Příloha I.
Vážení studenti, jsem v posledním ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu
v oboru Management tělesné výchovy a sportu. Tímto, bych vás chtěla požádat o
vyplnění dotazníku, který využiji ve své diplomové práci.
Dotazník je anonymní a nezabere vám více než 7 minut. Při vyplňování dotazníku
zakroužkujte pouze jednu z uvedených možností (pokud není uvedeno jinak), popřípadě
vypište. Děkuji za Váš čas, který dotazníku věnujete.

Základní osobnostní údaje:
1.

Pohlaví: že

2.

Jaký je váš studijní obor
a) maturitní obor
b) učební obor

3.

Jaké je vaše místo bydliště v době vašeho studia?
a) v blízkosti školy (v dosahu MHD)
b) dojíždím (vlak, auto, linkový autobus)

4.

Provozujete nějaké sportovní aktivity ve volném čase? (Pokud NE pokračuj

otázkou č. 9)
a) Ano
b) Ne

5.

Sportujete v rámci nějaké organizace (Sportovní klub, oddíl, Sokol…)?
a) Ano
b) Ne

6.

Kolikrát týdně se věnujete sportu ve vašem volném čase?
a) 1x až 2x týdně
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b) 3x až 4x týdně
c) více než 4x

7.

Kolik hodin týdně trávíte sportem?
a) 0 - 5 hodin
b) 5 – 10 hodin
c) 10 – 15 hodin
d) Více jak 15 hodin

8.

Z jakých důvodů sportujete?
a) Baví mě to
b) Chci se udržet v kondici
c) Chci být s kamarády
d) Ze zdravotních důvodů
e) Nesportuji

9.

Z jakých důvodů nesportujete? (Otázka pouze pro ty, co uvedli, že nesportují)
a) Nebaví mě to
b) Mám málo času
c) Nemám kde sportovat
d) Je to finančně náročné
e) Jiné důvody

10.

Jakou činnost ve svém volném čase nejraději provozujete?
a) Pobyt venku s kamarády
b) Sportovní aktivity
c) Sledování televize
d) Práce a hry na PC
e) Poslech hudby
f) Jiné
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11.

Věnují se tvoji rodiče aktivně nějakému sportu nebo sport dříve prováděli?
a) Ano
b) Ne

12.

Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití ve svém okolí?
a) vyhovující
b) nevyhovující
c) nezajímám se o to

13.

Uveďte pořadí vašich 5 nejoblíbenějších sportů (Pokud odpovíte jiný sport,

uveďte prosím, o jaký sport se jedná)
a) Aerobic
b) Atletika
c) Baseball, softball
d) Basketbal
e) Cyklistika, cykloturistika
f) Florbal
g) Fotbal, futsall
h) Gymnastika
i) Házená
j) Lední hokej
k) Lyžování – běh, sjezd
l) Moderní tance
m) Plavání
n) Snowboarding
o) Tenis
p) Volejbal
q) Jiný sport
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Příloha II
Organizace

Kontakt

Druh provozovaného sportu

AC Zeppelin Hradec Králové

http://www.aczeppelin.tym.cz/

malá kopaná

Agility klub Hradec Králové

http://www.agility.hukot.cz/

kynologické sporty

Beach Centrum

http://www.beachcentrum.cz

beachvolejbal

Box club - HK

http://www.boxhk.cz/

box

BRUSLAŘSKÝ KLUB-HK

http://www.krasohk.cz/

krasobruslení

Centrum nových sportů

http://www.newsports.cz

bosu, Zumba, Pump fx, Fitbox,
H.E.A.T. Program, Gravity System,
Power Jóga, RealRyder

CC RIPER o.s.

http://www.curlinghk.cz/

curling

Cyklo Team Junior

http://www.whirlpooljunior.ic.cz

cyklistika

http://www.csms.cz/

okruhový motoristický sport

http://www.rybarihk.cz/

rybářský sport

ČESKOSLOVENSKÝ
MOTORSPORT a.s.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO
HRADEC KRÁLOVÉ

volejbal, plážový volejbal, stolní
Dělnická tělovýchovná jednota

tenis, tenis, veslování, petanque,

http://www.dtjhk.cz/

běhy mimo dráhu

Dům

dětí

a

mládeže,

Hradec

Králové, Rautenkrancova 1241

judo,

http://www.barak.cz/

všeobecná

FC Hradec Králové ženy o.s.

http://www.fchk.cz/

kopaná žen a dívek

FC Hradec Králové, a.s.

http://www.fchk.cz/

kopaná

http://www.fcolympia.cz/

kopaná

FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ
o.s.

Firmsport.cz

sportovní

příprava

http://www.firmsport.cz/
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škola

lyžování,

veřejnost, paintball

rafting

pro

jumping, kruhový trénink pro ženy,
FitStyle

flowin, břišní pekáč, pilates, power

http://www.fitstyle.cz

jóga

Fotbalový

Club

Slavia

Hradec

http://www.slaviehk.blog.cz

kopaná

http://www.fcnhk.cz

kopaná

GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ

http://www.gchk.cz/

golf

HBC Hradec Králové 1988

http://www.hokejbal-hk.cz/

hokejbal

HC LEV

http://www.hchk.cz/

lední hokej

HC VCES Hradec Králové a.s.

http://www.hchk.cz/

lední hokej

HRADECKÝ JEZDECKÝ KLUB

http://www.hjk.cz/

jezdecký sport

HSK cycling team

http://www.hsk-cycling.cz

IBK Hradec Králové

http://www.ibk-hradec.ic.cz

florbal

http://www.hchk.tym.cz

inline hokej

Jana Koláčková

http://www.detskyaerobik.cz/

aerobic a mažoretkový sport

Jaroslav Krtička

http://www.revues.cz/

taneční sport

KED - CYKLOMAX TRI, o.s.

http://www.mtbteam.cz/

triatlon

Klub přátel stolního tenisu

http://www.kpsthk.estranky.cz

stolní tenis

Labe Tri Club

http://labetriclub.mader.cz

triatlon, duatlon

Martin Lučan

lucanm@seznam.cz

stolní tenis

MAX 1 marketing s.r.o.

http://www.mtbteam.cz/

MTB cyklistika

MGC Hradečtí Orli, o.s.

http://www.minigolf.wz.cz/

minigolf

Králové

FOTBALOVÝ

KLUB

NOVÝ

HRADEC KRÁLOVÉ

In-Line

Hokejový

Klub

Hradec Králové

(ILHK)
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cyklistika

Miloslava Němečková

http://www.bonstep.cz/

http://www.modelklub-

Modelklub

hradeckralove.wbs.cz

NOZOMI Dojo - sportovní klub

Občanské

sdružení

sportovního

klubu FBC CSP Hradec Králové

http://www.nozomi.cz/

http://www.sportovnicentrum.com/

výuka

tanečního

letecké a raketové modelařství

výuka japonského bojového umění
kendó a iaidó

florbal

orientační běh, lyžařský orientační

http://www.ok99.cz/

OREL - ŽUPA BRYNYCHOVA

zupa.brynychova@orel.cz

šerm, stolní tenis,

Park Golf a.s.

http://www.parkgolf.cz/

golf

škola

Zéva,

Hradec

Králové, Eliščino nábř. 842

Plavecký klub

Policejní

sportovní

klub

JUDO

Hradec Králové

Policejní sportovní klub VELO

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BŘEZHRAD

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MALŠOVA LHOTA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PLAČICE

a

společenského tance

OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ

Plavecká

sportu

běh, MTBO

základní, zdokonalovací a branné

http://www.zeva.cz/

plavání dětí MŠ a žáků ZŠ

http://www.pkhk.estranky.cz/

závodní plavání

http://www.pskjudohk.cz

judo

http://www.pskcycling.cz/

cyklistika

http://www.sdhbrezdrad.mypage.cz/

požární sport

http://www.sdhmalsovalhota.org/

požární sport

http://sdhplacice.wz.cz/

požární sport

SK Karate Spartak Hradec Králové

http://www.spartak.cz

SK MG AJUR Hradec Králové

http://www.ajurhk.cz/

cvičení karate a sebeobraných
sportů

trénink

a

moderní
skupinové
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závodní
gymnastice,
gymnastice

činnost

v

estetické
a

inline

bruslení

skateboard, in-line brusle, freestyle

Skateboardový klub

boardroom@volny.cz

Sportingclub

http://www.sportingclub.cz/

aerobic pro děti i dospělé

Sportovně střelecký klub Třebeš

http://ssk.trebes.sweb.cz/

sportovní střelba

SPORTOVNÍ KLUB G+G KARATE
KLUB HRADEC KRÁLOVÉ

bmx

výuka
golasjosef@seznam.cz

sportovního

mládeže-styl

karate

SHOTOKAN

a

KYOKUSHIN

kopaná, lední hokej, šipky, plážový
Sportovní klub neslyšících Hradec
Králové, o.s.

http://www.sknhradec.estranky.cz/

volejbal,

malá

lyžování,

stolní

kopaná,
tenis,

futsal,
atletika,

bowling pro neslyšící osoby

Sportovní klub

vodního slalomu

Slavia Hradec Králové

Sportovní

kuželkářský

neregistrovaných

hráčů

jaroslav.kaspar@geoplan-hk.cz

vodní

slalom+další

vodácké

aktivity

klub
Hradec http://kuzelky-hk.wz.cz/

kuželky

Králové

http://www.squashSquash Centrum club HK

centra.eu/Kralovehradecky-

squash

kraj/Hradec_Kralove/

Svaz záchranných brigád kynologů
České republiky, Záchranná brigáda http://www.zbkhk.cz/

kynologické sporty

kynologů Královéhradeckého kraje

Sport - zone

http://www.sport-zone.org/

lyžařská a snowboardová škola

Šachový klub ORTEX

jaroslav.hubacek@ortex.cz

šachy

Taneční klub BONSTEP

http://www.bonstep.cz/

taneční sport

http://www.t-bass.cz/

taneční sport

http://www.timedance.cz/

sportovní

Taneční skupina T-BASS Hradec
Králové

Taneční škola TIMEDANCE o.s.
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tanec

ve

stylu

Streetdance

Tělocvičná jednota Sokol Hradec
Králové

Tělocvičná

jednota

Sokol

Nový

Hradec Králové

http://www.sokolhk.cz/

http://www.sokol-nhk.cz/

tělovýchovná a sportovní činnost
mládeže a dospělých

Sokolská všestrannost

sport pro všechny: jóga, aerobik,
Tělocvičná jednota Sokol Pouchov

http://sweb.cz/sokol-pouchov

cvičení

žactva,volejbal,

softball,

footbag

Tělocvičná jednota SOKOL Pražské
Předměstí

Tělovýchovná

jednota

SOKOL

Plotiště nad Labem, o.s.

Tělovýchovná

jednota

Sokol

Slezské předměstí

http://www.sokolhradeckralove.cz/

f.pluhar@email.cz

basketbal, stolní tenis, sokolská
všestrannost, volejbal

volejbal

http://www.jantomsovsky.com/

ZRTV,

basketbal,

volejbal,

turistika, skateboarding

TENISOVÝ KLUB SK TENIS

http://www.sktenis.cz/

tenis

Tenisový klub VČE

http://www.tkvce.jabr.cz/

tenis

TJ Liga 100

brych.ji@seznam.cz

TJ LOKOMOTIVA HK

http://www.lokomotivahk.cz

závodní a kondiční běhání na
silnici, v terénu a na dráze

kopaná

badminton, aerobic, volejbal, stolní
TJ Montas Hradec Králové, o.s.

http://www.tjmontas.cz/

tenis,

ZRTV,

florbal,

lyžařský

servis

házená,
TJ SLAVIA, HRADEC KRÁLOVÉ

http://www.slaviahk.cz/

nohejbal,

moderní

gymnastika, orientační běh, vodní
pólo, pozemní hokej, stolní tenis,
šachy, volejbal

sport
TJ SLAVOJ SVOBODNÉ DVORY

http://www.slavojdvory.wz.cz/

sporty
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pro

všechny

ve

všech

věkových kategoriích + rekreační

TJ Sokol Malšova Lhota

http://www.tjsml.estranky.cz/

kopaná

TJ SOKOL MALŠOVICE

http://www.volejbalmalsovice.cz/

volejbal, kopaná, turistika

TJ SOKOL TŘEBEŠ

http://www.trebes.cz/

kopaná, volejbal

TK TENIS - CENTRUM H.K.

http://www.teniscentrumhk.cz/

tenisový
závodní

klub,

tenisová

činnost

škola,

mládeže,

mistrovská

Unie fotbalových amatérů Hradec
Králové

http://www.malyfotbalhk.cz/

futsal-malý fotbal

vodní turistika, kanoistika, freestyle

VK Slavia Hradec Králové

http://www.vkslaviahk.cz/

Volejbalový klub Hradec Králové

skola@zshorakhk.cz

volejbal

VŠTJ UK Hradec Králové

http://www.vstj.euweb.cz

tenis
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na divoké vodě

