
 
 

Přílohy 

Příloha číslo 1: Dotazník  

 

Vážení respondenti základních a středních škol,  

tento dotazník byl vytvořen za účelem zjištění a analýzy sportovních aktivit v Lounech 

a nejbližším okolí. Výsledky budou publikovány v mé bakalářské práci, kterou tvořím 

za účelem zvýšení kvality sportu a sportovního prostředí v Lounech. Dotazník je zcela 

anonymní a předem bych Vám rád poděkoval za jeho vyplnění. 

U každé otázky zakroužkujte pouze jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

Na prázdná pole doplňte patřičné informace. 

 

1. Jak hodnotíte situaci demolice a následné výstavby nové plavecké haly v 

Lounech, má její ukončení provozu na vás vliv? (např. chodil jsem plavat, nyní již 

nechodím, popřípadě chodím jinam) 

A) s problematikou plavecké haly jsem seznámen, její zavření na mě vliv má 

B) s problematikou plavecké haly jsem seznámen, její zavření na mě vliv nemá 

C) s problematikou plavecké haly seznámen nejsem 

 

2. Sportujete aktivně, pokud ano, jak často? 

A) ANO a) každý den 

  b) 5-6x týdně 

  c) 3-4x týdně 

  d) 1-2x týdně 

  e) jen zřídka  

B) NE 

 

3. Pokud sportujete, kterému sportu/kterým sportům se věnujete závodně? 

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

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

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

 

4. Pokud sportujete, kterému sportu/kterým sportům se věnujete rekreačně? 

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

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

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

 

5. Z jakého důvodu se sportu/sportovní aktivitě věnujete?  

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

 

6. Co považujete za zásadní limitující faktor/největší překážku pro vaše aktivní 

zapojení se do sportu? 

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

  



 
 

7. O jaký sport/sportovní aktivitu se zajímáte a chtěli byste ho/ji vyzkoušet, 

případně se mu/jí začít věnovat? 

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

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

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

 

8. Jsou pro tento sport/ tuto sportovní aktivitu na Lounsku vhodné podmínky, 

zázemí? 

A) ANO, na Lounsku je možné se tomuto sportu/sportovní aktivitě začít věnovat. 

B) NE, na Lounsku není možné se tomuto sportu/sportovní aktivitě začít věnovat. 

 

9. Jak hodnotíte sportovní situaci v Lounech a blízkém okolí? 

A) Se sportovní situací jsem zcela spokojen, nic bych na ní neměnil. 

B) Sportovní situaci hodnotím průměrně, uvítal bych jistá zlepšení. 

C) Se sportovní situací jsem zcela nespokojen, sportovní situace vyžaduje radikální 

změny.  

 

10. Jaké zlepšení a případné změny byste v rámci sportovní situace na Lounsku 

uvítal/a? 

Prostor pro vlastní komentář: 

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

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

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

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

 

11. Nejvíce informací o sportovních aktivitách se dozvídám: 

A) z internetu 

B) od občanů/kamarádů/kamarádek/známých 

C) z městských vývěsek a místních zpravodajů 

D) jiné: ................................. 

 

12. Považujete informovanost o nabídce sportovních aktivit v Lounech a blízkém 

okolí za dostatečnou? 

A) ano 

B) ne 

 

13. Domníváš se, že pravidelný a dostatečný pohyb je důležitý pro zdraví člověka? 

A) ano 

B) ne 

 

Jsem studentem 

a) základní školy  b) střední školy/gymnázia 

 

Pohlaví  

a) muž    b) žena 

 

Můj věk: ........ let 

 

 


