
 

 

Příloha 1: Dotazník 

Vážení respondenti, tento dotazník Vám předkládám za účelem získání informací 

potřebných k zmapování a zhodnocení vývoje migrace českých hokejistů v rámci 

Severní Ameriky od roku 1990. Prosím Vás o zodpovězení několika následujících 

otázek. Na základě výsledků bude vyhodnocena situace českého hokeje, která by 

v budoucnu mohla pomoci zejména ke zlepšení práce s mládeží. 

Celý dotazník je anonymní a zabere Vám 5-10 minut. Děkuji Vám. 

 

Číslo otázky Otázka Odpověď 

1 

V jaké hokejové lize bylo Vaše 

předchozí působení před 

příchodem do NHL? 

 

2 Působil jsem v NHL v letech  

3 

Jaké jsou hlavní důvody, které 

vedou hráče k rozhodnutí o 

přesunu do zámoří? 

(Vyberte, prosím, maximálně 3 

hlavní důvody) 

a. peníze 

b. status NHL 

c. nové sportovní zkušenosti 

d. nové životní zkušenosti 

e. výzva 

f. kariérní cíl 

g. touha po změně 

h. příležitost cestovat 

i. jazyk 

4 
Jak dlouho hráči trvá přizpůsobit 

se novému prostředí? 
 

5 
Co značně ovlivnilo proces 

adaptace hráče v zámoří? 

(Vyberte, prosím, maximálně 2 

možnosti) 

a. znalosti o budoucím prostředí 

b. přizpůsobivá povaha hráče 

c. pomoc zámořských klubů 

d. pomoc spoluhráčů 

e. podpora rodiny a blízkých 

f. znalost cizího jazyka 

6 

Jaké jsou hlavní kulturní rozdíly 

vnímané hráčem mezi Severní 

Amerikou a Českou republi-kou? 

a. jazyk 

b. fanouškovská základna 

c. sociální život 

d. profesionální přístup 

e. náboženství 

f. další: _____________ 

7 

Určete, prosím, rozdíly v 

organizaci profesionálních 

hokejových klubů a samotnou 

hrou mezi Českou republikou a 

NHL 

(1-horší než v ČR, 2-stejné jako v 

ČR, 3-lepší jako v ČR) 

 

 

 

a. jasná hierarchie   

    nadřízený/podřízený 
1 – 2 – 3 



 

 

b. vztah mezi hráčem a trenérem 1 – 2 – 3 

c. profesionalita 1 – 2 – 3 

d. důvěra 1 – 2 – 3 

e. rozhodování na základě emocí   

    místo plánování 
1 – 2 – 3 

f. tréninkový proces 1 – 2 – 3 

g. životní styl hráčů 1 – 2 – 3 

h. herní styl 1 – 2 – 3 

  

8 

Jaké jsou podobnosti mezi 

severoamerickou a českou 

populací? 

 

9 
Jak přesun do zámoří ovlivnil 

vývoj kariéry hráče? 
 

10 
Jak migrace ovlivnila hráče mimo 

sportovní kariéru? 
 

NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍDEJTE JEN V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ AKTIVNĚ NEPŮSOBÍTE V 

NHL 

11 
Zůstává hráč v zámoří po 

ukončení aktivní kariéry? 

 

a. ano 

b. ne 

 

12 
Jaký je hlavní důvod, který vedl k 

rozhodnutí usadit se v zámoří? 

(Odpovídejte, prosím, pouze pokud 

odpověď na otázku č.11 byla 

“ANO”) 

 

13 
Jaké důvody vedly k odchodu 

hráče ze zámoří? 

(Odpovídejte, prosím, pouze pokud 

odpověď na otázku č.11 byla “NE”) 

a. náročné přesuny 

b. rozdílnost časového pásma 

c. rodina 

d. životní styl 

e. angažmá 

 

Děkuji Vám za spolupráci a čas strávený při vyplňování. 

Iveta Tkadlčíková 
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Management tělesné výchovy a sportu 
 

 


