
Přílohy 

Příloha č. 1 - Anketa 

 

Vážený trenére / trenérko, 

 

        Jmenuji se Lukáš Toman, studuji posledním rokem magisterské studium na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Dovoluji si Vám předložit anketu jako jeden 

z podkladů pro výzkum diplomové práce: Výskyt a prevence astmatu v běžeckém lyžování 

u mládežnických kategorií. Touto anketou se snažím zmapovat výskyt astmatu v běhu na 

lyžích u mládežnických kategorií. Výsledky ankety budou v diplomové práci anonymizovány. 

Informace o jménech potřebuji k eventuálnímu dalšímu sběru dat v podobě rozhovorů 

k danému tématu. 

        Za vyplnění ankety a Vaši spolupráci předem děkuji. 

Vámi zvolené odpovědi prosím doplňte, případně zvýrazněte. 

1) Jméno:  

2) Oddíl: 

3) Délka trenérské činnosti: 

4) Kolik máte svěřenců ve skupině? 

Chlapci: ……..        Dívky: ……… 

Mladší dorostenci: ………….       Mladší dorostenky: ……… 

Starší dorostenci: …………..        Starší dorostenky: …………. 

 

5) Mají někteří vaši svěřenci dýchací obtíže?  

Stěžují si na: 



a) pískot, vrzot na plicích 

b) dušnost  

c) pocit tíhy sevření hrudníku 

d) jiné: ………………………………. 

6) Měl některý z Vašich svěřenců astmatický záchvat? (záchvaty dušnosti, kašel, pískoty, 

pocit tíhy a sevření hrudníku, prodloužený, ztížený výdech) 

 

Ano       Jak probíhal? 

Ne 

 

 

7) Kolik z nich trpí astmatem? 

Chlapci ml. dorostenci: …………     Chlapci st. dorostenci: ………… 

Dívky ml. dorostenky: ………….      Dívky st. dorostenky: …………. 

8) Kolik z nich má alergii?  

a) prach 

b) pyl, roztoči 

c) trávy 

d) chlad 

e) domácí zvířata 

f) potravinové alergie:  

h) ostatní: 

                   

 



9) Přizpůsobujete trénink sportovcům s astmatem/ dýchacími potížemi?  

Ano           Jak? 

Ne 

 

10) Pracujete se svými svěřenci s tímto chronickým onemocněním?  

a) praktikujete dýchací cvičení ( například i cvičení z jógy) 

b) jezdíte případně jezdí Vaši svěřenci k léčebným pobytům u moře 

c) používáte při tréninku ve velkých mrazech speciální masky 

d) používáte powerbreathe (přístroj pro trénink a monitorování dýchacího svalstva) 

e)hraje Váš/Vaši svěřenci s astmatem na dechový nástroj 

f) jinak: ………………………………………………………………………….. 

 

 

11) Dohlížíte na svěřence, aby správně brali předepsané léky? 

Ano 

Ne 

 

12) Má některý z Vašich svěřenců terapeutickou výjimku (od Antidopingového výboru 

ČR) pro užívání léků? 

Ano         Jaký lék? 

Ne 

 

12) Stává se, že některý ze svěřenců potřebuje během tréninků, závodů, soustředění 

úlevové léky? 



Ano         Jak často? 

Ne 

 

13) Jak se na Vašich svěřencích astma projevuje z vašeho pohledu?  

a) při letním tréninku: 

    při zimním tréninku: 

b) při letních závodech: 

     při zimních závodech: 

c) při nízkých teplotách ( pod -5°C) 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

14) Konzultujete se svými svěřenci trpícím astmatem jejich pocity? 

Ano 

Ne 

15) Mění se příznaky astmatu s měnícím se ročním období?  

Ano                Kdy? Jakým způsobem? (chlad, sezónní alergie…) 

 

Ne 

16) Mění se příznaky astmatu v jednotlivých obdobích přípravy?  

Ano         Jak? 

 

Ne 



17) Jaký je Váš názor na problém, že se astmatické obtíže mění s věkem lyžaře? 

a) počet astmatiků lyžařů se s rostoucím věkem zvyšuje 

b) počet astmatiků lyžařů se s věkem snižuje 

c) počet astmatiků lyžařů se s věkem nemění 

18) Konzultujete problém astmatu s ošetřujícím alergologem/pneumologem/sportovním 

lékařem? 

Ano           Jak často? 

Ne 

19) Myslíte Si, že užívání lékařem předepsaných léků na astma má nějaké výhody ve 

sportu oproti zdravým závodníkům? 

Ano               Jaké? 

 

Ne 

 

 

 

19) Vaše další zkušenosti / názor / postřehy s problémem astmatu v běžeckém lyžování  

 

 

 

 

 

20) Jména vašich svěřenců, kteří trpí astmatem, alergiemi či dýchacími problémy pro 

případný řízený rozhovor. 



Příloha č. 2  

  
Rok 

2016 
Rok 

2015 
Rok 

2014 

Mladší dorostenky 50 35 31 

Mladší dorostenci 51 39 39 

Starší dorostenky 38 32 35 

Starší dorostenci 44 36 38 

 

Tabulka č. 2: Počet závodníků v jednotlivých kategoriích, kteří bodovali v českém poháru. 

 

 


