
Přílohy 

Příloha č. 1 - anketa 

Vážená sportovkyně, vážený sportovče 

 

        Jmenuji se Lukáš Toman, studuji posledním rokem bakalářské studium tělesné 

výchovy a sportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Dovoluji si 

Vám předložit anketu jako jeden z podkladů pro výzkum bakalářské práce: Výskyt 

onemocnění dýchacích cest v běhu na lyžích. Touto anketou se snažím zmapovat 

výskyt chronických onemocnění dýchacích cest u běžců na lyžích. 

        Za vyplnění ankety a Vaši spolupráci předem děkuji. 

Vámi zvolené odpovědi prosím zakroužkujte, případně doplňte. 

1)  Jméno: ………………………………………… 

2)  Věk:  ………………… 

3)  Od kolika let se věnujete pravidelnému sportu: ………………...... 

4)  Na jaké úrovni provozujete běh na lyžích: 

a) Česká reprezentace A tým 

b) Česká reprezentace B tým 

 

5) Trpíte chronickým onemocněním dýchacích cest? 

 Ano 

 Ne 

6)  Máte chronické asthma? 

 Ano                                        

 Ne 



7)  Máte chronické alergické onemocnění? 

 Ano       Na co? ………........................................... 

 Ne 

8)  V kolika letech jste zjistil(a), že trpíte tímto onemocněním? 

…………………… 

 

9)  Chodíte na pravidelné návštěvy k alergologovi?    

 Ano   Jak často? …………………… 

 Ne 

  

10) Máte terapeutickou výjimku (od Antidopingového výboru ČR) pro užívání 

léků? 

 Ano       Na jaké léky?....................................... 

 Ne                                                

 

11) Jaký druh léků užíváte? ……………………… 

 

12) Jak často léky užíváte? ……………………………. 

 

13)  Pociťujete změny průběhu nemoci vlivem sportu, respektive běhu na 

lyžích?  

 Ano   Jaké?................................................... 

 Ne  



14) Pociťujete zhoršení příznaků při tréninku ve velkém mrazu? ( - 5 stupňů a 

níž) 

 Ano   Jaké? ………………………………. 

 Ne  

15) V čem všem Vás vaše chronické onemocnění omezuje? 

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

 

16) Pociťujete změny příznaků v nějakém ročním období? Jaké? 

 a) jaro 

 b) léto 

 c) podzim 

 d) zima 

 

 

17) Máte pocit vlivu předepsaného léku na vaší výkonnost v běhu na lyžích? 

  Ano      Jaký? 

     Ne 

 

18)  Myslíte si, že používání lékařem předepsaných léků má nějaké výhody ve 

sportu  oproti  zdravým závodníkům? 

 Ano       Jaké?            

 Ne 

 



19)  Vlastní vyjádření k této 

problematice……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – tabulka 

Tabulka č. 1: Shrnutí odpovědí otázek z ankety s odpovědi ano/ne 

  Ano Ne 

Trpíte onemocněním dýchacích cest? 8 11 

Máte chronické astma? 7 12 

Máte chronické alergické onemocnění? 9 10 

Chodíte na pravidelné návštěvy k alergologovi? 7 12 

Máte terapeutickou výjimku pro užívání léků? 2 17 

Pociťujete změny průběhu nemoci vlivem sportu? 5 14 

Pociťujete zhoršení příznaků při tréninku ve velkém mrazu? 6 13 

Máte pocit vlivu předepsaného léku na vaší výkonnost v běhu na lyžích? 3 16 

Myslíte si, že užívání lékařem předepsaných léků má nějaké výhody ve sportu oproti 

zdravým závodníkům? 6 13 

 



 


