
SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor pro garanty projektu 

1. Jak jste se dozvěděli o Sazka Olympijském víceboji? 

2. Proč jste se rozhodli přihlásit? 

3. Dostali jste přesné instrukce? 

4. Jak s vámi komunikuje ČOV? 

5. Jste spokojen s organizací? (komunikace, instrukce, zaznamenávání výsledků) 

6. Jak reagovaly děti na projekt Sazka Olympijský víceboj? 

7. Kolik hodin TV bylo třeba na splnění všech disciplín u jedné třídy? 

8. Máte děti, které se odmítly zapojit do plnění disciplín? 

9. Motivuje je získání Olympijské hlídky? 

10. Mají zájem o sportovní vysvědčení? (děti / rodiče) 

11. Setkal jste se s žáky, kteří na základě doporučení od ČOV začali dělat nějaký 

sport? 

12. Zapojili jste se do plnění doplňkových disciplín? 

13. Je vaše škola zapojena do projektu OVOV? 

14. Máte v plánu pokračovat v programu v 2. pololetí? V dalším ročníku? 

15. Chtěl byste něco na SOV změnit? (nové disciplíny / jiné hodnocení) 

 

  



Příloha č. 2: Rozhovor pro organizátory projektů 

1. Od kdy projekt funguje? 

2. Jak vznikl nápad na realizaci tohoto projektu? 

3. Co je jeho hlavním cílem? 

4. Jaká byla očekávání před spuštěním projektu? 

5. Jaký je dosah projektu? / Kolik se v současné době zapojuje škol/dětí? 

6. Čím se snažíte účastníky zaujmout? 

7. Jak velký je současný organizační tým? 

8. Jak je projekt propagován? / Jaké komunikační prostředky využíváte? 

9. Jsou plněny hlavní cíle? / Zjišťujete si účinnost programu? 

10. Co je podle Vás nejdůležitější pro úspěšnou propagační akci sportu pro děti? 

11. Jaké jsou budoucí plány projektu? 

 



Příloha č. 3: Seznam disciplín OVOV 

1. Sprint 60 m 

2. Skok daleký z rozběhu 

3. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad 

4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut 

5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut 

6. Trojskok snožmo z místa 

7. Kliky po dobu 2 minut 

8. Leh-sedy 

9. Hod míčkem 150g 

10. a) Běh na 1 000 m 

10. b) Dribling s basketbalovým míčem po dobu 2 minut 

10. c) Plavání po dobu 2 minut 

 


