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Abstrakt

Název:     Postoje žáků a studentů SŠ k ragby

Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění postojů a zájmu žáků a studentů 

středních škol o ragby. Dalším cílem je pak vytvoření doporučení pro 

zefektivnění náborů mladých hráčů do ragbyových týmů.

Metody: Pro získání potřebných informacích ke zjištění postojů žáků a studentů SŠ 

k ragby bylo využito primárního výzkumu, konkrétně písemného 

dotazování.

     

Výsledky: Na základě výzkumu byly zjištěny postoje žáků a studentů SŠ k ragby, 

konkrétně jejich zájem o tento sport, ochota ho vyzkoušet a bariéry jeho 

hraní. Výzkum také poukázal na neznalost ragby jedinců v cílové skupině

a jejich vnímání tohoto sportu v porovnání se sporty jinými. Následně byly 

vytvořeny návrhy na zefektivnění náboru mladých hráčů k ragby.

Klíčová slova: výzkum, zájem o sport, ragby, postoje studentů



Abstract

Title: Attitudes of pupils and students to rugby

Objectives: The main objective of this bachelor thesis is to find out the attitudes

of pupils and students to rugby. Another objective is to make some 

recommendations to improve the recruitment of young players to rugby 

teams.

Methods: Primary research by personally administered  questionnaires was used to 

obtain the relevant information on attitudes of pupils and students to rugby.

Results: Based on the research, the attitudes of pupils and students to rugby were 

discovered, specifically their interest in this sport, their willingness to try

it and barriers to play it. The research showed on low knowledge of rugby

of the people in the main target group and their viewing rugby in 

comparison to other sports. At the end of this bachelor thesis there are

some suggestions on how to improve the recruitment of young players 

to rugby teams.

Keywords: research, interest in sport, rugby, students' attitudes
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1  Úvod

Sport je pro mnoho lidí možností odpočinku, zábavy či seberealizace. Upevňuje jak 

tělesnou, tak i psychickou kondici jedince, který ho provozuje a díky těmto vlastnostem 

se sport stává nedílnou součástí života mnoha lidí. Přirozená soutěživost vedla 

sportovce k měření sil a dovedností mezi sebou v různých sportovních odvětvích

a dala tak příležitost ke vzniku mnoha disciplín, soutěží či sportovních her.

Jednou ze sportovních her je i ragby. Jedná se o kolektivní sport, který se v poslední 

době rozrůstá velmi vysokým tempem a těší se stále větší oblíbenosti. Povědomí

o tomto sportu a i zájem o něj rostou i v České republice. Zajímavá na něm totiž

je vysoká dynamika a přitažlivé jsou i náročné technické dovednosti hráčů, kteří 

podávají vysoký fyzický výkon, během každého zápasu, ale i během přípravy na něj.

Přestože je ragby jedním z nejsledovanějších sportů na světě a má i poměrně širokou 

základnu hráčů, v České republice se mezi takto oblíbené sporty neřadí a zájem je zde

o něj spíše okrajový. Úroveň hry a kvalita národního mužstva a domácí soutěže roste

v mnoha zemích každým rokem vyšším tempem než u nás. Tyto země tak zvětšují

rozdíl v kvalitě reprezentací, či nás svými výkony dotahují i státy s ragbyovou minulostí 

ne tak úspěšnou ani bohatou. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zabývat se tématem 

ragby a věnovat se názorům a postojům k němu. Původní název práce Výzkum 

popularity ragby v ČR jsem změnil na Výzkum postojů žáků a studentů SŠ k ragby, 

který je výstižnější, jelikož se v práci nebudu zabývat toliko sledováním ragby

či návštěvností ligy, ale celou práci zaměřím spíše na možnost získání většího počtu 

mladých hráčů žákovských kategorií a zkvalitnění náborů týmů právě těchto hráčů. 

Právě proto je důležitý názor žáků a studentů k identifikování jejich názoru na ragby,

znalostí o něm či ochotu ho vyzkoušet nebo začít hrát.

Ragby je velice atraktivní pro svoji tvrdost a vysoké tempo. V tomto sportu je také 

podstatná čestnost a úcta k rozhodčímu a stejně tak i k soupeři. Na druhou stranu

je to fyzicky jeden z nejnáročnějších sportů a hráčům se ani nevyhýbají častá vážnější

či méně vážná zranění, a i proto je mnoho sportovních fanoušků odrazeno od jeho 

provozování. O to více pak odrazuje od zájmu tento sport provozovat samotné děti, 

případně rodiče, aby své ratolesti v ragby podporovali.
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Ragby sám aktivně hraji a věnuji se i tréninku mladých hráčů. Vidím v tomto sportu 

obrovský potenciál díky jeho oblíbenosti ve světě, ale také i stoupající popularizaci 

ragby u nás.

V práci tedy budu zjišťovat, jakými způsoby je možné nadchnout více dětí a mládeže 

pro ragby, případně je s ním seznámit a utvořit pozitivní názor na něj.
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2  Cíle a úkoly práce

Hlavním cílem této práce je zjištění postojů žáků základních škol a studentů středních 

škol k ragby a jejich zájmu o něj. Dalším cílem je pak vytvoření doporučení pro 

zefektivnění náborů mladých hráčů do ragbyových týmů.

Úkoly pro úspěšné provedení výzkumu jsou:

 představení charakteristických rysů ragby, jeho historie a vývoj, za pomoci 

odborné literatury

 vysvětlení základních pojmů týkajících se ragby

 zpracování teoretických východisek v oblasti výzkumu 

 vytvoření dotazníku, následná realizace pilotáže a dotazníkového šetření

 vyhodnocení výsledků, které dotazování přinese a jejich porovnání s realitou

 vytvoření doporučení pro přilákání nových mladých hráčů, na základě výsledků 

z dotazníkového šetření

Pracovní hypotézy nejsou z důvodu charakteru výzkumu stanoveny žádné.
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3  Teoretická východiska

3.1  Sport a sportovní hry

Sport je fenoménem, který je zaznamenán už v dávných dobách, kdy byl spojen 

především se zvýšením fyzické zdatnosti a vojenským výcvikem, nikoliv tak se zábavou 

či aktivním odpočinkem, jako je tomu částečně dnes.

Pohled na tuto činnost se tedy postupně vyvíjel a nyní lze sport chápat jako 

,,institucionalizovanou pohybovou aktivitu motivovanou zvýšením celkové kondice, 

osobním prožitkem či cíleným výsledkem nebo výkonem“. (Sekot, 2008, s.10)

Z této definice vyplívá, že sport, přestože je fyzickou aktivitou, není zvýšení kondice 

jeho jediným užitkem a může být provozován za různými účely.

Evropská charta rozumí sportem: ,,všechny formy tělesné činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované činnosti či nikoli, si kladou za cíl projevení

či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení 

výsledků v soutěžích na všech úrovních“. (Evropská charta sportu, 2002, článek 2) Toto 

však není jedinou platnou definicí a pod pojmem ,,sport“ si může každý představit různé 

činnosti, vykonávané za různými účely.

Přestože sport jako takový existoval už ve starověku, moderní forma sportu

je spojována až s obdobím technické revoluce v 19. století. Vznikl v Anglii a již v této 

době se dělil na gentlemanský sport, který se stal základem pozdějšího sportu 

amatérského (charakterizovaný fair play) a patronátní sport, kdy šlechtici najímali 

zápasníky, žokeje a závodníky a pořádali pro ně soutěže, kde bylo možné vsázet

na vítěze. Toto pojetí se stalo východiskem ke vzniku profesionálního sportu. (Jansa, 

2012, s. 40)

Sport dále vedl k vytvoření různých disciplín a také sportovních her. Jak uvádí 

TÁBORSKÝ (2004, s. 9) ve své publikaci: ,,Vznik moderních sportovních disciplín

je charakterizován zejména vytvářením závazné struktury (místní, regionální, národní, 

kontinentální a celosvětové) pro organizaci soutěží. To je provázeno obecně 

dohodnutou a přijímanou kodifikací pravidel a dalších řádů předpisů či ustanovení.“

V současnosti má sport několik podob, od sportu rekreačního přes výkonnostní

až po ten vrcholový. Sport vrcholový už vyžaduje od sportovce pro jeho provozování 
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obrovské množství času, ale také talentu. Otázkou je zda sport na takovéto úrovni

je stále zdraví prospěšný, jelikož s sebou přináší i častá zranění. 

Sportovní hru ze popsat jako soutěživou činnost družstev anebo jednotlivců v ovládání 

společného předmětu během stále se měnících herních situacích, za nezměněných 

podmínek, ale vždy podle pravidel, která se nemění. Tyto družstva, případně jednotlivci 

se pak snaží přehrát své soupeře. (Slovík 1992, s.12)

Dle TÁBORSKÉHO (2004, s. 12) můžeme sportovní hry dělit na:

 Brankového typu, kdy se body získávají dopravením společného 

předmětu do cílového prostoru. Hrací plocha je v těchto hrách pro soupeře 

společná a soupeři bojují a předmět současně.

 Síťového typu, kde se bodů dosahuje při chybě soupeře a soupeři jsou

na oddělených hracích plochách. Utkání zpravidla končí dosažením jedné 

strany určitého počtu bodů.

 Pálkovacího typu, zde získává body útočící družstvo přeběhnutím met

do cílového prostoru. Bránící družstvo se jim v tomto skórování snaží 

zabránit ,,vyautováním“, po kterém dochází k výměně rolí. Utkání končí 

po uplynutím určitého počtu těchto směn.

Stejně jako sport samotný se i sportovní hry postupem času vyvíjely. Nyní jsou velice 

častým zdrojem zábavy mnoha lidí a jejich soutěže a turnaje patří ve sportu

k nejsledovanějším událostem a často jsou pro diváky nejatraktivnějšími odvětvími 

sportu.
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3.2  Ragby

Fotbal je hra gentlemanů, hraná barbary. Ragby je hra barbarů, hraná gentlemany. 

(Oscar Wilde)

Ragby je jednou ze sportovních her brankového typu. Finálním úkolem 

patnáctičlenných týmů je dopravit šišatý míč co nejčastěji do brankoviště soupeře jeho 

položením či přiklepnutím, nebo do branky kopem. (Táborský, 2004, s. 122) Tento 

sport je velice kontaktní a je pro něj typické vysoké tempo hry a fyzická náročnost. 

Ovšem není pravdou, že by ve hře byla důležitá pouze fyzická síla, mnohem 

podstatnější jsou taktické a technické schopnosti hráčů. Jak prohlásila známá 

francouzská spisovatelka Francoise Saganová: ,,To není proto, že je ragby tak prudké

a násilné, proč jej miluji, ale proto, že je inteligentní.“ (Krützner, 2015, s. 98)

Pro hráče ragby je charakteristický velký objem práce, střídavá intenzita

a množství nejrůznějších pohybových struktur a jejich kombinací. Střídavá intenzita 

vyplývá ze způsobu hry, ve kterém se maximální zatížení při nárazovém tlaku

v mlýnech, při sprinterských soubojích útočníka a skládajícího obránce, při výskoku

a boji o míč v uličce autu střídá se středním i malým zatížení při přeskupování hráčů. 

(Sláma, 1984, s. 9)

Ragby je bojová, kolektivní a především atletická hra, v níž se uplatňují hráči 

nejrůznějších somatických typů. Všichni hráči však musí zvládat technické dovednosti

a zároveň disponovat určitou svalovou silou.

3.2.1  Historie ragby

Počátky ragby jsou spojovány se studentem anglické školy ve městě Rugby Webbem 

Ellisem. Podle legendy v roce 1823 v univerzitních kolejích anglického města Rugby 

hráli studenti fotbal. Mezi nimi se nacházel i zakladatel ragby William Webb Ellis, 

kterého omrzela pravidla fotbalu, a tak vzal míč do rukou a nesl ho k fotbalové bráně. 

Tímto vznikla hra ragby. (www.rugbyunion.cz)

V počátcích ragby v 19. století byl tento sport hrán především velkými státními školami, 

kde ho studenti hráli pouze pro zábavu. Mnoho škol mělo odlišná pravidla,

ale téměř ve všech případech se s míčem smělo jak přihrávat, tak kopat. A pouze způsob 

skórování se místo od místa lišil. V roce 1845 byla hra už lépe stanovena a první série 
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pravidel byla představena také ve škole v Rugby. V té době byla hra mnohem méně 

komplikovaná, než je v současnosti, ale mnoho moderních termínů již existovalo -

například offside (ofsajd), knock on (předhoz), try (položení). Původní ragbyový míč 

byl vyroben z prasečího měchýře, obaleného v kůži a byl nafouknutý do oválného tvaru. 

V současnosti je míč vyráběn s využitím moderních materiálů a již bylo představeno 

mnoho technologických zdokonalení pro jeho lepší ovládání, chytání a jeho 

aerodynamiku. (Biscombe, Drewett, 2010, s. 13)

Rugby se stávalo stále populárnější a poté, co byla v roce 1871 sjednocena

a schválena pravidla, stále častěji se v něm pořádaly turnaje. Sport si získával oblibu 

také v dalších zemích i mimo Britské ostrovy.

Rugby union debutovalo na letních olympijských hrách (LOH) v roce 1900, kdy 

pařížský turnaj vyhrála domácí reprezentace. Tento sport se na program her dostal také 

v letech 1908, 1920 a 1924. Krátce po LOH 1924 bylo ragby z olympijských sportů 

kvůli vnitřním rozporům a nízké účasti vyškrtnuto. (Kössel, Kroutil, 1982, s. 417)

I přestože se ragby dále na LOH neobjevovalo (nyní se do her navrací v podobě 

sedmičkového ragby od roku 2016), stával se tento sport stále populárnějším a od roku 

1987 se začalo pořádat i ragbyové mistrovství světa. To se koná od té doby každé

4 roky a pohár pro vítěze tohoto turnaje je pojmenován po samotném zakladateli sportu, 

tedy pohár Williama Webba Ellise. 

Ragby se v některých zemích stalo profesionálním sportem a stylem života mnoha lidí 

po celém světě. Nyní je dle Mezinárodní ragbyové federace (IRB) tento sport hrán muži 

i ženami všech věků ve více než 100 zemích na všech kontinentech a většina

z nich má i své národní mužstvo.

3.2.2  Ragby v ČR

V České republice ragby nepatří mezi sporty úplně nejsledovanější a ani zde není tak 

velká hráčská základna, jako je tomu např. u fotbalu či florbalu. Přesto má u nás tento 

sport poměrně dlouhou tradici a v minulosti byla naše mužstva schopna utkání

i s těmi nejlepšími v Evropě.

Zakladatelem českého ragby je autor Ferdy Mravence Ondřej Sekora, který jako první 

přeložil pravidla hry z francouzštiny. Česká rugbyová unie byla založena v roce 1926. 

(www.rugbyunion.cz)
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První ragbyový míč však přinesl do našich zemí v roce 1896 Josef Rösser-Ořovský.

A první ragbyové utkání bylo sehráno v Praze v roce 1912. Byla to exhibice dvou 

mužstev anglických studentů. Ragby však u nás zapustilo kořeny až v roce 1926, kdy 

byla v brněnském časopise ,,Sport“ uveřejněna pravidla tohoto sportu. Tato pravidla 

přeložil známý redaktor Ondřej Sekora. Ten poznal tento sport při svých studií

ve Francii. (Krützner, 2015, str. 27)

První české utkání sehrála v roce 1926 brněnská mužstva SK Moravská Slavia Brno

a AFK Žižka Brno. V roce 1927 proběhla snaha o propagaci ragby pomocí exhibičních 

utkání, která proběhla úspěšně a začaly vznikat další kluby, jako je pražská Slavia, 

Rugby Club Praha a Vysokoškolský všestudentský klub.

První mezistátní utkání proběhlo s Německem v roce 1931. Během druhé světové války 

pozastavily české kluby činnost a domácí soutěž se obnovila poté až v roce 1948. 

(www.rugbyunion.cz)

V období 50. a 60. let se český národní tým utkával i s týmy jako jsou Francie, Itálie 

nebo Rumunsko, které se v současné době účastní pravidelně i mistrovství světa

a patří k nejkvalitnějším týmům vůbec.

Je tedy zřejmé, že u nás má ragby poměrně dlouholetou tradici a prošlo si chvílemi větší 

i menší popularity. Proto je s podivem, že tento sport není u nás více rozšířený,

i přestože zde existuje delší dobu.

V současnosti hraje české národní mužstvo evropskou divizi 2A a ve světovém žebříčku 

nejlepších týmů World rugby se drží mezi 35. a 40. příčkou (www.worldrugby.org).

V České republice je ragby stále sportem amatérským a nemůže se tak dále měřit

s evropskými státy, kde existují profesionální ligy jako jsou právě Francie, Anglie, 

Skotsko, Wales či Irsko.

Je zde však velký potenciál a šance na zvýšení popularity ragby v ČR. V poslední době 

vznikají stále nové týmy a ragby se tak dostává i do menších měst. Nyní existuje 32 

ragbyových klubů i přestože jich ještě před 7 lety existovalo o 15 méně. Také stoupá 

celkový počet registrovaných hráčů ve všech žákovských kategoriích. Rostoucí zájem

o ragby dokazuje také sledovanost jedné z největších sportovních akcí MS v ragby. 

Finále mistrovství v roce 2011 sledovalo na české televizi dle serveru 

www.sport.aktualne.cz přes 200 000 diváků. Zatímco finále posledního mistrovství 

roce 2015 dle serveru www.sportovnilisty.cz už diváků 380 000.
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Toto svědčí o nárůstu popularity a především sledovanosti ragby v ČR. Mistrovství 

světa v ragby jej jednou z nejsledovanějších sportovních událostí na celém světě,

a že jeho sledování začíná být oblíbené i u nás  vytváří příležitost i pro zvýšení 

aktivního zájmu o ragby, tedy k přilákání dalších zájemců k hraní tohoto sportu.

3.2.3  Stručná pravidla ragby

Zde budou stručně shrnuta jinak velmi obtížná a rozsáhlá pravidla sportu ragby. Ragby 

má skutečně mnoho pravidel a jejich posuzování je tak velice náročné

pro rozhodčí, kteří nad jejich dodržováním dohlíží. Veškerý popis pravidel

a standardních situacích v této kapitole je zpracován na základě České verze Pravidel 

hry autorů Tůma, Haitman (2012).

Cílem hry je, že dvě družstva o 15 nebo 7 hráčích, která dodržují fair play

v souladu s pravidly a sportovním duchem, musí nesením, přihráváním (které smí být 

pouze do strany či dozadu, nikoliv dopředu), kopáním a pokládáním míče získat

co nejvíce bodů. Družstvo, které získá větší počet bodů, je vítězem zápasu.

Utkání se hraje na hřišti, které má rozměry: délka hřiště nepřesahuje 100 m a šířka 70 

m. Délka každého brankoviště nepřesahuje 22 m a šířka 70 m. Délka a šířka hřiště jsou 

co možná nejblíže k uvedeným rozměrům. Všechna území jsou pravoúhlá.

Míč, který je ve hře používán, musí být oválný a vyrobený ze 4 dílů. Přestože

je ragby kontaktní sport, na rozdíl od amerického fotbalu zde hráči nenosí tolik 

chráničů. Hráč může nosit chrániče pouze vyrobené z elastických nebo stlačitelných 

materiálů, které musí být vypratelné, může nosit ústní nebo zubní chránič a další 

chrániče pouze, které jsou v souladu se směrnicemi IRB (chrániče holení, helmy, 

rukavice).

Utkání netrvá déle než 80 minut plus čas ztracený, prodloužení a případné jiné speciální 

situace. Utkání je rozděleno do dvou poločasů, každý ne více než 40 minut hrací doby.

Možností jak dosáhnout bodů během této doby je hned několik: 

 Pětka: Pokud útočící hráč první položí míč do soupeřova brankoviště,

je dosaženo pětky (5 bodů). 

 Branka po pětce: Pokud hráč položí pětku, má jeho družstvo právo pokusit se 

bodovat kopem na branku (2 body). 
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 Branka ze hry: Hráč dosáhne branky kopem na branku z trestného kopu

či dosáhne branky kopem z odrazu ze hry (obě možnosti 3 body).

Během hry dochází ke specifickým událostem či standardním situacím, které jsou jasně 

specifikovány a v pravidlech vysvětleny jako je např.:

 Ofsajd: V otevřené hře je hráč v ofsajdu, pokud je před spoluhráčem, který nese míč 

nebo před spoluhráčem, který naposledy zahrál míčem. Je trestán trestným kopem.

 Předhoz a přihrávka dopředu: Předhoz nastane, když hráč ztratí kontrolu nad míčem 

a míč padá dopředu. Přihrávka dopředu nastane, když hráč hodí nebo přihraje míč 

dopředu. „Dopředu“ znamená k soupeřově koncové čáře. Jsou trestány mlýnem pro 

družstvo soupeře.

 Skládka: Ta nastane, když hráč nesoucí míč je držen jedním nebo více protihráči

a je složen na zem.

 Ruck (mlýn ze hry): je fáze hry, kdy jeden nebo více hráčů z každého družstva

je na nohou a ve fyzickém kontaktu v blízkosti míče na zemi. 

 Maul: nastane, když hráč nesoucí míč je držen jedním nebo více soupeři

a jeden nebo více spoluhráčů se přiváží k tomuto hráči. Maul se tak, když začíná, 

skládá z alespoň tří hráčů, kteří jsou na nohou; hráč s míčem

a po jednom hráči z každého družstva.

 Mlýn: Účelem mlýnu je znovu zahájit hru rychle, bezpečně a fair

po menším přestupku nebo zastavení. Mlýn je tvořen ve hřišti, když

se osm hráčů z každého družstva sváže dohromady do třech řad v každém družstvu 

a zaváží se svými soupeři tak, že hlavy prvních řad jsou zaklesnuty. Toto vytvoří 

chodbičku, do které mlýnová spojka vkládá míč tak, aby hráči první řady mohli 

bojovat o míč zamletím míče kteroukoliv nohou. 

Podstatou ragby je dodržování fair play a respekt vůči soupeři, ale i rozhodčímu a vůči 

jeho výrokům.

3.2.4  Různé formy ragby

Pro případ této bakalářské práce, pokud mluvíme o ragby, je tím myšleno ragby union, 

které je ve světě i v ČR mezi ragbyovými modifikacemi tou nejznámější, ne však 

jedinou. Rugby union je zaštiťováno Mezinárodní ragbyovou federací (IRB). Existuje 
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zde také sport nazývaný ragby league, který se v několika ohledech liší. Především

jen hrán pouze třinácti hráči na obou stranách. 

Další rozdíly jsou vhodně popsány na oficiálních stránkách České asociace rugby 

league. ,,Herní situace ,,ruck“ je v ragby league nahrazena situací ,,play the ball“

kde, pokud dojde k dokončení složení, útočník znovu rozehrává položením míče na zem 

mezi nohy a jeho pootočením chodidlem dozadu svému spoluhráči.

Na rozdíl od ragby union slouží mlýn v ragby league pouze ke znovuzahájení hry po 

přestupku (předhoz/vytlačení hráče/míče do autu). V mlýnu se netlačí, nemele

a vyhrává vhazující strana.

Pokud v ragby league skončí míč v autu, hra se opět zahajuje mlýnem, do mlýna 

vhazuje bránící mužstvo. (www.rugbyleague.cz)

Další formy ragby jsou:

Ragby v sedmi (ragby 7's) - Pravidla hry se oproti klasickému ragby různí

jen v několika bodech. Hřiště a branky pro ragby se sedmi hráči se od klasického ragby 

neliší. Menšímu počtu hráčů je přizpůsobena hrací doba, která je 2x 7,5 minuty. 

Finálová utkání se hrají 2x 10 minut. (Táborský, 2004, s. 126)

Ragby sevens, jak se také ragby v sedmi hráčích říká, je typický mnohem vyšším 

tempem než je hráno ragby klasické a to z důvodu menšího počtu hráčů, kteří ovšem 

hrají na stejně velké hrací ploše. Proto se v tomto sportu prosazují spíše hráči, jejichž 

předností je rychlost, velmi často jsou to i bývalí sprinteři.

Ragby 7´s bylo zařazeno do programu olympijských her a to konkrétně od roku 2016, 

které se budou konat v Rio de Janeiru, v Brazílii.

Ragby vozíčkářů (quadrugby) - Ragby vozíčkářů se hraje v halách na hřištích 

basketbalových rozměrů. Hřiště měří 18x25 metrů. Čtyřčlenná družstva se zde snaží 

dostat míč za koncovou čáru soupeře. (Táborský, 2004, s. 151)

Všichni hráči musí být na vozících a musí být klasifikováni podle platného 

klasifikačního systému. Míč může být házen, odbíjen, kutálen, driblován či nesen 

jakýmkoli směrem tak, aby to vyhovovalo pravidlům. (www.crsv.cz)

Plážové ragby (beach rugby) - Plžové ragby je kontaktní sport, kde na každé straně 

proti sobě stojí pět hráčů. Pravidla jsou vcelku podobná ragby klasickému. Jen se zde 
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nevyužívá kopů a položením míče do soupeřova brankoviště získává útočící tým pouze 

jeden bod.

Hřiště je 31 metrů dlouhé a 25 metrů široké. Míč na plážové ragby je menší než

na to klasické. Neexistují zde žádné výkopy, mlýny ani auty, všechny tyto situace

se řeší rozehráním jednoho z týmů.  (www.beach-rugby.eu)

3.2.5  Současné programy propagace ragby v ČR

Programy propagace ragby v ČR je třeba rozdělit na ty, které vytváří a realizuje Česká 

rugbyová unie a na propagaci ze strany jednotlivých klubů.

Česká rugbyová unie je např. záštitou pro projekt s názvem Školní liga ragby. Jedná se 

o pravidelně konané turnaje, ve kterých se utkávají týmy jednotlivých základních škol 

ve třech různých věkových kategoriích. Celý projekt existuje již od roku 2006

a v současné době se ho účastní 14 škol, převážně pražských. (www.skolniragby.cz)

Mimo klasických ragbyových klubů, které v ragby soutěží, vznikl i jeden, který

je přímo zaměřený na mládež a rozvoj jejího sportovního talentu. Svoji činnost 

provozuje s podporou České rugbyové unie a Centra sportu Ministerstva vnitra a mimo 

klasických tréninků má za cíl také představovat ragby ve školách, a to především

ve svém okolí Prahy 6 a 7. (www.ragbyolymp.cz)

V současnosti funguje projekt s názvem Sport bez předsudků, který také představuje 

ragby ve školách i jeho vhodnost pro školní osnovy.

Česká rugbyová unie také nechává vyrábět a vysílat pořad s názvem České ragby, který 

běží na stanici ČT Sport jednou týdně v průběhu ragbyové sezóny. Tento pořad

se věnuje výsledkům domácí ligy a zápasům české reprezentace. V médiích se také 

objevuje ragby jednou týdně v Deníku a dále v podobě článků na webových stránkách.

Jednotlivé kluby se pak obvykle propagují pomocí stránek na sociálních sítích, případně 

vlastních webových stránek a článků na nich publikovaných. V případě vytváření 

náborových akcí jsou obvykle využívány letáky, rozdané v okolních školách.
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3.3  Marketingový výzkum

Tato kapitola týkající se marketingového výzkumu je v práci zařazena, neboť výzkum 

práce je zaměřen nikoliv na sledovanost či popularitu ragby, kdy by se jednalo

o výzkum sociologický, ale, jeho cílem je zjištění postojů žáků a studentů středních škol 

k ragby se zaměřením na možnost přilákání více lidí z této věkové skupiny ke hraní 

ragby a je tedy veden jako výzkum marketingový. 

Marketingový výzkum je způsobem získávání informací o trhu. Ty  jsou pak důležité 

pro subjekty fungující na trhu a vhodné pro jejich rozhodování a další podniknuté 

kroky. Je totiž podstatné před těmito rozhodnutími trhu porozumět, stejně tak

i potřebám a přáním zákazníků.

Marketingový odborník KOTLER (2007, s. 406) označuje marketingový výzkum jako: 

„funkce, jež propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou pomocí informací, 

které jsou používány pro identifikaci a definici marketingových příležitostí

a problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení marketingových aktivit, monitoring 

marketingového výkonu a lepší porozumění marketingovému procesu“.

Stručněji pak definuje marketingový výzkum BOUČKOVÁ (2003, s. 51): 

„Marketingový výzkum je sběr, analýza a zobecnění informací o trhu produktů (výrobků, 

služeb, idejí) sloužících k marketingovému rozhodování. “

Z těchto definicí je tedy zřejmé, že  marketingový výzkum pomáhá shromáždění informací, 

z kterých vyplývají další marketingové aktivity. Ovšem podstatné není pouze získání těchto 

informací, ale také jejich správná analýza a zpracování získaných dat.

3.3.1  Druhy marketingového výzkumu

Marketingové výzkumy se dají dělit dle mnoha různých hledisek. Nejzákladnější dělení 

výzkumu, jak uvádí ve své publikaci FORET a STÁVKOVÁ (2003, s. 14),

je na primární a sekundární.

Výzkum primární se vyznačuje získáváním veškerých informací podstatných pro 

výzkum. Jde tedy o získání vlastních údajů za pomoci různých metod a jejich 

zpracování. K rozhodnutí provést primární výzkum tedy často vede neschopnost

či nemožnost získat požadovanou informaci jiným způsobem nebo nevhodný tvar 

existující sekundární informace. (Kozel, 2006 , s. 64)
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Na druhé straně výzkum sekundární je procesem pouze zpracování dat již existujících. 

Sekundární údaje můžeme získat ze dvou základních zdrojů. Jsou to jednak interní 

informace, které si organizace utváří pro vlastní potřebu a má je stále k dispozici. 

Dalším zdrojem jsou externí informace, které vznikají mimo organizaci. Mezi 

sekundární informace patří například statistiky ministerstev, výzkumných agentur, 

zájmových sdružení atd. (Jurášková, Horňák, 2012, s. 245)

Primární marketingový výzkum lze dále členit na kvalitativní a kvantitativní. Hlavní

rozdíl v jejich použití je především spojen se současnými znalostmi zkoumaného 

problému. (Přibová, 1996, s. 27)

U kvantitativních výzkumech získáváme informace od většího počtu subjektů

a jeho výsledky jsou pak přesněji měřitelné. Na druhou stranu jsou tyto výzkumy často 

obtížnější na provedení. Jak uvádí FORET a STÁVKOVÁ (2003, s. 16): „Kvantitativní 

výzkumy jsou časově i finančně náročnější, přinášejí ale obvykle reprezentativní 

výsledky v přehlednější, číselné podobě za celý soubor, případně populaci.“

Naproti tomu výsledky výzkumu kvalitativního jsou měřitelné obtížněji. Respondentů

je zde podstatně méně, zato jsou jejich názory a chování zkoumány podrobněji. 

„Základními technikami kvalitativního výzkumu jsou individuální hloubkové rozhovory, 

projektivní techniky, skupinové rozhovory (focus group).“ (Foret-Stávková, 2003 s. 16)

Toto jsou jen nejpoužívanější z technik kvalitativního výzkumu, ale metod jak získat 

podrobné informace je daleko více.

Marketingový výzkum může být prováděn za různými účely. Na základě obecného cíle 

dělí KOZEL (2011, s. 114) výzkumy na:

 Explorativní: je používán k objasnění nejasných příčin určitého jevu. Slouží tedy

k definování problému a stanovení hypotéz či výzkumných otázek. Obvykle jen 

tento druh výzkumu využíván v počátečních fázích a v přípravě výzkumu. 

Explorativní výzkum není časově ani finančně nijak náročný a data k jeho 

zpracování jsou získávány ze snadno dostupných zdrojů jako jsou volně dostupné 

výzkumy, odborné rešerše apod.

 Monitorovací: „Monitorovací výzkum má za účel soustavné sledování

a shromažďování informací o vnějším marketingovém prostředí podniku a jejich 

analýze a napomáhá odhalit potíže a příležitosti.“ (Vaštíková, 2008, s. 85)
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Monitorovací výzkum je tedy využíván k získání přehledu o dění a změnách

v marketingovém prostředí. Údaje jsou u něj využívány jak interní, tak externí.

 Deskriptivní: jeho podstatou je popisovat určitý jev či proces, který se v daném 

období na trhu vyskytuje. Nezkoumá však jejich příčiny. Vstupní data jsou obvykle 

typu kvantitativního, zjištěné pomocí dotazování či pozorování.

 Kauzální: zjišťuje příčinné vztahy mezi proměnnými a jejich důvody. Kauzální 

výzkum je obvykle zaměřený na kvalitativní data. Často je zde využíváno

i experimentů.

 Prognostický: jeho cílem je předpověď dalšího vývoje. Pro získání dat  jsou 

využívány kauzální i deskriptivní výzkumy. Metody odhadu budoucího vývoje jsou 

matematicko-statistické, časoprostorové projekce či extrapolace.

 Koncepční: jehož cílem je získat komplexní výstupy. Mimo identifikace skutečností, 

příčin a pravděpodobného budoucího vývoje zajišťuje také dostatek informací

o chování ekonomiky. Koncepční výzkum analyzujeme a stanovuje vhodně nástroje 

pro získání konkurenční výhody, využití příležitostí nebo odstranění možných

ohrožení (Kozel, 2011, s. 116)

3.3.2  Metody marketingového výzkumu

Při sběru vlastních dat neboli při primárním výzkumu je třeba správně určit metodu 

marketingového výzkumu, které je nejvhodnější pro získání daných informací.

Dle KOTLERA (2007, s. 410) rozlišujeme základní tři metody:

 Pozorování: představuje získávání požadovaných informací pomocí pozorování 

vybraných osob, jejich jednání a chování. Je teda třeba stanovit objekt pozorování, 

kdy, kde a jakým způsobem bude pozorován. Je možné také využití technických 

vymožeností jako jsou videokamery či magnetofony. „Pozorování není závislé

na ochotě pozorovaných osob komunikovat, není zde nebezpečí zkreslování 

skutečností subjektivním vyjádřením, avšak klade vysoké nároky na pozorovatele, 

který musí umět tyto jevy správně zachytit a reprezentovat.“ (Vaštíková, 2008, s. 72)

 Dotazování: představuje kladení otázek respondentům týkajících se jejích znalostí, 

postojů, preferencí a nákupního chování. 

Jeho hlavní výhodou je pružnost, požadované informace lze získat rychle a oproti 

jiným metodám je i levné. (Kotler, 2007, s. 411) Podrobněji o dotazování

viz kapitola 3.3.4.
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 Experiment: při experimentu se pozoruje a vyhodnocuje chování a vztahy v uměle 

vytvořených podmínkách. 

Experimenty dělíme na laboratorní a terénní. Laboratorní experimenty probíhají

v prostředí vytvořeném výhradně pro účely výzkumu. Účastníci výzkumu obvykle 

vědí, že jsou jeho součástí. Experiment terénní probíhá ve skutečných tržních 

situacích a účastníci tak ani nemusí vědět, že jeho součástí jsou. (Kozel, 2011,

s. 145)

3.3.3  Proces marketingového výzkumu

Pro úspěšný průběh marketingového výzkumu a jeho vysokou výpovědní hodnotu musí 

být dodržen určitý postup. Celý proces marketingového výzkumu začíná již určením 

jeho cílů  a dále je následován dalšími logicky návaznými kroky. Různí autoři 

pojmenovávají jednotlivé kroky marketingového výzkumu odlišně, avšak samotný 

proces výzkumu má vždy průběh podobný.

MALHOTRA (2003, s. 14-18) popisuje průběh marketingového výzkumu následujícími 

kroky: 

 Definování problému: což je nejpodstatnější a také velice obtížná část výzkumu.

Je zde potřeba určit účel výzkumu a získat podpůrné informace k němu.

 Rozvíjení konceptu k řešení problému: poté co je definovaný jeden nebo více 

problémů, je čas na vytvoření návrhů na jejich řešení. S tím souvisí vytvoření cíle 

samotného výzkumu, výzkumných otázek a hypotéz.

 Návrh plánu výzkumu: je částí výzkumu, kdy jsou více specifikovány kroky, které 

budou dále podniknuty tj. z jakých zdrojů bude čerpáno, jaké metody

a nástroje budou využity.

 Práce v terénu a sběr dat: samotný sběr dat jak již bylo uvedeno může mít charakter 

kvalitativní, ale také kvantitativní. Data kvantitativní jsou spojeny především

s dotazováním ať už písemným, osobním, telefonickým či elektronickým. Data 

kvalitativní lze získávat zase pomocí experimentu, hloubkového interview, 

pozorováním a dalšími možnými technikami. Pro výzkum samotný je také potřeba 

správný výběr respondentů.

 Příprava dat a jejich analýza: získaná data musí být především validní

a relevantní pro konkrétní výzkum.  Tato data je pak možné, po nezbytné kontrole, 

analyzovat a případně kódovat či jinak zpracovat.
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 Příprava výstupů a jejich prezentace:  po dokončení předchozích kroků je teprve 

možné výsledky výzkumu prezentovat a dále využít.  Tato závěrečná práce musí být 

vždy srozumitelná, logicky a přehledně seřazena.

PŘIBOVÁ (1996, s. 25) rozděluje fáze marketingového výzkumu do kroků sedmi

a to následujících: 

 Určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému, přínos výzkumu:

je prvním krokem celého výzkumu. Určujeme zde výzkumný problém a cíl, kterého 

chceme dosáhnout. K tomu je často využíván předvýzkum a v této fázi jsou také 

určeny hypotézy vztahující se k výzkumu.

 Zdroje dat: zdroje dat které budou k výzkumu použity je možné získat z již dříve 

zjištěných údajů za jiným účelem tzv. sekundární, ať už vlastních či cizích, anebo 

data získaná pro účel konkrétního výzkumu, tedy primární.

 Metody a techniky sběru dat: metody jakými lze získat potřebná data byly 

specifikovány již v kapitole 3.3.2. jsou to pozorováni, dotazování a experiment.

 Určení velikosti vzorku dat: na základě zvolené metody sběru dat je třeba určit

i velikost vzorku potřebného pro reliabilitu výzkumu. Možnými způsoby určení 

velikosti vzorku dat jsou: slepý odhad, (na základě vlastního úsudku

či zkušeností) statistický přístup, (taková velikost, která je možná zobecnit

na základní soubor) nákladový přístup (závisí na množství finančních prostředků 

použitelných k výzkumu)

 Sběr dat: tato fáze představuje samotnou realizaci výzkumu tedy dotazování, 

experimentu či pozorování na základě předchozích kroků.

 Zpracování a analýza dat: získané data je třeba nejprve upravit a překontrolovat, než 

je dále možné je zpracovat do takové podoby, aby přinesly vyžadované odpovědi

na výzkumné otázky a potvrdily či vyvrátily stanovené hypotézy.

 Zpracování a prezentace závěrečné zprávy: je posledním krokem marketingového 

výzkumu a jeho výsledkem. Závěrečná zpráva představuje souhrn informací, které 

výzkum přinesl, jak jich bylo dosaženo a jak celý výzkum probíhal.

Přestože jsou různé kroky marketingového výzkumu pojmenovány a většiny autorů 

odlišně jejich podstata a logická návaznost zůstává vždy stejná.



26

3.3.4  Dotazování

Dotazování je jednou z možných alternativ pro získávání informací o trhu v tomto 

případě informací od respondentů. Možností, jak získat tyto informace je několik. Můře 

se jednat o dotazování osobní, telefonické, písemné a elektronické. Přičemž každý

z typů dotazování s sebou přináší jisté výhody, ale i určité nevýhody.

 Osobní dotazování: patří mezi velmi často užívané metody dotazování. Při osobním 

dotazování dochází k přímému kontaktu dotazovatelem a respondentem a jejich 

vzájemné interakci. „V rámci osobního dotazování rozlišujeme následující druhy 

rozhovorů: Dle závaznosti pokynů rozeznáváme strukturovaný rozhovor, 

polostrukturovaný, a nestrukturovaný  rozhovor.“ (Kozel, 2011, s. 142) Každý

z těchto rozhovorů může být za určitých podmínek vhodnější, než ty ostatní. Z jejich 

názvů vyplývá, že se jedná od rozhovorů, kde jsou přesně dodrženy postupy 

dotazování, až ty které jsou vlastně volným rozhovorem.

Osobní dotazování má oproti zbývajícím technikám řadu výhod. Při něm je totiž 

možné pokládat i relativně složitější otázky. Tazatel může respondentovi v případě 

nejasností otázky vysvětlit, nebo případně položit další doplňující otázky a tak

i improvizovat. Při osobním dotazování je také možné využít pomůcky či nástroje 

pro lepší názornost. Tazatel zde vidí reakci respondenta, která může být také 

zaznamenána. (Karlíček, 2013, s. 91)

 Telefonické dotazování: „se používá v rámci rychlých výzkumných sond, případně 

jako přímá nabídka v rámci direct marketingu“. (Vysekalová, 2012, s. 57)

Telefonické dotazování má svá specifika. Je možné ho provést během krátké chvíle 

a zároveň je i relativně levné. Na druhé straně je optimální délka telefonického 

dotazování kratší než např. u dotazování osobního a není tak možné zjistit názory 

respondentů příliš do hloubky. (Sedláková, 2014, s. 170)

Otázky zde musí být jasné a jednoduché, aby byl každý respondent na ně schopný 

odpovědět i bez názorných ukázek.

 Písemné dotazování: je velmi často používanou výzkumnou metodou. Při písemném 

dotazování vyplňují respondenti připravené dotazníky, které obdrželi poštou

či osobně.

„Největším problémem písemného dotazování je obvykle nízká návratnost 

dotazníků, která často nepřekročí hranici 25%. V některých případech je možné 
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respondenty motivovat k odpovědi například formou výherního slosování došlých 

odpovědí anebo malými dárkovými předměty.“ (Machková, 2015, s. 49)

Bez takovéto motivace není divu, že je návratnost nízká, neboť respondentům 

nepřináší vyplnění dotazníku žádný užitek a během jeho vyplňování nejsou nikým 

sledováni a dotazování se tak často nezúčastní.

Na druhé straně je výhodou písemného dotazování, že zde chybí dotazovatel, který 

může výsledné odpovědi ovlivnit. Respondent má také na odpovědi více času

a může si je důkladněji promyslet. (Karlíček, 2013, s. 91)

 Elektronické dotazování: představuje zjišťování informací od respondentů pomocí 

dotazníku na webových stránkách případně zaslaných na e-mail. Jeho výhodami 

jsou minimální finanční i časové nároky a dále adresnost dotazníků, neboť konkrétní 

webové stránky jsou prohlíženy většinou osobami se zájmem na daném tématu. 

Také je u elektronických dotazníků možné použití grafických pomůcek. (Kozel, 

2011, s. 144)

Užití elektronického dotazování je vhodné při potřebě vysokého počtu respondentů, 

při dotazování skupiny lidí s určitým zájmem, které navštěvují konkrétní webové 

stránky popřípadě při odstranění zábran a studu, které plynou z dotazování 

osobního.

3.3.5  Proces dotazování

Při volbě dotazování jako nástroje marketingového výzkumu je třeba postupovat podle 

určitých pravidel a na sobě navazujících krocích. Dle KOZLA (2011, str. 186) dělíme 

proces dotazování na tyto kroky:

 Sestavení požadovaných dat a informací, které by mělo dotazování přinést: Je třeba 

určit co je otázkou celého výzkumu a jaké informace od něho očekáváme. Při tom

se opíráme o cíle výzkumu a výzkumné otázky případně podotázky. Až po pevně 

stanovených těchto informacích můžeme teprve pokračovat v dalších krocích 

procesu dotazování.

 Určení způsobu dotazování: v závislosti na určených požadovaných datech

a informacích, které má dotazování přinést určujeme způsob dotazování. Při něm

je však nutné přihlížet také k finančním a časovým možnostem. Každý z typů 

dotazování má své určité výhody, ale i nevýhody a je třeba přihlížet k charakteru 

výzkumu, pro jeho správné zvolení
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 Specifikace cílové skupiny a jejich výběr: Pro vysokou validitu výzkumu je třeba 

správně určit skupinu osob, která bude dotazována. V některých případech jsou pro 

výzkumníka důležité informace od konkrétní skupiny obyvatel, jindy jsou zase 

dotazování vybráni zcela náhodně. V závislosti na charakteru výzkumu používáme 

dle KOTLERA (2007, str. 148) pravděpodobnostní či nepravděpodobnostní vzorek 

respondentů.

Pravděpodobnostní pak můžeme dále dělit na jednoduchý náhodný vzorek (kdy 

každý člen populace má stejnou šanci být vybrán), stratifikovaný náhodný vzorek 

(kdy je populace rozdělena do vzájemně se vylučujících skupin a z každé skupiny

se vybere náhodný vzorek) a shlukový vzorek (kdy se populace rozdělí do vzájemně 

se vylučujících skupin a výzkumník z každé skupiny vybere vzorek k rozhovorům).

Vzorek nepravděpodobnostní pak dělíme na nejvhodnější vzorek (dotazovaní jsou 

vybírání z nejpřístupnějších členů populace), záměrný vzorek (Výzkumník vybírá

z členů populace, u nichž existuje dobrá vyhlídka na přesné informace) a vzorek 

podle stanovených kvót (Výzkumník najde předepsaný počet lidí v každé z několika 

kategorií a položí jim určené otázky) 

 Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace: otázky, které jsou 

respondentovy pokládány jsou vždy konstruovány v závislost na cíli výzkumu a tak, 

aby každá z nich přinesla relevantní informace. Otázky dále musí být upraveny

tak aby byly pro dotazované srozumitelné a vždy jednoznačné.

Autorka PŘIBOVÁ (1996, s. 82) dělí otázky dotazníku do několika typů: otázky 

úvodní (jejich funkcí je navázání kontaktu, představení výzkumu nebo tazatele, 

vysvětlení účelu, vzbuzení důvěry a zájmu dotazovaného), otázky věcné (týkají se 

předmětu šetření, jsou jádrem celého dotazování) a otázky filtrační (umožňují 

logickou stavbu dotazníku, aby respondenti nemusili odpovídat na otázku, která

se jich netýká). 

V dotazníku mohou být využívány otázky otevřené, uzavřené či polouzavřené. 

Uzavřené otázky lze dle KOTLERA (2007, s.421) členit na: 

Dichotomické – nabízející dvě možné odpovědi

Mnohovýběrové: nabízející výběr ze tří a více odpovědi

Likertova škála: respondent uvádí míru souhlasu či nesouhlasu

Sémantický diferenciál: respondent vybere bod, který nejlépe vystihuje směr a sílu 

jeho pocitů
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Škály důležitosti: stupnice uvádějící důležitost určité vlastnosti (od nedůležitých

k důležitým)

Škály hodnotící: stupnice hodnotící konkrétní vlastnosti (od špatných k vynikajícím)

Škály nákupního záměru: stupnice uvádějící záměr respondenta.

Otázky otevřené umožňují respondentovi odpovídat vlastními slovy a nemá zde 

možnost výběru z odpovědí. Jsou vhodné pro získání většího množství informací. 

Jsou však obtížněji vyhodnocované.

Polouzavřené otázky jsou kombinací otázek otevřených a uzavřených. Respondent 

zde může vybrat jednu z možností, případně je jeho odpověď často nazývaná „jiné“, 

kde může formulovat svou vlastní odpověď. (Machková, 2015, s. 49)

Při tvorbě jednotlivých otázek je třeba zvažovat dvě hlediska: jakou funkci otázka

v dotazníku má a jakých způsobem jí položit, aby odpověď na ní přinesla přesně

tu informaci, kterou potřebujeme. (Přibová, 1996, s. 77)

 Konstrukce celého dotazníku: „Dotazník je určen výzkumnými otázkami projektu

a slouží ke sběru dat. Proto zaujímá pozici mezi výzkumnými otázkami a strategií

a procesem sběru dat“. (Punch, 2008, s. 33)

Každý dotazník má svojí určitou logickou strukturu a není tak pouhým součtem 

jednotlivých otázek. Měl by také vyhovovat dvěma základním požadavkům: účelově 

technickým (aby dotazovaný odpovídal na to, co je pro výzkumníka podstatné)

a psychologickým (podmínky musí být takové, aby respondent byl ochotný 

odpovídat a to stručně a pravdivě). (Foret-Stávková, 2003, s. 33)

Tato struktura „podporuje plynulost rozhovoru. Otázky by měly z hlediska 

respondenta tvořit logický celek. V závislost na zadání výzkumu s cíli volíme 

správný stupeň strukturovanosti dotazníku“. (Kozel 2011, s. 163)

Podle  strukturovanosti dotazníku rozlišujeme dotazník strukturovaný, který

má pevnou formu, která musí být dodržena. Je pro něj specifická kratší doba trvání

a jeho jednodušší vyhodnocování a zpracování dat. Dalším druhem je dotazník 

polostrukturovaný, díky němuž je možné zjistit více individuálních rozdílů

a hlubších informací. Jejich zpracování je však náročnější.

Celý dotazník by měl být přehledný a graficky upravený. Neměl by být ani příliš 

dlouhý, aby respondenty od jeho vyplnění neodrazoval.

 Testování dotazníku: probíhá obvykle v podobě pilotáže. „Pilotáž je ověření 

dotazníku na malém vzorku respondentů ke zjištění srozumitelnosti položek a času 

nutného k vyplňování.“ (Průcha, 2014, s. 117)
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Po tomto testování je v případě, že nebyly nalezeny žádné chyby v dotazníku, 

možné pokračovat v procesu dotazování. Případně je na základě pilotáže dotazník 

úpraven a může následovat i druhá pilotáž.
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3.4  Postoje dětí ke sportu

Pravidelná sportovní aktivita je u dětí nezbytná nejen pro jejich tělesnou kondici, ale 

také dobré zdraví a zdravý životní styl. Sport má samozřejmě také pozitivní 

psychologický dopad na vývoj dětí.

„Všeobecně jsou všechny sporty považovány za příznivě přispívající fyzickému

i mentálnímu rozvoji dítěte. Pomáhají učit se pravidlům a respektovat je, podporují 

rozvoj schopnosti soustředění, učí zodpovědnosti a budují sebedůvěru.“ (Perič, 2012,

s. 16)

Je tedy zřejmé, že sport není pouze tělesnou aktivitou, ale i psychickou a jeho dopady 

jsou tak pozitivní i v mnoha jiných rovinách. Zvláště u dětí je pak sport velice důležitý, 

neboť má silný vliv na jejich vývoj.

Postoj jako takový lze podle FISHEBEINA a AJZENA definovat jako: „naučené 

predispozice k celkově příznivé nebo nepříznivé reakci na daný objekt, osobu

či událost“. (Hayesová, 1998, s. 95) To znamená, že postoje nejsou vrozené a mohou 

být jak pozitivní tak negativní. Postoje dětí ke sportu jsou samozřejmě jako ke všemu

a u každého jednotlivce různé a průběžně se během jejich života vyvíjí. Celkový postoj

je s každou novou generací mírně odlišný, než byl u té předchozí.

Sport děti provozují buďto v rámci tělesné výchovy a nebo mimo školu organizovaně

či neorganizovaně. Postojům žáků k tělesné výchově se věnoval výzkum MICHALA 

(2013, s. 123), který probíhal na středních školách sice na Slovensku, ale lze 

předpokládat, že výsledky v Čechách by nebyly diametrálně odlišné. Z něho vyplývá,

že rádo cvičí během tělesné výchovy téměř 60% chlapců a pouze asi 40% děvčat.

Co se týče sportu mimoškolního, tak organizovaně nikdy nesportovala 1/3 dětí

v ČR, i přestože 1/3 z nich pohyb miluje, jak vyšlo z průzkumu vytvořeného společností 

STEM/MARK (2012, s. 11). Otázkou mimoškolního sportu se zabýval také výzkum 

Asociace amatérských sportů ČR (2013, s. 1-4), a to konkrétně sportem žáků základních 

škol během prázdnin. Výsledkem výzkumu je, že pouze 22% dětí během prázdnin roku 

2013 sportovalo a z toho 72% sportovalo i organizovaně. Nejčastěji u dětí převládalo 

plavání a cyklistika.
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Registrovaných sportovců mezi mládeží (tedy do 19 let) je okolo 415 000 

(www.cuscz.cz) z celkového počtu asi 2 000 000 (www.czso.cz). Z těchto všech 

výzkumů a statistik vyplývá, že o sport u dětí není v současné době až takový zájem.

A je zde mnoho z dětí, které nemají zájem o sport v žádné podobě, ani v rámci tělesné 

výchovy, ani samostatně mimo jakoukoliv organizaci.

Postoje ke sportu však nepředstavují pouze zájem ho provozovat, ale ucelená stanoviska 

k němu, tedy např. i zájem sport sledovat či vnímaní sportu jako pozitivní či negativní 

jev.
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4  Metodika práce

Zde budou popsány konkrétní postupy, při tvorbě a průběhu výzkumu, vedoucí

k výsledkům této bakalářské práce. Informace byly získané na základě marketingového 

výzkumu - dotazování.

4.1  Popis výzkumného souboru

Výzkum postojů žáků a studentů středních škol je tvořen s účelem zlepšení náboru 

právě těchto jedinců do ragbyových klubů a zvýšení jejich zájmu o tento sport. 

Dotazník je určen přímo pro žáky a studenty, nikoliv pro jejich rodiče, a proto je celý

výzkum zaměřen pouze na ty, kteří už dosáhli věku, kdy lze očekávat, že už si sporty 

vybírají samy. Jako hranice žáků, kteří do této kategorie spadají, byla zvolen druhý 

stupeň základních škol a střední školy. U studentů vysokých škol už je obvykle pozdě 

na začínání s novým sportem a mnoho ragbyových klubů v ČR v kategorii dospělých, 

která je od 20 let, nové hráče ani nepřibírá.

Sbírané údaje jsou pouze ze škol v Praze z důvodu největší dostupnosti pro zadavatele 

výzkumu. Zároveň je v Praze nejvíce ragbyových klubů, celkem 8, a je zde tedy nejvíce 

potenciálních nových hráčů.

Školy byly vybírané podle jejich dostupnosti a zároveň tak, aby byly zastoupeny 

všechny typy škol. Mimo základních také střední odborné školy, učiliště i gymnázia.

U všech škol bylo zjišťováno, zda už se nezúčastnily náborové akce Ragby do škol

či nehrají školní ragbyovou ligu, aby výsledky z těchto škol nevybočovaly z průměru 

škol běžných.

Celkový počet správně vyplněných dotazníků je 467. Všichni dotazovaní byli ve věku 

od 11 do 19 let a navštěvují základní či střední školu. Mezi dotazované školy patřily tři 

školy základní, dvě víceletá i čtyřletá gymnázia a obory středních škol: grafický design, 

knihkupec, ekonomika a podnikání, hotelnictví a turismus, starožitník a obory středních 

učilišť: aranžér, kuchař-číšník a truhlář.

Vyřazeny byly pouze dotazníky, které nebyly kompletně vyplněny, případně byly zcela 

jistě vyplněny falešně. (věk neodpovídal studiu na základní či střední škole apod.)

Z důvodu větší přehlednosti je celý vzorek dotazovaných zobrazen zde a nikoliv

ve výsledcích výzkumu. Proto začínají výsledky výzkumu až otázkou č. 4, která se týká 
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zájmu o sport. První tři otázky byly pouze demografické a týkaly se věku, pohlaví

a typu školy, který respondenti navštěvují.

Tabulka č. 1: Rozdělení dotazovaných dle pohlaví

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost

Muž 197 42,2%

Žena 270 57,8%

Celkem 467 100%

Zdroj: vlastní výzkum

Jelikož je ragby sportem jak pro muže, tak pro ženy a i v České republice existuje 

mnoho týmů žen, nebylo při výzkumu žádné z pohlaví preferováno.

Tabulka č. 2: Rozdělení dotazovaných dle typu školy

Typ školy Absolutní četnost Relativní četnost

Základní škola 164 35,1%

Střední odborná škola 101 21,6%

Střední odborné učiliště 74 15,8%

Gymnázium 128 27,5%

Celkem 467 100%

Zdroj: vlastní výzkum

Pro výzkum bylo důležité zastoupení všech typů škol, pro jejich možné porovnání. 

Největší část dotazovaných navštěvuje základní školu, což bylo zvoleno záměrně, aby 

se pokryla věková rozmezí rovnoměrněji. Mladší věk zastupují totiž pouze žáci 

základních škol, případně část gymnazistů.
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Tabulka č. 3: Rozdělení dotazovaných dle věku

Věk Absolutní četnost Relativní četnost

11 17 3,6%

12 59 12,6%

13 32 6,9%

14 40 8,6%

15 79 16,9%

16 95 20,3%

17 74 15,8%

18 39 8,4%

19 32 6,9%

Celkem 467 100%

Zdroj: vlastní výzkum

4.2  Použité metody

Z důvodu neexistence potřebných dat či předešlých výzkumů, bylo pro tuto práci třeba 

vytvořit primární marketingový výzkum. Pro zjištění postojů žáků a studentů k ragby

je pak vhodnější využití kvantitativního primárního výzkumu, jelikož jeho výsledek

je reprezentativnější a větší počet subjektů umožňuje výsledky lépe měřit a porovnávat.

Nejvhodnější metodou pro tento marketingový výzkum je dotazování a to konkrétně 

písemné. Elektronické dotazování by nebylo možné šířit pouze mezi osoby spadající

do cílové skupiny a kontrola osob, které dotazník vyplňují, by byla velice nízká. Také 

znalostní otázky týkající se pravidel by byly ovlivněné, neboť odpovědi na ně jsou

na internetu velmi snadno dohledatelné.

Telefonické i osobní dotazování jsou obě časově velice náročné a nebylo tak možné 

získat větší počet respondentů.

Písemné dotazování bylo tedy nejvhodnější možností, jak získat větší počet 

respondentů, kteří spadají do cílové skupiny. Obvyklá potíž písemných dotazníků, nízká 

návratnost, byla odstraněna tím, že žáci a studenti dostávali dotazníky přímo v rámci 

školy, a byli ho tak ochotni vyplňovat, přestože byli upozorněni, že toho nejsou povinni.
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4.3  Tvorba dotazníku

Před tvorbou dotazníku byla provedena operacionalizace, díky níž byly otázky 

rozděleny tak, aby přinesly potřebné informace. Cílem dotazníku bylo přinést informace 

o postojích žáků a studentů ke sportu ragby. Celý výzkum je zaměřen na možnost 

přilákání více dětí a dospívajících k tomuto sportu, a proto mimo otázek týkajících se 

zájmu o ragby, vyplňovali respondenti také otázky na bariéry, proč tento sport hrát 

nemohou či nechtějí. Další otázky byly zaměřeny na jejich názor na ragby a jeho 

porovnání s dalšími sporty. Poslední typ mimo demografických otázek byly otázky

na znalost ragby, které plnily dvojí funkci, jak zjištění znalosti základních pravidel 

ragby, tak kontrolní otázky pro ověření pravdivosti odpovědí dotazovaných, kteří tvrdí, 

že ragby hrají, případně o něj mají velký zájem.

Tabulka č. 4: Rozdělení otázek v dotazníku

Typ otázek Čísla otázek

Demografické 1,2,3

Zájem o sport 4

Rozdělení respondentů, zdali vyzkoušeli 

ragby

5

Zájem o ragby 6,7,8

Bariéry hraní ragby 9,10

Znalost ragby 11,14

Porovnání ragby s jinými sporty 12,13,15

Zdroj: vlastní zpracování

Jednotlivé otázky byly konstruovány tak, aby přinesly požadované informace,

a aby byly pochopitelné i pro nejmladší respondenty. Nejčastějším typem otázek, který 

se v dotazníku objevoval, byly otázky uzavřené s dvěma až pěti možnostmi výběru. 

Jedna otázka je polouzavřená, u ní totiž nebylo možné pokrýt veškeré odpovědi, které 

by u ní připadaly v úvahu. Otázky otevřené se týkaly znalosti základních pravidel,

a nebyly uzavřené, aby bylo vyloučeno tipnutí správné odpovědi i bez znalosti. 

Otevřená otázka je také: „Vypište veškeré sportovní hry, o které  máte zájem, případně 

je hrajete“ na závěr dotazníku, která má za účel porovnat zájem o ragby se zájmem
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o další sporty. Na toto téma je zaměřena také otázka škálová, kde respondenti hodnotí 

ragby a další  sporty, vybrané na základě největšího počtu registrovaných hráčů těchto 

sportů v ČR.

Celý dotazník pak byl strukturovaný a pro všechny respondenty stejný. Otázky byly 

seřazeny podle logické návaznosti. Otázky úvodní se týkaly demografických znaků 

respondentů, důležitých pro vyhodnocení výsledků. Následovaly otázky na zájem

o sport celkově a zájem o ragby a poté důležitá otázka, která rozdělovala respondenty

na hráče ragby (kteří následně přeskočili otázky pro ně zbytečné) a ostatní, kteří dále 

vyplňovali celý dotazník. Následovaly otázky na bariéry vyzkoušení dotazovaných

ragby a jeho provozování. Na závěr dotazníku byly položeny otázky, které byly 

zaměřeny na názor na ragby a jeho porovnání s ostatními sporty. Do dotazníku byly 

také vmíchány dvě otázky na znalost ragby, které plnily i funkci lži-faktoru. Záměrně 

byly zařazeny až do druhé části dotazníku a ne těsně vedle sebe, aby dotazník 

nepřipomínal testování  znalostí dotazovaných.

Na začátku dotazníku byl pro respondenty napsán průvodní dopis, který obsahoval jeho 

význam a také informace, jak správně dotazník vyplňovat. Samozřejmě také 

upozorňoval na naprostou anonymitu dotazníku.

Celý dotazník jsem probral s vedoucím práce, načež bylo upraveno znění některých 

otázek tak, aby byly lépe srozumitelné. Po této úpravě byla provedena pilotáž 

dotazníku. Tzv. předvýzkum proběhl se čtyřmi studenty gymnázia a čtyřmi žáky

základní školy, kteří měli možnost vyjádřit se ke srozumitelnosti otázek a správnému 

vyplňování dotazníku. Jelikož nebyly zjištěny žádné chyby či nejasnosti, tak bylo 

možné pokračovat v dotazování s nezměněným dotazníkem. Celý dotazník viz příloha 

č. 1.

4.4  Sběr dat

Sběr dat pomocí písemného dotazování ve školách proběhl v týdnu od 22.2. 2016

do 26.2. 2016. Školy byly vybrány na základě jejich dostupnosti pro zadavatele 

výzkumu a ochoty spolupracovat na výzkumu. Pro získání vhodného vzorku musely být 

zastoupeny všechny druhy škol, jak základní, tak střední odborná učiliště, střední 

odborné školy i gymnázia. Vždy byly vybrány i různé ročníky škol, aby byly 

zastoupeny všechny věkové kategorie, kterých se výzkum týká.
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Vyplňování dotazníku nebylo nijak časově omezeno, ale jeho trvání většinou nepřesáhlo 

5 minut. Při obdržení dotazníku neměli žáci a studenti jiné informace, než které 

obsahoval průvodní dopis, aby nebyli ovlivněni při jeho vyplňování. V průběhu 

dotazování měli respondenti vždy možnost požádat o vysvětlení otázek v případě 

nejasností, ale zpravidla se tak nedělo.

4.5  Analýza dat

Data byla zpracována pomocí statistického souboru IBM SPSS, který umožňoval jak 

vyhodnocení množství odpovědí na jednotlivou otázku, tak i kombinaci odpovědí dvou 

různých otázek, které na sebe navazují a přinášejí tak přesnější výsledky. Díky tomu lze 

určit např. jak se lišily odpovědi na různých typech škol či jak odpovídají různé věkové 

kategorie. Možné bylo také podrobnější vyhodnocení škálové otázky.

Grafy a tabulky byly následně zpracovány pomocí programu Microsoft Word

a Microsoft Excel, v takové podobě aby co nejpřehledněji zobrazovaly výsledky 

výzkumu.



39

5  Výsledky výzkumu a diskuse

Výzkum pomocí písemného dotazování, který byl zaměřen na žáky druhého stupně 

základních škol a studenty středních škol, přinesl odpovědi týkající se postojů právě 

těchto dotazovaných ke sportu ragby. Složení respondentů bylo již zmíněno v metodice 

práce a to bylo vyjasněno v prvních třech otázkách písemného dotazníku.

Otázka č. 4 byla zaměřena na zájem o sport jako takový.

Otázka č. 5 oddělovala registrované hráče ragby, kteří dále na několik otázek nemuseli 

odpovídat, jelikož odpovědi na ně by byly zbytečné či by nepřinesly žádné výsledky.

Dále dělila respondenty na ty, kteří už ragby vyzkoušeli a ty, kteří ne.

Otázky č. 6 až 8 jsou zaměřeny na zájem o ragby.

Otázky č. 9 a 10 na bariéry aktivního hraní ragby.

Otázky č. 11 a 14 se zabývají znalostmi ragby.

Otázky č. 12, 13 a 15 porovnávají zájem o ragby s ostatními sporty.

Diskuse je v rámci přehlednosti součástí každé otázky zvlášť. Ta je dále následována 

souhrnnou diskusí celkových výsledků výzkumů.

5.1  Zájem o sport

Otázka č. 4: Zajímáte se o sport?

Zájmu o sport jako takový se v dotazníku věnovala pouze jedna otázka. Možnosti, které 

mohli respondenti zaškrtnout, byl aktivní zájem, pasivní zájem či nezájem o sport. Účel 

této otázky byl pouze zjistit, zdali je respondent alespoň v nějakém ohledu 

zainteresovaný ve sportu či nikoliv. Nebylo tedy třeba zjišťovat, jak často či na jaké 

úrovni dotazovaní sport provozují. Výzkum je zaměřen na možnost přilákání mladých 

hráčů k ragby, a tak bude dále v některých případech pracováno pouze s respondenty, 

kteří zájem o sport jeví, jelikož je vysoce nepravděpodobné nalákat na ragby někoho, 

kdo nemá zájem o sport žádný.

Z předchozích výzkumů, které byly zmíněny v teoretické části práce vyplývalo,

že u současné generace dětí není o sport až tak velký zájem. Respektive, že existuje 

poměrně velká část žáků a studentů, kteří nesportují vůbec. 
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Graf č. 1: Zájem o sport

Zdroj: vlastní výzkum

To potvrzuje i tento výzkum, kde k aktivnímu sportu se přihlásilo pouze 61,9%.

To se nezdá jako nízké číslo, ale zde jsou zahrnuti nejen registrovaní sportovci,

ale všichni, kteří jakýmkoliv způsobem sportují. Tedy 38,1% dotazovaných nesportuje 

nijak. 80 respondentů tedy 17,1% zaškrtlo odpověď, že o sport nemají vůbec žádný 

zájem, tudíž ho ani nesledují. Naproti tomu 98 dotazovaných (21%) má o sport zájem 

alespoň pasivní, tedy sportovní dění sledují.

Přestože se k aktivnímu sportu hlásí více než polovina respondentů, nelze to považovat 

za velký zájem o sport, jelikož jakýkoliv sport i v menší míře by měla provozovat 

podstatně větší část mladistvých. Snížený zájem této generace o sport lze přisuzovat 

současné technologické revoluci a přesunu zájmů k této oblasti.

61,9%

21%

17,1%

Zajímáte se o sport?

Ano, aktivně

Ano, pasivně

Ne, o sport nemám žádný 
zájem
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Tabulka č. 5: Porovnání zájmu o sport u různých typů škol

Typ školy Aktivně sportují Pasivní zájem Žádný zájem o sport

Základní škola 68,3% 17,7% 14,0%

Střední odborná 

škola

42,4% 28,8%   28,8%

Střední odborné 

učiliště

48,6% 32,4% 19,0%

Gymnázium 76,5% 12,5% 11,0%

Zdroj: vlastní výzkum

V této tabulce vidíme, že zájem o sport na středních odborných školách a středních 

odborných učilištích je nižší než na gymnáziích a školách základních. Výrazný rozdíl

je především mezi zájmem aktivním. Jinými slovy, žáci základních škol a gymnázií 

mají dle tohoto výzkumu kladnější vztah ke sportu.

Toto lze částečně přisuzovat i mladšímu věku dotazovaných na základních školách

a i některých studentů osmiletých gymnázií. Tedy je možné, že s přibývajícím věkem

se u mládeže vytrácí i zájem o aktivní sportování.

Výsledná procenta jsou uváděna v rámci každého z typu škol zvlášť.

5.2  Hráči ragby

Otázka č. 5: Hráli jste někdy ragby?

Touto otázkou se vyčlenili registrovaní hráči ragby, kteří samozřejmě o ragby zájem 

mají a netýkají se jich ani žádné bariéry, proč ragby nehrát. Samozřejmě takovýchto 

respondentů nebylo mnoho. Pravdivost odpovědí na tuto otázku mají zvýšit otázky

na znalost pravidel, jelikož při nezodpovězení těchto otázek by byl respondent vyřazen 

z dotazníkového šetření.

Další možnost zaškrtli ti, kteří buď ragby někde vyzkoušeli či jsou hráči bývalými

a už ho nehrají. Třetí možnost byla pro respondenty, kteří ragby vyzkoušeli, ale pouze

v rámci tělesné výchovy a dá se tedy předpokládat, že šlo o ragbyovou modifikaci,

jelikož ragbyová pravidla jsou příliš složitá na jejich zvládnutí pouze v rámci vyučovací 

hodiny.
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Graf č. 2: Hráči ragby

Zdroj: vlastní výzkum

Registrovaných hráčů se mezi respondenty podle očekávání mnoho neobjevilo.

Ze všech dotazovaných byli 3 hráči ragby a všichni i prokázali znalost obou otázek 

týkajících se pravidel, proto lze usuzovat, že odpovědi jsou pravdivé. Tento počet také 

odpovídá celkovému počtu hrajících, neboť i ten je procentuálně nízký.

Další odpověď byla pro bývalé hráče ragby, případně ty, kteří už ragby někde 

vyzkoušeli mimo tělesnou výchovu. Takto odpovědělo 18 z celkových 467 respondentů 

a většina z nich podpořila svoji odpověď znalostí alespoň jednoho z pravidel ragby.

U některých z nich se dále mohlo jednat pravděpodobně o nějakou napodobeninu ragby, 

hranou neorganizovaně. U bývalých hráčů nebyla nutnost znalosti pravidel, protože tato 

pravidla jsou u žákovských kategorií odlišná, a proto při dalším nezájmu o tento sport 

nemusejí nutně správné odpovědi znát.

Poměrně velkým překvapením byla část žáků a studentů, kteří ragby vyzkoušeli v rámci 

tělesné výchovy. Celkem 19,7% takto odpovědělo a odpovědi byly z různých typů škol 

a nejedná se tak pouze o jednu konkrétní školu, kde by se ragby žáci věnovali

a zvyšovali tím celkové procento. Z této odpovědi vyplývá, že na školách se ragby 

občas zařazuje do tělesné výchovy a velká část dotazovaných tak alespoň modifikaci 

tohoto sportu vyzkouší.

0,6% 3,9%

19,7%

75,8%

Hráli jste někdy ragby?

Ano, jsem členem

Ano, hrál/a jsem, ale již nehraji

Ano, ale pouze v rámci tělesné 
výchovy

Ne, nikdy jsem ho nehrál/a
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Překvapením však není, že většina žáků a studentů ragby nikdy nehrála a ani 

nevyzkoušela. Ze všech dotazovaných takto odpovědělo 75,8%.

5.3  Zájem o ragby

Otázka č. 6: Zajímáte se o ragby? (pokud jste členy ragbyového týmu, otázku 

prosím přeskočte)

Tato otázka byla zaměřena na zájem už nikoliv aktivní, ale pouze pasivní. Tedy zdali 

respondenti ragby registrují a pokud ano, do jaké míry ho sledují.

Graf č. 3: Zájem o ragby

Zdroj: vlastní výzkum

Na otázku neodpovídali registrovaní hráči ragby, u kterých je zájem o něj samozřejmý. 

Celkový počet odpovědí je tudíž nižší o tři respondenty, tedy 464. Více než polovina 

respondentů odpověděla na tuto otázku negativně, tedy že o ragby nemají zájem vůbec 

žádný. Asi třetina takto dotázaných, tedy 156 respondentů o ragby má nějaké ponětí,

ale sami ho nijak nevyhledávají a nesledují. Toto není s podivem s přihlédnutím

k otázce č. 4, kde 17% respondentů odpovědělo, že nesledují sport vůbec žádný.

Zájem o ragby projevilo 14,7% respondentů, kteří ragby nehrají a celkem 2,4% (11 

respondentů) má dokonce zájem i o domácí ligu či českou reprezentaci. Tato utkání 

nejsou v televizi vysílána obvykle, a proto na ně není možné narazit jen náhodou

a jejich sledování dokazuje zvýšený zájem o tento sport.

12,3%
2,4%

33,6%
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Relativně významná část sleduje alespoň velké ragbyové události, příkladem bylo 

mistrovství světa, které patří k jedné z nejsledovanějších sportovních událostí na světě.

Otázka č. 7: Sledovali jste loňské mistrovství světa v ragby?

Ragby je v ČR stále více populární a každé mistrovství světa je vždy sledovanější než

to předchozí. Ragby je také čím dál tím víc možné sledovat i na neplacených kanálech 

televize a to zvyšuje počet jeho příznivců. Lze očekávat, že ti, kteří ragby sledují, spíše 

tíhnou i k tomu, aby ho sami začali hrát a je možné, že pouze nedostali tu příležitost 

ragby vyzkoušet.

Graf č. 4 Sledovanost mistrovství světa v ragby

Zdroj: vlastní výzkum

Poměrně velkým překvapením je množství respondentů, kteří o ragbyovém mistrovství

nevěděli. Mistrovství světa 2015, které se konalo v Anglii, bylo i u nás celkem 

propagováno a většina zápasů vysílána na veřejnoprávní televizi. Přesto 59,3% 

dotazovaných o tomto mistrovství ani nevědělo, což je ještě větší počet než počet 

respondentů, kteří odpověděli, že o ragby nemají žádný zájem.

Celkem 80,7% (377 dotazovaných) z tohoto mistrovství nevidělo jediný zápas

a nezajímali se ani o jeho průběh. Pouze 6% ze všech dotazovaných tuto událost 

sledovalo pravidelně.
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Jak již bylo zmíněno v teoretických východiscích mistrovství světa v ragby bylo 

poměrně velmi sledováno i v ČR a dle tohoto výzkumu mezi diváky příliš nepatřili 

právě žáci a studenti. Mistrovství tak sledovali pravděpodobně spíše dospělí.

Však mezi těmi kdo o této události věděli, bylo mnoho, kteří ho i alespoň částečně 

sledovali. Lze tedy říct, že je takováto událost pro mnoho lidí zajímavá, ovšem

ne všichni se o ní dozvědí. Na místě je tedy zvýšení propagace při vysílání podobných 

šampionátů, neboť stále není dostatečná a potenciální diváci se o nich často

ani nedozvědí. 

Otázka č. 8: Viděli jste nějaký ragbyový zápas? (ať už naživo či v televizi/na 

internetu)

Tato otázka byla s otázkou předchozí velmi úzce spojena. Ač by se mohlo zdát,

že se ptají na věci téměř totožné a obě zjišťují, zdali mají studenti a žáci zájem o ragby 

pasivní a sledují ho. Jedna otázka se týkala pouze mistrovství světa, které bylo vysíláno 

na veřejnoprávní televizní stanici a jeho sledování tak přístupné pro všechny. Také

je jistě nejsledovanější ragbyovou akcí celkově. Druhá otázka pak zjišťuje, zdali 

mistrovství světa je skutečně jedinou sledovanou akcí mezi příznivci či jestli 

respondenti narazili na ragbyové zápasy i jinde a zdali se k ragby vracejí a viděli tedy 

těchto zápasů více.

Graf č. 5: Sledovanost ragbyových zápasů

Zdroj: vlastní výzkum
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Zápas ragby alespoň jednou v životě vidělo 69,2% dotazovaných, což je poměrně 

vysoké procento. Je s podivem, že alespoň jeden zápas vidělo výrazně víc respondentů, 

než je těch, kteří věděli o mistrovství světa. Relativně velká část dotazovaných viděla

pouze jeden zápas či jeho část a k ragby se nevrátila, z čehož lze usuzovat, že pro tuto 

skupinu není ragby atraktivní sport na sledování. Na druhou stranu k ragby

se po shlédnutí jednoho zápasu k němu vrátilo 25,8% (120) dotazovaných.

Zajímavé je porovnání, kolik z těch, co nějaký ragbyový zápas viděli, viděli tento zápas 

právě během mistrovství světa či někde jinde.

Graf č. 6: Porovnání sledování zápasů se sledovaností mistrovství světa

Zdroj: vlastní výzkum

Sloupce vyjadřují, zda respondenti někdy viděli ragbyový zápas, jednotlivé barvy pak, 

zdali věděli o mistrovství světa a zda jej sledovali.

Z grafu vyplývá, že existuje mnoho žáků a studentů, kteří přestože už některý ragbyový 

zápas, o loňském mistrovství světa ani nevěděli, nebo věděli, ale nesledovali ho. Toto

je celkem překvapivé zjištění, neboť právě mistrovství světa bylo bráno za tu událost, 

která k ragby přilákala mnoho diváků.
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Je zde i několik respondentů, kteří zápas viděli dokonce vícekrát a o mistrovství světa 

nevěděli. Je tedy možné, že na ragby narazili ve formě jiného menšího turnaje, či zápas 

viděli naživo v České republice.

Tento výsledek může být částečně způsoben i nepravdivě vyplněnými dotazníky

či záměnou některých respondentů ragby např. s americkým fotbalem. Pro eliminaci 

těchto případů byly vyřazeny všechny dotazníky, kde se odpovědi navzájem 

vylučovaly. (Kdo nikdy neviděl ragbyový zápas, nemohl pravidelně sledovat 

mistrovství světa apod.)

5.4  Bariéry hraní ragby

Otázka č. 9: Chtěli byste si vyzkoušet ragby zahrát? (pokud jste již ragby 

vyzkoušeli, otázku prosím přeskočte)

Otázky na bariéry hraní ragby jsou stěžejní pro celý výzkum, neboť právě ty poukazují 

na důvody malého počtu hráčů ragby v České republice. Díky možnostem této uzavřené 

otázky bylo možno zjistit nejen pouze zdali mají žáci a studenti  zájem si ragby 

vyzkoušet, ale také za jakých podmínek. 

Graf č. 7: Zájem vyzkoušet si ragby zahrát

Zdroj: vlastní výzkum

Na tuto otázku odpovídali pouze ti, kteří ještě nikdy nevyzkoušeli. Do této kategorie
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zaškrtli možnost: ,,Ano, ale pouze v rámci tělesné výchovy“. A je to i logické, neboť

se zřejmě nejednalo přímo o ragby, ale jeho nějakou upravenou verzi. Ovšem pár

z těchto respondentů otázku přeskočilo, jelikož ragby už vyzkoušelo, a proto je celkový 

počet odpovědí pouze 437, tedy o 30 nižší, než bylo respondentů celkově.

Odpovědi na tuto otázku byly, až na jednu, celkem vyrovnaně zastoupeny. Poměrně 

velká část respondentů píše, že by ragby rádo vyzkoušelo a to i bez dalších podmínek,

a to celkem 20,8%. Pro další existují určité překážky bránící jim ve vyzkoušení tohoto 

sportu, 24,3% mělo zájem o vyzkoušení se svými kamarády, ale nebyli by tak ochotni 

vyzkoušet ho sami např. v cizím týmu. Pro další byl rozhodující faktor vzdálenost

od bydliště, tato část je ovšem zanedbatelná a lze usuzovat, že vzdálenost od bydliště 

není pro vyzkoušení ragby rozhodující. Významná část zaškrtla možnost, že by si ragby 

zahrát vyzkoušeli, ale pouze v rámci školy či tělesné výchovy. Lze tedy předpokládat, 

že tato část nemá zájem stát se hráči některého klubu a ragby se více věnovat, ale tento 

sport opravdu jen vyzkoušet. Přesto právě během prvního vyzkoušení je možné nové 

potenciální hráče nadchnout pro tento sport a je tak v zájmu přilákání nových hráčů, dát 

šanci alespoň vyzkoušet tento sport co největšímu počtu žáků a studentů.

Více než třetina (33,7%) pak nemá nejmenší zájem ragby vyzkoušet za žádných 

okolností.

Celkový počet zájemců o ragby je překvapivě vysoký a v žádném případě neodpovídá 

počtu zájemců, kteří se zúčastňují náborů do ragbyových týmů. Lze tedy předpokládat, 

že jen málo z mladých se samo odhodlá začít s novým sportem, ale když by jim tato 

příležitost byla přímo nabídnuta, tak ji využijí.
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Graf č. 8: Zájem vyzkoušet si ragby na různých školách

Zdroj vlastní výzkum

Na grafu č. 8 vidíme, že ti co ragby již vyzkoušeli, byli nejčastěji ze základních škol.

Může se však jednat např. o jednu třídu, kde žáci hráli ragby v rámci tělesné výchovy

a tím zvýšili procentuální výsledek pro všechny základní školy, neboť se jedná pouze

o 26 žáků. Pro eliminaci takovéhoto zkreslení výsledků bylo dotazováno vždy několik 

různých škol v rámci každého typu školy. Ovšem jak již bylo zmíněno většina těch,

co ragby vyzkoušeli pouze v rámci tělesné výchovy, se sami nepočítali mezi ty, co už 

ragby vyzkoušeli a jsou tak zařazeni mezi jinými odpověďmi než „Již vyzkoušel/a“.

Celkem vzato lze říct, že o vyzkoušení ragby je nejmenší zájem na středních odborných 

učilištích.

Rozdíl v zájmu o ragby mezi muži a ženy nebyl statistický významný.

Otázka č. 10: Která z následujících odpovědí nejlépe vystihuje důvod, proč

se ragby nevěnujete (pokud jste členy ragbyového týmu, otázku prosím přeskočte)

Mimo zjištění za jakých podmínek jsou žáci a studenti ochotni ragby vyzkoušet

se bariéry týkají také důvodu, proč se ragby nevěnují. Samozřejmě významná část 

dotazovaných nemá zájem provozovat žádný sport a dalším nemusí připadat konkrétně 
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ragby jako zajímavý sport. Jistá část dotazovaných už nějaký sport provozuje a není tak 

pravděpodobné, že by tento sport vyměnili za jiný.

Jako další bariéry byly pro možnosti zvoleny nedostatek fyzických předpokladů, 

agresivita sportu, či absence ragbyového týmu v blízkosti bydliště. Otázka počítá

i s možností, že respondent o ragby nikdy neslyšel, jelikož se v České republice nejedná 

o příliš rozšířený sport. Možnostmi nebylo možné pokrýt všechny odpovědi 

respondentů, a proto je jednou z možností i ,,jiný důvod“, kam mohli zaznamenat další 

bariéry hraní tohoto sportu, které nebyly v možnostech.

Graf č. 9: Důvody nevěnování se ragby

Zdroj: vlastní výzkum

Nejčastější odpověď na tuto otázku byla, že ragby je příliš agresivní. Pravdou je,

že skutečně je ragby pouze pro určitou část lidí a je pochopitelné, že ne každý má rád 

kontaktní sporty. Ovšem druhou nejčastější odpovědí bylo nedostatek fyzických 

předpokladů. Vypovídá to o tom, že o ragby panují předsudky, týkající se fyzické 

stavby těla. Přičemž pravdou je, že v ragby se uplatní hráči všech různých postav. Tedy 

představování ragby například ve školách nebo jinde mimo hřiště by mohlo změnit 

tento názor mnohým z nich.
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Totéž může platit o respondentech, kteří odpověděli, že nemají žádný tým ve své 

blízkosti, jelikož je v Praze celkem 8 ragbyových týmů a většina z nich má jak mužské 

tak ženské kategorie. Je tedy možné, že dotazovaní o těchto klubech pouze nevědí

a možná že tým v blízkosti mají.

U lidí, kteří už nějaký sport provozují nelze předpokládat, že by tento sport opustili

a začali provozovat sport jiný. Další část respondentů píše, že nemá zájem provozovat 

žádný sport, takto odpovědělo celkem 9% dotázaných.

Jako jiný důvod, který měli respondenti dále specifikovat, bylo nejčastěji zmíněno,

že ragby pro ně není zkrátka atraktivní a důvod nebyl dále rozepsán a nelze tak 

usuzovat, čím to může být způsobeno. Často zde bylo také zmíněno, že na provozování 

sportu nemají dotazovaní dostatek času či ragby nemohou hrát ze zdravotních důvodů. 

Pár respondentů se také domnívá, že na začátek s ragby jsou již příliš staří, nevědí

o žádném týmu či jim pravidla připadají příliš složitá.

Ani v této otázce se odpovědi výrazně nelišily v závislosti na pohlaví respondentů.

Hráči ragby tuto otázku přeskakovali.

Graf č. 10: Důvody nevěnování se ragby v závislosti na jeho vyzkoušení

Zdroj: vlastní výzkum
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Na grafu č. 10 vidíme, že ragby připadá příliš agresivní především těm, kteří jej nikdy 

nevyzkoušeli a to ani v rámci tělesné výchovy. Může to být způsobeno tím,

že se vyzkoušení ragby vyhýbali, ale také nikdy nemuseli tuto příležitost získat

a po vyzkoušení případně svůj postoj k ragby změnit.

Ti, co ragby vyzkoušeli pouze v rámci tělesné výchovy, nejčastěji považovali za hlavní 

důvod, proč se ragby nevěnovat,  že na něj nemají fyzické předpoklady.

Ti, co již ragby vyzkoušeli či dokonce hráli, pak velmi často odpovídali, že již provozují 

jiný sport, jinak by zájem měli. Jako jiný důvod bylo nejčastěji zmíněno, že je ragby 

nezaujalo, přestalo bavit, či v něm nemůžou pokračovat ze zdravotních důvodů.

5.5  Znalost ragby

Otázka č. 11: Víte, jak dlouho trvá ragbyový zápas?

Otázka č. 14: Víte, v kolika hráčích na každé straně se hraje ragby?

Tyto otázky se společně zabývaly znalostí žáků a studentů základních pravidel ragby. 

Otázky byly zvoleny tak, aby odpovědi na ně byly známy pro všechny, kdo se hrou 

ragby jen minimálně zabývá. Zároveň jsou správné odpovědi odlišné od jiných sportů, 

podle kterých by šla správná odpověď odvodit. Správnou odpovědí na otázku č. 11 je 80 

minut. Správnou odpovědí na otázku č. 14 je 15 hráčů.
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Graf č. 11: Znalost pravidel ragby 1

Zdroj: vlastní výzkum

Pouze 12% respondentů odpovědělo na tuto otázku správně, tedy že ragbyový zápas 

trvá 80 minut či 2x40 minut. Nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo 90 minut, což

je délka zápasu fotbalového a tedy špatnou odpovědí. Mnoho respondentů se o tip ani 

nepokusilo a do odpovědi napsali, že odpověď neznají či ji vůbec nevyplnili.

Další otázka na znalost pravidel se týkala počtu hráčů na hřišti.
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Graf č. 12: Znalost pravidel ragby 2

Zdroj: vlastní výzkum
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Graf č. 13: Znalost pravidel ragby 3

Zdroj: vlastní výzkum

Graf znalosti obou pravidel poukazuje na to, že jen skutečně málo z respondentů

má přehled o základních pravidlech ragby. Pokud některý z žáků a studentů odpověděl 

pouze na jednu z otázek, mohlo jít o pouhý správný tip. Při odpovědi na obě otázky

už je správné tipnutí odpovědí velice nepravděpodobné.

Je zřejmé, že znalost ragby mezi žáky a studenty je v České republice velice malá. 

Pouze 4% odpověděla správně na obě otázky, což se rovná 20 ze všech respondentů.

Přestože 28 respondentů odpovědělo, že pravidelně sledovalo mistrovství světa v ragby 

a celkem 120 vidělo více než 1 ragbyový zápas. Lze tedy usuzovat, že přestože je ragby 

mezi dotazovanými poměrně sledované, toto sledování není nijak důkladně a zájem

o ragby není až tak hluboký.

5.6  Porovnání ragby s jinými sporty

Otázka č. 12: Ohodnoťte jednotlivé sportovní hry body podle jejich oblíbenosti

u vás (1 bod = neoblíbený, 5 bodů = velmi oblíbený)

Možnosti u této škálové otázky byly: fotbal, florbal, tenis, hokej, volejbal, ragby.

Tato otázka porovnává oblíbenost ragby se sporty, které jsou v současné době nejčastěji 

hranými mezi mládežnickými kategoriemi. Ragby se u nás objevuje čím dál tím častěji, 

vznikají nové týmy a roste i počet celkových hráčů, a proto je zajímavé porovnání právě 

4% 11%

85%

Znalost obou pravidel

Obě správné odpovědi

Jedna správná odpověď 

Obě odpovědi špatně
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takto na popularitě stoupajícího sportu, se sporty, které už mají silnou hráčskou 

základnu.

Tabulka č. 6: Průměrná známka sportů

Sport Fotbal Florbal Tenis Hokej Volejbal Ragby

Průměrná 

známka

2,82 2,94 2,67 3,13 2,60 2,02

Zdroj: vlastní výzkum

Sporty jsou zleva seřazeny podle počtu registrovaných hráčů mládeže od nejvyššího po 

nejnižší. Přestože největší hráčskou základnu má fotbal, dle tohoto průzkumu

je nejoblíbenějším sportem mezi žáky a studenty SŠ hokej. Dalších vysokých známek 

dosáhl již zmiňovaný fotbal a také florbal. Nižších známek dosáhly tenis a volejbal. 

Ragby se podle očekávání ukazuje jako nejméně oblíbený z těchto sportů. Jeho celková 

průměrná známka je dokonce a více než jeden bod nižší, než je tomu u hokeje.

Výsledek vypovídá o tom, že ragby stále není u nás příliš oblíbeným sportem

a jak vychází z předchozích otázek, mnozí z žáků a studentů o něm ani nikdy neslyšeli, 

či v životě neviděli jeho zápas.

Zajímavé je, že modem, tedy nejčastější známkou, která se objevovala u ragby, byla 1. 

Celkem 226, tedy téměř polovina respondentů, ohodnotila ragby touto nejnižší 

známkou. Zároveň ragby ohodnotilo známkou nejvyšší 18 respondentů a pouze

u 2 z nich to bylo jedinou známkou této hodnoty, tedy ragby je jejich nejoblíbenějším 

sportem z této šestice.

Otázka č. 13: Kam byste zařadili ragby v oblíbenosti?

Tato otázka již nezkouší znalost respondentů, ale pouze se ptá na jejich názor. Tedy 

není podstatné kolikátý nejoblíbenější sport ragby skutečně je, ale jak je respondenty 

vnímán.
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Graf č. 14: Vnímání oblíbenosti ragby

Zdroj: vlastní výzkum

Více než polovina respondentů odpověděla, že ragby patří mezi 50 nejoblíbenějších 

sportů, nikoliv však mezi 10 nejoblíbenějších.

8,6% by ragby nezařadilo ani mezi 100 nejoblíbenějších sportů a je tedy zřejmé,

že ragby považují v ČR za sport velice okrajový a bez větší hráčské základny. Tato 

odpověď vypovídá o tom, že ragby není sportem, který by byl znám mezi všemi lidmi

v ČR a existují stálé tací, kteří ragby neregistrují, nebo ho považují za velmi málo 

populární sport.

Že mezi 10 nejoblíbenějších sportů v ČR patří ragby, se domnívá 80 z dotazovaných, 

tedy 17,1%. Přestože ragby takto vysoko v oblíbenosti jistě nepatří, poukazuje

to na pozitivní vnímání ragby mezi těmito respondenty a je zcela zřejmé, že ti co takto 

odpověděli na ragby často narazí, jinak by ho za tak populární jistě nepovažovali.

Toto tvrzení podporuje i následující tabulka, kde vidíme, jak na tuto otázku odpovídali 

ti, co se o ragby zajímají a ti co ne.
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Tabulka č. 7: Vnímání oblíbenosti ragby v závislosti na zájmu o ragby

10 
nejoblíbenějších

50 
nejoblíbenějších

100 
nejoblíbenějších

Ani 100 
nejoblíbenějších

Celkem

Hráči ragby 2 1 0 0 3

Sledují pouze 
velké události

16 29 12 0 57

Zájem i o 
domácí ligu

7 4 0 0 11

Občas na něj
narazí, ale 
nevyhledávají

34 88 26 8 156

Nezajímají se 
vůbec

21 139 48 32 240

Celkem 80 261 86 40 467

Zdroj: vlastní výzkum

V tabulce je zaznamenán vždy počet respondentů, nikoliv procento odpovědí, jelikož 

některé odpovědi jsou zaznamenány výrazně častěji než jiné a procentuální výsledky

by tak byly zavádějící.

V tabulce vidíme, že skutečně hráči ragby považují ragby za všeobecně, nejenom podle 

svého názoru, oblíbený sport, stejně tak ti co mají zájem i o české ragby či sledují 

alespoň větší ragbyové události. Ti, co se o ragby nezajímají vůbec či pouze minimálně,

považují často ragby za velmi málo oblíbený sport pro celou zemi. 

Otázka č. 15: Vypište veškeré sportovní hry, o které máte zájem, případně

je hrajete

Tato otevřená otázka v dotazníku má za význam porovnání zájmu o ragby se zájmem

o jiné sportovní hry. V hodnotící škále (otázka č. 12) byl pouze omezený počet sportů, 

které respondenti hodnotili, avšak vyjadřovali se ke všem z nich, tedy i k ragby. 

Zatímco v této otázce mají možnost zmínit veškeré sportovní hry, i ty méně známé.

Ragby je tak možné porovnat i se sporty, které mají hráčskou základnu podobně velkou 

či se sporty, které mají podobný čas vyčleněný v televizním vysílání.
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Tabulka č. 8: Zájem o sportovní hry

Sportovní hra Absolutní četnost Relativní četnost

Fotbal 137 29,3%

Florbal 125 26,7%

Tenis 104 22,2%

Hokej 80 17,1%

Volejbal 79 16,9%

Basketbal 57 12,0%

Stolní tenis 40 8,6%

Badminton 28 6,0%

Házená 25 5,4%

Ragby 19 4,1%

Kin-ball 13 2,8%

Frisbee 12 2,6%

Softball 11 2,4%

Americký fotbal 9 2,0%

Baseball 7 1,5%

Beach volejbal 7 1,5%

Squash 4 0,9%

Ringo 3 0,6%

Zdroj: vlastní výzkum

V tabulce jsou zobrazeny pouze sporty, které byly zmíněny alespoň třikrát v rámci 

otázky. V odpovědích se dále objevily i: lakros, vodní pólo, curling, nohejbal a futsal.

O tyto sportovní vždy projevil zájem jen jeden či dva ze všech dotazovaných.

Každý respondent mohl vyjmenovat kolik sportovních her chtěl, a proto je součet vyšší 

než 100%. Ale mnoho respondentů do této otázky nevyplnilo nic, či se nejednalo

o sportovní hru. Přesto byl např. fotbal zmíněn téměř třetinou ze všech dotazovaných.

Všechny sporty, které obsadily první příčky, byly na těchto pozicích očekávány a nešlo 

o žádné překvapení. Ragby se umístilo na 10. pozici a vzpomenulo ho 19 respondentů 

(toto může být ovlivněno tím, že se předchozí otázky týkaly ragby a respondentům byl 

tak tento sport připomenut). Mezi ne tak rozšířenými sporty bylo ragby zmíněno 

poměrně častokrát a je tedy možné, že tento sport pomalu na popularitě získává

a rozrůstá se rychleji než jiné ,,menší“ sporty.
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Zajímavé je porovnání výsledků této otázky s výzkumem autorů ČÁSLAVOVÉ, 

BERKY, JANÁKA a GÖRNEROVÉ, jejichž výzkum se týkal popularity a sledovanosti 

jednotlivých sportů u široké veřejnosti. Tento výzkum proběhl již v roce 2000

a můžeme tak sledovat změny v preferencích sportovních her. Výsledky výzkumu viz 

příloha č. 2. Pro porovnání jsou zobrazeny pouze sportovní hry, přestože se výzkum 

týkal sportů všeobecně.

Ragby bylo v tomto výzkumu zmíněno jako sport, o který se respondenti zajímají pouze 

v 0,5% případů. A umístilo se až na 14. pozici mezi sportovními hrami, tedy hůře než 

ve výzkumu aktuálním, který se zároveň týkal i sportů, které dotazovaní provozují 

nikoliv jen sledují. Objevovaly se zde tedy i sporty, které nejsou často sledovány,

ale mezi mladými jsou v současnosti provozovány třeba v rámci tělesné výchovy, jako 

je tomu např. u kin-ballu.

Lze tedy říci, že ragby na své popularitě stále získává a je o něj výrazně vyšší zájem,

než byl právě např. v roce 2000. V současnosti je také ragby v pořadí před několika 

sportovními hrami, o které zájem nevzrostl, případně ne tak rapidně. Jako je tomu

u sportovních her: baseball, hokejbal, squash, pozemní hokej a nohejbal, které byly

v předchozím výzkumu zmiňovány častěji než ragby.

Toto dokazuje zvýšený zájem o ragby alespoň pasivní, tedy že ragby je nyní 

sledovanějším sportem, než byl dříve a celkově je tento sport víc v povědomí 

minimálně žáků a studentů středních škol.

6  Souhrnná diskuse a vytvořená doporučení

Celý výzkum byl koncipován tak, aby z něj bylo možné vytvořit určitá doporučení pro 

zefektivnění náboru mladých hráčů ke sportu ragby. Výzkum se týkal postojů žáků 

druhého stupně základních škol a studentů všech typů středních škol právě k tomuto 

sportu. 

Pro zjištění ucelených postojů k ragby byly otázky v dotazníku rozděleny na ty, které se 

týkají pasivního zájmu o ragby, na bariéry bránicí ve vyzkoušení či hraní ragby,

na znalost tohoto sportu a jeho porovnání se sporty jinými.

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce z jiných výzkumů, děti dost často zájem

o sport nejeví a ještě méně o jeho provozování. To se prokázalo i během tohoto 

výzkumu, kde se k aktivnímu sportu přihlásilo sice více než polovina dotazovaných,
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ale poměrně značná část odpověděla, že o sport nemá zájem vůbec žádný. Zájem o sport 

se ale značně lišil v závislosti na typu školy, který respondenti navštěvovali. Větší 

zájem o sport projevili žáci na základních školách a gymnáziích. Studenti ze středních 

odborných škol a učilišť pak měli zájem menší.

Ragby ovšem není žáky a studenty příliš sledováno, ale často je to způsobeno tím,

že o ragbyových zápasech či turnajích vůbec nevědí. Pokud někteří ragby sledují, tak 

převážně jenom velké události typu mistrovství světa. Právě poslední mistrovství světa, 

které se konalo v Anglii v roce 2015, však mezi dotazovanými nebylo až tak sledováno, 

jak se předpokládalo a většina o něm ani nevěděla.

Přestože již před výzkumem bylo zřejmé, že opravdové ragby nehrálo mnoho z dětí 

nikdy ve svém životě, výzkum poukázal na to, že ve školách žáci a studenti vyzkoušeli 

alespoň jeho určitou zjednodušenou verzi.

Mezi těmi, kteří ragby nikdy nevyzkoušeli je však mnoho, kteří by o to měli zájem. Tito 

žáci či studenti pravděpodobněji pouze nikdy neměli tu příležitost tento pro ně nový 

sport vyzkoušet. Jako nejčastější podmínku pro vyzkoušení bylo, že ragby nechtějí 

vyzkoušet sami. Tedy rádi by sport vyzkoušeli, ale pouze se svými kamarády případně 

spolužáky v rámci školy. Tento zájem opět převládal převážně na základních školách

a gymnáziích.

Jako nejčastější důvod, proč se ragby nevěnovat je pro žáky a studenty jeho přílišná 

agresivita, případně se domnívají, že na ragby nemají fyzické předpoklady. Tyto názory 

ovšem převládaly především u těch, co ragby nikdy nevyzkoušeli ani v rámci tělesné 

výchovy. Pro mnoho dotazovaných ragby zkrátka nebylo atraktivní a neudali k tomu 

žádný konkrétní důvod.

Co se týče znalostí ragby, ty jsou mezi mládeží nevelké. Znalost základních pravidel, 

která je možno pochytit i po shlédnutí jednoho zápasu, mělo jen minimum respondentů. 

Toto se odvíjí právě od nízké sledovanosti ragby touto skupinou.

Oblíbenost ragby je pak mezi sporty, které jsou mnohem častěji hrány, poměrně nízká. 

Ovšem mezi sporty, které mají hráčskou základnu podobnou, si ragby vede celkem 

dobře a je sledováno i těmi, kteří se tomuto sportu nevěnují. Jeho oblíbenost je často 

vnímána taková, jaká skutečně je a lze říci, že čím více se o něj respondenti zajímají, 

tím lépe ho vnímají i v celkové popularitě. Přesto je mezi mnohými stéle vnímán jako 

sport v ČR okrajový a ještě stále existují tací, kteří o něm ani nikdy neslyšeli.
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6.1  Doporučení pro zefektivnění náboru

Zvýšení návštěvnosti zápasů

Jelikož výzkum poukazuje na to, že mnoho žáků a studentů o ragbyových událostech 

neví a zápasy tak příliš nesledují, dokonce ani ti, co o sport zájem mají. Přilákání těchto 

mladých lidí ke sledování zápasu, by mohlo pak pomoci i k jejich přilákání na nábor

do mužstva či k vyzkoušení tréninků. Celková návštěvnost zápasů je relativně nízká

a její zvýšení by bylo možné silnější propagací každého zápasu například pomocí 

rozdávání volných vstupenek na zápas ve školách pro cílovou kategorii, o kterou

má klub zájem. Děti by se takto o zápase dozvěděly a díky volné vstupence byly

i motivovány přijít.

Ragby v rámci tělesné výchovy

Výzkum prokázal, že zájem o vyzkoušení ragby je poměrně velký, avšak u některých 

existují určité podmínky, za kterých jsou ochotni tento sport vyzkoušet. Mnoho z žáků

a studentů by rádo vyzkoušelo ragby v rámci tělesné výchovy. Možností jak toto 

umožnit by bylo vyzkoušení ragby ve školách, kdy by při hodině tělesné výchovy 

asistoval některých z ragbyových trenérů a tento sport žákům či studentům představoval 

a umožnil vyzkoušet. Tyto hodiny by bylo lépe zaměřit na školy základní a gymnázia,

jelikož právě u nich byl tento zájem největší.

Představování ragby ve školách

Možností jak přilákat nové hráče k ragby by bylo také představení ragby ve školách 

pomocí vysvětlení základních pravidel a charakteristik ragby. Respondenti prokázali jen 

velice malou znalost ragby, jeho pravidel a ragbyových událostí.

Mezi dotazovanými se také často objevila obava, že nedisponují fyzickými předpoklady 

pro tuto hru. Ragby je však sport velice rozmanitý a uplatní se zde mnoho různých typů 

postav i hráčů. Představa o nedostatku fyzických předpokladů by tak mohla být

u mnoha mladých změněna.

Některé týmy podobné představování praktikují a i tento výzkum potvrzuje,

že je to vhodná metoda pro přilákání nových hráčů.
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Turnaj škol

Zorganizování turnaje mezi školami by byl až další možný krok po představení ragby

ve školách či jeho vyzkoušení v rámci tělesné výchovy. Při vysokém zájmu o tento 

sport by mimo zorganizování meziškolních turnajů bylo možné i následné rozšíření

již existující Školní ligy ragby.

Pořádání hromadných náborových akcí

Jako nejčastější bariérou hraní ragby se ukázalo, že velká část žáků a studentů s ním 

nechce začínat sama, ale pouze se svými kamarády. Hromadné náborové akce jsou 

realizovány pouze výjimečně a to obvykle např. v rámci dětského dne, kde akci

navštěvují pouze ti nejmenší.

Jelikož se jako problém pro dotazované většinou neukázala vzdálenost, kam by na hřiště 

museli, bylo by možné náborové akce pořádat přímo na ragbyových hříštích v rámci 

každého klubu. Pro pozvání na události by bylo vhodné mimo klasické propagace 

pomocí např. letáčků či plakátů i využití sociálních sítí např. facebook, kde u události 

každý vidí, kdo se jí zúčastní a to by mohlo přilákat více mladých zájemců, kteří by 

viděli, že se jejich přátelé také zúčastní.
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7  Závěr

Úkolem této práce bylo zjištění postojů žáků a studentů středních škol ke sportu ragby. 

Na základě těchto zjištěných postojů pak vytvoření doporučení pro zkvalitnění náboru 

mládeže k tomuto sportu. Jelikož i celá práce byla zaměřena právě na to, jak je přilákání 

nových hráčů možné.

Podstatných informací bylo dosaženo pomocí písemného dotazování cílové skupiny. 

Kam patřili žáci druhého stupně základních škol a studenti všech typů středních škol.

Pro zjištění ucelenějších postojů byly otázky zaměřené na vnímání ragby z různých 

pohledů. Jednalo se jak o zájem o ragby pasivní, tak i o ochotu ragby přímo vyzkoušet 

či ho provozovat. Dotazování se týkalo také znalosti ragby a porovnání jeho vnímání

s jinými sporty.

V teoretické části byly zpracovány základní pojmy týkající se ragby a jeho historie pro 

přiblížení jeho charakteristických rysů, dále postoje dětí ke sportu na základě

již existujících výzkumů. V teorii byly také zmíněny současné programy propagace 

ragby v České republice pro posouzení, na které z nich je vhodné se více zaměřit. 

Teoretická část práce také obsahuje zpracování správného postupu při realizaci 

marketingového výzkumu.

Výsledky výzkumu byly následně zpracovány a pro lepší grafické znázornění 

převedeny do grafů a tabulek. Tyto výsledky ukazují, že přestože ragby zatím 

vyzkoušelo jen málo z dotazovaných, poměrně velká část o to jeví zájem. Prokazuje se 

tak, že ragby je dosti atraktivním sportem a vytváření intenzivnějších programů pro 

nábor mladých hráčů má smysl. Výzkum byl prováděn pouze u mládeže, která dosáhla 

druhého stupně základní školy, neboť právě tito žáci už začínají mít možnost sport

si sami vybírat. Vrchní věkovou hranicí bylo 19 let, tedy věk, do kterého je možné hrát 

ragby za mládežnické kategorie. U této skupiny se však ukázala velmi nízká znalost 

ragby a nevědomost i o větších ragbyových událostech. Celkově byl větší zájem zjištěn 

u škol základních a u gymnázií.

Mnoho žáků a studentů odpovídalo na otázky tak, že by ragby rádi vyzkoušeli, často 

však pouze se svými kamarády nebo spolužáky. Proto je zde velká možnost, jak nové 

hráče získat pomocí náborů a vyzkoušení ragby přímo ve školách. Vzdálenost

od bydliště často k neochotě ragby vyzkoušet nevedla, nicméně častý byl ten názor
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na ragby, že je až příliš agresivní a někteří respondenti se domnívají, že na něj nemají 

fyzické předpoklady.

Ragby je sport, který se rozrůstá velmi rychle a tato příležitost je i v České republice. 

Důležitým aspektem pro úspěšnost sportu je samozřejmě i hráčská základna

a tu je nejvhodnější rozšiřovat již od žákovského věku. Jelikož se prokázalo, že o tento 

sport je u nás zájem, ale častějším problémem se ukázala neznalost ragby a nízké 

povědomí o něm spíše než neochota ho vyzkoušet, tak zvýšení snahy o jeho 

popularizaci může přinést značné výsledky.

Výsledky tohoto výzkumu mohou být k dispozici České ragbyové unii a případně

i jednotlivým ragbyovým týmům.

Dále by bylo vhodné věnovat se problematice s náborem dětí nejmladších, tedy spíše 

představování ragby jim i jejich rodičům. Klíčové také bude vytvoření zajímavých

a poutavých programů právě během náboru a prezentace ragby pro mládež.

Sám věřím, že zvýšení zájmu o ragby, i v aktivní rovině, je v blízké budoucnosti velmi 

reálné a je to tématem hodným se zabývat. Zvýšení počtu hráčů dále může vést

k celkové popularizaci ragby a mnoho dětí zde může najít svoji novou zálibu.
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Vážení respondenti, 

žádám Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se zabývá postoji ke sportu ragby. 

Výsledky tohoto dotazníku budou použity pro výzkum, který je nezbytnou součástí mé 

bakalářské práce.

Celý dotazník je naprosto anonymní a údaje zde vyplněné nebudou využity pro jiné účely.

V otázkách s více možnostmi zaškrtněte vždy pouze jednu z možností, která se nejvíce 

přibližuje Vašemu názoru, v případě odpovědi ,,Jiný důvod“, prosím napište vlastní odpověď.

Dekuji Vám za spolupráci, Vaše upřímné názory jsou pro mě velice důležité.

Tomáš Bartůněk

1) Jaký je váš věk? ........

2) Pohlaví

o Muž

o Žena

3) Jaký druh školy navštěvujete?

o Základní škola

o Střední odborná škola

o Střední odborné učiliště

o Gymnázium

4) Zajímáte se o sport?

o Ano, aktivně sportuji

o Ano, ale pouze pasivně (sport pouze 

sleduji)

o Ne, o sport nemám žádný zájem

5) Hráli jste někdy ragby?

o Ano, jsem členem ragbyového týmu

o Ano, hrál/a jsem, ale již nehraji

o Ano, ale pouze v rámci tělesné výchovy

o Ne, nikdy jsem ho nehrál/a

6) Zajímáte se o ragby? (Pokud jste členy 

ragbyového týmu, otázku prosím přeskočte.)

o Sleduji pouze velké události např. 

mistrovství světa

o Zajímám se i o domácí ligu a českou 

reprezentaci

o Na ragby občas narazím, ale sám 

ho nevyhledávám

o Nezajímám se vůbec

7) Sledovali jste loňské mistrovství světa v ragby?

o Ano, pravidelně jsem sledoval/a zápasy

o Sledoval/a jsem pouze finále/výsledky 

zápasů

o O mistrovství jsem věděl/a, ale 

nesledoval/a ho

o Nevěděl/a jsem o ragbyovém mistrovství

8) Viděli jste nějaký ragbyový zápas? (ať už naživo 

či v televizi/na internetu)

o Ano, vícekrát

o Ano, jednou/část zápasu

o Nikdy jsem žádný zápas neviděl/a



9) Chtěli byste si vyzkoušet zahrát ragby? (Pokud 

jste již ragby vyzkoušeli, otázku prosím přeskočte.)

o Ano rád/a bych to zkusil/a

o Pouze pokud by to bylo s mými kamarády

o Pouze pokud by to bylo v blízkosti mého 

bydliště 

o Pouze pokud by to bylo v rámci školy/ 

tělesné výchovy

o Ne, nechci tento sport ani vyzkoušet

10) Která z následujících odpovědí nejlépe 

vystihuje důvod, proč se ragby nevěnujete (pokud 

jste členy ragbyového týmu, otázku prosím 

přeskočte):

o Provozuji již jiný sport, jinak bych zájem 

měl/a

o Nemám žádný tým v blízkosti svého 

bydliště

o Ragby mi připadá příliš agresivní

o Myslím, že na ragby nemám fyzické 

předpoklady

o Mám zájem o sport, ale o ragby jsem zatím 

neslyšel/a

o Nemám zájem provozovat žádný sport

o Jiný důvod (doplňte) 

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

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

11) Víte, jak dlouho trvá ragbyový zápas? ........ min

12) Ohodnoťte jednotlivé sportovní hry body podle 

jejich oblíbenosti u vás (1 bod = neoblíbený, 5 bodů 

= velmi oblíbený)

Fotbal ........ Florbal ........ Tenis........

Hokej ........ Volejbal ........ Ragby ........

13) Kam byste v ČR zařadili ragby v oblíbenosti?

o Mezi 10 nejoblíbenějších sportů

o Mezi 50 nejoblíbenějších sportů

o Mezi 100 nejoblíbenějších sportů

o Nepatří ani mezi 100 nejoblíbenějších 

sportů

14) Víte, v kolika hráčích na každé straně se hraje 

klasické ragby? ........

15) Vypište veškeré sportovní hry, o které  máte 

zájem, případně je hrajete:

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

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

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

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

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

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

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



Příloha č. 2: Frekvenční tabulka sportů, o které je největší zájem (mají při sledování 

prioritu)

Sporty Zájem Procenta

Lední hokej 526 52,3%

Fotbal 428 42,5%

Tenis 246 24,4%

Basketbal 99 9,8%

Volejbal 97 9,6%

Házená 49 4,9%

Stolní tenis 25 2,5%

Florbal 21 2,1%

Nohejbal 16 1,6%

Pozemní hokej 10 1,1%

Squash 8 0,8%

Baseball 7 0,7%

Hokejbal 6 0,6%

Ragby 5 0,5%

Bowling 5 0,5%

Softbal 4 0,4%

Zdroj: Čáslavová, Berka, Janák, Görnerová 2000
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