
Příloha 1 – Dotazník „popularita házené u studentů 

pražských vysokých škol“ s průvodním dopisem 

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Informace, které z něj 

získám, jsou velice důležité pro mou bakalářskou práci, ve které se budu snažit o 

zjištění popularity házené v ČR u studentů pražských vysokých škol. Velmi Vás tedy 

prosím o co nejrychlejší a důvěryhodné vyplnění. Samozřejmě Vaše odpovědi zůstanou 

anonymní a údaje budou použity pouze pro účely mé bakalářské práce. 

Děkuji za Vaši spolupráci a Váš čas 

Eliška Jačková 

 

1. Pohlaví 

o Muž 

o Žena 

 

2. Věk 

օ 18 

օ 19 

օ 20 

օ 21 

օ 22 

օ 23 

օ 24 

օ 25 

օ 26 a více 

 

 

 



3. Vysoká škola, kterou studujete, má zaměření 

օ Ekonomické 

օ Humanitní 

օ Přírodovědecké 

օ Sportovní 

օ Technické 

օ Umělecké 

օ Zdravotní 

օ Jiné (uveďte prosím)  

 

4. Jak často sportujete? 

o Sportuji velmi často – 3x a vícekrát týdně 

o Sportuji rád – 1x až 2x týdně 

o Sportuji příležitostně – cca 2x až 3x měsíčně 

o Sportuji 1x měsíčně a méně, nebo vůbec 

 

5. Jakým sporům se nejčastěji věnujete? (Vypište nejvýše tři) 

 

 

 

 

6. Jaké sporty nejčastěji sledujete v médiích či jinde? (Vypište nejvýše tři) 

 

 

 

 

 

 



7. Jaký je váš vztah k házené? 

o Házenou aktivně hraji nebo sleduji 

o Házenou vnímám, ale moc toho o ní nevím 

o Házená mě vůbec nezajímá 

 

8. Hrajete házenou? 

o Velmi často – 3x a vícekrát týdně 

o Jen občas – 1x až 2x týdně 

o Příležitostně – 2x až 3x měsíčně 

o Velmi málo – 1x měsíčně/párkrát do roka 

 

9. Na jaké úrovni hrajete házenou? 

o Nejvyšší možné 

o 1. ligu 

o 2. ligu 

o 3. a nižší ligu 

 

10. Sledujete házenou? 

o Sleduji několikrát týdně – 3x a vícekrát 

o Sleduji 1x až 2x týdně 

o Sleduji 2x až 3x měsíčně 

o Sleduji 1x měsíčně a méně 

 

 

 

 

 



11. Kde házenou sledujete? 

o Televize 

o Tisk 

o Internet 

o Zápasy sleduji osobně 

o Jiné (uveďte prosím) 

 

12. Jakou ligu/úroveň házené sledujete? 

o Národní soutěž mužů/žen (extraliga/interliga) 

o Reprezentaci 

o Zahraniční národní soutěže (německá bundesliga apod.) 

o Nadnárodní, kontinentální soutěže (liga mistrů, pohár EHF apod.) 

o Jiné (uveďte prosím)  

 

13. Víte, v kolika hráčích se házená hraje – tedy nejvyšší možný počet hráčů 

jednoho týmu na hrací ploše? 

o Ne 

o Ano (uveďte prosím) 

 

14. Víte hrací dobu házené (pro kategorii seniorů, resp. pro hráče od 16 let)? 

o Ne 

o Ano (uveďte prosím) 

 

 

 

 

 



15. Dokážete jmenovat nějaké významné osobnosti z oblasti házené? (Vypište 

nejvýše tři) 

 

 

 

 

16. Dokážete jmenovat nějaké české házenkářské kluby? (Vypište nejvýše tři) 

 

 

 

 

17. Dokážete jmenovat nějaké zahraniční házenkářské kluby? (Vypište nejvýše tři) 

 

 

 

 

18. Jaké aspekty házené ji podle vás činí populární? (ohodnoťte na škále kde: 

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=nevím, 4=spíše ne, 5=rozhodně ne) 

1 2 3 4 5 

Samotný herní projev   

Známé osobnosti 

Výsledky reprezentace 

Zdravotní rizikovost 

Finanční náročnost 

Dostupnost 

Prostor v médiích 

 

 

 

 

 

 



19. Seřaďte uvedené sporty podle toho, jak jsou pro vás populární. (na prvním 

místě bude nejpopulárnější sport, na posledním místě nejméně populární 

sport) 

 Atletika 

 Basketbal 

 Florbal 

 Fotbal 

 Házená 

 Lední hokej 

 Lyžování 

 Motorismus 

 Tenis 

 Volejbal 

 

20. Co by podle vás mohlo házenou učinit více populární? (ohodnoťte na škále 

kde: 1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=nevím, 4=spíše ne, 5=rozhodně ne) 

1 2 3 4 5 

Zvýšení propagace 

Větší prostor v médiích 

Větší prostor pro házenou ve školách 

Změna pravidel 

Úspěchy reprezentací 


