
Zájem dospělé populace o sportovní aktivity a 

spokojenost s nabídkou pro sportování v Hradci 

Králové  

Dobrý den,  

touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, v němž Vámi poskytnutá data budou zcela 

anonymní a jehož výsledky budou použity pro část výzkumu v diplomové práci na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  

Výsledky výzkumu mohou pomoci ke zlepšení podmínek v oblasti sportování dospělé populace v 

rekreačním sportu v Hradci Králové. Cílem dotazníku je získat data, která mají odhalit zájem dospělé 

populace v Hradci Králové o účast v konkrétních sportovních aktivitách, zjistit spokojenost s nabídkou a 

definovat nejčastější překážky sportování.  

Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více jak 10 minut Vašeho času a je určen pouze pro dospělou 

populaci.  

Předem děkuji za vyplnění a za Váš čas.  

Iveta Svobodová 

iveta.svobo@gmail.com  

*Povinné pole  

Stav účasti ve sportu  

1. Jste nebo jste byl/a členem nějaké sportovní organizace?  

Označte jen jednu elipsu.  

Ne, nikdy jsem nebyl  

Ne, ale dříve byl  

Ano, jsem členem  

 

 

 

2. Jak často cvičíte, sportujete? *  

(Myšlena jakákoliv forma sportovní aktivity jako plavání, trénování v posilovně či sportovním klubu, 



běhání v parku atd... tzn. nepočítá se např. nutná chůze do práce)  

Označte jen jednu elipsu.  

5x do týdne a častěji  

3- 4x do týdne  

1- 2x do týdne  

1- 3x do měsíce  

méně často  

nikdy  
 

3. Pokud sportujete, tak: * 

Označte jen jednu elipsu.  

Převážně ve vazbě na sportovní organizace, kluby (organizace pořádá lekce, tréninky,...)  

Převážně bez vazby na sp. organizaci, klub (organizace aktivity např. s přáteli či individuelně)  

Kombinuji vyváženě obě možnosti  

4. Sportujete na vyšší než rekreační úrovni? *  

"vyšší" myšleno vrcholové či výkonostní- pravidelná účast v soutěžích, členství ve sportovní 

organizaci atd.. Označte jen jednu elipsu.  

ano  

ne 

ne, nesportuji vůbec  

Překážky ve sportování Cílem této části je zjistit převážně vnější překážky (příležitost, 

přístup k zařízením apod.), které ovlivňují Vaši účast ve sportování.  

5a. Z níže vypsaných faktorů vyberte všechny ty, které Vám ve Vašem volném čase často brání v 

účasti v jakékoliv oblíbené sportovní aktivitě. * Vyberte všechny možné Zaškrtněte všechny platné 

možnosti.  

 

 

Zdravotní důvody  

Počasí  



Málo volného času, dám přednost jiné volnočasové aktivitě  

Nevím, jak správně aktivitu provádět  

Nemám s kým sportovat, sám se nedonutím  

Chybí kolektiv, bez něj nelze aktivitu provádět  

Vysoká cena vstupného, vybavení,...  

Neexistence prostor, sp. zařízení pro dané sportování  

Neexistence nabídky daného sportu  

Nabídka sportu pouze pro vyšší výkonnostní úroveň (vysoká časová i fyzická náročnost)  

Sportovní zařízení je téměř nepřístupné veřejnosti  

Nevyhovující čas konání nabízené aktivity  

Obsazenost lekcí/pronajímaných prostor  

Velká vzdálenost místa, kde mohu sportovat  

Nic mi v účasti nebrání  

Jiný důvod  

5b. Případně uveďte jiný či jiný další důvod zabraňující Vaší účasti  
 

 

 

 

 

 

 

Poptávka po konkrétních sportovních aktivitách Cílem následujícího bloku je 

zjistit vaše oblíbené sportovní aktivity, které buď provozujete, či nikoliv (např. kvůli neexistenci sportovní 

nabídky v rekreační podobě apod.), ale chtěli byste je provozovat.  

V tomto bloku napište Vaše oblíbené sportovní aktivity (max. tři), které chcete provozovat (ať aktivitu nyní 

provozujete, či nikoliv). V bloku jsou po sobě nabízeny na vyplnění tři stejné formuláře pro Vaše tři 

nejoblíbenější aktivity: Aktivita č.1, Aktivita č.2 a Aktivita č.3 (pokaždé musí být napsána jiná aktivita) Pokud 

ale žádnou, či žádnou další oblíbenou sportovní aktivitu nemáte, vyberte tuto níže nabízenou odpověď a 

automaticky budete přesměrování na další blok.  

Aktivita č.1  

Zde vyberte odpověď dle toho, zda máte či nemáte nějakou oblíbenou sportovní aktivitu - Aktivita č.1  

6.1.a. Pokud nemáte žádnou oblíbenou sportovní aktivitu, kterou chcete provozovat, nechcete  

sportovat, označte tuto odpověď zde v rozbalovací nabídce: 



Označte jen jednu elipsu.  

Nemám žádnou oblíbenou sportovní aktivitu, nechci sportovat Po poslední otázce v této části 

přeskočte na otázku 28.  

6.1. b. Pokud máte oblíbenou libovolnou sportovní aktivitu (Aktivita č. 1), kterou chcete (jakkoliv 

často) provozovat, napište jakou: Zde napište pouze JEDNU, PRVNÍ aktivitu (Aktivita č. 1), Např. 

cyklistika nebo turistika atd... Můžete popsat i detailněji, např.: Zdravotní plavání pro seniory; cvičení 

rodičů s dětmi, apod.  

Poptávka po konkrétních sportovních aktivitách  

Aktivita č. 1  

Prosím vyplňte otázky k Vámi napsané Aktivitě č.1  

7a. O jakou výkonostní úroveň vybrané sp. aktivity byste měl/a zájem?  

Označte jen jednu elipsu.  

rekreační  

výkonostní či vrcholovou  

8a. Vyberte preferovanou formu účasti:  

Označte jen jednu elipsu.  

Preferuji spíše individuální účast  

Preferuji spíše účast ve skupině s lidmi stejného zájmu  
 

9a. Pokud byste nabídku vybrané aktivity uvítali v nějaké z následujících forem, prosím vyberte ji:  

Vyberte všechny možné Zaškrtněte všechny platné možnosti.  

Zamlouvala by se mi nabídka lekcí, tréninků  

Uvítal/a bych nabídku jednodenních akcí  

Uvítal/a bych nabídku vícedenních kurzů  

10a. Měl/a byste zájem o nabídku vedení odborníkem?  

Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  



spíše ano  

spíše ne  

rozhodně ne  

11a. Uvítal/a byste i nabídku soutěží/závodů?  

Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  

spíše ano  

spíše ne  

rozhodně ne  

Poptávka- Aktivita č. 2  

Aktivita č.2  

Zde vyberte odpověď dle toho, zda máte či nemáte nějakou další oblíbenou sportovní aktivitu - Aktiivita 

č.2 6.2.a. Pokud nemáte žádnou další oblíbenou sportovní aktivitu (aktivita č.2), kterou 

chcete  

provozovat, označte tuto odpověď zde v rozbalovací nabídce: : 

Označte jen jednu elipsu.  

Nemám žádnou další oblíbenou aktivitu, kterou bych chtěl/a provozovat Po poslední otázce v 

této části přeskočte na otázku 28.  

6.2.b. Pokud máte další oblíbenou 

libovolnou  

sportovní aktivitu (Aktivita č.2), kterou chcete (jakkoliv často) provozovat, napište jakou: 

Musí být jiná než ta, kterou jste napsal/a v předchozí otázce - u aktivity č.1  

Poptávka- Aktivita č.2  

Aktivita č. 2  

Prosím vyplňte otázky k Vámi napsané Aktivitě č.2  

7b. O jakou výkonostní úroveň vybrané sp. aktivity byste měl/a zájem?  



Označte jen jednu elipsu.  

rekreační  

výkonostní či vrcholovou  

8b. Vyberte preferovanou formu účasti:  

Označte jen jednu elipsu.  

Preferuji spíše individuální účast  

Preferuji spíše účast ve skupině s lidmi stejného zájmu  

9b. Pokud byste nabídku vybrané aktivity uvítal/a v nějaké z následujících forem, prosím vyberte ji: 

Vyberte všechny možné  

Zaškrtněte všechny platné možnosti.  

Zamlouvala by se mi nabídka lekcí, tréninků  

Uvítal/a bych nabídku jednodenních akcí  

Uvítal/a bych nabídku vícedenních kurzů  

10b. Měl/a byste zájem o vedení odborníkem?  

Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  

spíše ano  

spíše ne  

rozhodně ne  

11b. Uvítal/a byste i nabídku soutěží/závodů?  

Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  

spíše ano  

spíše ne  

rozhodně ne  

Poptávka - Aktivita č. 3  



Aktivita č.3  

Zde vyberte odpověď dle toho, zda máte či nemáte nějakou další oblíbenou sportovní aktivitu - Aktivita 

č.3  

 

6.3.a. Pokud nemáte žádnou další oblíbenou sportovní aktivitu (Aktivita č.3), kterou chcete 

provozovat, označte tuto odpověď zde v rozbalovací nabídce: Označte jen jednu elipsu.  

Nemám žádnou další oblíbenou aktivitu, kterou bych chtěl/a provozovat Po poslední otázce v 

této části přeskočte na otázku 28.  

6.3.b. Pokud máte další oblíbenou libovolnou sportovní aktivitu (Aktivita č.3), kterou chcete 

(jakkoliv často) provozovat, napište jakou: Musí být jiná než ta, kterou jste napsal/a v předchozích 

otázkách- u aktivity č.1 a 2  

 

 

 

 

Poptávka- Aktivita č.3  

Aktivita č. 3  

Prosím vyplňte otázky k Vámi napsané Aktivitě č.3  

7.c. O jakou výkonostní úroveň dané sp. aktivity byste měl/a zájem?  

Označte jen jednu elipsu.  

rekreační  

výkonostní či vrcholovou  

8.c. Vyberte preferovanou formu účasti:  

Označte jen jednu elipsu.  



Preferuji spíše individuální účast  

Preferuji spíše účast ve skupině s lidmi stejného zájmu  

9.c. Pokud byste nabídku vybrané aktivity uvítali v nějaké z následujících forem, prosím vyberte ji:  

Vyberte všechny možné Zaškrtněte všechny platné možnosti.  

Zamlouvala by se mi nabídka lekcí, tréninků  

Uvítal/a bych nabídku jednodenních akcí  

Uvítal/a bych nabídku vícedenních kurzů  

10c. Měl/a byste zájem o vedení odborníkem?  

Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  

spíše ano  

spíše ne  

rozhodně ne  
 

 

11.c. Uvítal/a byste i nabídku soutěží/závodů?  

Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  

spíše ano  

spíše ne  

rozhodně ne  

Spokojenost s nabídkou sportovních aktivit v Hradci Králové  

12. Sportoval/a byste díky širší nabídce v rekreačním sportu, jako např.: vedení odborníkem, 

možnost účastnit se soutěží, jednodenní sportovní akce atd... pravděpodobně častěji než 

doposud? * Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  

spíše ano  

nevím  

spíše ne  

rozhodně ne  



13. Uvítal/a byste i nabídku sportovního programu, kde se v po sobě jdoucích lekcích střídají 

různé sportovní aktivity, sporty? * Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  

spíše ano  

nevím  

spíše ne  

rozhodně ne  

14. Jste v Hradci Králové spokojen/a s nabídkou sportovních zařízení a prostorů pro  

neorganizované sportování? * např. existence plaveckého bazénu, možnost pronajmout si 

tělocvičnu, parky pro běhání,...) Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  

spíše ano  

nevím  

spíše ne  

rozhodně ne  
 

15. Jste v Hradci Hrálové spokojen/a s nabídkou organizovaných sportovních programů (akcí,  

lekcí, tréninků, kurzů)? * Označte jen jednu elipsu.  

Spíše ano, žádná nabídka mi tu neschází, to co se nabízí, mi stačí. Většinou najdu nabídku, 

kterou hledám.  

Nevím, zatím jsem žádnou nabídku nehledal/a.  

Spíše ne, vetšinou nenajdu nabídku, kterou hledám a musím se spokojit se zbývající 

nabídkou.  

16. Myslíte si, že je v Hradci Králové věnována dostatečná pozornost sportu a to v kategorii  

dospělých (veřejnost)? * Dostatek konaných akcí zaměřených na různá sportovní odvětví, 

atd.. Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  

spíše ano  

nevím  

spíše ne  

rozhodně ne  

17. Myslíte si, že jsou v Hradci Králové dostatečně propagovány informace o nabídkách konaných  



sportovních akcí, lekcí, kurzů a sportovišť, kde můžete sportovat? * 

Označte jen jednu elipsu.  

rozhodně ano  

spíše ano  

nevím  

spíše ne  

rozhodně ne  

18. Z jakého zdroje se nejčastěji dozvídáte o možnosti účasti ve sportovních aktivitách? *  

Zaškrtněte všechny platné možnosti.  

tisk  

rádio, televizní vysílání  

od známých, kamarádů  

sociální sítě (Facebook atd...)  

přímo ve sportovních zařízeních či na jejich webových stránkách  
 

19. Zde prosím napište, jaká sportovní zařízení, prostory či programy (lekce, akce,..) pro  

sportování Vám v Hradci Králové schází, a případně napište, co by se dle Vašeho názoru dalo 

ještě vylepšit z hlediska vnějších podmínek pro rekreační sportování v Hradci Králové. 

Nepovinné  

Na závěr prosím o vyplnění několika otázek pro 

sociodemografickou identifikaci.  

20. jste: *Označte jen jednu elipsu.  

muž  

žena  

21. Věk: *Označte jen jednu elipsu.  



18- 26  

27- 39  

40- 54  

55- 64  

65 a více  

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: * Označte jen jednu elipsu.  

základní  

vyučen  

středoškolské bez maturity  

středoškolské s maturitou  

vysokoškolské (Bc.)  

Vysokoškolské (Mgr., PhD. a vyšší)  

 

 

23. Ekonomická aktivita * Označte jen jednu elipsu.  

zaměstnanec  

podnikatel  

samostatně výdělečně činný  

student  

nezaměstnaný  

v domácnosti  

Jiné:  

Velmi děkuji za Vaše odpovědi  


