
PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Dotazník

Vážení studenti,

Prosím Vás o vyplnění těchto dotazníků, vytvořených pro bakalářskou práci na 

téma Marketingový výzkum soukromé střední školy se zaměřením na výuku 

sportovního managementu. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb Vás prosím o 

zodpovězení několika následujících otázek. Dotazník vznikl ve spolupráci s Fakultou 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze – oddělení sportovního 

managementu. Celý dotazník je anonymní. Váš názor je pro nás velice cenný. Vyplnění 

Vám nezabere více než 10 minut.

Děkuji za spolupráci, Lukáš Kotrba, UK FTVS

                                                                                                                                               

1) Odborné znalosti vyučujících na škole považuji obecně za:

velmi důležité důležité málo důležité     nepodstatné

Odborné znalosti vyučujících na této škole jsou:

velmi dobré dobré špatné    velmi špatné

2) Přístup vyučujících ke studentům považuji obecně za:

velmi důležitý důležitý málo důležitý     nepodstatný

Přístup vyučujících ke studentům na této škole je podle mě:

velmi dobrý dobrý špatný    velmi špatný
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3) Skladba předmětů v jednotlivých ročnících je pro mě:

velmi důležitá důležitá málo důležitá     nepodstatná

Skladba předmětů v jednotlivých ročnících je podle mě:

velmi dobrá dobrá špatná   velmi špatná

4) Rozvrh vyučovacích hodin je pro mě obecně:

velmi důležitý důležitý málo důležitý     nepodstatný

Rozvrh vyučovacích hodin je podle mého názoru:

velmi dobrý dobrý špatný    velmi špatný

5) Poměr teoretické a praktické výuky je pro mě obecně:

velmi důležitý důležitý málo důležitý     nepodstatný

Poměr teoretické a praktické výuky je podle mého názoru:

velmi dobrý dobrý špatný    velmi špatný

6) Poměr povinných předmětů (Matematika, Český jazyk a literatura, Dějepis, …) 
a profilujících se předmětů (Management ve sportu, Teorie sportu, …) považuji 
za:

velmi důležitý důležitý málo důležitý     nepodstatný

Poměr povinných předmětů (Matematika, Český jazyk a literatura, Dějepis, …) 
a profilujících se předmětů (Management ve sportu, Teorie sportu, …) na této 
škole považuji za:

velmi dobrý dobrý špatný    velmi špatný

7) Ochotu pomoci ze strany vedení školy považuji za:

velmi důležitou důležitou málo důležitou   nepodstatnou

Ochota pomoci ze strany vedení školy je podle mého názoru:

velmi dobrá dobrá špatná    velmi špatná



8) Poloha školy vzhledem k možnostem dopravy je podle mého názoru obecně:

velmi důležitá důležitá málo důležitá     nepodstatná

Poloha této školy je:

velmi dobrá dobrá špatná    velmi špatná

9) Technické vybavení školy považuji za:

velmi důležité důležité málo důležité     nepodstatné

Technické vybavení této školy je:

velmi dobré dobré špatné    velmi špatné

10) Vybavenost sportovních zařízení školy je pro mě obecně:

velmi důležitá důležitá málo důležitá     nepodstatná

Vybavenost sportovních zařízení této školy považuji za:

velmi dobrou dobrou špatnou   velmi špatnou

11) Vzhled interiéru školy je pro mě:

velmi důležitý důležitý málo důležitý     nepodstatný

Vzhled interiéru této školy je podle mého názoru:

velmi dobrý dobrý špatný    velmi špatný

12) Teplota a její regulace (klimatizace) je z mého pohledu

velmi důležitá důležitá málo důležitá     nepodstatná

Teplota v této škole je podle mého názoru:

velmi dobrá dobrá špatná    velmi špatná

13) Odpovídající úroveň sociálních zařízení je pro mě:

velmi důležitá důležitá málo důležitá     nepodstatná

Odpovídající úroveň sociálních zařízení v této škole je podle mého názoru:

velmi dobrá dobrá špatná    velmi špatná



14) Cenu, kterou platím za výuku, považuji za:

velmi důležitou důležitou            málo důležitou               nepodstatnou

Cena, kterou platím za výuku je:

velmi dobrá dobrá špatná    velmi špatná

15) Co konkrétně Vám chybí v naší škole? Jaké další služby a vybavení byste 
uvítal/a?
Co by se dalo podle Vašeho názoru vylepšit? (prosím doplňte)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________



Příloha č. 2:

Logo školy

Propagační panel ke stánku na veletrh Schola Pragensis navržený samotnými 
studenty školy G.A.P.

Propagační informační letáky poskytované potenciálním zájemcům o studium

               



Malý skládací letáček do kapsy s nejdůležitějšími informacemi o všech studijních 
oborech školy
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