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NÁRODNÍ FOTBALOVÝ STADION A POSTOJ VEŘEJNOSTI K JEHO VÝSTAVBĚ 

Dobrý den, rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci. Jsem student 3. ročníku Managementu tělesné 

výchovy a sportu na Karlově univerzitě. Pomocí tohoto dotazníku chci zjistit postoje fotbalové veřejnosti k výstavbě 

národního fotbalového stadionu v České republice.  

Vámi vyplněné odpovědi zakroužkujte, vyberte vždy jednu variantu, není-li u otázky uvedeno jinak. Vyplnění dotazníku 

netrvá déle než 3 minuty, je zcela anonymní a získané informace slouží pouze k vypracování bakalářské práce.   

Děkuji, Jiří Topinka 

 

 

1. Jaký máte vztah k fotbalu? 

a. Pozitivní  

b. Negativní 

2. Navštěvujete fotbalová utkání na stadionech? 

a. Ano 

b. Ne 

3. Kolik utkání fotbalové reprezentace jste v posledních 3 letech navštívil? 

a. 0 

b. 1-3 

c. Více než 3 

4. Slyšeli jste o projektu národního fotbalového stadionu v České republice? 

a. Ano 

b. Ne 

5. Podporujete záměr výstavby národního fotbalového stadionu? 

a. Souhlasím s výstavbou 

b. Nesouhlasím s výstavbou 

c. Nemám vyhraněný názor 

6. Jakou by měl mít národní stadion kapacitu? 

a. Méně než 25 tis. 

b. 25 tis. – 35 tis. 

c. 35 tis. – 45 tis. 

d. Více než 45 tis. 

7. Stadion by měl být: 

a. Ryze fotbalový 

b. Multifunkční (s atletickou dráhou) 

c. Multifunkční s posuvnými tribunami (při fotbale zakrývají atletickou dráhu) 

8. Stadion by měl sloužit pro následující sporty: (lze vybrat více možností) 

a. Fotbal 

b. Atletika 

c. Doplňte další................... 

9. Kdo by se měl podílet na financování výstavby stadionu? (lze vybrat více možností) 

a. Stát 

b. Fotbalová asociace 

c. Sportovní svazy 

d. Soukromý investor 

e. Doplňte další..................... 
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10. Na jakém místě by měl být stadion postaven? 

a. Na Strahově (na místě stávajícího stadionu Evžena Rošického) 

b. Letná (přestavba stadionu AC Sparta Praha) 

c. Vršovice (přestavba stadionu Eden) 

d. V Brně (na místě stadionu Za Lužánkami)  

e. Doplňte další...................... 

11. Jak by měl být stadion pojmenován? 

a. Podle lokality 

b. Podle fotbalové osobnosti 

c. Podle sponzora 

d. Podle majitele 

e. Doplňte další................. 

12. Národní stadion by měl sloužit pro domácí utkání: 

a. Pouze fotbalové reprezentace 

b. Fotbalové reprezentace a dalšího fotbalového klubu 

13. Jak často byste navštěvoval národní fotbalový stadion při utkáních reprezentace? 

a. Vždy 

b. Často 

c. Zřídka 

d. Nikdy 

14. Jak často by se při utkáních reprezentace zaplnila Vámi zvolená kapacita stadionu? 

a. Vždy 

b. Často 

c. Zřídka 

d. Nikdy 

15. Myslíte, že by roční provoz stadionu byl ztrátový? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

16. Jste: 

a. Muž 

b. Žena 

17. Do jaké věkové kategorie patříte? 

a. 15-29 let 

b. 30-44 let 

c. 44-59 let 

d. 60 a více let 

18. Vzdělání: 

a. Základní 

b. Střední bez maturity / vyučen 

c. Střední s maturitou 

d. Vysokoškolské 


