
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

Znalost a povědomí sportovní veřejnosti o OCR závodech 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vedoucí bakalářské práce:             Vypracoval:  

      PhDr. Vladimír Janák, CSc.           Damián Havlíček 

 

Praha, červen 2020  



 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena 

k získání jiného nebo stejného akademického titulu.  

 

V Praze dne 30. června 2020 

         ……………………………. 

          Damián Havlíček 

  



 

 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým podpisem 

stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede mezi použitými 

prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta/katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Touto cestou bych chtěl poděkovat panu PhDr. Vladimíru Janákovi, CSc. za odborné vedení 

mé bakalářské práce, vstřícnost, rady a připomínky, které mi při psaní práce poskytl. Dále 

děkuji své rodině a nejbližším za podporu nejen během tvorby této práce.   

  



 

 

Abstrakt 

 

Název:     Znalost a povědomí sportovní veřejnosti o OCR závodech  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je identifikace znalostí a povědomí sportovní veřejnosti, 

zastoupené studenty FTVS a zaměstnanci společnosti Decathlon, o OCR závodech.  

 

Metody:  V práci byla využita metoda kvantitativního výzkumu. Dotazování veřejnosti 

probíhalo prostřednictvím elektronického dotazníku za pomoci nástroje Google 

formuláře. Teoretická část vychází z analýzy dokumentů a veřejně dostupných 

informací.  

      

Výsledky: Znalost sportovního odvětví extrémních překážkových závodů je ve sportovní 

veřejnosti sice poměrně rozšířená, ale zmíněná znalost je ryze povrchní. Pětina 

respondentů přišla do kontaktu s OCR závody, ale jen každý desátý dotázaný je 

znalý odvětví více než pouze tak, že si dokáže pod pojmem OCR něco představit.  

 

Klíčová slova: sport, překážkové závody, výzkum, dotazník. 

  



 

 

Abstract 

 

Title:           Awareness and knowledge of OCR in sport community  

 

Objectives: The main goal of this theses is to identify knowledge and awareness of OCR 

sport in sport community represented by students of the Faculty of Physical 

Education Charles University and employees of Decathlon company in Czech 

Republic.  

 

Methods:  The research of this thesis was done using quantitative method. An electronic 

questionaire published using Google Forms tool was used to gather results. 

The theoretical part is based on the analysis of documents and publicly 

accessible information.  

 

Results:    We have come to conclusion, that knowledge of sport branch of Obstacle Course 

Races is quite well spread in the sport community, but it is only shallow. One fifth 

of respondents have come in touch with OCR, but only every tenth is able to tell 

imagine something more in connection with the term of OCR.  

 

Keywords: sport, obstacle races, research, questionaire.  
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1. ÚVOD 

Sport je nedílnou součástí lidských životů již od nepaměti. Z počátku byli ti nejzdatnější 

sportovci také pravidelně odměňováni v podobě vydatného jídla, které díky svým 

výkonům byli schopni ulovit, ubránit nebo jen odnést do svého úkrytu. Postupem času 

se ze sportu, kromě způsobu obživy, stala i zábava, která se později opět vrátila 

i k původnímu účelu, to jest způsobu obživy ve formě profesionálního sportu. 

Jednotlivým sportovním disciplínám jsou vlastní určité pohybové dovednosti 

a ty se sportovci snaží zdokonalovat, případně poměřovat s ostatními. Sportovní 

disciplíny mají také různý vývoj i původ, a tedy i rozdílný čas vzniku a přechodu 

do povědomí veřejnosti. Samostatné zvyšování počtu účastníků na sportovní aktivitě totiž 

nemusí vždy znamenat její rozšíření mezi širokou veřejnost, ale pouze mezi menší 

komunitu. Podobný jev můžeme pravděpodobně pozorovat i ve sportu zvaném extrémní 

překážkové závody.  

Aktivita extrémních překážkových závodů v sobě kombinuje běžecké terénní závody 

s překonáváním překážek různého typu, velikosti i náročnosti. Často jde o závody 

s vysokým převýšením, v terénu (který byste od pohledu nedoporučili ani kamzíkovi) 

s pravidelnými vodními, respektive bahnitými pasážemi. Během takového závodu 

zpravidla nezůstanete čistí, právě naopak, často mají vaši blízcí v cíli problém vás poznat. 

Přestože startovní koridory těchto závodů jsou většinou plné a kapacity pravidelně 

na hranicích možností, stále se tato aktivita vyvíjí a získává si své místo na trhu. Jednou 

z hlavních negativ je pohlížení na tuto aktivitu jako na „válení se v bahně“, a ne na sport, 

který by mohl být brán vážně. Příprava na tyto závody je totiž velice náročná, neboť 

už z podstaty věci nejde pouze o nejrychleji zaběhnutý úsek nebo nejtěžší zvednutou 

váhu, ale o kombinaci rychlého běhu v náročném terénu s obratností při překonávání 

překážek i s vynaložením nemalé síly při nošení těžkých břemen.  
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je identifikovat povědomí a znalost sportovní 

veřejnosti, zastoupené českými zaměstnanci společnosti Decathlon a studentů FTVS 

Univerzity Karlovy, o OCR závodech. Na základě získaných výsledků dotazování bude 

stanovena míra povědomí sportovní veřejnosti o OCR závodech a budou navržena možná 

doporučení pro organizátory závodů pro využití v marketingu.  

K dosažení hlavního cíle je potřeba určit dílčí úkoly práce, kterými jsou:  

 Poskytnutí informací čtenáři o OCR sportu 

 Stanovení metodiky marketingového výzkumu znalostí a povědomí 

 Sestavení dotazníku Znalost a povědomí o OCR sportu 

 Tvorba dotazníku v elektronické podobě prostřednictvím nástrojů Formuláře 

Google 

 Pilotní sběr dat a případná úprava otázek v dotazníku 

 Sběr dat pomocí elektronického dotazníkového šetření 

 Zpracování a analýza získaných dat 

 Výsledky, prezentace a interpretace získaných dat z dotazníku 

 Ověření stanovených hypotéz 

 Návrh doporučení k využití výsledků pro marketingová oddělení jednotlivých 

závodních seriálů a ČAPS.  

 

2.1. Výzkumný problém 

Popularita sportu u veřejnosti obecně roste a s ní i oblíbenost OCR sportu. Obliba sportu 

přináší zároveň zájem sportovců o danou problematiku. Má práce zkoumá tento zájem, 

potažmo znalosti získané zájmem o oblast OCR sportu.  

Výsledky výzkumu mohou posloužit jako zpětná vazba pro marketingovou komunikaci 

pořadatelů jednotlivých závodních seriálů a České asociace překážkových sportů. 

Výzkum ukáže aspekty, na které by se marketing jednotlivých závodních seriálů měl 

zaměřit.  
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2.2. Pracovní hypotézy 

 Alespoň polovina dotazovaných respondentů přišla do kontaktu se zkratkou OCR.  

 Nejznámějším českým OCR závodníkem je Richard Hynek.  

 K absolvování OCR závodu mají větší sklon lidé vykonávající běh, atletiku 

nebo týmové sporty.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

K lepší orientaci v tématu, které tato práce rozebírá, je třeba si vymezit termíny, jež budou 

použity. Těmi jsou především pojmy sport, OCR, vybavení. 

 

3.1. Definice sportu 

Sport je dnes možná až nadužívaný pojem, pod kterým si pravděpodobně každý něco 

určitého představí a dokázal by ho jednoduše popsat. Pokud se ale pokusíme podle 

Králíka (2001) vysvětlit pojem sport třetí osobě, nastává problém. Mnoho autorů sport 

již definovalo a s tím přichází i spousta definic pro tento pojem, z čehož je jasně viditelné, 

že neexistuje jednotný názor na definici sportu. Takovouto situaci přičítám především 

rozdílnému úhlu pohledu jednotlivých autorů, kteří pocházejí z různých odvětví, do nichž 

sport zasahuje. Ať už se jedná o biologii, sociologii, psychologii nebo filozofii. Najít 

jednotnou definici uspokojující potřeby všech osob se sportem spojených je tedy 

nemožné. Jak píše Sluka (2007), slovo samotné pochází z latinského deportare, 

které se překládá jako rozptýlit se nebo bavit se. Ano, sport je činnost, která přináší 

rozptýlení a zábavu, ale nelze však tvrdit, že každé rozptýlení nebo zábava je sport. 

Jak píše Janák (2019), sport může být vnímán i jako prastará náhrada kmenových válek 

a přípravy na tyto války. Další zajímavou definicí Janáka (2019) je přirovnání sportu 

k archetypu zachování druhu, který vede ke vnitrodruhové rivalitě, projevující se soutěží 

nebo hrou řízenou určitými pravidly. Přirovnává pravidla sportu k instinktivním 

pravidlům souboje jelenů v říji, kdy cílem není zabít soupeře. Na jednu stranu jsou 

pravidla součástí přirozeného výběru, ale zároveň stanovují určité bezpečnostní 

mantinely, které umožňují přežití i slabšímu ze soupeřů. 

Podle Kubíčka (2012) má sport následující charakteristiky: dobrovolnost výkonu 

sportovní činnosti, tělesná aktivita a pohyb, soutěživost a dosahování co nejlepších 

výsledků, vymezení hranic sportu sportovními pravidly, institucionalizace určitého 

sportovního odvětví, tradice a akceptace jednotlivých sportů v daném státě. Pro tyto 

charakteristiky platí, že nemusí platit všechny zároveň. Stejně jako Kubíček (2012) 

i Králík (2001) sport nedefinuje, ale přikládá mu charakteristické rysy. Tyto rysy dělí 

na primární a sekundární. Primárními rysy chápe pohybovou aktivitu jako činnost 

sportovní s prvkem soutěživosti, což odlišuje sport od her. Sekundárními rysy chápe 



13 

 

rizikovost sportu, která ale není charakteristická pro všechna sportovní odvětví, 

a přítomnost regulací sportu sportovními normami.  

Z právního hlediska je sport definován například v zákoně č. 115/2001 Sb. o podpoře 

sportu. „Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, 

která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický 

rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví 

a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, 

a to individuálně nebo společně.“ (zákon č. 115/2001 Sb. § 2 odst. 1). 

 

3.2. Představení OCR a jejích zastřešujících organizací 

Pro porozumění této práce je důležité čtenářům přinést podrobnější informace přibližující 

OCR sport. Neboť podle Janáka a Berky (2002) se sport OCR nevyskytuje v seznamu 

populárních sportů ani ve čtvrté skupině sportů, nejméně populárních, které uvádí méně 

než 1 % respondentů reprezentativního vzorku populace České republiky. Podle 

oficiálních stránek asociace FISO (worldocr.org, 2014) je Obstacle Course Racing (OCR) 

sport, který se skládá z disciplín a událostí, při kterých atleti běží a překonávají překážky 

v závodech na čas. Je mnoho formátů soutěžení napříč několika disciplínami s různými 

vzdálenostmi - od 50 metrů až do více než 100 kilometrů. Nejčastějším formátem jsou 

události s masovou účastí v terénním běhu se vzdáleností od 5 do 25 kilometrů. Do této 

definice spadají veškeré OCR závody. Myslím si, že je ale potřeba čtenáři přiblížit 

OCR sport ještě o něco více. Podle Heila (2011) OCR závody kombinují terénní běh 

s překážkami připomínajícími tzv. boot camp1, a dokonce i s překážkami 

zaměstnávajícími mysl. Heil (2011) dále uvádí, že by tato kombinace měla závodníkům 

přivodit mentální i fyzický kolaps. Lze tedy konstatovat, že OCR sport otestuje fyzickou 

připravenost závodníků v mnoha ohledech, mentální sílu, zároveň koordinaci a pohybové 

schopnosti při překonávání technických překážek, jako jsou například hod oštěpem, 

ručkovací segmenty, nekonečná a mnohačetná stoupání do strmých kopců, strmé 

a technické seběhy nebo úkoly na zapamatování kódu po čas závodu. I proto může 

worldocr.org (2020) popisovat historii OCR už od antického Řecka, 

kde se na 18. olympijských hrách, v roce 708 př. n. l. objevil antický pětiboj. Skládal 

se z disciplín běhu, skoku dalekého, hodu oštěpem, hodu diskem a zápasu, což testovalo 

                                                
1 Boot camp neboli vojenský přípravný tábor pro nové rekruty s cvičením venku (Boot camp, Cambridge 

dictionary) 
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atletovu schopnost hned v několika disciplínách, a tudíž jeho celkovou fyzickou 

i mentální zdatnost. Za další metu ve vývoji OCR sportu je považovaný Fell Running, 

běh v kopcovitém terénu s různou délkou závodu od 1,5 kilometru až po 20 kilometrů 

odehrávající se převážně mimo zpevněné cesty. V roce 1860 se objevil první Steeple 

Chase, který v sobě kombinuje běh na 3000 metrů s 28 pevnými překážkami 

a 7 překážkami s vodním příkopem. V roce 1876 přišly přespolní běhy s různou délkou 

v terénu mimo zpevněné cesty. Další olympijskou disciplínou, která podporuje 

všestrannost, je moderní pětiboj, a i ten uvádí worldorc.org (2020) jako předchůdce 

OCR závodů. Nejblíže z historie jsou však těmto závodům podobné armádní pětiboje, 

představené roku 1946, které v sobě kombinují disciplíny střelby, běhu na překážkové 

dráze, plavání s překážkami, hodů a přespolního běhu. Z moderní historie je potřeba uvést 

závod Tough Guy, konaný ve Velké Británii, v roce 1987, který byl úplně prvním 

veřejným závodem ve formátu, jejž známe dnes ze závodů jako Spartan Race, 

Tough Mudder a další. Jak uvádí Carney (2019), na rozdíl od tradičních běžeckých 

závodů v překážkových závodech nemají výhodu specialisté. Podle něj různé výzvy 

čekající na závodníky hrají do karet někomu jinému a je velice obtížné, aby někdo 

exceloval ve všech aspektech překážkových závodů. Šlachovitému ultra běžci budou 

vyhovovat kopcovité terény a rychlé přeběhy, ale ve chvíli, kdy bude postaven 

před padesátikilový pytel s pískem nebo šestimetrové lano na lezení, jeho výhoda 

se ztrácí. V tomto smyslu překážkové závody zvýrazňují to nejlepší, ale i nejhorší 

v závodníkově přípravě. Proto elitní závodníci překážkových závodů jsou velice 

všestranní a jsou konkurence schopní v mnoha sportech, ale v žádném z nich zpravidla 

nevynikají.  

Již výše zmíněná FISO (Fédération Internationale de Sports d’Obstacles) je nezávislá 

nezisková mezinárodní asociace spojující národní asociace překážkového sportu. FISO 

se skládá z dobrovolníků, kteří reprezentují potřeby atletů, jak je možné vidět 

i na následujícím grafu organizační struktury. Veškerá jména jsou spjata se sportem, buď 

jako profesionální sportovci, ať už současní či bývalí, nebo jako osobnosti na různých 

pozicích managementu v mnoha sportovních odvětvích. 

 



15 

 

 

Schéma č. 1  Organizační struktura FISO Zdroj: Organization World ocr (2020) 

Evropská asociace pro překážkové sporty, v originále European Obstacle Sports 

Federation (EOSF), je jednou z pěti regionálních asociací spadajících pod FISO. Jedná 

se také o neziskovou organizaci, která má za úkol propagovat a řídit mistrovské soutěže 

v Evropě podle pravidel FISO a na tyto soutěže i dohlížet. 

Česká asociace překážkových sportů (ČAPS) je národní asociací pro Českou republiku, 

která spadá pod obě výše zmíněné asociace. Vznikla 26. listopadu 2019 a toto datum je, 

jak si vysvětlíme v další kapitole, také jedno z limitujících faktorů pro postup ČAPS 

na další pomyslné příčky, jako je členství v ČOV.  

 

3.3. Uznání sportu ČOV a MOV  

Pro budoucí rozvoj sportu je v zájmu sportovních svazů, aby byl sport rozšířen 

mezi veřejnost, a to nejen svou členskou základnou, ale i svým povědomím. Nedílná 

součást rozšíření sportu je i jeho zařazení mezi sporty uznané Českým olympijským 

výborem (dále jen ČOV), potažmo Mezinárodním olympijským výborem (dále jen 

MOV). Pro získání členství je třeba splnit určité podmínky, které plynou ze stanov ČOV 

a na nich navazujících Zásad o uznávání a přijímání nových členů. Podle stanov ČOV 

se může stát členem právnická osoba se sídlem v České republice, která se podílí 

na rozvoji olympismu a splňuje podmínky uvedené v Zásadách pro uznávání a přijímání 

nových členů, jež budou popsány níže. Členem může být i fyzická osoba, která je plně 

svéprávná, bezúhonná a uznává ustanovení Olympijské charty a Stanovy ČOV. Kromě 

těchto dvou případů jsou členy ČOV dále sportovní svazy, které jsou členy 

mezinárodních sportovních federací řídících sporty, jejichž disciplíny jsou zařazeny 

do programu olympijských her. Za každé odvětví může být členem pouze jeden svaz. 

Toto zařazení OCR nesplňuje, ale v následujícím bodě se může skýtat cesta vpřed, 
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a to konkrétně v bodě 3.2., jenž říká, že členy ČOV jsou sportovní svazy, které jsou členy 

mezinárodních sportovních federací uznaných MOV, a řídící sporty, jejichž disciplíny 

nejsou zařazené do programu olympijských her. Opět platí, že za každé sportovní odvětví 

může být členem pouze jeden svaz. Podle bodu 5 Stanov ČOV se nový žadatel může stát 

členem ČOV po zkušebním období, jež trvá čtyři roky. Toto zkušební období počíná 

dnem, který určí Výkonný výbor ČOV na základě přijetí písemné přihlášky žadatele 

o členství. Po uplynutí této zkušební doby posoudí Výkonný výbor ČOV splnění 

podmínek pro přijetí člena, a to dle Zásad pro uznávání a přijímání nových členů ČOV. 

O konečném přijetí za člena rozhodne po kladném doporučení Výkonného výboru 

Plénum ČOV.  

Výše zmiňované Zásady pro uznávání a přijímání nových členů se skládají z pěti článků, 

z kterých je pro nás nejpodstatnější článek druhý a třetí. Článek druhý popisuje uznání 

sportovní organizace a má následující znění: 

1) ČOV posuzuje, zda sportovní organizace žádající o členství v ČOV (dále jen 

„sportovní svaz“) bude ze strany ČOV uznána jako výlučný představitel daného 

sportu na území České republiky.  

2) ČOV může uznat sportovní svaz za výlučného představitele sportu na území ČR 

při současném splnění těchto podmínek:  

a) v České republice neexistuje jiný, ČOV již uznaný, představitel daného 

sportu; 

b) sportovní svaz prokáže, že ke dni posuzování je výlučným představitelem 

daného sportu na území ČR; 

c) sportovní svaz prokáže, že je založen na demokratických zásadách, vyvíjí 

svoji činnost v souladu s Olympijskou chartou, Stanovami ČOV, případně 

předpisy mezinárodní federace, jejímž je členem a právními předpisy ČR; 

d) jedná se o subjekt zapsaný ve veřejném rejstříku; 

e) sportovní svaz prokáže, že organizuje soutěže na celostátní úrovni a má ke 

dni posuzování více než 300 aktivních členů; 

f) sportovní svaz existuje minimálně 1 rok; 

g) sportovní svaz prokazatelně vede evidenci členské základny. 

3) Výše uvedené skutečnosti žadatel prokazuje zejména čestným prohlášením, 

stanovami výpisem z veřejného rejstříku a dalšími doklady, které si ČOV může 

vyžádat.  
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4) O uznání sportovního svazu jako výlučného představitele daného sportu na území 

ČR rozhoduje Výkonný výbor ČOV na základě návrhu komise neolympijských 

sportů.  

5) ČOV si vyhrazuje právo požadovat po sportovním svazu splnění dalších podmínek 

a předložení dalších listin než uvedených v odst. 2 tohoto článku.  

6) ČOV vede evidenci sportovních svazů uznaných, podle tohoto článku jako výlučný 

představitel daného sportu na území České republiky.  

(Zásady pro uznávání a přijímání nových členů, 2014)  

Zde přichází asi největší problém pro další postup překážkového sportu v České republice 

v rámci ČOV. Asociace zastřešující OCR v České republice jsou totiž dvě. Jedna, již výše 

zmíněná, a to ČAPS, vychází z té druhé, kterou je Obstacle Racing Association CZ z.s. 

(OCRA). OCRA vznikla v roce 2015 pro účely zastřešování českých mistrovských 

soutěží, sdružení OCR atletů aj., jako je například rozvoj mezinárodní spolupráce. 

Důvodem ke vzniku ČAPS se staly opakovaně nenaplněné podmínky na straně OCRA, 

a to především co se kvalifikace na mistrovství Evropy a světa týkalo. ČAPS je složená 

pouze z lidí zastupujících komunitu OCR v České republice a stalo 

se tak z nespokojenosti z dosavadního fungování OCRA. Lze očekávat, že ČAPS bude 

usilovat o členství v ČOV, ale nejprve musí splnit všechna ustanovení z podbodů bodu 2. 

Prozatím jsou problémové body b) a f). 

Článek třetí definuje přijímání členů a má následující znění: 

1. Nový žadatel o členství se může stát členem ČOV po uplynutí zkušebního období, 

které trvá 4 roky, nerozhodne-li Plénum ČOV na základě návrhu Výkonného 

výboru ČOV o zkrácení této lhůty.  

2. Sportovní svaz může být přijat za člena ČOV při současném splnění těchto 

podmínek:  

a) byl uznán ČOV jako výlučný představitel daného sportu na území ČR dle 

čl. 2 Zásad; 

b) má ke dni rozhodování o přijetí více než 1000 aktivních členů; 

c) organizuje soutěže na celostátní úrovni alespoň ve dvou kategoriích, 

včetně mládeže; 

d) vede transparentní účetnictví; 

e) má zastoupení alespoň v 6 krajích ČR; 
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f) provozuje funkční a pravidelně aktualizované webové stránky.  

3. Podmínky uvedené v odst. 2 prokazuje sportovní svaz zejména předložením 

výroční zprávy a účetních závěrek za poslední 3 roky, rozvojového programu 

a dalšími doklady, které si ČOV může vyžádat.  

4. Splnění podmínek posuzuje komise neolympijských sportů, která předkládá 

zprávu Výkonnému výboru ČOV. O přijetí za člena ČOV rozhoduje po kladném 

doporučení Výkonného výboru ČOV Plénum ČOV.  

5. Sportovní svaz se po přijetí za člena ČOV stává členem složky ČKSOI (Český klub 

sportovních svazů, organizací a institucí).  

(Zásady pro uznávání a přijímání nových členů, 2014)  

Pro přijetí nového člena ČOV se dá zjednodušeně říci, že je potřeba, aby byl budoucí člen 

jediným představitelem sportu v České republice a měl za sebou určitou dobu fungování 

se stabilními a dobrými výsledky. Zde opět OCR sport naráží na svou „novotu“, 

která mu v tomto případě není ku prospěchu.  

 

3.4. Vybavení 

Trnka (2019) uvádí, že paměť je schopnost uchovávat informace a znalosti, které jsme 

se naučili v určitém čase naší minulosti, a také schopnosti si tyto informace znovu 

vybavit. Podle Trnky rozdělujeme informace při vybavování na dva typy vybavení, 

a to recall a recognition. Recall je spontánní vybavení si nějaké informace nebo vybavení 

za pomoci nápovědy. Rekognice je o něco snazší než recall a jedná se o znovupoznání. 

V případě rekognice si nejsme schopni vybavit ani spontánně ani s nápovědou a musíme 

osobu nebo předmět znovu vidět. V této práci se operuje s takzvaným recallem, a to jak 

se spontánním, tak s nápovědou.  

Jak píše Trnka (2019), emoce mají silný vliv na zapamatování i vybavení si informace, 

což znamená, že během dobré nálady máme tendenci si lépe vybavit pozitivní informace 

a během špatné nálady spíše ty negativní. Informace, které jsou pro nás nějak významné, 

jako třeba narození potomka, si zapamatujeme a vybavíme mnohem lépe než rutinní 

událost, jako je třeba cesta do práce. Pokud se ale během této rutinní činnosti stane něco 

mimořádného, jako třeba být součástí dopravní nehody, tuto situaci si zapamatujeme 

velice dobře a její vybavení by nám nedělalo problém ani po dlouhé době.  
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4. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Analytická a syntetická část bakalářské práce vychází z marketingového výzkumu 

a z jeho kvantitativních metod. Marketingovému výzkumu je věnována podstatná část 

metodologie této práce.  

 

4.1.  Proces marketingového výzkumu 

 Kotler a Keller (2007) definují „marketingový výzkum jako systematické 

plánování, shromažďování, analyzování a hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti 

pro specifickou marketingovou situaci, před níž se ocitla firma“. Marketingového 

výzkumu se podle Kozla (2011) používá zpravidla tam, kde vznikla informační mezera, 

tedy kde chybějící informace přinášejí nějaký problém.  

 Marketingový výzkum je náplní řady studií mnoha autorů. Příkladem pro 

zpracování této práce byla díla autorů: Kotler a Keller (2007), Kozel (2006), 

Přibová (1996) a Trnková (2016). 

 Kozel (2006) dále říká, že ačkoliv je každý marketingový výzkum jedinečný, tak 

u všech můžeme definovat dvě hlavní etapy. Těmi jsou přípravná etapa a etapa realizace 

výzkumu. Obě tyto etapy v sobě zahrnují několik po sobě jdoucích fází, které na sebe 

navazují a úzce spolu souvisejí.  

 

Schéma č. 2  Proces marketingového výzkumu   Zdroj: Proces marketingového výzkumu, 

Kozel (2006) 

 

 

Přípravná etapa

• definování problému, cíle

• orientační analýza situace

• plán výzkumného projektu

Realizační etapa

• sběr údajů

• zpracování shromážděných údajů

• analýza údajů

• interpretace výsledků výzkumu

• závěrečná zpráva a její prezentace
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4.2. Definování problému, cíle 

 Definování problému je prvním, ale zároveň nejobtížnějším a nejdůležitějším 

krokem v celém procesu marketingového výzkumu. Tato důležitost určuje i míru 

pozornosti, kterou bychom měli věnovat správné definici problému. Pokud neprovádíme 

průzkum sami a zadáváme ho zpracovatelům, je nezbytné, aby zadavatelé měli jasno 

v dané problematice, jinak by celý výzkum, kvůli špatné definici problému, mohl vést 

pouze k plýtvání finančních prostředků a času.  

 Pro cíle platí podobná pravidla, a to nejdůležitější je, jak říká Kozel (2006): 

„Dobře definovaný cíl je napůl vyřešený problém.“ Z toho také vyplývá, že cílů 

by nemělo být příliš mnoho, abychom předešli zvyšování nákladů. Zároveň však cílů 

nemá být ani příliš málo, neboť pak bychom se mohli připravit o poznání možných 

alternativ.  

 

4.3. Orientační analýza situace 

 Ačkoliv se může zdát zbytečné ztrácení času nepřejít rovnou k vlastnímu 

výzkumu, naopak rozumné je nejprve provést analýzu situace. Ta nám pomůže lépe 

definovat problém a určit, jaké další informace budeme potřebovat k našemu výzkumu. 

Často se zde používá neformálních kontaktů s informovanými lidmi zasvěcenými 

do problematiky k předběžnému shromáždění všech dostupných informací a názorů.  

 Kromě chování spotřebitele mohou situaci ovlivnit také ekonomické změny 

na trhu nebo demografické změny na daném území. Dále to mohou být získaná data 

z předchozích výzkumů zaměřených i na jiné téma. Tyto informace již existují a jsou 

okamžitě k dispozici bez dalších nákladů. Proto je potřeba hledat příčiny změn nejprve 

v těchto takzvaných sekundárních informacích.  

 Poté přichází řada na takzvané primární zdroje dat, což je prováděný výzkum 

od každého respondenta.  

 V bakalářské práci jsou použity pouze primární zdroje získané dotazováním 

veřejnosti formou písemných otázek k dané problematice. 

 



21 

 

4.4. Plán výzkumného projektu 

 Jedná se o zlomový okamžik mezi přípravnou a realizační etapou. Je třeba určit, 

jaké typy údajů budou shromažďovány a jak je budeme sbírat nebo například jaké metody 

budou použity k analýze. Nepatří sem pouze použitá metoda či technika sběru, 

ale musíme vybrat i správný vzorek obyvatelstva. 

 Výše zmiňovaní autoři se v této fázi výzkumného projektu zaměřují především 

na sběr primárních dat, která se rozdělují na data kvalitativní a kvantitativní. S těmito daty 

se setkáváme i v praxi, kde hovoříme též o pojmech: výzkumné metody kvalitativní 

a kvantitativní.  

 Kvalitativní metody používáme převážně při nedostatku informací a v případech, 

kdy hledáme souvislosti a příčiny. Při použití této metody se pracuje s malým množstvím 

respondentů, kteří poskytují data na vysoké úrovni, tudíž není vyžadována statistická 

reprezentativnost vzorku. Důležitá je však správná interpretace získaných dat. 

Mezi kvalitativní metody patří hloubkové interview, ohnisková skupina, panelové 

šetření, projektové techniky, pozorování a experiment. 

Kvantitativní metody se podle Trnové (2016) snaží popsat závislosti 

mezi proměnnými, změřit jejich intenzitu, odhadnout vývoj atp. Proto je používáme 

v případech, kdy máme dostatek informací. Pracujeme s velkým množstvím respondentů 

a získáváme měřitelné číselné údaje, které se dají často zobecnit na celou populaci. 

Mezi kvantitativní metody patří hlavně dotazování. Dále ho můžeme doplnit o statistická 

šetření, experiment, strukturované pozorování nebo obsahovou analýzu. Před přechodem 

do realizační fáze je důležité neopomenout kontrolu plánu. Hlavní částí je takzvaná 

pilotáž neboli předvýzkum. Jde o simulaci výzkumu na malém vzorku respondentů 

a případnou úpravu nebo opravu výzkumu na základě jejich zpětné vazby. Provádí 

se jako prevence nepochopení otázek konečnými respondenty nebo slouží k odhalení 

nepřesné formulace dotazů. Jak píše Kozel (2006), může totiž nastat „profesní slepota“. 

Ta se projeví tím, že díky práci, kterou danému výzkumu věnujeme, nám bude všechno 

jasné a srozumitelné. Pokud ale předáme náš výzkum konečným respondentům, může 

se stát, že jim některé otázky nebo části dotazů nebudou zcela jasné, čímž může tato 

situace vyvolat již zmiňované nepochopení a z něho plynoucí „nesprávné“ zodpovězení 

otázek.  
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 V bakalářské práci je použita kvantitativní metoda sběru dat, a to konkrétně 

dotazování v elektronické podobě. Hlavní skupina respondentů byla pečlivě vybrána, 

aby měla reprezentativní charakter pro sportovní veřejnost, tudíž pro tuto práci chápáno 

jako skupina sportujících lidí, bez určitého společného sportovního vyhrazení.  Kontrola 

byla provedena formou pilotáže na vzorku 15 zkušebních respondentů. Elektronické 

dotazování je technikou sběru dat založenou na využití sítě účastníků elektronické pošty, 

podobně jako u telefonického dotazování. Elektronické dotazování spojuje výhody 

písemného dotazování (respondent vidí před sebou dotazník), je nesmírně rychlé, levné 

a urychluje zpracování dat, protože všechna data jsou již v elektronické podobě. 

Pro tvorbu dotazníku byla provedena operacionalizace, která měla pomoci k vytvoření 

dotazníku. Samotnou operacionalizaci zobrazuje schéma na následující stránce.  
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Jaké OCR závody mimo ČR znáte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 3  Operacionalizace dotazníku  Zdroj: vlastní zpracování 
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Setkali jste se někdy se zkratkou OCR? 

Víte, co pojem OCR znamená? 

Co tedy zkratka OCR znamená? 

 

 

Jaké jsou první OCR závodní série, 

které se vám vybaví? 

Účastnil/a jste se někdy extrémních 

překážkových závodů? 

Kolik OCR závodů ročně absolvujete? 

Jaký byl váš první OCR závod? 

Jaké české ženské/mužské OCR 

závodníky znáte? 

Jak jste se o svém prvním OCR závodu 

dozvěděli? 

Hlubší znalost OCR 

Pohlaví a věkové skupiny 

Dosažené vzdělání 

Jaké sporty děláte a kolikrát týdně 

sportujete? 

Proč běháte OCR závody?  

(adrenalin, zábava, výsledek, zdraví, …)  

  ssse) 

Proč jste se účastnili svého prvního 

OCR závodu? 

Jaké světové ženské/mužské OCR 

závodníky znáte? 

Kde probíhalo mistrovství světa/Evropy 

v OCR v roce 2019? 

Čeho se stal Richard Hynek v roce 2019 

mistrem světa? 
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 Podle Kozla a spol. (2011) mezi největší výhody elektronického dotazování patří 

nižší finanční a časová náročnost oproti ostatním kvantitativním metodám. Jako další 

výhodu Kozel (2011) také zmiňuje adresnost, jelikož jsou dotazníky často umisťovány 

na webové stránky, které si prohlíží zejména uživatelé zajímající se o dané téma. 

Dotazování lze též doplnit grafickými pomůckami, mezi něž patří například obrázky, 

3D modely nebo videoklipy. Respondent pak může danou otázku snáze pochopit. Také 

je u elektronického dotazování výhodou, že respondent sám volí, kdy dotazník vyplní. 

V neposlední řadě Kozel a spol. (2011) uvádí, že následné zpracování dat je méně náročné 

vzhledem k již uvedené skutečnosti, že data předkládáme v elektronické podobě.  

Před zahájením sběru dat byla po dobu jednoho dne, a to 20. 5. 2020, spuštěna pilotáž, 

v níž došlo na 15 respondentech k ověření správnosti a srozumitelnosti dotazníku. Pilotní 

studií bylo zjištěno, že respondenti, kteří zadali, že přišli do kontaktu se zkratkou OCR 

a vědí, co tento pojem znamená, ale neabsolvovali žádný závod, byli přesměrováni přímo 

na demografické údaje. Tato chyba byla po jejím odhalení opravena a následně byly nové 

odpovědi zkontrolovány, tímto došlo k ujištění se o správnosti formulace otázek. 

Následující den po pilotáži, 21. 5. 2020, byl dotazník rozeslán prostřednictvím 

facebookové skupiny pro studenty FTVS a e-mailové korespondence pro interní účely 

firmy Decathlon.  

 

4.5.  Sběr údajů 

Sběr údajů, nebo chcete-li dat, v marketingovém výzkumu je pracná a nákladná část 

nejen realizační části výzkumu. Avšak s příchodem moderní techniky (počítač, notebook, 

mobilní telefon, tablet), která umožňuje zaznamenávání odpovědí přímo v elektronickém 

zařízení a okamžité odeslání k zadavateli, můžeme výzkum provádět z jednoho hlavního 

místa, kde bezprostředně po ukončení dotazování získané údaje zároveň i komplexně 

vyhodnotíme.  

Pokud se ovšem k výzkumu nepoužívá elektronických zařízení na zadávání a sběr dat, 

je třeba mít připravené pracovníky, na kterých stojí úspěch celého výzkumného snažení. 

Jejich postavení bývá různé, zpravidla závislé na zvolené metodě sběru dat. Může 

se jednat o pozorovatele, tazatele, moderátory, operátory a jiné. Podstatnou částí se pak 

stává vstupní školení, kde je nutné zajistit, aby každý z pracovníků dodržoval technické 

postupy a etické zásady výzkumu.  
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V bakalářské práci byly ke kvantitativním metodám dotazování použity elektronické 

moderní technologie, a to konkrétně internetová aplikace společnosti Google, 

Google formuláře. Sběr dat probíhal v období od 21. 5. 2020 do 28. 5. 2020.  

 

4.6.    Zpracování údajů 

 Získaná data musíme zpracovat, vyhodnotit a zpřístupnit zadavateli nebo cílové 

skupině. Pro zpracování dat se používají různé postupy, jako jsou kontrola, úprava, 

třídění, kódování, statistické zpracování apod. Ze zpracovaných dat můžeme vyvodit 

další závislosti, vztahy a závěry pro následnou práci s údaji. 

 Do kontroly spadají především dvě vlastnosti shromážděných údajů, které mohou 

významně ovlivnit výzkumnou práci, a to validita údajů neboli přesnost a reliabilita údajů 

neboli spolehlivost a pravdivost. Proto se podle Přibové (1996) provádějí dva druhy 

kontrol. První je kontrola úplnosti a čitelnosti, kdy se kontrolují buď všechny dotazníky, 

nebo dochází pouze k náhodným kontrolám při zpracovávání velkého vzorku 

respondentů. Druhá je logická kontrola, která zkoumá pravdivost odpovědí respondenta 

a zda tazatel sběr dat skutečně uskutečnil.  

 Klasifikace dat se provádí proto, abychom v dalších fázích výzkumu mohli 

porovnávat vzájemné vztahy mezi jednotlivými třídami a kategoriemi. Aby byla 

klasifikace provedena správně, měli bychom podle Zbořila (1998) především určit 

následující: 

 třídní znaky, což je charakteristika, podle které budou rozděleny odpovědi 

respondentů, to může být například pohlaví respondentů, věk, vzdělání, znalost 

výrobku, frekvence nákupu; 

 třídy tak, aby se vzájemně vylučovaly, tudíž každý respondent a jeho odpovědi 

mohou být zahrnuty pouze v jedné třídě; 

 určit třídy vyčerpávajícím způsobem, aby obsahovaly všechny respondenty 

a jejich odpovědi.  

Kódování údajů znamená převádění slov, respektive tříd do symbolů, aby bylo možné 

při jejich zpracování použít výpočetní techniku.  

Ke zpracování údajů byl využit tabulkový procesor Microsoft Excel.  
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4.7.    Analýza údajů 

V dnešní době se k vizualizaci údajů do tabulek, grafů, schémat a podobných nástrojů 

určených k přehlednému zobrazování dat používá převážně výpočetní technika, 

která významně usnadňuje práci. Díky ní se nemusíme v tak velké míře soustředit 

na složité statistické výpočty, ale stačí nám správně připravené údaje pouze zadat 

do příslušného softwaru. Jsou to například programy ze sady Microsoft Office – jako je 

tabulkový procesor Excel, databázový systém Access nebo textový editor Word. Mohou 

to být i různé specializované statistické, grafické nebo expertní programy.  

Data získaná dotazníkovým šetřením byla z Formulářů Google převzata a dále 

zpracována v programu Microsoft Office Excel. V něm byla nejčastěji používaná datová 

matice a funkce Excelu „filtr“. 

Podle Lehmanna (1998) je třeba rozlišit údaje na:  

 nominální, které nelze seřadit, proto u nich nemůžeme stanovit pořadí odpovědí 

ani průměr, platí to například pro údaj pohlaví nebo znalost značky; 

 ordinální neboli pořadové, u kterých záleží na pořadí, ale neznáme vzdálenosti 

mezi jednotlivými proměnnými, platí to například pro oblast vzdělání, stanovení 

míry spokojenosti nebo důležitosti;  

 kardinální neboli intervalové, u kterých záleží na pořadí a dokážeme u nich určit 

vzdálenosti mezi jednotlivými proměnnými, platí to například pro údaje váhy, 

výšky, platu, hodnoty IQ nebo věku. 

Následně se provádí analýza údajů. Nejčastěji se začíná analýzou výsledků každé 

otázky. Na základě těchto výsledků se následně pokračuje v dalších podrobnějších 

analýzách, které zkoumají odpovědi několika otázek dohromady nebo od jednotlivých 

skupin respondentů. Postupně tak podle Zbořila (1998) zjišťujeme: 

 četnost neboli výskyt zjištěných odpovědí; 

 úroveň, variabilitu a rozložení zkoumaných znaků; 

 závislosti mezi proměnnými. 

K analýze údajů byl využit tabulkový procesor Microsoft Excel.  
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4.8.    Interpretace výsledků  

 Interpretace představuje převedení výsledků analýzy do závěrů a doporučení 

nejvhodnějšího řešení pro zkoumaný problém. Než však poskytneme vlastní návrhy, 

potřebujeme ještě zkontrolovat přesnost údajů zjištěných analýzou. Snažíme se zjistit, 

zda jsou závěry analýzy v kontextu se zkoumaným problémem a cílem výzkumu. Prací 

analytiků, kteří nerozumí danému problému a chybně interpretují výsledky, mohou totiž 

v závěru výzkumného procesu vzniknout nedostatky. Při interpretaci jasně zjistíme 

pravdivost naší prvotní hypotézy a určíme, jaké faktory naše zjištěné výsledky ovlivnily 

a jaká mohou být dílčí doporučení. Po provedení marketingového výzkumu bychom 

se měli vrátit zpět na začátek celého procesu a k ověřeným hypotézám doplnit i hlavní 

doporučení. 

 

4.9.    Závěrečná zpráva a její prezentace  

V závěrečné zprávě se výsledky snažíme slovně vyjádřit konkrétními závěry 

a doporučeními, která slouží zadavateli pro jeho další rozhodování. Závěrečná zpráva 

by měla připomenout cíle výzkumu, použité metody, prezentovat výsledky výzkumu 

a zachytit je v grafické podobě. Jak již bylo řečeno, prezentace závěrečné zprávy musí 

obsahovat srozumitelné závěry podložené pádnou argumentací vyplývající z celého 

výzkumného procesu a případná doporučení. 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

Celkový počet respondentů se ustálil na 358, z čehož 107 respondentů pocházelo z FTVS 

a 251 respondentů pocházelo z Decathlonu. Téměř všechny získané dotazníky byly 

kompletně vyplněné a dále zpracované, kromě jediného, jehož „autor“ očividně nebral 

výzkum vážně, protože jeho odpovědi byly naprosto nesmyslné. Z tohoto důvodu byl 

konečný počet respondentů 357, z čehož 107 respondentů pocházelo z FTVS 

a 250 respondentů z Decathlonu. Každá otázka má však jiný počet respondentů 

na základě větvení dotazníku do různých skupin podle typu odpovědí. Nejvýznamnějšími 

filtračními otázkami byly otázky číslo 1 a 2 společně s otázkou č. 5, kde dotazovaní, 

kteří vybrali odpověď „NE“ na tyto tři otázky, byli přesunuti na otázku s demografickými 

informacemi. Což v případě studentů FTVS činilo 71 respondentů a v případě 

zaměstnanců Decathlonu 183 respondentů. Při potvrzení znalosti zkratky OCR byli 

respondenti přesměrováni na otázku č. 3 a 4, zjišťující skutečnou znalost zkratky OCR 

a spontánní vybavení si závodních seriálů. Pokud respondent odpověděl na otázku č. 1 a 2 

kladně, ale na otázku č. 5 (Účastnil/a jste se někdy extrémních překážkových závodů?) 

záporně, byl přesunut rovnou do sekce zkoumající hlubší znalost OCR začínající otázkou 

č. 13.  

 

5.1. Charakteristika respondentů 

Z hlediska základních charakteristik respondentů nám jde především o jejich pohlaví, 

hlavní sportovní zaměření a jejich ostatní sportovní aktivity. Tyto charakteristiky nás 

zajímají především v návaznosti na další otázky, které tak můžeme specifikovat 

pro jednotlivé skupiny respondentů, ať už podle pohlaví, nebo podle vykonávaného 

sportu.  

 

5.1.1. Pohlaví všech respondentů 

Základní rozdělení počtu respondentů podle jejich pohlaví je zachyceno v tabulce číslo 1 

a jejich procentuální zastoupení v grafu číslo 1. Ve vzorku převažovaly ženy (61 %), 

což přisuzuji volbě vzorku, ačkoliv jak ve vzorku studentů FTVS, tak ve vzorku 

zaměstnanců firmy Decathlon je poměr mužů a žen podobný, a to přibližně 1,61 ženy 

na jednoho muže v případě vzorku Decathlon a 1,43 ženy na jednoho muže v případě 

vzorku FTVS. Je také možné, že ženy jsou vstřícnější k vyplnění dotazníku než muži.  



29 

 

 FTVS Decathlon Celkem 

Muž 44 96 139 

Žena 63 154 217 

Celkem 107 250 356 

Tabulka č. 1  Pohlaví všech respondentů 

 

Graf č. 1  Pohlaví všech respondentů 

 

5.1.2. Věk všech respondentů 

Respondenti měli na výběr ze sedmi věkových skupin, ze kterých bylo využito 

pět věkových skupin. Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou se stala skupina 19 – 25 let 

s 69,7 %. Vzhledem k použitému vzorku je toto očekávaný výsledek, protože výzkum 

se prováděl v elektronické podobě a byl sdílen mezi studenty a absolventy FTVS 

přes sociální síť Facebook, kde je koncentrace mladších jedinců vyšší. Co se týče 

věkového složení respondentů - zaměstnanců společnosti Decathlon, nenacházím zde 

také žádné zvláštní překvapení, že nejpočetnější věkovou skupinou je skupina 19 – 25 let, 

neboť Decathlon zaměstnává též velké množství studentů vysokých škol na částečný 

úvazek a zároveň se jedná o velice progresivní a mladou společnost, využívající energii 

právě mladých zaměstnanců. Druhou nejpočetnější skupinou byla kategorie 26 – 35 let 
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s 22,4 %. Nulový výsledek pro kategorii 0 – 14 let hodnotím kladně, protože jinak 

by znamenal chybu ve výběru vzorku, neboť z čistě logického hlediska nemůže být 

člověk v tomto věku studentem ani absolventem FTVS ani zaměstnancem společnosti 

Decathlon. Možnost výběru tohoto věku využil jeden respondent, jehož odpověď byla 

z dotazníkového šetření vyřazena na základě jejího žertovného obsahu. Nezasáhnutí 

naopak nejvyšší věkové skupiny 56 let a více připisuji převážně její nepřítomnosti 

na sociální síti Facebook, respektive ve skupinách pro studenty a absolventy FTVS.  

V přiložené tabulce číslo 2 můžeme vidět početní zastoupení mužů a žen v závislosti 

na rozdělení ve zkoumaných skupinách FTVS a zaměstnanců Decathlonu napříč celým 

věkovým spektrem. Následující graf číslo 2 prezentuje procentuální zastoupení 

jednotlivých skupin.  

 

 FTVS  Decathlon  FTVS + Decathlon 

 Muž Žena Celkem Muž Žena Celkem Dohromady 

Do 14 let 0 0 0 0 0 0 0 

15 – 18 let 0 0 0 8 8 16 16 

19 – 25 let 34 50 84 59 106 165 249 

26 – 35 let 7 13 20 24 36 60 80 

36 – 45 let 2 0 2 4 4 8 10 

46 – 55 let 1 0 1 1 0 1 2 

56 let a více 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 44 63 107 96 154 250 357 

Tabulka č. 2  Zastoupení věkových skupin podle skupiny respondentů 
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Graf č. 2  Procentuální zastoupení věkových skupin všech respondentů 

 

5.1.3. Sportovní aktivity všech respondentů 

Respondentům byla dána možnost vybrat četnost jejich fyzických aktivit z pěti možností. 

Nejčastější se ukázala odpověď 3x – 4x týdně s 46,7 % (167 respondentů), což bylo 

i očekávané. Následovala odpověď 5x – 6x týdně s 20,7 % (74 respondentů), 

18,5 % dotázaných odpovědělo, že sportuje maximálně 2x týdně. Poslední dvě místa 

zaujímají odpovědi pro sport provozovaný pouze příležitostně (7,8 % s 28 respondenty) 

a respondentů sportujících každý den bylo 6,2 % (22 respondentů). V následujícím grafu 

číslo 3 můžeme vidět procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí kombinovaných 

pro obě pohlaví i oba použité vzorky.  

 

 Graf č. 3  Pravidelnost sportovní aktivity všech respondentů 
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Další otázka zjišťující vztah respondentů ke sportu směřovala na pravidelně provozované 

sporty, přičemž maximální počet odpovědí byl limitován na čtyři. Respondenti měli 

na výběr z deseti „předvybraných“ nejčastějších sportů. Tento seznam byl doplněn 

o možnost „ŽÁDNÝ“, kterou ovšem nevyužil ani jeden respondent, což ukazuje 

na správné zasažení cílové skupiny. Poslední možností byla možnost „JINÁ…“, 

jíž respondenti dostali příležitost zmínit sporty, které nebyly uvedeny v základních deseti 

nabídnutých sportech. Podle očekávání se nejčastěji objevujícím se sportem stal uvedený 

běh, který zvolilo 142 respondentů. Tento výsledek byl očekáván především vysokou 

dostupností tohoto sportu, který nevyžaduje žádné speciální vybavení. Druhý nejčastěji 

zmiňovaný sport byla cyklistika se 122 respondenty, což je pro Českou republiku téměř 

stejný výsledek jako uvádí portál Česko v datech (2019). Podle jeho statistik se 35,5 % 

Čechů věnuje cyklistice alespoň jednou týdně a ve zkoumaném vzorku uvedlo cyklistiku 

jako provozovaný sport 34,2 % respondentů. Třetím nejčastějším sportem se staly týmové 

sporty se zmínkou u 117 respondentů. V našich končinách má týmové sportování velmi 

silné kořeny, hlavně co se fotbalu a hokeje týče. Posledním hojně zmiňovaným sportem 

se 102 respondenty je fitness, pod který pro účely tohoto výzkumu byla zařazena 

i kulturistika. Fitness, potažmo cvičení v posilovně, je hojně využíváno jako příprava 

i pro jiné sporty a je komerčně velice silně podporováno, proto jeho časté zmínění 

respondenty není nikterak překvapující. Dalšími sporty, které mají poměrně široké 

zastoupení, jsou plavání se 79 respondenty a jóga s 57 respondenty. Jedná se o sporty, 

které z velké části podporují zdraví sportovce prostřednictvím regenerace 

a kompenzačního cvičení, kromě hlavního cíle samotného sportu. Posledním více 

zastoupeným sportem se stal tanec s 38 zmínkami. Ostatní sporty by se pro tento vzorek 

daly rozdělit do dvou skupin, a to na sporty s opakovanými zmínkami, jako jsou 

gymnastika, crossfit, lezení, lyžování, bojové sporty, jezdectví a tenis a dále na sporty 

s nízkým počtem opakovaných zmínek, mezi které patří turistika, badminton, 

inline bruslení, surfing, canicross, chůze, golf, volejbal a aerobik. Níže, v grafu číslo 4 

vidíme zaznamenány všechny již zmiňované sporty včetně údajů zastoupeného počtu 

dotazovaných respondentů. 
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Graf č. 4  Provozované sporty všech respondentů 

 

5.1.4. Úroveň hlavní sportovní činnosti 

Odpovědi na otázku: „Na jaké úrovni provozujete svou hlavní sportovní činnost?“ budou 

převážně využity v analýze jiných odpovědí, ale i přesto je zajímavé si tuto informaci 

ukázat. Jak je vidět v tabulce číslo 3, počet rekreačních sportovců je ze všech vybraných 

vzorků nejvyšší, ale také se ukazuje nejznatelnější rozdíl v množství žen a mužů 

vykonávajících sport na rekreační úrovni. Ačkoliv ve zkoumaném vzorku ženy převažují, 

s ohledem na úroveň vykonávaného sportu ženy vesměs dvakrát častěji uvádí pouze 

rekreační formu sportu.  

 FTVS Decathlon Celkem 

 Muž Žena Muž  Žena  

Rekreační  13 29 51 99 192 

Výkonnostní  25 24 39 49 137 

Vrcholová 6 10 6 6 28 

Celkem 44 63 96 154 357 

Tabulka č. 3  Úroveň hlavní sportovní činnosti všech respondentů 

1
2
2
2
2
3
4
4
5

9
9
10
11

15
15

20
38

57
79

102
117

122
142

0 20 40 60 80 100 120 140 160

aerobik

volejbal

golf

chůze

canicross

surfing

inline

badminton

turistika

tenis

jezdectví

bojové sporty

lyžování

lezení

crossfit

gymnastika

tanec

jóga

plavání

fitness/kulturistika

týmové sporty

cyklistika

běh

Provozované sporty všech respondentů



34 

 

5.2. Znalost zkratky OCR 

V následující sekci otázek byla zkoumána znalost oslovených respondentů a jejich 

spontánní vybavení si pojmů spojených s OCR.  

 

5.2.1. Prvotní zjištění znalosti OCR 

Jako vůbec první otázka v dotazníku byla otázka, zdali se respondent někdy setkal 

se zkratkou OCR. Touto otázkou bylo zkoumáno zasažení sportovní veřejnosti pojmem 

OCR. Jak je vidět z následujícího grafu číslo 5, do kontaktu se zkratkou nepřišla ani 

třetina sportovců, přesněji pouhých 28,8 % (103 respondentů) potvrzuje střet s touto 

zkratkou. V návaznosti na první otázku byla položena ještě rozšiřující otázka zkoumající 

bližší znalost pojmu OCR, která zjišťovala, jestli oslovení vědí, co zkratka OCR znamená. 

Tato otázka dále vyselektovala respondenty, kteří nevěděli, co tato zkratka znamená. 

Tudíž z celkového vzorku 357 respondentů pouhých 75 respondentů (21 %) odpovědělo, 

že ví, co zkratka OCR znamená. Jinými slovy se dá říci, že každý pátý dotazovaný zná 

pojem OCR a je schopen ho i nějakým způsobem popsat. Správnost tohoto popisu bude 

hodnocena v kapitole 5.2.2. a 5.2.3.  

 

Graf č. 5  Zásah cílové skupiny pojmem OCR 
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5.2.2. Hlubší znalost zkratky OCR 

Respondenti byli požádáni, aby vysvětlili, co chápou pod pojmem OCR. Z celkového 

počtu 75 respondentů vyplňujících tuto otázku odpovědělo 46,7 % (35 respondentů) 

přesnou definicí „Obstacle Course Races“, což bylo pozitivním zjištěním. Druhá 

kategorie odpovědí byla nastavena pro přesnou definici v českém překladu, kterou 

vyplnilo 22,7 % (17 respondentů). Třetí kategorií se stala definice, která dávala smysl 

a byla velice blízká přesné definici, až na malé odchylky, např. jiný tvar slova. Do této 

kategorie spadá 5,3 % odpovědí (4 respondenti). V součtu těchto tří kategorií dostaneme 

74,7 % převážně správných nebo zcela správných odpovědí, což značí dobrou znalost 

pojmu. Čtvrtou kategorií se stala definice s větší chybou, která ale stále dávala smysl 

a ukazovala správným směrem. Jednalo se o odpovědi typu překážkový běh 

nebo překážkový sport, doplněné o příklady závodů. Do této kategorie spadá 14,7 % 

odpovědí (11 respondentů). Poslední kategorie byla vytvořena pro naprosto zcestné 

definice. Do této kategorie spadá 10,7 % odpovědí (8 respondentů). Odpovědi některých 

těchto respondentů, konkrétně čtyři zcestné definice, jsou ovšem chybou způsobenou 

pochybením na straně zadavatele dotazníku, respektive spočívají ve špatně položené 

otázce. Celý výzkum byl cílený na sportovní veřejnost a i v jeho názvu to bylo uvedeno. 

Tazatel předpokládal, že se respondenti budou držet sportovního prostředí, 

což se převážně i dařilo, až na tyto čtyři případy, kdy odpověď zněla „Optical Character 

Recognition“. Tato odpověď samozřejmě není špatná, ale pro potřeby výzkumu je 

nevyužitelná. Respondenti spojeni s touto odpovědí také na následující otázku (Jaké jsou 

první OCR závodní série, které se vám vybaví?) odpovídali v návaznosti na špatně 

položenou otázku, tedy nebyli schopni odpovědět a tím pádem nijak neovlivnili výsledky 

celého výzkumu, pouze této otázky.  
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Graf č. 6  Znalost definice OCR sportu 

 

5.2.3. Spontánní vybavení závodní série  

Následující otázka zkoumající znalost pojmů z OCR prostředí byla zaměřená 

na spontánní vybavení si znalostí spojených s pojmem OCR závodní série. Maximální 

počet odpovědí byl omezen na tři odpovědi a respondenti byli požádání o napsání prvních 

závodních sérií, které se jim vybaví. Následně bylo podle úrovně výskytu jednotlivých 

názvů přiděleno bodové hodnocení. První místo získalo tři body, druhé místo obdrželo 

dva body a třetímu místu byl přiřazen jeden bod. V případě výskytu méně než tří odpovědí 

se toto bodové hodnocení neměnilo. V případě více než tří odpovědí byly hodnoceny 

pouze první tři odpovědi.  
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Jak je vidět na grafu číslo 6, jsou na české OCR scéně tři hlavní hráči a ostatní hrají 

tzv. druhé housle. Z těchto tří hlavních závodních sérií je třeba zdůraznit Spartan Race, 

který vyniká více než dvojnásobně nad hlavními konkurenty. Při pohledu na tabulku číslo 

4 je i vidět proč. Kromě nejčastějšího 

umístění na prvním místě, jakožto 

vybaveného závodu, je i jeho četnost 

jmenování respondenty zdaleka 

nejvyšší. Toto připisuji převážně 

nejdelší historii Spartan Race, 

která začíná roku 2010 ve Spojených 

státech amerických a od té doby 

se rozšiřuje po celém světě. S početnou 

základnou účastníků je také možné 

více investovat do propagace 

a marketingu. Následující dva hráči 

jsou Gladiator Race a Predator Race, 

české závody s českými kořeny. První 

závod Predator Race se v České 

republice konal 27. 9. 2014 a první závod Gladiator Race 21. 6. 2014. Dá se tedy říci, 

že obě závodní série mají za sebou stejně dlouhou cestu do povědomí závodníků, a i proto 

si zdůvodňuji podobné výsledky v bodovém ohodnocení. Z ostatních méně zmiňovaných 

závodních sérií bych možná zdůraznil závod Army Run, který svoje počátky datuje také 

do roku 2014. Do paměti sportovců se zapsal převážně svým spojením s profesionálními 

vojáky Armády České republiky. Možná právě proto je respondenty stále zmiňován, 

ačkoliv jeho působení bylo ukončeno v roce 2018. Zajímavým faktem je, že jediný 

překážkový závod, který byl vysílán v televizi na pravidelné bázi, Ninja Warrior, je 

umístěn hluboko pod již zmiňovanou vedoucí trojicí. Vysílání pořadu obsahovalo 

převážně záběry ze soutěže American Ninja Warrior, které zobrazují jak amatéry, 

tak profesionály. V návaznosti na výsledky bodového ohodnocení i na frekvenci uvedení 

mezi OCR závody můžeme říci, že na zakořenění OCR závodní série nemá tak velký vliv 

mediální prostor a komunikace jako samotná osobní zkušenost. Proto i závod s největší 

účastnickou základnou je nejčastěji zmiňovaný závod a zároveň závod nejčastěji 

zmiňovaný je na prvním místě.  
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 1. 2. 3. 

Spartan Race 60 8 2 

Gladiator Race 4 26 7 

Predator Race 5 20 11 

Army Run 0 3 3 

Ninja Warrior 1 1 3 

Wilsonka Race 0 1 2 

Heroes Race 1 0 1 

SuPrBěh 1 0 0 

Redbull 400  0 0 2 

Hard Dog Race 0 0 2 

Excalibur Race 0 0 1 

Amazon Race 0 0 1 

Bedřichovský bastard 0 0 1 

Tabulka č. 4  Pořadí OCR závodních sérií při spontánním vybavení si znalostí 

respondentů 

 

5.3. Charakteristika účastníků OCR závodů 

Všichni respondenti byli dotázáni, zda se někdy účastnili extrémních překážkových 

závodů, přičemž v zadání byly uvedeny i příklady těchto závodů. Příklady byly použity 

pro případ, že si respondent nespojil pojem OCR s jednotlivými závody, a tudíž mohl mít 

zkušenost s překážkovými závody, aniž by tušil, že se účastnil OCR závodu. Další 

nezbytnou informací, kterou je třeba zmínit, je, že znalost pojmu OCR není přímo spojená 

s účastí na OCR závodech. Nyní si představíme vzorek respondentů, který uvedl, 

že překážkový závod alespoň jednou běžel. Těchto respondentů se v celém souboru 

objevuje 65. Z těchto 65 respondentů 27 v druhé otázce přitom uvedlo, že neví, co OCR 

znamená, a z těchto 27 pouze 4 uvedli, že se někdy setkali s pojmem OCR. To pouze 

ospravedlňuje uvedení příkladů závodů, bez kterých by si těchto 23 respondentů 

nemuselo vůbec spojit OCR s překážkovými závody, které již v minulosti absolvovali. 
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Těchto 27 tvrzení má vesměs jednu charakteristiku stejnou, a to malý počet 

absolvovaných závodů. Až na dva případy uvedlo z těchto 27 respondentů informaci, 

že ročně absolvují pouze 0 – 2 závody. Ti zbylí dva uvedli, že absolvují 3 – 6 závodů 

ročně. Z následujícího grafu znázorňujícího množství absolvovaných závodů za rok 

je dobře vidět, že dvě třetiny respondentů absolvuje jen malé množství závodů, 

což přisuzuji jejich motivaci, kterou často bývá překonat sám sebe nebo si tento typ 

závodů vyzkoušet pro zábavu.  

 

Graf č. 8  Zkušenost respondentů s OCR

  

Graf č. 9  Množství absolvovaných 

závodů za rok 

 

Tvrzení výše si následně ověříme spojením odpovědí na množství absolvovaných závodů 

s účelem participace na OCR závodech. Respondentů, kteří uvedli jako důvod 

pro participaci na překážkových závodech buď překonání sebe sama, nebo zábavu, je 

převážná většina, a to 78,5 %. Z tohoto podílu dále největší část tvoří respondenti, 

kteří uvedli, že se závodů účastní pouze maximálně dvakrát za rok, a to 74,5 %. 

Z celkového množství respondentů, kteří odpovídali na tuto otázku, je to pak 58,5 %, 

což značí vysokou atraktivitu závodů v podobě výzvy nebo vyzkoušení nové zábavy.  
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Množství OCR 

závodů za rok 

Překonat sám sebe Pro zábavu Ostatní důvody 

0 – 2 17 21 5 

3 – 6 8 2 6 

7 – 12 1 2 2 

13 a více   1 

Tabulka č. 5  Množství absolvovaných OCR závodů v závislosti na motivaci 

 

5.3.1. Motivace respondentů k jejich první účasti na OCR závodu 

Výše jsme si ukázali, proč se respondenti překážkových závodů účastní, co je ale vedlo 

k jejich první zkušenosti je otázka trochu rozdílná, o kterou jsme se lehce opřeli 

již v předchozí kapitole. Respondenti dostali na výběr z několika motivátorů, každá 

zmínka motivátoru byla počítána, tudíž jeden respondent mohl uvést i více motivátorů 

najednou. Jak je vidět na následujícím grafu, máme zde opět trend častého výskytu 

závodu Spartan Race. Pokud ale od tohoto faktu odhlédneme, je zřejmé, že „novota“ 

a neobvyklá zkušenost je velkým lákadlem pro účastníky překážkových závodů, 

ať se jedná o jakýkoliv závodní seriál. Ve jmenném seznamu nejsou vyjmenovány 

všechny závodní seriály. Podmínkou zařazení závodního seriálu do seznamu 

pod jeho jménem bylo jeho zmínění alespoň čtyřmi respondenty. Tuto podmínku 

nesplnily závodní seriály Army Run, Bahňák, Excalibur Race, Wilsonka Race, Heroes 

race, Majday, Překážkáč a Urban Challenge. Tento motivátor uvedlo 37 

z 65 respondentů, což je 56,9 % účastníků překážkových závodů. Podobně tomu tak je 

v případě motivace překonat sám sebe, což uvedlo 30 respondentů z 65. Posledním 

větším motivátorem jsou pro účastníky překážkových závodů jejich přátelé. Tuto 

možnost uvedlo 16 respondentů. Za nejméně podstatný motivátor můžeme naopak 

označit možnost soutěžit v dalším závodě, což uvedli pouze 2 dotazovaní. Tuto informaci 

je možné dále použít pro organizátory závodů a pro další návrhy marketingových 

komunikací v rámci jednotlivých závodních seriálů.  
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Graf č. 10  Motivace k prvnímu OCR závodu 

 

5.3.2. Komunikační kanál, odkud se respondenti dozvěděli o svém prvním 

OCR závodu 

Jako poslední zkoumaná oblast zkušeností s jednotlivými závodními seriály 

byly sledovány komunikační kanály, které přinesly účastníkům překážkových závodů 

informaci o daném závodním seriálu. Na tuto otázku odpovídal každý respondent, 

jenž se někdy účastnil OCR závodu, a měl možnost zvolit pouze jednu odpověď. Nejvíce 

frekventovaným komunikačním kanálem se ukázalo sociální okolí respondentů, 

které bylo nejčastěji zastoupeno jejich přáteli. Tuto možnost zvolilo 56,9 % respondentů 

(37 dotazovaných). S největší pravděpodobností se jedná o přátele, kteří již zkušenost 

s překážkovými závody mají a doporučují je svým blízkým. To pouze potvrzuje 

předchozí tvrzení o motivaci vyzkoušet OCR závody na základě nových zkušeností, 

které přátelé již zažili a které je s nimi možné sdílet. Jmenný seznam pro tento případ 

zůstal stejný, jako tomu bylo v kapitole 5.3.1. Další otázka, jež následovala 

po zodpovězení zdroje informací o prvním OCR závodu, byla, od koho se v případě 

odpovědí „Facebook“, „jiné sociální sítě“ a „sportovní středisko“ dozvěděli o OCR 

závodu. Protože pokud se podíváme hlouběji i do tohoto rozdělení, zjistíme, že síla, 

tzv. word of mouth, mohutně působí v případě vzájemného předávání si informací 

a zkušeností týkajících se oblasti překážkových závodů. Při pohledu na graf číslo 12 

je zřejmé, že více než polovina informací o OCR ze sociální sítě Facebook je 
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zprostředkována prostřednictvím přátel na Facebooku. To ovšem ještě dále mění poměry 

rozebrané v grafu číslo 11. Pak totiž možnost získání informace od přátel doplněnou 

o informace od přátel na Facebooku využilo 48 respondentů, tudíž 73,8 %. Síla word of 

mouth je v tomto případě obrovská a je potřeba s ní podle toho i zacházet.  

 

Graf č. 11  Zdroj informací o prvním OCR závodu 

 

Graf č. 12  Zdroj informací o OCR na Facebooku 
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5.3.3. Závislost zkušenosti s OCR na hlavním vykonávaném sportu  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.3., z celkového vzorku respondentů sdělilo 65 z nich, 

že alespoň jednou absolvovali OCR závod. Zajímavé může být sledování souvislostí 

mezi hlavním vykonávaným sportem a OCR. V tomto případě jsem se zaměřil hlavně 

na atletiku, běh a týmové sporty, jako jsou například fotbal, basketbal, florbal a další. 

U těchto sportů je totiž předpokládán vyšší zájem o běh a běžecké závody obecně. 

V případě zkoumaného vzorku bylo 51  respondentů, kteří odpověděli, že mají nějaký 

vztah k OCR a zároveň vykonávají jeden z výše uvedených sportů. Z těchto 51 jich 28 

uvedlo, že se zúčastnili alespoň jednoho OCR závodu, což je 55 %,  a to by znamenalo 

jistou spojitost. Toto konstatování si však podrobněji ověříme. Pro to nám poslouží 

následující tabulka číslo 6. Procentuální výraz nám ukazuje procento respondentů, 

kteří se zúčastnili alespoň jednoho OCR závodu. Jak je možné vidět, z celého vzorku je 

procentuální účast na OCR 18,2 %, v případě sportovců, kteří si vybrali jako svůj hlavní 

sport běh, atletiku či týmové sporty, je tato procentuální účast 25,7 %. Pro zbytek 

respondentů, kteří jako svůj hlavní sport uvedli sport jiný, než výše zmíněné, je 

procentuální účast pouhých 14,9 %. Na základě těchto výsledků si troufám tvrdit, 

že v případě účasti na OCR závodech na vykonávaném sportu záleží, a proto je dobře, 

že zkoumaný vzorek byl složen ze sportovců různého zaměření i různé výkonnosti.  

 

 Všichni Všichni bez 

atletiky apod. 

Atletika 

apod. 

Počet celkem 357 248 109 

Počet běžců OCR  65 37 28 

Vyjádření v % 18,20 % 14,90 % 25,70 % 

Tabulka č. 6  Závislost zkušenosti s OCR na hlavním vykonávaném sportu 

 

5.4. Hlubší znalost OCR odvětví 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, OCR je velice rychle se vyvíjející sport, který má 

velké množství příznivců. Následující otázky zkoumaly, jak dobře se respondenti 

orientují ve znalostech osobností a událostí spojených s OCR, jak na území 

České republiky, tak v zahraničí. Všechny tyto otázky byly polouzavřeného typu, 

kde si dotazovaný vybral z možností, že nezná odpověď na otázku, nebo mohl vlastními 

slovy na otázku odpovědět. Dohromady na tyto otázky odpovídalo 104 respondentů. 
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Z těchto 104 respondentů jich 35 uvedlo alespoň jedno jméno, což značí 33,7 % hlubší 

znalost představitelů OCR sportu, tedy každý třetí. Pokud ale tuto znalost převedeme 

na celý vzorek zastupující sportovní veřejnost, je tato hlubší znalost pouhých 9,8 %, 

což už je pouze každý desátý dotázaný.  

Graf č. 13  Znalost OCR závodníků všemi respondenty 

  

5.4.1. Znalost jmen českých OCR závodníků 

První série otázek zjišťovala znalost osobností závodících v OCR na české i světové 

scéně, a to jak mužských, tak ženských osobností. V odpovědích bylo každé jméno 

počítáno a dotazovaný mohl uvést až tři jména. Z těchto respondentů 34 odpovědělo 

alespoň jedním jménem české závodnice nebo závodníka, to znamená, že 32,7 % 

respondentů, kteří by potenciálně měli znát něco více o OCR, bylo schopno si vybavit 

alespoň jedno jméno českého závodníka nebo závodnice. Co se jmen týče, je zde vidět 

větší znalost Zuzany Kocumové, která je několikanásobnou mistryní světa a Evropy 

ve Spartan Race. Další jména se již neobjevují tak často a může dojít i k určitému 

zkreslení těchto odpovědí, protože některé uvedené osoby jsou známí respondentů, 

kteří se pohybují, nebo pohybovali v jejich okolí, což ale nemusí odrážet znalost celé 

sportovní veřejnosti. To může být například případ uvedení jmen Terezy Tocháčkové, 

Barbory Stejskalové, Venduly Soukupové a Ladislavy Jeřábkové, všechny jmenované 

jsou totiž současnými studentkami nebo absolventkami FTVS, odkud také pochází část 

respondentů. Toto tvrzení pouze potvrzuje častější výskyt uvedených jmen sportovkyň 
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právě ve vzorku z FTVS. Nechci tímto nijak dehonestovat jejich závodní kvality 

ani popularitu, je ale potřeba tento fakt zmínit. Podobná situace totiž nastala i v případě 

mužských českých OCR závodníků. Respondenti s malou znalostí OCR často uvedli 

jména lidí pouze ze svého okolí, o kterých vědí, že se OCR věnují bez ohledu na jejich 

úroveň či závodní výsledky. V jednom případě došlo k vyjmenování spolupracovníků, 

kteří alespoň nějaký OCR závod absolvovali. Tato odpověď nebyla brána v potaz. Ostatní 

odpovědi byly již zcela zpracovány. Jediné jméno, které není kompletní, a obsahuje pouze 

příjmení, je Kocourová, jíž byla pravděpodobně myšlena Zuzana Kocumová, ale její 

jméno bylo respondentem zkomoleno. Na mužské straně se nejčastěji vyskytují tři jména, 

a ta jsou Richard Hynek, Jiří Vacík a Tomáš Tvrdík. Richard Hynek se na tomto seznamu 

oprávněně umisťuje na první pozici, zvláště po jeho loňském úspěchu, kdy se v řecké 

Spartě stal mistrem světa ve Spartan Race Trifektě. Toto se mu navíc povedlo v jeho 

pouhých 21 letech, čímž se stal nejmladším závodníkem, který kdy tento titul získal. 

Druzí dva, Jiří Vacík a Tomáš Tvrdík, jsou po Richardu Hynkovi asi nejvíce sledovanými 

českými OCR závodníky, proto si i vysvětluji jejich vyšší umístění v četnosti jmenování. 

V případě Jiřího Vacíka tomu hraje do karet pravděpodobně i jeho výrazný zevnějšek, 

který ho dělá nepřehlédnutelným ve startovním koridoru, cílové rovince 

nebo na sociálních sítích. Mezi vyskytujícími se jmény ovlivněnými vybraným vzorkem 

respondentů patří Damián Havlíček a Martin Szabo. Oba sportovci jsou studenty FTVS, 

odkud též pocházel jeden ze vzorků, navíc Damián Havlíček je i zadavatelem tohoto 

dotazníku, tudíž je možné spojení jeho jména s obsahem dotazníku. Opět zde nejde 

o žádnou diskriminaci vůči zmíněným sportovcům, ale je tento fakt nutné zmínit.  
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Graf č. 14  Četnost výskytu jmen českých 

OCR závodnic 

Graf č. 15  Četnost výskytu jmen českých 

OCR závodníků 

 

5.4.2. Znalost jmen světových závodníků 

Respondenti opět dostali možnost odpovědět buď neznalostí žádného závodníka, 

nebo otevřenou odpovědí vypsat jména světových závodníků, která znají. 

Zde již opouštíme místa, jež byla ovlivněna výběrem vzorku. V případě zahraničních 

závodníků existuje tedy nejen méně jmen, ale i méně odpovědí. Konkrétně v případě žen 

více vystupuje pouze jediné jméno, a to Lindsay Webster. Jedná se o čtyřnásobnou 

mistryni světa v OCR, profesionální Spartan Race atletku a velice usměvavou ženu, 

která je ve svých výkonech velmi konstantní a pravidelně se vyskytuje na záznamech 

ze severoamerického národního šampionátu Spartan Race. Tento je vesměs jediný 

šampionát ve Spartan Race, jenž je celý zaznamenáván a vysílán online. Dalšími Spartan 

Race atletkami jsou Petra Plevins a Nicole Mericle. Druhá zmíněná se taktéž vyskytuje 

na záznamech amerického šampionátu. Katie McDonnell i Jessie Graff jsou atletky 

závodící v American Ninja Warrior. Četnost mužských světových jmen je o něco vyšší. 

Vysvětluji si to jako důsledek obecného trendu větší oblíbenosti mužského než ženského 

sportu, jak také uvádí Hanson (2012). Dalším zdůvodněním může být jméno Slováka 

Petera Žišky, který se pravidelně objevuje na závodech v České republice a je poměrně 

známý i mimo Slovenskou republiku. Také nemůžeme opomenout dlouhou historii 

spojení naší země se Slovenskem. Proto se i jeho jméno objevuje na vrcholu grafu 
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číslo 17. Robert Killian je závodníkem severoamerického národního šampionátu Spartan 

Race, stejně jako Ryan Atkins a oba jsou několikanásobnými mistry světa Spartan Race, 

a OCR. Veejay Jones je také závodníkem v tomto seriálu a ačkoliv zatím nevyhrál žádné 

mistrovské soutěže, tak se jedná o jednoho z nejmladších závodníků, umisťujícího 

se v tamějším šampionátu na vysokých příčkách. Jonathan Albon je evropským elitním 

závodníkem OCR a Skyrunningu. Je trojnásobným mistrem Evropy v OCR, 

dvojnásobným mistrem světa a trojnásobným mistrem Evropy ve Spartan Race.  

 

Graf č. 16  Četnost výskytu jmen 

světových OCR závodnic 

 

Graf č. 17  Četnost výskytu jmen 

světových OCR závodníků 

5.4.3. Znalost mistrovských soutěží 

Další dvě otázky zkoumaly znalost mistrovských soutěží v OCR. Respondenti byli 

požádáni, aby uvedli místo, kde se konalo mistrovství Evropy a mistrovství světa v OCR. 

Na alespoň jednu z těchto otázek odpovědělo 17 respondentů, ostatních 87 respondentů 

uvedlo, že neví. Z těchto 17 respondentů nebyla pouze jedna odpověď zpracována, neboť 

její autor uvedl, že se nezajímá o události ve světě a chce se poměřovat pouze s lidmi 

na své závodní úrovni. Při pohledu na výsledky odpovědí můžeme říci, že celkové 

povědomí o mistrovských soutěžích v OCR této malé skupiny je poměrně dobré. V roce 

2019 se mistrovství Evropy konalo v Polské Gdyni a mistrovství světa se konalo 

ve Velké Británii v Londýně. Tyto odpovědi jsou na grafech číslo 18 a 19 označeny 

modrou barvou a vždy zaujímají více než polovinu prstence, na což lze nahlížet ze dvou 

úhlů pohledu. Na jednu stranu to můžeme brát jako poměrně slušnou znalost tématu mezi 
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zasvěcenými. Na druhou stranu, pokud si množství správných odpovědí promítneme 

do celého vzorku respondentů, znalost tohoto téma prokázalo pouhých 2,2 % 

respondentů, v případě mistrovství Evropy v OCR, což je žalostně málo. Ostatní 

odpovědi jsou samozřejmě mylné, ale ve většině případů ne až tak moc, protože označují 

místa, kde se mistrovství konala buď v předchozích letech, nebo se tam v roce 2019 

konala jiná mistrovství. V Dánsku se totiž odehrávalo mistrovství Evropy v roce 2018, 

v České republice se konalo pochopitelně mistrovství České republiky, v Lake Tahoe 

se již několik let po sobě koná mistrovství světa v závodě Spartan Race, nikoliv však 

OCR jako celku, a v Řecku proběhlo již několikáté mistrovství světa ve Spartan Race 

Trifekta weekendu. Tento závod je vysvětlen v následující kapitole 5.4.4. 

 

Graf č. 18  Místo konání ME v OCR 

2019 

Graf č. 19  Místo konání MS v OCR 

2019 

 

5.4.4. Znalost zatím největšího úspěchu českých OCR závodníků 

Prostřednictvím poslední otázky jsem zjišťoval, jestli respondenti vědí, čeho se v roce 

2019 stal Richard Hynek mistrem světa. Správnou odpovědí na tuto otázku je Spartan 

Race Trifecta World Championship. Tento název v sobě ukrývá tři po sobě jdoucí závody 

(takzvanou trifektu), které sportovci absolvují během dvou dní. V sobotu ráno startuje 
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časů ze všech tří závodů za daný víkend. Odpovědi na výše uvedenou otázku byly možné 
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by se daly rozdělit do tří kategorií. První kategorií je zcela správná odpověď, druhou 

možností je nepřesná odpověď, která se ale orientuje správným směrem. V tomto případě 

se jednalo o odpovědi respondentů, kteří uvedli závod Spartan Race, ale již nezmínili jeho 

další specifikaci, a to trifektu. Mistrovství světa ve Spartan Race se již několik let 

odehrává v USA v Lake Tahoe. Poslední kategorie odpovědí je naprosto zcestná 

odpověď.  

 

Graf č. 20  Richard Hynek mistrem světa ve Spartan Race Trifecta 
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6. DISKUZE 

V návaznosti na původně stanovené hypotézy se můžeme ohlédnout za provedeným 

výzkumem a více se zaměřit na některé zajímavé informace. Na základě osobních 

zkušeností jsem formuloval původní hypotézu, že alespoň polovina dotazovaných přišla 

do kontaktu se zkratkou OCR. Tato hypotéza byla vyvrácena v kapitole 5.2., kde bylo 

zjištěno, že pouhých 28,8 % respondentů přišlo do kontaktu s tímto pojmem. I přes 

nenaplnění prognóz této hypotézy považuji tento výsledek za poměrně dobrý. Stanovení 

hypotézy bylo pravděpodobně ovlivněno osobní zkušeností zadavatele a jeho pohybem 

mezi lidmi s vyšším zájmem o tyto závody. Znalost respondentů přisuzuji opět osobní 

zkušenosti respondentů spojené s pohybem mezi lidmi, kteří mají vyšší pravděpodobnost 

účasti na těchto závodech, jak bylo i dokázáno v kapitole 5.3.3., kde je hezky ukázána 

závislost zkušenosti s OCR na hlavním sportovním zaměření respondentů. Dalším 

předpokládaným výsledkem bylo, že Richard Hynek bude nejznámějším českým 

závodníkem, což se i potvrdilo v kapitole 5.4.1., kde se umístil na nejvyšší možné příčce 

mezi jmenovanými. Tato hypotéza byla založena na předpokladu, že úspěch je po zásluze 

odměněn známostí a věhlasem. V případě Hynka se tento předpoklad potvrdil, kdy 

se po posledním mistrovství světa ve Spartan Race v řecké Spartě zapsal jako nejmladší 

mistr světa v této disciplíně překážkového sportu a tím vstoupil i do povědomí lidí 

sledujících tento sport.  

Dále bych se rád zaměřil na vhodnost zvoleného vzorku, který byl vybrán s přihlédnutím 

na zastoupení sportovců vykonávajících různé sporty bez preferencí. Dovolím si tvrdit, 

že se to povedlo. Kde naopak vidím problém, je genderové složení respondentů. 

Ve zkoumaném vzorku jsou nejvíce zastoupeny ženy, a to 60,96 %. Ačkoliv by vybraný 

vzorek měl reprezentovat a pravdivě vypovídat o množství osob z jednotlivých skupin 

sportovní veřejnosti i s ohledem na reálná čísla získaná oficiálním statistickým 

výzkumem, tak při porovnání s údaji Českého statistického úřadu (2019) je zřejmé, 

že procentuální vyjádření z mého výzkumu neodpovídá procentuálnímu zastoupení určité 

skupiny sportující veřejnosti z celkové populace. Jak je vidět i z přílohy Struktura 

obyvatelstva od Českého statistického úřadu (2019), počet zastoupení žen  v celé 

populaci České republiky pro rok 2018 činí 5 405 606, tedy 50, 8 %, a mužů 5 244 194, 

tedy 49,2 %. Pro tento výzkum je však nejdůležitější údaj pro věkovou skupinu 

15 – 59 let, kde je tento poměr dokonce obrácený ve prospěch převahy mužů, konkrétně 

3 019 724 žen, tedy 48,8 %, a 3 171 439 mužů, tedy 51,2 %. Ve vybraném vzorku 
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převažovaly ženy v obou skupinách, a to jak ve skupině respondentů z Decathlonu, 

tak z FTVS. Na druhou stranu v publikaci podle Českého statistického úřadu (2017) bylo 

v roce 2016 ve sportovních svazech (pro sporty zařazených do programu olympijských 

her) registrováno 145 308 žen a 573 365 mužů, což by znamenalo pouhých 20,2 % žen. 

To značí obrovskou odchylku od početně statisticky specifikovaného genderového 

zastoupení jak v celé populaci České republiky, tak i mnou provedeném výzkumu. 

Vysvětluji si však tento fakt týkající se početních údajů v rámci genderového zastoupení 

tím, že se jedná o oblast organizovaného sportu, do níž nespadají sportovci, 

kteří provozují neorganizovaný sport, jako je například běh. Proto je tento údaj silně 

ovlivněn právě organizovaností sportu, a tudíž také neodpovídá početnímu, 

potažmo procentuálnímu vyjádření genderového složení sportovní veřejnosti. Dále je 

schopnost výzkumu odpovídat realitě omezená právě i samotnými zdroji při výběru 

respondentů. Jde totiž o studenty a absolventy Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy a o zaměstnance českých poboček firmy Decathlon. Ze samotné 

podstaty věci tudíž vyplývá, že se mezi nimi nevyskytují žádní respondenti mladší 15 let 

(jsou příliš mladí a nemohou ještě oficiálně pracovat ani studovat vysokou školu), kteří 

ovšem do sportovní veřejnosti jednoznačně patří, a mohou její skladbu i výrazně ovlivnit. 

Poslední problém v dosažení pravdivé výpovědi s reprezentativní schopností vzorku 

vidím i v jeho velikosti. Ačkoliv 357 respondentů není nízké číslo, stále se však jedná 

pouze o pouhý zlomek celkové populace České republiky, a stejně tak vzorek svou 

velikostí nesplňuje ani požadavek na množství respondentů potřebném pro 

reprezentativní výzkumy v rámci celé České republiky, které vyžadují zpravidla alespoň 

tisíc respondentů. Jak je zřejmé i z teoretické části mé výzkumné práce, na toto téma 

nebylo zatím provedeno mnoho výzkumů, a tudíž není možné výsledky srovnávat 

s jinými výzkumy. Prostor pro další výzkum v odvětví OCR sportu je tedy ještě velký 

a také bych doporučil obrátit zájem a pozornost právě tímto směrem. Další výzkum 

by se měl zaměřit především na zvýšení reprezentativnosti vzorku.  

Jak je zřetelné z kapitoly 5.4., je znalost OCR velice povrchní a pouze 9,8 % respondentů 

je schopno si za pomoci svých vlastních znalostí bez jakékoliv nápovědy vybavit jméno 

OCR závodnice/závodníka. V případě znalostí mistrovských soutěží v OCR se toto 

procento ještě rapidněji snížilo, a to na pouhých 2,2 % v případě mistrovství Evropy 

a 1,9 % v případě mistrovství světa. I co se týče největšího nedávného českého úspěchu, 

bylo pouhých 4,8 % schopno označit Richarda Hynka jako mistra světa ve Spartan Race 
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Trifecta. Na takto malou znalost má pravděpodobně vliv již zmiňované nahlížení 

na OCR závody jako na „válení se v bahně“ velkou částí veřejnosti ale i mnohými 

účastníky těchto závodů, kteří tento typ závodu berou často pouze jako výzvu, kterou 

se rozhodli překonat, což můžeme pozorovat i na údajích v grafu číslo 10. Jak tuto znalost 

a povědomí ale zvýšit? Doporučení pro větší a intenzivnější zviditelnění OCR sportu 

v médiích a na sociálních sítích jsou zřejmá, stejně jako přenosy ze závodů nebo alespoň 

reportáže popisující již proběhlé události. Takovéto reportáže se už pozvolna začínají 

objevovat, zatím ale pouze v omezeném množství, a to jen z některých závodů 

a odvysílaných nebo prezentovaných především na menších kanálech s omezenou 

sledovaností či malou čtenářskou základnou. Ne jinak je tomu i ve spojitosti se jménem 

Richarda Hynka a jeho úspěchem na mistrovství světa.  Veřejností „proběhlo“ poměrně 

velké množství zpráv, které se objevily dokonce i v komerční televizi. Přesto ale znalost 

tohoto úspěchu není nikterak velká, z čehož soudím, že cesta přes televizní vysílání buď 

není tou správnou pro informování obyvatelstva o tomto druhu sportu, nebo by bylo 

zapotřebí mnohonásobně navýšit množství zpráv a informací, aby bylo dosaženo 

kýženého zvýšení znalostí OCR sportu. V tomto ohledu bych doporučil rozšířit nejen 

účastnickou základnu OCR závodů, ale také znásobit počet přímých přenosů nebo 

záznamů ze závodů a tím OCR soutěže zprostředkovat větší skupině diváků. Přímé 

přenosy se zatím objevují pouze u jediného závodního seriálu, a to u Spartan Race, pouze 

v USA, a pouze na vybraných závodech spadajících do série několika závodů, 

které udávají konečné celkové pořadí sportovců v žebříčku. V ostatních zemích světa 

se záběry ze závodů objevují jen ve velice omezeném rozsahu formou sestřihu, a to opět 

sestřihu záznamu pouze z vybraných závodů již zmiňovaných sérií. Veškeré přenosy 

se odehrávají pouze online formou a nejsou vysílány žádnou televizní stanicí. Domnívám 

se ale, že pokud by se tyto přenosy dostaly mezi větší množství diváků, tak by se zájem 

o tento sport zvýšil, neboť by divák měl možnost téměř z první ruky sledovat nejen 

výkony závodníků, ale také terén a okolí závodní tratě, které jsou často velice netradiční 

a představují „divácké lákadlo“ již samo o sobě.   
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7. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo objasnit čtenářům, co je sport OCR a zjistit znalosti 

sportovní veřejnosti a její povědomí o sportovním odvětví s názvem OCR.  

Bakalářská práce ukázala, že znalosti sportovní veřejnosti v oblasti extrémních 

překážkových závodů jsou sice poměrně rozšířené v kontextu krátkého časového období 

existence OCR sportu, ale velice povrchní. Respondenti mají alespoň základní znalost 

tohoto sportu (či ho dokonce vyzkoušeli), procentuálním vyjádřením 18,2 %. Dotazovaní 

byli také schopni určit název alespoň jednoho překážkového závodu, a to v procentuálním 

vyjádření 20,2 %, což znamená, že vlastně každý pátý respondent byl schopný spojit 

pojem OCR s alespoň jedním závodem, který tento sport reprezentuje. Taktéž se ukázalo, 

že na zkušenosti s překážkovými závody má vliv i typ hlavního vykonávaného sportu. 

Vyšlo najevo, že respondenti, kteří se věnují jakékoliv formě běhu (i na lyžích, 

triatlon, …), atletice a týmovým sportům (fotbal, basketbal, florbal a další), mají vyšší 

tendenci se účastnit OCR závodů a potažmo mít i rozsáhlejší znalosti v tomto odvětví.  

Svou bakalářskou práci bych rád uzavřel malým ohlédnutím. V teoretické části 

jsem čtenářům představil OCR, jeho organizační strukturu a možné podoby. Dále 

jsem prostudoval pojmy, které byly v práci používány a rozebírány. Ačkoliv jsem s 

většinou z nich měl již nějakou zkušenost, dozvěděl jsem se řadu nových informací. Právě 

zpracování teoretické části práce pro mne bylo největší výzvou, protože o sportu 

extrémních překážkových závodů toho zatím mnoho napsaného nebylo. Přestože 

popularita OCR mezi sportovci stoupá, cestu k vědeckým pracovníkům si prozatím hledá 

jen velice pomalu, a proto existuje pouze velmi málo prací, na které jsem mohl navázat 

nebo na ně reagovat.  

Závěrem bakalářské práce bych se velmi rád vrátil k myšlenkám, které jsem popisoval 

v úvodu této práce. Jen ti nejsilnější původně přežili, později jen ti nejsilnější začali 

závodit. Dnes opravdu jen ti nejvytrvalejší a nejzapálenější skutečně dosáhnou svého cíle, 

protože život v současném moderním světě nabízí tak velké množství nepřeberných 

možností rozptýlení, jež nám mohou bránit jeho dosažení. 
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Příloha 2 

Struktura obyvatelstva ČR 

 

OBYVATELSTVO       POPULATION 

         

1 - 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a věku k 31. 12. daného roku     
         Population by sex and by age as at 31 December of a given 
year    

         

Pramen: ČSÚ       Source: CZSO 

         

Rok  
Year 

 Ženy 
Females 

Muži   
Males 

Celkem 
Total 

Struktura v % 
Structure (%) 

osoby 
Persons  

% 
osoby 

Persons  
% 

osoby 
Persons  

% 
ženy 

Females 
muži 
Males 

Celkem                              Total 

1993 5 314 716   100,0   5 019 297   100,0   10 334 013   100,0   51,4   48,6   

1995 5 304 829   100,0   5 016 515   100,0   10 321 344   100,0   51,4   48,6   

2000 5 269 815   100,0   4 996 731   100,0   10 266 546   100,0   51,3   48,7   

2005 5 248 431   100,0   5 002 648   100,0   10 251 079   100,0   51,2   48,8   

2008 5 331 165   100,0   5 136 377   100,0   10 467 542   100,0   50,9   49,1   

2009 5 349 616   100,0   5 157 197   100,0   10 506 813   100,0   50,9   49,1   

2010 5 363 971   100,0   5 168 799   100,0   10 532 770   100,0   50,9   49,1   

2011 5 347 235   100,0   5 158 210   100,0   10 505 445   100,0   50,9   49,1   

2012 5 351 776   100,0   5 164 349   100,0   10 516 125   100,0   50,9   49,1   

2013 5 350 039   100,0   5 162 380   100,0   10 512 419   100,0   50,9   49,1   

2014 5 361 348   100,0   5 176 927   100,0   10 538 275   100,0   50,9   49,1   

2015 5 367 513   100,0   5 186 330   100,0   10 553 843   100,0   50,9   49,1   

2016 5 378 133   100,0   5 200 687   100,0   10 578 820   100,0   50,8   49,2   

2017 5 390 264   100,0   5 219 791   100,0   10 610 055   100,0   50,8   49,2   

2018 5 405 606   100,0   5 244 194   100,0   10 649 800   100,0   50,8   49,2   

 Věková skupina 0–14 let                              Age group 0–14 years 

1993 979 932   18,4   1 029 820   20,5   2 009 752   19,4   48,8   51,2   

1995 923 379   17,4   969 880   19,3   1 893 259   18,3   48,8   51,2   

2000 810 567   15,4   853 867   17,1   1 664 434   16,2   48,7   51,3   

2005 730 146   13,9   771 185   15,4   1 501 331   14,6   48,6   51,4   

2008 720 054   13,5   759 953   14,8   1 480 007   14,1   48,7   51,3   

2009 727 365   13,6   767 005   14,9   1 494 370   14,2   48,7   51,3   

2010 738 955   13,8   779 187   15,1   1 518 142   14,4   48,7   51,3   

2011 750 307   14,0   790 934   15,3   1 541 241   14,7   48,7   51,3   

2012 759 767   14,2   800 529   15,5   1 560 296   14,8   48,7   51,3   

2013 768 238   14,4   809 217   15,7   1 577 455   15,0   48,7   51,3   

2014 779 580   14,5   821 465   15,9   1 601 045   15,2   48,7   51,3   

2015 791 107   14,7   832 609   16,1   1 623 716   15,4   48,7   51,3   

2016 802 627   14,9   844 648   16,2   1 647 275   15,6   48,7   51,3   

2017 814 133   15,1   856 544   16,4   1 670 677   15,7   48,7   51,3   

2018 825 350   15,3   867 710   16,5   1 693 060   15,9   48,7   51,3   

         

         

         



67 

 

 Věková skupina 15–59 let                              Age group 15–59 years 

1993 3 218 572   60,6   3 247 506   64,7   6 466 078   62,6   49,8   50,2   

1995 3 267 551   61,6   3 303 427   65,9   6 570 978   63,7   49,7   50,3   

2000 3 330 741   63,2   3 376 152   67,6   6 706 893   65,3   49,7   50,3   

2005 3 313 701   63,1   3 381 667   67,6   6 695 368   65,3   49,5   50,5   

2008 3 301 344   61,9   3 422 632   66,6   6 723 976   64,2   49,1   50,9   

2009 3 283 877   61,4   3 408 483   66,1   6 692 360   63,7   49,1   50,9   

2010 3 256 233   60,7   3 378 699   65,4   6 634 932   63,0   49,1   50,9   

2011 3 197 205   59,8   3 321 823   64,4   6 519 028   62,1   49,0   51,0   

2012 3 163 424   59,1   3 289 640   63,7   6 453 064   61,4   49,0   51,0   

2013 3 127 331   58,5   3 253 087   63,0   6 380 418   60,7   49,0   51,0   

2014 3 100 068   57,8   3 229 401   62,4   6 329 469   60,1   49,0   51,0   

2015 3 071 816   57,2   3 204 541   61,8   6 276 357   59,5   48,9   51,1   

2016 3 046 771   56,7   3 183 897   61,2   6 230 668   58,9   48,9   51,1   

2017 3 028 662   56,2   3 171 965   60,8   6 200 627   58,4   48,8   51,2   

2018 3 019 724   55,9   3 171 439   60,5   6 191 163   58,1   48,8   51,2   

 Věková skupina 60 a více let                              Age group 60+ years 

1993 1 116 212   21,0   741 971   14,8   1 858 183   18,0   60,1   39,9   

1995 1 113 899   21,0   743 208   14,8   1 857 107   18,0   60,0   40,0   

2000 1 128 507   21,4   766 712   15,3   1 895 219   18,5   59,5   40,5   

2005 1 204 584   23,0   849 796   17,0   2 054 380   20,0   58,6   41,4   

2008 1 309 767   24,6   953 792   18,6   2 263 559   21,6   57,9   42,1   

2009 1 338 374   25,0   981 709   19,0   2 320 083   22,1   57,7   42,3   

2010 1 368 783   25,5   1 010 913   19,6   2 379 696   22,6   57,5   42,5   

2011 1 399 723   26,2   1 045 453   20,3   2 445 176   23,3   57,2   42,8   

2012 1 428 585   26,7   1 074 180   20,8   2 502 765   23,8   57,1   42,9   

2013 1 454 470   27,2   1 100 076   21,3   2 554 546   24,3   56,9   43,1   

2014 1 481 700   27,6   1 126 061   21,8   2 607 761   24,7   56,8   43,2   

2015 1 504 590   28,0   1 149 180   22,2   2 653 770   25,1   56,7   43,3   

2016 1 528 735   28,4   1 172 142   22,5   2 700 877   25,5   56,6   43,4   

2017 1 547 469   28,7   1 191 282   22,8   2 738 751   25,8   56,5   43,5   

2018 1 560 532   28,9   1 205 045   23,0   2 765 577   26,0   56,4   43,6   
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Příloha 3 

Počet členů sportovních svazů podle pohlaví v roce 2016 (pouze sporty zařazené do 

programu olympijských her) 

Svaz Celkem Muži Ženy 

fotbal 361739 343913 17826 

tenis 50186 34543 15643 

volejbal 40919 17725 23194 

lední hokej 39650 37391 2259 

atletika 37698 20038 17660 

plavecké sporty 24172 12425 11747 

golf 23317 16028 7289 

lyžování 23101 13772 9329 

basketbal 20923 13366 7557 

stolní tenis 19035 16641 2394 

házená 16848 11293 5555 

jezdectví 9867 2303 7564 

kanoistika 8789 6075 2714 

judo 8646 6817 1829 

gymnastika 8077 2102 5975 

cyklistika 7734 6198 1536 

badminton 5448 3122 2326 

jachting 4326 3221 1105 

baseball 4189 3625 564 

veslování 4009 2767 1242 

Celkem 718673 573365 145308 

 


