
PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: DOTAZNÍK 

 

Vážení, 

rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské 

práce o službách ve sportu v rakovnickém regionu.  

Prosím, dotazník vyplňte tak, aby co nejvíce odpovídal skutečnosti. 

 

Dotazník je naprosto anonymní!  

 

Instrukce pro vyplnění: 

Není-li uvedeno jinak, zvolte prosím vždy pouze jednu odpověď. Zvolenou odpověď 

zakroužkujte, popř. dopište. 

______________________________________________________________________ 

 

1. Jsem 

 a) muž   b) žena 

 

2. Věk (uveďte číslem) ……… 

 

3. Zajímáte se o sport? 

 a) ano    b) ne 

 

4. Sledujete sport v médiích? 

 a) ano (uveďte jaký – můžete uvést více odpovědí)…. 

 b) ne 

 

5. Sportuji 

 a) závodně 

 b) rekreačně 

 c) nesportuji 

 

6. Jaký druh sportu provozujete ve volném čase? 

Atletika, plavání, volejbal, tenis, fotbal, hokej, košíková, cyklistika, 

bruslení, jiný sport (uveďte)…………………………….. 

 

 

7. Jakým způsobem jste se o vybraném sportu dozvěděli ? 

 a) ve škole/v práci 

 b) od rodiny 

 c) od kamarádů 

 d) z novin 

 e) z rádia 

f) z letáčků 



 

8. Jaký další sport by vás lákalo provozovat? 

 Uveďte… 

 

 

9. Z jakého důvodu ho neprovozujete ? 

a) z finančních důvodů 

b) není nabídka v regionu 

c) z časových důvodů 

d) další… 

 

10. Domníváte se, že informovanost o sportovních službách na rakovnicku je 

dostačující? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

11. Dojíždíte za sportem mimo rakovnický region? 

a) ano 

b) ne 

 

12. Domníváte se, že je v rakovnickém regionu zastoupena dostatečná nabídka 

sportovních odvětví? 

a) ano 

b) ne 

 - pokud ne, tak jaké sportovní odvětví chybí/postrádáte…… 

 

 

13. Jak jste spokojeni s množstvím nabízených sportovních služeb? 

a) jsem naprosto spokojen/a 

b) jsem spokojen/a 

c) mohlo by to být lepší 

d) nejsem spokojen/a 

 

14. Jak jste spokojeni s kvalitou a zázemím nabízených sportovních služeb? 

a) jsem naprosto spokojen/a 

b) jsem spokojen/a 

c) mohlo by to být lepší 

d) nejsem spokojen/a 

 

 

Děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníku. 

 

 

Jiří Opl 



 

Příloha č. 2: Mapa rakovnického regionu s vyznačenými cyklostezkami 

 

 

 

Zdroj: http://www.rakovnicko.cz/files/articles/a_cyklotrasy_rakovnicko_mapa.jpg 

 

 


