
 

 

Příloha č. 1: Dotazník 

Česko-slovenská hokejová liga 

 

Dobrý den, 

 

rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem průzkumu je analyzovat 

názor české veřejnosti na spojení české a slovenské hokejové ligy. Výsledky použiji ve 

své bakalářské práci vedené na katedře managementu sportu Univerzity Karlovy. 

 

1. Jste příznivcem české hokejové ligy? 

Ano           Ne 

  

2. Jaký máte názor na spojení české a slovenské hokejové extraligy? 

 Spojení české a slovenské ligy preferuji 

 Jsem proti spojení české a slovenské ligy 

 Je mi to jedno 

  

3. Proč jste za spojení české a slovenské hokejové ligy? 

Vyšší atraktivita soutěže 

Příchod kvalitních hráčů ze zahraničí 

Jiné: Prosím specifikujte 

 

4. Proč jste proti spojení české a slovenské hokejové ligy? 

 Nižší atraktivita slovenských hokejových klubů 

 Možnost vyřazení mého oblíbeného klubu 

 Jiné: Prosím specifikujte 

  



 

 

5. Sledujete utkání české hokejové extraligy v televizi? 

Nenechám si ujít žádný zápas české extraligy ledního hokeje (ELH) 

 Sleduji pouze vybrané zápasy ELH 

 Zápasy ELH sleduji nepravidelně 

 Zápasy ELH nesleduji 

 

6. Navštěvujete utkání české hokejové extraligy? 

 Pravidelně 

 Občas 

 Zřídka 

 Nenavštěvuji 

 

7. Slyšeli jste o možnostech vzniku československé hokejové ligy? 

Ano  Ne  

 

8. Které kluby přišli s myšlenkou založení československé ligy před 3 lety? 

 Kluby české hokejové extraligy 

 Kluby slovenské hokejové extraligy 

Nevím 

 

9. Znáte model spolupráce hokejových klubů na nadnárodní úrovni? 

Ano  Ne  

 

10. Jmenujte prosím nějaký druh spolupráce hokejových klubů na nadnárodní úrovni 

 

 

11. Jak by spojení české a slovenské ligy ovlivnilo Vaši účast na zápasech? 

 Zápasy bych navštěvoval častěji 

 Zápasy bych navštěvoval méně, než doposud 

 Moji účast by to neovlivnilo, zůstala by stejná 

 Již bych se utkání neúčastnil 

  



 

 

12. Jaký faktor, či faktory by ovlivnili Vaši vyšší účast na hokejových zápasech? 

 Vyšší atraktivita soutěže 

 Příchod kvalitních hráčů ze zahraničí 

 Jiné: Prosím specifikujte 

 

13. Jaký faktor, či faktory by ovlivnili Vaši nižší účast na hokejových zápasech? 

  Nižší atraktivita slovenských hokejových klubů 

 Zvýšené náklady na dopravu 

 Možnost vyřazení mého oblíbeného klubu do nižší soutěže 

 Jiné: Prosím specifikujte 

 

14. Jak by spojení české a slovenské ligy ovlivnilo Váš zájem o tuto ligu v televizi? 

 Utkání bych sledoval častěji 

 Utkání bych nesledoval tolik, jako doposud 

 Sledovanost by se nezměnila 

 Utkání bych již nesledoval 

 

15. Jaký faktor, či faktory by ovlivnili Vaši vyšší sledovanost hokejových zápasů 

v televizi? 

 Vyšší atraktivita utkání 

 Příchod kvalitních hráčů ze zahraničí 

 Jiné: Prosím specifikujte 

 

16. Jaký faktor, či faktory by ovlivnili Vaši nižší sledovanost hokejových zápasů 

v televizi? 

 Nižší atraktivita slovenských hokejových klubů 

 Možnost vyřazení mého oblíbeného klubu 

 Jiné: Prosím specifikujte 

 

  



 

 

17. Kterého českého hokejového klubu jste příznivcem? 

 Bílí Tygři Liberec 

 BK Mladá Boleslav 

 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 

 HC Energie Karlovy Vary 

 HC Kometa Brno 

 HC Oceláři Třinec 

 HC Olomouc 

 HC Slavia Praha 

 HC Sparta Praha 

 HC Škoda Plzeň 

 HC VERVA Litvínov 

 HC Vítkovice Steel 

 Mountfield HK 

 PSG Zlín 

 Žádného 

 Jiné: Prosím specifikujte 

 

18. Věk 

 15 – 26 

 27 – 38 

39 – 50 

51 – 62 

63 + 

 

19. Pohlaví 

muž    žena 

 

  



 

 

20. Kraj 

 Hlavní město Praha 

 Jihočeský 

 Jihomoravský 

 Karlovarský 

 Královéhradecký 

 Liberecký 

 Moravskoslezský 

 Olomoucký 

 Pardubický 

 Plzeňský 

  Středočeský 

 Ústecký 

 Vysočina 

 Zlínský 

 Jiné 

  



 

 

Příloha č. 2: Operacionalizace 

 

 

 

Příznivec české 
extraligy 

Ne 

Za společnou 
ligu 

Proti společné 
lize 

Bez názoru 

Ano 

Za společnou 
ligu 

Televizní 
fanoušek 

Větší 
sledovanost 

Menší 
sledovanost 

Sledovanost 
neovlivněna 

Účast na tribuně 

Větší účast 

Menší účast 

Účast 
nezměněna 

Proti společné 
lize 

Televizní 
fanoušek 

Menší 
sledovanost 

Pokles 
atraktivity 

Vyřazení 
oblíbeného klubu 

Jiné 

Žádná 
sledovanost 

Pokles 
atraktivity 

Vyřazení 
oblíbeného klubu 

Jiné 

Účast na tribuně 

Menší účast 

Pokles 
atraktivity 

Vyšší náklady na 
dopravu 

Vzdálenost 
utkání 

Vyřazení 
oblíbeného klubu 

Jiné 

Žádná účast 

Pokles 
atraktivity 

Vyšší náklady na 
dopravu 

Vzdálenost 
utkání 

Vyřazení 
oblíbeného klubu 

Jiné 

Bez názoru 


