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1 ÚVOD 

Současná doba klade na lidský organizmus zvýšené nároky, zejména z hlediska 

jeho psychické odolnosti. Příčinou tohoto nežádoucího jevu jsou hlavně spěch, stresové 

situace a další průvodní jevy dnešního života. Tyto faktory jsou i častou příčinou 

civilizačních chorob. 

Významným obranným činitelem proti těmto nežádoucím společenským jevům 

je mimo jiné i sport, který se ve stále větší míře stává účelným způsobem využívání 

volného času a pro mnohé i aktivním odpočinkem. 

Pro nemalou část lidské společnosti představuje sport nejen způsob jak si 

vypěstovat a udržet dobrou kondici, ale je pro ni i způsobem života. Nelze ani 

opomenout prevenční význam sportu. Vedení mládeže již od útlého věku působí 

příznivě na osvojování zdravého životního stylu a je tak významným činitelem v boji 

proti negativním jevům, jakými jsou zejména závislost na návykových látkách, 

kriminalita, gamblerství a v neposlední řadě i šikana. Správně vedená sportovní 

výchova vede mladého člověka k vyšším životním cílům a v nemalé míře i k zdravé 

soutěživosti. Sport se tak stává významnou složkou využívání volného času, což je 

zřejmé ve všech vyspělých zemích současného světa. 

Česká republika ve všech svých historických formách vždy patřila k zemím, kde 

se sportu dařilo a stále daří. Našlo by se zřejmě jen málo druhů sportů, které by nebyly 

v rámci naší země zastoupeny. Kromě atletiky, gymnastiky, tenisu a dalším, víceméně 

individuálním druhům sportu jsou u nás ve velké oblibě zejména sporty kolektivní, jako 

jsou zejména fotbal, hokej, basketbal a jiné. Tyto sporty mají u nás dlouholetou tradici, 

leckdy i přes sto let. I díky skvělým úspěchům, které v těchto sportech zaznamenali naši 

reprezentanti, jsou tyto sporty u nás velice populární.  

V posledních letech se i u nás objevil zajímavý sport, který se během několika 

let vryl do podvědomí mnoha lidí a dostal se do popředí žebříčků provozovaných sportů 

a registrovaných členů v České republice. Jméno tohoto sportu je florbal. 

Florbal je mladý, dynamický kolektivní sport vzdáleně podobný hokeji. Do 

České republiky se poprvé dostal přibližně v polovině osmdesátých let dvacátého 

století. Pravidelně se však u nás začal provozovat až počátkem let devadesátých. 

Florbalová historie tedy u nás čítá přibližně dvacet let. 
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Toto rychle se rozvíjející sportovní odvětví se v České republice těší stále větší 

oblibě. Největší zastoupení má zejména u mladé generace a to především na základních 

a středních školách. To je také důvod, proč se florbalu přezdívá „sport studentů“. 

V této své bakalářské práci se zabývám nejen otázkami vzniku a vývoje florbalu ve 

světě i u nás, ale hlavně popularitou tohoto sportu zejména u mladé generace. 

K tématu, o kterém moje bakalářská práce pojednává, mě vede především můj 

velký zájem o florbal. Poprvé jsem se s tímto sportem setkal na prvním stupni základní 

školy a florbal mě doslova uchvátil. Od svých třinácti let jsem jej začal provozovat 

závodně. Již pátým rokem nastupuji v nejvyšší české florbalové soutěži – Fortuna 

extralize. Deset let jsem obklopen lidmi, kteří se florbalu aktivně věnují, florbalem žijí 

a díky tomu mám o tomto sportu poměrně dobré nejen teoretické, ale i praktické 

znalosti. 
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2 CÍLE A ÚKOLY  

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit míru popularity florbalu v České 

republice se zaměřením na mladou generaci, ověřit si skutečnou oblibu tohoto sportu a 

zjistit příčiny jeho obliby.  

Dílčími cíli je zjistit a objasnit vzrůst členské základny florbalu a ověřit, do jaké 

míry mají lidé o tomto mladém sportu vůbec povědomí a dále, zda a jak se o florbal 

zajímají.  

Úkolem je vypracovat přehled o vzniku a vývoji florbalu jak ve světě, tak i v 

České republice, jakož i sestavit dotazník, pomocí kterého získám potřebné informace o 

daném tématu.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

3. 1 Popularita 

 Vymezení pojmu popularita, není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled 

zdát. Vychází z anglického slova „popularity“, které výkladový slovník anglický 

popisuje jako něco, co je oblíbeno, užíváno a podporováno mnoha lidmi. Slovník cizích 

slov vysvětluje popularitu jako známost, oblíbenost, oblibu a proslulost [12]. Popularitu 

sportu tedy podle mého názoru vymezuje jednak počet registrovaných členů, zájem o 

daný sport, atraktivita, návštěvnost a sledovanost daného sportu a také povědomí a 

znalosti v oblasti tohoto sportu.  

 

3. 2 Historie florbalu  

3. 2. 1 Vznik florbalu ve světě 

 Poprvé se hra vzdáleně podobná dnešnímu florbalu objevila na konci padesátých 

let 20. století v USA. Přesněji ve státě Minneapolis, v továrně na plasty Coson 

v Lakeville. Zdejší dělníci si pro zábavu vyrobili plastové hokejky, jimiž ovládali míčky 

již v roce 1958. V šedesátých letech hráli s plastovými hokejkami a plastovým pukem 

zejména školáci a studenti. Později byl puk nahrazen plastovým děrovaným míčkem, 

který používali američtí nadhazovači baseballu při tréninku. Hra se nazývala 

floorhockey a byla velmi podobná hokeji. Ve zmiňované hře se v zámoří pořádaly i 

první turnaje. Tím největším byl Floorhockey tournament, pořádaný každoročně 

v šedesátých letech v Battle Creek v Michiganu [11].  

 

3. 2. 2 Švédsko – kolébka florbalu  

Přestože první krůčky zaznamenala hra podobná florbalu v zámoří, tak za kolébku 

florbalu musíme považovat skandinávské země a to především Švédko. Tady se počátky 

hry zvané innebandy datují k začátku sedmdesátých let 20. století. Zde byl florbal hrán 

především ve školách a hrál se tehdy na malé branky bez brankářů. Od Švédů převzali 

tento sport o pár let později Finové a nazývali ho salibandy. Vlastní cestou se florbal 

ubíral ve Švýcarsku, kde se tomuto sportu říká unihockey. Pro Švýcary bylo dlouho 

charakteristické, že brankář hrál po vzoru hokeje s hokejkou. Díky velké členské 
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základně a nedostatku velkých hal se ve Švýcarsku začal provozovat florbal na dvou 

různých velikostech hřiště. Historicky první mezistátní utkání bylo sehráno v roce 1985 

mezi Švédskem a Finskem.  

V každé zemi se florbal rozvíjel v podstatě nezávisle a tak tedy logickým 

vyústěním byla mírně odlišná pravidla. To bylo hlavním motivem pro vytvoření 

zastřešující florbalové organizace, která by vzala pod svá křídla národní florbalové 

svazy a pravidla sjednotila.  A tak byla roku 1986 ve švédské Huskvarně založena 

Mezinárodní florbalová federace (Internacional Floorball Federation - IFF) [17].  

 

3. 2. 3 Počátky florbalu v České republice 

 Florbal se do České republiky dostal třemi různými cestami. Vůbec první setkání 

s florbalem v České republice se pravděpodobně uskutečnilo díky výměnnému pobytu 

studentů VŠE v Praze se studenty helsinské univerzity KY v roce 1984, které má 

dodnes v živé paměti Michal Bauer, jeden z průkopníků florbalu v Čechách a dnes šéf 

ligového týmu TJ JM Chodov. „Tehdy, v roce 1984, jsem studoval na pražské VŠE, 

která měla velmi dobré kontakty ve Finsku, a proto jsme ve zmíněném roce odjeli na 

výměnnou stáž na univerzitu KY do Helsinek. Bylo nás asi patnáct. Na závěr bohatého 

programu nás Finové vzali do haly a tam jsme poprvé viděli florbal. Asi hodinu jsme si 

zkusili zahrát a byli jsme z tohoto sportu nadšeni, ale tímto to pro nás zase rychle 

skončilo. Asi za tři měsíce pak Finové přijeli na výměnu zase do Prahy a jako dárek 

nám slavnostně předali sadu florbalových hokejek. Tehdy jediná slušná a volná 

tělocvična byla ve staré budově ekonomky a právě tam se v roce 1984 uskutečnilo první 

mezistátní florbalové utkání Československo – Finsko. Přesný výsledek už nevím, ale 

určitě jsme dostali pěkně na zadek, protože Finové to opravdu uměli. Ohlas však měl 

tento zápas obrovský, a jelikož nám zůstalo dvanáct vlastních hokejek a deset míčků, až 

do konce školního roku se pravidelně jednou týdně chodilo na florbal. Prvotní nadšení 

však zanedlouho opadlo z ryze materiálních důvodů – postupně se totiž začaly lámat 

hokejky, kterých bylo jenom dvanáct a náhradní žádné. V závěru první české florbalové 

vlny už nezbylo ani osm kompletních hokejek, končilo se šesti dobrými a šesti 

polámanými a v roce 1985 tak florbal v Česku prostě usnul“ [17, s 11]. Vzpomíná na 

svůj první kontakt s florbalem Michal Bauer.  
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 Jelikož u nás nebylo možné nové florbalové hokejky zakoupit, dal si florbal 

v České republice jednoduše pauzu a to až do roku 1991, kdy se na scéně objevili bratři 

Martin a Tomáš Vaculíkovi. „Náš první kontakt s florbalem se odehrál v létě roku 1991. 

Ředitel švédské pobočky cestovní kanceláře Excalibur Tours V Goteborgu – Benqt 

Holmquist – totiž tehdy přivezl do Prahy na ukázku florbalové hokejky a na Tatranu 

Střešovice jsme sehráli první utkání mezi švédskými učiteli, kteří byli tehdy v Praze 

jako turisté, a naší tehdejší střešovickou partičkou. Ta hra se nám hned napoprvé 

zalíbila, a jelikož Benqt byl sám velký florbalový nadšenec a měl zájem rozšířit tento 

sport i do dalších zemí, tak nám tu těch asi dvacet hokejek nechal. Další velký impuls 

pro rozvoj florbalu v Česku přišel v listopadu 1991, kdy Martin odjel na firemní jednání 

do Švédska a přímo na místě byl navíc pozván na celosvětový florbalový seminář 

v Treleborgu. Tam potkal zástupce specializované florbalové firmy Unihoc, který ho 

pozval do jejich továrny v Goteborgu a přímo tam mu dali asi sto florbalových hokejek, 

aby je v rámci prezentace firmy zkusil rozšířit v Česku“ [17, s 12]. 

Velkou zásluhu na rozvoji florbalu mají bratři Vaculíkové také proto, že přivezli 

ze zájezdu střešovických průkopníků do Maďarska v roce 1992 první opravdové 

florbalové mantinely, které do té doby v Česku nikde nebyly. Díky tomu se tak v České 

republice mohly začít hrát regulérní florbalové turnaje a tento nový sport se od té doby 

u nás usadil natrvalo.  

Třetí cesta florbalu do Čech je spojena také s východočeskou Jaroměří, kam 

přivezli švýcarskou obdobu florbalu – unihockey – hráči klubu Mettmenstetten 

Unicorns, kteří byli ve východních Čechách na předsezónním soustředění v roce 1992, 

Rozšíření florbalu na Moravu poté zajistil Marcel Pudich, který spolupracoval ve firmě 

VDG s prvními průkopníky v Čechách kolem Michala Bauera. Přivezl z Prahy 

florbalové vybavení do Ostravy a díky jeho iniciativě byly uspořádány na severu 

Moravy první florbalové turnaje [17].  
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3. 2. 4 Florbal v číslech 

Jak jsem již zmínil, v roce 1986 byla založena Mezinárodní florbalová federace 

(Internacional Floorball Federation - IFF) s úkolem vzít pod svá křídla jednotlivé 

národní florbalové svazy. 

 Zakladateli byly pochopitelně největší propagátoři florbalu Švédsko, Finsko a 

Švýcarsko. O pět let později se mezi členské země zařadily Dánsko a Norsko. V roce 

1992 Maďarsko a také Česká republika, v roce 1993 Rusko. V dnešní době sdružuje IFF 

celkem 52 států. První mezistátní turnaj, mistrovství Evropy se uskutečnilo v roce 1994 

v Helsinkách a zúčastnilo se ho 8 týmů. Avšak historickým momentem se pro florbal 

stalo uspořádání prvního mistrovství světa, které se konalo v květnu roku 1996 ve 

švédském Stockholmu. Tento turnaj měl ohromující úspěch, jehož zlatým hřebem byl 

finálový zápas, jemuž přihlíželo zcela zaplněné hlediště slavné haly Globe v hlavním 

městě florbalové kolébky. V roce 1997 se konalo také první mistrovství světa ve 

florbalu žen. Mistrovství světa ve florbalu se koná každý rok. V sudé roky hrají muži, 

v liché ženy. Pro rozvoj florbalu v České republice bylo velice důležité pořadatelství 

druhého mistrovství světa mužů v roce 1998, které se odehrálo v Praze a Brně. Třetí 

mistrovství světa se uskutečnilo v roce 2000 v Norsku. Poté následovalo v roce 2002 

Finsko, 2004 Švýcarsko a 2006 Švédsko. Tyto šampionáty mají jedno společné - a to 

vítěze. Všech šest titulů mistra světa získal tým Švédska a potvrdil, že je opravdovým 

králem tohoto sportu. Z předchozích šampionátů bych zmínil především ten, který se 

konal v roce 2004 ve Švýcarsku. Zde totiž česká reprezentace získala svou historicky 

první medaili, když v semifinále překvapivě porazila domácí výběr Švýcarska 5:3. 

Rozhodující branku vstřelil sváteční střelec Marek Dvořák minutu a půl před koncem 

utkání. Jednalo se o největší překvapení šampionátu. Ve finále poté Češi podlehli 

Švédsku 4:6 a získali stříbrné medaile [13]. V roce 2008 se šampionát znovu vrátil do 

České republiky, tentokrát ho hostilo hlavní město spolu s Ostravou. Toto mistrovství 

bylo oproti jiným výjimečné především tím, že tým Finska poprvé v historii vystřídal na 

trůnu Švédsko. Šestinásobný mistr světa padl v nervy drásajícím finále, které se 

odehrávalo v pražské O2 aréně 7:6 v prodloužení. Česká reprezentace bohužel tentokrát 

na vysněnou medalii z domácího prostředí nedosáhla a prohrála se Švýcarskem 

v souboji o bronz. Velký zájem o florbal v České republice dokazuje také vytvoření 

diváckého rekordu pro zápasy základní části.  
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Poslední mistrovství světa se konalo v prosinci 2010 v Helsinkách. V domácím 

prostředí se Finsku podařilo obhájit zlaté medaile z předchozího šampionátu a stalo se 

tak podruhé mistrem světa. Česká republika oplatila Švýcarsku porážku z předchozího 

souboje o třetí místo a získala historicky druhou medaili.  

 

3. 2. 5 Stručná pravidla 

V roce 1986 tedy vznikla Mezinárodní florbalová federace (IFF), která měla za 

úkol sjednotit pravidla nově se rozvíjejícího sportu, která byla do té doby v jednotlivých 

zemích rozdílná. Dnes mají pravidla ve stručnosti tuto podobu: Florbal se hraje v halách 

na hrací ploše o rozměrech 40 x 20 metrů. Hrací plocha je ohraničena plastovými 

mantinely vysokými 50 cm. Branka má rozměry 160 x 115 cm. Hrací čas se ustanovil 

na 3 x 20 minut čistého času s desetiminutovými přestávkami mezi třetinami. Každé 

družstvo nastupuje s 5 hráči v poli a jedním brankářem, který nemá hokejku a míček 

smí chytit pouze ve velkém brankovišti, které má rozměry 4 x 5 metrů. Hráči používají 

speciální florbalové hokejky z umělého materiálu, které musí být certifikovány 

mezinárodní florbalovou federací (IFF). Hraje se s děrovaným plastovým míčkem o 

průměru 72 mm [19]. 

Utkání řídí dva rozhodčí, kteří mají rovnocenná práva rozhodování. Ve florbalu je 

zakázáno blokování, sekání nebo kopání do soupeřovy hokejky. Hra hokejkou je 

povolena pouze do úrovně kolen hráče. Zakázána je také hra hlavou, rukou, ve výskoku 

a v případě že hráč leží na zemi. Za závažné porušení pravidel obdrží hráč trest (2 min, 

5, min, 10 min, trest do konce utkání) [22]. 

 

3. 2. 6 Florbal jako součást TV 

 Velice důležitým krokem bylo zavedení florbalu do škol. Tímto způsobem se 

tento dravý sport dostal ještě více do podvědomí dětí a začal nabírat na stále větší a 

větší popularitě. Snem každého školáka bylo v té době stát se slavným hokejistou, 

neboť naše hokejová reprezentace v té době zažívala zlaté časy. Hokej byl ovšem pro 

většinu dětí nedostupný zejména kvůli své finanční a časové náročnosti. Proto začala 

mládež hledat sport hokeji podobný, ale na druhou stranu dostupný. A obě tyto kritéria 

splňoval právě florbal. I proto se florbal těšil a těší stále rostoucí oblibě. Florbal je už 

dlouhá léta populárním školním sportem na všech stupních základních škol. 



16 
 

Zapomenout nesmíme ani na školy střední a gymnázia. Dnes dokonce existují 

gymnázia, která otevírají třídy přímo se zaměřením na florbal. Florbal je zařazován do 

povinné výuky tělesné výchovy a často je vyučován i formou zájmových kroužků. 

Zájem mládeže o tento sport je obrovský a v některých případech přesahuje nabídku 

škol. Bohužel se ve školách stále setkáváme s nízkou informovaností o správné 

metodice florbalu. V České republice chybí právě metodická literatura určená učitelům. 

Učitelé tělocviku často neznají přesně pravidla florbalu a s tímto mladým sportem 

nemají osobní zkušenosti. Tato situace se však stále zlepšuje a metodických materiálů 

přibývá. Úplně první publikace u nás vyšla v roce 1997.  

„Florbal, jako kolektivní hra s rychle se měnícím herním dějem, představuje jednu 

z vhodných alternativ v náplni povinné i volitelné školní tělesné výchovy. Florbalové 

zatížení je intermitentního charakteru, vyžaduje vysoké spektrum pohybových 

dovedností. Přispívá k rozvoji pohybových schopností, stimuluje zejména reakční 

rychlost, rychlost se změnou směru v kooperaci s koordinačními schopnostmi, 

rychlostní vytrvalost. Mezi další výhody jistě patří rozvoj morálně – volních vlastností, 

houževnosti, odolnosti, smyslu pro fair – play atd. Fyzická náročnost je jen o trochu 

nižší než v ledním hokeji, proto dochází k výraznému nárůstu celkové zdatnosti.“ [23]. 



17 
 

3. 3 Marketingový výzkum 

 Při ověřování popularity florbalu jsem využil obecné zásady marketingového 

výzkumu.  

Jednotliví autoři definují pojem marketingový výzkum různě. Zde uvádím tři 

příklady definice tohoto pojmu.  

„Marketingový výzkum je funkce, jež propojuje spotřebitele, zákazníky a 

veřejnost s firmou pomocí informací, které jsou používány pro identifikaci a definici 

marketingových příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení 

marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší porozumění 

marketingového procesu“ [9, s 406]. 

 

Přibová uvádí, že podle Benettovy teorie je marketingový výzkum chápán  jako 

„Funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým 

pracovníkem prostřednictvím informací – informací užívaných k zjišťování ä 

definovaní marketingových příležitostí a problémů k tvorbě, zdokonalování a hodnocení 

marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a k zlepšení pochopení 

marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje požadované informace 

podle vhodnosti k řešení těchto problémů, vytváří metody pro sběr informací, řídí a 

uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich 

důsledky“ [14, s 13]. 

 

„Marketingový výzkum je systematické určování, shromažďování, analyzování a 

vyhodnocování informací, týkajících se určitého problému, před kterým firma stojí.“ [8, 

s 116]. 
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3. 3. 1 Proces marketingového výzkumu 

Proces marketingového výzkumu je řada kroků, které na sebe logicky navazují a 

vzájemně se ovlivňují. Podle Kotlera se marketingový výzkum rozděluje do pěti kroků: 

1. Specifikace problémů a stanovení výzkumných cílů 

2. Sestavení plánu výzkumu 

3. Sběr informací 

4. Analýza informací 

5. Prezentace výsledků 

 

 

3. 2. 1. 1 Specifikace problémů a stanovení výzkumných cílů: 

Nejdříve je zapotřebí specifikovat výzkumný problém a stanovit hlavní a dílčí cíle 

výzkumu. Manažeři by se měli vyvarovat příliš široké, nebo naopak příliš úzké 

specifikace problémů [8]. 

3. 3. 1. 2 Sestavení plánu výzkumu:  

V druhém kroku marketingového výzkumu je zapotřebí sestavit efektivní plán pro 

sběr potřebných informací. Při sestavování tohoto plánu výzkumu je třeba rozhodnout, 

jaké informační zdroje, výzkumné přístupy, metody, plány výběru a kontaktování 

respondentů použijeme [8]. 

Informa ční zdroje 

K plánu výzkumu budeme potřebovat sekundární, primární nebo oba druhy 

informací. Sekundární informace jsou takové informace, které už byly v minulosti 

nashromážděny pro nějaký jiný účel a jsou nám nadále k dispozici. Oproti tomu 

primární jsou informace původní, které musejí být teprve nashromážděny pro danou 

specifickou výzkumnou potřebu nebo pro daný výzkumný objekt.  

V dnešní době představuje internet nejvýznamnější informační zdroj sekundárních 

informací. Marketingoví výzkumníci mohou velice rychlým a jednoduchým způsobem 

získávat údaje o konkurenčních firmách, o velikosti prodeje, nejrůznější demografické 

údaje a informace o výsledcích řady marketingových výzkumů. Ovšem většina 

marketingových výzkumů se neobejde bez určitých primárních informací. Obvykle se 
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při jejich získávání začíná dotazováním jednotlivých respondentů s cílem získat 

rámcovou představu o postojích lidí ke zkoumanému problému, určit formální 

výzkumné techniky, poté je vyzkoušet a následně využít [8]. 

 

Výzkumné přístupy 

Při sběru primárních informací můžeme použít tyto tři základní metody: 

pozorování, dotazování a experiment [10]. 

 

Pozorování většinou probíhá bez přímého kontaktu mezi pozorovatelem 

a pozorovaným. Tedy bez aktivní účasti pozorovaného. V marketingovém výzkumu 

většinou rozlišujeme pět typů pozorování [10]. 

  

• Přirozené, uměle vyvolané – Pozorování v přirozených podmínkách znamená 

získávání informací v přirozeném prostředí výskytu pozorovaného jevu. Kdežto 

pozorování v uměle vyvolaných podmínkách, jež navozují nějaké prostředí, je 

pozorování situací, k nimž normálně nedochází.  

•  Zřejmé, skryté – Rozdíl mezi zřejmým a skrytým pozorováním je v tom, jestli 

pozorovaný o daném průzkumu ví, či nikoliv.   

•  Přímé, nepřímé – O přímé pozorování se jedná tehdy, když pozorování probíhá 

zároveň s pozorovaným jevem. U nepřímého pozorování zkoumáme následky dané 

činnosti.   

• Osobní, s pomůckami – Při osobním pozorování se pozorovatel může spolehnout 

pouze na své smyslové orgány. Nesmí zaznamenávat dané informace subjektivně. 

Využití nejrůznějším pomůcek a technických zařízení poté zvyšuje spolehlivost 

a přesnost pozorování.  

• Strukturované, nestrukturované – Při strukturovaném pozorování musí 

pozorovatel přesně dodržovat postup, rozsah a vše zaznamenávat do záznamových 

archů. Naopak nestrukturované pozorování je plně v rukou pozorovatele, kterému je 

na začátku pozorování pouze sdělen cíl pozorování.   
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 Dotazování je v podstatě pokládání otázek dotazovaným neboli respondentům. 

Z jejich odpovědí získá řešitel výzkumného projektu žádoucí primární informace [14]. 

Smyslem dotazování je zadávání otázek respondentům, kteří musí odpovídat cíli 

a záměrům výzkumu. Kozel uvádí, že výběr vhodného typu dotazování závisí 

především na charakteru a rozsahu zjišťovaných informací, skupině respondentů, 

časových a finančních limitech, kvalifikaci tazatele atd. Ve své knize uvádí čtyři typy 

dotazování [10]:  

• Osobní – Osobní dotazování je tradičním typem dotazování. Hlavní výhodou je 

především existence přímé zpětné vazby mezi tazatelem a respondentem. Tazatel 

může respondenta v průběhu dotazování motivovat k odpovědím, může blíže 

upřesnit obsah otázky a může dle situace měnit pořadí otázek. Další výhodou je 

možnost použití názorných pomůcek (obrázky, karty, vzorky), které pomáhají 

k lepší představě respondenta a pochopení otázek. Osobní dotazování má nejvyšší 

návratnost odpovědí. Mezi hlavní nevýhody patří především časová a finanční 

náročnost.   

• Písemné – Při písemném dotazování je respondentovi dotazník doručen zpravidla 

poštou, nebo může být v některých případech např. přiložen k nějakému výrobku, 

nebo rozdáván v rámci nějaké události. Největšími výhodami písemného dotazování 

jsou jeho relativně nízké náklady v porovnání s osobním dotazováním. Další 

výhodou je, že můžeme adresně oslovit okruh respondentů na širokém území. U 

písemného dotazování má respondent také časový prostor na rozmyšlení své 

odpovědi a není negativně ovlivňován tazatelem. Naopak nevýhodou písemného 

dotazování je jeho nízká návratnost. Za dobrou návratnost se považuje navrácení 

30% správně vyplněných dotazníků. Problémem je také struktura respondentů, kteří 

odpovídali, navíc fakt, že si nemůžeme být jisti, kdo doopravdy dotazník vyplnil a 

tím dochází k narušení reprezentativnosti výzkumu.  Důležitou součástí dotazníku je 

motivační průvodní dopis. V něm bychom měli vysvětlit cíl dotazování, kde jsme 

získali kontakt na respondenta, proč právě on je důležitý pro vyplnění dotazníku, 

slíbit anonymitu, přesně specifikovat způsob vyplňování, určit nejpozdější termín 

vyplnění, poděkovat za spolupráci a podepsat se. Průvodní dopis by měl 

respondenta motivovat, např. nabídnutí finanční odměny, zařazení do slosování o 

ceny atd. K dotazníku by také měla být přiložena ofrankovaná obálka pro zpětné 

získání vyplněného dotazníku.   
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• Telefonické – Tento druh dotazování je podobný osobnímu, jen chybí osobní 

kontakt. Hlavní výhodou je určitě rychlost získávání informací a dnes již díky 

moderní technice i zrychlení zpracování získaných odpovědí. Oproti dotazování 

osobnímu je finančně méně nákladné. U telefonického dotazování můžeme také 

snadněji provádět kontrolu tazatelů, neboť k dotazování dochází ve firmě a je 

monitorováno. Mezi nevýhody patří vysoké nároky na soustředění respondentů. 

Nemůžeme zde také používat škály a otázky musí být stručné. Nelze tu ani pracovat 

s vizuálními pomůckami a tak se zvyšuje riziko nepochopení dotazu.  

• Elektronické – Pomocí elektronického dotazování, tzv. CAWI (Computer Assisted 

Web Interviewing), zjišťujeme informace od respondentů pomocí dotazníku v e-

mailech nebo na různých webových stránkách. Jeho největší výhodou je minimální 

finanční a časová náročnost. Zpracování odpovědí je daleko jednodušší než u 

dotazování písemného, neboť získané informace máme v elektronické podobě. Další 

výhodou je adresnost. Elektronické dotazování lze také doplnit grafickými 

pomůckami (obrázky, videoklipy, 3D modely), které pomohou respondentovi lépe 

pochopit danou problematiku. K nevýhodám patří nízká vybavenost domácností 

internetem a důvěryhodnost odpovědí. Pro zvýšení návratnosti je dobré také 

využívat motivačních prostředků, jako jsou např. zařazení do slosování o ceny, 

sbírání bodů a následné odměny za ně atd.  

 

Při experimentu se pozoruje a vyhodnocuje chování a vztahy v uměle 

vytvořených podmínkách. Musí zde být dopředu stanoveny parametry, podle kterých 

experiment probíhá. U experimentu zavádíme testovaný prvek a sledujeme jeho vliv na 

daný jev. Pro všechny pokusné subjekty musíme také zachovat stejné prostředí 

experimentu. Velice důležitá je také validita šetření. Vnitřní neboli interní validita 

představuje schopnost zajistit to, aby daný výsledek neovlivnily jiné vstupy mimo 

testovaný prvek. Vnější neboli externí validita se týká aplikovatelnosti výsledků, tedy 

možnosti zobecnění získaného výsledku a promítnutí ho do reálné situace. Rozlišujeme 

několik typů experimentů [10]. 

• Laboratorní experiment – Probíhá v umělém prostředí. Respondenti vědí o své 

účasti na experimentu a mohou se proto chovat nepřirozeně, což ohrožuje vnější 

validitu experimentu. Laboratorní experimenty se rozdělují na:  
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• Výrobkové testy (chuť, obal, značka atd.) – testy párového srovnání, vyřazovací 

testy, výběrové a řadící techniky.  

• Testování reklamy – hodnocení reklamy, zapamatování, znalost 

• Skupinové rozhovory – diskutování názorů na určitý výrobek, zkoumání 

spotřebitelského chování a preferencí.  

• Terénní experiment – tento experiment naopak probíhá v přirozených skutečných 

podmínkách. Zkoumaní tedy nevědí, že jsou součástí experimentu a chovají se 

přirozeně.  

 

Nástroje výzkumu 

Podle Kotlera mohou marketingoví výzkumníci při sběru primárních informací 

použít dva základní nástroje, a to již zmiňované dotazníky a technická zařízení [8]. 

 

Dotazníky obsahují různý soubor otázek, na které má daný respondent odpovědět. 

Jsou nejčastěji používaným nástrojem pro sběr primárních informací zejména díky své 

pružnosti. Musíme je ale nejdříve velmi pečlivě připravit, vyzkoušet a zbavit všech 

nedostatků, než je uplatníme v širokém měřítku. Kotler uvádí, že při přípravě dotazníků 

musíme pečlivě volit počet, formu, obsah, stylizaci a pořadí otázek. K nejčastějším 

chybám patří zejména otázky, na které nemůže respondent odpovědět, nebo na ně 

jednoduše nezná odpověď. Při větším počtu otázek zas může dojít k tomu, že relativně 

důležité otázky respondentovi uniknou. To jak respondent odpoví, může ovlivnit také 

forma otázky [8]. 

Technické prostředky se v marketingových výzkumech používají jen velmi málo, 

a to především proto, že jsou velice nákladné. Kotler uvádí, že pro měření intenzity 

zájmu u respondenta lze použít např. galvanometr. Ten je schopen zaznamenat i 

nepatrné zvýšení potivosti, které způsobí zvýšený zájem respondenta o nějaký atribut. 

Dalším zařízením je např. tachystoskop. Ten promítne respondentovi inzerát a 

respondent poté zapisuje, co si zapamatoval. Při tomto experimentu se používají i oční 

kamery, které zaznamenávají, na co se respondent díval nejdéle a jak dlouho sledoval 

určité detaily [8]. 
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Plán výběru respondentů 

 Poté, co  marketingový výzkumník rozhodne o potřebě marketingového výzkumu 

a o volbě výzkumného přístupu, by měl navrhnout plán výběrů respondentů, který 

vyžaduje následující tři rozhodnutí [8]. 

Výběrová jednotka - kdo má být pozorován? 

Marketingový výzkumník musí správně zvolit cílovou populaci, z níž bude 

skládat výběrový soubor respondentů [8]. Poté se zvolí způsob výběru respondentů, ten 

stanoví, s jakou pravděpodobností budou respondenti jednotlivých výběrových jednotek 

vybírání do výběrového souboru [5]. 

Velikost výběrového souboru – kolik lidí by mělo být pozorováno?  

Logicky lze odvodit, že čím více lidí je pozorováno, tím budou mít výsledky 

větší vypovídající hodnotu. Pro získání spolehlivých závěrů není třeba zahrnout do 

výběrového souboru celou část cílové populace. Vysokou spolehlivost lze získat již 

z výběrových souborů obsahujících méně než 1% populace [8]. 

Vytváření výběrového souboru – jak by měli být respondenti vybíráni?  

Údaje, které shromáždíme pomocí výběrového souboru, musí být spolehlivé a 

přesné, jelikož teprve pak určujeme potřebné výběrové charakteristiky. Tyto 

charakteristiky nám následně umožní stanovení důležitých charakteristik cílové 

populace [8]. Rozlišujeme dva způsoby výběru respondentů – pravděpodobnostní a 

nepravděpodobnostní. Mezi pravděpodobnostní výběr řadíme [9]:  

• Prostý náhodný soubor – zde má každý člen populace stejnou šanci, že bude do 

výběrového souboru vybrán.  

• Stratifikovaný náhodný soubor - zde je populace rozdělena do vzájemně se 

vylučujících skupin, z kterých jsou vybírány výběrové soubory.  

• Shlukový soubor – tady je populace znovu rozdělena do vzájemně se vylučujících 

skupin, přičemž z každé je náhodně vybrán stejný počet účastníků.  

U nepravděpodobnostního výběru rozlišujeme: 

• Soubor vhodné příležitosti – zde se výzkumník zaměřuje na snadno dosažitelnou 

populaci.  
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• Soubor vhodného úsudku – tento soubor je založen na vhodném úsudku pro výběr 

členů populace, u kterých je předpoklad přesné informace [5]. 

 

3. 3. 1. 3 Sběr informací 

Sběr informací je třetím krokem procesu marketingového výzkumu. Jde o 

realizaci dotazování, pozorování a zkoumání. Záleží především na zvolené metodě 

sběru dat a velikosti daného vzorku. Díky moderním počítačům a telekomunikačním 

prostředkům se metody sběru dat neustále zdokonalují [8]. 

 

3. 3. 1. 4 Analýza informací 

Předposledním krokem marketingového výzkumu je dosažení vhodných závěrů ze 

získaných dat. Výzkumník třídí data, která získal a zjišťuje četnost výskytu sledovaných 

veličin. Využívají se také různé statistické metody [8]. 

 

3. 3. 1. 5 Prezentace výsledků 

Posledním krokem marketingového výzkumu je prezentace dosažených výsledků 

a závěrů plynoucích z analýzy.  
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4 METODOLOGIE 

4. 1 Tvorba dotazníku 

Dotazníky jsou nejčastějším nástrojem při sběru primárních informací. Dotazník 

je určen výzkumnými otázkami a slouží nám ke sběru dat [15]. Představuje formulář 

s danými otázkami, na které jednotliví respondenti odpovídají. Dotazník je zapotřebí 

správně a pečlivě připravit. Správný postup tvorby dotazníku lze rozdělit do několika 

etap. Přibová uvádí následující kroky [14].: 

• Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést. 

• Určení způsobu dotazování.  

• Specifikace sílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr.  

• Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace.  

• Konstrukce celého dotazníku.  

• Pilotáž.  

 
4. 1. 1 Seznam informací 

Dříve než začneme vytvářet jakékoliv otázky je zapotřebí si stanovit informace, 

které chceme dotazováním zjistit. Je dobré si nejprve vytvořit písemný seznam 

požadovaných informací. Ten nám je poté užitečnou pomůckou v průběhu celého 

dotazníku [14]. 

4. 1. 2 Způsob dotazování 

Dotazování může probíhat ve čtyřech podobách – osobní, písemné, telefonické a 

elektronické. Jednotlivé typy dotazování jsou podrobněji popsány v kapitole 3. 3. 1. 2. 

Osobní dotazování má asi nejvíce výhod. Patří mezi ně třeba možnost použití 

nejrůznějších pomůcek, reprezentativnost šetření a možnost dotazovat se na obsahově 

náročné téma a především jeho vysoká návratnost. Největší nevýhodou jsou naopak 

vysoké náklady. V dnešní době internetu a elektronického pokroku se do popředí 

dostává dotazování elektronické.  
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4. 1. 3 Specifikace cílové skupiny 

Zde je nejdůležitější odpověď na otázku – koho se budeme ptát? Musíme přesně 

určit, jaká část populace má být našim dotazováním zasažena. Zda se má jednat o 

mladou populaci lidí, která ještě studuje, nebo zda nás zajímají lidé, kteří již pracují. 

Zda respondentem má být žena či muž, aktivní sportovec nebo člověk, který se o sport 

vůbec nezajímá. Tyto a mnoho jiných informací jsou důležité pro formulaci vstupních 

otázek, věcných otázek, použití odborných termínů aj [14]. 

4. 1. 4 Konstrukce otázek 

Při vytváření jednotlivých otázek je velice nutné zvážit zejména dvě hlediska. Jakou 

funkci v dotazníku daná otázka má a jakým způsobem ji položit, aby odpověď na ni 

přinesla přesně tu informaci, kterou potřebujeme [14]. Podle Kozla rozlišujeme hlavní 

čtyři skupiny otázek: otázky dle účelu, otázky dle variant odpovědí, otázky dle vztahu 

k obsahu a škály [10].  

 

Otázky dle účelu 

Účel daných otázek velice souvisí s umístěním otázek v dotazníku. Dále rozlišujeme 

otázky [10]:  

• kontaktní – Ty jsou umístěny v dotazníku vždy na začátku a na konci. Nejdříve 

navazují a na závěr i ukončují kontakt s respondentem. Pomáhají respondentovi 

proniknout lépe do daného tématu. Díky tomu, že jejich zodpovězení je snadné, 

odstraňují jeho obavy z toho, že nebude umět správně odpovědět.  

• filtra ční – Tyto otázky bývají v dotazníku uváděny na začátku nebo před důležitými 

výsledkovými otázkami. Jejich úkolem je zajistit, aby určité otázky byly kladeny 

pouze vybraným respondentům.  

• analytické – Analytické otázky nám slouží k dalším analýzám, využíváme je 

především ke třídění. Pomáhají při zpracování výsledků výzkumu k vyjádření 

hledaných souvislostí mezi jednotlivými proměnnými. Nejčastěji mají analytické 

otázky podobu tzv. demografických otázek (například: Jste muž nebo žena?).  

• kontrolní – Jejich úkolem je ověřit pravdivost některých odpovědí, především těch, 

které se týkají hlavních výzkumných hypotéz. Například když respondent v úvodní 
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části dotazníku uvede, že se o danou problematiku zajímá, v další části dotazníku 

mu položíme otázku, která toto tvrzení potvrdí, či vyvrátí.  

• výsledkové – Tyto otázky se týkají konkrétní zkoumané tématiky. Pomocí nich 

zjišťujeme od respondentů jejich zkušenosti, znalosti, názory, postoje a motivy.  

 

Otázky dle variant odpovědí  

Podle toho, zda respondentovi nabízíme odpověď, rozlišujeme otázky otevřené, 

uzavřené, polouzavřené.   

Otevřené otázky nenabízí žádnou variantu odpovědi. Respondent odpovídá podle 

sebe. Jelikož není respondent ve svých odpovědích nikterak omezován, můžeme tak 

získat více informací. Otevřené otázky ale kladou vysoké nároky na paměť respondenta 

a na jeho schopnost se správně vyjadřovat. Navíc jsou složitější na zpracování 

a vyhodnocení [10]. Kotler uvádí následující nejčastější formy otevřených otázek [9].  

• Zcela nestrukturované – Na tuto otázku mohou dát respondenti neomezené 

množství odpovědí.  

• Slovní asociace – Respondenti jsou vyzváni, aby k jednotlivým slovům uvedli první 

slovo, které je napadne. 

• Dokončování vět – Respondenti dokončují nedokončené věty.  

• Dokončování příběhů – Respondenti jsou požádání, aby dokončili podle svého 

neukončený příběh.  

• Dokončování obrázků – Respondentovi je ukázán obrázek se dvěma postavami, 

z nichž jedna něco říká. Respondent má za úkol doplnit do bubliny druhé postavy 

text, podle toho jak by na danou situaci reagoval. 

• Psychologický test založený na hodnocení černobílých obrázků – Respondentovi 

je ukázán obrázek a respondent je vyzván, aby popsal příběh, který se na obrázku 

odehrává, nebo bude odehrávat.  

Uzavřené otázky jsou otázky, jejichž odpovědi jsou v dotazníku vyznačeny a 

respondent pouze označuje odpověď, o které si myslím, že je správná. Příprava 

odpovědí musí postihnout celou řadu možností. Jednotlivé varianty by měly být pro 
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respondenta rovnocenné [10]. Mezi hlavní zásady tvorby správných variant odpovědí 

patří [2]: 

� varianty se týkají pouze jedné problematiky,  

� varianty jsou přizpůsobené znalostem respondenta a účelu dotazování,  

� varianty se navzájem nepřekrývají,  

� varianty postihují normální i extrémní odpovědi, dávají vyčerpávající možnosti 

odpovědí 

Kotler ve své knize uvádí tyto nejčastější formy uzavřených otázek [9].: 

• Dichotonické – Tyto otázky nabízejí dvě možné odpovědí.  

• Multiple choice (mnohovýběrové) – Otázky, které nabízejí výběr ze tří a více 

odpovědí.  

 

Polouzavřené otázky jsou kompromisem mezi oběma výše uvedenými skupinami a 

spojují jejich výhody. Respondentovi jsou nabídnuty varianty odpovědí a tzv. úniková 

varianta (jinak, další…), u kterých bývá volné místo pro doplnění konkrétní odpovědi 

vlastními slovy [10]. 

 

Otázky dle vztahu k obsahu  

Tento přístup členění ukazuje směr taktiky, která je zvolena pro zjištění podstaty 

zkoumaného problému. Dělíme otázky na přímé a nepřímé.    

U přímých otázek respondent zpravidla dobře ví, na co se ho ptáme, a vědomě 

odpovídá na prezentovaný smysl dotazu [10]. 

Pokud používáme nepřímé otázky, využíváme k tomu zpravidla tzv. projekci. 

Využívá se nestrukturovaných otázek a aktivizaci fantazie a vyžaduje spolupráci 

psychologů [10]. 
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Škály 

„ Škálování je v marketingových výzkumech velmi rozšířený postup určený 

k převádění nesouměřitelných znaků na znaky měřitelné. Škála je forma otázky, kterou 

žádáme respondenta, aby zařadil výzkumný problém na určitém kontinuu. Kontinuem 

rozumíme např. postoje, názory, spotřební chování apod. Kontinuum může být 

vyjádřeno různým způsobem – verbálně, číselně anebo graficky. Vyjádřit svůj postoj, 

názor či chování na škále je pro některé respondenty obtížný úkol. Existuje řada 

škálovacích technik, zde jsou některé z nich“ [14, s 79] : 

• třídění – „Respondent z nabízených prvků, výroků, hodnot vybírá a zařazuje do 

dvou či více skupin podle daného třídícího kriteria“ [14, s 80].  

• oceňování – „Respondent hodnotí velikost nějaké vlastnosti, kvality výrobku 

přidělením určité číselné hodnoty. Podstatné je, aby byl jasně popsán každý 

hodnotící stupeň, protože subjektivní interpretace jednotlivých stupňů bývá silně 

odlišná“ [14, s 80].  

• položky souhlasu a nesouhlasu – „Respondent uvádí u každého z předložených 

výroků, zda souhlasí či ne anebo při jemnějším měření stupeň souhlasu či 

nesouhlasu (souhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím). 

Tato škála se používá při zjišťování postojů a názorů každého respondenta. 

Respondentovi je předloženo tvrzení, výrok, ke kterému se má vyjádřit“ [14, s 80].  

• stupňové řadění – „Respondent vytváří pořadí předmětů např. podle významu, 

který pro něj mají. Tato škála se objevuje v mnoha variantách, nejjednodušší je 

prosté pořadí vyjmenovaných situací, parametrů, vlastností aj“ [14, s 81].  

• grafické škály – „respondent zaznamenává odpověď přímo na danou úsečku, osu, 

či jiný obrazec. Pro respondenty bývají tyto škály příjemným zpestřením, neboť 

představují změnu ve způsobu dotazování“ [14, s 82]. 

4. 1. 5 Konstrukce celého dotazníku 

Každý dotazník by měl mít svou logickou strukturu, pomocí které by měl 

respondent udržet pozornost při vyplňování. Při sestavování dotazníku jako celku má 

důležitý význam funkce jednotlivých otázek. Podle funkce rozlišujeme následující typy 

otázek [14]: 
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• Úvodní otázky – jejich úkolem je především navázání kontaktu, představení 

výzkumu, vysvětlení účelu výzkumu a vzbuzení zájmu respondentů.  

• Věcné, meritorní otázky – tyto otázky se týkají přímo předmětu šetření. Jsou jádrem 

celého šetření.  

• Filtrační otázky – úkolem těchto otázek je zajistit, aby určité otázky byly kladeny 

pouze vybraným respondentům. Respondenti, kteří odpoví určitým způsobem na 

jednu otázku, nemusí odpovídat na další otázku, která se jich netýká.  

• Identifikační otázky – toto jsou otázky, které charakterizují respondenta. Slouží 

zejména při zpracování výsledků k vyjádření hledaných souvislostí mezi danými 

znaky (např. počet dětí, region, velikost domácnosti apod.)  

 

4. 1. 6 Pilotáž 

Závěrečnou etapou tvorby dotazníku je pilotáž. Ta slouží k ověření dotazníku 

v praxi. Umožní nám nalézt jeho případné nedostatky a před publikací dotazníku je 

odstranit.  

 

4. 2 Vlastní metodika 

 Jak již z obsahu mé bakalářské páce vyplývá, provádím marketingový výzkum 

popularity mladého sportu, který se nazývá florbal. Jako hlavní výzkumný nástroj jsem 

si zvolil dotazník, jelikož si myslím, že je to nejefektivnější způsob, jak získat potřebné 

množství primárních informací od velkého počtu respondentů. Dotazník uvádím 

v příloze mé práce.  

 Správný postup tvorby dotazníku popisuji v předchozí části práce. Nejprve je 

potřeba si vytvořit seznam informací, které nám má výzkum přinést. V tomto případě je 

cílem práce zjistit, zda je florbal zejména u mladé populace lidí populární a v případě, 

že ano, proč tomu tak je. Zajímá mě, jestli se lidé o tento mladý a rychle se rozvíjející 

sport zajímají a zda např. navštěvují florbalová utkání. Dále zjišťuji, zda má veřejnost 

vůbec povědomí např. o vzniku a pravidlech florbalu.  

 Poté je zapotřebí zvolit způsob dotazování. Pro práci jsem zvolil dotazování 

elektronické, jelikož je méně finančně a časově náročné a pro moje účely zcela 
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vyhovující. Jeho nespornou výhodou je jeho poměrně vysoká návratnost. V tomto 

případě čítala návratnost téměř 80%.  

V dalším kroku je třeba specifikovat cílovou skupinu respondentů. V práci se 

zaměřím především na mladou populaci, zejména studenty. Ovšem věková hranice 

respondentů nebude omezena. Jelikož se již několik let florbalu aktivně věnuji, jsem 

hojně obklopen lidmi, kteří se také o tento sport zajímají anebo jej provozují. Těmto 

lidem se při výběru respondentů budu chtít vyhnout, ale protože drtivá většina mých 

známých je právě z florbalového prostředí, nemusí tato podmínka platit vždy. Budu se 

ale snažit, aby měl vzorek co nejvyšší vypovídající hodnotu. Velikost vzorku čítá 380 

respondentů.  

Dalším krokem je konstrukce otázek. Otázky jsem volil především uzavřené. 

Tedy otázky, u kterých jsou předem vyznačeny různé odpovědi, a respondent pouze 

vybírá tu, která je podle něho správná. Zastoupení zde mají jak otázky dichotonické tak 

tzv. multiple choice. Zvolil jsem také několik otevřených otázek, u nichž respondent 

může odpovědět jakkoliv na zadanou otázku. V dotazníku se vyskytují také 

polouzavřené otázky. U těchto otázek jsem respondentovi nabídl několik variant 

odpovědí a tzv. únikovou variantu (např. jiné, další), u které mohl respondent napsat 

vlastní odpověď, pokud mu nabídnuté varianty nevyhovují. Další formou otázky, kterou 

jsem použil, byla škála. Použil jsem škálovací techniku souhlasu a nesouhlasu k zjištění 

toho, proč si lidé myslí, že je florbal u nás oblíbený sport.  

Předposledním krokem je konstrukce celého dotazníku. Vytvořené otázky bylo 

potřeba správně sestavit podle jejich funkcí.  

Závěrečným krokem při tvorbě dotazníku je pilotáž. Jedná se vlastně o kontrolu 

a vyzkoušení dotazníku v praxi. V mém případě jsem dotazník konzultoval s vedoucím 

mé bakalářské práce. Po odstranění drobných chyb jsem mohl dotazník publikovat.  
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 5 ANALYTICKÁ ČÁST 

 
5. 1 Členské základny sportovních svazů podle ČSTV 

 Dříve než se začnu věnovat výsledkům mého výzkumu, bych chtěl poukázat na 

vzrůstající trend florbalu co se do počtu registrovaných členů týče. Jak bude patrné 

z následujících tabulek, členská florbalová základna zaznamenala za 15 let opravdu 

nebývalý nárůst.  

Český svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV) sdružuje sportovní, tělovýchovné a 

turistické svazy. Podle počtů členů daných sportovních svazů v jednotlivých letech tedy 

můžeme zaznamenat vzrůstající zájem o jednotlivé sporty. V následujících tabulkách 

jsem barevně vyznačil členskou základnu florbalu, která, strmě stoupá.  

Následující přehledy členských základen sportovních svazů jsem vybral pro roky 

1995, 2002 a 2009.  

Tabulka č. 5. 1 

Statistika členů ČSTV v roce 1995 

Sportovní svaz Počet členů  

Atletika 25 374 
Badminton 3 600 
Baseball 2 510 
Basketbal 22 500 
Billiard 1 111 
Boby, skel. 266 
Box              2 350 
Curling 176 
Cyklistika 7 137 
Tradiční karate - ČUBU 25 069 
Florbal 1 184 
Fotbal + Futsal 301 840 
Golf  2 300 
Gymnast.s. 10 353 
Házená 21 200 
Hokejbal 5 995 
Horolezec. 5 889 
Jachting 6 102 
Jezdectví 10 000 
Jóga 1 606 
Judo 17 500 
Kanoistika 9 140 
Korfbal 1 063 
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Sportovní svaz Počet členů 

Krasobruslení 3 100 
Kulturistika 14 408 
Kuželky 8 850 
Lední  hokej 38 243 

Lukostřelba 511 
Lyžování 38 462 
Metaná 356 
Minigolf 1 196 
Moder. g. 8 450 
Moderní pětiboj 464 
Národní házená 8 350 
Nohejbal 5 600 
Orientační běh 7 851 
Plavání 16 000 
Pozemní hokej 2 270 
Rugby 2 436 
Rychlobruslení 236 
Saně 513 
Sil.trojboj 2 010 
Skiboby 253 
Softball 4 507 
Stolní tenis 26 784 
Šachy   21 467 
Šerm 1 003 
Taekwon-do ITF 1 349 
Tenis 61 358 
Triatlon 2 550 
Veslování 3 319 
Vodní lyžování 1 264 
Vodní mot. 826 
Vodní pólo 1 011 
Volejbal 46 800 
Vzpírání 2 371 
Zápas 3 150 
Pramen: Nepublikované interní statistické tabulky ČSTV 

 

Z tabulky č.5. 1 vidíme, že florbal v roce 1995 v České republice opravdu teprve 

začínal. Jeho členská základna čítala pouhých 1184 členů. Není se čemu divit, jelikož 

tento sport byl tou dobou opravdu v plenkách. Česká florbalová unie, která florbalové 

oddíly zastřešuje, vznikla v roce 1992. Florbal měl v té době méně členů než například 

některé netradiční sporty, jako je vodní lyžování, minigolf, jóga apod. V porovnání se 

sporty, které mají v České republice dlouholetou tradici a těší se velké oblibě, jako je 

fotbal, lední hokej či atletika, byla členská florbalová základna zanedbatelná. Atletika 

tou dobou sdružovala přes 25 tisíc členů, lední hokej přes 38 tisíc a fotbal společně 



34 
 

s futsalem dokonce téměř 302 tisíc členů. Florbal měl tedy takřka 300 krát méně členů 

než nejoblíbenější sport u nás a o tom, že tento sport vůbec existoval, věděl málokdo.  

 

Tabulka č. 5. 2 

Statistika členů ČSTV v roce 2002 

Sportovní svaz Počet členů 

Akrobatický R&R 321 

Americký  fotbal 307 

Atletika 30 815 

Badminton 4 415 

Baseball 3 588 

Basketbal 34 669 
Billiard 3 169 
Boby, skel. 92 
Box              2 422 
Curling 314 
Cyklistika 11 889 
Tradiční karate - ČUBU 35 560 
Extrémní  sporty 2 665 
Florbal 19 422 
Fotbal + Futsal 431 444 
Golf  7 800 
Gymnast.s. 7 566 
Házená 22 475 
Hokejbal 23 236 
Horolezec. 11 634 
Jachting 5 435 
Jezdectví 20 348 
Jóga 5 449 
Judo 10 597 
Kanoistika 10 371 
Kolečkové brusle 1 979 
Korfbal 1 959 
Krasobruslení 3 066 
Kulturistika 9 215 
Kuše 551 
Kuželky 10 545 
Lední hokej 55 079 
Lukostřelba 891 
Lyžování 31 166 
Metaná 365 
Minigolf 1 173 
Moder. g. 5 289 
Moderní pětiboj 595 
Národní házená 7 492 
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Sportovní svaz Počet členů 

Nohejbal 7 258 
Orientační běh 7 777 
Petanque 734 
Plavání 22 371 
Pozemní hokej 3 511 
Psí spřežení 1 023 
Rugby 2 419 
Rychlobruslení 668 
Saně 343 
Sil.trojboj 2 170 
Skiboby 326 
Softball 4 678 
Squash 2 691 
Stolní tenis 23 141 
Šachy   25 542 
Šerm 978 
Taekwon-do ITF 4 369 
Tenis 59 892 
Thajský box 3 536 
Triatlon 3 105 
Veslování 4 115 
Vodní lyžování 1 514 
Vodní mot. 1 190 
Vodní pólo 1 561 
Volejbal 49 777 
Vzpírání 1 562 
Zápas 2 507 
Pramen: Nepublikované interní statistické tabulky ČSTV  

 

V roce 2002 už vypadaly vyhlídky florbalu o mnoho lépe. V tomto roce činila 

členská základna téměř 20 tisíc. Za období mezi rokem 1995 a 2002 zaznamenal florbal 

druhý největší nárůst členské základny hned za fotbalem, a to přes 18 tisíc členů. 

Florbal se v té době zařadil mezi 15 sportů s největší členskou základnou v České 

republice. Za sebou nechal takové sporty, jako je třeba cyklistika, kanoistika a judo. Za 

tak velký nárůst zájmu o florbal může podle mého názoru především rozmach tohoto 

sportu na základních a středních školách a zakládání stále více nových oddílů. Florbal 

v té době už dýchal na záda co do počtu členů takovým sportům, jako je házená, plavání 

a atletika, tedy sportům, jejichž počátky se datují několik desítek let před vznikem 

florbalu a mají u nás velkou tradici. Přitom florbal v roce 2002 slavil pomyslné 10. 

výročí od doby, kdy se do České republiky dostaly první opravdové florbalové 

mantinely a tím se v České republice mohly začít hrát první regulérní florbalové turnaje. 
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Tabulka č. 5. 3 

Statistika členů ČSTV v roce 2009 

Sportovní svaz Počet členů 

Akrobatický R&R 2 109 

Americký fotbal 904 

Atletika 32 347 

Badminton 5 479 

Baseball 3 779 

Basketbal 31 653 

Billiard 4 377 
Boby, skel. 95 
Box              4 673 
Curling 480 
Cyklistika 20 872 
Tradiční karate - ČUBU 42 086 
Extrémní sporty 4 808 
Florbal 49 089 
Fotbal + Futsal 508 246 
Golf  38 779 
Gymnast.s. 7 684 
Házená 22 300 
Hokejbal 35 343 
Horolezec. 16 017 
Jachting 5 997 
Jezdectví 28 682 
Jóga 7 506 
Judo 9 168 
Kanoistika 11 270 
Kolečkové brusle 4 740 
Korfbal 1 909 
Krasobruslení 3 549 
Kulturistika 9 368 
Kuše 790 
Kuželky 13 245 
Lakros 1 920 
Lední  hokej 56 380 
Lukostřelba 1 898 
Lyžování 31 139 
Metaná 481 
Minigolf 1 563 
Moderní gymnastika 4 251 
Moderní Pětiboj 545 
Národní házená 7 702 
Nohejbal 8 040 
Orient. Běh 7 772 
Petanque 1 232 
Plavání 25 203 
Pozemní hokej 3 969 
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Sportovní svaz Počet členů 
Psí spřežení 976 
Rugby 2 889 
Rychlobruslení 465 
Saně 437 
Sil.trojboj 2 211 
Skiboby 932 
Softball 4 540 
Squash 3 353 
Stolní tenis 23 258 
Šachy   31 218 
Šerm 1 213 
Taekwon-do ITF 5 754 
Tenis 61 428 
Muay – Thai 3 463 
Triatlon 4 947 
Veslování 4 573 
Vod. Lyžování 1 272 
Vodní mot. 1 248 
Vodní pólo 2 249 
Volejbal 50 690 
Vzpírání 1 721 
Zápas 2 071 
Pramen: Nepublikované interní statistické tabulky ČSTV 

 

Jak je patrné z tabulky č. 5. 3, čítala florbalová základna v roce 2009 již téměř 50 

000 členů. V tomto roce se florbal nacházel na předních příčkách v počtu členů u 

jednotlivých svazů. Za posledních 7 let se počet členů více než zdvojnásobil. Více členů 

měl pouze fotbal s futsalem, lední hokej, tenis a volejbal. Tedy jen opravdu sporty, které 

se těší v České republice velké oblibě a mají zde dlouholetou tradici. Nejčerstvější data 

z roku 2010 udávají, že florbalová základna čítá přes 53 000 členů a právě koncem 

tohoto roku florbal dokonce předběhl volejbal a v současnosti se nachází na 4. místě co 

do počtů registrovaných členů. Florbal tedy za necelých dvacet let své existence předčil 

i takové sporty jako je atletika, basketbal a nebo právě volejbal. Navíc můžeme 

v příštích letech očekávat další nárůst florbalových členů. Kdo ví, kde se tato čísla 

zastaví.  

Za příčinu tak prudkého nárůstu florbalové základny považuji především 

propagaci tohoto mladého a dynamického sportu na základních a středních školách, jak 

později doložím níže. Děti se s tímto sportem často setkávají na hodinách tělocviku a 

sport si velice oblíbí. Poté jsou už jen krůček od registrace v nějakém florbalovém 

oddílu.  
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Florbalu dozajista také nahrává jeho podobnost hokeji. Český národ je odjakživa 

národem hokejovým a tak si tento sport, i když dnes už vzdáleně podobný hokeji, 

oblíbil. Také jeho velice dobrá dostupnost je dozajista příčinou širokého zájmu o 

provozování tohoto sportu. Florbal není tolik finančně a v počátcích ani časově náročný 

jako jiné sporty, a tak se setkává i s hojnou podporou rodičů.  

Velkou zásluhu na zvýšeném zájmu o florbal má určitě také mistrovství světa 

konané v roce 2008 v Praze a Ostravě. Díky poměrně rozsáhlé reklamní kampani a 

spoustou televizních přenosů během šampionátu se florbal dostal do povědomí široké 

veřejnosti.  

 

5. 2 Prezentace výsledků výzkumu 

5. 2. 1 Rozdělení respondentů  

 Průzkum jsem prováděl pomocí elektronického dotazování, jehož návratnost 

byla okolo 80%. Celkový počet respondentů činí 380. Z toho je 198 mužů a 182 žen.  

Graf č. 5. 1 

Pohlaví respondent ů

52%

48%

muži

ženy

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Jak můžeme vidět z grafu 4. 1, 52% respondentů zastupují muži a téměř 48% 

ženy. Tento poměr přibližně odpovídá údajům o struktuře obyvatelstva v ČR. V tomto 

ohledu má tedy průzkum vysokou vypovídající hodnotu.  

 

Druhou demografickou otázkou je věk respondentů. Zjišťovaná rozmezí věku 

respondentů byla následující: 15 a méně, 16-20, 21-26, 27-32, 33 a více.  

 

Graf č. 5. 2 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 

 Jak je z grafů patrné, největší zastoupení mají dvě skupiny a to respondenti ve 

věku 16-20 a 21-26 let. Tyto údaje potvrzují můj záměr provádět výzkum především u 

mladé populace. Věkové rozmezí 16-20 představuje respondenty navštěvující střední 

školy a gymnázia, rozmezí 21-26 poté představuje zejména vysokoškolské studenty. 
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Zastoupení zde mají i ostatní věkové skupiny, ale jejich podíl na celkovém počtu 

respondentů je nepatrný.  

 

Dále se v mé práci budu zabývat výsledky samotného výzkumu. V první části se 

zaměřím na to, zda respondenti již někdy florbal provozovali. Poté zda jsou také tzv. 

pasivními konzumenty florbalu, a tedy jestli navštěvují florbalová utkání, o jakou 

soutěžní úroveň se zajímají a zda sledují florbal v TV. Ve druhé části se budu zabývat 

samotnou popularitou florbalu, zda respondenti vnímají florbal jako populární sport a 

jakým důvodům popularitu tohoto sportu přisuzují. V poslední části zjišťuji povědomí 

respondentů o florbalu a jejich vědomosti o tomto sportu.  

 

5. 2. 2 Kontakt respondentů s florbalem 

V této části vymezím, kolik respondentů florbal někdy provozovalo. Zda a kolik 

se jich s florbalem setkalo na základní, střední a vysoké škole. Dále v jaké míře se 

respondenti o florbal zajímají a jestli navštěvují florbalová utkání, či je sledují 

v televizi.  

 

Otázka č. 1 

Hráli jste někdy florbal? 

 První otázka je velice prostá, zjišťuji podle ní, kolik respondentů někdy florbal 

hrálo a naopak kolik z nich se s florbalem aktivně vůbec nesetkalo.  

Jak můžeme vidět z grafu č. 5. 3, drtivá většina respondentů, přesněji 359, se již 

někdy s florbalem setkala a aktivně ho provozovala. Pouhých 21 respondentů 

z celkového počtu 380 uvedlo, že florbal nikdy nehrálo. Tedy téměř 95% ze všech 

dotazovaných odpovědělo, že florbal při nějaké příležitosti hrálo. Toto číslo svědčí o 

tom, že florbal je zejména u mladé populace velmi dobře znám. Musíme ale také zmínit, 

že výběr respondentů mohl být v tomto směru poněkud nestandardní. Jak už jsem uvedl, 

při výběru dotazovaných jsem se snažil vyhnout těm, o kterých jsem věděl, že se 

florbalu aktivně věnují. Je ale možné, že se mi to ne vždy podařilo.  
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Graf č. 5. 3 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka č. 2 

Hrajete / hráli jste florbal v rámci školní tělesné výchovy? 

 Z předchozího grafu je jasné, že florbal již někdy hrála naprostá většina 

respondentů. Předpokládám, že nejvíce kontaktů s tímto sportem zaznamenala mladá 

populace, zejména na školách v rámci tělesné výchovy. Proto se v otázce č.2 zabývám 

právě tím, zda respondenti hrají/hráli florbal ve svých hodinách tělesné výchovy a když 

ano, tak zda se s florbalem setkali na základní, střední či vysoké škole. Na tuto otázku 

mohli odpovědět pouze respondenti, kteří v předchozí otázce uvedli, že florbal někdy 

hráli. V této otázce bylo zároveň možné zaškrtnout více odpovědí. Například 

respondent, který se s florbalem setkal na základní i střední škole zaškrtl obě odpovědi. 

Proto zde najdeme více odpovědí, než je celkový počet respondentů, kteří uvedli, že 

florbal někdy provozovali. Přehled odpovědí můžete vidět na grafu č. 5. 4.  
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Graf č. 5. 4 

 
Zdroj: Vlastní šetření  
 

Jak jsem již zmínil, v této otázce zjišťuji, na jaké úrovni škol nejčastěji 

respondenti provozují či někdy provozovali florbal. Z grafu č. 5. 4 je patrné, že nejvíce 

respondentů uvedlo, že se s florbalem setkalo na střední škole. Přesně 315 respondentů. 

Tedy téměř 88% dotázaných uvedlo, že florbal někdy hrálo v rámci hodin tělesné 

výchovy na střední škole. Tato čísla jsou samozřejmě ovlivněna věkem respondentů. 

Nejpočetnější zastoupení respondentů bylo ve věku 16 – 20 let, což odpovídá právě 

střední škole. Kontakt s florbalem na základní škole uvedlo 250 respondentů, tedy skoro 

70% dotazovaných. Oproti tomu pouze 60 respondentů odpovědělo, že se s florbalem 

setkalo na vysoké škole. To je podle mého názoru zapříčiněno tím, že vysoké školy již 

nekladou takový důraz na tělesnou výchovu a s výjimkou několika sportovně 

zaměřených škol se florbal vůbec nevyučuje. Dalším důvodem bude také věk 

respondentů, neboť 50% z nich nedosáhlo ještě věku 20 ti let a tedy nestudovalo na 

vysoké škole. Pouhých 6 respondentů uvedlo, že se s florbalem nesetkalo na žádné 
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tělesné výchovy, je podle mého názoru jeden z důvodů, proč je tento sport u mladé 

generace tolik znám a oblíben.  

 
 Následující tři otázky se týkají toho, zda se respondenti o florbal zajímají, 

popřípadě o jakou soutěž. Jestli navštěvují florbalová utkání a zda sledují florbalové 

přenosy, kterých především v poslední době přibývá.   

 

Otázka č. 3 

Navštěvujete florbalová utkání? 

 Touto otázkou jsem se pokusil zjistit, zda se respondenti zajímají i o florbal tzv. 

pasivně a zda tedy navštěvují florbalová utkání.  

 

Graf č. 5. 5 

Návšt ěvnost florbaových utkání
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Zdroj: Vlastní šetření  

 

Výsledkem je, že 59 % respondentů odpovědělo na tuto otázku negativně. Tedy 

222 dotazovaných uvedlo, že florbalová utkání vůbec nenavštěvuje. To potvrzuje i fakt, 

že divácká návštěva na florbalová utkání není až na výjimky příliš početná. Lidé 

například i přes to, že florbal aktivně hrají, tak florbalová utkání nenavštěvují. Florbal si 

u nás ještě nevybudoval tak silnou pozici, aby pravidelně přilákal do hlediště velký 
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počet diváků. Výjimkou v tomto ohledu je reprezentace, konkrétně mistrovství světa 

konané v roce 2008 v České republice a finálová utkání naší nejvyšší florbalové soutěže 

– Fortuna extraligy.  

Na druhou stranu 17% respondentů, uvedlo, že florbalová utkání navštěvují 

pravidelně, což není rozhodně zanedbatelné číslo. 24% poté odpovědělo, že florbalová 

utkání občas navštíví.  

  

Otázka č. 4 

Sledujete florbal v TV? 

 Především v poslední době se florbal začal objevovat také v televizi. Hlavně jsou 

to přenosy vybraných utkání naší nejvyšší florbalové soutěže, které vysílá Česká 

televize na svém sportovním kanálu ČT4. Pravidelný zájem médii rozhodně napomáhá 

k dalšímu rozvoji tohoto mladého sportu. Ve svém průzkumu mě proto také zajímalo, 

zda lidé florbal na televizních obrazovkách sledují.  

 

Graf č. 5. 6 
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Zdroj: Vlastní šetření  
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Jak je z grafu č. 5. 6 patrné, 50% respondentů uvedlo, že florbal v televizi vůbec 

nesleduje. Je možné, že část těchto respondentů ani neví, že jsou florbalová utkání 

v televizi vysílána. Je pravdou, že florbalu stále chybí větší propagace zejména právě 

v médiích. Ale i v tomto směru jde florbal stále kupředu. Důkazem je počet vysílaných 

zápasů během letošního play-off Fortuna extraligy, kdy Česká televize nabízí každý 

víkend dvě utkání v přímém přenosu. V poslední době můžeme florbal také vidět 

v pořadu „Time out“, který pravidelně vysílá Česká televize. Do tohoto pořadu mohou 

diváci zasílat dotazy na hosta, který je vždy z oblasti 4 sportů - basketbalu, házené, 

volejbalu a právě florbalu. Prostor je tu také vždy pro experta daného sportu. Na 

ostatních televizních stanicích se bohužel v současné době florbal téměř nevyskytuje.  

Druhá polovina dotazovaných, tedy 50% respondentů v této otázce odpověděla, 

že florbal v televizi sleduje. Pravidelnými diváky je 49 respondentů, tedy 13% 

dotazovaných. Za občasné příznivce florbalových přenosů se považuje 142 respondentů, 

tedy 38% všech dotazovaných. To je známkou toho, že florbal má své příznivce u 

televizních obrazovek.  

 

Otázka č. 5 

O jakou soutěž se zajímáte? 

V této otázce zjišťuji, o jakou soutěž se respondenti nejvíce zajímají. Zda jde o 

Fortuna extraligu, tedy naší nejvyšší florbalovou soutěž, nebo o různé regionální 

soutěže či zahraniční ligy, především poté o švédskou, finskou a švýcarskou. Nebo, zda  

respondenty zajímá hlavně florbal na reprezentační úrovni. Na tuto otázku mohli 

respondenti znovu zaškrtnout více možností. V následujícím grafu tedy uvidíme více 

odpovědí než je celkový počet respondentů.  
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Graf č. 5. 7 

Zdroj: Vlastní šetření  
 
 
 Jak můžeme vyčíst z grafu č. 5. 7, tak 163 respondentů se o florbal nezajímá. 

Pouhých 36 respondentů se zajímá o zahraniční soutěže. To je podle mého názoru 

velice malé číslo, jelikož zahraniční soutěže jako je švédská, finská a švýcarská liga, 

jsou velice atraktivní a musíme přiznat, že kvalitnější. Důvodem tak malého zájmu o 

zahraniční soutěže vidím zejména ve špatné dostupnosti informací o těchto ligách. 

Bohužel situace ve florbalu není taková, jako je třeba ve fotbalu, kde si např. o anglické 

či německé lize můžeme přečíst ve všech novinách a přímé přenosy těchto utkání 

sledovat na velkém množství televizních stanic. V současné době existuje pouze pár 

českých serverů, kde nalezneme nějaké informace právě o zahraničních soutěžích.  

 Poměrně velká část respondentů uvedla, že se zajímá o regionální soutěže. 

Přesněji 89 z dotazovaných. To je celkem vysoké číslo, jelikož regionální soutěže 

většinou nedosahují tak vysoké kvality utkání. Důvod tohoto zájmu vidím v tom, že 

respondenti, kteří uvedli, že se zajímají o regionální soutěže, právě v některé této 

soutěži aktivně hrají, či jejich blízcí přátelé zde nastupují, a proto se o tyto nižší ligy 

zajímají.  
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 Na grafu č. 5. 8 vidíme, že 141 respondentů odpovědělo, že se zajímá o domácí 

nejvyšší soutěž. V poslední době se Fortuna extraliga začíná objevovat v nejrůznějších 

médiích. Jak jsem již zmínil, florbal se častěji objevuje na obrazovkách České televize a 

občas najdeme malou zmínku i v denním tisku. Největším zdrojem informací o domácí 

soutěži ale bude podle mého názoru internet.  

 Největšímu zájmu respondentů se ale těší reprezentace. Celých 165 ze všech 

dotazovaných odpovědělo, že se zajímá o florbalovou reprezentaci. To je podle mého 

názoru zapříčiněno hlavně tím, že český národ se zajímá o reprezentační utkání českého 

výběru takřka ve všech sportech. Tedy ani florbal není výjimkou. Vzpomeňme si, kolik 

diváku například přiláká každoročně mistrovství světa v ledním hokeji. Tak velký zájem 

o florbalovou reprezentaci je také díky tomu, že florbal má poměrně blízko právě 

k lednímu hokeji. Zapomenout nesmíme také na nedávný úspěch českých florbalistů, 

kteří v prosinci roku 2010 přivezli z mistrovství světa v Helsinkách bronzové medaile.  

  

 

5. 2. 3 Popularita florbalu 

 V této části průzkumu se zabývám samotnou otázkou popularity florbalu. 

Zjišťuji, zda respondenti vnímají tento mladý sport jako populární a mezi kolik 

nejoblíbenějších sportů v České republice ho řadí. Dále mě v této části zajímá, jaké 

hodnoty souhlasu a nesouhlasu přiřazují respondenti jednotlivým důvodům oblíbenosti 

tohoto sportu. Jako důvody toho, proč je florbal u nás tak populární, jsem vybral 

následující možnosti: finanční dostupnost, časová nenáročnost, podobnost hokeji, 

seznámení s florbalem na školách a atraktivita florbalu.  

 

Otázka č. 6 

Myslíte si, že je florbal v ČR populární? 

 V této otázce zjišťuji, zda respondenti považují vůbec florbal za populární sport. 

Pokud ano, tak zda ho řadí mezi deset, osm nebo dokonce pět nejpopulárnějších sportů 

v České republice.  
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Graf č. 5. 8 

Zdroj: Vlastní šetření  
 
  

Graf č. 5. 8 nám potvrzuje, že florbal i přes to jak mladý je to sport, je v České 

republice velmi populární. Pouhých 9% dotazovaných si myslí, že florbal není 

v současné době populárním sportem. Zbylých 91% respondentů považuje florbal 

v České republice právě za populární. Hodnocení míry popularity florbalu u 

respondentů je patrné z grafu. Mezi deset nejpopulárnějších sportů přiřadilo florbal 30% 

respondentů. Čtvrtina dotazovaných si myslí, že florbal patří mezi osm nejvíce 

populárních sportů u nás. Co je ale nejzajímavější, největší počet respondentů, tedy 

36%, zařadilo florbal mezi pět nejpopulárnějších sportů v České republice.  

Celých 140 dotazovaných z celkového počtu 380 umístilo florbal mezi takové 

sporty jako je fotbal, lední hokej, tenis apod. V porovnání se stářím těchto sportů je to 

opravdu pozoruhodné. Florbal se za pouhých dvacet let své existence v České republice 

přiblížil těmto tradičním sportům a některé v očích mladé populace lidí dokonce předčil. 

Jak jsem již uvedl, florbal se řadí právě mezi pět sportů s nejpočetnější členskou 

základnou, v současné době již na čtvrté místo za ledním hokejem, fotbalem a tenisem. 

Tedy sporty, které můžeme považovat v České republice za nejpopulárnější. Těžko 

odhadovat, zda respondenti řadí nejpopulárnější sporty právě takto, ale fakt, že více než 
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třetina z nich vnímá florbal takto populární, svědčí o jeho významné pozici na 

sportovním poli.  

Můžeme jen spekulovat, kde se florbal bude nacházet za dalších dvacet let a zda 

si udrží tento vzrůstající trend. Již teď ale můžeme říci, že florbal je nejdynamičtěji se 

rozvíjející sportovní hrou a to, jakou pozici si u nás vypracoval za tak krátkou dobu, je 

obdivuhodné.   

 

Otázka č. 7 

Ohodnoťte následující faktory – důvody proč je florbal populární.  

 Tato otázka navazuje na předchozí. Ti respondenti, kteří uvedli, že je florbal 

v České republice populární, byli poté vyzváni k tomu, aby ohodnotili vybrané faktory, 

neboli důvody toho, proč je podle nich právě florbal tak populární.  

 Vybral jsem následujících pět hlavních důvodů, o kterých si myslím, že stojí za 

tak mohutným vzestupem florbalu. Respondenti poté měli na výběr škálu pěti možných 

odpovědí podle toho, jak s daným důvodem souhlasí. Možné odpovědi byly následující: 

souhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím. Daným odpovědím 

jsem přiřadil hodnoty od 1 do 5 (1-souhlasím, 5-nesouhlasím) a podle jednotlivých 

ohodnocení jsem vypočítal průměrnou hodnotu každého faktoru. Faktory jsem uvedl 

následující:  

• Finanční dostupnost 

• Časová nenáročnost 

• Podobnost hokeji 

• Seznámení s florbalem na školách 

• Atraktivita tohoto sportu 

 

 

Výsledky získaných hodnot zachycuje následující tabulka 4. 1 a graf 4. 10. Hodnoty 

souhlasu byly odstupňovány takto: 1 - souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 

4- spíše nesouhlasím, 5 - nesouhlasím 
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Tabulka č. 5. 4 

Důvody popularity florbalu Průměrná hodnota  

Finanční dostupnost 1,905 
Časová nenáro čnost 2,974 
Podobnost hokeji 2,392 
Seznámení s florbalem na školách 1,925 
Atraktivita florbalu 2,115 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 

Graf č. 5. 9 

Zdroj: Vlastní šetření 
 
 
 Názornější přehled odpovědí respondentů nám dává graf č. 5. 9. Absolutní 

souhlas vyjadřuje hodnota 1. Nejblíže této hodnotě je finanční dostupnost florbalu 

s průměrnou hodnotou odpovědí 1,905. Dá se tedy říci, že za hlavní důvod tak velkého 

zájmu o florbal se zasloužila zejména finanční dostupnost tohoto sportu. Na rozdíl od 

jiných sportů jako je např. lední hokej či tenis, není florbal opravdu tolik finančně 

náročný. Na to, abychom florbal mohli začít hrát, nám postačí sportovní oblečení do 

tělocvičny, sálová obuv a florbalová hokejka, kterou pro začínající florbalisty koupíme 

Důvody popularity florbalu

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

ho
dn

ot
y 

so
uh

la
su

Řada1 1,905 2,974 2,392 1,925 2,115

finan ční 
dostupnost

časováí 
nenáro čnost

podobnost 
hokeji

seznámení s 
florbalem na 

školách

atraktivita 
florbalu



51 
 

již od 1500 korun. Podle mého názoru právě pro tuto obrovskou výhodu zvolí rodiče 

pro své děti raději florbal, než například finančně náročnější hokej či tenis.  

 Druhým faktorem, se kterým respondenti vyjádřili největší souhlas, je seznámení 

s florbalem na školách. Jak jsem již uvedl, tak naprostá většina respondentů se s tímto 

sportem setkala na školách. Můžeme tedy říci, že tento důvod je podle provedeného 

výzkumu druhou hlavní příčinou tak velkého vzestupu florbalu a jeho popularity.  

 Třetím nejvýznamnějším důvodem označili respondenti samotnou atraktivitu 

florbalu. Průměrná hodnota odpovědí zde čítala 2,115. Florbal je jednou 

z nejrychlejších kolektivních sportovních her. Díky tomu, že při florbalových utkání 

můžeme vidět zpravidla velké množství branek, nečekané zvraty a napínavé momenty, 

je tento sport velice atraktivní. 

 Na pomyslné 4. pozici se umístila podobnost hokeji. Jak je vidět z průměrné 

hodnoty 2,392, tak respondenti tomuto důvodu nepřikládali zas takovou váhu, jak bych 

očekával. Jak je známo, český národ je národem hokejovým a florbal by se mohl jevit 

jako jeho méně finančně náročnější varianta. Ovšem podle odpovědí respondentů 

usuzuji, že podobnost hokeji, není tím hlavním důvodem tak velké obliby.  

 Posledním faktorem je časová nenáročnost. Respondenti, tomuto důvodu 

přisoudili hodnotu 2,974, tedy téměř odpovídající odpovědi - nevím. Zde si myslím, že 

to není tak jednoznačné. Pro rekreační sportovce není florbal jistě tak časově náročný. 

Výhodou oproti hokeji bezesporu je velký počet sportovních hal a tělocvičen, kde se 

florbal může hrát. Tedy i časy na provozování florbalu si většinou sportovci mohou 

přizpůsobit, jak se jim hodí. Na druhou stranu provozování florbalu na závodní úrovni 

již vyžaduje minimálně 3 krát týdně trénink a k tomu mistrovská utkání o víkendech.  

 

 

5. 2. 4 Povědomí a vědomosti o florbalu 

 Ve třetí a zároveň poslední části mého výzkumu se zabývám povědomím 

respondentů o florbalu. Zjišťuji, zda mají dotazovaní základní znalosti o tomto sportu. 

Zvolil jsem otázky, které se týkají základních pravidel florbalu, povědomí o vývoji 

florbalu, našich předních týmech a hráčích a největších úspěších českého florbalu.  
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Otázka č. 8 

Víte, která země je považována za kolébku florbalu? 

 V této otázce jsem si chtěl ověřit, zda respondenti vědí, která země je 

považována za kolébku florbalu a kde je tedy florbal, jak se říká doma. Odpovědi nám 

znázorňuje graf. č . 5. 10.  

 
Graf č. 5. 10 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 

Jak vidíme, tak naprostá většina respondentů správně označila za kolébku 

florbalu Švédsko. V tomto směru tedy mají respondenti velice dobré povědomí. 

 

Otázka č. 9 

Víte, v kolika hráčích se florbal hraje? 

 V následujících dvou otázkách zjišťuji, zda mají respondenti alespoň základní 

znalosti o pravidlech florbalu. V otázce č. 9 se dotazovaných ptám na to, v kolika 

hráčích se hraje florbalové utkání. Otázka byla polouzavřená, takže kromě nabídnutých 

třech možností mohli respondenti uvést vlastní odpověď.  
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Graf č. 5. 11 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
 

 
Jak nám naznačuje graf 5. 11, celé tři čtvrtiny respondentů správně odpověděly, 

že florbal se hraje v 5 hráčích v poli + brankářem. Zajímavé je, že 18% z dotazovaných 

si myslí, že florbal hrají pouze 4 hráči a brankář. 4 % respondentů uvedla vlastní 

odpověď a z toho 11 z nich na tuto otázku nevědělo odpověď. Dá se ale říci, že v tomto 

ohledu jsou respondenti v obrazu.  

 

Otázka č. 10 

Víte, jaká je oficiální hrací doba florbalového zápasu? 

 Zde podobně jako v předchozí otázce prověřuji základní znalosti respondentů o 

pravidlech florbalu. Otázka je znovu polouzavřená. V nabídce jsou tedy 4 možné 

odpovědi a k tomu možnost uvést vlastní odpověď.  
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Graf č. 5. 12 

 Zdroj: Vlastní šetření 
 

 

 V této otázce se již jeví znalosti respondentů o poznání hůře. Jak můžeme 

sledovat z grafu 5. 12, tak pouze 46% respondentů správně odpovědělo, že oficiální 

hrací doba florbalového utkání je 3 x 20 minut čistého času. 24% dotazovaných si 

myslí, že hrací čas je pouze 3 x 15 minut čistého času. Dále 17% uvedlo, že se 

florbalový zápas trvá 3 x 20 minut hrubého času, 9% si vybralo možnost 3 x 15 minut 

hrubého času. Jak je tedy z grafu patrné, více než polovina respondentů neví, jaká je 

oficiální hrací doba florbalového utkání. To je v porovnání s ostatními znalostmi 

respondentů velice překvapivé a ukazuje na fakt, že i přes to, že většina dotazovaných 

uvedla, že se florbalem setkala a florbal hrála, tak jim tato základní věc není známa.  

 

Otázka č. 11 

Víte, která z uvedených značek je florbalová? 

 Zde jsem se snažil zjistit, zda mají respondenti povědomí o florbalových 

značkách. Jestli dokážou z nabídnutých vybrat právě ty, které se pojí s florbalem. V této 

otázce bylo v nabídce pět možných odpovědí a respondenti mohli zaškrtnout i více 

možností, podle toho, o které značce si mysleli, že je florbalová.  
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Graf č. 5. 13 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 V této otázce prokázali respondenti velice slušné znalosti o výrobcích florbalové 

výstroje. Nejznámější florbalovou značkou je u nás pravděpodobně Unihoc a právě tuto 

značku označili respondenti za florbalovou nejčastěji. Značku Unihoc správně uvedlo 

285 respondentů, tedy 75% všech dotazovaných. Druhou značkou, která se zabývá 

florbalovým vybavením je Canadien. Tato značka byla respondenty vybrána jako druhá 

nejčastější. Značka Canadien již není tolik známa, a proto ji uvedlo pouze 178 

respondentů. 57 dotazovaných chybně spojuje s florbalem značku Babolat. Ta je 

samozřejmě spojena zejména s tenisem. Dále 31 odpovědí zaznamenala značka Head. 

Tato odpověď je také chybná. Head vystupuje v různých sportovních odvětví, ale ve 

florbalu nikoliv. Nejméně odpovědí zaznamenala značka Reebok, která se zabývá 

především sportovním oblečením a obuví, ale s florbalem nemá nic společného. I přes 

několik špatných odpovědí je zřejmé, že respondenti mají o florbalových značkách 

poměrně dobré znalosti.  
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Otázka č. 12 

Myslíte si, že je florbal v České republice profesionálním, polo-profesionálním či 

amatérským sportem? 

 Tuto otázku jsem do výzkumu zařadil proto, že mě zajímalo, jak veřejnost vnímá 

florbal. Zda si myslí, že je v České republice profesionálním sportem, polo-

profesionálním či amatérským. Přehled o odpovědích nám udává graf  č. 5. 14.  

 

Graf č. 5. 14 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Odpovědi na tuto otázku jsou nejvíce překvapivé. Florbal se u nás provozuje 

zhruba 20 let a i přes jeho prudký vzestup a obrovský zájem je považován stále za 

amatérský sport. I špičkoví hráči, kteří hrají naši nejvyšší florbalovou soutěž, hrají 

florbal pouze v rámci svého volného času. Tedy musí normálně chodit do zaměstnání či 

do školy. Ani nejlepší hráči v předních českých týmech nedostávají za své výkony 

žádné finanční ohodnocení. V současné době se hráči v těchto předních týmech musí 

spokojit pouze s „nulovými“ náklady. Tedy je jim poskytnuta potřebná florbalová 

výbava pro tréninky a zápasy, uhrazené cestovní náklady apod. Kombinování 

zaměstnání a provozování florbalu na té nejvyšší úrovni je velice obtížné a právě 

náročná zaměstnání leckdy přinutí florbalisty k ukončení aktivní kariéry. Proto se 
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florbalu někdy také přezdívá „sport studentů“, jelikož ti mají při studiu na florbal přeci 

jenom dostatek volného času.  

 Právě proto jsem byl velice překvapen, že pouze 26% respondentů správně 

uvedlo, že je florbal v České republice amatérským sportem. Stejný počet dotazovaných 

odpovědělo, že je florbal u nás dokonce profesionálním sportem, tedy že za něj 

sportovci dostávají tučné finanční odměny jako třeba ve fotbale či hokeji. Tento čas ve 

florbalu jistě nastane, ale v blízké době tomu tak rozhodně nebude. V tomto sportu 

zatím není tolik finančních prostředků, aby jednotlivé týmy mohly platit své hráče. 

Většina družstev i v naší nejvyšší soutěži oproti tomu často řeší existenční finanční 

problémy.  

 Téměř polovina všech respondentů si myslí, že je florbal u nás tzv. polo-

profesionálním sportem. Jak už jsem zmínil, to je chybná představa. Florbal je 

v podstatě po celé Evropě amatérským sportem s výjimkou Švýcarska. Tady je florbal 

právě polo-profesionální. To znamená, že klub opatří hráči nenáročné zaměstnání, při 

kterém se může plně věnovat florbalu a je za něj slušně finančně ohodnocen.  

 

Otázka č. 13 

Dokážete vyjmenovat tři nejznámější české týmy? 

 Další tři otázky jsou otevřené. V této jsem vyzval respondenty, aby vyjmenovali 

tři nejznámější české týmy. Odpovědí shrnuje tabulka č. 5. 5.  

 

Tabulka č. 5. 5 

Florbalové týmy Četnost odpovědí 
Tatran St řešovice 187 
SCVítkovice 94 
SSK Future 80 
FBC Ostrava 69 
Chodov 51 
FBŠ Bohemians 16 
Mladá Boleslav 10 
Akcent Sparta Praha 8 
Kladno 4 
FBC Liberec 3 
Nevím 144 

Zdroj: Vlastní šetření 
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 V tabulce č. 5. 5 vidíme, že nejčastěji respondenti uváděli mezi nejznámější 

české týmy Tatran Střešovice. A to naprosto oprávněně. Tatran je jednoznačně 

nejúspěšnějším týmem české florbalové scény. Celkově tento klub získal ve Fortuna 

extralize 13 mistrovských titulů. Tatran patří také mezi kluby, které stojí za vznikem a 

rozvojem florbalu v České republice.  

 Na druhém místě co do četnosti odpovědí je tým Vítkovic. Právě Vítkovice 

dokázaly v historii české florbalové extraligy přerušit dominanci Tatranu Střešovice a 

čtyři krát získaly mistrovský titul. Jiný tým než Tatran a Vítkovice u nás titul nezískal. 

Vítkovice se mohou pyšnit také největším úspěchem českého klubového florbalu na 

mezinárodní scéně. V roce 2010 získaly na Evropském poháru stříbrné medaile.  

 Třetím nejzmiňovanějším týmem je pražský klub SSK Future. Tento mladý klub 

zaznamenal mnoho úspěchu zejména v žákovských a juniorských kategoriích.  

 Jak můžeme vidět tabulky, dalšími týmy, jež respondenti uvedli, jsou FBC 

Ostrava, Chodov, FBŠ Bohemians, Mladá Boleslav, Akcent Sparta Praha, Kladno a 

FBC Liberec. Jedná se o týmy, které všechny v letošní sezóně  nastupovali ve Fortuna 

extralize. Ostatní týmy zaznamenaly méně než tři odpovědi.  

 144 respondentů uvedlo, že žádný florbalový klub nezná. Jde zřejmě o 

respondenty, kteří v předchozí části uvedli, že se o florbal nezajímají.  

 

Otázka č. 14 

Dokážete vyjmenovat tři české vrcholové hráče florbalu? 

 V této otázce mě zajímalo, jestli respondenti dokáží vyjmenovat některé naše 

vrcholové hráče. Přehled odpovědí ukazuje tabulka č. 5. 6.  

 

Tabulka č. 5. 6 

Hráči Četnost odpovědí 
Radim Cepek 52 
Tomáš Kafka 48 
Milan Fridrich 38 
Milan Gar čar 27 
Aleš Zálesný 16 
Milan Tomašík 14 
Michal Jedli čka 13 
Matěj Jendrišák 7 
Nevím 193 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Jak vidíme podle četností odpovědí, tak respondentům dělalo podstatně větší 

problém vyjmenovat některého našeho vrcholového florbalistu, než uvést florbalový 

tým. 193 z nich nedokázalo vyjmenovat ani jednoho českého vrcholového hráče. Z toho 

je patrné, že florbalová jména nejsou veřejnosti tak dobře známa.  

Nejvíce respondenti uváděli florbalovou legendu – Radima Cepka. Tento 

velezkušený florbalista si dokonce vyzkoušel angažmá ve švédské superlize a poté 

dlouhá léta působil jako hrající trenér ve Švýcarsku, kde je velice uznáván. Několikrát 

byl vyhlášen florbalistou roku a velkou měrou se také podílel na dosavadním největším 

úspěchu české florbalové reprezentace, kterou dlouhá léta vedl jako kapitán.  

Jen o čtyři pomyslné hlasy méně dostala brankářská legenda - Tomáš Kafka. 

Tento dlouholetý strážce střešovické branky získal s tímto týmem nespočet 

mistrovských titulů. V reprezentaci je dlouhodobě brankářskou jedničkou a podílel se 

na obou medailích, které český výběr ve své historii získal. V roce 2006 byl dokonce 

uznávaným švédským magazínem vyhlášen nejlepším brankářem světa.  

Třetím hráčem, kterého respondenti nejčastěji uvedli, je Milan Fridrich. Tento 

hráč patří k naprosté špičce naší nejvyšší soutěže a na posledním mistrovství světa ve 

Finsku vedl dokonce náš výběr s kapitánskou páskou.  

Dalšími hráči, které respondenti uvedli, jsou Milan Garčar, Aleš Zálesný, Milan 

Tomašík, Michal Jedlička a Matěj Jendrišák. Ostatní hráči byli v odpovědích zmíněni 

méně než třikrát.  

 

Otázka č. 15 

Víte, jaký je největší úspěch české florbalové reprezentace? 

 V otázce č. 5 respondenti uvedli, že se nejvíce zajímají o reprezentaci. V této 

otázce tedy zjišťuji, zda znají největší úspěchy právě české florbalové reprezentace.  

 

Tabulka č. 5. 7 

Úspěch reprezentace Četnost odpovědí 
Bronzové medaile na MS 53 

Stříbrné medaile na MS 93 

Nevím 157 
Zdroj: Vlastní šetření 
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 Jak vidíme z tabulky č. 5. 7, tak většina respondentů nedokázala uvést žádný 

úspěch českého týmu. 93 respondentů si vzpomnělo na historicky první medaili 

v seniorské mužské reprezentaci, kterou čeští reprezentanti získali po senzačním 

postupu přes domácí Švýcarsko do finále šampionátu. Zde sice prohráli s výběrem 

Švédska, ale zisk stříbrné medaile byl tehdy velkou senzací. Část respondentů dokonce 

uvedla i to, že se šampionát konal v roce 2004 právě ve Švýcarsku.  

 Druhý velký úspěch naší reprezentace je velice čerstvý. Jedná se o zisk 

bronzových medailí z nedávného mistrovství světa ve Finsku, kde jsme v boji o třetí 

místo přehráli Švýcary. Je pro mě trochu zklamáním, že tento úspěch uvedlo pouze 53 

dotazovaných a překvapilo mě, že si takřka dvakrát více respondentů vzpomnělo na 

stříbrné medaile z roku 2004, než na čerstvý úspěch z prosince roku 2010.  
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6 DISKUZE 

Pro účely bakalářské práce se mi podařilo získat potřebné množství informací, 

které byly nezbytné k vypracování a naplnění cílů práce. Důležitou částí bylo sestavení 

výstižného dotazníku, jehož pomocí jsem shromáždil potřebné informace, které vedly 

k získání výsledků. Bohužel metoda dotazování s sebou nese jistá úskalí. Nevýhodou je, 

že ve chvíli kdy dotazník uzavřeme a začneme publikovat, nedají se již jednotlivé 

otázky či možnosti odpovědí pozměnit. Drobné nedostatky v samotném sestavení 

dotazníku se mohou objevit až po konci dotazování a vyhodnocování výsledků 

výzkumu. Další nevýhodou může být i eventualita, že respondenti nemusí vždy správně 

pochopit zadání otázky.  

Sběr dat jsem prováděl pomocí elektronického dotazování. U této techniky 

vidím problém v zasažení různých cílových skupin respondentů. Výzkum jsem prováděl 

převážně u mladé populace a snažil jsem se oslovit respondenty, kteří aktivně florbal 

neprovozují, aby měl výzkum pokud možno co nejvyšší vypovídací hodnotu. Tím, že 

byl dotazník přístupný volně na internetu a žádal jsem jednotlivé respondenty, aby jej 

šířili dále, mohl se dostat i k lidem, kteří právě nesplňovali dané požadavky. Dalším 

problémem elektronického dotazování je, že na některé otázky, na které respondenti 

neumějí odpovědět, si mohou danou odpověď snadno zjistit na internetu a výzkum tím 

ztrácí vypovídací hodnotu. V tomto směru musím důvěřovat poctivosti respondentů. 

Dalším drobným problémem jsou otevřené otázky, u kterých si někteří respondenti 

neodpustili nejrůznější „vtipné“ připomínky namísto toho, aby odpověděli na danou 

otázku.  

Všechny otázky jsem se snažil sestavit tak, aby přinesly co nejvěrohodnější 

odpovědi. U otázky č. 5 jsem si po vyhodnocení výsledků uvědomil, že jsem 

v nabídnutých odpovědích mohl blíže specifikovat, jak často respondenti navštěvují 

florbalová utkání. Možnosti „Ano, pravidelně“ a „Ano, občas“ jsem mohl blíže rozvést. 

Totéž se týká otázky č. 4. Dále bych nepatrně doplnil otázku č. 7, která se týkala 

důvodů popularity florbalu. V průběhu vyhodnocování mě napadly další pádné důvody, 

které by mohly být příčinou velké obliby florbalu. A to jeho relativně vysoká 

bezpečnost a malý výskyt zranění při provozování tohoto sportu i na nejvyšších 

úrovních. Tento důvod by mohl být velice důležitý pro rodiče dětí, které s florbalem 

začínají v útlém věku. Dalším důvodem obliby florbalu by mohl být fakt, že se tato hra 
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dá sama o sobě provozovat bez větších předchozích zkušeností a dovedností v této 

oblasti. Jednoduše řečeno, florbal si může „zahrát“ téměř každý, na rozdíl třeba od 

tenisu či volejbalu, kde už je třeba disponovat určitými dovednostmi. Kdybych měl 

šanci sestavit dotazník znovu, nejspíše bych tyto důvody uvedl.  

Celkový počet respondentů čítal 380, což je podle mého názoru pro daný 

výzkum relativně dostačující. Jak už jsem uvedl, zabýval jsem se především mladou 

populací, jelikož si myslím, že právě mladé lidi florbal nejvíce zasáhl. Výsledky 

výzkumu tedy nelze jednoznačně zobecnit na celou populaci.  
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7 ZÁVĚR 

 Předložená bakalářská práce pojednává o výzkumu, který se zabývá popularitou 

florbalu v České republice. Hlavními cíli mé práce bylo zjistit, zda je tento sport u nás 

populární zejména u mladé generace a v kladném případě proč se právě u mladých lidí 

těší takové oblibě. Dílčími cíli bylo zjistit, jak za posledních patnáct let narůstala 

členská základna florbalu a objasnit příčiny tak rychlého vzestupu počtu členů, zejména 

v posledních letech. Dále jsem v práci zjišťoval, zda mají lidé o tomto dynamicky se 

rozvíjejícím sportu vůbec povědomí, zda a na jaké úrovni se o něj zajímají a jestli 

například znají stručná pravidla florbalu.  

 Vymezení pojmu popularita je poměrně obtížné, a proto také označit sport za 

populární není snadné. Domnívám se, že výsledky výzkumu, který jsem provedl, mě 

opravňuje prohlásit, že florbal je v České republice populárním sportem. Hlavním 

důkazem popularity je podle mého názoru jeho početná členská základna. Ta 

zaznamenala za posledních patnáct let takový nárůst, jaký zažil u nás málokterý sport ve 

své historii.  Tak masivní nárůst počtu registrovaných florbalistů je opravdu ohromující.  

 Výsledky výzkumu jsou poměrně uspokojivé a potvrzují velký zájem o florbal. 

Poznatky také potvrdily, že respondenti se často s florbalem setkávají, zejména na 

základních a středních školách v rámci tělesné výchovy. Ovšem z hlediska hlubších 

poznatků o samotném sportu, jsou již výsledky méně uspokojivé. Očekával jsem, že 

zejména znalosti o základních pravidlech florbalu budou na vyšší úrovni. Konkrétně 

pouhých 46% respondentů správně uvedlo, že oficiální hrací doba florbalového utkání 

je 3 x 20 minut čistého času. Oproti tomu respondenti ukázali poměrně dobrý přehled o 

florbalových značkách. Asi největším překvapením výzkumu byla otázka, která se 

týkala florbalu z jeho profesionální stránky. Pouhých 26% dotazovaných správně 

odpovědělo, že florbal je v České republice amatérským sportem. Stejný počet 

respondentů uvedl, že je florbal sportem profesionálním. Přitom florbal má v našich 

podmínkách k profesionalismu ještě hodně daleko.  

 Ve výzkumu jsem řešil také samotnou otázku popularity florbalu. I přes to, že je 

tomuto sportu v České republice pouze pomyslných dvacet let, označila jej většina 

dotazovaných za populární sport. U 36% respondentů se florbal dokonce dostal mezi pět 

nejpopulárnějších sportů. To je také důkazem jeho velké obliby. V další části 

respondenti hodnotili důvody, proč si myslí, že je florbal populární. Za hlavní důvod 
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byla označena finanční dostupnost florbalu. Druhým důvodem popularity florbalu je 

podle respondentů fakt, že se s ním seznámili již na školách. Dále následuje zejména 

atraktivita florbalu a podobnost hokeji.  

 Mezi problémy ještě většího rozšíření florbalu u nás patří podle mého názoru 

zejména nedostatek sportovních hal, hlavně v lokalitách mimo velká města. Dalším 

problém vidím v stále nedostatečné pozornosti sdělovacích prostředků o tento sport. 

Zájem o florbal by podnítily i besedy s účastí našich předních hráčů konané na 

základních školách.  

 Je opravdu neuvěřitelné, jak se florbal za tak krátkou dobu dokázal vrýt do 

povědomí lidí a jak zejména mladou generaci doslova uchvátil. Teprve čas ukáže, jestli 

bude pokračovat nastolený trend vzrůstající členské základny a zda se popularita 

florbalu v budoucnu bude moci srovnávat s takovými sporty, jako je fotbal či lední 

hokej.  
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