
Příloha 1: Operacionalizace dotazníku 

 

Vnímané archetypy značek týmů formule 1 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Vnímání archetypů týmů F1 pomocí 

metody vizualizace 

Vnímání archetypů týmů F1 pomocí 

přiřazování tvrzení 

Vnímání archetypů týmů F1 pomocí 

přiřazování charakteristických 

osobnostních vlastností 

Jaké postavě přiřazujete daný tým? 

 

Jaké tvrzení nejlépe 

charakterizuje daný tým? 

 

Jaké osobnostní rysy 

přiřazujete danému týmu? 

 



Příloha 2: Dotazník 

 

Výzkum fanouškovského vnímání týmů F1 

Průvodní dopis:  

Zdravím tě člene československé formulové rodiny. Máš jedinečnou možnost se zúčastnit 

výzkumu vnímání archetypů týmů formule 1 (neboli mé bakalářské práce). Tento dotazník má 4 

krátké části, ve kterých se dotazuji na to, jak vnímáš všech 10 týmů formule 1. Nemusíš nic 

psát, stačí pouze vybírat z přednastavených odpovědí. Tento dotazník by ti nemělo trvat 

vyplnit déle než 15 minut. 

 

Účast na tomto dotazování je čistě dobrovolná, avšak budu velmi vděčný, pokud se do mého 

výzkumu připojíš. Pokud máš k výzkumu nějaké dotazy či připomínky, kontaktuj mě na 

Facebooku nebo na emailu jan.martinec98@gmail.com. Dotazování je anonymní – nemusíš se 

bát, že budou tvé osobní údaje posílány dále.  Výsledky budou sbírány do středy po VC 

Rakouska 2021 (7. 7. 2021). 

 

Moc ti děkuji za tvůj čas a ochotu a nyní nezbývá říci nic jiného než „Červená světla zhasla a 

máme odstartováno“. A pro navození atmosféry hymna F1 od Briana Tylera. 

 

Jan Martinec 

Student 4. ročníku UK FTVS 

  



1. Jaké postavě přiřazuješ daný tým F1? 

 

 

Možnosti: 

    

     

   

 

Nápověda:  

Pořadí týmů F1 seřaď podle čísla obrázků – tým, který bude podle tebe nejvýše postavený 

odpovídá obrázku 1, druhý nejvýše postavený znázorňuje č. 2, atd. 

Na PC či tabletu posouvej karty s týmy směrem vpravo, na smartphonech směrem vzhůru (proto 

tam je tak velká mezera – pro vkládání tebou zvoleného pořadí). 

  



2. Jaké tvrzení nejlépe charakterizuje daný tým? 

1. Jsem závislý na svém (technickém) partnerovi 

2. Nebojím se jít do extrému (vývoj, strategie,…) 

3. Čerpám ze svých bohatých zkušeností 

4. Mám největší vliv na F1 

5. Jsem svěžím větrem v F1 

6. Umím udělat z minima maximum 

7. Jsme jako parta kamarádů 

8. Vzbuzuji velké emoce 

9. Se mnou se v žádném případě nenudíte 

10. Nejlépe se starám o své fanoušky a VIP 

11. Kreativita nezná mezí 

12. Mám rád mít věci pod kontrolou 

 

Možnosti: 

    

     

   

 

Nápověda: 

Pořadí týmů F1 seřaď podle čísla tvrzení, které nejlépe vystihuje daný tým – ten, který bude 

podle tebe nejvýše postavený odpovídá tvrzení 1, druhý nejvýše tým postavený znázorňuje č. 

2, atd. 

Na PC či tabletu posouvej karty s týmy směrem vpravo, na smartphonech směrem vzhůru (proto 

tam je tak velká mezera – pro vkládání tebou zvoleného pořadí) 



3. V následující části se ptám na to, které 3 osobnostní rysy přisuzuješ danému 

týmu formule 1? 

     
(zvolit možnost) (zvolit možnost) (zvolit možnost) (zvolit možnost) (zvolit možnost) 

 

     
(zvolit možnost) (zvolit možnost) (zvolit možnost) (zvolit možnost) (zvolit možnost) 

 

Možnosti: 

jednoduchý dětinský nezávislý dobrodružný zkušený vzdělaný 

slavný neohrožený buřičský vzpurný magický 
proměňující 

se 

otevřený soudržný komický užívající si vášnivý atraktivní 

ochranářský ochotný nápaditý nadčasový autoritativní vládnoucí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Z jaké země pocházíš? 

o Česko 

o Slovensko 

5. Jaké je tvé pohlaví? 

o žena 

o muž 

6. Kolik ti je let? 

o 15-29 

o 30-49 

o 50+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Děkovný dopis: 

Bwoah! Máš to za sebou! 

Moc ti děkuji za vyplnění tohoto dotazníku a snad se brzy uvidíme osobně při některé z velkých 

cen či při EisKingu Live.  

Pokud se ti tento dotazník líbil, pošli jej svým formulovým kamarádům a přátelům, ať 

získáme co nejvíce odpovědí. 



Příloha 3: Tabulka týmů mistrovství světa formule 1 

 

1 jako Tyrrell, později BAR, Honda a Brawn GP 
2 včetně předchůdců 
3 jako Stewart Grand Prix, později Jaguar Racing 
4 jako Jordan, později Midland, Spyker, Force India a Racing Point 
5 jako Toleman, později Benetton, Renault, Lotus a Renault 
6 jako Minardi, později Toro Rosso 
7 jako Sauber, později BMW a Sauber 

Tým Země 
První závod 

v F1 

Nejlepší výsledek v 

závodě 

Pohár 

konstruktérů 

Titul mezi 

jezdci 

Pořadí v 

roce 2020 
Jezdci 

Mercedes 
Německo/Velká 

Británie 

1954 (původní tým) 

19661 

2010 

1. 115x (jako M-B) 

1. 148x2 

1. 106x (po r. 2010) 

7x (2020) 

9x2 

7x 

9x (2020) 

11x2 

7x 

1. 
Lewis Hamilton (VB) 

Valtteri Bottas (Fin.) 

Red Bull 

Racing 
Rakousko/Velká 

Británie 

19973 

2005 

1. 65x2 

1. 64x 

4x (poslední 

2014) 

4x (poslední 

2014) 
2. 

Max Verstappen (Niz.) 

Sergio Pérez (Mex.) 

McLaren Velká Británie 1968 1. 182x 
8x (poslední 

1998) 

12x (naposledy 

2008) 
3. 

Daniel Ricciardo (Aus.) 

Lando Norris (VB) 

Aston Martin 

Racing 
Velká Británie 

1959 (původní tým) 

19914 

2021 

6. 2x 

1. 5x2 

nový tým 

neklasifikován 

3. (1999) 

nový tým 

neklasifikován 

3. (1999) 

nový tým 

4. 
Sebastian Vettel (Něm.) 

Lance Stroll (Kan.) 

Alpine Francie 
19815 

2021 

1. 49x2 

nový tým 

3x (poslední 

2006)2 

nový tým 

4x (poslední 

2006)2 

nový tým 

5. 
Fernando Alonso (Špan.) 

Esteban Ocon (Fran.) 

Ferrari Itálie 1950 1. 237x 
16x (poslední 

2008) 

15x (poslední 

2007) 
6. 

Charles Leclerc (Mon.) 

Carlos Sainz jr. (Špan.) 

AlphaTauri Itálie 
19856 

2020 

1. 2x2 

1. 1x 

6. (2x) 

7. (2020) 

8. (2008) 

10. (2020) 
7. 

Pierre Gasly (Fran.) 

Juki Cunoda (Jap.) 

Alfa Romeo 

Racing 
Itálie/Švýcarsko 

1950 (původní tým) 

19937 

2019 

1. 10x (jako A. Romeo) 

1. 1x2 

4. (2019) 

2x (1951) 

2. (2008) 

8. (2x) 

2x (1951) 

4. (2008) 

12. (2019) 

8. 
Kimi Räikkönen (Fin.) 

Antonio Giovinazzi (It.) 

Haas USA 2016 4. (2018) 5. (2018) 9. (2018) 9. 
Mick Schumacher (Něm.) 

Nikita Mazepin (Rus.) 

Williams 

Racing 
Velká Británie 1977 1. 114x 

9x (poslední 

1997) 

7x (poslední 

1997) 
10. 

George Russell (VB) 

Nicholas Latifi (Kan.) 


