
Příloha č. 1.  

KORFBAL  
 

 



Příloha č. 2.  

EK Korfbal 2010 - European Championship Korfball 

 

(www.flickr.com/photos/topaas/5167466724/, 15.3.2012) 

Korfbalový kroužek, Brno 

 

( www.bystrcnik.cz, 15.3.2012) 

  



 

Příloha č. 3 

Thaborschool, 1953 

 

(http://www.scheveningen-

duindorp.nl/phpBB2/thaborschool/2eTh1953KorfbalLeeuwen.html,15.3.2012) 

Korfbalový tým, 1928  

 

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Korfbal_1928_rood-wit.jpg,15.3.2012) 

  



Příloha č. 4  

Euro TOP 4, Eindhoven 2010  

 

(http://www.e-sport.cz/, 15.3.2012) 

 

Maxikorfbal 2010, České Budějovice 

 

(vlastní zdroje, 15.3.2012)  

 

 



Příloha č. 5        Dotazník pro žáky staršího školního věku  

 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Monika Ţivnůstková a jsem studentkou 3.ročníku Vychovatelství, UK Pedf  v 

Praze. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce 

na téma Korfbal jako mimoškolní aktivita. Prosím o pravdivé vyplnění a děkuji Vám za 

Váš čas. 

Monika Ţivnůstková 

 

 

1) Kolik hodin volného času denně máte? 

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

2) Preferujete volnočasové aktivity aktivní nebo pasivní?  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

3) Je sport vaší oblíbenou volnočasovou aktivitou?  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  



4) Navštěvujete sportovní klub ve svém volném čase?  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

5) Jaký sportovní klub navštěvujete?  

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

6) Slyšeli jste někdy o hře  KORFBAL?   

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

7) Kde jste o ni slyšeli?  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

8) Chtěli byste si korfbal vyzkoušet?  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

9) Znáte někoho ve svém okolí, kdo korfbal hraje?  

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

10)   Lákala by vás tato hra, kdyţ víte, ţe ji hrají smíšená druţstva?  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

  



11)   Víte, jaké materiálně technické vybavení je ke korfbalu potřeba?  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

12)  Chtěli byste si korfbal vyzkoušet v hodině TV? 

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

13)  Máte ve škole korfbalové koše a míče ? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

14)  Čím by vás měl korfbal nalákat?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………....................... 

 

15) Víte o volně dostupném korfbalovém hřišti s vybavením?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................ 

    

 

Děkuji za váš čas  

 

  



Příloha č. 6        Dotazník pro trenéry korfbalových klubů  

Dobrý den, 

jmenuji se Monika Ţivnůstková a jsem studentkou 3.ročníku Vychovatelství, UK Pedf  v 

Praze. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce 

na téma Korfbal jako mimoškolní aktivita. Prosím o pravdivé vyplnění a děkuji Vám za 

Váš čas. 

Monika Ţivnůstková 

 

1) Kolik nových hráčů se vám ročně přihlásí do klubu?  

 Více   > 5  

 Méně <  5  

 

2) Jak se o Vás dozvědí?  

 Z televize 

 Internet  

 Škola  

 Přes známé  

 

 

3) Jakým způsobem oslovujete nové hráče?  

 Vývěsní tabule ve škole  

 Místní noviny  

 Schránky  

 Letáky  

 Propagační akce  

4) Rozesíláte korfbalové informace do škol?  

 Ano  

 Ne  



 

5) Prezentujete svůj korfbalový klub veřejně?  

 Ano  

 Ne  

 

6) Jakým způsobem ho prezentujete?  

 Sportovní výstavy  

 Příleţitostné akce  

 Při klíčových zápasech  

 

7) Vidíte velké rozdíly v materiálně technickém vybavení korfbalu proti jiným sportům?  

 Ano  

 Ne  

 

8) Zajišťujete školám materiálně technické vybavení potřebné pro korfbal?  

 Ano  

 Ne  

 Příleţitostně 

  



9) Oslovují Vás školy často s poţadavkem zařadit korfbal do TV?  

 Ano  

 Ne  

 

10)  Pokud Vás školy ţádají o materiální vybavení, musí ho hradit?  

 Ano  

 Ne  

 

11)  Jsou volně dostupná korfbalová hřiště s vybavením?  

 ANO 

 NE  

    

 

Děkuji za váš čas a ochotu  

 

Monika Ţivnůstková  

  



Příloha č. 7 

 

  



Příloha č. 8 

 

  



Příloha č. 9 

 

 

 


