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Přílohy 

Dotazník 

Otázka č.1 - Kdy začalo vaše přípravné období? 

a) měsíc před začátkem soutěže 

b) dva měsíce před začátkem soutěže 

c) jiné (uveďte)  ………………….. 

 

Otázka č. 2 - Byla vám nebo někomu z týmu nařízena nebo vypracována individuální 

příprava? 

a) ano 

b) ne 

 

Otázka č.3 - Pokud ano jak dlouho trvala? 

a) týden 

b) dva týdny 

c) 3 týdny 

d) měsíc 

e) déle než měsíc 

 

Otázka č.4 - Absolvovali jste před začátkem přípravného období nějaké zátěžové testy? 

a) ano 

b) ne 

 

Otázka č. 5 - Kolikrát týdně jste měli trénink? Uveďte průměrný počet. 

uveďte: 

 

Otázka č. 6 - Seřaďte následující schopnosti, kterým jste se nejvíce věnovali 

v přípravném období od nejvíce zastoupeného: 

a) vytrvalostní 

b) rychlostní 

c) silové 

d) koordinační 
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Otázka č. 7 -  Zvyšovala se intenzita zatížení v přípravném období? 

a) ano 

b) ne 

 

Otázka č. 8 - Měli všichni hráči stejnou intenzitu zatížení po celou dobu přípravného 

období? 

a) ano 

b) ne 

 

Otázka č. 9 - Pokud jste na předchozí otázku odpověděli NE, tak podle čeho se určovala 

míra intenzity zatížení? 

a) tepové frekvence 

b) předešlých zátěžových testů 

c) postů v basketbale 

d) jiné (uveďte) ………………… 

 

Otázka č. 10 - Vyskytovaly se ve vašem přípravném období prvky z jiných sportů? 

Pokud ano zaškrtněte jaké. 

a) ano (gymnastika, atletika, plavání, cyklistika) jiné ………………….. 

b) ne 

 

Otázka č. 11 - Měli jste možnost využívat nějaké speciální pomůcky? 

a) balanční pomůcky 

b) sportester 

c) brzdící panáky 

d) jiné (uveďte) ……………….. 

 

Otázka č. 12 - Měli jste jako tým k dispozici kondičního trenéra? 

a) ano 

b) ne 

 

Otázka č. 13 -Byla vám zajištěna rehabilitace každý den přípravy? 

a) ano  

b) ne 
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Otázka č. 14 - Pokud ano tak jaká? 

a) bazén 

b) lékař 

c) masáže 

d) jiné (uveďte) ..………………. 

 

Otázka č. 15 - Jak byste zhodnotili Vaše přípravné období z hlediska připravenosti a 

Vašich pocitů? 

 

 


