
 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Dotazník pro sportovní organizace na Jižním Městě 

(Názory představitelů sportovních organizací (TJ, SK aj.) působících na Praze 11 

na Jižním Městě) 

 

Vážená paní, vážený pane!  

Obracím se na Vás jako na představitele významného sportovního 

subjektu, který se spolupodílí na zajišťování sportu na Praze 11 – Jižním Městě, 

s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Velmi bych uvítal Vaši účast v tomto 

šetření, jehož výsledky budou součástí mé závěrečné diplomové práce a popřípadě 

pomohou k analýze situace péče a podmínek pro sport na Jižním Městě. 

 

Dotazník je anonymní. Prosím o vyplnění do 1. 4. 2014. 

 

Děkuji za vstřícnost 

 

Bc. Matěj Soucha  

Univerzita Karlova v Praze  

Fakulta tělesné výchovy a sportu  

 

 



 

 

V následujících otázkách označte, prosím, vždy 1 z nabízených možností, 

která vyjadřuje Váš názor nebo poznatek o příslušném tématu, nebo uveďte 

textovou odpověď.  

 

I. Velikost členské základny vaší organizace 

1) do 150 členů 

2) nad 150 členů 

II. Typ organizace dle počtu zajišťovaných sportů 

1) monosportovní (1 sport) 

2) multisportovní (2 a více sportů) 

III. Zájem dospělých občanů o členství ve vaší organizaci 

1) převyšuje kapacitu a možnosti, které máte 

2) odpovídá kapacitám a možnostem, které máte 

3) kapacita a možnosti, které máte, jsou nenaplněné a nevyužité 

IV. Zájem dětí a mládeže o členství ve vaší organizaci 

1) převyšuje kapacitu a možnosti, které máte 

2) odpovídá kapacitám a možnostem, které máte 

3) kapacita a možnosti, které máte, jsou nenaplněné a nevyužité 

V. Nabízíte možnost sportovních aktivit i pro veřejnost Prahy 11 (pro 

ty, kteří nejsou členy vaší organizace)? 

1) ne 

2) ano, pořádáme každoročně jednorázovou akci otevřenou pro veřejnost 

3) ano, pořádáme několik takových akcí za rok 

4) ano, nabízíme účast na pravidelných aktivitách 



 

 

VI. Personální zajištění činnosti vaší organizace (trenéři, cvičitelé, 

další odborní tělovýchovní pracovníci) 

1) zcela vyhovuje stávajícím potřebám 

2) vyhovuje stávajícím potřebám 

3) nevyhovuje stávajícím potřebám 

4) zcela nevyhovuje stávajícím potřebám 

VII. Stav sportovních zařízení ve vlastnictví vaší organizace hodnotíte 

celkově jako 

1) zcela vyhovující 

2) vyhovující  

3) nevyhovující 

4) zcela nevyhovující 

5) nemáme vlastní sportovní zařízení 

VIII. Sportovní zařízení ve vlastnictví vaší organizace jsou z hlediska 

využívání 

1) přetížená, nedostačující požadavkům 

2) kapacita je přiměřeně naplněna 

3) občas zůstává volná kapacita 

4) nemáme vlastní sportovní zařízení 

IX. Využíváte pro svou činnost sportovní zařízení, která nejsou 

ve vlastnictví vaší organizace 

1) ne, nepotřebujeme to 

2) ne, protože nejsou žádná volná 

3) ano, ale jsou pro nás obtížně dostupná 

4) ano, využíváme bez potíží 

 



 

 

X. Domníváte se, že občané Prahy 11 jsou dostatečně informováni 

o činnosti vaší organizace 

1) velmi dobře 

2) dobře 

3) špatně 

4) velmi špatně 

XI. Pomoc, kterou poskytuje vaší organizaci územně vyšší 

organizace/sdružení v rámci vaší celostátní organizace (regionální 

sdružení, župa atp.), je 

1) velmi dobrá 

2) dobrá 

3) špatná 

4) velmi špatná 

XII. Celkový vývoj vaší sportovní organizace za posledních 10 let 

považujete za 

1) velmi příznivý 

2) příznivý 

3) nepříznivý 

4) velmi nepříznivý 

XIII. Začlenění péče o sport do organizační struktury Městské části 

Praha 11 považujete za  

1) vyhovující 

2) nevyhovující 

  



 

 

XIV. Formy přímé finanční podpory (např. granty, peněžité dary 

apod.) pro sportovní organizace, které Městská část Praha 11 

uplatňuje, považujete za 

1) vyhovující 

2) vyhovující s výhradami 

3) nevyhovující 

XV. Uplatňování forem přímé finanční podpory (např. granty, 

peněžité dary apod.) pro sportovní organizace ze strany Městské části 

Praha 11 považujete za 

4) průhledné 

5) vykazující některé nejasnosti 

6) neprůhledné 

XVI. Formy nepřímé finanční podpory (např. dotace provozu 

či pronájmů apod.) pro sportovní organizace, které Městská část 

Praha 11 uplatňuje, považujete za 

1) vyhovující 

2) vyhovující s výhradami 

3) nevyhovující 

XVII. Uplatňování forem nepřímé finanční podpor y (např. dotace 

provozu či pronájmů apod.) pro sportovní organizace ze strany 

Městské části Praha 11 považujete za 

1) průhledné 

2) vykazující některé nejasnosti 

3) neprůhledné 

  



 

 

XVIII. Výše celkové finanční podpory, kterou dává Městská část 

Praha 11 do sportu 

1) jde nad rámec možností městské části 

2) odpovídá možnostem městské části 

3) je podceněné vzhledem k možnostem městské části 

XIX. Stav sportovních zařízení ve vlastnictví Městské části Praha 11 

považujete za 

1) zcela vyhovující 

2) vyhovující 

3) nevyhovující 

4) zcela nevyhovující 

5) nedovedu posoudit 

XX. Podpora sportu pro všechny děti a mládež Městskou částí 

Praha 11 je 

1) zcela nezbytná 

2) nezbytná 

3) zbytečná 

4) zcela zbytečná 

XXI. Podpora výkonnostního (vrcholového) sportu dětí a mládeže 

Městskou částí Praha 11 je 

1) zcela nezbytná 

2) nezbytná 

3) zbytečná 

4) zcela zbytečná 

  



 

 

XXII. Podpora profesionálního sportu Městskou částí Praha 11 je  

1) zcela nezbytná 

2) nezbytná 

3) zbytečná 

4) zcela zbytečná 

XXIII. Celkový přístup Městské části Praha 11 k podpoře sportu 

hodnotíte jako 

1) velmi dobrý 

2) dobrý 

3) špatný 

4) velmi špatný 

XXIV. Co si představíte pod pojmem Praha 11 – město sportu? 

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

XXV. Domníváte se, že by Městská část Praha 11 měla podporovat 

některý ze sportů přednostně a pokud ano, tak který a proč? 

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

 

Děkuji za Váš čas a Vaše odpovědi! 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

Seznam sportovních organizací působících na Praze 11 

Název organizace a zaměření: 

 Jižní Supi – basketbalová přípravka Sokola 

o Basketbal 

 

 SANG, o.s. – Sportovní Akademie Nové Generace 

o Aerobik, tanec 

 

 Junák – svaz skautů a skautek, 93 středisko Praha 

o Turistika 

 

 Hana Dvořáková 

o Cvičení rodičů s dětmi (věk 2 – 5 let) 

 

 Okresní rada AŠSK 

o Školní sporty 

 

 Sportovní klub Praga 

o Orientační běh 

 

 TJ Háje – Jižní Město, Handballclub 

o Házená 

 

 Pohoda JM II., o.s. 

o Nohejbal, bowling 

 

 PS Kraken M 

o Turistika 

  



 

 

 Český svaz interkrosu 

o Interkros 

 

 TJ JM Chodov 

o Gymnastika, florbal, házená 

 

 SK Lacrosse JM 

o Lakros 

 

 Squash Centrum Chodov 

o Squash 

 

 TTC Elizza Praha 

o Stolní tenis 

 

 Squash Point 

o Squash 

 

 ČKS ZKO č.246 Praha 4 – JM 

o Kynologie 

 

 O.s. LASO 

o Aerobik, bojové sporty 

 

 DDM JM 

o Florbal, volejbal, stolní tenis, basketbal, fotbal 

 

 KSK Praha, o.s. 

o Turistika 

 

 101.Sportovní PS 

o Florbal, interkros, sportovní přípravka dětí 

  



 

 

 SK 1.FC Folprecht o.s. 

o Fotbal 

 

 Háje – SOS, o.p.s. 

o Fotbal 

 

 Athletic Veterán Club ČR 1982, o.s. 

o Běh, atletika 

 

 Pionýr, z.s. - 213 Pionýrská skupina UFO 

o Cykloturistika 

 

 Úspěšné dítě o.p.s. 

o cvičení rodičů s dětmi podle programu MUDr. Kleplové (věk dětí 

1 – 7 let) 

 

 Kopec, o.s. 

o Rekreační běh 

 

 Volejbalová škola Praha 

o Volejbal 

 

 TJ Sokol Háje 

o Oddíl předškolních dětí (věk 3 – 6 let) – cvičení s dětmi; oddíl 

mladšího žactva-sokolská všestrannost, míčové hry, florbal 

 

 Aerobic Monika Fitness Opatov 

o Aerobik 

 

 Chrpa Sport 

o Fitness 

  



 

 

 FC Háje JM 

o Fotbal 

 

 Klub sportovního tance Silueta Praha o.p.s 

o Latinsko-americké a standardní tance 

 

 Klub zdravá záda 

o Aktivity k prevenci onemocnění pohybového ústrojí 

 

 Škola Taekwon-do I. T. F. 

o Bojová umění 

 

 Tenis Centrum Donovalská 

o Tenis 

 

 TS Echo 

o Tanec 

 

 SK Dvojka 

o Atletika 

 

 Občanské sdružení Požerák 

o Sportovní rybolov, chov ryb, ekologie 

 

 In-line speedskating club 

o In-line rychlobruslení 

 

 Sokol Chodov 

o Cvičení rodičů s dětmi, aerobik, kalanetika 

  



 

 

 Sportovní Jižní Město o.p.s. 

o Provoz sportovišť a dětských hřišť, organizace a pořádání 

sportovních a tělovýchovných akcí, vzdělávací, osvětová 

a propagační činnost v oblasti sportu a tělovýchovy 

 

 Fitness 1807 

o Fitness 

 

 SK Sportprestiž 

o Triatlon, kondiční kulturistika, dětské oddíly sportovních informací 

 

 Fotball Club Inferno Praha, o.s. 

o Fotbal 

 

 AT studio Domino, o.s. 

o Tanec 

 

 SPORT CLUB K3 

o Karate 

 

 Šachový klub Jižní Město 

o Šachy a další deskové hry 

 

 Školní sportovní klub 

o Volejbal – dívky 

 

 Škola tai-chi chuanu 

o Tai-chi chuan, čchi-kung 

 

 JNS cheerleaders 

o Tanec se specializací na cheerleading 

  



 

 

 BLUE-WINGS, o.s. 

o Florbal 

 

 Tenisový klub Praha Jižní Město 

o Tenis 


