl můj devátý ročník. Hrál jsem už na Pražačce s týmem 

Rosťyk, ale nějaký ročník jsem vynechal.  

2. Proč Pražskou streetballovou ligu hraješ?  

Miluju streetball a Pražská streetballová liga je skvělá soutěž. 

3. Jak dlouho ti trvá cesta na Strahov? Byl/a bys raději, kdyby se zápasy hrály 

jinde? Kde? 

Jedu 15 minut. Vzdálenost mi je jedno, rád bych ale hrál na hřišti, co má 

pořádné koše a dál trojku.  

4. Líbí se ti webové stránky Pražské streetballové ligy? Najdeš zde všechny 

informace, které potřebuješ (rozpis zápasů, startovné, jak se registrovat a 

podobně)? 

Haha, no web by chtěl udělat. Je to nepřehledné a těžkopádné, ale jako 

nakonec člověk nějak najde všechno, co potřebuje.  

5. Sleduješ nás na Facebooku nebo Instagramu? Myslíš, že pro hráče je zde 

dostatek informací před začátkem soutěže i během ní?  

Sleduji, některé informace s počasím a změnami by tam asi mohli být o 

něco dřív.  

6. Sleduješ příspěvky i po skončení soutěže? Jak se ti tyto příspěvky líbí? 

Vybavíš si nějaký, který tě zaujal?  

Sleduji. Fotky z finálového dne mě zaujaly.  

7. Jak jsi spokojený se systémem finálového dne? Byl bys raději, kdyby se pro 

finále vyhradil celý den nebo odpoledne, společně s doprovodným programem 

a vyšším počtem fanoušků nebo ti vyhovuje poklidná páteční atmosféra na 

Strahově? Jaký den myslíš, že by pro finále byl nejlepší?  



Líbila se mi poklidná atmosféra na Strahově. Nicméně mě mrzelo, že se 

rozhodlo hrát na mokrém hřišti. Nedá se na tom pořádně hrát a když už se 

člověk dotrmácel do finálové části, tak ať si aspoň zahraje.  

8. Účastníš se i jiných streetballových turnajů? Jakých?  

Každý rok se účastním minimálně dvou dalších turnajů. Většinou i více. 

Jezdíme do Poděbrad, Žatce, Turnova, Zlína, Liberce a na Pražačce byl 

teď poslední dva roky. Ještě jsem určitě nějaký zapomněl.  

9. Je něco, co máš na ostatních turnajích raději nebo něco v čem je Pražská 

streetballová liga lepší? Máš nějaké komentáře, připomínky nebo nápady 

k Pražské streetballové lize?  

Na Pražské streetballové lize se mi líbí, že to není turnaj, co se odehraje za 

den, ale je to skutečně liga. Díky tomu mohou být zápasy delší a víc se 

ukáže, jaký tým je lepší. Na turnajích jsou zápasy někdy třeba jen 6-7 

minut, což je strašně málo. Co bych do příště změnil jsou lepší koše, ne 

takové gumové lapače a pak dál trojku, respektive tak, jak je teď normální. 

Každopádně díky, jsem moc rád, že každý rok si dáte práci a organizujete 

tuhle skvělou soutěž. 

 

 



Příloha 8 

Dotazník od respondenta č. 8 

1. Po kolikáté jsi se zúčastnil/a Pražské streetballové ligy? 

Hrál jsem druhý ročník.  

2. Proč Pražskou streetballovou ligu hraješ?  

Pražskou streetballovou ligu hraju abych si po sezoně udržel nějakou 

kondici a skills. A kvůli kámošům. 

3. Jak dlouho ti trvá cesta na Strahov? Byl/a bys raději, kdyby se zápasy hrály 

jinde? Kde? 

Na Strahov jedu něco kolem hodinky, ale nevadí mi to. Nedokážu si 

představit lepší místo. Hlavně basket je vysokoškolský sport, takže se to 

na Strahov nejlépe hodí.  

4. Líbí se ti webové stránky Pražské streetballové ligy? Najdeš zde všechny 

informace, které potřebuješ (rozpis zápasů, startovné, jak se registrovat a 

podobně)? 

Web je přehledný, ale až po delší době. Třeba první registrace byla velmi 

obtížná, i když mi s tím pomáhal spoluhráč. Nejtěžší je nahrání fotky do 

správného formátu.  

5. Sleduješ nás na Facebooku nebo Instagramu? Myslíš, že pro hráče je zde 

dostatek informací před začátkem soutěže i během ní?  

Sleduju všude, kde se dá a informací je dost. Hlavně jako letošní rok kvůli 

dešti.   

6. Sleduješ příspěvky i po skončení soutěže? Jak se ti tyto příspěvky líbí? 

Vybavíš si nějaký, který tě zaujal?  

Příspěvky sleduji, ale pro mě jako aktivního hráče basketbalu jsou nic moc. 

Třeba vím, co je clona, střela, atd… Ale pro protažení nováčků je to dobré.  

7. Jak jsi spokojený se systémem finálového dne? Byl bys raději, kdyby se pro 

finále vyhradil celý den nebo odpoledne, společně s doprovodným programem 



a vyšším počtem fanoušků nebo ti vyhovuje poklidná páteční atmosféra na 

Strahově? Jaký den myslíš, že by pro finále byl nejlepší?  

Podle mě by bylo lepší, kdyby se hrálo v sobotu a byla by to celodenní 

akce i třeba s nějakými soutěžemi. S nějakým grilováním.  

8. Účastníš se i jiných streetballových turnajů? Jakých?  

Účastním všech různých. Třeba v Děčíně, Ústí, Černý Most, Dark Trophy.  

9. Je něco, co máš na ostatních turnajích raději nebo něco v čem je Pražská 

streetballová liga lepší? Máš nějaké komentáře, připomínky nebo nápady 

k Pražské streetballové lize?  

Pražská streetballová liga je super, ale upravil bych povrch a trošku koše i 

když jsou to super lapače.  

 

 



Příloha 9 

Dotazník od respondenta č. 9 

1. Po kolikáté jsi se zúčastnil/a Pražské streetballové ligy? 

Asi 10. 

2. Proč Pražskou streetballovou ligu hraješ?  

Kvůli tomu, že se potkám s kamarádkami, i s těma se kterýma se přes rok 

tolik nevidím.  

3. Jak dlouho ti trvá cesta na Strahov? Byl/a bys raději, kdyby se zápasy hrály 

jinde? Kde? 

Asi 45 minut. Je mi jedno, kde se to hraje.  

4. Líbí se ti webové stránky Pražské streetballové ligy? Najdeš zde všechny 

informace, které potřebuješ (rozpis zápasů, startovné, jak se registrovat a 

podobně)? 

Stránky jsou celou dobu, co to hraju stejné a za mě dost nepřehledné. 

Možná by to chtělo trochu obměnit, nějak zaujmout.  

5. Sleduješ nás na Facebooku nebo Instagramu? Myslíš, že pro hráče je zde 

dostatek informací před začátkem soutěže i během ní?  

Ano. 

6. Sleduješ příspěvky i po skončení soutěže? Jak se ti tyto příspěvky líbí? 

Vybavíš si nějaký, který tě zaujal?  

Vidím, že tam jsou, na fotky se ráda podívám, ale definice pojmů moc 

nečtu.  

7. Jak jsi spokojený se systémem finálového dne? Byl bys raději, kdyby se pro 

finále vyhradil celý den nebo odpoledne, společně s doprovodným programem 

a vyšším počtem fanoušků nebo ti vyhovuje poklidná páteční atmosféra na 

Strahově? Jaký den myslíš, že by pro finále byl nejlepší?  

Na finále bych určitě chtěla 1 den. Dřív to tak bylo a byla to skvělá 

celodenní akce. Teď je to spíš celý ve spěchu a končí se pozdě. Všichni 



mají hlad a jde se brzy domů. Určitě jsem pro celodenní akci 

s doprovodným programem. Sobota by byla fajn.  

8. Účastníš se i jiných streetballových turnajů? Jakých?  

Ano účastním všech možných. Přes ČBF, Dark Trophy, streetcup 

v Poděbradech. 

9. Je něco, co máš na ostatních turnajích raději nebo něco v čem je Pražská 

streetballová liga lepší? Máš nějaké komentáře, připomínky nebo nápady 

k Pražské streetballové lize?  

Možná by rozhodčí mohli zasahovat trochu víc. Fauly a sporné situace.  

 

 

 



Příloha 10 

Dotazník od respondenta č. 10 

1. Po kolikáté jsi se zúčastnil/a Pražské streetballové ligy? 

Druhý ročník. 

2. Proč Pražskou streetballovou ligu hraješ?  

Abych se hýbala, když skončí basketbalová sezona.  

3. Jak dlouho ti trvá cesta na Strahov? Byl/a bys raději, kdyby se zápasy hrály 

jinde? Kde? 

Cesta trvá půl hodiny. Bylo by fajn kdyby se hrálo někde blíž, ale nevím 

kde.  

4. Líbí se ti webové stránky Pražské streetballové ligy? Najdeš zde všechny 

informace, které potřebuješ (rozpis zápasů, startovné, jak se registrovat a 

podobně)? 

Ano, je to přehledné. 

5. Sleduješ nás na Facebooku nebo Instagramu? Myslíš, že pro hráče je zde 

dostatek informací před začátkem soutěže i během ní?  

Sleduji, ale nepřijde mi, že tam je dostatek informací.  

6. Sleduješ příspěvky i po skončení soutěže? Jak se ti tyto příspěvky líbí? 

Vybavíš si nějaký, který tě zaujal?  

Vybavuji si příspěvky podle písmen abecedy. 

7. Jak jsi spokojený se systémem finálového dne? Byl bys raději, kdyby se pro 

finále vyhradil celý den nebo odpoledne, společně s doprovodným programem 

a vyšším počtem fanoušků nebo ti vyhovuje poklidná páteční atmosféra na 

Strahově? Jaký den myslíš, že by pro finále byl nejlepší?  

Finále jsem nezažila, nedokážu odpovědět.  

8. Účastníš se i jiných streetballových turnajů? Jakých?  

Neúčastním. Nemám tým. 



9. Je něco, co máš na ostatních turnajích raději nebo něco v čem je Pražská 

streetballová liga lepší? Máš nějaké komentáře, připomínky nebo nápady 

k Pražské streetballové lize?  

Nemám. 



Příloha 11 

Ukázka vzhledu webové stránky Pražské streetballové ligy 

 



Příloha 12  

Ukázka vzhledu letáčku, vyvěšovaného na kolejích Strahov 

 



Příloha 13 

Ukázka e-mailové korespondence s basketbalovými kluby 

Předmět: Pozvánka na 14. ročník Pražské streetballové ligy 

Dobrý den, 

 

Pražská streetballová liga je jediná dlouhodobá streetballová soutěž a letos se pořádá již 

14. ročník. Rádi bychom, kdybyste utvořili nějaké týmy a soutěže se zúčastnili.  

  

Soutěž probíhá v květnu a červnu, tedy po basketbalové sezóně a pro hráče to bývá 

zpestření po dlouhé sezóně. 

 

Stálí hráči si velice oblíbili teplé večery na hřišti u Strahovských kolejí, kam se velice 

rádi vracejí. Hrací dny jsou pondělí až čtvrtek.  

 

Minimální počet hráčů v týmu je 4 a maximální počet 8. Kategorie, do kterých se můžete 

hlásit, jsou muži nad 17 let a ženy nad 17 let.  

 

Nově také zahajujeme kategorii U17 pro dívky i chlapce.  

 

Neváhejte a zaregistrujte svůj tým, určitě nebudete litovat. Na Strahově panuje příjemná 

atmosféra, velmi napínavé zápasy a spousta zábavy.  

 

Pro více informací koukněte na web: http://www.streetball-mania.cz/psl 

fb: Pražská streetballová liga 

 insta: prazska_streetballova_liga 

Budeme se na tebe těšit a uvidíme se na Strahově. 

S přáním krásného dne, 

 

PSLky

http://www.streetball-mania.cz/psl


Příloha 14 

Rozhovor s Irenou Smetanovou (6. 3. 2018) 

1. Jaké jsou vaše cíle pro nadcházející sezonu?  

Prvním cílem je získat více družstev než v předchozí sezoně. Také bychom 

rádi rozjeli novou kategorii pro hráče od 15 let, což by nám mohlo pomoc 

rozšířit počet družstev i vychovat hráče pro budoucí ročníky. Několik 

družstev z dospělých kategorií hraje tuto soutěž totiž už několikátým 

rokem, takže hrozí, že brzy hrát přestanou. Navíc většina ženských týmů 

čeká miminka, takže ženská kategorie bude letos dost oslabená.  

2. Jak chcete těchto cílů dosáhnout a jak chcete nalákat mladé hráče?  

Mladí fungují převážně na sociálních sítích, proto bychom chtěli natočit 

nějaké poutavé video, jako pozvánku na následující ročník. Dále 

rozešleme e-maily do Pražských basketbalových klubů s pozvánkou a 

rozvěsíme letáky v tělocvičnách, na Strahovských kolejích a na školách.  

3. Chystáte nějaké změny i pro stálé hráče?  

Již několikátý rok bychom chtěli upravit webové stránky, zatím jsme se 

k tomu však nedostali. Dále zkoušíme vymyslet nějaký program na rozpis 

zápasů, abychom se s ním nemuseli dělat ručně, ale protože kvůli počasí 

dochází k přesouvání zápasů, takový program vymyslet, je složité.  

Také bychom chtěli zpřísnit pravidla pro vybírání pokut, protože hráči 

nastupují často bez registrovaných hráčů a dostávají se tak do výhody 

oproti ostatním týmům. Je nutné je za to potrestat.   



Příloha 15 

Rozhovor s Irenou Smetanovou (30. 7. 2018) 

1. Jak byste zhodnotila proběhlou sezonu?  

Bohužel se nám nepovedlo uspořádat soutěž pro mladší kategorie, ale již 

jsme na tom zapracovali a doufáme, že se nám tuto kategorii podaří otevřít 

v následujícím ročníku. Jinak bych hodnotila sezonu kladně, dosáhli jsme 

alespoň vyššího počtu týmů a získali jsme díky bakalářské práci potřebné 

informace od hráčů, se kterými můžeme pracovat v následující sezoně a 

upravit tak některé věci, ve prospěch hráčů. Každopádně naším cílem 

zůstává otevřít kategorii od 15 let.  

2. Jak jste zapracovali na otevření mladší kategorie a kolik jste dostali odpovědí 

na e-maily?  

Na e-maily jsme dostali pouze asi 3 nebo 4 odpovědi. Žádná z nich nebyla, 

že by se jejich družstvo soutěže chtělo zúčastnit. Většinou kluby však 

nereagovali. V průběhu soutěže jsme se několikrát zastavili na Strahově a 

s hráči jsem se bavila právě o nové kategorii a jaký na to mají názor, 

protože někteří z nich jsou trenéry právě u kategorií 15 letých hráčů. 

Nápad se jim líbil, ale skoro nikdo z nich nedostal informaci od vedení 

klubu, že by se tato soutěž pro hráče otevírala. Pro další sezonu doporučili 

e-maily rozeslat přímo na trenéry jednotlivých družstev.  

3. Kolik příspěvků jste za letošní ročník publikovali na Facebooku a Instagramu 

a jak na ně lidé reagovali? 

Na Instagramu jsou lidé suproví, každý příspěvek měl kolem 10 „to se mi 

líbí“, což je o dost lepší proti loňské sezoně. Také zde začali více 

komentovat některé z příspěvků. Celkem jsme zde zveřejnili 18 příspěvků. 

Dost jsme začali využívat Insta stories, kde každý příspěvek vidělo přes 

70 lidí, což je paráda.  

4. Kolik příspěvků zveřejňujete během sezony a kolik mimo ni?  

Během sezony to vychází na 3-4 příspěvky týdně, kdy hráče informujeme 

o nadcházejících zápasech nebo sdílíme fotky z hracích dnů. Mimo sezonu 

se pak snažíme zveřejnit nějaký post alespoň každé 3 týdny.  

 



 

5. Podle čeho připravujete rozpis zápasů a jak komunikujete s hráči?  

Rozpis připravujeme podle preferovaných dnů, které kapitáni družstva volí 

při registraci týmu. S hráči komunikujeme nejčastěji skrze e-mail nebo nás 

kontaktují na Facebooku. Pravidelně je však někdo z vedení na Strahově, 

když se konají zápasy a hráči se nás mohou zeptat osobně.  

6. Mnoho hráčů v dotazníku uvedlo, že mají problém s ohnutými koši a špatným 

povrchem hřiště, jak toto řešíte?  

Tento problém se snažíme vyřešit se správci kolejí, ti však mají mnoho 

jiných povinností a koše zanedbávají. Pokud koše opraví, tak se občas 

stane, že během dne jde na hřiště hrát cizí parta a koše opět ohne do 

špatného stavu. Bohužel s tím toho moc nezmůžeme.  

 


