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Abstrakt 

Název:  Popularita atletiky u studentů vysokých škol v Praze  

Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit popularitu atletiky u pražských 

vysokoškolských studentů a na základě toho stanovit doporučení pro Český atletický 

svaz. Vedlejšími úkoly jsou zjištění aktivního i pasivního zájmu o tento sport a jeho 

sledovanost v masmédiích.  

Metody: Pro marketingový výzkum popularity atletiky byla využita metoda 

elektronického dotazování, která zjišťovala aktivní a pasivní zájem o atletiku, její 

sledovanost v masmédiích, atraktivitu disciplín atletiky a také získávala názory 

respondentů na propagaci atletiky, vlivy na její popularitu a také vědomosti v oblasti 

osobností atletiky. 

Výsledky: Zjistili jsme, že atletika u studentů vysokých škol v Praze není až tak 

populární, jejich postoj ale není zcela pesimistický. Mezi aktivním a pasivním zájmem o 

atletiku existují jisté vazby, ale také existují rozdíly. Studenti spíše nevyhledávají 

informace o atletice v masmédiích, větší část nechodí ani na stadiony. Mnoho z nich zná 

hlavně sprintera Usaina Bolta jakožto největší osobnost atletického prostředí. Studenti si 

myslí, že nedostatečná propagace závodů je jeden z nejvíce negativních vlivů působících 

na popularitu atletiky a také uvádějí, že by se zlepšením této propagace dala popularita 

zvýšit. Hlavním doporučením pro Český atletický svaz je pokračovat a nadále 

zlepšovat propagaci tak, jako doposud a věnovat pozornost atletům, kteří chtějí skončit. 

Klíčová slova: atletika, marketingový výzkum, popularita, studenti 



Abstract 

Title: Popularity of athletics among university students in Prague 

Objectives: The main aim of the bachelor thesis is to find out popularity of athletics 

among university students in Prague and based on that to recommend suggestions for the 

Czech Athletic Federation. The secondary tasks are to find out about active and passive 

interest in this sport and its mass media viewership. 

Methods: For the marketing research was used a method of electronic inquiry that 

determined active and passive interest in athletics, its mass media viewership, 

attractiveness of athletics disciplines and also obtained respondent’s opinion on 

promotion of athletics, influences on its popularity and also knowledge in the field of 

personalities in athletics. 

Results: We found out that athletics is not so popular for students among universities in 

Prague, but their attitude isn’t completely pessimistic. There are certain connections 

between active and passive interest in athletics, but there are also some differences. 

Students rather don’t search for information about athletics in mass media, most of them 

also don’t attend the stadium. They know mainly sprinter Usain Bolt as the biggest 

personality of athletics environment. Students think, that insufficient promotion of 

competitions is one of the biggest negative effects on popularity of athletics and they say, 

that improving this promotion might help to increase it. Czech Athletic Federation should 

continue and further improve promotion like they do so far and they should pay attention 

to those athletes, that want to quit. 

Keywords: athletics, marketing research, popularity, students  
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1  ÚVOD 

Atletika má jako královna sportů v České republice hlubokou historii, od Zátopka přes 

Kratochvílovou až po Špotákovou. Ale nejen historie je to, na co můžeme být hrdí. Jsou 

to pochopitelně i novodobé úspěchy českých atletů.  

Dalším aspektem, který může přitáhnout více lidí ke sledování atletiky nebo i k jejímu 

provozování, je její různorodost. Můžete si vybrat od nejkratších sprintů, po dlouhé 

desetikilometrové tratě, s překážkami nebo bez, skoky, hody, vrhy nebo chůzi. Anebo 

můžete všechno spojit do víceboje. Zkrátka v atletice si každý vybere to své. Pro 

začínající atlety může být výhodou i nízká finanční zátěž.  

Atletika ale rozhodně slibuje i úspěchy do budoucna. Úspěchy mládeže na mezinárodních 

akcích jsou každým rokem hojné. A jakožto malá země se můžeme pyšnit velkými 

úspěchy právě v individuálních sportech, do nichž atletika patří.  

Atletiku dnes dělá rekreačně nebo výkonnostně velké množství dětí, mladistvých a i 

dospělých. Atletická příprava je obecně dobrým základem prakticky pro jakýkoliv sport, 

ať už jde o přípravu pouze kondiční, koordinační, pohybovou nebo jakoukoliv jinou. 

Ostatně, jak se domnívám, popularita atletiky je, co se týče velkých událostí jako jsou 

např. Olympijské hry, velmi populární, a to právě i v České republice. Mezi lidmi, kteří 

se věnují atletice, je atletika přirozeně také velmi probírané téma. Bohužel se obávám, že 

zájem o atletiku upadá, hlavně co se týče návštěv na stadionech, a to nejen v ČR (v České 

republice), ale i na Diamantových ligách nebo na některých mezinárodních šampionátech, 

kde často vidím poloprázdné stadiony.  

Daleko větším problémem, který sleduji již několikátým rokem, je podle mého názoru 

nezájem mladistvých a dětí, kteří pravidelně chodí na atletiku. Často se stává, že tyto 

věkové kategorie nejeví větší zájem o atletiku, bohužel někdy ani o trénink, a to hlavně 

pokud jsou rodiči nuceni trénovat. V pozdějším věku, kdy už rodič nemá takové slovo 

v tom, co bude jeho potomek dělat za sport, se stává, že odcházejí dělat jiné sporty nebo 

se sportem úplně skončí. Teenager o atletiku tedy ztrácí zájem i do budoucna a 

nesleduje ji. 

A právě proto jsem si vybrala téma popularity atletiky u studentů vysokých škol v Praze. 

Studenti univerzit a vysokých škol by mohli být právě ti, kteří s atletikou přestali 

v pubertálním věku a zároveň by již měli být schopni říct proč, co je k tomu vedlo a jak 

to vnímají dnes. Dalším důvodem pro zvolení tohoto tématu bylo to, že se atletice stále 
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aktivně věnuji, zajímám se o ní, a také se jako trenérka mládeže snažím přispět k udržení 

nadějných mladých talentů a k celkovému rozvoji atletiky v ČR.  

Cíl je pro mě jasný, zjistit popularitu atletiky u vysokoškolských studentů v Praze a důvod 

toho, proč s atletikou skončili nebo proč se o ní obecně nezajímají a co by je přimělo 

zajímat se o ní více. A z toho vyplývá následující. Mým úkolem je tedy najít nějaké řešení, 

jak zajistit to, aby atletika nepřicházela o další talenty a zároveň aby poskytovala široké 

veřejnosti možnost, jak se pohybově projevit i bez nutnosti dělat tento sport na 

výkonnostní úrovni. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou rozebrána teoretická východiska bakalářské práce, která shrnují 

problematiku popularity atletiky. Pro vymezení základních pojmů, zásadních pro 

praktickou část práce, je využita jak domácí, tak i zahraniční literatura a další odborné 

elektronické zdroje. 

2.1  Sport 

Sport je v dnešní době všudypřítomným fenoménem, který je velice těžké přesně 

definovat. Díky jeho různorodosti ho můžeme vidět v různých polohách a z různých úhlů 

pohledu. Pro alespoň částečné uchopení tohoto pojmu jsem vybrala definici, kterou 

zavedla Rada Evropy (2007), která chápe sport jako „veškeré formy tělesné aktivity, které, 

provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické 

kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích 

na všech úrovních.“ 

Tato definice jasně vymezuje, že sport není jen organizovaná činnost, ale i příležitostná, 

tedy ve volném čase. Nejedná se ale pouze o fyzický projev, nýbrž i o společenskou a 

ekonomickou aktivitu. Význam sportu stále roste ve všech oblastech jeho působení. Podle 

Evropské unie (2007) přispívá sport k naplňování strategických cílů solidarity a 

prosperity, které jsou vytyčeny Evropskou unií. Nad sportem v Evropě převzal záštitu 

Mezinárodní olympijský výbor a Evropské olympijské výbory, které společně dohlížejí 

na další rozvoj sportu hlavně v oblastech podpory míru a sbližování jednotlivých národů 

a kultur. 

Evropská unie (dále jen EU) uvádí v Bíle knize o sportu definici Pierre de Coubertina: 

„Sport tvoří součást dědictví každého muže a ženy a nelze jej ničím jiným nahradit.“ 

Z této jednoduché definice jasně vyplývá, že sport je pro většinu neoddělitelnou součástí 

života a měli bychom ho provozovat a rozvíjet dále hodnoty, které díky němu můžeme 

získat. Mezi ně patří např. týmový duch, solidarita, tolerance, smysl pro fair play apod. 

Celkově podporuje osobní rozvoj, jak fyzický, tak psychický.  

Novotný (2011) pracuje s klasifikačním schématem sportu, ve kterém rozděluje osoby 

zajímající se o sport na aktivní a pasivní účastníky.  
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Schéma č. 1: Klasifikační schéma sportu 

 

Zdroj: Novotný (2011) 

Aktivní účastníky dělí Novotný (2011) dále podle toho, jakým způsobem zasahují do 

ekonomiky a v jakém sektoru se pohybují. Školní, komunální a spolkový sport patří 

k institucionalizovanému sportu a je součástí veřejné ekonomiky, ve sportu 

neinstitucionalizovaném působí sporty neorganizované a ty jsou součástí soukromého 

sektoru. Pasivní účastníci jsou především diváci, čtenáři, fanoušci atd.  

2.1.1  Společenská role sportu 

V Bílé knize o sportu je zdůrazněna společenská role sportu, kterou se budu dále zabývat, 

protože je velmi důležitá pro vytvoření vztahů mezi lidmi i v rámci kultur a národů.  

Společnost se potýká s určitými zdravotními problémy jako je nadváha, obezita, 

chronická onemocnění, kardiovaskulární choroby a další. Sport má v tomto ohledu 

mnohem větší vliv než jakékoliv jiné společenské hnutí. Pomáhá bojovat s těmito 

problémy a napříč společností je vnímán pozitivně.  

Dalším společenským aspektem sportu je boj proti dopingu. Ten představuje 

pravděpodobně největší hrozbu pro sport, jsou jím ohroženy zásady fair play, ale hlavně 

zdraví sportovců. Vliv dopingu na jednotlivé sporty je zcela negativní. EU dokonce 

doporučuje, aby se na celém jejím území přistupovalo k obchodu s nelegálními 

dopingovými látkami stejně jako k obchodu s nelegálními drogami. 

Sport je důležitým faktorem i v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, protože formuje a 

pomáhá rozvíjet vědomosti, motivaci, dovednosti a připravenost na výkon. V tomto 

ohledu je důležité zabývat se i sportovci, kteří skončí se sportovní kariérou, aby nalezli 

uplatnění v tom, v čem jsou nejlepší.  
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EU cítí nutnost podpořit prostřednictvím sportu aktivní občanství, ať už pomocí 

organizace amatérských závodů, účasti v týmu, dodržování pravidel hry, respektu vůči 

ostatním, solidarity nebo disciplíny. 

Začleňování, integrace do sociálních skupin a stejné příležitosti pro všechny – i to může 

být díky sportu mnohem jednodušší. Sport pomáhá vytvářet integrovanější společnost, ať 

už v rámci sociálních skupin nebo v mezinárodním měřítku. Pocit sounáležitosti a 

spoluúčasti je i podle Maslowa (2014) a jeho pyramidě potřeb třetí nejdůležitější lidskou 

potřebou. 

Důležitou součástí společenské role sportu je i boj proti rasismu a násilí, což souvisí i 

s předchozím bodem integrace. Sport je pro všechny bez ohledu na jejich původ, pohlaví, 

rasu nebo další aspekty, veškeré projevy proti určitým skupinám lidí jsou ve sportu 

nepřípustné. Cílem sportu by mělo být těmto projevům rasismu a násilí zabránit.  

Prostřednictvím sportu bychom měli propagovat naše hodnoty v ostatních částech světa, 

ostatní by měli jejich hodnoty propagovat u nás. Tím můžeme usnadnit komunikaci mezi 

zeměmi v rámci zahraniční pomoci a spolupráci. 

Posledním společenským aspektem, který by měl sport splňovat, je podpora udržitelného 

rozvoje, hlavně co se týče ekologie. V rámci sportu by se měli dodržovat ekologické cíle 

pro udržitelnost sportovních aktivit z hlediska životního prostředí.  

Všechny tyto aspekty společenské role sportu se vztahují i na atletické prostředí.   

2.2  Popularita 

Jedním z nejdůležitějších momentů této práce je vymezit pojem popularita. Ve Velkém 

sociologickém slovníku (1996) je popularita definována jako „stav krátkodobé i 

dlouhodobé obliby určité věci, myšlenky, osobnosti či instituce ve veřejnosti nebo zvýšený 

zájem o ně, který mívá, ale také nemusí mít rysy módy“. Jinými slovy řečeno, jde o přízeň 

nebo oblíbenost nejčastěji určité věci či osoby. S tím může být spojena i jistá publicita, 

které se dostává danému objektu. Ta ale není podmínkou pro to, aby byl objekt populární. 

Také se nemusí jednat pouze o popularitu pozitivní, naopak mnohem populárnější může 

být i objekt chápaný jako ambivalentní, záhadný nebo rozporuplný. Popularita daného 

objektu může být v různých skupinách lidí naprosto odlišná, protože má hlubší sociálně-

ekonomické kořeny. 
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Dle internetového slovníku Lexico (2019) znamená popularita „být oblíbený, obdivovaný 

a podporovaný mnoha lidmi“.  

Autoři Cillessen et. al. (2011) uvádí, že slovo popularita pochází z latinského výrazu 

popularitas, jehož kořenem je slovo populous, které znamená „lidé“. Celý výraz potom 

znamená „patřící lidu“. Když je tedy něco populární, patří to lidem. Tato definice je ale 

nepřesná, protože blíže nespecifikuje, co je to něco, co náleží lidu.  

Definovat obecně tento velmi užívaný pojem je obtížné, a proto se podíváme i na hledisko 

sociální. Autoři Cillessen et. al. (2011) považují popularitu za všudypřítomnou sociální 

koncepci, se kterou se mnozí z nás setkáváme každý den ve skupinách vrstevníků. 

Nejprve se slovo populaire objevilo ve francouzštině a bylo užíváno v souvislosti se 

zákony pro obyčejné lidi. Později se výraz rozšířil do ostatních jazyků a postupně získal 

význam „ve prospěch největšího počtu lidí“. Dnes popularitu nevymezujeme jako 

konkrétní věc, ale jako odkaz na fenomén, jehož hodnota vychází ‚z lidu‘. Pojem získal 

díky jeho základnímu, avšak nejasnému významu schopnost reagovat velmi flexibilně na 

potřeby a okolnosti určité skupiny či kontextu. 

Je potřeba dále sledovat koncept popularity, jak funguje a zapadá do dalších sociálních 

koncepcí a procesů.  

2.2.1  Popularita a sport 

„Popularita je produktem jak spontánního veřejného mínění, tak i marketingových 

kampaní“ (Arts Lexikon, 2012), a to jak v oblasti kultury, politiky, umění apod., tak i ve 

sportovním prostředí. Je velmi důležitým faktorem, který může mít vliv především na 

dotace, sponzory a další zásadní faktory v oblasti sportu. Popularita v oblasti sportu má 

specifické rysy a je ovlivněna určitými faktory, které v jiných oblastech nenajdeme. 

Autor Bottenburg (2001) zmiňuje, že vše záleží na tom, jak si popularitu definujeme. Jako 

příklad uvádí cyklistiku a badminton v Nizozemsku: na jedné straně je populárnější 

cyklistika, pokud bereme v potaz, kolik diváků jí sleduje, ale na druhé straně je to 

badminton, když se zaměříme na počet hráčů.  

Dále také záleží na nástrojích, kterými popularitu měříme. Podle autora je nejlepší 

možností dotazník, protože ostatní jsou velmi problematické. Např. celkový čas vysílání 

reflektuje zájem jen částečně. Některé sporty mají každý týden několik utkání, kdežto jiné 

ne. Některé sporty jsou vidět pouze na velkých mezinárodních akcích, jiné můžeme 
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sledovat každý den. Dalším faktorem je i to, že některé sporty jsou prostě jen více 

vzrušující a rozmanité, k čemuž autor nabízí příklad ledního hokeje, tenisu a veslování. 

Někdy podle Bottenburga (2001) existuje jistá souvislost mezi aktivním a pasivním 

zájmem, např. čím více je sport nebezpečný, tím větší je rozdíl v počtu lidí, kteří sport 

aktivně provozují a kteří sport pasivně sledují. Můžeme ale najít i sporty, kde existuje 

pozitivní souvislost. Závisí totiž na sociálním prostředí, ze kterého pochází hráči a diváci. 

Jako příklad je uveden golf a tenis jako sporty lidí s vyšším příjmem oproti fotbalu a 

lednímu hokeji.  

Velký rozdíl je i v tom, jestli řešíme sport organizovaný nebo neformální. Často se 

průzkumy zabývají pouze tím organizovaným, protože je jednodušší interpretovat a 

prezentovat výsledky. Zkoumání neformálních aktivit má problematičtější interpretaci. 

Oproti dobám před druhou světovou válkou je definice sportu rozptýlenější, obecně 

hranice toho, co je sport, se staly neurčité. To má za následek to, že dnes považujeme za 

sport i to, co dříve sport nebyl. Co se týče samotného výzkumu popularity neformálních 

sportovních aktivit, sledujeme tu podle Bottenburga (2001) tři základní problémy. Prvním 

je, že nevíme, v jakém rozsahu člověk sport provozuje, např. pokud uvede plavání, 

znamená to, že chodí třikrát týdně plavat nebo se jednou namočí v bazénu? Druhým 

problémem, který se často vyskytuje v dotaznících, je to, že lidé mají tendenci spíš uvádět 

společensky žádoucí odpovědi než pravdivé informace. Třetím momentem je to, že 

existuje pouze malé množství standardizovaných dotazníků, ale i přesto, každý takto 

provedený výzkum se zabývá odlišnou časovou periodou. Všechny tyto problémy 

zabraňují srovnání popularity těchto sportů, jak mezi jednotlivými zeměmi, tak i 

v různých dobách na jednom místě. 

Výhodnější je tedy zkoumat organizovaný sport, jak Bottenburg (2001) tvrdí. Má to 

kromě výše zmíněných praktických námitek u neformálních aktivit i argumenty, proč je 

výzkum organizovaného sportu výhodnější. První výhodou je, že je standardizovaný, a to 

hlavně díky zastřešujícím organizacím. Ve světě se přijala stejná pravidla a zvyky pro 

různá sportovní odvětví. Tato standardizovaná pravidla ovlivňují i samotný neformální 

svět sportu. Druhým momentem je organizace soutěží. I když už to dnes neplatí, dříve 

musel sport splňovat tuto charakteristiku, aby mohl být nazýván sportem.  

Autor dále uvádí, že si je vědom toho, že spousta vlivů, které utváří popularitu určitých 

sportů, vzniká mimo organizace. Těmito vlivy jsou především trendy, móda apod.   
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V souvislosti se sportem se můžeme bavit o popularitě jednotlivých sportů, týmů nebo 

jednotlivců. Konkrétně u atletiky jde především o jednotlivce, které můžeme označit jako 

sportovní celebrity. Celebritu definuje Mičienka a Jirák (2007) jako „někoho, kdo se často 

objevuje v médiích, o němž víme, že je dobře znám i dalším lidem, a to především 

prostřednictvím médií“. Autoři uvádí, že v některých pramenech lze najít, že celebrita je 

obecně známý člověk působící v oblasti podnikání nebo zábavy. Dnešní doba ukazuje, že 

celebritami se stanou většinou ti, kteří jsou něčím pro společnost přitažliví nebo mají 

nějaké výjimečné postavení. V atletice a obecně ve sportu jsou to většinou lidé 

s výbornými výkony. Masmédia si jich všimnou, a tím se z nich stanou celebrity.  

2.2.2  Popularita a média  

Jak už jsme zjistili, popularita závisí na veřejném mínění, a tudíž souvisí i s veřejností 

jako takovou. Pod pojmem veřejnost je ve Velkém sociologickém slovníku (1996) 

chápána „větší část společnosti (resp. národa, lidu) zainteresovaná na výsledcích 

ekonomických a společenských aktivit s obecnějším dopadem na řešení určitého 

společenského problému, resp. na společenské dění jako takovém. Je to skupina o jejíž 

přízeň se uchází decizní sféra, politické strany, masmédia, producenti a distributoři 

spotřebního zboží. Na veřejnost se orientují různé reklamní, propagační, případně 

propagandistické akce. Její odezva, tzv. veřejné mínění, má ve společnosti funkci sociální 

kontroly.“ Veřejnost tvoří tedy jisté zájmové skupiny, které mají schopnost ovlivňovat 

veřejný názor. Mezi tyto skupiny patří mj. i média.  

Vliv masových médií při vytváření si vlastního názoru stále narůstá, a proto je pro tuto 

práci důležité zabývat se i tímto pojmem, protože skrze názor jedinců se vytváří názor 

veřejnosti a ten ovlivňuje popularitu. Médium z latinského výrazu medium znamená 

„prostředek, prostředí nebo to, co zprostředkovává děj“ (Reifová, 2004). Pojem obsahuje 

jak přímé individuální prostředky a technické prostředky komunikace, tak i organizace 

masové komunikace, sociální instituce, ‚tradiční‘ média jako noviny, rozhlas, televize 

atd. a další média jako veletrhy, direct mailing, obaly výrobků, billboardy, přednášky 

apod., jak píše Urban et al. (2011). 

Specifičtější jsou v tomto ohledu masová média, kterými rozumíme „komunikační 

prostředky a instituce, které dokáží velkokapacitně vyrábět sdělení veřejného charakteru 

a distribuovat je směrem k rozptýlenému, rozmanitému a individuálně neurčenému 

publiku“ (Urban et al. 2011). Mezi ně tedy řadíme tisk, rozhlas, televizi a internet. Někteří 
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autoři, včetně Urbana et al. (2011) doplňují tato základní masová média o fotografie, 

CD/DVD, jiné audiovizuální prostředky a další. Česky můžeme masmédia označit jako 

hromadné sdělovací prostředky nebo prostředky masové komunikace.  

V dnešní době převažují internetová média, hlavně sociální sítě. Prostřednictvím nich 

můžeme bezplatně prezentovat audiovizuální obsah velkému množství uživatelů 

internetu. Trnková (2016) uvádí, že v oblasti sportu se jedná především o streaming 

(vysílání na internetu, pozn. autorky), který nabývá stále většího významu. Může probíhat 

formou záznamu nebo živého přenosu.  

Pro tuto bakalářskou práci nejsou podstatné definice jednotlivých masmédií, ale hlavně 

to, jakou funkci společně plní a jak ovlivňují popularitu. Jak píše Urban et al. (2011) mezi 

hlavní funkce patří funkce informační, kontrolní, sociální, vzdělávací a zábavní. Ne každé 

médium ovšem plní všechny funkce, musíme umět rozlišovat, k čemu dané médium 

směřuje, jestli je spíše zábavního charakteru nebo informačního a vzdělávacího. Musíme 

rozlišovat, jestli médium působí pozitivně či negativně, a také jestli poskytuje informace 

zjevné nebo skryté.  

Média ovlivňují názory celé naší společnosti, obecně se podle Urbana (2011) dají 

důsledky mediální produkce shrnout do tří skupin: 

1) Média mohou působit jako nástroj společenské integrace jedinců a skupin, čímž se 

z nich stává stabilizátor status quo (stávající stav; okamžité podmínky ve společnosti) 

společnosti. 

2) Média se ale mohou stát také nositeli společenských změn. 

3) A v neposlední řadě jsou média mocenským nástrojem k prosazování individuálních 

a skupinových zájmů. 

Média mají potenciál k manipulaci, a to hlavně k politické či ekonomické. Díky jejich 

morálnímu, kulturnímu i emocionálnímu významu ovlivňují velké množství lidí v rámci 

sociálních skupin. Také mají schopnost umocňovat potenciál charismatických autorit, 

které mohou i nově vytvářet. Dokážou přitáhnout pozornost veřejnosti k osobám, 

problémům, produktům, událostem a prakticky ke všemu, co prezentují. Snaží se o to, 

aby lidé vnímali tyto jevy tak, jak jsou popsány a v souvislostech, které jim média sama 

zobrazila. Tím vším ovlivňují realitu a samotné její vnímání.  

Prostřednictvím médií tedy lze ovlivňovat popularitu jevů a obecně to, jak jsou jevy 

vnímány. Skrze média se prosazuje marketing sportu, který se v poslední době stal velmi 
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důležitým nástrojem nejen k získání finančních zdrojů pro provozování sportovních 

aktivit, ale také k celkovému pozitivnímu rozvoji sportovní či obchodní organizace ve 

sportu, jak píše Čáslavová (2009).  

Ve své publikaci uvádí Čáslavová (2009) i pozitivní a negativní přínos marketingu pro 

tělesnou výchovu a sport, která souvisí i s prezentací sportu v médiích. Pozitiva a negativa 

jsou uvedena v následující tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Co přináší marketing tělesné výchově a sportu?  

Pozitiva Negativa 

Ujasňuje, komu je určena nabídka 

sportovních produktů: členům, divákům, 

sponzorům, státu 

Finance diktují, co má sport dělat 

Diferencuje nabídku sportovních produktů na 

činnosti, které mohou přinést finanční efekt a 

které nikoliv 

Pozice financí nerespektuje sportovní 

odbornost 

Promýšlí propagaci sportu Marketing vede ke gigantománii sportu, 

smluvní vázanost na sponzory omezuje 

svobodnou volbu (např. ve výběru nářadí a 

náčiní, v osobnostních právech sportovce) 

Určuje proporcionalitu a prioritu dosažení 

cílů v rovině cílů ekonomických, 

sportovních, sociálních 

Dosažení určité úrovně sportovního výkonu 

může vést k používání zakázaných 

podpůrných prostředků 

Získává doplňkové finanční zdroje, které 

umožňují rozvoj neziskových aktivit 

Show (zaměřená např. na reklamu) 

Zdroj: Čáslavová, 2009 

V tabulce č. 1 není uvedeno konkrétně, kdo stojí v pozici nabízejícího a kdo v pozici 

poptávajícího, ale i tak jasně popisuje, jaká jsou pozitiva a negativa marketingu ve sportu.  

Mezi hlavní přínosy patří určitě propagace sportu, která je v dnešní době neoddělitelnou 

součástí celé sportovní oblasti a zároveň vstupuje do sportovního dění jako jeden 

z nejdůležitějších faktorů ovlivňující popularitu sportu. S tím souvisí i financování 

sportu, což je dalším přínosem marketingu, který díky svým činnostem může získat 
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doplňkové finanční zdroje a umožnit tak např. kvalitnější přípravu sportovce či 

sportovního klubu. 

Na druhé straně ale finance vstupují do sportu i svou negativní stránkou. Jak je uvedeno 

v tabulce č. 1, často se stává, že finance a jejich rozdělování ovlivňují sport natolik, že 

kvůli nim musí dojít např. k úpravě pravidel atd. Stává se to hlavně ve sportech 

populárních a sledovaných, do kterých finance plynou nejvíce. Atletika se v tomto ohledu 

nemůže rovnat tenisu, ani fotbalu, ale rozhodně patří mezi sporty, kde sponzoři, média a 

stát zasahují do dění. V posledních letech jsou to hlavně televizní přenosy, které ovlivňují 

atletiku. Kuklík (2018) ve své práci uvádí několik konkrétních případů, kdy tomu tak 

bylo, např.: zrušení jednoho povoleného ulitého startu ve sprinterských disciplínách, 

svlékání závodníků do dresu ještě před nástupem na plochu atd. Tyto změny byly 

provedeny v souvislosti s neprodlužováním televizních přenosů a za účelem zatraktivnění 

nástupu sportovců na stadion. Zde ale vyvstává otázka, zda to, co se líbí divákovi, je fér 

vůči sportovci a naopak, jestli to, co je dobré pro sportovce, je i atraktivní pro diváka. 

Dalšími úpravami, které jsou poměrně čerstvé, jsou úpravy pravidel, které se týkají toho, 

kolik by měly mít ženy testosteronu v těle. Mj. se diskutuje i o nových disciplínách, 

hlavně co se týče štafetových disciplín, které již byli vyzkoušeny letos na Světovém 

poháru štafet v japonské Jokohamě. Jde hlavně o smíšené štafety na 4x400 m a 2x2x400 

m a o úplně nový formát smíšené štafety na krátkých překážkách 2x100 m + 2x110 m. 

K dalším úpravám dochází i v oblasti závodů a meetingů, například u prestižní 

Diamantové ligy, která již za necelých 10 let své existence nejednou upravila svůj formát. 

V příštím roce by mělo navíc dojít k dalším převratným změnám.  

Z toho všeho vyplývá a zároveň s tím souvisí i nerespektování sportovní odbornosti 

z pozice financí a vytváření show ze sportovních událostí. Všechna tato pozitiva i 

negativa bychom měli brát v potaz při vytváření marketingových strategií a snažit se o 

eliminaci důsledků negativ.  

Marketing je tedy významným nástrojem pro získání dalších finančních prostředků, pro 

získání přízně veřejnosti či sponzora, ale také pro ovlivňování a manipulaci názoru. 

V tomto ohledu je důležité definovat pojem sportovní marketing. Stejně jako u samotného 

marketingu existuje mnoho definic. Ze sportovního prostředí tedy uvádím definici autorů 

Mullin, Hardy, Sutton (2014): „Sportovní marketing se skládá ze všech aktivit beroucí 

v úvahu podněty a přání sportovních zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny. 
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Sportovní marketing vyvinul dvě hlavní linie: marketing sportovních výrobků a služeb 

vztažený přímo k zákazníkům sportu a marketing ostatních zákazníků a průmyslových 

produktů a služeb s využitím propagace ve sportu.“ Pro účely této práce nás zajímá 

hlavně marketing služeb s využitím propagace ve sportu. 

Po tomto výčtu různých pohledů na popularitu a popisu jejích zajímavých oblastí jsem si 

definovala několik podskupin, které budu dále v práci zkoumat. Do těchto skupin řadím 

celkový přístup k atletice, a to jak aktivní, tak pasivní, dále atraktivitu atletiky a 

jednotlivých disciplín z pohledu diváka, popularita osobností atletického prostředí, 

celková propagace atletiky a negativní vlivy na popularitu atletiky.  

2.3  Atletika  

Atletika je sport, který má opravdu jedinečné postavení mezi sporty. Atletická cvičení se 

totiž dají využít i v ostatních sportovních odvětvích díky přirozeným pohybům (skok, 

běh, chůze, hod), které tvoří její pohybový základ. Patří mezi individuální sporty, ale 

obsahuje i jednu týmovou disciplínu a tou je štafeta.  

Termín atletika pochází podle Šimona (1997) z řeckého pojmu áthlon, které označuje 

cenu, o kterou se závodí. Atletika totiž v antickém Řecku vznikla, i když v poměrné 

odlišné podobě, než ji známe dnes. 

2.3.1  Historie atletiky 

Již od počátku lidských civilizací sledujeme různá tělesná cvičení, která připomínají 

atletiku. Organizovaná atletika jako taková ale vznikla až v antickém Řecku, jak už jsem 

zmínila výše, kde byla součástí olympijských her, a to hlavně v podání starověkého 

pentathlonu, ve kterém byl kromě běhu, skoku, hodu diskem a hodu oštěpem i zápas.  

V tomto období se atletika rozdělovala na lehkou, která obsahovala běhy, skoky, hody a 

vrhy, a na těžkou, která zahrnovala box, vzpírání a zápas. Podle Šimona (1997) se až 

v 60. letech 20. století lehká atletika organizačně oddělila, proto se u nás od té doby 

používá jen zkrácený pojem atletika. 

Co se týče české atletiky, v literatuře se objevuje první zmínka o atletických závodech již 

ve 14. století, kdy se na počest korunovace krále Václava II. konaly závody v běhu na 

území dnešního Smíchova v Praze, jak uvádí Jirka (1997). Dalším záznamem, který 

pochází z 16. století, jsou hry a soutěže obsahující další disciplíny, kromě běhu tedy i 

chůze, skákání a hod kamenem, který byl v českých zemích velice oblíbený. I Jan Amos 
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Komenský se později (v 17. století) ve svých spisech „Brána jazyků otevřená“ a „Orbis 

pictus“ zmiňuje o tzv. běhání o závod. Všechny tyto zmínky jsou důkazem, že atletika 

má v České republice své místo již po dlouhá staletí. Dále se ale budu zabývat spíše 

novodobou historií, která je pro tuto práci přínosnější, protože se jedná již o 

organizovanou formu podobnou té, jak ji známe dnes. 

Jak zmiňuje Choutková (2003) v knize Abeceda atletického trenéra, novodobá atletika se 

rozšířila do celého světa z Anglie, ve které se v 17. století konalo spoustu závodů v běhu. 

V druhé polovině 19. století začali vznikat různé atletické organizace v jednotlivých 

zemích, ale až vznik Mezinárodní amatérské atletické asociace (IAAF) v roce 1912 byl 

velkým milníkem v oblasti organizovanosti sportu. Pro rozvoj atletiky bylo velmi důležité 

i obnovení olympijských her (OH), na nichž měla atletika již při prvním novodobém 

konání nejvíce disciplín, ve kterých soutěžili pouze muži. Až když byl v roce 1921 

založen Mezinárodní ženský sportovní svaz (FSFI), konaly se v roce 1922 I. ženské 

světové hry, kam byla zařazena i atletika. Na olympijských hrách se ženy mohly poprvé 

prezentovat a soutěžit v atletice až v roce 1928. 

Podívejme se ale důkladně na vývoj české atletiky, jak ji známe dnes. Její rozvoj začal až 

se založením Sokola v roce 1862, kde byly běh, skok a hody součástí gymnastických 

vícebojů. Choutková (2003) uvádí, že první oficiální atletický závod se uskutečnil v roce 

1867 jako přebor Sokola Pražského v běhu, skoku a hodu. Následně koncem 19. století 

vznikly první sportovní kluby. Největšími osobnostmi této doby byli bratři Malečkové, 

O. Lažnovský a A. Bezchleba („Klub běhounů“). V roce 1897 byla založena Česká 

atletická amatérská unie (dále jen ČAAU), kde byl prvním předsedou Jiří Guth-

Jarkovský. V tomto roce vznikl i nejstarší a nejslavnější vytrvalecký závod Evropy Praha-

Běchovice. Ženská atletika byla oddělena a fungovala ve Svazu házené a ženských sportů, 

k ČAAU se připojila až roku 1928. 

Největší prvotní úspěch české atletiky zajistil diskař František Janda-Suk, který se umístil 

na 2.místě na OH v Paříži (1900) a který také přispěl do světové atletiky vynálezem 

diskařské otočky. Mezi válkami potom vznikali další a další kluby, lehká atletika se 

osamostatnila od ČAAU.  

Během druhé světové války se česká atletika zaměřila na zdokonalení struktury 

organizace, systému soutěží, základů metodiky tréninku a odborné přípravy trenérů. 

Vznikaly různé závody, které se později staly tradičními, mezi něž patří i Masarykovy 
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hry, Memoriál Evžena Rošického (od roku 1989 se již nekoná) a především Zlatá tretra. 

Atletika se také stala základem školní tělesné výchovy. 

Po druhé světové válce přišel velký rozvoj české atletiky, např. sjednotila se tělesná 

výchova a sport v organizaci Česká obec sokolská (1948), vznikla odborná pracoviště 

atletiky jako FTVS (Fakulta tělesné výchovy a sportu) a VUT (Vysoké učení technické) 

(1953), vznikla organizace, která převzala řízení tělesné výchovy a sportu, a to 

Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV, 1956). 

Následně začali přicházet velké úspěchy mezinárodního významu. Nejen všechna 

mistrovství Evropy, ale vzápětí i tři triumfy Zátopka na OH v Helsinkách (1952) a zlatá 

medaile Dany Zátopkové v oštěpu, dokazovala vzestup české atletiky. Mezi další úspěšné 

české atlety a atletky, které jednoznačně stojí za zmínku, patří mj. Helena Fibingerová, 

která ve vrhu koulí dokázala osmkrát vyhrát halové mistrovství Evropy, Jarmila 

Kratochvílová, které dodnes patří světový rekord v běhu na 800 m, Miloslava Rezková–

Hübnerová, která se stala olympijskou vítězkou ve skoku do výšky, později se prosadil 

také Ludvík Daněk v hodu diskem, jenž se stal jak mistrem Evropy, tak olympijským 

vítězem, a další a další osobnosti, ty dále uvádí Jirka (1997) v knize Atletika. Tento 

pozitivní trend úspěchů českých atletů a atletek přetrvával i v celé druhé polovině 20. 

století. Díky zásadním společenským událostem roku 1989 se atletika osamostatnila od 

slovenské a vznikl samostatný Český atletický svaz (ČAS), který je součástí IAAF a je to 

vrcholný státní atletický orgán řídící atletiku na celém území České republiky, jak uvádí 

Šimon (1997). 

Čeští atleti v této celé stoleté historii vytvořili celkem osmdesát jedna světových rekordů 

– z toho např. Mejzlíková devět (sprint 100 m, skok daleký), Zátopek osmnáct (běhy na 

dlouhé tratě), Bártová sedmnáct (skok o tyči), Železný pět (hod oštěpem) atd. 

Dodnes jsou v držení českých atletů a atletek tři platné světové rekordy, které patří Janu 

Železnému, jenž v roce 1996 hodil v německé Jeně 98,48 m oštěpem, dále Jarmile 

Kratochvílové v běhu na 800 m, která v roce 1983 zaběhla v Mnichově čas 1:53,28, a 

v neposlední řadě Barboře Špotákové v hodu oštěpem za výkon 72,28 m z roku 2008 ze 

Stuttgartu. (Wikipedie, 2019) 

O všechny úspěchy české atletiky se zasloužilo mnoho vynikajících trenérů, ze kterých si 

dovolím jmenovat Otakara Janderu, který založil sportovní školu atletické mládeže 

v Rudé hvězdě Praha a zasadil se o postavení dosud jediné atletické haly v Praze 
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v pražské Stromovce, dále Ladislava Fišera, který trénoval především mílaře a vytrvalce 

v období 50. let 20. století, z dodnes působících trenérů např. Rudolfa Černého, který je 

trenérem předních českých oštěpařek včetně Barbory Špotákové, Jana Železného, který 

po ukončení své úžasné atletické kariéry trénuje nejen české mužské oštěpařské hvězdy, 

a Dalibora Kupku, který trénuje přední české sprintery na delší tratě včetně Pavla 

Masláka. Do tohoto výčtu by se dalo zařadit mnoho dalších trenérů, kteří ať již 

v minulosti nebo i dnes představují pro atletiku stěžejní faktory úspěchu našich atletů a 

atletek, bohužel je ale v daném rozsahu této práce nelze všechny jmenovat.  

2.3.2  Současné problémy atletiky 

Co se týče členské základny Českého atletického svazu, v roce 2002 bylo registrováno 

podle Choutkové (2003) 288 oddílů s 34 582 členy, kde pracovalo 1535 trenérů a 3094 

rozhodčích. V roce 2010 byl počet oddílů o 31 menší a počet členů jen o 263 větší. 

K 31. 12. 2017 bylo dle Výroční zprávy ČAS (2017) atletických oddílů již 330 a v nich 

78 756 evidovaných členů. V následujícím obrázku č. 1 a obrázku č. 2 je uveden v grafu 

a tabulce vývoj počtu oddílů a členů mezi roky 1997 a 2017.  

Obrázek č. 1: Vývoj členské základny ČAS za období let 1997–2017 (podle počtu 

atletických oddílů a klubů) 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČAS za rok 2017 
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Obrázek č. 2: Vývoj členské základny ČAS za období 1997–2017 (podle počtu 

evidovaných členů) 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČAS za rok 2017 

Z obrázku č.1 a č. 2 vyplývá, že počet členů ČAS rostl do roku 2004, ve kterém poprvé 

překročil hranici 36 tisíc. Do roku 2010 pak kolísal a od té doby roste velmi rychlým 

tempem. Mezi roky 1997–2004 vzrostl počet evidovaných členů o 6 787, v období let 

2010–2017 to bylo o 43 911. Časově jsou to dva stejně dlouhé horizonty, které ale 

obsahují naprosto odlišná čísla. Můžeme se jen domnívat, co takovýto nárůst v posledních 

pár letech způsobilo. Souvisí to pravděpodobně i s celkovým nárůstem popularity sportu. 

Na základě výsledků z provedeného výzkumu Popularita sportů u české veřejnosti versus 

jejich prezentace v masmédiích autorů Čáslavové, Janáka, Berky a Görnerové z let 1999–

2003 a z výzkumu Popularita a sledovanost sportu autorky Trnkové z roku 2014 můžeme 

tento pozitivní trend potvrdit. Tabulka č. 2 tento nárůst zachycuje.  
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Tabulka č. 2: Zájem o sport v jednotlivých výzkumech 

 
Četnost respondentů v % 

ve výzkumu z let 1999-2003 

Četnost respondentů v % 

ve výzkumu z roku 2014 

O sport se zajímají často a 

pravidelně. 
47 % 69 % 

O sport se zajímají méně 

často a nepravidelně. 
42 % 18 % 

O sport se nezajímají 

vůbec. 
11 % 13 % 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Čáslavové, Janáka, Berky, Görnerové (1999-2003) a 

podle Trnkové (2014) 

V tomto ohledu vidím ale jeden velký problém, který považuji za důležitý a měl by být 

Českým atletickým svazem brán v úvahu. Na obrázku č. 3 je uveden počet evidovaných 

členů jednotlivých kategorií, do kterých jsou v rámci soutěží atleti rozděleni, a na obrázku 

č. 4 vidíme počet trenérů s příslušným kvalifikačním stupněm. 

Obrázek č. 3: Počet evidovaných členů ČAS v členění podle krajů a věkových kategorií 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČAS za rok 2017 
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Obrázek č. 4: Přehled trenérů ČAS 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČAS za rok 2017 

Z obrázků č. 3 a č. 4, z nichž nás nejvíce zajímá vždy poslední řádek týkající se celkového 

počtu trenérů nebo členů, vyplývá, že počet trenérů žákovských kategorií je velmi nízký 

s ohledem na to, kolik je členů v těchto skupinách. Konkrétně trenérů žactva (v tabulce 

jako TŽ) bylo v roce 2017 559, zatímco součet kategorií mladších žákyň, mladších žáků, 

starších žákyň a starších žáků čítal 15 030 členů. To znamená, že na každého z trenérů 

žactva by připadala skupina 30 dětí. Dovalil (2009) uvádí jako optimální počet dětí ve 

skupině 6–8. Pro děti mladší 11 let, které jsou v atletické přípravce, může být tento počet 

navýšen až na 15–20 dětí, ale je nutné mít i větší počet asistentů, kterými můžou být např. 

další trenéři stejné či nižší kvalifikace, aktivní sportovci nebo i rodiče dětí, u nichž je ale 

nutno usilovat o zvýšení odborné kvalifikace. ČAS by se tedy měl zaměřit na to, aby 

oddíly měly dostatečné množství trenérů vzhledem k počtu dětí v žákovských kategoriích 

a aby měli tito trenéři dostatečnou kvalifikaci, tzn. v tomto případě minimálně kvalifikaci 

trenéra žactva. 

Dalším takovým problémem, kterému čelí nejen atletika, ale jistě i ostatní sporty, je příliš 

brzká specializace. Dovalil (2009) píše, že v jakémkoliv sportu jde vždy o specializaci, 

ale nemělo by se to s ní přehánět. U dětí jsou rozdíly v tréninku všeobecném či 

specializovaném hlavní. Tabulka č. 3 uvádí charakteristiky obou případů. 
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Tabulka č. 3: Charakteristické rysy tréninkové koncepce rané specializace a tréninku 

odpovídajícího vývoje 

 Raná specializace Trénink odpovídající vývoji 

Strategie Vysoká výkonnost co nejdříve, 

plánovitý trénink si klade za cíl co 

nejrychleji dosáhnout úspěchu 

Výkonnost přiměřená věku, 

nejvyšší výkon jako perspektivní 

cíl, dětství a mládí je přípravnou 

etapou 

Trénink Cenu má jen to, co směřuje rychle 

k cíli, úzké zaměření na 

specializaci (jednostrannost) 

Vědomý podíl všestrannosti 

Zatížení Až na hranici únosnosti, neúměrné 

nároky na nevyzrálé jedince 

Zřetel na stupeň individuálního 

vývoj, postupné a pozvolné 

stupňování nároků 

Psychologické rysy Tvrdost, cílevědomost, v tréninku 

psychické momenty 

charakteristické pro práci 

dospělých: napětí, vážnost, 

vyhraněná racionalizace, tlak na 

výkon 

Trénink odpovídající mentalitě 

věkového stupně, omezování tlaku 

na výkon, aktuální výkonnostní 

cíle nejsou výlučné, radost, 

hravost, uvolněnost, bohatství 

prožitků, přiměřené ocenění 

Zdroj: Dovalil (2009) 

Je jasné, že snaha dosáhnout nejlepších výsledků v co nejkratší době není pro děti a 

žákovské kategorie (ve věku 12–15 let) nijak přínosná. Naopak u nich můžeme vlivem 

vysokých objemů, velké intenzity a vysokého psychického vypětí způsobit určité 

problémy, se kterými se potýkají až do dospělosti a díky kterým často se sportem skončí. 

Právě jak uvádí Dovalil (2009), z různých prací a studií vyplývá to, že:  

• u raně specializovaných sportovců se pozoruje strmější vzestup výkonnosti, 

vrcholu ve sportu se dosahuje rychleji, 

• s vysokými výkony v žákovském a dorosteneckém věku, dosahovanými cestou 

brzké specializace, zřetelně souvisí po 18. a 19. roce výkonnostní zaostávání, 

• u raně specializovaných sportovců je doba vrcholové sportovní výkonnosti 

poměrně krátká, pokles nastává dříve a je rychlejší, 
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• co do absolutních hodnot dosažené výkonnosti existuje mírná převaha sportovců, 

kteří nešli cestou rané specializace. 

Dovalil (2009) také uvádí věk vrcholové výkonnosti a počátek vrcholového věku, což je 

věk možného zahájení etapy vrcholového tréninku. Atletika je poměrně všestranný sport, 

tudíž musíme rozlišovat skupiny disciplín, u kterých se věk vrcholové výkonnosti liší. U 

sprintů je to mezi 21–23 rokem, u skoků mezi 22–24 rokem, v atletických bězích se 

vrcholu dosahuje mezi 24–26 rokem a u vrhů a hodů je to mezi 25–27 rokem.  To 

znamená, že s vrcholovým tréninkem a větší specializací by se mělo začít nejdříve kolem 

17–18 roku u sprintů a skoků nebo kolem 18–19 roku u běhů, vrhů a hodů.  

O problému rané specializace a s tím související přetrénovaností informuje také Winsley 

a Matos (2011) v kapitole Overtraining and Elite Young Athletes (česky přetrénování a 

elitní mladí atleti) knihy The Elite Young Athlete. Tvrdí, že přetrénovanost vede 

k rozsáhlým fyzickým i psychickým problémům, jako např. časté infekce horních 

dýchacích cest, bolest svalů, poruchy spánku, ztráta chuti k jídlu, časté změny nálad, 

snížení zájmu o trénink a závody, snížení sebevědomí, nekoncentrovanost a další. Toto 

všechno může vést až k syndromu vyhoření.  

Na trenéry by se mělo apelovat nejen prostřednictvím školení a seminářů na to, aby své 

svěřence příliš nepřetěžovali v mladém věku a aby rozvoj jejich výkonnosti odpovídal 

biologickému vývoji. 

Neoddělitelnou součástí sportu, a atletiky především, je bohužel doping. Definice 

dopingu podle Šimona (1997) je následující: „Doping (umělé vzpružování) je užívání 

nebo podávání takových látek, které by mohly uměle zlepšit fyzický nebo psychický stav 

závodníka a tím zvýšit jeho atletický výkon.“ 

Doping je v atletice samozřejmě zakázán a jeho užití je považováno za porušení pravidel 

IAAF. Každý atlet musí dávat pozor na to, aby žádné takové látky nepronikly do jeho 

těla, a pokud se tak stane, nese za ně plnou odpovědnost. Atlet se musí také na výzvu 

příslušného antidopingového orgánu podrobit dopingové kontrole, a pokud tak neučiní, 

může být rovněž potrestán podle příslušného pravidla IAAF.  

Přesto dnes existuje spousta atletů, kterým je často i zpětně prokazována přítomnost 

zakázaných látek v těle. Jako příklad lze uvést dopingový skandál ruské atletiky, který 

odstartovala v roce 2015 Světová antidopingová agentura (WADA). Ta zjistila, že 

v Rusku existuje systematický doping a doporučila vyloučit Všeruskou federaci atletiky 
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z IAAF, udělit doživotní zákaz činnosti pěti sportovcům a pěti trenérům a funkcionářům, 

zrušit moskevskou antidopingovou laboratoř a suspendovat jejího ředitele. Dále IAAF 

vyloučila všechny ruské sportovce ze všech mezinárodních soutěží a zbavila veškerých 

pravomocí ruskou antidopingovou agenturu. Ruští atleti nemohli startovat ani na 

Olympijských hrách v Rio de Janeiru v roce 2016. (Wikipedie, 2019)  

Doposud se ruští atleti nemohou účastnit žádných mezinárodních závodů. Existují ale 

výjimky, např. Darya Klishina (skok daleký), Sergey Shubenkov (110 m př.) nebo Mariya 

Lasitskene (skok vysoký) a další. Jsou to atleti, kteří splnili určité podmínky, které jim 

uznala IAAF, např. žijí mimo Rusko apod. Distanc byl Ruské asociaci prodloužen 

v březnu roku 2019 již podesáté. Stále ale nebyly zaplaceny sankce a náklady na 

vyšetřování skandálu a nebyly ani splněny další požadavky IAAF, takže to nevypadá, že 

by se ruští atleti mohli zase v blízké době účastnit mezinárodních akcí. 

IAAF vytvořila výukový program, který interaktivní formou pojednává o problematice 

dopingu. Program se jmenuje Real winner (česky Skutečný vítěz) a obsahuje seriál devíti 

videí, která nepřesahují 10 minut. Je dostupný všem prostřednictvím webových stránek 

IAAF a podpořila ho už i řada bývalých či stávajících atletů, jako např. Mike Powell, 

Wilson Kipketer a další. 

Problematika dopingu je mezinárodního charakteru, ale přímý dopad má i na českou 

atletiku. Od roku 1993 je v atletice zaznamenáno 20 pozitivních dopingových případů 

z celkem 3566 provedených kontrol v České republice. Čísla vycházejí ze statistických 

údajů Antidopingového výboru ČR. Ale dosud nejznámějšími a nejzávažnějšími 

prohřešky české atletické historie jsou případy Zdeňky Šilhavé, která se specializovala 

v 80. letech 20. století na vrh koulí a hod diskem a byla diskvalifikována za užití 

anabolických steroidů, a Remigiuse Machury, který byl rovněž koulařem ve stejné době 

a byl diskvalifikován za pozitivní nález stanozololu, androgenního a anabolického 

steroidu, jehož užívání sám Machura přiznal. (Wikipedie, 2019) 

Pro budoucnost české atletiky je důležitá i její popularita na základních školách, protože 

tyto děti by mohli být právě těmi, kteří se stanou atletickými hvězdami nebo pouze 

prostřednictvím tréninků dosáhnou určité úrovně výkonnosti ve všeobecném měřítku a 

atletika jim tak poskytne základní odrazový můstek pro další sporty. Podle výzkumu 

Novákové (2009) pro bakalářskou práci Popularita sportu na základní škole je pouze pro 

jednu žákyni ze 150 respondentů nejoblíbenějším sportem právě atletika.  
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Všechny uvedené záležitosti vrhají špatné světlo na atletiku a obecně na sport jako 

takový. Mají zároveň i negativní vliv na celkovou popularitu atletiky.  
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

3.1  Cíle bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je v rámci marketingového výzkumu zjistit popularitu atletiky u 

pražských vysokoškolských studentů a na základě toho stanovit doporučení pro Český 

atletický svaz.  

3.2  Úkoly bakalářské práce 

Mezi úkoly bakalářské práce patří: 

• Příprava a analýza odborné literatury a zdrojů k sepsání teoretických východisek 

práce 

• Stanovení metodiky marketingového výzkumu 

• Příprava dotazníku Popularita atletiky u studentů vysokých škol v Praze 

• Pilotní sběr dat a následné úpravy dotazníku 

• Sběr primárních dat pomocí elektronického dotazování 

• Zpracování a analýza získaných dat z elektronického dotazování 

• Interpretace a prezentace výsledků z elektronického dotazování 

• Zjištění, jaký je aktivní a pasivní přístup studentů k atletice 

• Zjištění, jaká masmédia studenti využívají k získávání informací o atletice a jaké 

informace je nejvíce zajímají 

• Posouzení znalosti populárních atletů 

• Zjištění atraktivity disciplín a postavení atletiky mezi jinými sporty 

• Zjištění názoru studentů na propagaci atletiky a negativní vlivy působící na její 

popularitu 

• Stanovení návrhů a doporučení pro sportovní svaz 
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4  METODIKA PRÁCE 

Analytická a syntetická část bakalářské práce vychází především z marketingového 

výzkumu a z jeho kvantitativních metod. Proto se v celé části metodiky této práce 

zabývám vysvětlením problematiky procesu tvorby marketingového výzkumu.  

4.1  Proces marketingového výzkumu  

Marketingový výzkum definuje Kotler (2007) jako funkci, jež propojuje spotřebitele, 

zákazníky a veřejnost s firmou pomocí informací, které jsou používány pro identifikaci a 

definici marketingových příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení 

marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší porozumění 

marketingovému procesu.“  

Tato definice marketingového výzkumu uvádí mnoho oblastí, které můžeme zkoumat, ať 

už je to analýza trhu nebo výzkum spokojenosti zákazníka. 

Marketingový výzkum je velmi oblíbené téma hned několika v marketingovém světě 

proslulých autorů. Mimo výše uvedeného autora se tímto populárním tématem zabývají 

také čeští autoři, např. Horáková, Přibová (1996), Kozel (2011) a další. 

Jak už je jistě zřejmé dle všech přiložených definic, marketingový výzkum je jednou 

z možností firmy, jak získat zpětnou vazbu a naplnit tak poslední fázi marketingového 

algoritmu, o kterém mluví Zlámal a Bellová (2013) a do kterého spadají mimo jiné i fáze 

koncepční, analytická, realizační, a nakonec i právě zpětná vazba.  

Celý proces marketingového výzkumu je zobrazen na tomto schématu: 

Schéma č. 2: Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: Přibová (1996) 

1. Určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému, přínos výzkumu1. Určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému, přínos výzkumu

2. Zdroje dat2. Zdroje dat

3. Metody a techniky sběru dat3. Metody a techniky sběru dat

4. Určení velikosti vzorku4. Určení velikosti vzorku

5. Sběr dat5. Sběr dat

6. Zpracování a analýza dat6. Zpracování a analýza dat

7. Zpracování a prezentace závěrečné zprávy7. Zpracování a prezentace závěrečné zprávy
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4.1.1  Určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému, přínos výzkumu 

Každý marketingový výzkum musí mít svůj cíl, který by měl být přesně vymezen a 

konkretizován. Nejprve tedy dojde k jeho určení. Dále by měl být přesně definován 

výzkumný problém, k čemuž je potřeba prostudovat teorii daného tématu. Často jsou úhly 

pohledu zadavatele a výzkumníka na počátku odlišné. Proto je nutné definovat problém 

a stanovit, co daný výzkum přinese za nové informace. Jak uvádí Přibová (1996): „dobře 

definovaný problém je napůl vyřešený problém. “ 

Celý první krok v procesu marketingového výzkumu je zároveň tím nejdůležitějším 

bodem v celém procesu. 

Cíl této bakalářské práce a cíl výzkumu jsou popsány v kapitole 3 Cíle a úkoly práce, 

hypotézy. Výzkum s sebou nese využití sesbíraných dat pro vytvoření návrhu 

marketingových strategií pro sportovní organizaci.  

4.1.2  Zdroje dat 

Na základě vztahu k řešené problematice dělíme data na primární a sekundární. 

Primární data získáváme v rámci nového výzkum. Zdrojem primárních dat jsou 

zkoumané jednotky, kterými můžou být firmy, prodejny, jednotlivci, domácnosti atd., u 

kterých je rozhodující určit, kdo bude jednotku reprezentovat, protože výsledky výzkumu 

vyjadřují jejich situaci nebo stav, jejich názory, postoje a pocity apod. Výhodou sběru dat 

primárních je podle Kozla et. al (2006) jejich aktuálnost, přesnost a aplikovatelnost, 

pokud je dodržen systematický postup a je zajištěna přesnost a spolehlivost údajů. 

Nevýhodou může být to, že jsou většinou poměrně nákladné a trvá dlouhou dobu, než se 

data sesbírají a poté i než jsou zpracována.   

Sekundární data jsou data, která již existují a byla shromážděna někdy v minulosti 

k jiným účelům. Jak zmiňuje Kozel (2006), výhodou sekundárního výzkumu je to, že je 

relativně levný oproti výzkumu primárnímu, je dostupný a využitelný zpravidla ihned. 

Problém může být v tom, že data jsou zastaralá, neaplikovatelná na firemní prostředí a 

také nemusí být spolehlivá. 

Sekundární zdroje dat se dále dělí podle Přibové (1996) na interní a externí. Interními 

daty rozumíme zdroje z vlastní firmy, např. firemní databáze. Externí data jsou data 

získaná mimo firmu a shromažďovaná jinými institucemi, např. ČSÚ (Český 

statistický úřad).  
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V praktické části této bakalářské práce jsou zpracována pouze data primární získaná 

vlastním výzkumem, který jsem zvolila hlavně díky aktuálnosti a také dalším výše 

uvedeným výhodám sběru dat primárních. 

4.1.3  Metody a techniky sběru dat  

Tato podkapitola se týká pouze dat primárních, která můžeme sbírat za pomocí 

kvalitativních či kvantitativních metod. Konkrétní způsob, jakým data shromažďujeme, 

se označuje jako technika sběru dat. 

Kvantitativní výzkum slouží ke sběru velkého množství dat od mnoha respondentů. 

Trnková (2016) ve své práci uvádí, že kvantitativním výzkumem ověřujeme platnost 

často již prokázaných skutečností a získáváme měřitelné číselné údaje. Mezi techniky 

kvantitativního výzkumu patří podle názorů většiny autorů dotazování, statistická šetření, 

experiment, statistiky, strukturované pozorování a obsahová analýza. 

Kvalitativní výzkum vede ke sběru kvalitních dat na vysoké úrovni od úzkého kruhu 

respondentů. Slouží hlavně k prohloubení výsledků nebo k získání specifických dat o 

základních vztazích, závislostech a příčinách jevů. Mezi techniky kvalitativního výzkumu 

lze zařadit hloubkový rozhovor, ohniskovou skupinu, panelová šetření, projektové 

techniky, pozorování a experiment. 

Bakalářská práce pracuje pouze s kvantitativními metodami, z nichž jako techniku sběru 

dat využívá elektronické dotazování. Vytvoření, zpracování a použití dotazníku bude 

popsáno v kapitole 4.2.1 Dotazník. Kvantitativní metoda byla zvolena právě na základě 

stanovení cíle výzkumu, čímž je v podstatě poznání obecného zájmu a atraktivity atletiky 

mezi studenty vysokých škol v Praze. Metoda nám sice nepřinese mnoho detailních 

informací, ale budou sesbírány od většího počtu respondentů a výsledky tedy budou moci 

být považovány za relativně objektivní. 

4.1.4  Určení velikosti vzorku 

Vzorek lze definovat také jako výběrový soubor základního souboru. Tento vzorek by 

měl reprezentovat složení respondentů ve skupině, která je v centru zájmu našeho 

výzkumu. Vzhledem k nákladnosti a časové náročnosti realizace výzkumu je snaha mít 

tento vzorek co nejmenší.  
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Kozel (2006) uvádí tři základní kroky v procesu výběru vzorku: 

1) Vybrat rámec vzorku (koho) 

2) Určit techniku výběru vzorku (jak) 

3) Stanovit velikost vzorku (kolik) 

V rámci mé bakalářské práce jsem určila výzkumný vzorek, který obsahuje studenty 

vysokých škol v Praze. Toto je také jediná podmínka účasti na výzkumu.  

Podle Kotlera (2007) je při správném vybrání respondentů k získání spolehlivých a 

reprezentativních informací potřeba pouze 1 % populace. 

Na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jsou 

publikovány data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol. Jsou 

statisticky zpracované za období 2000-2018 podle matrik studentů k 21. 1. 2019. Podle 

tabulky, kde se studenti dělí podle vysoké školy a fakulty, jsem zjistila počet studentů 

soukromých i veřejných vysokých škol v Praze, kterých je tedy podle mých propočtů 

celkem 119 630.  

V následující tabulce č. 4 je uveden počet studentů jednotlivých oborů v roce 2017 z celé 

České republiky a počet studentů jednotlivých oborů v roce 2018 v Praze. Data z roku 

2017 uvádím pouze z důvodu přibližné orientace o základním souboru, protože souhrnná 

data o počtu studentů jednotlivých oborů v Praze nejsou nikde zpracována hromadně. 

Existuje pouze databáze s daty pro celou Českou republiky.  

Dále existují databáze s celkovým počtem studentů jednotlivých soukromých a veřejných 

vysokých škol, rozdělené i podle fakult. Z těchto databází jsem čerpala pro vytvoření opět 

pouze orientačního počtu studentů vysokých škol v Praze. V tabulce jsou tato čísla ve 

třetím sloupci zaokrouhlena matematicky na stovky, protože výpočet byl velmi 

zjednodušen, ačkoli jsem využila internetové stránky vysokých škol a zjistila, kolik mají 

jakých oborů a odhadla, kolik na nich přibližně působí studentů. První i třetí sloupec jsem 

následně převedla na procenta, z čehož jsem poté určovala rozsah, v jakém by se měl 

konkrétní výzkumný vzorek pohybovat. Všechna tato data nalezneme na internetových 

stránkách Českého statistického úřadu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Tabulka č. 4: Počet studentů vysokých škol v České republice v roce 2017 a v Praze 

v roce 2018 

Zaměření oboru 

Studenti vysokých škol 

v České republice v roce 2017 

Studenti vysokých škol 

v Praze v roce 2018 

počet % počet (≐) % 

Ekonomie a management 60 504 20,00 % 28 400 23,74 % 

Sport a učitelství 31 691 10,47 % 9 600 8,03 % 

Přírodní vědy 27 533 9,10 % 12 400 10,37 % 

Technika a informatika 65 320 21,59 % 21 800 18,23 % 

Právo a veřejná správa 13 607 4,49 % 8 400 7,02 % 

Humanitní a společenské vědy 50 279 16,62 % 11 500 9,61 % 

Medicína a farmacie 31 027 10,26 % 10 200 8,53 % 

Zemědělství a veterinářství 13 210 4,38 % 5 800 4,85 % 

Jazyky a mezinárodní studia Není uvedeno Není uvedeno 7 700 6,44 % 

Kultura a umění 9 355 3,09 % 3 800 3,18 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databází ČSÚ a MŠMT (2019) 

Na základě všech čísel a procent v tabulce č. 4 můžeme určit, jak bude vzorek respondentů 

pro tento výzkum vypadat. Po této rešerši a domluvě s vedoucím práce byl počet 

respondentů stanoven v rozmezí 150–200.  

Vzorek byl tedy určen stratifikovaným náhodným výběrem, který byl zvolen hlavně 

proto, že skupina studentů vysokých škol je poměrně heterogenní a výzkum není až tak 

velkého rozsahu, proto by se mohlo při použití pouze náhodného výběru jednoduše stát, 

že by některé části daného vzorku mohli vypadnout, což by vedlo ke zkreslení výsledků. 

Proto jsem rozdělila studenty podle oborů a z každého z deseti oborů bylo zvoleno 

několik respondentů na základě procent z tabulky č. 4, abych zajistila stejnou nebo 

alespoň podobnou proporcionalitu u výzkumu jako u celého základního souboru. 

V následující tabulce č. 5 je uveden procentuální rozsah počtu studentů jednotlivých 

oborů na základě dat z tabulky č. 4, podle kterého se řídil výběr respondentů výzkumu. 
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Tabulka č. 5: Procentuální rozsah počtu studentů jednotlivých oborů použitý pro výběr 

respondentů výzkumu 

Zaměření oboru 

Rozsah počtu studentů jednotlivých 

oborů definující jejich zastoupení 

v celém základním souboru v % 

Ekonomie a management 20,0 – 23,8 % 

Sport a učitelství 8,0 – 10,5 % 

Přírodní vědy 9,1 – 10,4 % 

Technika a informatika 18,2 – 21,6 % 

Právo a veřejná správa 4,5 – 7,0 % 

Humanitní a společenské vědy 9,6 – 16,6 % 

Medicína a farmacie 8,5 – 10,3 % 

Zemědělství a veterinářství 4,4 – 4,9 % 

Jazyky a mezinárodní studia 6,4 ± 1,5 % 

Kultura a umění 3,1 – 3,2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Podle Českého statistického úřadu (2019) v posledních devíti letech klesá počet studentů, 

a to hlavně bakalářských studijních programů. Od roku 2010 jich ubylo téměř o jednu 

třetinu, zatímco studentů magisterských programů je zhruba o 15 % méně a doktorandů 

o 14 % méně. Podíl studentů bakalářských programů na celkovém počtu vysokoškolských 

studentů byl v roce 2017 celkem 57,6 %, studentů magisterských programů bylo 35,7 % 

a doktorandů 7,4 %. Výzkumný vzorek bral v potaz i tato data, aby byla zachována jistá 

proporcionalita také v tomto ohledu. 

4.1.5  Sběr dat 

Tvorba dotazníku pro tuto bakalářskou práci proběhla v únoru 2019 na základě předchozí 

operacionalizace. Po konzultaci s vedoucím bakalářské práce a následné úpravě 

dotazníku byla provedena pilotáž na 10 respondentech. Následovalo již jen drobné 

upravení dotazníku a v květnu byl dotazník spuštěn v elektronické podobě na webovém 

serveru vyplnto.cz.  
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Sběr dat probíhal od 17. 5. 2019 do 7. 6. 2019, tedy přesně tři týdny. Respondenti se 

k dotazníku dostali po rozkliknutí zaslaného hypertextového odkazu 

(https://68769.vyplnto.cz/). 

Dotazník jsem šířila pomocí sdílení odkazu na sociálních sítích, a to hlavně na Facebooku. 

Prostřednictvím sdílení jiných uživatelů došlo k rozmístění dotazníku na této sociální síti 

do různých veřejných a soukromých skupin, které obsahují převážně studenty 

vysokých škol.  

Po dvou týdnech čítal dotazník pouze necelých 100 respondentů, a tak jsem se rozhodla 

navštívit fakulty univerzit a vysokých škol. Zde jsem volila hlavně školy, ve kterých jsem 

mohla získat respondenty z těch oborů, které měly v danou chvíli ve výzkumu nejmenší 

zastoupení. Osobně jsem tedy byla např. před Přírodovědeckou fakultou a Filozofickou 

fakultou Univerzity Karlovy, Vysokou školou umělecko-průmyslovou, Akademií 

múzických umění a Vysokou školou chemicko-technologickou. Na místě probíhal sběr 

opět elektronicky pomocí tabletu. Takto jsem získala přes 40 respondentů. 

4.1.6  Zpracování a analýza dat 

Po ukončení sběru dat je nutné získané údaje vyhodnotit, zpracovat a analyzovat. Díky 

tomu zjistíme vztahy a závislosti mezi jevy a na základě toho zpracujeme závěry, které 

z výzkumu vyplývají.  

Data z výzkumu pro tuto bakalářskou práci byla nejprve stažena ze serveru Vyplňto.cz. 

Server nabízel složku s vytvořenými grafy pro každou otázku zvlášť, jednotlivě 

zaznamenané odpovědi od všech respondentů ve formátu PDF a v programu MS Excel, 

ve kterém byla zpracována jak data surová, tak i kódovaná, a také na webu vytvořené 

tabulky a grafy s absolutní četností odpovědí pro každou otázku. 

Celkový počet respondentů byl 176, ale 9 z nich nepatřilo do skupiny studentů vysokých 

škol, takže po zodpovězení první otázky již k dalším otázkám připuštěni nebyli.  

Pro kompletní uspořádání a zpracování dat byl využit program MS Excel, který nabízí 

bohatou zásobu funkcí a tvorbu přehledných tabulek. V tomto programu jsem si tabulky 

a grafy vytvořila znovu, protože se mi nelíbilo ani grafické zpracování serveru Vypln.to 

a ani celkové uspořádání dat. Tato fáze výzkumu byla poměrně problematická a hned po 

samotném sběru dat druhá nejdelší. 

https://68769.vyplnto.cz/?fbclid=IwAR0rJ3f_debw7zq75Ck_p6RDov2PQHMhjz6oefzdmo2JyISsiHkfpFNcYd4
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Díky rozsáhlým možnostem programu MS Excel mohla být data analyzována hned 

pomocí několika statistických metod jako např. absolutní četnosti, relativní četnosti, 

průměru, modusu, mediánu, rozptylu, směrodatné odchylky a také závislosti mezi těmito 

proměnnými.  

Mezi základní vztahy mezi proměnnými by neměla chybět závislost relativní četnosti na 

absolutní. Ta je dána vztahem: 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑣𝑘ů
 

Tyto dvě nejčastěji užívané proměnné v mém výzkumu vyjadřují, kolik se v souboru 

vyskytuje prvků (absolutní četnost) a jaký je podíl určité hodnoty na celkovém počtu 

prvků v souboru (relativní četnost). Dále využívám pro analýzu výsledků modus, jenž 

reprezentuje nejčastěji se vyskytující hodnotu v souboru, a medián, který ukazuje střední 

hodnotu souboru.  

Závislost existuje i mezi rozptylem a směrodatnou odchylkou, která je odmocninou 

rozptylu. Rozptyl je v podstatě odchylka od průměru, která je umocněna na druhou, 

z čehož vyplývá, že směrodatná odchylka vyjadřuje, jak jsou hodnoty v souboru vzdáleny 

od střední hodnoty.  

4.1.7  Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Zpracování závěrečné zprávy probíhala na konci června 2019. Závěrečná zpráva je 

zpracována podrobně v této bakalářské práci v kapitole 5 Výsledky výzkumu a 

interpretace dat budou ústně prezentovány při obhajobě bakalářské práce na katedře 

Managementu sportu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK), 

ve které se budu opírat o elektronickou prezentaci obsahující nejdůležitější výsledky 

tohoto výzkumu. 

4.2  Dotazování 

Pro tento výzkum jsem zvolila právě elektronický dotazník na webu Vyplnto.cz, protože 

výhody plynoucí z této techniky, jak např. rychlost, nenákladnost, nenáročnost na 

organizaci a jednoduchost zpracování a vyhodnocení dat, jsou pro můj výzkum důležitější 

než nevýhody, mezi které patří i žádný kontakt s respondentem, díky čemuž můžeme 

získat velmi nespolehlivé údaje, protože nevíme, kdo přesně nám odpovídal a jestli 

odpovídal pravdivě.  
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Hlavním důvodem užití této techniky bylo to, že mám větší možnost získat mnohem více 

respondentů vzhledem k cílové skupině, do které patří studenti vysokých škol v Praze. 

4.2.1  Dotazník 

Podle Přibové (1996) lze postup tvorby dotazníku rozdělit do několika etap, které jsou 

v jisté posloupnosti, ale přesto nejsou od sebe striktně odděleny, a naopak se navzájem 

podmiňují: 

1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést. 

2. Určení způsobu dotazování. 

3. Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr. 

4. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace. 

5. Konstrukce celého dotazníku. 

6. Pilotáž. 

Poté, co jsem v teoretické části této práce vymezila pojmy popularita, sport a atletika, 

které jsou stěžejní pro můj výzkum, a v předchozí kapitole 4.1 Marketingový výzkum 

definovala cíl výzkumu, cílovou skupinu a ujasnila si způsob dotazování, jsem provedla 

operacionalizaci, kterou naleznete podrobněji v příloze č. 1 této práce. V té jsem určila 5 

základních okruhů, kterým se výzkum věnoval. Za prvé to byl přístup k atletice, který 

jsem zkoumala z hlediska aktivního i pasivního zájmu o atletiku, za druhé povědomí o 

populárních osobnostech, tedy atletech, za třetí atraktivita atletiky a jejích disciplín, 

v rámci které jsem na základě výzkumu určila postavení atletiky mezi jinými sporty, za 

čtvrté propagace atletiky prostřednictvím reklamy a projektů ČAS a za páté negativní 

vlivy působící na popularitu atletiky. Na základě takto zvolených podtémat výzkumu 

jsem začala sestavovat otázky a konstruovat celý dotazník. 

Dotazník byl rozdělen standardně do tří částí, mezi které patřil průvodní dopis v hlavičce 

dotazníku, samotné tělo dotazníku se všemi na sebe navazujícími otázkami a poděkování 

respondentům za jejich čas a ochotu vyplnit dotazník.  

Dotazník obsahuje celkem 27 otázek, ale průměrný počet vyplněných otázek na každého 

respondenta je 19,3. Je to hlavně z důvodu několikanásobného větvení a zařazení 

několika nepovinných otázek. Průměrná doba byla o trochu delší (přesně 10:23), než jsem 

původně předpokládala (necelých 10 min.). Otázky se respondentům zobrazovali podle 

nastaveného větvení, a pokud se někdo vrátil k předchozí otázce zajišťující větvení, 

změnili se mu automaticky další otázky k vyplnění. Pro doplnění základních informací 
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ještě uvádím orientační návratnost dotazníků, která byla 41,3 % a je dána poměrem 

vyplněných a zobrazených dotazníku a neber v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani 

dotazník nezobrazili. 

Otázky byli rozděleny podle Kotlera et al. (2013) a Přibové (1996), podle nichž existují 

tři základní typy otázek: otevřené, uzavřené a polouzavřené. Z celkového počtu 27 otázek 

jich bylo celkem sedm otevřených, sedmnáct uzavřených, které bychom ještě mohli dále 

rozdělit na jednu dichotomickou (možnost odpovědí pouze ano/ne), osm multiple choice 

(výběr z několika daných odpovědí), sedm otázek se škálami a jednu stupnicovou otázku, 

a nakonec i tři polouzavřené. Dotazník se větvil ve čtyřech částech, na otázce č. 1, č. 4, 

č. 5 a č. 13. Nepovinnými otázkami byly č. 11, č. 25 a č. 27. 

Předposledním krokem byla konstrukce celého dotazníku. Otázky byly seřazeny a 

strukturovány tak, aby jejich posloupnost dávala v dotazníku logicky smysl. Snažila jsem 

se dbát i na celkovou délku dotazníku, aby neodrazoval respondenty a zároveň aby stále 

získával dostatečné množství informací, které potřebuji zjistit.  

Nakonec jsem provedla pilotáž na vzorku 10 lidí, což sloužilo jako jakýsi předvýzkum, 

abych zjistila, zda v dotazníku nejsou nějaké nejasnosti nebo případně chyby a aby byla 

zajištěna validita a reliabilita dotazníku. Obdržela jsem zpětnou vazbu a některé otázky 

byly upraveny, např. otázka č. 19 byla změněna – původně se zde určovalo pořadí 

jednotlivých disciplín podle atraktivity, ale bylo to příliš zdlouhavé, nejasné a 

nepřehledné pro respondenta, takže byla upravena na otázku se škálami. Mezi další 

úpravy patří i přidání odpovědi „Žádné skupiny disciplín pro mě nejsou atraktivní“ 

k otázce č. 20 a přidání odpovědi „Žádný“ k otázce č. 22. A v neposlední řadě zde bylo i 

několik gramatických chyb a překlepů, které jsem následně také upravila.  

Věřím, že pilotáž společně s operacionalizací pomohli k tomu, aby se validita dotazníku 

zvýšila a aby otázky skutečně měřili to, co bylo stanoveno v předchozích bodech tvorby 

dotazníku. V tomto ohledu byly tyto dva kroky naprosto zásadní pro celý výzkum.  
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5  VÝSLEDKY VÝZKUMU A INTERPRETACE DAT 

Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole, jakási orientační návratnost dotazníku, která je 

v tomto elektronickém dotazování dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků a 

nebere v úvahu ty respondenty, kteří byli osloveni, ale dotazník ani nezobrazili, byla 

menší než 50 %. Celkový počet dotázaných byl 176, ale hned u prvního a nejdůležitějšího 

větvení bylo vyřazeno 9 respondentů pro nesplnění základní podmínky účasti na 

výzkumu, kterou bylo být studentem vysoké školy v Praze. Zaznamenaných celkových 

odpovědí je tedy 167, ale ne u všech otázek je 100 % odpovědí, protože některé z nich 

byli nepovinné nebo protože z důvodu větvení dotazníku nebylo respondentům 

umožněno odpovídat na danou otázku.  

5.1  Charakteristika respondentů 

V této kapitole budu charakterizovat respondenty a jejich vztah k atletice, což mi poté 

pomůže analyzovat lépe ostatní odpovědi a zjistit vzájemné souvislosti mezi určitou 

charakteristikou a jinou odpovědí. Následující tabulka č. 6 zobrazuje počet studentů 

vysokých škol nebo univerzit v Praze, kteří se mého výzkumu zúčastnili. 

Tabulka č. 6: Jsi studentem vysoké školy nebo univerzity v Praze? 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Ano 167 94,89 % 

Ne 9 5,11 % 

Celkem 176 100,00 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

5.1.1  Rozdělení studentů podle typu studia 

Následující tabulka č. 7 ukazuje, jaké bylo zastoupení jednotlivých typů studia ve 

výzkumu v porovnání s původně plánovaným počtem na základě analýzy databází ČSÚ 

a MŠMT. Plánované % v tabulce č. 7 odpovídá podílu počtu studentů daného typu studia 

na celkovém počtu studentů v roce 2017. 
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Tabulka č. 7: Jaký typ studia právě navštěvuješ? 

Odpověď Počet % Plánované % 

Bakalářský 118 70,66 % 57,6 % 

Navazující (magisterský) 47 28,14 % 35,7 % 

Doktorský 2 1,20 % 7,4 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Plánované % mělo pouze orientační charakter, protože bohužel nebylo možné nijak 

zajistit to, aby byl dotazník distribuován přesně určitému počtu studentů bakalářského, 

magisterského či doktorského studia. Proto se procenta poměrně o dost liší od původně 

stanovených hodnot. Naštěstí ale bylo zachováno to, že nejvíce respondentů studuje 

bakalářský obor (přesně 118), méně už magisterský (přesně 47) a nejméně doktorský 

(přesně 2). Skupinu studentů doktorských oborů nepovažuji v tomto zastoupení za 

reprezentativní, a proto se dále nebudu zabývat jakoukoliv její závislostí na jiných jevech. 

5.1.2  Rozdělení studentů podle zaměření jejich oborů 

Respondenti si mohli vybrat z deseti uvedených zaměření jejich oborů, jejichž rozdělení 

jsem v takovéto podobě převzala ze serveru Vysokeskoly.cz, protože si myslím, že 

opravdu zahrnuje většinu existujících oborů. V tabulce č. 8 je zobrazen celkový počet 

studentů jednotlivých oborů v tomto výzkumu, který bude podrobněji konfrontován 

v kapitole 7 Diskuze a limity provedeného výzkumu s orientačním rozmezím 

plánovaného procentuálního zastoupení studentů jednotlivých oborů ve výzkumu, které 

jsem již podrobněji komentovala v kapitole 4.1.4 Určení velikost vzorku.  
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Tabulka č. 8: Rozdělení studentů podle jednotlivých oborů 

Odpověď Počet % 

Ekonomie a management 38 22,75 % 

Sport a učitelství 33 16,17 % 

Přírodní vědy 22 13,17 % 

Technika a informatika 21 12,57 % 

Právo a veřejná správa 12 7,19 % 

Humanitní a společenské vědy 11 6,59 % 

Medicína a farmacie 10 5,99 % 

Zemědělství a veterinářství 10 5,99 % 

Jazyky a mezinárodní studia 5 2,99 % 

Kultura a umění 5 2,99 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Výzkumu se nejvíce účastnili studenti oborů Ekonomie a management. Pouze o 5 

respondentů méně měly obory Sport a učitelství, což je pravděpodobně ovlivněno tím, že 

spousta lidí v mém okolí navštěvuje FTVS UK a byli ochotni vyplnit dotazník. Přes 

dvacet respondentů měly pak ještě obory Přírodní vědy a Technika a informatika. Co se 

týče reprezentativnosti počtu respondentů jednotlivých oborů, musím konstatovat, že pro 

obor Kultura a umění a Jazyky a mezinárodní studia nebyla dostatečně zajištěna. 

Odpovědi respondentů těchto oborů ponechám ve výzkumu a budu je analyzovat 

společně s ostatními odpověďmi v dalších otázkách, ale nebudu je dále nijak samostatně 

rozebírat ani dávat do určitých souvislostí s dalšími jevy. Pro obory Zemědělství a 

veterinářství, Medicína a farmacie, Humanitní a společenské vědy a Právo a veřejná 

správa je počet respondentů poměrně malý, ale je jich alespoň 10, což už považuji alespoň 

za částečně reprezentativní. 

V následujícím grafu č. 1 je možné porovnat tedy procenta zastoupení respondentů 

v jednotlivých oborech. 
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Graf č. 1: Počet studentů jednotlivých oborů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Celkovou reprezentativnost hodnotím na základě tohoto rozboru jako uspokojivou pro 

potřeby tohoto výzkumu. 

Očekávaná, ale i přesto zajímavá závislost byla zjištěna u magisterského typu studia, kde 

při označení této možnosti panovala 3,4x větší pravděpodobnost, že respondent vybere u 

třetí otázky Právo a veřejná správa. Přesněji řečeno: 11 respondentů (z 12), kteří označili 

u třetí otázky možnost Právo a veřejná správa, zároveň označili u druhé otázky možnost 

Navazující (magisterský) typ studia.  

5.2  Vztah a aktivní přístup k atletice 

Velmi důležitou otázkou byla otázka č. 4, podle které byli respondenti rozděleni podle 

vztahu v atletice a dále větvila dotazník. V grafu č. 2 tedy vidíme procentuální zastoupení 

všech možností odpovědi. 
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Graf č. 2: Vztah k atletice 

  

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

V této otázce bylo záměrem dostat obecný přehled o rozdělení respondentů podle jejich 

vztahu k atletice. U možností „Jsem/Byl/a jsem atlet/ka“ a „Jsem trenér/ka nebo rozhodčí 

nebo pracuji v organizační struktuře nějaké atletické organizace“ jsem předpokládala 

větší zájem o atletiku než u ostatních možností, proto tyto dvě možnosti řadím na první 

místo podle intenzivnosti vztahu k atletice. Dohromady tyto možnosti volilo jen 22,16 % 

respondentů. 

Ani těch, kteří se považují za fanoušky atletiky, nebylo mnoho, pouhých 6,59 %. Nejvíce 

respondentů (přesně 38,32 %) se považovalo alespoň za příznivce atletiky, kteří ji 

příležitostně sledují, a hned na druhém místě s 32,93% zastoupením byli respondenti bez 

jakéhokoliv vztahu k atletice.  

To samozřejmě vypovídá o celkovém vnímání atletiky mezi mladými lidmi, a hlavně tedy 

vysokoškolskými studenty. Pro další otázky tedy mějme na paměti, že z přibližně 70 % 

zodpovídali otázky respondenti s minimální či žádným zájmem o atletiku. 

Byly zjištěny zajímavé souvislosti pro různé odpovědi na tuto otázku. Jak bude ještě dále 

popsáno podrobněji, pokud respondent označil odpověď „Jsem/Byl/a jsem atlet/ka.“, byla 

5,3x větší pravděpodobnost, že označí v otázce č. 5 odpověď „Ano, 

ale trénuji nepravidelně (jak to zrovna stíhám).“, v otázce č. 7 odpověď 
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„Sám/Sama jsem si vybral/a tento sport.“ a v otázce č. 8 odpovědi 1 nebo 2 ilustrující 

velmi dobrý nebo dobrý vztah s trenérem. 

Další zjištěná souvislost byla mezi odpovědí na otázku č. 4 „Žádný vztah k atletice 

nemám, nejsem fanoušek.“ a mezi odpovědí na otázku č. 12 (Změnil se nějak v poslední 

době tvůj zájem o atletiku?) „Ne, stále nemám žádný vztah k atletice“, kterou zaškrtlo 

necelých 94 % respondentů bez vztahu k atletice. Zároveň 100 % studentů z této skupina 

zvolili odpověď „Žádné skupiny disciplín pro mě nejsou atraktivní“ v otázce č. 20 (Vyber 

skupiny disciplín, které jsou pro Tebe atraktivní z pohledu diváka.).  

Dále byl dotazník větven na základě odpovědi. Pokud respondent spadal do skupiny 

bývalých či současných atletů a atletek, pokračoval k otázkám č. 5– č. 8. Volbou ostatních 

možností byli respondenti přesměrováni až na otázku č. 9. 

5.2.1  Aktivní provozování atletiky 

V otázce č. 5 jsem se atletů ptala, jestli se ještě stále aktivně věnují atletice. Celkem na 

tuto otázku odpovídalo 33 respondentů. Následující tabulka č. 9 ukazuje rozložení 

celkového počtu respondentů mezi pět nabízených odpovědí. 

Tabulka č. 9: Aktivní provozování atletiky 

Odpověď Počet 

Ano, ale trénuji nepravidelně. (jak to zrovna stíhám) 13 

Ne, už netrénuji vůbec. 10 

Ano – pravidelně trénuji až 4x a více v týdnu. 6 

Ano, ale trénuji jen příležitostně. 4 

Ano – pravidelně trénuji méně než 4x v týdnu. 3 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Nejvíce převládala odpověď s nepravidelným trénováním, kterou označilo 13 atletů.  

Druhou největší skupinou jsou ti, kteří už netrénují vůbec. Ti byli ještě v otázce č. 6 tázáni 

na důvod ukončení atletické činnosti. Jejich odpovědi jsou zaznamenány v následujícím 

schématu č. 3. 
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Schéma č. 3: Důvody pro ukončení atletické činnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Na tuto otázku odpovídalo 10 respondentů, jedna odpověď bohužel nebyla zaznamenána, 

takže každá z odpovědí ve schématu č. 3 byla uvedena právě jedním respondentem.  

Pět respondentů z devíti zdůvodňuje svoje rozhodnutí skončit s atletikou tím, že už na ní 

neměli čas a že se začali věnovat více škole, práci nebo jiným koníčkům. V jedné 

odpovědi také respondent poukazuje na náročnost tréninků, který není každý schopný 

zvládnout při vytíženosti školou, prací a dalšími aktivitami. Jeden respondent uvedl, že 

není možnost trénovat. Domnívám se, že je to způsobeno hlavně přechodem na vysokou 

školu, kdy student nemůže každý den dojíždět na tréninky do rodného města. Jsou určité 

možnosti, jak v Praze dál trénovat, ale bohužel, pokud není dotyčný opravdu elitní atlet a 

nemá atletiku stále jako prioritu, nevrátí se k ní nikdy v takovém rozsahu jako dříve. 

V tomto ohledu je dle mého názoru prostor pro zlepšení práce Českého atletického svazu 

a prostor pro vytvoření nějakého konceptu, který by mohl alespoň částečně zabránit 

odchodu atletů, kteří nejsou elitní. 

Další odpovědi jsou právě ty, které mě v tomto výzkumu zajímají nejvíce. Atletika je 

přestala bavit, a zvláště jednoho respondenta nebavilo závodění, které k vrcholové 

atletice neodmyslitelně patří. Proč by ale nemohl dělat atletiku jen pro radost? Kluby to 

mají často nastavené tak, že když atlet závodí, má levnější příspěvky. Zároveň za určitý 

počet závodících může oddíl či klub dostat příslušný grant. Největší roli tu opět hrají 

finance, ale jestliže má být atletika základem pro všechny sporty, jak můžeme dopustit, 
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aby mládež a mladí dospělí měli pocit, že atletika je jen pro „vyvolené“ s velkým talentem 

a vůlí závodit? 

Jeden respondent uvedl jako důvod ukončení zranění, což je také častým důvodem pro 

ukončení jakéhokoliv vrcholového sportu.  

Všechny tyto otázky vyvstávající nejen z těchto odpovědí jsou podnětem pro další 

výzkum, který by využil pravděpodobněji metody kvalitativního charakteru pro hlubší 

analyzování veškerých souvislostí s tímto problémem. 

Další otázkou jsem zjišťovala u bývalých a současných atletů, jak se vůbec k atletice 

dostali. Odpovědi, které respondenti mohly zvolit ze tří nabízených možností nebo napsat 

svojí vlastní odpověď, zachycuje schéma č. 4. 

Schéma č. 4: Jak si se dostal/a k atletice? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Číslo v pravém horním rohu se rovná absolutní četnosti odpovědí. Nejčastěji si tedy 

sportovci vybrali atletiku sami nebo díky kamarádům, anebo jim jí vybrali rodiče či 

prarodiče.  

Dalších osm odpovědí napsali respondenti sami, kde šest z nich se dá shrnout pod jednu 

možnost – přes školu. Nejčastěji psali, že si jich někdo všimnul na školních závodech 

nebo že jejich tělocvikář byl zároveň trenérem atletiky, také se objevila odpověď, že 

dotyčný chodil do sportovní třídy v rámci základní školy, kde atletiku dělal. Mezi dalšími 

možnostmi, jak se respondenti dostali k atletice, bylo např. přes triatlon nebo před sestru, 

která se věnuje atletice.  
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5.2.2  Vztah s trenérem 

Poslední otázkou „pouze pro atlety“ bylo hodnocení vztahu s trenérem. Respondent měl 

na výběr ze škály od 1 do 5, kde 1 znamenala velmi dobrý vztah, 2 dobrý vztah, 3 neutrální 

vztah, 4 špatný vztah a 5 velmi špatný vztah. Tabulka č. 10 ukazuje, jaké možnosti 

respondenti volili nejčastěji, přičemž možnost 5 neoznačil žádný z nich. 

Tabulka č. 10: Vztah s trenérem 

Odpověď Počet 
 Statistická 

poloha 
Hodnota 

Velmi dobrý 18  Průměr 1,58 

Dobrý 10  Modus 1 

Neutrální 4  Medián 1 

Špatný 1    

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Přes 50 % respondentů mělo velmi dobrý vztah s trenérem, což je určitě pozitivní pro 

celou českou atletiku. Dalších 30 % hodnotili jejich vztah s trenérem jako dobrý, takže 

pravděpodobně byli spokojeni, ale dalo se určitě něco zlepšit. Zde se opět nabízí zkoumat 

dále pomocí dalších otázek, k čemuž už nebyl v rámci tohoto výzkumu prostor.  

Co se týče statistických poloh, při jejich výpočtu byly započítány i extrémní hodnoty. 

Průměrnou hodnotou bylo 1,58, což nám značí, že vztah s trenérem byl u většiny velmi 

kladný s jistými výjimkami. Modus označuje hodnotu s nejvyšší absolutní četností, 

medián pak střední hodnotu souboru.  

Na základě těchto statistických hodnot můžeme říct, že celkově se hodnoty blížili spíše 

k 1, tedy k velmi dobrému vztahu s trenérem.  

Pouze jedna odpověď vyjadřovala špatný vztah s trenérem, což také mohlo vést nebo 

možná povede ke změně trenéra anebo k ukončení atletické činnosti. Na grafu č. 3 si 

můžeme všechny hodnoty prohlédnout znovu a porovnat mezi sebou. 
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Graf č. 3: Vztah s trenérem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

5.3  Osobnosti atletiky  

Další částí mého výzkumu byly i osobnosti, hvězdy, legendy a známé tváře českého i 

světového atletického prostředí. 

Ještě předtím, než se dostaneme k těmto osobnostem atletiky, chci představit jednu 

otázku, ve které jsem zjišťovala, co se respondentům vybaví jako první, když se řekne 

„atletika“. Tato otázka úplně nepatří do žádného z podtémat výzkumu, ale jelikož 

předcházela otázkám na osobnosti, vkládám ji do této kapitoly, aby se zachovala 

souslednost otázek jako v dotazníku.  

Respondenti tentokrát nevybírali z možností, ale měli možnost sami napsat svou 

odpověď. Otázka byla zařazena mezi povinné. 

Nejčastější odpovědi jsou zaznamenány na obrázku č. 5, ve kterém jsou poskládány do 

tvaru písmene „A“ jako atletika a ve kterém velikost písma jednotlivých odpovědí 

odpovídá četnosti výskytu odpovědi. 
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Obrázek č. 5. Co se Vám jako první vybaví, když se řekne „atletika“? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

5.3.1  Legendy 

Následující tabulka č. 11 už do této kapitoly patří a uvádí 12 největších legend světové i 

české atletiky podle respondentů v tomto výzkumu. Respondenti měli za úkol sami napsat 

tři jména a k nim i disciplíny, ve kterých atleti závodili. Cílem tohoto zkoumání bylo 

zjistit, koho považují studenti vysokých škol, i přesto že se o atletiku příliš nezajímají, za 

největší legendu atletického prostředí a zároveň ověřit jejich znalosti disciplín, ve kterých 

atleti závodili. 
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Tabulka č. 11: Top 12 Legend světové i české atletiky 

Pořadí Jméno 
Počet 

hlasů 
SD 

SD / 

počet 

hlasů v 

% 

ND 

ND / 

počet 

hlasů v 

% 

ŠD 

1. Usain Bolt 98 68 69,39 % 29 29,59 % 1 

2. Emil Zátopek 82 54 65,85 % 28 34,15 % 0 

3. Jan Železný 57 40 70,18 % 15 26,32 % 2 

4. 
Barbora 

Špotáková 
48 32 66, 67 % 16 33,33 % 0 

5. Roman Šebrle 47 28 59, 58 % 18 38,30 % 1 

6. 
Jarmila 

Kratochvílová 
16 15 93,75 % 1 6,25 % 0 

7. Jesse Owens 6 5 83,33 % 1 16,67 % 0 

8. - 9. Pavel Maslák 5 2 40,00 % 3 60,00 % 0 

8. - 9. Mohamed Farah 5 2 40,00 % 3 60,00 % 0 

10. - 12. Ashton Eaton 4 4 100,00 % 0 0,00 % 0 

10. - 12. Sergey Bubka 4 4 100,00 % 0 0,00 % 0 

10. - 12. Tomáš Dvořák 4 4 100,00 % 0 0,00 % 0 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Jako první uvádím vysvětlivky zkratek užitých v tabulce č. 11:  

• SD – správně uvedená disciplína, 

• ND – neuvedená disciplína, 

• ŠD – špatně uvedená disciplína. 

Legendy jsou v tabulce č. 11 seřazené podle absolutního počtu hlasů. S přehledem 

respondenti zvítězil sprinter Usaina Bolta, známý také jako „nejrychlejší muž světa“. 

O pár hlasů za ním byl druhý Emil Zátopek jakožto největší česká legenda atletiky. 

S menším počtem hlasů byli dále na třetím místě oštěpař Jan Železný, čtvrtá oštěpařka 

Barbora Špotáková a pátý desetibojař Roman Šebrle. Velmi mě překvapilo, že v tabulce 

je z prvních šesti atletů pět českých.  
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V dalších sloupcích je uveden počet respondentů, kteří k atletovi uvedli i příslušnou 

disciplínu nebo disciplíny, ve kterých nejvíce zazářili, % podíl správných odpovědí na 

celkovém počtu hlasů, počet respondentů, kteří neuvedli žádnou disciplínu a jejich % 

podíl na celkovém počtu hlasů, a nakonec i počet respondentů, kteří uvedli disciplínu 

špatně. Těch podle mého očekávání bylo překvapivě málo, je to pravděpodobně 

způsobeno tím, že pokud si respondent nebyl jistý, disciplínu neuvedl. Správnou 

disciplínu uvedlo v průměru 65,73 % respondentů a žádnou disciplínu neuvedlo průměrně 

25,38 % respondentů.  

Znalost světových i českých atletů a jejich disciplín je poměrně uspokojivá z hlediska 

četností odpovědí. Na druhou stranu jména se stále opakovala a studenti uváděli pouze ty 

největší „hvězdy“ až na výjimky. Ti, kteří se o atletiku zajímají pravděpodobně více, 

uváděli i mediálně ne příliš známé osobnosti tohoto sportu jako např. Eliud Kipchoge, 

Tirunesh Dibaba, Stefan Holm nebo Haile Gebrselassie a další. 

5.3.2  Vzory 

Další otázka směřovala na atletické vzory, které jsou seřazeny podle četnosti výskytu 

v odpovědích v tabulce č. 12. Otázka byla nepovinná.  

Nejvíce byl zmiňován Usain Bolt, který vyhrál u respondentů i jako největší legenda, a 

Roman Šebrle jako někdejší držitel světového rekordu v desetiboji. Pro tři respondenty 

byla vzorem i Barbora Špotáková jakožto dosavadní držitelka světového rekordu v hodu 

oštěpem. Dále studenti zmiňovali i své kamarády, trenéry a také jiné zahraniční i české 

atlety, kteří jsou uvedeni v tabulce č. 12. 
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Tabulka č. 12: Atletické vzory 

Pořadí Jméno 
Počet 

hlasů 

 
Pořadí Jméno 

Počet 

hlasů 

1. - 2. Usain Bolt 5  7. - 18. Kevin Mayer 1 

1. - 2. Roman Šebrle 5  7. - 18. Tomáš Dvořák 1 

3. Barbora Špotáková 3  7. - 18. Galen Rupp 1 

4. - 6. Zuzana Hejnová 2  7. - 18. Renaud Lavillenie 1 

4. - 6. Jan Železný 2  7. - 18. Allyson Felix 1 

4. - 6. kamarádi 2  7. - 18. Mo Farah 1 

7. - 18. Emil Zátopek 1  7. - 18. Katarina 

Johnson-Thompson 
1 

7. - 18. Jessica Ennis-Hill 1  7. - 18. Jesse Owens 1 

7. - 18. můj trenér 1     

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

5.4  Pasivní zájem o atletiku a sledování v masmédiích 

Další podstatnou částí tohoto výzkumu je pasivní zájem o atletiku, do kterého spadá i 

zájem v masmédiích. Do této oblasti spadá šest otázek z dotazníku, konkrétně otázky 

č. 12 – č. 17.  

Pasivní zájem a sledovanost v masmédiích jsou hlavním ukazatelem pro hodnocení 

popularity jakéhokoliv sportu, která se dá zároveň skrz masmédia velmi snadno ovlivnit. 

Tuto problematiku zmiňuji v teoretické části v kapitole 2.2.2 Popularita a média. 

5.4.1  Změna zájmu 

Úvodní otázkou tohoto tématu byl dotaz na změnu zájmu. Otázka byla zdánlivě jedna, 

ale odpovědi byli směřované tak, aby rovnou kvantifikovali pozitivní či negativní změnu 

a neměnnou situaci. Respondenti měli na výběr z pěti odpovědí, ze kterých se tři týkaly 

neměnného zájmu a dvě jeho změny. Obě situace nám zachycuje graf č. 4 a graf č. 5.  
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Graf č. 4: Respondenti beze změny zájmu o atletiku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Graf č. 5: Respondenti se změnou zájmu o atletiku 

  

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Čísla v grafu reprezentují absolutní četnost dané odpovědi v celé otázce, součet procent 

v jednom grafu odpovídá 100 %, tzn. procento zastoupení odpovědi platí pouze pro danou 

část otázky.  

Necelých 80 % respondentů z celkového počtu uvedlo, že se jejich zájem o tento sport 

v poslední době výrazně nezměnil, z nichž 55 % jeví o atletiku malý zájem. Studentů bez 

jakéhokoliv zájmu je z celého souboru sice nepatrně přes 20 %, ale vzhledem 

k odpovědím na předchozí otázky a původním očekávání je toto číslo poměrně malé.  

Zbylých cca 20 % respondentů v poslední době změnilo svůj zájem, z nichž 40 % 

pozitivně, jejich zájem se tedy zvýšil. Nutné je ale dodat, že z celého souboru je to pouze 

něco přes 8 %. Skoro 13 % respondentů má stále menší zájem, což potvrzuje klesající 

trend v oblíbenosti atletiky u mladých lidí. 13 % sice není nijak velké číslo, ale osobně si 

myslím, že se každým rokem bude zvyšovat.   

72 
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Zajímavá byla analýza toho, jak hlasovali bývalí či současní atleti, z níž vyšlo že 30 % 

z nich označilo právě možnost se stále upadajícím zájmem o atletiku. Konkrétně to bylo 

10 respondentů ze 33 celkově odpovídajících této charakteristice. 

5.4.2  Návštěva stadionu 

Podkategorií pasivního zájmu je i návštěvnost stadionů a aktivní fanouškovství. 

Odpovědi na otázku č. 13 „Navštívil/a si někdy atletické závody osobně?“ jsou 

znázorněny v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: Návštěvnost atletických závodů přímo na stadionu 

Odpověď Počet % 

Ne 65 38,92 % 

Ano – jako závodník nebo trenér 59 35,33 % 

Ano – jako divák/fanoušek 43 25,75 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Odpovědi jsou poměrně proporcionálně rozděleny mezi všechny respondenty, kde mezi 

absolutní četností jednotlivých odpovědí je rozdíl 5–16 respondentů. Respondentů, kteří 

nikdy nenavštívili atletické závody osobně, je opět nejvíce. Další dvě odpovědi by se dali 

hodnotit dohromady, protože pokud někdo závodil nebo dělal někomu trenéra na 

závodech, tak se musel minimálně v té době o atletiku nějakým způsobem zajímat.  

Studenti byli požádáni o označení odpovědi „Ano – jako závodník nebo trenér“ v případě, 

že by mohli označit jak odpověď zmíněnou, tak i odpověď „Ano – jako divák/fanoušek“. 

Takto jsme zjistili počet studentů, kteří absolvovali alespoň jednou v životě atletický 

závod. A zdaleka ne všichni jsou bývalí či současní atleti. Za ty se považuje pouze 33 

respondentů, jak již bylo uvedeno výše v otázce č. 4. Z toho vyplývá, že další 26 studentů 

zkoušelo atletické disciplíny v rámci jiných akcí např. školních závodů. 

Pro komplexnost výsledků jsem zjišťovala, kolik respondentů z těch, kteří se v otázce č. 4 

považují za fanoušky nebo příznivce (celkem 75), navštívili atletické závody osobně. 

Celkem jich bylo 32, což je z celkového počtu fanoušků a příznivců pouze necelých 43 

%. Ale vzhledem k tomu, že poměr příznivců a fanoušků jasně mluví ve prospěch 

příznivců (cca 85 % z celkového počtu fanoušků a příznivců), lze předpokládat, že většina 

fanoušků byla fandit na závodech osobně, což prokázala další analýza, která potvrdila 
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tento jev u 8 z 11 fanoušků. Dalších 24 respondentů splňující tuto podmínku patřilo tedy 

mezi příznivce, a to je z celkového počtu příznivců (64) 37,5 %.  

65 respondentů, kteří v předchozí otázce řekli, že nikdy nebyli osobně na stadionu, dostali 

otázku č. 14, která nabízela volnou odpověď na to, proč se nikdy nezúčastnili. Odpovědi 

se daly vesměs shrnout do 12 hlavních důvodů, které ilustruje tabulka č. 14. 

Tabulka č. 14: Důvody pro nenavštívení atletických závodů osobně 

Odpověď Počet 

Atletika mě nezajímá 20 

Nebyla příležitost 8 

Dávám přednost jiným zájmům 7 

Atletika mě nebaví 6 

Stačí mi to v televizi 5 

Nebyl důvod 4 

Sleduji jen OH, nanejvýš Diamantovou ligu 3 

Není / nebyl čas 3 

Nikdy mě je nenapadlo vyhledávat 2 

Nikdo v okolí ani já atletiku neděláme ani nechodíme fandit 2 

Sledovat to přímo na stadionu je nuda 2 

Mám rád velké, vrcholné akce, které moc v ČR nebývají 2 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Nejčastěji respondenti odpovídali, že je atletika ve skutečnosti nezajímá, což je určitě 

racionální důvod, proč nenavštívit závody. Mezi další takové patří i dávání přednosti 

jiným zájmům, což byla třetí nejčastější odpověď. Dále sem můžeme řadit i „Atletika mě 

nebaví“ nebo „Stačí mi to v televizi“ apod.  

Za zvláštní považuji odpovědi „Nebyla příležitost“, „Nebyl důvod“ nebo „Nebyl čas“. 

Toto jsou klasické ukázky výmluv, za kterými stojí jiný důvod. Dnes existuje spousta 

závodů, na které se můžeme jít podívat. A v Praze obzvlášť. Pravým důvodem bude 

pravděpodobně to, že je atletika nezajímá nebo nebaví, ale o tom už lze pouze spekulovat. 
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Někteří respondenti svou odpověď rozvedli a poskytli mi další možné důvody a zároveň 

něco, nad čím by stálo za to dále uvažovat. Na základě toho by se dalo něco dělat pro to, 

aby se to změnilo. Dva respondenti si stěžovali, že raději navštíví spíše vrcholné akce, ale 

ty moc v rámci ČR ani Prahy nebývají. Když nepočítám každoroční události jako je např. 

Odložilův memoriál nebo Zlatou tretru, posledními velkými akcemi byli v roce 2015 

Halové mistrovství Evropy, které se konalo v O2 Areně v Praze, a v roce 2018 IAAF 

Kontinentální pohár v atletice v Ostravě. Je opravdu škoda, že se u nás nepořádá více 

takových akcí. Nutné je ale dodat, že pořádání těchto významných akcí světové atletiky 

obnáší spoustu práce, úsilí a stojí hodně peněz, jejichž množství se s velikostí akce 

zvyšuje, což je, domnívám se, ten hlavní důvod, proč se ČAS neuchází o více 

takovýchto akcí.  

Další respondenti uvedli, že atletika je nudná při sledování na stadionu. To samozřejmě 

záleží na tom, co člověk od sportovní akce očekává. Atletika není jako fotbal ani lední 

hokej, kde se každou chvíli něco děje. Jeden z respondentů poukázal na to, že jsou pro 

něj týmové sporty mnohem zajímavější. I proto je u nás tak oblíbený fotbal nebo lední 

hokej nebo další týmové sporty, které obsazují první místa jak v oblíbenosti, tak 

v návštěvnosti po celém světě. Týmový výkon je poutavější, souvislejší a pokaždé 

vznikají odlišné herní akce. A individuální sporty včetně atletiky tomu budou vždy čelit. 

Ty ale zase nabízejí výjimečné výkony, individuality, se kterými se můžete snáze 

identifikovat, a mnoho dalšího. V poslední době se v této souvislosti ve světové atletice 

objevují snahy udělat z ní částečně kolektivní sport. Koncem června v rámci Evropských 

her v běloruském Minsku probíhalo testování nového formátu DNA (Dynamická 

nová atletika). 

Poslední odpovědí, která mě zaujala, byl dodatek k tomu, že respondenta atletika nebaví 

z toho důvodu, že jde jen o genetiku a vůli trénovat, ne pouze o talent. Respondent má 

pravdu v tom, že pouze talent nestačí a že atletika vyžaduje na velmi vysoké úrovni 

disciplínu, vůli a určité vrozené předpoklady k tomuto sportu. Ale který sport to dnes na 

vysoké úrovni nevyžaduje? O tomto tématu bychom mohli spekulovat, ale to již není 

náplní této práce.  

A konečně se v této podkapitole dostáváme k těm, kteří někdy navštívili osobně atletické 

závody. Otázka č. 15 „Jakých závodů si se účastnil/a?“ byla rozdělena do čtyř částí, 

konkrétně na velkém mezinárodní závody, do kterých řadím Olympijské hry, Mistrovství 

světa (MS), Mistrovství Evropy (ME) a halové MS a ME, dále na mezinárodní mýtinky 
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jako Diamantová liga, mýtinky IAAF a různé memoriály, pak také velké závody v rámci 

ČR, mezi které řadím Mistrovství ČR, Halové mistrovství ČR atd., a nakonec i závody 

na nižší úrovni v rámci ČR jako jsou ligy, soutěže družstev, přebory krajů, veřejné závody 

atd. U každé kategorie byla možnost zvolit z pěti možností odpovědi – vždy (se 

účastním), většinou, občas, příležitostně, nikdy – a jejich zastoupení je uvedeno 

v grafu č. 6. 

Graf č. 6: Frekvence návštěvnosti jednotlivých typů závodů na stadionech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Nejvíce vyrovnané rozložení respondentů měly závody na nižší úrovni, kde byla i největší 

skupina těch, kteří se účastní příležitostně (44), občas (14), většinou (16) a vždy (19). 

Největší skupina s odpovědí nikdy patřila k velkým mezinárodním závodům, ale čítala 

také hodně odpovědí u mezinárodních mítinků. Počet návštěv je samozřejmě ovlivněn i 

četností nabízených akcí v rámci ČR. Někteří, a to hlavně bývalí a současní atleti, se 

určitě účastnili i některých zahraničních závodů, ale tato skupina nebude s velkou 

pravděpodobností tak početná.  

5.4.3  Masmédia 

V této kapitole si přestavíme dvě další otázky týkající se atletiky a masmédií.  

Otázka č. 16 řešila frekvenci sledování jednotlivých vybraných typů masmédií a výsledky 

vidíme na grafu č. 7. 
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Graf č. 7: Frekvence sledování masmédií 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Otázka č. 16 byla koncipována podobně jako otázka č. 15, tedy opět byla rozdělena na 

kategorie, v tomto případě na jednotlivé typy médií, a v každé z nich respondent vybíral 

z pěti možností – velmi často, často, občas, málokdy, vůbec. Nejmenší zájem byl o 

informace z rozhlasu, který nikdy z jejich získání nepoužije skoro 80 % respondentů. 

Nejvíce tedy respondenti získávají informace o atletice z televize, v níž přes 50 % 

respondentů sleduje atletiku alespoň občas. Dále využívají někteří respondenti také 

internetové portály a sociální sítě.  

Tyto výsledky korespondují s celkovou popularitou jednotlivých masmédií. V dnešní 

době se prosazují právě jejich nové formy, jako jsou právě např. sociální sítě. A česká 

atletika toho v poslední době začala také využívat. Na Facebooku už několikátým rokem 

dává živé přenosy, tzv. streamy, z důležitých atletických závodů v rámci ČR, což 

umožňuje uživatelům této sociální sítě sledovat závody kdekoli zdarma. Také se snaží být 

velmi aktivní na Instagramu, což je dnes velmi populární sociální síť hlavně mezi mládeží 

a mladými lidmi. Např. v den závodu zvolí česká atletika jednoho ze závodníků a půjčí 

mu svůj profil, kam on přidává tzv. stories, což jsou fotky a videa, která po 24 hodinách, 

co jsou zveřejněna, automaticky zmizí. ČAS k tomu všemu využívá i své projekty, ze 

kterých můžete znát hlavně projekt Jsem Atlet, momentálně jeden z nejpropagovanějších 

projektů ČAS, který se soustředí na mládežnickou atletiku. Ukázky této zvýšené aktivity 

na Facebooku a Instagramu si můžete prohlédnou na obrázcích č. 6 a č. 7. 

 

 

21

7

13

13

7

20

10

32

26

52

16

30

34

4

42

39

48

44

24

32

95

44

50

132

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TELEVIZE

TISK

INTERNETOVÉ PORTÁLY 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

ROZHLAS

velmi často často občas málokdy vůbec



61 

 

Obrázek č. 6: Příspěvek na instagramovém účtu projektu Jsem Atlet 

 

Zdroj: Instagram (2019) 

Obrázek č. 7: Úvodní stránka Facebooku ČAS a dva příspěvky 

 

Zdroj: Facebook (2019) 

V druhé otázce jsem se ptala respondentů, co je zajímá nejvíce z informací v atletice. 

Otázka č. 17 byla opět koncipována jako předešlé dvě. Výsledky si ukážeme na grafu č. 8. 
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Graf č. 8: Co tě nejvíce zajímá v atletice? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Čísla 1–5 znázorňují, jak moc respondenta zajímá daná informace, kde 1 znamená 

„zajímá mě nejvíce“ a 5 „zajímá mě nejméně“. Nejvíce respondenty zajímají konečné 

výsledky závodů. Dále také průběh nebo obrazový záznam a sestřih ze závodů.  

Necelých 45 % studentů se také rádo dozví různé statistiky výkonů a rekordů. Mezi ty 

nejméně zajímavé informace pro respondenty patří informace ze soukromí atletů a různé 

„drby“ nebo informace o doplňkových akcích a projektech světové nebo české atletiky. 

5.5  Atraktivita disciplín a atletika mezi jinými sporty 

Do této oblasti spadají z celého dotazníku 3 otázky. 

5.5.1  Atletika mezi jinými sporty 

V rámci srovnání popularity atletiky s jinými sporty jsem zvolila otázku č. 18, ve které 

měli respondenti přiřadit vždy pouze jedno číslo od 1 do 8 podle toho, jak atraktivní je 

pro ně daný sport z hlediska diváka. Sporty v tabulce č. 15 byly vybrány proto, že se podle 

různých výzkumů jeví jako nejvíc populární a zároveň je většina z nich považována za 

tradiční. Také jsou to spíše letní sporty, i když např. florbal, technicko – estetické sporty 

(např. gymnastika, tanec, aerobik apod.) a plavání se koná hlavně v hale, a to i v zimě. 

Myslím si ale, že tyto sporty můžou mít hlavní vliv na popularitu atletiky a její 

sledovanost.  
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Tabulka č. 15: Atraktivita atletiky v porovnání s jinými sporty  

Pořadí Sport Průměr Modus Medián Rozptyl 
Směrodatná 

odchylka 

1. Tenis 3,44 2 3 3,90 1,97 

2. Atletika 3,56 3 3 3,53 1,88 

3. Beachvolejbal 4,03 4 4 4,23 2,06 

4. Fotbal 4,12 1 4 6,49 2,55 

5. Technicko-

estetické sporty 
5,03 8 6 7,25 2,69 

6. Plavání 5,13 7 5 3,24 1,80 

7. Cyklistika 5,18 8 6 4,83 2,20 

8. Florbal 5,51 8 6 4,02 2,01 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Pořadí sportů je v tabulce č. 15 uvedeno podle průměrného hlasování respondentů. Pro 

větší přesnost umístění sportů v souboru uvádím i další statistické funkce, protože 

hodnotit toto pouze podle průměru je velmi zkreslující. Vidíme, že tenis a atletika jsou 

prakticky ve všech ohledech na prvních dvou místech. Nejčastějším umístěním u tenisu 

bylo 2., u atletiky 3. Také rozptýlení hodnot v celém souboru a umístění všech hodnot 

kolem průměru bylo u těchto sportů nižší než u ostatních, taktéž u plavání, ovšem 

s horším průměrným umístěním. Plážový volejbal (v tabulce beachvolejbal) skončil na 

třetím místě, protože počet hlasů u 1. – 5. místa byl velmi vyrovnaný a lišil se maximálně 

o 9 hlasů a u 6., 7. a 8. místa byl počet hlasů také velmi vyrovnaný, ale o desítku nižší 

než u míst 1. – 5.  

Nejzajímavější je z tohoto pohledu pozice fotbalu, který se v tomto výzkumu umístil až 

na 4. místě. Nejvíce zaškrtávanou pozicí bylo sice 1. místo s celkovým počtem 44 hlasů, 

ale protože byl počet hlasů vysoký i např. u 7. místa (26 hlasů) nebo 8. místa (19 hlasů), 

způsobilo to, že průměrná hodnota umístění je 4,12. Podle rozptylu a směrodatné 

odchylky vidíme, že hodnoty pro fotbal byli v souboru poměrně široce rozprostřeny a 

moc neodpovídali průměru. Podobnou situaci sledujeme i u technicko – estetických 

sportů, jejichž hodnoty jsou vůbec nejvíce rozprostřeny ze všech sportů. Situace je totiž 
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taková, že velmi často zaškrtávali studenti krajní hodnoty a umístění uprostřed nečítali 

tolik hlasů, proto jsou rozptyl a směrodatná odchylka tak vysoké.  

Velmi překvapivě je tedy atletika podle tohoto zkoumání na 2. místě. Je to ale pouze 

velmi orientační, protože kdybych zvolila nějaké alternativní a extrémní sporty, jejichž 

popularita v dnešní době roste, a porovnávala je s atletikou, byly by výsledky pro atletiku 

mnohem pesimističtější.  

5.5.2  Atraktivita disciplín 

Další otázka se věnovala některým vybraným disciplínám atletiky. V následující tabulce 

č. 16 jsou porovnány a seřazeny opět podle průměrné hodnoty, kterou respondenti 

zaškrtly. Tentokrát se ale u každého sportu volilo od 1 do 5, kde 1 znamená 

nejpopulárnější a 5 nejméně populární.  

Tabulka č. 16: Porovnání atraktivity vybraných disciplín atletiky  

Pořadí Disciplína Průměr Rozptyl Modus Medián 

1. 100/110 m př. 2,47 2,39 1 2 

2. hod oštěpem 2,52 1,69 2 2 

3. štafeta 4 x 100 m 2,62 2,30 1 2 

4. desetiboj 2,75 2,12 2 3 

5. skok o tyči 2,82 2,59 2 2 

6. 200 m 2,98 2,48 2 3 

7. skok daleký 3,13 2,25 2 3 

8. 3000 m př. 4,07 2,00 5 4 

9. hod kladivem 4,07 3,33 5 4 

10. 5000 m 4,47 2,70 5 5 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Záměrně jsem zvolila některé disciplíny, u kterých jsem si jistá, že budou poměrně 

populární (např. krátké překážkové běhy, štafeta), a také ty, u kterých vím, že na ně 

většina nerada kouká (např. 5000 m, hod kladivem). Tato oblíbenost či neoblíbenost se 

potvrdila. Zároveň jsem byla zvědavá, kde se umístí oštěp, který je pro Českou republiku 

jednou z nejlepších disciplínou všech dob, vždyť stále máme v držení světový rekord jak 
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v mužském, tak v ženském podání zásluhou Jana Železného a Barbory Špotákové. A je 

vidět, že i díky tomu respondentům přijde oštěp velmi atraktivní. Mezi atraktivní 

disciplíny se řadí i desetiboj. Hladký běh na 200 m je naopak překvapením, že není až tak 

atraktivní, jako třeba kratší překážkové tratě.  

V této části jsem zkoumala i atraktivitu skupin disciplín v otázce č. 20. Disciplíny byli 

rozděleny podle charakteru výkonu na 8 skupin. Respondent měl vybrat všechny, které 

jsou pro něj z pohledu diváka atraktivní, přičemž vybrat mohl klidně všechny nebo 

naopak zvolit možnost „Žádné“. Absolutní počet hlasů pro každou skupinu uvádí 

graf č. 9.  

Graf č. 9: Atraktivita skupiny disciplín 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Nejatraktivnější skupinou jsou podle výsledků sprinty. Druhé místo obsadili skoky. Mezi 

ty atraktivní řadí respondenti také víceboje nebo štafety. Celkem překvapivě byli 

překážkové běhy pouze se 71 hlasy na 5. místě. Jediné racionální vysvětlení, které mě 

napadá, je, že do překážkových běhů se řadí nejen krátké překážkové běhy jako je 

100/110 m a 400 m, ale i steeplechase (3000 m překážek), který tak atraktivní není. 

Nejméně populární jsou běhy na střední a dlouhé tratě. Pro 12 respondentů dokonce není 

atraktivní žádná z disciplín. 
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5.6  Propagace atletiky 

Mezi další témata zkoumané v tomto výzkumu patří i celková propagace atletiky. V této 

části jsem se snažila hlavně zjistit, zda respondenti registrují nějakou reklamu spojenou 

s atletikou a projekty ČAS a jak vnímají možnosti zvýšení popularity atletiky. 

5.6.1  Reklama 

Otázka č. 21 zjišťovala, kdo zaznamenal v poslední době nějakou konkrétní reklamu 

v souvislosti s atletikou a případně jakou. Reklamu jako takovou jsem blíže 

nespecifikovala, k otázce jsem uvedla příklady jako např. outdoorová reklama na 

billboardech, na internetu, v televizi nebo kdekoli jinde. Žádala jsem respondenty, aby 

popsali, čeho se reklama týkala a kde ji viděli. 80 % z nich žádnou reklamu 

nezaznamenalo. 

Zbylých 20 % respondentů nejčastěji zmiňovalo, že zaznamenali upoutávky na ČT Sport 

na různé závody jako je Diamantová liga, Halové ME v Birminghamu 2019 apod. Dále 

viděli reklamu i na sociálních sítích, obecně na internetu a také na billboardech, hlavně 

v metru. Dva respondenti dokonce zaznamenali audio upoutávku v metru na Memoriál 

Josefa Odložila, který se konal 3. 6. 2019 na stadionu Juliska v Praze. V následující části 

přikládám obrázky různých reklam a upoutávek, které respondenti nejčastěji zmiňovali 

ve svých odpovědích. 

Obrázek č. 8: Reklama v souvislosti s atletikou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) na základě obrázků z: runczech.cz, cysnews.cz, 

atletika.cz, fajnaostrava.cz, travelblog.msmary.edu, horydoly.cz, ČT Sport, vtm.e15.cz 

Kromě toho, co vidíme na obrázku č. 8, ještě respondenti uváděli plakáty na sociálních 

sítích ohledně pořádání nějaké soutěže v rámci České republiky, např. extraligy, MČR 
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apod., nebo také placenou propagaci některých fotografií různých atletických klubů na 

této platformě. 

5.6.2  Projekty ČAS 

Druhá otázka poukazovala na projekty ČAS. Respondenti byli požádáni, aby zaškrtli 

všechny, o kterých alespoň slyšeli. Na výběr bylo z 6 projektů a pak možnost „Žádný“. 

Tu opět zvolilo nejvíce respondentů, tentokrát ale jen necelých 54 %.  

Tabulka č. 17: Projekty ČAS 

Projekt Počet % 

Žádný 90 53,89 % 

Atletika pro děti 57 34,13 % 

Jsem atlet 41 24,55 % 

Atletika pro radost 25 14,97 % 

Ostrava fandí kontinentům 23 13,77 % 

Atleti pomáhají 17 10,18 % 

Atletika pro celou rodinu 13 7,78 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Nejznámějším projektem ČAS je podle odpovědí v tabulce č. 17 projekt Atletika pro děti, 

který byl spuštěn v České republice v roce 2009. „Cílem je nabídnout rodičům a jejich 

dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a 

zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech.“ (Atletika 

pro děti, 2019) Atletické přípravky a školky jsou pro děti ve věku 5–11 let. Na základě 

toho vznikl i další projekt, který nebyl součástí výzkumu, a to Atletika pro děti do škol. 

Na to v roce 2016 navázal další projekt Atletika pro radost I, díky kterému se podařilo 

propojit činnost atletických oddílů a klubů s místními základními školami. V současnosti 

je do něj zapojeno přes 100 subjektů a také 25 respondentům se dostal do povědomí. 

Dalším poměrně známým projektem je Jsem atlet, který byl spuštěn na začátku roku 2017 

a cílem je podporovat, motivovat a oslovit mládež a ukázat jim, že atletika je krásný a 

atraktivní sport, který mohou provozovat po celý život a mohou díky němu nalézt přátele 

a díky tomu prožít jedinečné zážitky a emoce, které dokáže nabídnout jen sport. Během 
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dvou let si projekt získal spoustu příznivců, a i proto se během tak krátké doby mohl 

dostat do povědomí alespoň 34 % respondentů, i když spousta z nich atletiku vůbec 

nesleduje.  

Dalším vybraným projektem byl společný projekt ČAS, statutárního města Ostrava a 

Moravskoslezského kraje Ostrava fandí kontinentům, který byl vytvořen při příležitosti 

pořádání Kontinentálního poháru v Ostravě v roce 2018. Je určen hlavně žákům 

základních a středních škol a členům atletických oddílů a klubů. Cílem bylo 

zprostředkovat cílové skupině jedinečný zážitek vrcholné atletické akce, podpořit 

týmového duch, kreativitu a sportování. V tomto výzkumu ho zaznamenalo pouze 

necelých 14 % respondentů. 

V roce 2015 se zrodil projekt Atleti pomáhají, který má za cíl charitativně podporovat 

nemocné a handicapované děti ve Fakultní nemocnici v Motole. Projekt nechce přispívat 

jen finančně, ale chce dětem dopřát i jakousi přidanou hodnotu. Do nemocnice tedy přišli 

na návštěvu někteří známí čeští atleti, např. a Kristiina Mäki či Pavel Maslák. 

Jako poslední jsem zvolila projekt Atletika pro celou rodinu, který odstartoval v roce 

2018 v dubnu. Patronkou projektu je bývalá atletka Denisa Rosolová a projekt navazuje 

a rozšiřuje projekty Atletika pro děti a Atletika pro radost. „Cílem je tedy zvýšit 

pohybovou gramotnost u dětí a jejich rodičů, dovést rodiče a děti k zodpovědnosti za své 

zdraví a naučit je, jak správným a pravidelným pohybem působit příznivě na kvalitu svého 

života.“ (atletika.cz, 2018) 

O dvou posledních zmíněných projektech nemá povědomí dohromady ani 20 % studentů.  

5.6.3  Zvýšení popularity atletiky 

Na závěr této podkapitoly jsem se studentů ptala, jak si myslí, že by se účinně dala 

zvyšovat popularita atletiky do budoucna. Vybrat mohli jednu, maximálně dvě možnosti 

z pěti daných možností nebo napsat nějakou svoji odpověď. Výsledky vidíme na grafu 

č. 10. 
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Graf č. 10: Možnosti zvýšení popularity atletiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Nejvíce by podle respondentů pomohlo zvětšovat celkovou propagaci závodů a jak už 

jsme zjistili v kapitole 5.6.1 Reklama, tak respondenti nejčastěji registrovali právě 

plakáty, billboardy a upoutávky týkající se nějakých závodů. Necelých 38 % pak 

hlasovalo i pro zavádění nových disciplín. Osvědčila se např. smíšená štafeta 4x400 m, 

která byla prezentována na Kontinentálním poháru v Ostravě v roce 2018 a teď na 

Evropských hrách v Minsku 2019. Je to určité zpestření závodů, ale většině atletů by se 

moc nelíbilo, kdyby některé disciplíny byli zrušeny a místo toho vymyšleny nové. Stačí 

se podívat na jakýkoli rozhovor nejen s českými atlety na toto téma. Zavádění nových 

projektů zvolilo také více než 30 %. Další možnosti už tak populární nebyly. 

Ve vlastních odpovědích uváděli respondenti nejčastěji zvýšení popularity na základních 

školách, větší podporu mládeže a výuky na všech školách a vedení dětí ke sportu. Jeden 

z mnoha zajímavých názorů byl i ten, že atletika nemusí být jen o závodění, tudíž by bylo 

dobré představit ji i skrze nějaký projekt jako sport pro celý život. 

Někteří naopak ještě dokreslili svůj pesimistický postoj k atletice tím, že napsali, že 

atletika pro ně nikdy nebude tak populární jako týmové sporty a že má moc disciplín, 

z nichž většina není vůbec atraktivní. 

5.7  Negativní vlivy na popularitu atletiky 

Další důležitou podkategorií tohoto výzkumu jsou negativní vlivy na popularitu atletiky. 

Na základě prostudování různých článků zabývajících se podobnou tematikou jsem pro 
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otázku č. 23 zvolila 6 z mého pohledu nevýraznějších možných negativních vlivů. 

V pilotáži jsem se respondentů ptala, zda by chtěli něco doplnit, ale jejich návrhy spadaly 

především do uvedených 6 vlivů. Respondenti měli u každého na výběr ze čtyř možností. 

V grafu č. 11 jsou možnosti znázorněny v legendě, kde „Řada 1“ znamená žádný 

negativní vliv, „Řada 2“ lehce negativní vliv, „Řada 3“ značně negativní vliv a „Řada 4“ 

velmi negativní vliv. Sudý počet možností byl zvolen proto, aby byl respondent nucen se 

přiklonit na jednu či druhou stranu. Podle průměrných hlasů mají nejvíce negativní vliv 

na popularitu atletiky dopingové kauzy, které mají průměrně značně negativní vliv. Graf 

č. 11 ilustruje rozložení jednotlivých odpovědí pro každý vliv zvlášť.  

Graf č. 11: Negativní vlivy na popularitu atletiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Velmi negativní vliv má podle 25 % respondentů i nízká popularita atletiky na základních 

školách, průměrně ji vidí také jako značně problémovou. Obecně všechny vlivy vidí 

respondenti alespoň jako lehce negativní. Najdou se ale tací, kteří si myslí, že daná situace 

nemá žádný negativní vliv na popularitu, kdy se u každého vlivu našlo vždy alespoň 12 

(u některých i více) takovýchto studentů. Nejvíce se jich našlo u osobních skandálů a afér 

atletů a u nedostatku mládežnických trenérů, kde si to myslí 37 respondentů. Obecně 

převládá pocit, že osobní skandály a aféry atletů nemají moc negativní vliv na atletiku, 

což asi může být pravda, pokud se takovéto věci nedějí plošně. Skandál určitě nejprve 

ovlivní popularitu daného sportovce, a až díky médiím si ho lidé můžou spojit s atletikou 

a vytvořit si nebo přejmout negativní názor. 
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Jak už jsem zmínila, i nedostatek mládežnických trenérů připadá 50 % respondentů pouze 

jako lehce negativní vliv. Prvoplánově to možná nevypadá, že by to nějak mohlo ovlivnit 

popularitu, ale pokud nebude mít česká atletika dostatek mládežnických trenérů, nebudou 

mít děti a mládež kde trénovat a kde se zlepšovat a členská základna atletiky tím utrpí. 

Nebudou se dále vyvíjet další a další hvězdy a talenty a na další úspěchy bychom mohli 

v budoucnu zapomenout. Pro mě osobně je to jeden z vlivů, kterého bychom se měli 

snažit vyvarovat, protože trenérů opravdu není mnoho, jak dokazuje kapitola 2.3.2 

Současné problémy atletiky.  

Graf č. 12: Negativní vlivy na popularitu atletiky – průměr, rozptyl 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Na grafu č. 12 vidíme zjednodušený náhled na rozprostření hodnot v předchozí otázce. 

Svislá osa obsahuje čísla 1 až 4, která reprezentují míru vlivu tak, jak již bylo popsáno 

výše v této kapitole. Na ose vodorovné vidíme čísla 1 až 6, která představují jednotlivé 

možnosti odpovědi, kde 1 reprezentuje „Dopingové kauzy“, 2 „Osobní skandály a aféry 

atletů“, 3 „Nedostatky na úrovni řízení atletických organizací“, 4 „Nedostatek 

mládežnických trenérů“, 5 „Nízká popularita na základních školách“ a 6 „Nízká/žádná 

propagace závodů a atletických akcí“. Svislá tmavě modrá čára ukazuje rozptyl. Ten nám 

zobrazuje to, jak jsou data v daném souboru rozptýleny kolem střední hodnoty. Průměry 

hodnot jsou v grafu č. 12 znázorněny body, které jsou spojeny světle modrými úsečkami.  

Největšího rozptylu a zároveň i nejvyššího průměru dosáhla odpověď „Dopingové 

kauzy“, to znamená, že tento vliv je vnímán za nejvíce negativní a zároveň je to i velmi 

kontroverzní téma, protože hodnoty nejsou u žádné možnosti stupně vlivu zanedbatelné. 
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Dle těchto hodnot vidíme, že i nízká nebo žádná propagace závodů a nízká popularita na 

základních školách připadá respondentům více negativní než jiné vlivy. Tyto hodnoty 

z grafu č. 12 obecně korespondují s tím, co již bylo prezentováno v grafu č. 11. 

5.7.1  Doping a světové rekordy 

Co se týče dopingu, v posledních letech se v atletice hodně řeší. Zpětně byly odebrány 

několika atletům s prokázaným užitím dopingu medaile ze světových akcí, stále jsou 

objevovány další a další podvody a Ruské atletické federaci byla opět prodloužena 

suspendace ze světových akcí, která začala už v roce 2015.  

Kolem roku 2016 se začalo spekulovat, jestli by nebylo dobré smazat světové rekordy. 

Britové vydali tzv. „Manifest pro čistou atletiku“, který obsahuje 14 návrhů na zavedení 

opatření k očištění atletiky a nastolení nové éry čistého sportu. Jedním z těchto návrhů 

bylo právě vymazání světových rekordů. Mimo jiné žádali např. zpřísnění sankcí za 

doping, vytvoření globálního rejstříku všech dopingových trestů apod. Žádný z návrhů 

zatím nebyl plně akceptován, i když např. Sebastian Coe, prezident IAAF, podpořil 

návrhy na vymazání rekordů, které jsou pochybné. 

Respondentů jsem se v otázce č. 24 ptala, jaké je jejich stanovisko v této problematice, 

v nepovinné otázce č. 25 pak měli možnost svou odpověď zdůvodnit.  

Graf č. 12: Vymazání světových rekordů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

Na grafu č. 12 vidíme, že 64 % respondentů je jasně proti vymazání světových rekordů. 

Dalších 26 % by asi dokázalo vymyslet důvod, proč je smazat, ale také by je spíše 

zachovaly. Našlo se ale i 10 % respondentů, kteří by asi rekordy vymazaly. Mnohem 
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zajímavější jsou v tomto ohledu některá vysvětlení, proč by studenti podpořili jedno či 

druhé stanovisko. 

Spousta respondentů neviděla absolutně žádný důvod, proč by se měly rekordy mazat. 

Názory byly rozdílné, ale většina, která byla proti jejich smazání, tvrdila v podstatě jedno: 

nebylo by to fér vůči těm, kteří nedopovali, zneuctilo by to jejich výkony a celkově 

historii atletiky, z níž bychom se měli do budoucna poučit, jak jeden z respondentů trefně 

podotkl. Dále studenti psali, že se podvádělo dřív a bude se podvádět i dnes a v budoucnu, 

tudíž by vymazání postrádalo smysl.  

V opozici byly některé názory pro smazání světových rekordů, těch už ale bylo méně. 

Někteří tvrdili, že spousta rekordů je u svého maxima a bylo by pro diváka atraktivnější, 

kdyby je atleti znovu překonávali. Dalším argumentem pro smazání byl hlavně doping, 

kterého bylo dříve prý více, a proto by to bylo fér. Jeden respondent sám vyřkl otázku, 

kde je ale ta hranice, od kdy by se rekordy mazaly? A mělo by to být plošně pro všechny 

disciplíny?  

Přesto se dva respondenti v rámci odpovědi pokusili navrhnout zajímavé řešení. Oba byli 

proti vymazání rekordů, ale zároveň mají na paměti ty rekordy, nad kterými dodnes visí 

pochybnosti ohledně jejich dosažení „čistou“ formou. Navrhují, aby se kromě celkových 

rekordů dělali i krátkodobější, třeba deseti– či dvacetileté, a pak bychom mohli dobře 

porovnávat i vývoj sportovců. 

5.8  Vlastní názor na popularitu atletiky 

Poslední otázka č. 27 byla vytvořena za účelem vyjádření vlastního názoru k tématu, 

proto také nebyla povinná.  

Často panoval názor, že atletika je jednotvárná a moc nového se v ní vymyslet nedá. 

Z celkem 16 odpovědí se tato myšlenka objevila v 7 z nich. Někteří k tomu připojili i 

řešení, ve kterém navrhovali, aby se proti nudnosti bojovalo právě zaváděním nových 

projektů, disciplín apod. Jeden dokonce navrhl, aby se zrušili neatraktivní disciplíny jako 

např. 5000 m. Doplnil to tím, že ho nebaví sledovat, jak běžci 15 minut krouží po ovále.  

Dle názoru jednoho studenta se popularita atletiky v ČR odvíjí od toho, jaké výkony 

podávají čeští atleti. Pokud by někdo z Čech vyhrál 1500 m, byla by disciplína 

populárnější.  
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Mnohem pesimističtěji hodnotil situaci jeden z respondentů, který napsal, že atletika je 

jeden z upadajících sportů, protože na ní není moc zajímavého, průběh disciplín je pořád 

stejný a podle jeho názoru lidi zajímá hlavně průběh sportu.  

Nakonec ale budu citovat jednoho respondenta, jehož názor v podstatě shrnuje většinu 

předchozích, je pěknou tečkou za celou analýzou a prezentací výsledků výzkumu a také 

dává podněty k dalšímu zamyšlení: „Myslím si, že atletika je velmi ušlechtilá záležitost, 

kde se nejryzejším způsobem ukáže dovednost závodníků. Bohužel však atletika, dle mého 

názoru, nikdy nemůže dosáhnout popularity týmových, a především míčových sportů. 

Atletika je zkrátka moc jednotvárná – běh, hod, skok – to všechno bude vždy stejné, pouze 

výsledek bude lepší nebo horší. V tomto ohledu nabízejí míčové sporty mnohem více 

rozmanitosti, protože každý zápas se vyvíjí jinak, každý gól padne jinak a fanoušek se tak 

může těšit, že v každém dalším zápase uvidí něco nového, něco, co ještě neviděl.“ 
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6  DOPORUČENÍ PRO ATLETIKU NA ZÁKLADĚ 

VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Po celkové analýze a zhodnocení provedeného výzkumu lze stanovit závěry a na základě 

nich stanovit určitá doporučení, která mohou být využita v praxi atletickými 

organizacemi, především Českým atletickým svazem, krajskými sdruženími anebo 

samotnými oddíly a kluby. 

Z pohledu studentů vysokých škol se sice atletika umístila mezi vybranými sporty na 

předních místech, ale v ostatních otázkách bylo prokázáno, že většina atletiku nesleduje 

a že o ní ví nanejvýš základní informace.  

Spousta ze studentů i ráda vyjádřila svůj názor a dala alespoň nějaké vysvětlení, proč je 

atletika tolik nezajímá. Na základě toho jsem mohla uvažovat o různých doporučeních, 

na jejichž základě by mohlo dojít ke zlepšení vnímání atletiky mezi studenty. Tato 

doporučení jsem rozdělila do 4 hlavních oblastí: 

• udržování či zvyšování členské základny, 

• vytvoření větší základny pro rekreační atletiku, 

• pokračování v narůstajícím trendu propagace atletiky, 

• vyvarování se negativním vlivům působících na popularitu atletiky. 

Prvním mým doporučením je alespoň udržovat členskou základnu, ne-li ji zvyšovat. Dle 

mého názoru by se měli organizace soustředit hlavně na udržení těch atletů, do kterých 

už bylo v rámci systému „investováno“. Atletika má krásné projekty jako Jsem atlet, 

Atletika pro děti a další, které jsem zmiňovala již v praktické části. Tyto projekty 

získávají atletice určité množství nových členů svazu, ale nesoustředí se na ty, kteří 

s atletikou z určitého důvodu skončí. Myslím si, že by bylo účinnější podpořit stávající 

atlety a zajistit alespoň částečně to, že od atletiky nebudou odcházet, protože i oni 

představují pro svaz a celý systém českého sportu v podstatě zbytečně vynaložené 

prostředky.  

Navrhuji tedy vytvořit projekt, který by se přímo věnoval skupině mladých dospělých. 

Podobně jako funguje projekt Jsem atlet, by tento cílil na studenty, kteří chtějí ve sportu 

pokračovat, ale nemají potřebnou výkonnost, aby se v atletice uplatnili jako vrcholoví 

sportovci. To znamená, je potřeba zapojit do tohoto projektu i oddíly a kluby a skrze ně 

se snažit udržet atlety u tohoto sportu. 
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Co se ještě týče udržení nebo zvýšení členské základny, je také důležité zlepšit popularitu 

atletiky na základních a středních školách, protože spousta dotázaných atletů přišlo 

k atletice díky škole. Zároveň si respondenti myslí, že nízká popularita v těchto zařízeních 

je jeden z nejvíce negativních vlivů působících na popularitu atletiky. Díky zvýšení 

atraktivity atletiky prostřednictvím kvalitních učitelů, kteří ji budou prezentovat 

zajímavým a zábavným způsobem, a školních soutěží by mohlo dojít k zabránění 

velkému odlivu členské základny.  

Zároveň by dal zavedením atletiky na vysokých školách zvyšovat počet studentů, kteří 

závodí v rámci Akademického mistrovství České republiky. V této oblasti bychom se 

mohli inspirovat v Americe, kde skoro při každé univerzitě či vysoké škole existuje 

sportovní klub. Atletické kluby při pražských vysokých školách by se měly snažit o 

získání většího počtu členů a o to, aby o nich studenti věděli. Mohli by se zaměřit třeba 

na vytvoření zábavnější formy vyučování atletiky než jen standardní hodiny s výukou 

disciplín a pravidel. 

Druhým doporučením je vytvořit větší základnu rekreační atletice, a to nejen členskou, 

ale i materiální a „ideovou“. Tento sport obsahuje ve svých základech fundamentální 

dovednosti a pohyby, které prospívají zdraví a jsou dobré pro udržování základní kondice 

a zdravého životního stylu. Atletika by proto měla obsahovat dle mého názoru sekci, která 

bude podporovat nesoutěžní styl a bude propagovat atletiku jako sport pro širokou 

veřejnost. V tomto ohledu bych navrhovala taktéž vytvořit projekt, který by se tomuto 

tématu věnoval, zapojit do něj kluby a MŠMT a skrze něj propagovat tuto novou sekci i 

do škol.  

Za třetí doporučuji pokračovat v narůstajícím trendu propagace atletiky hlavně na 

sociálních sítích, které jsou čím dál tím oblíbenější mezi mladými. Určitě je dobré stále 

pokračovat ve sdílení živých přenosů ze závodů v ČR na Facebooku, dávat na Instagram 

závodní dny vybraného atleta, uveřejňovat skrze tyto sociální sítě různé soutěže jako např. 

soutěž o nejlepší fotku apod. Díky médiím se dá získat mnoho fanoušků a diváků, proto 

doporučuji i skrze televizi a internet (hlavně skrze webové stránky atletika.cz) dále 

propagovat atletiku v dobrém světle, vymyslet nové rubriky a sdílet obsah, který bude 

interaktivní pro fanoušky. Také se mi líbí např. to, co dělá světová atletika, která na 

Youtube kanále sdílí videa s příběhy různých úspěšných atletů a přiblíží je tak lidem. To 

je také jedna z možností, jak propagovat atletiku v ČR. 
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Je důležité se zaměřit více i na závody na regionálních a celorepublikových úrovních, 

jejichž propagaci vidí spousta studentů jako nejlepší možnost, jak zvýšit popularitu 

atletiky. Sdílet přípravy na závody, program, průběh závodů a další informace ohledně 

těchto akcí je podstatnou částí toho, jak dostat fanoušky na stadion. Další věcí je také to, 

aby lidé zůstali na akci a přišli rádi znovu. V rámci závodů alespoň na celorepublikové 

úrovni by jistě neměl chybět komentář toho, co se děje na závodní ploše. Dále by tu měl 

být pro diváky vytvořen doplňkový zábavný program, pokud nechceme, aby se divák 

nudil v momentě, kdy zrovna neprobíhá žádná disciplína, která ho zajímá. Celkově tedy 

doporučuji zkvalitnit prostředí a průběh soutěže tak, aby byl pro diváka atraktivní a 

zároveň aby nebyla narušena kvalita soutěže a podmínky pro výkony sportovců. 

ČAS by se měl soustředit i na získání pořadatelství dalších světových akcí, což zahrnuje 

v první řadě zajištění potřebných finančních prostředků, takže i spolupráce s novými 

sponzory. Samozřejmě se musí zajistit i to, že na takovéto závody přijde dostatečné 

množství diváků a fanoušků, což souvisí s tím, co jsem uvedla výše. Pravděpodobně by 

tomu mohla napomoct i jistá forma show, ale sama nejsem zastáncem až příliš velké 

komercionalizace sportu. Určitě je to možnost, ale musí se při tom respektovat jádro a 

duch atletiky. 

Poslední mým doporučením je vyvarovat se co nejvíce negativním vlivům působících na 

atletiku. S tím se pojí boj proti dopingu. Doporučuji se zaměřit na šíření informací o 

dopingu mezi širokou veřejnost a vyučovat a dělat sport pouze v duchu fair play. Dobré 

by bylo i skrze média podporovat antidopingový program a určitě by pomohlo i to, co 

navrhoval Britský atletický svaz v jejich manifestu. ČAS by měl usilovat o vytvoření 

globálního rejstříku všech dopingových trestů a také o zpřísnění sankcí za dopingové 

prohřešky, přesto, že v poslední době nebylo v české atletice prokázáno tolik pozitivních 

případů. I tak je doping určitě hlavní problémem, o kterém bychom měli mít v rámci 

sportu povědomí a řešit ho.  

Mezi další negativní vlivy patří i nedostatek trenérů na mládežnické úrovni. To je také 

jedna z věcí, na které by se ČAS a všechny atletické oddíly a kluby měly zaměřit. Bylo 

by dobré více podporovat školení těchto trenérů, získat větší objem dotací na jejich platy 

a dále se je snažit v rámci oddílů udržet. 
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Ve výzkumu jsem se zabývala i nedostatečnou propagací závodů, o té jsem ale psala už 

v předchozím bodě. Také jsem zjišťovala názor respondentů na nedostatky v 

managementu atletických organizací, spíše ale panuje názor, že to v české atletice není 

až takový problém. To ví ale nejlépe sám ČAS, kde a co je potřeba zlepšovat a doufám, 

že na tom každým dnem pracuje.   
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7  DISKUZE A LIMITY PROVEDENÉHO VÝZKUMU 

Problematikou popularity atletiky a sportu obecně se již zabývalo mnoho výzkumů. Tento 

výzkum se ale vztahoval konkrétně na jednu skupinu lidí, kterou byli studenti vysokých 

škol v Praze. I proto nemá přímé porovnání s některým z již provedených výzkumů, 

protože většina popularitu atletiky zkoumá z pohledu veřejnosti nebo jiné skupiny lidí. 

Výběr počtu respondentů a jejich rozložení dle oborů proběhl na základě dat z roku 2017 

a na orientačním hrubém výpočtu z dat z roku 2018. Ne u všech oborů se mi povedlo 

naplnit vzorek alespoň 10 respondentů, aby se jejich názor dal považovat za 

reprezentativní pro danou skupinu studentů. V tomto ohledu vidím největší nedostatek 

celého výzkumu.  

Pro přesnější pohled na celou situaci uvádím tabulku č. 18, kde je zobrazen celkový počet 

studentů jednotlivých oborů v tomto výzkumu a také orientační rozmezí plánovaného 

procentuálního zastoupení oborů ve výzkumu, které jsem již podrobněji komentovala 

v kapitole 4.1.4 Určení velikost vzorku.  
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Tabulka č. 18: Srovnání plánovaného rozmezí počtu studentů a reálného rozdělení počtu 

studentů podle jednotlivých oborů 

Odpověď Počet % 

Rozsah zastoupení počtu 

studentů v základním 

souboru v % 

Rozmezí 

dodrženo? 

O kolik % 

bylo 

překročeno 

Ekonomie a 

management 
38 22,75 % 20,0 – 23,8 % Ano – 

Sport a učitelství 33 16,17 % 8,0 – 10,5 % Ne + 5,67 % 

Přírodní vědy 22 13,17 % 9,1 – 10,4 % Ne + 2,77 % 

Technika a 

informatika 
21 12,57 % 18,2 – 21,6 % Ne – 5,63 % 

Právo a veřejná 

správa 
12 7,19 % 4,5 – 7,0 % Téměř ano + 0,19 % 

Humanitní a 

společenské vědy 
11 6,59 % 9,6 – 16,6 % Ne – 3,01 % 

Medicína a farmacie 10 5,99 % 8,5 – 10,3 % Ne – 2,51 % 

Zemědělství a 

veterinářství 
10 5,99 % 4,4 – 4,9 % Ne + 1,09 % 

Jazyky a 

mezinárodní studia 
5 2,99 % 6,4 ± 1,5 % Ne + 3,41 % 

Kultura a umění 5 2,99 % 3,1 – 3,2 % Téměř ano – 0,11 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (2019) 

V tabulce č. 18 je tedy procentuální srovnání toho, co jsem si na začátku stanovila jako 

orientační rozmezí, a toho, jaké bylo reálné zastoupení. Přibyly tu ještě dvě kolonky, které 

ukazují, jestli se reálné procento vešlo do stanoveného rozmezí a o kolik bylo rozmezí 

přesaženo. Nutné je uvést, že odchýlení od stanoveného rozmezí jsem určovala od 

krajních hodnot (tedy od nejnižší hodnoty při vychýlení se pod rozmezí a od nejvyšší 

hodnoty při vychýlení se nad rozmezí). Pouze u oboru „Ekonomie a management“ se 

reálná hodnota vešla do určeného intervalu a u dalších dvou oborů („Kultura a umění“, 

„Právo a veřejná správa“) nebyly dodrženy pouze o 0,11 %, resp. o 0,19 %. Nejvíce se 

lišily hodnoty pro obor „Sport a učitelství“, kde byla reálná hodnota o 5,67 % vyšší než 

stanovené rozmezí. To si vysvětluji především tím, že dotazník byl sdílen studentům 
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těchto oborů více než studentům jiných oborů, a také proto, že na FTVS UK jsem měla 

mnohem větší přehled o tom, kam takovýto dotazník umístit, aby ho vyplnilo velké 

množství studentů. Tím, že tento obor získal procentuálně více respondentů, byl ovlivněn 

i zbytek výsledků.  

K menšímu zastoupení došlo u oboru „Technika a informatika“, kde byla reálná hodnota 

menší o 5,63 %. Reálné hodnoty ostatních oborů se odlišovaly od intervalů zhruba o – 

2,5 % až + 3,5 %.  

Co se týče reprezentativnosti počtu respondentů jednotlivých oborů, musím konstatovat, 

že pro obor „Kultura a umění“ a „Jazyky a mezinárodní studia“ nebyla dostatečně 

zajištěna. Odpovědi respondentů těchto oborů byli ponechány ve výzkumu a jsou 

analyzovány společně s ostatními odpověďmi, ale nebyli již dále zařazeny do jiných 

souvislostí s dalšími jevy. Zastoupení v oborech „Zemědělství a veterinářství“, „Medicína 

a farmacie“, „Humanitní a společenské vědy“ a „Právo a veřejná správa“ bylo o něco 

vyšší (přesný počet respondentů byl 10), což bychom mohli považovat alespoň za 

částečně reprezentativní. 

Celkově tedy musím konstatovat, že výsledky nelze zobecnit na celý základní soubor, 

hlavně kvůli proporcionalitě zastoupení jednotlivých oborů.  

Při výběru serveru, na který byl umístěn dotazník v elektronické podobě, jsem zvažovala 

Google Forms, Survio.com a Vyplnto.cz. Původně jsem chtěla využít právě Google 

Forms, se kterým jsem již měla zkušenosti, pro jistotu správného rozhodnutí jsem ale 

zvážila i jiné servery. Zkoušela jsem nahrát dotazník na Survio.com, ale když jsem 

zjistila, že bezplatná verze nabízí maximálně 100 odpovědí, ihned jsem ho zamítla. 

Nakonec po zvážení všech pro a proti se pro mě server Vyplnto.cz jevil jako 

nejvýhodnější, a to i z toho důvodu, že je v češtině. 

Validitu dotazníku jsem se snažila naplnit na základě zpracování veškeré teorie. V první 

řadě jsem se řídila schématem Novotného (2011), který dělí osoby zajímající se o sport 

na participanty (aktivní účastníky) a diváky (pasivní účastníky). Dalším důležitým 

momentem bylo definování společenské role sportu, na základě které jsem vytvořila i 

otázky týkající se negativních vlivů na popularitu atletiky. Řídila jsem se i radou 

Bottenburga (2001), který tvrdí, že je výhodnější zkoumat organizovaný sport než 

neorganizovaný. Zároveň tento autor rozlišuje popularitu jednotlivých sportů, týmů a 
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sportovců, což jsem do svého výzkumu využila také. V konkrétní tvorbě otázek mi potom 

pomohla Výroční zpráva ČAS (2017). Validitu mi pomohla zajistit i provedená pilotáž. 

Co se dále týče tvorby otázek, některé byly možná až příliš specifické a zjišťovaly pouze 

úzkou část dané problematiky. Byly tak ale postaveny záměrně, protože v případě, že by 

většina respondentů neměla o atletice ani základní přehled, s čímž jsem musela počítat a 

což se do jisté míry potvrdilo, by měli být schopni reagovat na některé zajímavé jevy, 

které se vyskytují i v dalších sportech. Jako příklad tu poslouží otázky ohledně dopingu. 

Na ně by měl umět reagovat každý, protože tato oblast se již netýká pouze vrcholového 

sportu, ačkoli se s dopingem v této souvislosti setkáme nejčastěji, ale jedná se i o oblast 

rekreačního sportu, volnočasových aktivit a jde tu především o zdraví. V dnešní době 

máme spoustu podpůrných prostředků, z nichž některé můžou obsahovat i jen v malém 

množství látky, které jsou ve vrcholovém sportu zakázané. Každopádně i na takto zásadní 

problém atletiky a dnešního sportu obecně, který je velmi aktuální, by měl mít člověk 

určitý názor. 

Dalším důvodem pro ponechání specifičtějších otázek bylo i to, že studenti vysokých škol 

jsou zvyklí na obtížné a často velmi záludně položené otázky z různých testů a zkoušek, 

takže by jim vyplňování nemělo dělat větší problém. Zároveň jsou zvyklí nad věcmi 

přemýšlet a mohou mít i jiný úhel pohledu na věc, a to i díky odlišným zaměřením jejich 

oboru.  

S distribucí dotazníku nebyl větší problém až do chvíle, kdy dotazník zaznamenal asi 100 

odpovědí a dále jejich počet stagnoval. Do té doby jsem uveřejňovala dotazník pouze na 

Facebook. V danou chvíli jsem ale využila i dalších sociálních sítí, jako je Instagram nebo 

Twitter. Snažila jsem se oslovit co nejvíce známých, o kterých vím, že se pohybují ve 

skupině studentů nebo studenty samy jsou. Zároveň jsem je žádala, aby dotazník 

distribuovali dál. Také jsem, jak už bylo uvedeno v metodické části, šla do ulic Prahy a 

snažila se zastihnout studenty přímo před jejich školami, což se mi alespoň trochu dařilo, 

a to i přesto, že už probíhalo zkouškové období. Takto jsem v rámci necelých tří dnů 

nasbírala asi 40 respondentů.  

Výsledky výzkumu nejsou dle mého názoru optimistické, ani pesimistické. Mohli 

bychom říct, že je na tom atletika velmi dobře, když se umístila na předních místech mezi 

ostatními sporty. Ale popularita, jak už jsme zjistily v teoretické části, není pouze o 

postavení sportu mezi ostatními. Jde o komplexní pojem obsahující v první řadě aktivní 
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a pasivní vztah ke sportu a další faktory. Práce dokazuje, že mladí se zajímají obecně více 

o kolektivní sporty a osobně si myslím, že i o extrémní sporty. Domnívám se, že to je i 

důvod, proč se dnes světová atletika snaží přijít s novými formáty soutěží a proč se 

týmové závody postupně dostávají do popředí hlavně v médiích. Aktivní zájem o atletiku 

je v tomto výzkumu kontroverzním tématem, názory studentů se poměrně dost liší, což 

může být ovlivněno hlavně tím, že každý preferuje jiný typ sportu a každý má trochu 

jinou zkušenost s podmínkami aktivního provozování atletiky. Z pohledu pasivního 

zájmu převládá spíše lhostejný postoj. Respondenti neuvádějí žádné extrémní názory, ani 

velmi negativní, spíše konstatují, že jim atletika přijde nudná apod. Podobné rozdílnosti 

a souvislosti mezi aktivním a pasivním zájmem uvádí také Bottenburg (2001).  

Celkově tedy můžeme výzkum považovat za orientační. Dává prostor pro další zkoumání 

v oblasti studentů vysokých škol. Pro případné další výzkumy bych doporučila provést 

určitě hlubší analýzu studentů vysokých škol, které budou do výzkumu zahrnuty, a 

rozšířit vzorek respondentů. Takto by kvantitativní výzkum zajišťoval větší 

reprezentativnost. Smysl by měl určitě i výzkum kvalitativní, který by se hloubkově 

věnoval studentům, kteří již s atletikou skončili. Možností, kterých se na základě tohoto 

výzkumu lze chopit, je spousta.  
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8  ZÁVĚR 

Výsledky i teoretická část práce potvrzují, že atletika stále patří jako jedno z nejstarších 

sportovních odvětví k těm oblíbenějším a úspěšnějším u nás. 

Sport sám o sobě je v poslední době fenoménem světového rozměru, a proto jsem 

považovala za důležité zjistit, jak je studenty vysokých škol vnímána atletika, která 

představuje na jedné straně vrcholový sport s obtížnou cestou k úspěchu a na druhé straně 

elementární pohybové dovednosti zlepšující základní fyzickou kondici.  

Z celkového počtu 176 respondentů se jich 167 kvalifikovalo pro celý výzkum. Největší 

zastoupení čítal bakalářský typ studia, přičemž zastoupení doktorského typu bylo takřka 

zanedbatelné. Co se týče zaměření oborů, nejčastěji dotazník vyplnily studenti působící 

na ekonomický oborech, dále na sportovních, přírodovědných a technických.  

Žádný vztah k atletice nemá 30 % respondentů a dalších 40 % pouze malý. Alespoň 33 

studentů se považuje za atleta či bývalého atleta, z nichž 10 už atletiku vůbec 

neprovozuje. Nejčastějším důvodem skončení s atletikou byl nedostatek času z různých 

důvodů, např. více času věnují škole, mají jiné koníčky apod.  

Mezi největšími legendami české i světové atletiky zvítězil na plné čáře sprinter Usain 

Bolt, kterého studenti nejvíce zmiňovali i jako jejich sportovní vzor. Další v pořadí byl 

Emil Zátopek, třetí Jan Železný. Největší legendou mezi ženami byla Barbora Špotáková, 

která se umístila v celkovém pořadí čtvrtá. 

Alespoň minimální pasivní zájem o atletiku vykazuje 115 respondentů, z nichž pouze 14 

v poslední době svůj zájem zvýšilo. Oproti tomu 72 respondentů jeví o atletiku pouze 

malý zájem a 31 žádný. Na stadionu nikdy nebylo 65 studentů, kteří jako nejčastější 

důvod uváděli nezájem o atletiku. Když už respondent navštívil závody, byly to hlavně 

soutěže nižší úrovně v ČR, případně větší závody jako např. Mistrovství ČR. Nejvíce 

užívaným médiem pro získání informací o atletice se stala televize, hned za ní také 

internetové portály a sociální sítě. Pomocí těchto médií zjišťují studenti hlavně konečné 

výsledky závodů, statistiky a průběh či sestřih (obrazový záznam) soutěže. 

Atletika se mezi sporty, které jsou uvedené v tabulce č. 15, umístila na 2. místě. Její 

nejatraktivnější disciplínou jsou krátké překážkové běhy a krátké sprinty. Mezi další 

atraktivní disciplíny patří i oštěp, štafety, skoky a víceboje. 
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Co se týče propagace atletiky, 80 % respondentů nezaznamenalo v poslední době žádnou 

reklamu týkající se atletiky. 90 respondentů také nikdy neslyšelo o žádném z projektů 

ČAS. Ti, kteří o nich mají povědomí, uváděli nejčastěji „Atletika pro děti“ nebo „Jsem 

atlet“. Studenti si myslí, že jednou z nejlepších možností, jak zvýšit celkovou popularitu 

atletiky, je právě lepší a větší propagace závodů a dalších atletických akcí. Dále uvádějí 

také možnost zavádět nové disciplíny a vytvářet nové projekty. 

Jako jeden z nejvíce negativních vlivů vnímají studenti již zmíněnou nízkou nebo žádnou 

propagaci závodů a akcí a nízkou popularitu atletiky na základních školách. Názor na 

doping nebyl až tak jednoznačný jako třeba názor ohledně smazání světových rekordů. 

To zamítlo 90 % respondentů. 

Popularita jednotlivých sportů se vždy řešila, řeší a dále řešit bude, protože na ní závisí 

spousta faktorů, které společně vytvářejí sportovní prostředí, z nichž pravděpodobně 

nejdůležitější roli hrají finance a jejich přerozdělování mezi sporty. Konkrétně atletika 

má v našem prostředí velkou výhodu oproti jiným individuálním sportům, a to hlavně 

proto, že má dlouhou a zajímavou historii, ve které působilo mnoho úspěšných českých i 

československých atletů. Atletika má u nás tradici, takže i kdyby ubývalo na její 

popularitě, věřím, že by to probíhalo velmi pomalu. Myslím si, že i přesto, že mladí lidé 

neprojevují takový zájem o atletiku, bude její popularita vždy vyšší než u některých 

jiných sportů s menším historickým kontextem. Také bude vždy ovlivněna úspěchy 

atletů, a to jak historickými, tak i těmi dnešními, kterých stále přibývá. V tomto ohledu 

se domnívám, že právě začíná nová vlna českých úspěchů v mezinárodní konkurenci, a 

to je jistě pozitivní jak pro českou atletiku a ČAS, tak i pro celé české sportovní prostředí.  

Nelze ovšem opomenout doporučení, která jsem uvedla v kapitole 6 Doporučení pro 

atletiku na základě výsledků výzkumu. Bylo by dobré, kdyby bakalářská práce dala 

alespoň malý podnět k tomu, zabývat se dále tímto tématem a kdyby byla využita jako 

„odrazový můstek“ pro další podobné práce.  
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