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Příloha 1 - Dotazník pro účastníky a diváky závodu Jihlavská 24 MTB 2013 

 
DOTAZNÍK PRO DIVÁKY ZÁVODU JIHLAVSKÁ 24 MTB 

 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při tvorbě mé bakalářské práce, která 

se zabývá managementem akce Jihlavská 24 MTB.  Snažím se zjistit, jak vnímáte závod Vy, protože i 

vy jste neodmyslitelnou součástí závodu. Anonymita je samozřejmostí. 

 

1. Po kolikáté se účastníte tohoto závodu v Jihlavě? 

 a) poprvé  b) podruhé c) potřetí 

2. Všiml(a) jste si před závodem nějaké formy reklamy pro tuto akci, pokud ano zaškrtněte jaké 

 (možnost zaškrtnout více odpovědí) 

a) v tisku 

b) formou plakátů nebo letáků 

c) na internetu 

d) ne, žádnou reklamu jsem nezaregistroval 

 

3. Jaký je Váš důvod návštěvy této akce? 

a) fandit známým závodníkům 

b) podpora všech závodníků 

c) zábava 

d) atraktivnost závodu 

e) náhodou jsem šel kolem 

f) jiný(uveďte):……………………………. 

 

4. Zúčastnil(a) jste se pátečního závodu 

a) ne, o závodu nevím (nevěděl jsem) 

b) ne, ale vím, že se konal 

c) ano 

 

5. Ohodnoťte aspekty spoluurčující kvalitu zorganizovaného závodu 

(1=velmi spokojen, 2=spíše spokojen, 3=spíše nespokojen, 4=velmi nespokojen, 5=nemohu 

posoudit) 

Prostor pro diváky    1 2 3 4 5 

Dostupnost výsledků na trati   1 2 3 4 5 

Doprovodný program (DJs, závod dětí..) 1 2 3 4 5 

Moderátor     1 2 3 4 5 

6. Z hlediska celkové organizace je podle Vás závod zvládnut na úrovni 

 a) amatérské b)poloprof. c)profesionální  d) nemohu posoudit 

7. Pokud by se akce konala i příští rok, navštívil(a) byste ji znovu? 

 a) ano  b) ne 

8. Věk 

 a) 15-24  b) 25-39 c) 40-54 d) 55 a více 

9. Pohlaví   muž   žena 

10. Bydliště 

a) Jihlava 

b) kraj Vysočina (kromě Jihlavy) 

c) jiné (stačí uvést kraj, příp. stát) 

Doplňující hodnocení, návrhy na zlepšení a jiné připomínky pište na zadní stranu dotazníku.  

Moc Vám děkuji a přeji mnoho úspěchů a hlavně zábavy! 



 
 

DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU JIHLAVSKÁ 24 MTB 

Zdravím všechny závodníky a závodnice, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při tvorbě mé bakalářské práce, která 

se zabývá managementem akce Jihlavská 24 MTB.  Snažím se zjistit, jak vnímáte závod Vy, 

protože..bez Vás by to nešlo! Dobrovolnost a anonymita je samozřejmostí. 

Pokud byste radši dotazník vyplnili doma a v klidu, uvádím na konci stránky odkaz na elektronickou 

verzi. 

 

1. Po kolikáté se účastníte tohoto závodu v Jihlavě? 

 a) poprvé  b) podruhé c) potřetí 

2. Jak jste se o závodu dozvěděl(a)? 

a) od známých, kamarádů, rodiny 

b) na internetu 

c) v novinách 

d) jiným způsobem (uveďte): ............................... 

3. Ohodnoťte zázemí závodu 

(1=velmi spokojen, 2=spíše spokojen, 3=spíše nespokojen, 4=velmi nespokojen, 5=nemohu 

posoudit) 

Stanové městečko  1 2 3 4 5 

Občerstvení   1 2 3 4 5 

Sociální zařízení  1 2 3 4 5 

Areál letního kina-celkově 1 2 3 4 5 

4. Výše startovného je podle Vás 

 a) vysoká   b) přiměřená c) nízká  d) nemohu posoudit 

5. Ohodnoťte další aspekty určující kvalitu závodu (hodnocení stejné jako u otázky č. 3) 

Atraktivita trasy   1 2 3 4 5 

Značení trasy    1 2 3 4 5 

Atmosféra kolem trati (diváci aj.) 1 2 3 4 5 

Dostupnost aktuálních výsledků 1 2 3 4 5 

Komunikace s pořadateli  1 2 3 4 5 

Doprovodný program (koncert aj.) 1 2 3 4 5  

6. Z hlediska celkové organizace je podle Vás závod zvládnut na úrovni 

 a) amatérské b)poloprof. c)profesionální  d) nemohu posoudit 

7. Pokud by se akce konala i příští rok, měl(a) byste zájem se  znovu zúčastnit? 

 a) ano  b) ne 

8. V jaké kategorii jste letos soutěžil(a)? 

a) jednotlivec  6 h  12 h  24 h  střední škola 

b) dvojice   6 h  12 h  24 h  střední škola 

c) čtveřice    24 h 

d) osmice     24 h 

9. Věk 

 a) 24 a méně b) 25-39 c) 40-54 d) 55 a více 

10. Pohlaví   muž  žena 

11. Místo bydliště (kraj, příp. stát): .......................... 

Doplňující hodnocení, návrhy na zlepšení a jiné připomínky pište na zadní stranu dotazníku.  

Moc Vám děkuji a přeji mnoho úspěchů a hlavně zábavy! 

Dotazník prosím odevzdejte do určené krabice v cateringovém stanu. 

https://docs.google.com/forms/d/1VYy6ilylSAUzRjhgA--uTQKh2aAaH-x0lybuQ_wfTRQ/viewform  



 
 

Příloha 2 – Mapa trati závodu a hlavní sponzoři ročníku 2013 

 

 

Zdroj: www.jihlavska24mtb.cz 

 

  



 
 

Příloha 3 – Triko s potiskem závodu Jihlavská 24 MTB 

 

Zdroj: www.jihlavska24mtb.cz 

 


