
Abstrakt   
 
Název:  Diskuze o pořádání OH v ČR: názory vybraných skupin. 
Cíle: Hlavním cílem práce je za pomoci dotazníkového šetření zjistit současný postoj 

vybraných skupin české veřejnosti na možnou budoucí kandidaturu na pořádání 

olympijských her na území České republiky. 
Metody:  Tento průzkum popisuje současný postoj vybraných skupin české společnosti. 

Šetření se zúčastnilo 478 účastníků, kteří se přes přímé odkazy k dotazníků 

přihlásili. Na všechny otázky odpovědělo 298 respondentů, kteří byli rozděleni 

do předem definovaných skupin. Výběr skupin byl proveden na základě 

konzultace s odbornými pracovníky napříč sportovním odvětvím. Dotazníkové 

šetření probíhalo formou elektronického dotazníku, ve kterém byly využity 

různé typy otázek, včetně metod Likertovy škály a sémantického diferenciálu. 

Dotazník byl vytvořen skrze platformu Survio a následně šířen na sociálních 

sítích a přes email poslán vybraným skupinám.  
Výsledky: Práce popisuje současný postoj vybraných skupin české společnosti 

k potenciální budoucí kandidatuře České republiky na pořadatele olympijských 

her. Z průzkumu vychází, že mezi hlavní nedostatky, které podle dotazovaných 

omezují ČR hry pořádat, patří hlavně nedostatečné finanční prostředky a aktuální 

stav sportovišť. Mezi hlavní obavy zařadili nezvládnutou organizaci her 
 korupci. Mezi hlavní pozitiva plynoucích z organizace her zařadili: modernizaci 

sportovních zařízení, novou infrastrukturu a rozvoj cestovního ruchu. Celkově 

bylo zjištěno, že všechny dotazované skupiny se k myšlence pořádání OH v ČR 

staví spíše záporně a obecně mezi respondenty převládá negativní názor ohledně 

možnosti hry pořádat. Právě v této otázce respondenti nejvíce vybírali negativní 

odpovědi (přes 54 %). Skupina Podnikatelů je celkově rozdělena rovnoměrně, 
hlavní rozdíl se nachází v rozložení jednotlivých odpovědí dle pohlaví. Muži 

jsou spíše pozitivního názoru a žádný z mužských respondentů není zcela proti. 
Ženy preferovaly spíše negativní odpovědi a 20 % z nich bylo zcela proti. 
U skupiny Zaměstnanců v médiích je to přesně naopak, kde ženy jsou spíše 

pozitivního názoru a žádná není zcela proti, na rozdíl od mužů, kde si 27 % 



myslí, že nemá vůbec smysl se ucházet o pořádání her. Ve skupině Zaměstnanců 

ve školství vychází, že mladší ročníky (18-25 let) jsou spíše toho názoru, že má 

smysl se ucházet o pořádání her, na rozdíl od starších věkových kategorií, které 

jsou proti kandidatuře. Zbylé skupiny (trenéři, profesionální sportovci OH 
a ne-OH a zaměstnanci ve službách) jsou spíše proti kandidatuře, ale jejich 

výsledky nejsou demograficky rozlišitelné (dle věku, pohlaví a dosaženého 

vzdělání).  
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