Příloha 1: Dotazník
DOTAZNÍK USK PRAHA
Tento dotazník je vytvořen proto, aby zjistil názor fanoušků na dění okolo klubu USK
Praha. Dotazník je zcela anonymní a získané informace budou použity pouze pro účely
bakalářské práce.
Pokyny: zakroužkujte vždy jen jednu odpověď

1. Jak hodnotíte výsledky USK Praha v této sezóně?


Skvělé



Dobré



Průměrné



Špatné

2. Jak hodnotíte sportovní výkony mladých hráčů ze základní rotace (Hruban a Šotnar)
v konkurenci starších a zkušenějších hráčů soupeřů?


Skvělé – jsou jim rovnocennými soupeři



Dobré – blíží se jejich úrovni



Slabé – jejich úrovni se ani nepřibližují

3. Jakou filosofii by měl podle Vás klub praktikovat v příští sezoně?


Výchova mladých hráčů



Nákup zahraničních posil



Nákup domácích posil

4. Jaký je Váš názor na výši vstupného?


Adekvátní



Moc vysoké: jaké byste si představovali? ……………………………………….



Zbytečně nízké: jaké byste si představovali? ……………………………………..

5. Jakým způsobem se dopravujete na zápas?


Pěšky



Auto/motocykl



MHD



Kolo

6. Jak vnímáte stav haly Folimanka?


Nedostatečný, potřeba změny



Dostatečný, nic bych neměnil/a

7. Jaké konkrétní změny navrhujete?


Nové sedačky



Lepší klimatizace/topení



Lepší sociální zázemí



Lepší občerstvení



Jiné: .............................................................................................................................

8. Chybí Vám na utkáních možnost zakoupit si suvenýry?


Ano



Ne

9. Vnímáte mimobasketbalové aktivity klubu USK Praha a jejich jednotlivých hráčů?
(dobročinné akce atd.)


Ano vnímám



Ne nevšiml/a jsem si

10. Navštěvujete oficiální webové stránky klubu nebo fan stránku na Facebooku?


Navštěvuji pouze webové stránky



Navštěvuji pouze stránku na Facebooku



Navštěvuji obojí



Nenavštěvuji ani jedno (pokračujte otázkou 13.)

11. Co byste v tomto internetovém zázemí nejvíce změnil/a?


Více novinek z klubu (rozhovory s hráči atd.)



Více fotek a videí ze zápasů



Více informací o mládeži



Více informací o celém kole



Nic bych neměnil

12. Jste spokojeni s četností aktualizací na webových/facebookových stránkách?


Ano jsem



Ne nejsem

13. Připadá Vám propagační aktivita klubu dostatečná? (reklama, účast klubu na
společenských akcích, soutěže o lístky atd.)


Ne, nic jsem nezaregistroval



Ne, aktivitu registruji, ale navrhuji ještě zvýšit



Ano, propagační aktivita je dostatečná

14. Pohlaví?


Muž



Žena

15. Kolik je Vám let?


15-30



31-45



46-60



61+

16. Odkud pocházíte?


Praha 2



Zbytek Prahy



Středočeský Kraj



Zbytek ČR

