
PŘÍLOHY  

Příloha 1 

POČET SPORT NÁZEV SVAZU 

1. Aerobic Český svaz aerobiku a fitness FISAF, z.s.  

2. Akrobatický Rock and Roll Český svaz akrobatického rock and rollu  

3. Americký fotbal Česká asociace amerického fotbalu z.s.  

4. Atletika Český atletický svaz  

5. Badminton Český badmintonový svaz, z.s.  

6. Baseball Česká baseballová asociace  

7. Basketbal Česká basketbalová federace, z.s.  

8. Billiard Českomoravský billiardový svaz  

9. Boby a skeleton Český svaz bobistů a skeletonistů, z.s.  

10. Bojová umění Česká unie bojových umění, z.s. 

11. Box Česká boxerská asociace, z.s.  

12. Curling Český svaz curlingu, z.s.  

13. Cyklistika Český svaz cyklistiky, z.s.  

14. Extrémní sporty 

Česká asociace adventure outdoor 

extreme sport z.s.  

15. Florbal Český florbal  

16. Fotbal Fotbalová asociace České republiky  

17. Golf Česká golfová federace  

18. Gymnastika Česká gymnastická federace, z.s.  

19. Házená Český svaz házené, z.s.  

20. Hokejbal Českomoravský svaz hokejbalu  

21. Horolezectví Český horolezecký svaz  

22. Horská služba Horská služba ČR, z.s.  

23. Cheerleading Česká asociace cheerleaders, z.s.  

24. Jachting Český svaz jachtingu  

25. Jezdectví Česká jezdecká federace  

26. Jóga Český svaz jógy, z.s.  

27. Judo Český svaz juda  

28. Kanoistika Český svaz kanoistů, z.s.  

29. Kolečkové sporty Český svaz kanoistů, z.s.  

30. Korfbal Český korfbalový svaz z.s.  

31. Koulové sporty Česká federace koulových sportů, z.s.  

32. Krasobruslení Český krasobruslařský svaz, z.s.  

33. Kulturistika 

Svaz kulturistiky a fitness České republiky, 

z.s.  

34. Kuše Český svaz kuší, z.s.  

35. Kuželky a bowling Česká kuželkářská a bowlingová federace  

36. Lakros Česká Lakrosová Unie, z.s.  
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37. Lední hokej Český svaz ledního hokeje, z.s.  

38. Lukostřelba Český lukostřelecký svaz  

39. Lyžování Svaz lyžařů České republiky, z.s.  

40. Metaná Český svaz metané, zapsaný spolek  

41. Minigolf Český minigolfový svaz. z.s.  

42. Moderní gymnastika Český svaz moderní gymnastiky, z.s.  

43. Moderní pětiboj Český svaz moderního pětiboje, z.s.  

44. Muay-thai Česká Muaythai Asociace, z.s.  

45. Národní házená Svaz národní házené  

46. Nohejbal Český nohejbalový svaz, z.s.  

47. Orientační sport Český svaz orientačních sportů  

48. Plavání Český svaz plaveckých sportů  

49. Pozemní hokej Český svaz pozemního hokeje  

50. Psí spřežení Česká asociace sleddog sportů, z.s.  

51. Rádiový orientační běh 

 Asociace rádiového orientačního běhu ČR, 

z.s.  

52. Rugby Česká rugbyová unie, z.s.  

53. Rychlobruslení Český svaz rychlobruslení  

54. Sáně Českomoravská sáňkařská asociace, z.s.  

55. Silový trojboj Český svaz silového trojboje, z.s.  

56. Skiboby Český svaz skibobistů. z.s.  

57. Softball Česká softballová asociace  

58. Sport pro všechny Česká asociace Sport pro všechny, z.s.  

59. Squash Česká asociace squashe, z.s.  

60. Stolní tenis Česká asociace stolního tenisu  

61. Šachy Šachový svaz České republiky, z.s.  

62. Šerm Český šermířský svaz, z.s.  

63. Taekwon-co ITF Český svaz Taekwon-Do ITF z.s.  

64. Taneční sport Český svaz tanečního sportu 

65. Tenis Český tenisový svaz, z.s.  

66. Triatlon Česká triatlonová asociace  

67. Univerzitní sport Česká asociace univerzitního sportu  

68. Veslování Český veslařský svaz  

69. 

Vodní lyžování a 

wakeboarding 

Český svaz vodního lyžování a 

wakeboardingu, z.s.  

70. Vodní motorismus Český svaz vodního motorismu  

71. Vodní pólo Český svaz vodního póla, z.s.  

72. Volejbal Český volejbalový svaz  

73. Vzpírání Český svaz vzpírání  

74. Zápas Svaz zápasu České republiky  

75. 

Zdravotně postižení 

sportovci 

Unie zdravotně postižených sportovců České 

republiky, z.s.  
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Příloha 2 

DOTAZNÍK 

Vážená respondentko, 

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníků, který je součástí mé diplomové práce 

s názvem „Ženy v řídících strukturách českého sportu se zaměřením na sportovní svazy České 

unie sportu“, kterou píšu v rámci svého studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Kalovy. Dotazník je určen ženám v řídících pozicích svazů, tj. ve výkonných výborech, 

odborných komisích apod. Dotazník obsahuje 17 – 23 otázek (v závislosti na Vašich 

odpovědích) a jeho vyplnění Vám zabere 5 – 10 minut. Počet možných odpovědí je uveden 

v závorkách na konci každé otázky. 

Dotazník je anonymní a jeho vyplněním dáváte souhlas k uveřejnění výsledků v uvedené práci 

a dobrovolně souhlasíte se svou účastí ve výzkumné studii. Pokud se rozhodnete odstoupit, 

máte právo se odvolat bez represí a všechna Vaše data budou odstraněna při první dostupné 

příležitosti. Po anonymizaci projektu však nebude možné odstranit Vaše data, jelikož nebude 

možné určit Vaše konkrétní odpovědi, i přesto budou všechna Vaše práva na ochranu údajů 

dodržena. V případě Vašeho zájmu o výsledky výzkumu, se obraťte na emailovou adresu 

vackova.elliska@seznam.cz. 

Předem děkuji za vyplnění, čas a spolupráci. 

Bc. Eliška Vacková  

Studentka oboru Management TVS, na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. 

 

1. V jakém typu sportovního svazu působíte? (Jedna odpověď) 

o Individuální sporty 

o Kolektivní sporty 

Poznámka: Tenis, biatlon apod. zařaďte do individuálních sportů. 

 

2. Z jakého důvodu působíte právě v tomto svazu/sportu? (Více odpovědí) 

o Sport se mi líbí 

o Sport jsem sama provozovala/provozuji 

o Měla jsem k tomuto sportu blízko kvůli podobnosti s jiným sportem 

o Popud rodičů, partnera, přátel 

o Na základě práce na nižších úrovních svazu/sportovního klubu 



o Jiné……………….. 

 

3. Do které skupiny byste Váš sport zařadila? (Jedna odpověď) 

o Mužský sport 

o Ženský sport 

o Mužský i ženský sport 

 

4. Jaký typ úvazku ve svazu máte? (Jedna odpověď) 

o Plný 

o Částečný 

o V rámci pracovní dohody (DPP, DPČ) 

o Dobrovolný 

 

5. Věnovala jste se/ věnujete se danému sportu aktivně? (Jedna odpověď) 

o Ano 

o Ne 

 

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (Jedna odpověď) 

o Základní 

o Středoškolské bez maturity 

o Středoškolské s maturitou  

o Bakalářské 

o Magisterské  

o Doktorské 

 

7. V jaké oblasti máte vzdělání? (Více odpovědí) 

o Sport 

o Ekonomika 

o Management 

o Právo 

o Pedagogika 

o Jiné……………….. 

 



8. Shledáváte dosažené vzdělání jako potřebné k Vaší funkci ve svazu? (Jedna 

odpověď) 

o Ano  

o Ne 

 

9. Jakou funkci ve svazu vykonáváte? (Více odpovědí) 

o Předsedkyně svazu 

o Předsedkyně odborné komise 

o Členka výkonného výboru/orgánu 

o Členka odborné komise 

o Jiné……………….. 

 

10. Bylo pro Vás těžké dostat se na uvedenou pozici? (Jedna odpověď) 

- Ano 

- Ne 

 

11. Pokud ano, z jakého důvodu? 

Otevřená otázka   

 

12. Myslíte si, že pro Vás jako ženu je funkce náročnější než pro muže? 

Otevřená otázka  

 

13. Jak dlouho funkci vykonáváte? (Jedna odpověď) 

o Kratší dobu než 1 rok 

o 1 – 4 roky  

o 5 – 9 let 

o 10 – 14 let 

o 15 – 19 let 

o 20 – více let 

 

14. Kolik je Vám let? (Jedna odpověď) 

o 18 – 25  

o 26 – 35  

o 36 – 45  



o 46 – 60  

o 61 – více  

 

15. Jaké zastoupení pohlaví je v republikových orgánech Vašeho svazu? (Jedna 

odpověď) 

- Výrazně převažují muži 

- Převažují muži  

- Zhruba stejné zastoupení mužů i žen 

- Převažují ženy 

- Výrazně převažují ženy  

- Nevím  

Pokud: Výrazně převažují muži nebo Převažují muži – otázky 16. a 17. 

16. Proč myslíte, že ženy nejsou více početně zastoupeny jako sportovní funkcionářky? 

(Více odpovědí) 

o Nemají zájem o toto povolání 

o Činnost zabírá příliš mnoho času 

o Nízký plat 

o Příliš mnoho cestování 

o Nedostatek respektu k ženě v pozici funkcionářky  

o Převažují muži, je obtížné stát se součástí mužského kolektivu 

o Fyzicky náročné 

o Psychicky náročné 

 

17. Shledáváte nějaké překážky pro nízký zájem žen být sportovní funkcionářkou? 

(Více odpovědí) 

o Práce/studium 

o Finanční možnosti 

o Postoj přátel 

o Postoj partnera 

o Postoj rodičů 

o Péče o dítě/děti 

o Vzdělání 

o Jiné……………….. 



18. Setkala jste se s diskriminací na základě pohlaví ve Vašem svazu? (Jedna odpověď) 

o Ano 

o Ne 

 

19. Pokud ano, z jakého důvodu?  

Otevřená otázka  

 

20. Pociťujete v republikových orgánech Vašeho svazu odlišný přístup k ženám, než 

jaký je k mužům? (Jedna odpověď) 

o Ano 

o Ne 

 

21. Pokud ano, v čem konkrétně spatřujete odlišnosti? (Více odpovědí) 

o Platové ohodnocení 

o Benefity  

o Možnost prosadit svůj názor/projevit se  

o Důvěryhodnost 

o Jiné……………….. 

 

22. Setkala jste se v republikových orgánech Vašem svazu s obtěžováním žen? (Jedna 

odpověď)  

o Ano 

o Ne 

 

23. Pokud ano, o jaké konkrétní obtěžování se jednalo? (Více odpovědí)  

o Fyzické obtěžování 

o Psychické obtěžování 

o Pohlavní zneužití 

o Jiné……………….. 

 

 


