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1.ÚVOD
Olympijské hry jsou v

současnosti

obrovským nejen sportovním ale i obchodním

fenoménem. Nejlepší sportovci z celého

světa

se utkají ve specifických disciplínách o

olympijské medaile a o nesmazatelné zaznamenání do historie sportu. Tato utkání,
konající se
diváků

během několika

z celého

světa ať

Během

internetu.

nejpopulárnější
důležitou

dnů

v některém

světovém městě

sledují miliony

už přímo na stadionech nebo prostřednictvím televizí nebo
nejsledovanější

své 112leté historie se olympijské hry staly

sportovní událostí na

světě. Právě

tato

skutečnost

a

se stala velmi

pro obchodní firmy, které v hrách vidí velkou obchodní příležitost.

Příležitost

pro

zviditelnění

společnosti.

obchodní

olympijské hry na 38

však nevidí v olympijských hrách jen sportoYci a
světa

Další, kdo usiluje o pozornost celého

olympijských her, jsou

čest

málo

města,

měst

která tyto hry

pořádají.

z Evropy, Ameriky, Asie

Dosud

či

na dobu konání

pořádalo

Austrálie.

či

zimní

letní

Některá města měla

hry pořádat dokonce víckrát než jednou.
pořádat

Výsadu

tak velkolepou

světovou

událost chce mít i

české

hlavní

město

Praha. Praha se uchází o pořádání olympijských her celkem už potřetí. Poprvé to bylo o
pořádání

letních olympijských her pro rok 1924. Podruhé pak kandidaturu na

her pro rok 1980 zastavila v roce 1968

sovětská

vojska. Jak se

říká

"do

pořádání

třetice

všeho

dobrého", je Praha připravena stát se hostitelským městem pro olympijské hry.
Kandidatura vyžaduje velmi mnoho práce a prostředků. Jedním důležitým bodem pro
podání kandidatury je výzkum
k možnosti
zaměřena
pořádání

pořádat

v hlavním

veřejného mínění.

městě

Jak se staví

česká veřejnost

Právě

skutečnost

letní olympijské hry.

na tuto

tato diplomová práce. Výzkum je proveden na pražské
olympijských her v Praze podle pražské

veřejnosti

veřejnosti.

se pokouším

je

Otázku

zodpovědět

v této práci.
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2.CÍLE A ÚKOLY VÝZKUMU
Hlavním cílem diplomové práce bude zjistit
postoje a názory pražské

veřejnosti

prostřednictvím

metody dotazování

na pořádání olympijských her v Praze v roce 2016.

Tyto názory pak posléze zpracovat a interpretovat tak, aby bylo jasné, jak pražští
občané

uvažují v souvislosti s možností pořádat olympijské hry v Praze v roce 2016.

Jednotlivé úkoly tohoto výzkumu jsou definovány v následujících bodech:
1. Prvním dílčím úkolem výzkumu bude zjistit, jaký názor má pražská veřejnost na
ekonomickou stránku
mělo

zajištění případných

olympijských her v Praze a jak by se

využít veřejných zdrojů k financování této akce.

2. Zjistit postoje pražské

veřejnosti

v souvislosti s výstavbou nm.-ých sportovních

zařízení potřebných

pro olympijské hry, s využitím stávajících sportovních

stadionů

dále pak s rozmístěním

a

zařízení,

těchto sportovišť

i mimo území

Prahy.
3. Zjistit, zda Praze pomůže podle názoru Pražanů případné

pořádání

olympijských

her k dobudování dopravní infrastruktury.
4. Vyzkoumat u pražské

veřejnosti,

jak si myslí, že

případné

olympijských her ovlivní cestovní a turistický ruch v Praze a dále pak
pozici a známost Prahy, jako města ve

pořádáni
světovou

světě.
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
3.1. Marketingový výzkum
Marketingový výzkum může být chápán jako jakákoliv sbírka faktů, relevantních pro
určité

marketingové rozhodnutí.

samotný proces získávání těchto
lze

říci,

potřebná

Stejně
faktů

pro dané marketingové rozhodnutí. Jinými slovy

že za marketingov)· výzkum
nebo

přispívající

tak lze marketingový výzkum chápat i jako
může

být považována jakákoliv informace

marketingovému rozhodnutí,

stejně

tak i metody a postupy

užívané k získávání těchto informací.
"Výzkum je pro marketing odrazovým můstkem." 1
"Účelem marketingového výzkumu je pomáhat řešit a zdokonalovat marketingová

rozhodnutí; vybírat optimální možnosti nebo dokonce

vytvořit

program pro

marketingová rozhodnutí. "2
Nicméně

se technologie marketingového v)·zkumu netýkají pouze marketingových

rozhodnutí, ale jsou široce použitelné pro pomoc

při

odvětví.

sociální problematiku, tvorbu interní

Ta zahrnují

průzkumy veřejného mínění,

rozhodování v jakémkoliv jiném

politiky, personální management při zjišťování mínění zaměstnanců, atd.
vnějším

"S pomocí marketingového výzkumu lze získat údaje o
marketingovém

prostředí,

tj. o možných

změnách

vnitřním

ekonomick)·ch, politických,

demografických, sociologick}·ch, kulturních a politických
postojích, názorech a

a

faktorů

potřebách zákazníků, partnerů, konkurentů

a

na

straně

veřejnosti

jedné a o
na

straně

druhé."3

KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. L vydání. Praha:
Management Press. 2000. s. 46.
2
HAGUE, P.: Průzkum trhu. L vydání. Brno: ComputerPress. 2003. s. 5.
3
FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T.: Marketing - základy a principy. L vydání. Brno:
ComputerPress. 2003. s. 69.
1
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3.2. Kvantitativní a kvalitativní výzkum
Rozdělení

na kvantitativní a kvalitativní je jedno z možných

dělení

marketingového

výzkumu. Jedná se o dva odlišné výzkumy, používající odlišné výzkumné metody,
nicméně

v praxi se

soustřeďuje

často

na získávání

kombinují. Jak z názvu vyplývá, kvantitativní výzkum se
nějakého

množství dat, které se pak analyzuje pomocí

statistických metod. "Pracuje se s velkými soubory

respondentů,

výsledky se obvykle

dají zobecnit na celou populaci."4
Naproti tomu kvalitativní výzkum se zabývá
řečeno,

sběrem

"kvalitativních" dat. Jinak

nezáleží zde na množství získaných dat a následné statistické analýze, nýbrž se

zde hledí na obsah získaných informací. V tomto
respondentů

případě

počet

bývá

zkoumaných

menší než u kvantitativního výzkumu. Analýza těchto dat u kvalitativního

výzkumu je však

značně složitější

než tomu je

Y případě

kvantitativního výzkumu.

Hlavním problémem je interpretace získaných dat, protože

například

obyčejná

myšlenka řečená jedním z dotázaných může být jen falešnou stopou.
Kvantitativní a kvalitativní výzkum se liší ve třech důležitých aspektech:
typ problému, který mohou řešit,

metody a techniky sběru dat,
analýza a technika analýzy.

3.3. Proces marketingového výzkumu
"Marketingový výzkum - systematická sbírka, analýza a interpretace informací
relevantních pro marketingová rozhodnutí." 5
Proces marketingového výzkumu má
uskutečňovány, ať

několik

základních

kroků,

které jsou

už se jedná o jakýkoliv druh marketingového výzkumu. Tyto kroky

jsou znázorněny v následujícím schématu:

4

PŘIBOV Á, M. a kol.: Marketingový výzkum v praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 1996. s.

28.
5

HAGUE, P.: Pruzkum trhu. 1. vydáni. Brno: ComputerPress. 2003. s. ll.
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Cíle výzkumu

Zdroje dat
Metody a techniky sběru dat

I

t
Určení

velikosti vzorku

I Sběr dat I
t
Zpracování a analýza dat

I

t
Zpracování a interpretace závěrečné zprávy

Schéma l. Proces marketingového výzkumu
Zdroj: PŘIBOVÁ (1996)

3.3.1. Cíle výzkumu
"Prvním krokem je

přesná

definice výzkumného problému a cíle, kterého chceme

dosáhnout." 6 Stanovení cíle je podstatným vyjádřením, čeho má konkrétní výzkum
dosáhnout. Bez definice cíle se výzkum

může proměnit

ve zbytečně promrhanou

energii, která nevede k žádnému poznatku. Všechny ostatní kroky procesu se pak
odvijejí právě dle jasně definovaného cíle.
Cíl výzkumu by

měl

být stanoven

stručně, jasně

a jednoznačně.

moc obecn)· a globální, jelikož takto stanovený cíl
způsoby

může

Neměl

by však být

být chápán zcela

různými

a získané informace pak mohou být velmi zavádějící.

Cíle tohoto výzkumu jsou uvedeny v kapitole 2.

PŘIBOV Á, M. a kol.: Marketingový výzkum v praxi. I. vydání. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 1996.
s. 31.
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3.3.2. Zdroje dat
Zdroje relevantních dat pro daný výzkum lze rozdělit na:
primární,
sekundární.
Primární data jsou taková, která jsou

vytvářena přímo

tím konkrétním výzkumem.

Neboli primární data jsou sbírána a utvářena pro účel daného výzkumu.
Naproti tomu sekundární zdroje dat, jsou takové, které jsou už

vytvořeny

a pouze

použity pro účely jiného výzkumu. Sekundární zdroje dat lze dále rozdělit na:
interní,
externí.
Mezi interní zdroje dat patří především vlastní zdroje dat firem. To jsou např.:
firemní informace o cenách produktů,
zápisy z obchodních jednání,
zprávy ze služebních cest,
archivovaná korespondence se zákazníky,
informace z reklamačních řízení.
Externí zdroje dat jsou mnohem rozsáhlejší. Jedná se o
Patří

veřejně přístupné

informace.

sem např.:

Internet;
online databáze a tržní údaje,
specializovaná průmyslová data,
údaje o společnostech,
vládní statistiky.
Obchodní zdroje;
přehledy

firem,

informace z veletrhů,
informace z obchodních setkání,
brožury a bulletiny vydávané firmami.
Průmyslové

orgány;

Zprávy marketingového vý·zkumu;
8

Tisk;
knihovny,
informační

databáze,

tiskové agentury.
Seznamy;
Databáze z regionálních řídících orgánů.
Zdroje dat tohoto výzkumu jsou primární, tzn. že data budou tímto výzkumem přímo
vytvářena.

3.3.3. Metody a techniky sběru dat
3.3.3.1.

Kvalitativní metody

Hloubková interview

Tato metoda slouží k získání informací k určitému problému od odborníka, který se
daným problémem zabývá.
očí.

Většinou

Tento rozhovor se pak

často

se jedná o delší, nestrukturovaný rozhovor z očí do

nahrává na kazetu, ze které je pak možné zjistit

veškeré skutečnosti, které mohly tazateli uniknout během interview.
U těchto

rozhovorů

dobu trvání interview.
může

lépe

vlastně

porozumět

má respondent možnost mluvit a vyjádřit se k problému po celou
Důležité

pro tazatele pak je velice pečlivě naslouchat, jelikož pak

dané problematice a následně pak klást další hlubší dotazy, což je

podstata hloubkového interview.

Diskusní skupiny

Diskusní skupiny (nebo také ohniskoYé skupiny) jsou
technikou

sběru

potřebných

nejpoužívanější

dat. Daná skupina je tvořena 6-12 respondenty,

kritérií

pečlivě

pro konkrétní výzkum. V)-hoda takové

v psychologickém faktu, že lidé se dokážou snáze

otevřít,

kvalitativní

vybranými dle

skupiny

spočívá

jsou-li součástí malé skupiny.

"Netolerantní nebo odvážné prohlášení jednoho z účastníků rozhovoru vede i ostatní

9

k vyjádření osobního názoru, až se

účastníci

jako skupina

přiblíží

k uznávanému

standardu upřímnosti." 7
Pracovník výzkumu je zde v roli vedoucího diskuse
diskusi

řídí

poskytovat

a

podněcuje, přičemž

během

sezení

různé

se snaží o udržení

či

moderátora, který danou

uvolněné

atmosféry.

Může

také

materiály, jako jsou popisy, ilustrace, vzorky, obaly

reklamní materiál. Tato diskuse je

či

stejně

jako hloubkové interview zaznamenávána na

jako

většina

kazetu.
Tato metoda má však

stejně

kvalitativních metod jednu velkou

nevýhodu. A tím je správná analýza a interpretace výsledků.

Panelová šetření
Při

této technice se využívá tzv.

zpravodajských jednotek, které poskytují
agentuře.

panelů,

což jsou stálé

opakovaně

výběrové

soubory

požadované informace výzkumné

Tyto panely jsou rozděleny na tři typy:

panel domácností,
panel prodejen,
panel televizních diváků.
Díky opakovanému poskytování stejného druhu dat je možné tímto

šetřením udělat

dlouhodobá srovnání.

Panel domácností
Zde se jedná o vzorek domácností, které poskytují informace o svých nákupech a to
velmi

podrobně.

Tyto informace se zaznamenávají do tzv. nákupního deníku, který se

pak obvykle jednou za dva

měsíce

vyhodnocuje. Tak lze

například

v určitém regionu

zjistit nákupní zvyklosti.

Panel prodejen
Tento

panel Je

maloobchodní

7

sítě

reprezentován

vzorkem

prodejen,

zastupujících

strukturu

ve vybraném segmentu. Sledují se zde informace o nákupech,

PŘIBOV Á, M. a kol.: Marketingový výzkum v praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 1996.

s. 56.

10

prodejích a zásobách jednotlivých značek,
Stejně

přičemž

auditů.

se využívá inventur, faktur a

jako u panelu domácností se tyto data vyhodnocují

většinou

jednou za dva

měsíce.

Panel televizních diváků
Pomocí speciálních
v daný čas

právě

měřících přístrojů

jsou sledovány domácnosti, jaký program

sledují v televizi.

Experiment
řešící

Metoda experimentu je výzkum,

vztah

příčiny

a

následků.

Existují dva

základní typy experimentů:
v laboratorních podmínkách,
v přirozených podmínkách.
V laboratorních podmínkách se respondenti
prostředí,

účastní

výzkumu v uměle

vytvořeném

kde pak testují daný produkt.

V přirozených podmínkách je pak testován zájem o produkt a ochota za
v určitých prodejnách či

zařízeních,

něj

zaplatit

poskytujících daný produkt.

Pozorování

Tato metoda se

vyznačuje především

neaktivní

účastí

pozorovaného respondenta.

"Místo toho, abychom dávali lidem otázky, pozorujeme, jak se chovají, jaké pocity
vyjadřují atd." 8 Pozorování se používá všude tam, kde je mnohem vhodnější, než přímé

dotazovaní,

či

komunikace s respondentem. Výsledky takového pozorování pak jsou

zaznamenávané formou poznámek, nebo v lepším
umožní

přesnější

případě

kamerou. Záznam pak

interpretaci dat. Použití metody pozorování je však dáno

řadou

podmínek:
musí být jasně a přesně určen objekt pozorování,
musí být jasně a přesně určeno

časové

rozložení pozorování,

musí být jasně a přesně určen způsob zaznamenání pozorování.
8

PŘIBOV Á, M. a kol.: Marketingový výzkum v praxi. 1. vydáni. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 1996.

s. 46.
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Pozorování či pozorovaná situace pak může být:
přirozená (např.
uměle

co lidé kupují v supermarketu),

vyvolaná (např. ochutnávky).

zřejmé,

skryté.

strukturované (pozorovatel je

přesně

instruován o postupu a rozsahu pozorování

i o způsobu záznamu),
nestrukturované (pozorovatel dostává pouze požadavek na data, která má
přinést).

přímé

(probíhá současně s pozorovaným jevem),

nepřímé

(pozorují se pouze následky jevu).

osobní (pomocí vlastních smyslů),
s využitím technických zařízení.
Dále jsou uvedeny kvalitativní metody rozdělené podle HAGUA (2003).

Projektivní techniky

Tyto techniky využívají
při

prvků

psychologie, užívané např.

hloubkových interview k překonání

komunikační

při

skupinových diskusích,

bariéry mezi respondentem a

tazatelem. Hlavním problémem těchto technik je, jak tomu bylo i v případě předchozích
kvalitativních metod, správná analýza a interpretace získaných dat.

Nepřímá

otázka

Otázka položená tazatelem je adresována jiným lidem, jejichž

odpověď

pak

vyvolat reakci k odpovědi respondenta, který tak nemusí odpovídat hned a
Dalším typem pak

může

být sled otázek, kterými respondenta

může

přímo.

postupně přivedu

k požadované odpovědi.

12

Slovní asociace/větné doplňování/dokončování příběhu

Respondenti jsou požádáni, aby se k dané značce

či

produktu snažili najít slova, která

je napadnou právě v souvislosti se značkou či produktem. Lze také zaznamenávat nejen
Rozvinutější

formou takové

větné doplňování).

Respondent se

slova, ale i celé myšlenky a pocity, vyvolané produktem.
slovní asociace pak je
snaží doplnit

(nebo také

větu přečtenou či předloženou

vysoké, aby byla
Nejsložitější

dokončování vět

zajištěna bezprostřední

tazatelem. Tempo je u

těchto

a spontánní reakce bez dlouhého

technik

přemýšlení.

formou pak je dokončení celého příběhu.

Analogie/symbolická analogie

Tato projektivní technika v sobě skrývá možnost otevřít respondentovu mysl. Jde zde
převážně

o

představivost,

kdy se

může například

názvem značky představil osobu, předmět,

zvíře,

respondentovi navrhnout, aby si pod

barvu, hudbu atd.

Fantazie
I tady se využívá

představivosti

respondenta. Tazatel

představí

respondentovi

předmět v úplně jiném světě. Úkolem dotazovaného je pak oprostit se od běžného

života a vžít se do jiného světa, navodit bujné představy a fantazii.

Budoucí vývoj

Budoucí vývoj je další

způsob otevřenějšího

budoucnost daného produktu

či značky.

myšlení. Respondent má za úkol popsat

Tato metoda

může

odhalit možné siné a slabé

stránky.

Nekrolog

Podobná metoda jako budoucí vývoj, avšak respondent by
produktu

či značky

měl

sepsat nekrolog

obsahující dobré i špatné vlastnosti produktu a

důvod

jeho

vymizení.
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Kreslení
Jedná se o obrazový test, který respondentovi ukládá možnost naznačit své myšlenky
v nezávislém

prostředí

(obrázek). Na tomto obrázku je

znázorněna nějaká

nejasná

situace a je zde potřeba doplnit obsah bubliny k jedné z postav na obrázku.

Obrazová asociace/interpretace
Předloží

se respondentovi tabule s několika obrázky určitého druhu (domy, lidé, auta,

atd.). Dále je respondent požádán, aby spojil daný
z

obrázků

podle nějaké souvislosti.

Například:

Kdyby

předmět,

měl

produkt s některým

tento produkt jezdit nějak)m

autem, které by to bylo?

Psycho-kresba
Respondentovi se poskytne materiál, podle kterého má za úkol
který

představuje

jejich pohled na

značku či

vytvořit

obrázek,

produkt. Tento obrázek pak respondent

okomentuje, aby se získali jeho myšlenkové pohnutky Y

době

kreslení.

Modelování
Tato metoda není v praxi moc užívána,

nicméně

také patří k projektivním technikám.

Respondentovi je dána plastelína, se kterou má vymodelovat podobu produktu, který je
předmětem

diskuse.

Psychodrama
Tato technika je založená na hraní jakéhosi divadla, kde jsou
přiděleny

respondentům

role a je vyvolána konfliktní situace. Respondenti pak dle svých rolí hájí své

zájmy. A zde lze právě vysledovat požadované informace o produktu.
3.3.3.2.

Kvantitativní metody

Dotazování
Dotazování je hlavní dnes používanou metodou
několik druhů

respondenta.

sběru

kvantitativních dat. Existuje

dotazovacích metod, jenž se liší od sebe formou kontaktu tazatele a

Nicméně

všechny mají

společný

Tím faktorem jsou otázky, jejich forma a

jeden faktor,

hlavně

ovlivňující

získaná data.

volba slov použitých v otázce. Více se

o této metodě věnuji v kapitole 4.1.1.
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Použité metody pro tento výzkumjsou popsány v kapitole 4. 1.

3.3.4.

Určení

vzorku

Vzorky jsou základním kamenem jak u kvantitativního výzkumu, tak i u
kvalitativního výzkumu. Velikosti vzorků a jejich přesnost a pravděpodobnost jsou dány
potřeba

statistickými teoriemi. Velikost však není jedin}· faktor, který je
určování

zkoumaného vzorku

vzorek respondentů vybírán.
3.3.4.1 .

Vzorky s

Je

třeba

také zvážit, jakým

Způsoby vytváření vzorků jsou

způsobem

při

bude

v základě dva hlavní:

částečně ovlivněným výběrem

U této metody je
respondentů

respondentů.

zvážit

výběr

respondentů ovlivněn

dotazovaných

posouzením vhodnosti

pro konkrétní výzkum, nebo je dán okolnostmi. Takto

ovlivněné

vzorky

mohou být:
kteří JSOU

dostupné vzorky - tyto vzorky obsahují respondenty,

nejsnáze

dostupní,
záměrné

vzorky - jsou

tvořeny

respondenty, u nichž se

předpokládá

stejný

či

podobn}· zájem o zjišťovanou skutečnost,
skupinové vzorky- respondenti jsou

rozděleni

do

několika

skupin dle

nějaké

vlastnosti a z každé z těchto skupin se pak vybírá vždy určitý počet respondentů.
3. 3. 4. 2.

Vzorky s

neovlivněným výběrem

Tato metoda je

často

označována

"pravděpodobnostní výběr".

být

součástí

ovlivněno

Specifická pro tento

vzorku pro všechny

žádnými

záměry

také jako "náhodný

členy

výběr

výběr

vzorků"

či

vzorku je stejná reálná šance

dané populace. Složení tohoto vzorku pak není

výzkumných

pracovníků. Nicméně

i

při

tomto typu

výběru

vzorku existují různé způsoby náhodných výběrů:
vzorky s jednoduchým náhodným

výběrem

- jednoduše se

náhodně

vyberou

respondenti z populace bez nějakých úprav,
vzorky systematické - zde se nejprve provede jednoduchý náhodný

výběr

a

z toho se pak vybírá každý n-tý respondent,
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vzorky

dělené -

respondenti jsou vybíráni jednoduchým náhodným

způsobem

z určitých velkých skupin obyvatelstva,
geografické vzorky (územní) - jednoduchý náhodný
z
Ať

respondentů

či

druhý typ

vymezit populaci, ze které pak bude
například

souborem

specifikovaných jedinců
jedinců či

Je

prováděn

na určitém území.

už se jedná o prvrú

tvořena

výběr

výběru

v)·běr prováděn.

Taková populace pak

"přirozených" jedinců

(například

nejdříve přesně

vzorku, je nezbytné

(dospělí

může

být

nad 18 let) nebo

sportovci, majitelé aut atd.) nebo jinými skupinami

seskupení.

Vzorek pro tento výzkum je popsán v kapitole 4.2.

3.3.5.

Sběr

"Sběr

dat

dat je obvykle nejen nejnákladnější fází výzkumu, ale je také nejnáchylnější ke

vzniku chyb. V případě pozorovacích studií se vyskytují

čtyři

hlavní problémy.

Někteří

respondenti nejsou doma a musejí být kontaktováni znovu, nebo musejí být nahrazeni
jinými,

někteří

odpovědi. "

spolupráci odmítají, další poskytnou

"Díky moderním

počítačům

neustále zdokonalují.
pomocí

předpojaté

nebo nepoctivé

9

Některé

telekomunikačních

z obrazovky a ukládány do

a

telekomunikačním prostředkům

výzkumné firmy se dotazují
a

počítačových

počítače.

sítí.

se metody

respondentů

Odpovědi

sběru

zjednoho místa

jsou snímány

Tím se eliminuje podstatná

část

dat

přímo

chyb, které by

mohly vzniknout špatným odposlechem nebo chybným přepisem. Jiné výzkumné firmy
jsou napojeny

přímo

na nákupní

střediska,

a tak jsou jim

nepřetržitě

poskytovány

aktuální informace o prodeji, dodávkách a skladových zásobách." 10
Jak probíhá sběr dat tohoto výzkumu je popsáno v kapitole 4.1.1.

KOTLER, P.:Marketing management (JO. Rozšířené vydání). 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s.r.o.
2001. s. 128.
1
KOTLER, P.:Marketing management (JO. Rozšířené vydání). 1. vydání. Praha: Grada Publishing, s.r.o.
2001. s. 128.
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časový harmonogram sběru dat

3. 3. 5. 1.
Sběr

dat pro tento výzkum je prováděn v období od 21. prosince 2007 do 15.

března

2008. V tomto období se sbírá dostatečné množství dat k vyhodnocení.

3.3.6. Zpracování a analýza dat
Ať

už se jedná o kvalitativní

vyplněný

či

kvantitativní výzkum,

dotazník, a to od respondenta

pak jedním z nejdůležitějších

bodů

či

závěrem

práce v terénu bývá

od výzkumného pracovníka. Analýza dat je

celého výzkumu, jelikož

při

špatném vyhodnocení

dat může být celý předchozí výzkum zbytečný či zavádějící.
3.3.6.1.

Jednoduchá analýza kvantitativních dat-

Jako množství zaznamenaných
interview či

vyplněných dotazníků.

v podobě grafu

či

tabulky,

odpovědí

Tyto

uvádějící

uzavřené

otázky

lze prezentovat celkové množství všech

odpovědi

seřadit

je dobré

do

úhlednější

výsledné hodnoty v procentech.

žádoucí také uvést číselný počet celkového množství

odpovědí,

formy

Nicméně

jelikož toto

číslo

je

je pak

použito pro určení přesnosti a spolehlivosti v)'Zkumu.
Dalším
označení

důležitým

bodem vztahujícím se k uvedené tabulce

a uvedení typu

respondentů,

zda byli použiti všichni

či
či

grafu je jejich přesné
jen

některá část.

Toto

se užívá zejména v případech, kdy dotazník obsahuje otázky týkající se pouze
konkrétních respondentů. Tento jev se označuje jako filtrování.
Pro srovnání

různých

skupin

respondentů

se využívá tzv.

křížová

anal}·za. Tabulka

takové analýzy pak zahrnuje všechny respondenty i "filtrované" respondenty. Velikost a
složitost takové tabulky pak záleží na požadovaných informacích a na úrovni srovnání
jednotlivých částí. Vzhledem k tomuto rozdělení se musí analýza dat brát v úvahu již při
plánování dotazníku.
Dále pak záleží vždy na zvoleném typu zpracovávané otázky, zda jsou použity další
statistické metody a údaje, jakými jsou například
Veškeré interpretace založené na jednotlivých

střední

hodnota, odchylka, chyba atd.

složitějších

údajích mají své hranice a

úskalí, a proto se tyto údaje užívají hlavně jen ke shrnutí údajů.
Dalším nástrojem, který je v praxi
vzorku, je vážený

průměr.

často

využíván pro

A to z důvodu

upřesnění

vyloučení

reprezentativního

nepřesností

v souvislosti
17

s demografickým rozložením populace. Ve

většině výzkumů

se musí užívat speciální
může

b}t za

typu otázek nebyl žádný problém s odpověďmi, jelikož byly

předem

software datové analýzy, jelikož zpracovat reprezentativní vzorek
hranicemi lehkých výpočtů.
3. 3. 6. 2.

U

Jednoduchá analýza kvantitativnfch dat -

předchozího

otevřené

dané. Naproti tomu u
odpověď.

může

stát, že

jednotlivé

odpověď

odpoyědi

do skupin podobn}·ch

skutečností.

může

názorů. Nicméně

zařazena

být

Zde je důležité

Jednoduchá analýza kvantitativních dat stejně

jako

číselné odpovědi,

nabídnuté

odpovědi.

přizpůsobit

se

do více skupin

tyto skupiny velmi

výzkumu, které je proto potřeba dokonale a jednoznačně znát.

Zde se postupuje

určitých intervalů.

při předchozích

je pak analýza

otázek. Je-li otázka položená
do

jedinečnou

100), je velmi obtížné získat všeobecný model. Je

jednoho respondenta

jelikož uvedl více

důkladně cílům

3. 3. 6. 3.

otázky má každý respondent naprosto

odpovědí hodně (přes

potřeba roztřídit

odpovědí,

otázky

Je-li respondentů málo (např. 10), je vcelku jednoduché hrnout tyto

Ale jestliže je
tudíž

otevřené

otevřeně,

je

číselné odpovědi

typech otázek. Jedná-li se o

těchto odpovědí

potřeba rozdělit

stejná jako u

jednotlivé

předem

uzavřených

číselné odpovědi

Tyto intervaly se tvoří nejlépe až na základě získaných

odpovědí,

aby se co možná nejpřesněji zachytily různé tendence.
Multivariační

3.3.6.4.

analýza
určit

Tato metoda pomáhá
umožní

podrobnější

marketing.

vztahy mezi více jak

dvěma

náhled na fungování trhu a zajistí

Multivariační

počítačových programů,

analýza je velmi složitá a je

jelikož na tyto

výpočty nestačí

nebo

potřebné

potřeba

třemi proměnnými.

To

podklady pro efektivní

využít specializovaných

pouhá jednoduchá matematika a

statistika. Zde však nastává faktor sprá\né interpretace dat, protože
výsledky analýzy a výsledky potřebují správnou interpretaci. Z těchto

počítač

poskytne

důvodů je potřeba

znát, co se s daty doopravdy děje a co poskytnuté výsledky opravdu znamenají.
3.3.6.5.

Analýza kvalitativních dat

U kvalitativního výzkumu se předpokládá menší vzorek než u kvantitativního, dále je
velmi

pravděpodobné,

vzhledem k malému
odpovědí

že se zde budou hodnotit
počtu respondentů

především otevřené

nemusí být použito

otázky.

Právě

rozdělení otevřených

do skupin, jak tomu bylo u kvantitativní analýzy. Protože se jedná skutečně o
18

kvalitativní výzkum, mohlo by dojít ke
používá výpisu doslovných
analýzy. Jak je uvedeno

odpovědí respondentů,

dříve,

audiovizuální medium. To

ztrátě některých

což

značně

u kvalitativního výzkumu se

následně

vyžaduje

pečlivé

podrobností. Proto se zde
zjednoduší celý proces

často

využívá záznamu na

prozkoumání záznamu, který je

přepsán

do textové podoby, nebo si výzkumný pracovník pouze

dělá

potřebné

pro daný výzkum. Interpretace takové analýzy je pak individuální záležitostí

poznámky

každého výzkumníka, jelikož najít dva výzkumné pracovníky interpretující stejná
kvalitativní data stejně je téměř nemožné.
Pro tento výzkum jsou metody použité pro zpracování a analýzu dat uvedeny
v kapitole 4.1.2.

3.3.7. Zpracování a prezentace závěrečné zprávy

Psaní závěrečné zprávy je ovlivněno nejen pracovníkem píšícím tuto zprávu, ale také
adresátem zprávy. Každý jedinec
Někdo

organizace preferuje jinou formu a obsah zprávy.

se zabývá podrobnostmi zkoumání, jiný požaduje jednoduchou a ke

snadnou zprávu.
přiměřená

"Při

či

Jednoznačně

je však vyžadována jasná struktura, výrazné

čtení

značení

a

délka odpovídající faktům.
závěrečné

psaní

vztahů,

podstatných

zprávy je nutné odlišit detailní informace od základních,

dát

významu tak, aby zpráva

zprávě

logickou strukturu,

působila přehledně

a

uspořádat

současně

tyto informace dle

poskytovala

čtenáři

možnost

doplnit souhrnné závěry detailními informacemi."ll
Závěrečná

se stále

zpráva však nemusí být

častěji

psané zprávy.

nutně

v papírové

formě

napsaného textu. V praxi

užívá prezentace pomocí programu PowerPoint, která tak slouží namísto
Nicméně ať

určité

se jedná o jednu

či

druhou formu zprávy, je žádoucí zprávu

uspořádat

do

závěrečné

zprávy. Záleží na každém výzkumném pracovníkovi, jakou strukturu si zvolí

pro svoji zprávu
zkoumání a

11

či

závěry

struktury. Neexistuje žádný pevný univerzální formát struktury pro

prezentaci. Musí však obsahovat
a

doporučení.

dvě důležité

Výsledky zkoumání

tvoří

sekce, a to výsledky

podstatu zprávy. Obsahuje

PŘIBOV Á, M. a koL: Marketingový výzkum v praxi. 1. vydáni. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 1996.

s. 132.
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všechna příslušná fakta a hodnoty získané výzkumem. Úkolem závěrů a doporučení pak
je převést tyto fakta a hodnoty na návrhy a dopady na plány zadavatele výzkumu.
Závěrečné

faktů

pomocí

zprávy jsou

tvořeny

těchto nástrojů

Použití tabulek a

grafů

je

pak

textem spolu s použitím tabulek a
pomůže udělat

podmíněno několika

dojem na adresáta

odpovědí,

kvantitativního výzkumu pak je

potřeba

tabulek,

grafů

Prezentace

závěrečné

zprávy.

faktory. Tím pn'ním je typ výzkumu.

Jedná-li se o kvalitativní výzkum, je žádoucí
s uvedením doslovných citací

grafů.

zpestřit

zprávu využitím tabulek

nebo nápaditých

rozhodnout v jaké

diagramů.

míře

by se

V případě

mělo

využít

a diagramů.

Dalším faktorem je typ uváděných dat. Záleží na požadované přesnosti nebo
podrobnosti
čísla

uváděných

hodnot. Diagram a graf může zjednodušit a zrychlit pohled na
Nicméně

a jejich pochopení.

skutečnosti,

jsou-li tato

čísla

detailním obrazem

která tento podrobný pohled vyžaduje, je v tomto

nějaké

případě přijatelnější

tabulka.
Provádí-li se

závěrečná

grafů

a

diagramů

měla

mít také strukturu a

zpráva

spolu s jinými nápaditými
pořádek,

prezentační balíček pochopit,
Závěrečná

způsobem

prezentace, je dobré použít

prostředky

různé

typy

prezentace. Prezentace by však

aby bylo možné pro kohokoli, kdo uvidí tento

o co v daném výzkumu jde.

zpráva tohoto výzkumu je uvedena v kapitole 6.
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4.METODOLOGIE
Tento marketingový výzkum je
vytvářena prováděným

prováděn

jako primární, veškerá data j sou tedy
odpovědi

výzkumem. Získají se tak aktuální názory a

poskytnuté respondenty.

4.1. Použité metody

4.1.1. Metody a techniky sběru dat - Dotazování

Jak již bylo uvedeno, dotazování je hlavní dnes používanou metodou

sběru

kvantitativních dat. V současnosti se používají čtyři typy dotazování:
osobní,
písemné,
telefonické,
elektronické.
4. 1. 1. 1.

Osobní dotazování

Osobní dotazování se provádí
v domovech

převážně

respondentů. Pouliční

jednoduchý dotazník. V

případě

na ulici (a jiných

veřejných

místech) nebo

dotazování je vhodné tehdy, používáme-li krátký a

delšího a komplikovaného dotazníku pak je možné

spíše využít dotazování v domácnostech respondenta, kde se dotazovaný cítí v pohodě a
nikam nespěchá, jako tomu může být v případě pouličního dotazování.

Výhody

Lepší
nutnosti

vysvětlení

-

přímý

kontakt tazatele s respondentem je výhodný v případě

vysvětlit nějaké skutečnosti

o výzkumu, použít názorné

pomůcky,

jako jsou

loga, reklamní materiál, popisy atd.

Hloubka - tazatel
odpovědím, může

k

odpovědím.

může

pozorovat na respondentovi

řeč těla

si lépe získat respondentovu pozornost,

Respondent má větší pocit

důvěryhodnosti,

může

a tím lépe

porozumět

respondenta motivovat

jelikož tazatel není jen někdo

anonymní na druhém konci telefonní linky.
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Větší přesnost

- tazatel dokáže poznat, zda respondent odpovídá podle svého

nejčistšího svědomí

nebo si jen vymýšlí

odpovědi.

Pro agenturu

provádějící

výzkum je

pak tazatel záruka pravdivých a přesných informací, poskytnutých respondenty.

Nevýhody

Organizace - zorganizovat
Náročnost

dostatečný počet

pak stoupá s geografickým

organizační náročnost

zvyšující

někdy

je

rozšiřováním

rozhovorů

je velmi

náročné.

výzkumu. Dalším faktorem

nezb)1ná osobní instruktáž. Taktéž je složitá

rozhovorů

kontrola a monitorování osobních

osobních

a tudíž se

většinou

spoléhá

svědomitost

tazatelů.

Náklady - u osobního dotazování je výše
s rozšiřování výzkumu,
náročnost

ať

už se jedná o

nákladů značně

počet respondentů

vysoká a stoupá spolu
nebo o geografickou

výzkumu. Navíc s tím narůstá i počet tazatelů, které je potřeba zaplatit.

Čas- zde záleží na typu osobních rozhovorů. Jedná-li se dotazování v domácnostech
respondentů,

je

časová náročnost

na cestování mezi jednotlivými domácnostmi vysoká.

Časová náročnost pak stoupá s rizikem nepřítomnosti respondenta ve své domácnosti.

To neplatí pro pouliční dotazování, kde časová náročnost není až tak vysoká.
4.1.1.2.

Písemné dotazování

Písemné dotazování je založeno na poštovním zasílání
Hlavní faktor

ovlivňující

odezvu

výzkumu. S tím úzce souvisí
vhodných

respondentovi.

je zájem o daný produkt,

výběr respondentů,

respondentů. Počet

rozhodující, jelikož je to

respondentů

dotazníků

či

téma

který je dán databází jmen a adres

otázek v dotazníku a velikost dotazníku však není

právě

zajímavost tématu

či

produktu, která ovlivní, zda

respondent dotazník vyplní a zašle zpátky či nikoli.
Dalším aspektem

působícím

na návratnost

osobní údaje respondenta. Vyšší
zůstane

dotazníků

pravděpodobnost

je

případná

nutnost poskytnou

na úspěch mají dotazníky, u kterých

zachována anonymita respondenta. Návratnost u

úspěšných výzkumů

se

pohybuje kolem 30%.
Důležitým

prvkem zvyšujícím možnost zvýšení ná\Tatnosti je přiložení

dopisu, který uvádí smysl v)·zkumu, pokyny pro

vyplnění

průvodru'ho

dotazníku a termín do kdy je
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žádoucí zaslat dotazník
přiložení

zpět

známky a obálky pro

na uvedenou adresu.
zpětné

Samozřejmě

zvyšuje motivaci

zaslání vyplněného dotazníku.

Výhody
Vlastní volba respondenta - respondent si zde volí sám, kdy a zda
tlačen

vyplní. Není nikým

vůbec

dotazník

k odpovědím, pokud to sám nechce. Záleží tak

čistě

na

dobrovolné vůli respondenta.

Náklady - výše

nákladů

osobnímu dotazování

na rozesílání

dotazníků

poštou

respondentům

je oproti

znatelně

menší a to i při velkém množství dotazníků.

největší

nevýhoda písemného dotazování. Pokud se nejedná o

Nevýhody
Návratnost - asi

pravidelné respondenty poskytující informace, je velmi

časté,

že dotazník

skončí

v odpadkovém koši potenciálních respondentů.

Spolehlivost
není

údajů

zaručena přílišná

- jedná-li se o dotazníky, poskytující anonymitu respondenta,
spolehlivost poskytnutých

odpovědí.

Respondent si

může

snadno

vymýšlet nepravdivé informace.
Čas- zde je čas brzdícím faktorem. Doba od poslání dotazníku až po jeho zpětné

obdržení může být velmi dlouhá Dochází pak k velkému časovému rozložení výzkumu.
4.1.1.3.

Telefonické dotazování

Princip telefonického dotazování

spočívá

v telefonickém rozhovoru s respondentem,

který je na druhém konci telefonní linky.

Výhody
Rychlost - rychlost provedení

určitého počtu rozhovorů

Tazatel nemusí nikam jezdit ani chodit, data zaznamenává rovnou do
okamžitě

analyzuje. Nemusí se navíc

čekat

na

značně

vysoká.

počítače,

který je

je zde

odpovědi respondentů,

jako tomu bylo

v případě písemného dotazování.
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při

Náklady -

telefonických rozhovorech je úroveň nákladů relativně nízká. Odpadají

zde cestovní náklady

tazatelů,

náklady na papír na dotazníky. Spolu s rychlostí

tvoří

náklady hlavní výhody telefonického dotazování.

Osobní

bezpečnost

- respondenta i tazatele.

Při

dotazování v domácnostech

mít respondent strach pustit tazatele do své domácnosti,
strach

navštěvovat

respondenty bydlící v rizikových

stejně

může

tak tazatel

čtvrtích, popř. může

může

mít

mít i strach

z napadení při pouličním dotazování.

Monitoring a kontrola - dohled nad tazateli, pracujícími v jednom centrálním

bodě,

je mnohem jednodušší, než při práci v terénu. Rozhovory lze monitorovat odposlechem.

Nevýhody
Přítomnost

respondenta - jednou z nevýhod využití telefonu

respondenta v dosahu telefonního

přístroje.

může

být

nepřítomnost

Tento problém se však zmenšuje s využitím

mobilních telefonů.

Vysvětlení

a názornost- nelze zde použít žádných názorných

potřeba vizuální

kontakt.

Představa

pomůcek,

u kterých je

respondenta tak může být značně zkreslená.

Doba rozhovoru - není vhodné použít telefonický rozhovor pro dlouhé
dotazovárú. Rozhovor by měl být kratší,

neměl

či

hloubkové

by přesáhnout 10-15 minut.

Osobní kontakt - jediný kontakt, který má tazatel s respondentem je přes telefon. Je
tudíž velmi obtížné pro tazatele respondenta odhadnout a identifikovat.

Spolehlivost informací - i

přesto,

že nejspíš tazatel zná jméno i telefonní

číslo

respondenta, není zaručena naprostá spolehlivost poskytnutých dat a odpovědí.
Nicméně

proti uvedeným nevýhodám stojí rychlé zlepšovárú

služeb, jež v budoucnu umožní telefonickému dotazování výrazné
použití oproti osobnímu nebo písemnému dotazování. Jedná se
videotelefonů

telekomunikačních
rozšíření

především

a

častější

o použití

a pořádání video-diskusí.
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4. 1. 1.4.

Elektronické dotazování
počítačů

Využití

marketingových
programů,

a internetu se postupem

výzkumů.

času

stalo nezbytnou

součástí

Navíc si to vynutilo používání výzkumných

počítačových

které dokážou velmi rychle zpracovávat a analyzovat potřebná data.

Tento typ dotazování využívá v podstatě elektronickou formu psaných
Nicméně

všech

oproti psaným

dotazníkům

dotazníků.

poskytuje nesporné výhody, jako je

připojení

ilustrací (obrázky, fotky, videa) a užití zvuku. Dotazník lze rozesílat e-mailem, nebo se
dotazník může

uveřejnit

a propojit s webovými stránkami.

Výhody
výpočetní

Využití

techniky -

zadávat tazatel. Díky využití

umožňuje

výpočetní

okamžité zpracování dat, které nemusí
vyloučí

techniky se

možnost chyb lidského

faktoru.

Rychlost výzkumu.

Ať

právě

užití

výpočetní

techniky poskytuje vysokou rychlost provedení

už se jedná o rychlost spojení s respondentem či zpracování dat.

Možnost audiovizuálních

prostředků

umožňuje

- jak je popsáno výše,

tento typ

dotazování využití názorných pomůcek v audiovizuální podobě.

Potenciál internetu - internet lze využít pro online diskuse, kde výzkumný pracovník
plní roli virtuálního moderátora. Vzhledem k anonymitě
větší

účastníků

diskuse lze očekávat

odhalení než je tomu tak u osobních rozhovorů.

Nevýhody

Identifikace respondenta -

právě zmíněná

anonymita však

může

být i

značnou

nev)·hodou, jelikož respondent může být pomocí internetu téměř kýmkoli, jen ne sebou.
Toto není možné žádným

způsobem

odhalit a tak nezb)-vá výzkumným

pracovníkům

nic jiného než věřit poskytnutým informacím.

Internet a

výpočetní

technika -

stejně

těchto

technologií je nespornou

přístup

k internetu nebo dokonce

jako využití

výhodou, je to také nevýhoda, jelikož všichni nemají
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ani nevlastní

počítač. Nicméně

situace se stále

neuvěřitelně

rychle zlepšuje díky stále

lepším nabídkám výrobců výpočetní techniky a poskytovatelů internetových služeb.

Spolehlivost informací-

stejně

jako u písemného a telefonického dotazování záleží

na poctivosti a dobré vůli respondentů poskytnout pravdivé informace.

Pro srovnání
způsoby

těchto čtyř způsobů

dotazování je uvedena tabulka srovnávající tyto

v několika hlavních faktorech výzkumu:

Uroveň

Faktor srovnání
výzkumu

Vysoká

Náklady

Osobní

Náročnost

na

Elektronické

Telefonické

Elektronické

Osobní

Kontakt s

Písemné

Telefonické
Telefonické

Osobní

respondentem

Písemné

Elektronické

Míra návratnosti
odpovědí

Písemné

Telefonické

Osobní

orgamzac1

Nízká

Střední

Písemné

Elektronické

Rychlost provedení

Telefonické

Písemné

výzkumu

Elektronické

Osobní

Tab. 1. Srovnání forem dotazování
Zdroj: ČÁSLAVOV Á (2005)

Pro

účely

tohoto výzkumu Je použita metoda dotazování, jedná se tedy o

kvantitativní výzkum. Jako typy dotazování jsou zvoleny osobní, písemné a
elektronické. Je tak využita kombinace výhod jednotlivých
písemné a elektronické dotazování je
podobě respondentům

vytvořen

typů

dotazování. Pro

dotazník, který bude i v elektronické

rozesílán e-mailem (v případě elektronického typu dotazování).

4.1.2. Vyhodnocování

Pro zpracování získaných dat je použita jednoduchá analýza kvantitativních dat.
Dotazník obsahuje

především uzavřené

otázky, tudíž zpracování není otázkou složitých
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procesů. Odpovědi
počet

na každou otázku jsou zpracovány do tabulek obsahující

přesný

daných odpovědí, graf pak znázorňuje procentuální zastoupení odpovědí.

Respondenti jsou pak ve výsledcích rozděleni (filtrováni) dle

několika ukazatelů:

pohlaví,
věk,

sportovní aktivita,
sledovaní sportu v TV.
Následně je

použita křížová analýza pro tyto skupiny respondentů.

4.2. Zkoumaný vzorek
Vzorek tvoří lidé starší 15 let, vzhledem k předpokladu, že mladší respondenti nejsou
schopni

spolehlivě

a

upřímně odpoYědět

na všechny otázky. Všichni respondenti jsou

trvalými obyvateli Prahy, jelikož jich se týká téma výzkumu nejvíce. Velikost vzorku je
stanovena přibližně na 300-400 respondentů. ReprezentatiYní vzorek pro celou Českou
republiku je 1006,
přibližně

400

naprosto

dostačující.

Výběr

přičemž

respondentů.

marketingové v)·zkumy používají vzorky o velikosti

Proto je použitá velikost vzorku pro

účely

dotazovanýchje proveden metodou jednoduchého náhodného

o vzorek s neovlivněným

výběrem.

Zvolená struktura vzorku je

tohoto výzkumu

výběru,

jde tedy

rozdělena

podle

pohlaví, věku, sportovní aktivity a sledovanosti sportu v televizi - viz kapitola 6.1.

4.3.

Příprava

dotazníku

4.3.1. Konstrukce dotazníku
"Dotazník je strukturovaný sled otázek, navržených za účelem

zjištěn názorů

a

faktů

a následného zaznamenání těchto údajů.'" 2

12

HAGUE, P.: Průzkum trhu. l. vydání. Brno: ComputerPress. 2003. s. 103.
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Pro marketingový výzkum je dotazník hlavním

formulářem

poskytujícím data pro

následnou analýzu a v návaznosti na to pak poskytují interpretovaná data podklad nejen
pro marketingová rozhodnutí.

Záměrem

dotazníku je:

získání přesných informací od respondentů,
poskytnutí struktury rozhovorů,
zajištění

standardního formuláře,

ulehčení

zpracování dat.

Obecné zásady tvorby dotazníku
vytvoření

seznamu informací, které má dotazník

přinést

v návaznosti na cíle

výzkumu,
určení způsobu

dotazování - pro každý způsob bude dotazník jinak upraven,

specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich v)·běr - dotazník se musí
dané

skupině přizpůsobit,

konstrukce otázek v závislosti na požadované informace,
konstrukce otázek a odpovědí v souvislosti se způsobem zpracování dat,
úprava grafické podoby dotazníku a jeho vzhledu.

Typy otázek
Uzavřená- odpovědi
příslušnou odpověď,
nejsnadnější

na otázku jsou

předem

nabídnuty a respondent pouze

označí

která se nejvíce přibližuje jeho názoru. Tento typ otázek umožňuje

zpracování odpovědí.

Otevřená-

respondent sám vypisuje

možností. Oproti

uzavřenému

odpověď

na danou otázku bez nabídnutých

typu otázky je zpracování

odpovědí poměrně složitější,

jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.6. Zpracování a analýza dat.

Polo-uzavřená

- respondent má na

výběr několik

nabídnutých

odpovědí

s tím, že je

uvedena kolonka i pro jeho vlastní odpověď, kterou musí sám vypsat.
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Typy odpovědí
odpovědi

V závislosti na typu otázky mohou být
otevřené

předem.

otázky. V případě
Tyto nabídnuté

uzavřené

odpovědi

vypsány respondentem v

odpovědi

otázky jsou

případě

respondentovi nabídnuty

mohou mít více forem:

slo\nÍ,
číselné,

hodnotící stupnice.

Hodnotící stupnice
Hodnotící stupnice
měřit úroveň
třemi

(často

také nazývané jako škály) se používají tehdy, je-li

subjektivního názoru respondenta. V praxi se respondent

může

potřeba

setkat se

typy hodnotících stupnic:

Číselné (numerické) -užívají se k hodnocení pomocí číselné hodnoty. Využívá se
různého
může

rozsahu číselných stupnic (tří-,

čtyř-, pěti-,

sedmi-, deseti-

stupňové). Například

tato stupnice být použita pro hodnocení kvality určité služby, hodnocené známkou

jako ve škole:
1

2

3

4

5

Slovní - pro respondenta jsou slovní stupnice mnohem srozumitelnější, jelikož dávají
danému stupni
stupnice

můžou

Příkladem

určitý

význam.

mít také

Odpověď

se pak dá také lépe interpretovat. Slovní

různý počet stupňů.

pro slovní stupnici

může

být

Užívají se jak dvou- tak i

více-stupňové.

vyjádření důležitosti určitého

faktoru pro

produkt:
Velmi důležité

Docela důležité

Ani důležité ani nedůležité

Grafické - tato metoda je požita jen
psychologické otázky. K
respondenta. U

těchto

odpovědí. Příklad může

vyjádření odpovědi

stupnic je pak
b}t

vyjádření

Nemoc důležité

zřídka. Nicméně

pak slouží

důležitá

Vůbec

není důležité

se používá

zvláště

řada "smajlíků" určující

pro

pocity

správná interpretace a zpracování

pocitu, jaký v respondentovi vyvolá určité slovo,

barva, atd.:
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V souvislosti s cíly \jzkumu je stanoven seznam informací, jež má dotazník
přinést:

Základní údaje o respondentovi:
pohlaví,
věk,

sportovní aktivita,
sledování sportu v TV.
Obecná informovanost o pořádání olympijských her (dále jen OH) v Praze:
zda respondent někdy slyšel, nebo ví o pořádání OH v Praze,
zda respondent sleduje dění kolem pořádání OH v Praze,
zda respondent chce, aby se konaly OH v Praze,
zda by se mělo konat referendum o možném pořádání OH v Praze,
možné navštívení nějaké

soutěže

v případě konání OH v Praze,

obavy při pořádání OH v Praze.
Financování OH:
-

jaký by měl být podíl veřejných financí na ekonomickém zajištění OH v Praze,
zda má ČR dostatek finančních prostředků pro pořádání OH,

-

jaký bude hospodářský výsledek OH v Praze.

Sportovní zařízení:
kde by měl stát olympijský stadion,
-

jak se respondent staví k možnosti pořádání některých soutěží mimo Prahu,
zda má ČR dostatek sportovních zařízení,

-

jaký by měl být poměr mezi novými a stávajícími sportovními zařízeními.

Dopravní infrastruktura:
zda podle názoru respondenta pomůže pořádání OH dopravní

infrastruktuře.

Cestovní ruch:
zda pořádání OH v Praze zvýší známost města ve

světě,

zda se změní množství turistů po případném pořádání OH v Praze,
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zda bude mít vliv pořádání OH na cestovní ruch v Praze,
jaká další pozitiva by mohla dle názoru respondenta přinést olympiáda v Praze.

-

4.3.2.

Výběr

Na

základě

otázek, forma a tvar
výše uvedeného seznamu jsou otázky v dotazníku

přizpůsobeny

tak, aby

byly nezaujaté, lehké, snadno pochopitelné a co možná nejpřesnější. V závislosti na tyto
požadavky byl stanoven i typ otázek.

4.3.3. Stanovení typu otázek
V dotazníku je použito 26 otázek, z toho 23
odpověďmi,

jednou

1

otevřená

ote\Ťenou

otázka a 2

možností pro

polo-uzavřené
respondentův

uzavřených

s předem nabídnutými

otázky s nabídnutými

odpověďmi

a

názor nesouhlasící ani s jednou z

nabídnutých odpovědí.
Tento

počet

a typ otázek je stanoven s ohledem na složitost zpracoYávání údajů. Jako

odpovědi jsou povětšinu

užity slovní formulace,

popř.

slovní hodnotící stupnice.

4.3.4. Struktura dotazníku
Dotazník je složen ze šesti částí dle seznamu informací, jež má dotazník přinést. Tyto
části

jsou rozděleny dle tematického okruhu otázek k dané problematice. Toto rozdělení

je provedeno v souvislosti s analýzou a následnou interpretací výsledků.

4.3.5. Zpracování dotazníku
Vzhledem ke

třem

formám dotazování jsou zpracovány

dotazníku pro co možná nejjednodušší manipulaci a snadnost

dvě

grafické podoby

vyplňování.

písemného a elektronického dotazníku se tyto dva liší grafickou podobou
odpovědí.

V případě

označování

U osobního dotazování pak je použit dotazník pro písemné dotazování.
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Dotazník pro elektronické dotazování je uveden v příloze 1.
Dotazník pro písemné a osobní dotazování je uveden v příloze 2.
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5.GENEZE POŘÁDÁNÍ OLYMPIJSKÝCH HER

5.1. Historie kandidatury na

pořádání

olympijských her

O tom, kde se budou konat olympijské hry, rozhoduje Mezinárodní olympijský výbor
(MOV), který je dále

zodpovědný

přípravu

za

a organizaci her. Vzhledem k tomu, že

došlo od prvních novodobých olympijských her v roce 1896 až po
zúčastněných sportovců

současnost

k nárůstu

z méně než 250 na více než 1O 000 z přibližně 200 zemí

světa,

j e třeba přikládat přípravě a organizaci her velmi důkladnou pozornost.
Olympijské hry jsou pořádány vždy jednou za čtyři roky,
pořádány

přičemž

od roku 1924 jsou

nejen letní olympijské hry, ale též i zimní olympijské hry. Až do roku 1992

byly tyto hry

pořádány

pořádání

v jednom roce. Poté se v roce 1994 však posunulo

zimních her, takže se uskutečňují vždy dva roky po letních hrách.
"0 pořádání olympijských her se může ucházet vždy kterékoli město

či

region, ale za

každou zemi má možnost kandidovat jen jediný zástupce. Kandidující
získat národní souhlas, protože
podporu celé

země. Města

uspořádání

nejpr\'e

město

musí

olympiády vyžaduje obrovské investice a

vytvoří organizační

výbory a

připraví

detailní

prezentaci. Členové MOV pak navštíví potenciální místo konání příštích her v každé
kandidátské zemi a všude posuzují vhodnost
koná

neoficiálně

prospěch.

členové

soupeřící města

a

se

občas

vedla k

MOV v 90. letech

přijímali

Tato praxe

Během

pravidla.

měst

během

pro

obviněním

většinu,

z korupce a po

někteří

50 procent) vyhrává právo

kandidát s nejmenším

členy

počtem hlasů

Nakonec, když se v centrech zbývajících

je

zjištění,

měst

že

pořádat

které pak obdrží

se

svůj

někteří

zpřísnit

kandidáti z užšího

Město,

vyřazen

schůzek

MOV ve

nedovolené dárky, musel MOV

tohoto hodnotícího procesu

hlasů (přes

her. Mnoho

nich snaží ovlivnit

vypadnou a nedostanou se na hlasovací seznam.
volebních

pořádání

svá

výběru
většinu

hry. Pokud nezíská nikdo

a dojde k novému hlasování.

shromáždí tisíce lidí, se

zveřejní

výsledek. Pro jednu zemi to znamená velikou radost, pro ostatní těžké zklamání." 13
Město pořádající
patří
13

olympijské hry musí b}i schopno zajistit celou

ubytování, doprava a mnoho dalších služeb pro

návštěvníky

řadu věcí,

her,

ať

mezi

něž

už jsou to

GIFFORD, C.: Olympijské hry od Atén 1896 k Aténám 2004. 1. vydání. Praha: Fragment. 2004. s. 12.
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členové

národních

týmů

nebo samotní diváci. Dále musí býi

odpovídající olympijská sportovní

zařízení

každého olympijského sportu. Mezi
potřeba

zajistit nábor a vyškolení

schopno zajistit

prověřována

a vybavení, která jsou

nezbytně důležité věci

tisíců

město

kolem

zástupci

zajištění

her je

lidí a tak stavba olympijské vesnice, kde bude

v průběhu konáni her bydlet a stravovat se naprostá většina sportovců a funkcionářů.
K úplnému

znění

pravidel o

pořádání

olympijských her je

přiložen výňatek

z Olympijské charty vydané Mezinárodním olympijským výborem v Lausanne v srpnu
2004. Tento výňatek je uveden v příloze 10.

5.1.1. Letní olympijské hry

Atény 1896 (6. - 15. 4. 1896)
Kandidátská města: Jako první

pořadatelské město

novodob)·ch olympijských her byly vybrány Atény.

Tak bylo rozhodnuto na prvním zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Paříži
23. - 24. 6. 1894. Toto rozhodnutí padlo pouhé dva roky
tudíž na

přípravu měl

překážky

kladené

zahájením prvních her,

během

olympijský výbor necelé dva roky,

nepřejícími řeckými

před

nichž musel

překonat

diplomaty. Vzhledem k tomu, že finanční nároky

takové akce jsou vysoké, muselo Řecko v roce 1895 pořádat sbírku. Za dva měsíce se
podařilo

vybrat 13 000 drachem. Avšak hlavní

vážený alexandrijský

občan

finanční

Georgios Averoff. Ten

pomoc poskytl

věnoval

miliardář

a

milion drachem na

rekonstrukci stadionu.
Paříž

1900 (14. 5. - 28. 10. 1900)

Kandidátská města: Na těchto hrách měly poprvé možnost
zůstala

daleko za

pořádat

a spojit hry spolu s pořádáním

opravdu velkolepé,

očekáváním.

nicméně

se

i ženy. Nicméně organizace těchto her

Mezinárodní olympijský výbor
Světové

později

Olympijské hry nakonec v rozruchu
přitáhly

soutěžit

s myšlenkou,

výstavy 1900. Myšlenka a plány byly

ukázalo, že

Světové

přišel

výstavy

skutečnost

je

poněkud

jiná.

proběhly takřka nepozorovaně

a

pozornost jen hrstky diváků, převážně cizinců.
34

St. Louis 1904 (1. 7. - 23. ll. 1904)
Kandidátská města: Chicago
Pořadatelé

Poprvé se konaly olympijské hry za oceánem.
stejnou chybu jako v Paříži, protože tyto hry byly

opět

v St. Louis však

spojeny se

zde se hry ztratily ve víru Světové výstavy a trvaly dlouhé

čtyři

Světovou

a půl

udělali

výstavou. I

měsíce.

Navíc tím,

že se hry konaly až ve Spojených státech, byly ochuzeny a mnoho evropských
sportovců. Nicméně

nakonec tyto hry

měly

velký sportovní i obecný

úspěch

a byly

vskutku novátorské. Poprvé se na nic udělovaly medaile za první tři místa.

Londýn 1908 (27. 4.- 31. 10. 1908)
Kandidátská města: Berlín, Milán, Řím
Tyto čtvrté olympijské hry se měly původně konat v Římě, avšak výbuch sopky
Vesuv v dubnu 1906 donutil Italskou vládu, aby požádala o

změnu

Itálie totiž potřebovala peníze na obnm'u oblasti na úpatí Vesuvu.
přijata

kandidatura Londýna. Na

které pochodovaly
v

čele.

Hry byly

při

těchto

hrách poprvé

tvořili

do dvou

částí.

Urychleně

proto byla

sportovci národní týmy,

zahajovacím ceremoniálu poprvé podle

rozděleny

kandidatury her.

států

se svou vlajkou

Na letní (individuální sporty) a na podzimní

hry (krasobruslení, box a kolektivní sporty). Na

těchto

vzdálenost maratonu jako 42,195 km. Posledních 195

hrách se pak poprvé objevuje

metrů přidal organizační

výbor

olympijsk}-ch her kvůli vzdálenosti ze zámku Windsor od královské tribuny na stadionu
v

Londýně.

Vzdálenost 42,195 km se pak stala od roku 1924 oficiální. V

poprvé zazní slavný citát: "Na

těchto

hrách není

důležité zvítězit,

ale

Londýně

navíc

zúčastnit

se."

Tento citát později převzal baron Pierre de Coubertin.

Stockholm 1912 (5. 5. - 27. 7. 1912)
Kandidátská města: Hry se poprvé stávají skutečně celosvětovými. Účastní se jich totiž zástupci všech
pěti světadílů.

Poprvé zde pořadatelé používají elektronické

atletick)·ch soutěžích), cílovou fotografii a

veřejný

měření času (neoficiálně při

rozhlas.
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Antverpy 1920 (20. 4. - 12. 9. 1920)
Kandidátská města: Amsterdam, Lyon
Volba pořadatelského
dvě

kandidátská

města

na tyto hry se uskutečnila již v roce 1914. A proto další

města ještě před

prospěch

Ant\·erp. I na

nedílnou

součástí

těchto

volbou svou kandidaturu zrušila, bylo rozhodnuto ve

hrách se objevily

dalších her. Poprvé

při

některé

nové prvky, které se pak staly

zahajovacím ceremoniálu zavlála olympijská

vlajka, navržená baronem P. de Coubertinem, s pěti kruhy, symbolizující jednotu
světadílů.

Poprvé zde jeden ze

vypuštěny

bílé holubice jako symbol míru.

Paříž

sportovců přednesl

pěti

olympijský slib. A poprvé byly

1924 (4. 5. - 27. 7. 1924)

Kandidátská města: Amsterdam, Barcelona, Los Angeles, Praha, Řím
Na těchto hrách získaly další olympijské symboly svou definitivní podobu. Poprvé se
zde užilo heslo Citius, Altius, Fortius (rychleji, výše,
ceremoniálu byly poprvé
vlajka

vztyčeny tři

příští pořádající země.

silněji).

Při

závěrečném

vlajky- vlajka MOV, vlajka hostitelské

A zde také poprvé

pořadatelé

země

a

ubytovali sportovce

v olympijské vesnici.
Amsterdam 1928 (17. 5. - 12. 8. 1928)
Kandidátská města: Los Angeles
Na těchto poprYé

hořel

olympijský oheň. A to na stadionu po celou dobu trvání her.

Zatím však nebyl spojen s žádným zvláštním ceremoniálem. Poprvé po válce bylo
pozváno na hry také

Německo. Těchto

her se také poprvé

nezúčastnil

Pierre de

Coubertin. Olympijské hnutí se stává trvalým.
Los Angeles 1932 (30. 7. - 14. 8. 1932)
Kandidátská města: Vzhledem k hospodářské krizi a geografickému
polovinu

méně účastníků

vítězů

třemi

se

umístění

se her

zúčastnilo

než v roce 1928. Poprvé se medailisté postavili na

o

stupně

stupínky. Poprvé se objevil maskot her (pes Smoky). Do olympijské

vesnice pořadatelé ubytovali pouze muže. Ženy ubytovali v jednom z hotelů. Program
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her trval oproti

předchozím

doba trvání her.

Ačkoli

se

čtrnáct

hrám pouhých

svět

dní, z čehož se pak stala standardní

zmítal v hospodářské krizi, byly tyto hry prvními, které

dosáhly finančního zisku, a to zhruba o milion dolarů.
Berlín 1936 (1. 8. - 16. 8. 1936)

Kandidátská města: Barcelona
Pořádání
pořádání

svěřeno

olympijských her bylo

bylo rozhodnuto

těsně předtím,

roku 1931

Německu

pro rok 1936. O tomto

než se k moci v Německu dostala

národně

socialistická strana Adolfa Hitlera. Ten pak použil olympiádu k propagaci své víry
v rasovou nadřazenost bílých Němců.

Nicméně

i přes to všechno bylo sportovní zázemí

zatím jedno z nejlepších vůbec. Tyto hry byly velmi dobře organizovány. Konala se tam
první štafeta s olympijskou pochodní, byly použity
rozmístěných

byly hry vysílány na televizích
rozvážela letadla a

vzducholodě

po

přesnější

metody

Berlíně,

v průběhu her dokonce

do ostatních e\Topských

měst

měření,

poprvé

filmové týdeníky se

záznamy toho nejlepšího ze soutěží.
Londýn 1948 (29. 7. - 14. 8. 1948)

Kandidátská města: Baltimore, Lausanne, Los Angeles, Minneapolis, Philadelphie
Londýn, který byl zvolený roku 1938 za
dostal 21. 8. 1945
pozůstatku

pořadatelství

pořadatele

těchto

na rok 1948. Na

po válce. Anglie musela

udělat

olympijských her na rok 1944,

úsporná

hrách je

opatření. Například

ubytováni ve vojenských barácích, anebo v upravených školních
znát, že

prostředků

přizpůsobit.

I

přes

po válce je opravdu málo,

ještě vidět

nicméně

mnoho

sportovci jsou

třídách.

Všude bylo

hry se tomu dokázaly

tyto nedostatky se i zde objevila jedna novinka Jde o televizní

vysílání her, přenášené až do domácností.
Helsinky 1952 (19. 7.- 3. 8. 1952)
města:

Kandidátská

Los Angeles, Amsterdam, Minneapolis, Detroit,

Clůcago,

Philadelphie
Při těchto
Sovětského

Japonsko,

hrách došlo k několika obávaným

věcem.

První úkol byla premiéra

svazu na olympijských hrách. Dalším problémem

kteří

se nemohli

účastnit předchozích

mělo

být

Německo

her v Londýně. A poslední

věcí

a

bylo
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udržet v míru dva proti
pořadatelům

sobě

bojující bloky ve studené válce. Vše se finským

povedlo. Politiku udržely za branami

stadionů

a zachovali olympijskou

myšlenku. Organizace byla hodnocena jako opravdu skvělá.
Melbourne 1956 (22. ll.- 8. 12. 1956)
Kandidátská

města:

Buenos Aires, Los Angeles, Detroit, Mexiko, Chicago,

Minneapolis, Philadelphie, San Francisco
Pořadatelství

her na rok 1956 se stalo napínavou bitvou dvou

vyhrálo o pouhý jediný hlas
kvůli

před

australskými zákony pro

zahraniční koně,

konce listopadu. Jezdecké

soutěže

přistoupeno

Melbourne

Buenos Aires. Tyto hry byly poznamenány bojkoty

politické situaci v některých zemích. Vzhledem k půlroční

tak bylo

měst.

karanténě, předepsané

se nemohly konat všechny disciplíny od

tak byly přesunuty na květen do Stockholmu. Poprvé

na nedodržení jednoty místa a

času

konání.

Při záYěrečném

ceremoniálu pak poprvé pochodovaly všechny delegace promíchány bez rozdílu

států

v jednom davu. Tato novinky se pak přijala natrvalo.
Řím 1960 (25. 8.- ll. 9. 1960)

Kandidátská města: Lausanne, Detroit,

Budapešť,

Brusel, Mexiko, Tokio

Zde se stala oficiální olympijskou hymnou skladba od
Kostise Palamase, která
přenášela soutěže

a Kanady. Díky

zazněla

již

při

mnoha

Spyrose Samarase a

prvních hrách v roce 1896 v Aténách. Televize

pomocí 100 kanálů do 18

pořádání

autorů

soutěží

států

Evropy, do Spojených států, Japonska

v několika historických památkách dodávají

tyto hry skutečně historický a monumentální ráz.
Tokio 1964 (10. 10. - 24. 10. 1964)
Kandidátská města: Detroit, Vídeň, Brusel
Poprvé se olympijské hry
město

stěhovaly

do Asie. Tokio bylo vybráno jako

pořadatelské

už v roce 1936 pro pořádání her v roce 1940, pořadatelství však bylo později

Japonsku odebráno
naprosto perfektně,

kvůli čínsko

měli

- japonské válce.

Organizátoři

zvládli všechno

k tomu také k dispozici rozpočet 2 miliardy dolarů, což byla na

tehdejší dobu astronomická částka.
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Mexiko 1968 (12. 10. - 27. 10. 1968)
Kandidátská města: Detroit, Lyon, Buenos Aires
Pořádání těchto

konaly v nezvyklé
vzduch o

třicet

olympijských her v Mexiku bylo zajímavé tím, že tyto letní hry se
nadmořské

procent

výšce až 2200 m n. m. V této

méně

nadmořské

moře.

kyslíku než v úrovni

výšce obsahuje

Tento fakt se pak stal

komplikací pro sportovce ve vytrvalostních sportech. Další zajímavostí na
bylo používání celé
disciplín.

Sportovkyně

také speciální test
lékařskou

řady

technických inovací,

včetně

navíc musely podstoupit, mimo

ověřující

elektronického
nově

těchto

měření

hrách

u mnoha

zavedené testy na doping,

pohlaví. Mezinárodní olympijský výbor dále

vytvořil

komisi a vydal seznam zakázaných látek.

Mnichov 1972 (26. 8. - 10. 9. 1972)
Kandidátská města: Detroit, Madrid, Montreal
Německo chtělo těmito

hrami smazat stín berlínských her v roce 1936. Poprvé zde

složili olympijský slib také
hry nakonec

zůstanou

rozhodčí

a poprvé zde slib

sportovců

pronesla žena. Tyto

v paměti především kvůli palestinským teroristům.

Montreal1976 (17. 7. - 1. 8. 1976)
Kandidátská města: Los Angeles, Moskva
Zajímavostí této olympiády bylo zažehnutí
signálu. Hry byly poznamenané pouze jednou
třiceti

ohně přes

satelit pomocí elektrického

nepříjemnou

událostí. A to bojkotem

afrických zemí. Nakonec ale jsou hry považovány za velmi

proti roku 1972 dvojnásobný,

bezpečnost

staveništích se všechny stavby a

zajistilo na 16 000

zdařilé. Rozpočet

policistů.

byl

I přes stávky na

příprav podařilo dokončit včas ještě před

zahájením

her.

Moskva 1980 (19. 7. - 3. 8.1980)
Kandidátská města: Los Angeles
Na těchto hrách se díky bojkotu kapitalistických zemí neobjevilo mnoho
sportovců. Zúčastnilo
Nicméně

se pouhých 81 zemí, což byla nejslabší

účast

špičkových

od roku 1956.

i přesto mají hry nepopiratelně kvalitní organizaci.
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Los Angeles 1984 (28. 7. - 12. 8. 1984)
Kandidátská města: Zde se konala proslulá odveta bojkotu kapitalistických zemí a minulých hrách.
zúčastnit

Tentokrát se odmítlo
jako první

pořadatelské město

her 14 zemí ze socialistického tábora. Los Angeles se
rozhodlo

pořádat

olympijské hry bez

fmanční

podpory

vlády. Vše bylo financováno pouze ze soukromého sektoru a bylo využito stávajících
zařízení.

Hry nakonec dopadly fmančně se ziskem 223

milionů dolarů.

Soul1988 (17. 9. - 2. 10. 1988)
Kandidátská města: Nagoja
Hry byly vybrány mezinárodním olympijským výborem 30. 9. 1981. Na těchto hrách
poprvé získali paralympionici

přístup

k většině olympijského sportovního

mohli závodit na stejných místech jako olympionici. Pro tuto akci bylo
osmi tisíc

dobrovolníků, zúčastnilo

výkony sledovalo v hledištích
Nicméně

se více než 3000

stadionů

sportovců

třeba

půl

a

podpory

světa

a jejich

milionu

diváků.

z 82 zemí

celkem kolem jednoho a

zařízení

hry zůstanou ve stínu skandálů a dopingu.

Barcelona 1992 (25. 7. - 9. 8. 1992)
Kandidátská města: Amsterdam,
Barcelona se
měla pořádat
změně

místa

Bělehrad,

Birmingham, Brisbane,

konečně dočkala pořádání

mnohem
pořádání

dříve

ve

Paříž

olympijských her v roce 1992. Hry totiž

už v roce 1924. Tehdy však došlo na poslední chvíli ke

prospěch Paříže.

Hry byly také po dvaceti letech první, které

nebyly poznamenané žádnými bojkoty. Další zajímavostí bylo, že bylo vydáno na
zajištění bezpečnosti

her

přibližně

400

milionů dolarů.

Tuto

částku

poskytla

španělská

vláda, která se obávala hrozby terorismu. K žádným závažným událostem nakonec však
nedošlo.
Atlanta 1996 (19. 7. - 4. 8. 1996)
Kandidátská města: Atény,

Bělehrad,

Manchester, Melbourne, Toronto

Dvanáct let po Los Angeles 1984 se znovu olympijské hry stěhují do Ameriky. Tyto
hry však nebyly

organizačně dobře

zvládnuty.

Přeplněné

dopravní

prostředky,

chaos,
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nedostatečný informační

všudypřítomná

systém,

špatně připravení

dobrovolníci, šovinismus publika,

komerce, výbuch bomby 27. 7. To vše se podílelo na této olympiádě.

Sydney 2000 (15. 9. - 1. 10. 2000)

Kandidátská města: Berlín, Istanbul, Manchester, Peking
Tyto hry daly zapomenout na všechny
z Atlanty. Vše bylo naprosto

jedinečně

organizační

katastrofy a

komerční

šílenství

organizováno. Australané dokonce pro

olympiádu postavili největší stadion v dějinách her s kapacitou 110 tisíc míst.
Atény 2004 (13. 8. - 29. 8. 2004)

Kandidátská města: Buenos Aires, Kapské město, Řím, Stockholm
5. 9. 1997 rozhodl Mezinárodní olympijský výbor ve
pořadatelské město

prospěch

Atén, jako

olympijských her na rok 2004. Po sto osmi letech se hry vracejí tam,

kde jejich novodobá pouť začala. Souboj o pořadatelství svedly Atény hlavně s Římem,
který nakonec porazily v poměru hlasů 66 proti 4 L

5.1.2. Zimní olympijské hry

Chamonix 1924 (25. 1. - 5. 2. 1924)

Kandidátská města: "Původně

se konaly jako Týden zimních

sportů

olympijského výboru. VIII. olympijský kongres

Y

pod patronací Mezinárodního

Praze v květnu 1925 pak navrhl

zavedení zvláštního cyklu ZOH, které se budou konat ve stejném roce jako hry letní a
následně

zasedání MOV v Lisabonu r. 1926 rozhodlo o tom, že "týden" byl se

zpětnou

platností uznán za I. Zimní olympijské hry." 14

14

DOV AUL, J. a koL: Olympismus. 1. vydání. Praha: Olympia. 2004. s. 86.
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St. Moritz 1928 (ll. 2. - 19. 2. 1928)
Kandidátská města: Davos, Engelberg
Podle tehdejších pravidel Mezinárodního olympijského výboru měla země
letní olympijské hry právo

pořádat

i hry zimní.

Nicméně

pořádající

se hry nakonec konaly ve

Švýcarsku. Během her hrozila obleva, nakonec však hry skončily velkým sportovním i
finančním úspěchem.

Lake Placid 1932 (4. 2. - 15. 2. 1932)
Kandidátská

města:

Montreal, Bear Mountain, Yosemite Valley, Lake Tahoe, Duluth,

Minneapolis, Denver
Tyto hry byly
hned sedmi

pořádané

městy. Kromě

americké. Hry byly
nedostatkem

v zemi, která kandidovala na

pořádání

olympijských her

kanadského Montrealu tak kandidovaly pouze Spojené státy

ovlivněny

tehdejší velkou

hospodářskou

krizí, špatným

počasím

a

sněhu.

Garmisch - Partenkirchen 1936 (6. 2. - 16. 2. 1936)
Kandidátská města: St. Moritz
Zimní olympijské hry v nacistickém
incidentů předznamenávající průběh

výbor však nedovolil
tomto

základě

Německu

byly

účast

bez

nějakých větších

následných her letních. Mezinárodní olympijský

účast lyžařských instruktorů,

pak bojkotovaly

pořádány

jelikož to jsou profesionálové. Na

ve všech svých disciplínách

lyžaři

z Rakouska a

Švýcarska.

St. Moritz 1948 (30. 1. - 8. 2. 1948)
Kandidátská města: Lake Placid
Zimní olympijské hry v roce 1940 se

měly původně

konat v japonském Sapporu.

Napadení Číny však donutilo organizátory vzdát se pořádání, hry tak byly přiděleny
znovu Svatému

Mořici.

Tam však

opět

nastal konflikt mezi

Mezinárodním olympijským výborem, který
A tak se opět přesouvalo
Partenkirchenu.

působiště

Nicméně

podmiňoval účast

zimních her pro rok 1940 do

tyto hry a pak

následně

lyžařskými učiteli

a

na hrách amatérismem.
německého

Garmisch -

i hry další v roce 1944 plánované do
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světové

italské Cortiny d'Ampezzo byly zrušeny vzhledem k vypuknutí 2.
zimní olympijské hry po válce tak byly
nejméně

pořádány

znovu ve Svatém

války. První

Mořicí,

který byl

poškozený po válce.

Oslo 1952 (14. 2.- 25. 2. 1952)

Kandidátská města: Cortina ď Ampezzo, Lake Placid
Mezinárodní olympijský výbor,

pořadatelé

zájem vzbudily tyto zimní olympijské hry,

i sportovci byli

pořádané

překvapeni,

jaký divácký

v kolébce severského lyžování na

proslulém stadionu Holmenkollen. Zde se také poprvé objevila putoYní olympijská
vlajka.
Cortina d 'Ampezzo 1956 (26. 1. - 5. 2. 1956)

Kandidátská města: Colorado Springs, Lake Placid, Montreal
Prvně

se na zimních olympijských hrách objevila výprava

získala více medailí než ostatní

země.

Sovětského

Poprvé zde byly hry

svazu, která

přenášeny

televizí a

naposledy se konaly krasobruslařské disciplíny pod otevřeným nebem.
Squaw Valley 1960 (18. 2.- 28. 2. 1960)

Kandidátská města: Innsbruck, St. Moritz, Garmisch - Partenkirchen
Pořádání

her bylo

svěřeno

do rukou

Američanů,

kteří

vybudovaném kalifornském sportovním

středisku.

výhodnou reklamu, a tak byl organizací

ceremoniálů pověřen

vydařily jak po organizační,

To se

je

mělo

uspořádali

stát

v nově

příslibem

pro

Walt Disney. Hry se

tak i po sportovní stránce.

Innsbruck 1964 (29. 1. - 9. 1. 1964)

Kandidátská města: Calgary, Lahti/Are
Organizátory her v Rakousku

nezaskočil nečekaný

nedostatek

sněhu.

rakouské armády dovezli z vrcholků hor 20 000 ledových cihel, které byly
koryto na

soutěže bobů

a saní. Dalších 40 000 kubick)·ch

Za pomoci
určeny

metrů sněhu přivezli

pro
na

disciplíny alpského lyžování. Byly tak zajištěny výborné podmínky pro sportovce.
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Grenoble 1968 (6. 2. - 18. 2. 1968)
Kandidátská města: Calgary, Lahti/Are, Sapporo, Oslo, Lake Placid
Hry v Grenoblu byly typické pro první použití elektronického
pořadatelů

měření časů

a snahu

a výrobců sportovních potřeb o komerční využití her.

Sapporo 1972 (3. 2. - 13. 2. 1972)
Kandidátská města: Banff, LahtilAre, Salt Lake City
či

Tyto hry byly první konané mimo evropský
vyloučen

rakouský

sjezdař

Kari

Schranz

pod

americký kontinent. Z her byl
tlakem

předsedy

tehdejšího

Mezinárodního olympijského výboru Avery Brundageho, který se snažil o
komerčního

potlačení

zneužívání olympijských her.

Innsbruck 1976 (4. 2. - 15. 2. 1976)
Kandidátská města: Denver, Sion, Tampere/Are, Vancouver
Původně

byly hry

svěřeny

do rukou amerického Denveru.

Colorado prosadili zákaz využití

veřejných fondů

k

podpoře

Nicméně

obyvatelé státu

olympijských her. Hry se

tak znovu konaly v rakouském Innsbrucku. Rakousko využilo pro konání her
sportoviště

ze zimní olympiády 1964, a v

době

her plály nad Innsbruckem dva

olympijské ohně.

Lake Placid 1980 (13. 2. - 24. 2. 1980)
Kandidátská města: Vancouver - Garibaldi
Po
ve

téměř půl

státě

století se zimní olympijské hry vrátily do amerického zimního

střediska

New York. Provázely je však mnohé organizační potíže.

Sarajevo 1984 (8. 2. - 19. 2. 1984)
Kandidátská města: Sapporo, Falun/Goteborg
Poprvé a zatím naposledy se konaly zimní olympijské hry v socialistické zemi.
Nálada v zemi ani trochu
Těchto

nenaznačovala

her se doposud zúčastnilo nejvíce

možnost tragické války o

několik

sportovců

světa.

z téměř 50 zemí

let

později.
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Calgary 1988 (13. 2. - 28. 2. 1988)
Kandidátská města: Falun, Cortina ď Ampezzo
Poprvé se hry konaly po dobu

téměř tří týdnů.

Zde se

představili

sportovci dokonce

až z 57 zemí světa.

Albertville 1992 (8. 2. - 23. 2. 1992)
Kandidátská

města:

Anchorage, Berchtesgaden, Cortina d' Ampezzo, Lillehammer,

Falun, Sofia
Hry v Savojských Alpách byly poslední, které se konaly ve stejném roce jako letní
olympijské hry. Byly

pořádány

ve znamení postmodemí dynamiky konce 20. století.

Otevírací i závěrečný ceremoniál byl velmi ohromující.

Lillehammer 1994 (12. 2. - 27. 2. 1994)
Kandidátská města: Anchorage, OestersundlAre, Sofia
Podle rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru se XVII. zimní olympijské
hry konaly už po dvou letech po posledních hrách,

her. Hry byly velmi

dobře

kvůli časovému

odlišení od letních

zorganizovány a díky obrovskému zájmu norských

diváků

a

duchu přátelství se staly velkou oslavou sportu a olympijských ideálů.

Nagano 1998 (7. 2. - 22. 2. 1998)
Kandidátská města: Aoste, Jaca, Oestersund, Salt Lake City
Po 26 letech se zimní hry konaly
profesionálních

hokejistů

opět

v Japonsku. Poprvé zde byl povolen start

a ženský hokej se stal

součástí

olympijského programu.

Poprvé se zde také objevil jako oficiální disciplína Snowboarding.

Salt Lake City 2002 (8. 2. - 24. 2. 2002)
Kandidátská města: Oestersund, Quebec City, Sion
Na americkém kontinentě se konaly první zimní olympijské hry 21. století. Otvíral je
nový

předseda

MOV Jacques Rogge. Konalo se na nich 78 sportovních disciplín. Byly

však výrazně poznamenány dopingovými aférami

lyžařů běžců.
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Turín 2006 (10. 2. - 26. 2. 2006)

Kandidátská města: Helsinky, Klagenfurt, Poprad-Tatry, Sion, Zakopane
XX. olympijských her se
Nicméně

zúčastnilo

rekordních 2 508

sportovců

světa.

z 80 zemí

byly tyto hry poznamenány nepříliš dobrou organizací a zázemím.

5.2. Vývoj kandidatury na pořádání olympijských her v ČR

Jak již bylo uvedeno v úvodu, Praha se uchází o pořádání olympijských her celkem
potřetí.

Poprvé to bylo pro hry v roce 1924, avšak tehdy se jednalo o snahu

Jiřího

Gutha-Jarkovského prosadit do Prahy tuto událost. Nakonec tyto hry hostila
vzhledem k tomu, že P. de Coubertin
narodil. Nakonec však své
na hrách v Paříži, jak

působení

původně

chtěl zakončit

své

účinkování

ve

městě,

v Mezinárodním olympijském výboru

St.

Paříž,

kde se

nezakončil

zamýšlel. Praha se pak stala hostitelem VIII.

mezinárodního olympijského kongresu v květnu 1925. "Baron Pierre de Coubertin řekl
o Praze v roce 1925: "Bylo nanejvýš spravedlivé poctít
město,

nádherné

k Praze váže

jedno z nejkrásnějších na světě,

dějinných

často

událostí

město

uspořádáním

kongresu Prahu,

z nejslavnějších. Vždyt' kolik se

tragických a vždy hluboce lidských! A já, jež

jsem od začátku olympijského hnutí připojil k němu Čechy a neúnavně hájil jejich
právě

práva. Byl jsem rád, že

zde v Praze

Mezinárodního olympijského výboru. I
věrnému

spolupracovníkovi a

výboru!" "

příteli Jiřímu

jsem tím

moje

vyjádřit

činnost

prezidenta

své díky a oddanost

Guthovi, dnes již jedinému

členu

prvního

15

Další možností
veřejného

chtěl

skončí

pořádat

olympijské hry byl rok 1980. "Snaha o demokratizaci

života v období tzv. Pražského jara 1968 se promítla i do sportu. Nové vedení

ČSTV a ČSOV - v prosinci 1967 byl předsedou ČSOV zvolen Emanuel Bosák -

navrhlo podat kandidaturu na

uspořádání

kandidatury měl v naší veřejnosti
příprava podkladů. Spontánně

15

značný

XXII. Olympijských her v Praze. Návrh

ohlas. Vznikl přípravný výbor a byla zahájena

se zrodil olympijský fond, nebývale vzrostl zájem o

Z archivu OSIC - Interní informační bulletin pro přípravu kandidatury Prahy na XXII. Olympijské hry
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olympijské hnutí. Okupace Československa armádami pěti "spřátelených států", v srpnu
1968 však zmařila všechny politické i sportovní naděje." 16
Kandidatuře

na tyto hry nebyla tehdy nakloněna pouze československá veřejnost ale i

zahraniční. "Řídící tělovýchovné organizace socialistických zemí již na poradě 12.-20.
září

v

Maďarsku

vyslovily

kandidatuře

Prahy plnou podporu. Velkou pomocí je

rozhodnutí olympijského výboru SSSR ze dne 17. listopadu 1967 o plné
kandidatury. Toto usnesení prošlo
několikráte

byly již

zveřejněny

přispěl

K propagaci Prahy

světovým

také

tiskem. Ve

naší

kapitalistických zemí

československé

v tisku zprávy o

organizační

většině

podpoře

kandidatuře.

výbor XIX. Olympijských her v Mexiku,

který věnoval 18. číslo svého bulletinu informacím o Československu. V oficielním
věstníku

zlaté

Mezinárodního olympijského výboru z konce roku 1967 je uvedeno "Praha -

město

projevila úmysl ucházet se o olympijské hry 1980".

Stejně

tak s námi

sympatizují olympijské výbory ve Švédsku, Finsku, Itálii, Francii s jejichž zástupci bylo
jednáno a jistě i v rozvojových zemích." 17
"Pracovní skupiny při ÚV ČSTV a NVP ve spolupráci se zainteresovanými resorty
zpracovaly v průběhu roku 1968

řadu

studií s úkolem

ověřit

reálnost této kandidatury.

V průběhu prací se ukázalo, že znalosti o dlouhodobých výhledech jednotlivých odvětví
v důsledku objektivních
tuto studii
vlády."

důsledně

skutečností

jsou

ohraničeny

a proto nebylo možné zpracovat

v původně uvažovaném rozsahu, jež by odpovídal

závěrům

18

"S myšlenkou

uspořádat

předstoupili před veřejnost
příznivým

Hry XXII. Olympiády v roce
v roce 1967.

k pozitivnímu rozvoji naší
města

ohledu na

se setkal ve

nutným

uspořádání

dokazuje, jaké

úctě

pořádání

Her pro naše národy. Hry by

nesporně přispěly

olympijských her

podíl na rozvoji kultury,

Současně

vyřešením problémů

umění

těší

s neobyčejně

jak)m mocným

společnosti.

a vážnosti se

veřejnosti

naznačila,

ohlasem. Vyvolal širokou iniciativu, která

inspirujícím podnětem by bylo

hlavního

Záměr

1980 v Praze jsme

ve

by

všestranně

urychlily rozvoj

v těch oblastech, které jsou pro Prahu bez

nejožehavější.

světě

Také kladný ohlas v zahraničí

naše republika,

zvláště

pokud jde o její

a v neposlední řadě i tělovýchovy a sportu.

16

DOVALIL, J. a kol.: Olympismus. l. vydání. Praha: Olympia. 2004. S. 98.
Z archivu OSIC- Interní informační bulletin pro přípravu kandidatury Prahy na XXII. Olympijské hry
18
Z archivu OSIC - Praha 1980 - Studie o možnostech kandidatury Hl. m. Prahy na uspořádání her XXII
olympiády v roce 1980. S. 1.
17

47

Po lednu 1968 se situace stala

jednoznačnou.

Myšlenky socialistické demokracie

tolik blízké olympijským idejím posunuly Československo do středu pozornosti celého
světa

a

změnily pravděpodobnost úspěchu

v případě

předložení

kandidatury
sobě

v roce 1980, což samo o

zůstala

kandidatury Prahy na jistotu. Praha by

jedin)m vážným uchazečem o

má neocenitelný význam.

Pokračování

v současné situaci bylo jedním z prostředků pro realizaci

cílů

uspořádání

Her

v přípravách by

polednové politiky i ve

složité situaci, jež se vyvinula po podzimu 1968.
Myšlenka

uspořádat

1978 - 1980 má být

olympijské hry v Praze navazuje na

ukončena

další etapa výstavby hl.

skutečnosti,

města

Prahy. Zejména jde o
zařízení.

bytovou výstavbu, hromadnou dopravu a komunikace a sportovní
zařízení

jsou

dostatečná

pro

zajištění

že v letech

Plánovaná

her v roce 1980 až na jediný, v plánech dosud

nestabilizovaný úkol národního olympijského areálu na Maninách." 19
"Dosavadní úvahy a studie nezjistily žádnou
olympijských her v Praze vyžadovalo nová

skutečnost,

náročná zařízení,

že by

pořádání

na která není ve

výhledovém plánu pamatováno a co by po olympijských hrách nesloužilo

občanům

města a jeho aglomerace jako nezbytná vybavenost. '~ 0
"Propočty
pořádaných

ukazují, že již přímé
před

od

účastníků

a

návštěvm'ků

nimi, poplatky za televizní a rozhlasové

zpravodajství, akreditace
devizových korun,

příjmy

novinářů,

převyšují

her i z podniků,

přenosy,

filmová

reklamy, publikace atd. ve výši 268,7 mil.

náklady na vlastní organizaci her, které se odhadují na

236,0 mil. Kč (z toho 10- 15% v devizových korunách)."21
"Praha byla již jednou olympijská a to

Y

roce 1925, kdy se zde s velkým

konal olympijský kongres. Olympijské hry bychom
slova smyslu
bez

především

velikášství

a

chtěli připravovat

jako Hry v přátelské a mírové

bombastičnosti,

jako

prvé

atmosféře,

Hry

úspěchem

v tom nejlepším

jednoduché a prosté

v socialistickém

státě

a

v neopakovatelné atmosféře historického prostředí Prahy. '~2

19

Z archivu OSIC- Praha 1980: Studie o možnostech kandidatury Hl.
olympiády v roce 1980. S. 2-3.)
20
Z archivu OSIC- Praha 1980: Studie o možnostech kandidatury Hl.
olympiády v roce 1980. S. 3.
21
Z archivu OSIC- Praha 1980: Studie o možnostech kandidatury Hl.
olympiády v roce 1980. S. 4.
22
Z archivu OSIC - Praha 1980: Studie o možnostech kandidatury Hl.
olympiády v roce 1980. S. 37.

m. Prahy na uspořádání her XXII
m. Prahy na uspořádání her XXII
m. Prahy na uspořádání her XXII
m. Prahy na uspořádání her XXII
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Z výše uvedeného je
hostitelským

městem

zřejmé,

že Praha byla velmi

dobře

připravená

stát se

pro olympijské hry v roce 1980 a to nejen po stránce fyzické, ale i

po stránce morální, všeobecného nadšení a podpory veřejnosti. Jak již ale ,·íme, tyto hry
nakonec pořádala Moskva.
Další možnost
město

pořádat

se bude ucházet o

že je Praha

připravená

olympijské hry bude mít Praha v blízké budoucnosti. Hlavní

pořádání

her pro rok 2016,

a schopná

uspořádat

popř.

2020. Veškeré studie ukazují,

olympijské hry ve spolupráci s dalšími

městy v České republice. Ke kandidatuře se však česká veřejnost staví přinejmenším
rozporuplně. Některé články

a

komentáře

z médií přikládám v přílohách 3- 9.
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6.ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT
veřejného mínění

Marketingový výzkum
proveden na vzorku 302

respondentů, kteří

o

pořádání

Olympijských her v Praze byl

trvale žijí na území Hlavního

města

Prahy.

Výzkum byl proveden v daném termínu, jak je uvedeno v kapitole 3.3.5.1. Časový
harmonogram
výsledků

sběru

dat. Výsledky jsou

jsou celkové v)·sledky všech

skupinu pak

tvoří

rozdělené

výsledky

rozděleny

do dvou skupin. První skupina

respondentů

bez rozdílu kategorií. Druhou

dle jednotlivých kategorií, jak je uvedeno

v kapitole 4.1.2. Vyhodnocování.

6.1. Celkové výsledky výzkumu
I. Všichni respondenti byli zastoupeni
52% ženami a 48% muži.
52°o

1\fuž

Žena

Graf 1: Pohlaví respondentů.

II. Dále byli respondenti
věkového rozpětí.

ve

17%

věkovém rozpětí

respondentů

tvořilo

14%

let a 6%
let.

dle
bylo

15-18 let, 36% pak

v rozpětí 19-25 let, 27%
26-35 let. Zbylá

rozděleni

dvě

respondentů

respondentů

ve

tvořilo

skupinu

věková

rozpětí

ve

věku

věku

36-50

51 a více
1~-18

Graf2:

19-25

Věkové

26-35

36-50

51 a starší

skupiny respondentů.
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III. Respondenti
zda

aktivně

pak

bylo

sportovců.
aktivně

následně

byli dotázáni,

sportují. Mezi dotazovanými
celkem

48%

Zbylých 52%

aktivních

přiznalo,

že se

-1-so o
5~0 o

sportu nevěnují.

Ano

Ne

Graf 3: Jste aktivní sportovec/kyně?

IV. Poslední otázka týkající se základních
údajů

respondenta se týkala frekvence

sledování sportu v televizi. Každý sport
v televizi sleduje 20% dotazovaných,
alespoň

3x

t)-dně

respondentů

jednou

sleduje

týdně,

dalších 20%.

pak 18%. Dalších 25%

jednou za

Méně

se na sport

sport

Y

v televizi
měsíc

pak

než jednou za

měsíc

televizi podívá

ll%

dotazovaných a 6% se na sport v televizi
nedívá nikdy.

lil Denně

Alespoli 3x tNně
Jednou t)·dně
Jednou za měsíc
Méně než jednou za měsíc
Nikdy

Graf 4: Jak často sledujete sport
v televizi?
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V.

První

otázka

vztažená

Olympijských her byla
zjištění,

slyšeli

zda respondenti

něco

o snaze

k tématu

zaměřená

na

někdy dříve

už

pořádat

Olympijské

hry v Praze. V}·zkum prokázal, že 99%
respondentů

někdy

už

pořádání

o

Olympijských her v Praze slyšelo. Zbylé
1%

pak

nikdy

o

této

skutečnosti

Ano

Ne

neslyšelo.
Graf 5: Už jste někdy dříve slyšel/a něco
o pořádání olympijských her v Praze?

VI. Další otázkou bylo

zjišťováno,

zda

respondenti ví, v jakém roce by se
případně

měly

konat olympijské hry

-v Praze. Celkem 45%
první možný rok

respondentů

pořádání

a to 2016.

Druhou uvažovanou možnost
rok 2020

vědělo

9%

znalo

pořádání

respondentů.

6%

dotazovan)·ch pak uvedlo jiný rok, než
tyto dva uvažované a zbylých 40%
respondentů

v Praze

neví, v jakém roce by se

případně měly

2016

2020

jin)c

Nevím

konat olympijské

hry.
Graf 6: Víte ve kterém roce by se
případně měly konat olympijské hry v
Praze?
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VII. Sledovanost
pořádání

velmi

ohledně

situace kolem

olympijských her v Praze byla
V)TOVnaná.

Celých

53%
47°o

dotazovaných toto

dění

sleduje. Zbylých

47% pak nikoli.

WA.no

Ne

Graf 7: Sledujete dění kolem
olympijských her v Praze?

pořádání

VIII. Zda veřejnost ví, jestli podala Praha
oficiálně

přihlášku

zjišťovala

další otázka. Velká

respondentů,

Praha tuto

přesně
přihlášku

na

kandidaturu
většina

69% uvedlo, že
oficiálně

12o o

podala.

12% dotazovaných uvedlo, že Praha
nepodala tuto
neví.

přihlášku.

Zbylých 19%
Ano

Ne ,:,.,! Nevím

Graf 8: Podala Praha oficiálně přihlášku
na kandidaturu na pořádání
olympijských her?
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IX.

Pořádání

her

Y

Praze byla

převážná

většina

uvedlo, že

určitě chtějí,

nakloněna

respondentů.

aby se

23%

pořádaly

olympijské hry v Praze. Dalších 37% pak
spíše

chtějí

aby se zde hry konaly. 15%

respondentů

16 %

určitě

spíše odmítá
odmítá

pořádání

pořádání

her a

her v Praze.

Zbylým 9% je jedno zda se zde hry konat

WUrčitě ano
·Je mi to jedno

budou či nikoli.

• Spíše ano
Spise ne

Určitě ne

Graf 9: Chcete aby se konaly olympijské
hry v Praze?

X. Další neznámou bylo
pořádání

referenda o

případné

konání

her v Praze. 29%

dotazovaných se vyslovilo, že by se
určitě

mělo

konat referendum. Dalších 30%

zastává názor, že by se spíše

mělo

konat

referendum. 20% pak bylo spíše proti
referendu

a

9%

bylo

určitě

referendu. Zbylým 12% je to jedno.

proti

UrWěano

Spíše ne

. -Spiše.mo

Je mi to jedno

Urcitene

Graf 10: Mělo by se podle vás konat
referendum o konání olympijských her v
Praze?
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XI. Při případném konání olympij sk)·ch
her
by určitě navštívilo nějaké
olympijské
soutěže
plných
49%
dotazovaných. Dalších 29% by nejspíše
tyto hry navštívilo. l l% by spíše
nenavštívilo žádné soutěže a 6% by určitě
tyto soutěže nenavštívilo. Zbyl)·ch 5% se
vyjádřilo, že jim to je jedno.

49<'o

Určitě ano

Spíše ano

Je mi to jedno

Spíšene

Určitě ne

Graf ll: V případě konání olympijských
her v Praze, navštívil/a byste nějaké
olympijské soutěže?
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XII. Na následujícím grafu je
odvětví

znázorněn

návštěvu

zájem o

jednotlivých sportovních

na olympijských hrách v případě, že by se v Praze hry konaly. Největší zájem je

o atletiku, následovanou fotbalem a tenisem. Další sporty pak dosahují sotva
polovičního

tři

zájmu než t)io

sporty. Nejmenší zájem je pak o vzpírání,

střelectví

a

badminton. Zde mohli respondenti uvést jednu či více odpovědí.

o
50
j:--- - - - f - - - ········-
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Box :
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1
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l
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27

26
26

23

22

,..,

!
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Judo i

20

"J
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Lukostřelba

Softbal

61
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1

1
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..t-8

1

Taekwondo \YTF 1
Baseball 'i
Jezdectví

178 '

.. lO~l

.;
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200
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21

w:,

St ohli tenis ;

20

.,I

20

-~

Vodnípólo
Veslování
Zápas

i
-~

1

I

Badminton .,
Sti·electvi i

.J

Vzpíráni "J ,
...i/'

Graf 12: Jaké sporty byste
v Praze navštívit?

měl/a

zájem v

)
případě pořádání

olympijských her
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XIII. Co se týče největších obav při případném pořádání olympijských her v Praze, více
jak polovina dotazovaných uvedla nedostatek
dotazoYaných pak

ještě

finančních prostředků. Téměř

uvedla jako další obavu

nedostatečně zajištěnou

polovina

dopravu a

dopravní infrastrukturu. Trojici nejčastějších obav zakončuje korupce. Naopak nejmenší
obavy z předem uvedených panují z nedostatečně
pracovníků

a

dobrovolníků.

připravených

a vyškolen)-ch

Jako další obavy, na které bylo upozorněno respondenty, se

vyskytly: další zadlužení státu, příliš velká akce a zneužití her k politickým účelům. Zde
mohli respondenti uvést jednu či více

:wo

odpovědí.

~ J9JL--~---- ----------·· - --··-····-- ----·-·-·· · ·-·-··--~

Graf 13: Jaké
her v Praze?

největší

obavy vás napadají

při případném pořádání

olympijských
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XIV. Na otázku zda by se
respondentů

podílet

na

respondentů

podle

financoYání

olympijských her YPraze stát,
70%

měl

že by se

odpovědělo

měl částečně

stát podílet na financování takové akce.
17% dotázaných uvedlo, že by se

měl

stát

podílet dokonce plným financoYáním.
Zbylých 13% je proti spolufinancování
státu.

Ano . plně

Ano , částečně .ANe

Graf 14: Měl by se podle vás na
financování olympijských her podílet
stát?

XV.

Předposlední

otázkou týkající se

financování olympijských her bylo, zda
má Praha dle názoru obyvatel dostatek
finančních prostředků

akce. Pouhé 3%
dostatek

věří,

na

pořádání

že má Praha

fmančních prostředků.

této

určitě

Dalších

18% si myslí, že má spíše Praha dostatek
financí. Plná polovina dotazovaných však

500o

uv-edla, že Praha nejspíš nemá dostatek
financí. A 29% si je jisto, že Praha určitě
nemá dostatek financí pro

pořádání

této

Určitě ano

Spí8eru10

Spise ne

Určitě ne

akce.
Graf 15: Má podle vás Praha dostatek
fmančních prostředků na pořádání
olympijský-ch her?
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XVI. Podle 36% respondentů by pořádání
olympijských her v Praze byla zisková
akce.

Ztrátová by byla podle 26%

dotazovaných a zbytek

respondentů,

38%

si myslí, že by to byla akce, která by
neskončila

ani ziskem, ani ztrátou.
lil

Zisková al:ce

Ztrátová al~ce

' Ani zisl~. ani ztráta

Graf 16: Pořádání olympijských her
v Praze by byla podle vás?

XVII.
náleží

Místo

olympijského

podle

53%

stadionu

respondentu

zmodernizovanému stadionu na
34% dotazovaných si
v Letňanech. ll%
vidělo

přeje

Strahově.

nový stadion

respondentů

by rádo

olympijský stadion jako stávající

bez rekonstrukce na

Strahově.

procenta pak uvedly

ještě

Zbylé

dvě

jiné možnosti,

Stávajícími Strahove
Zmodemizovaný na Strahove
-· Nm;): \-Lettianech
Jinde: Kolbenova, Slavia
lil

jako je Slavia, nebo Kolbenova.
Graf 17: Kde by měl být podle vás
olympijský stadion?
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XVIII. 49%

respondentů určitě

některých

s konáním

souhlasí

sportovních

disciplín mimo území Prahy. Dalších
20%

spíše

taktéž

nesouhlasí s konáním
v Praze

8%

souhlasí.
soutěží

dotázaných.

nesouhlasí s tímto

190 o

Nejspíš
jinde než

4%

určitě

rozmístěním soutěží.

19% respondentů je jedno, zda se

soutěže

budou konat pouze v Praze nebo

wtrrcite ru1o

Spišeru1o

Spišene

Určíte ne

_Je mi to jedno

i

v jiných městech.

Graf 18: Souhlasíte s konáním některých
soutěží a disciplín v jiných městech než je
Praha?

XIX. Podle 47% dotazovaných spíše
nemá

Česká

sportovních

republika

zařízení

olympijských her. 27%

pro

dostatek

80o

pořádání

respondentů

si

myslí, že určitě nemá Česká republika
dostatek

těchto zařízení.

Pouhých 8% si

myslí, že ČR určitě má dostatek zařízení a
18% uvádí, že ČR nejspíše má dostatek
těchto zařízení.

w Určíte ano

Spise ano :.; Spíše ne

Určitě ne

Graf 19: Má podle vás Česká republika
dostatek sportovních zařízení na
pořádání olympijských her?
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XX. V jakém

poměru

sportovní

zařízení,

respondentů,

že by se

jen ta

sportoviště,

by se

měly

využít

uvedlo
měla

69%

postavit

nově

která chybí a a zbytek

využít stávájících. Dalších 24% uvádí, že
by se

mělo

využít a modernizovat jen

stávající. 5% by
sportoviště

chtělo úplně

nová a 2%

chtějí

všechna
nechat a

využít stávající tak jak jsou.

.Vsenove
Noveje.11 to co chybí a zbytek stávající
Modemizovat a maximálně využít je.11 stá\·ající
Stávající takjakje

Graf 20: Jste pro výstavbu nových
sportovních zařízení, nebo pro
maximální využití a modernizaci
stávající?

XXI. Podle 42%

respondentů

olympijské

určitě

dobudování

hry

dopravní

by Praze

pomohly

při

"700

infrastruktury.

Dalších 30% si spíše také myslí, že Praze
z tohoto hladiska hry pomohou. Naopak
21% si myslí, že hry nej spíše Praze
nepomohou a 7% si je jisto, že Praze hry
nepomohou

v rychlejším

dopravní infrastruktury.

dobudování
.,. Určitě ano

Spíse ano · Spišene

Určitě ne

Graf21: Pomůže podle vás pořádání
olympijských her v Praze rychlejšímu
dobudování dopravní infrastruktury?
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týče

XXll. Co se
světě,

známosti Prahy ve

by se podle 69% respondentů určitě

zvýšila po

pořádání

olympijských her.

26% si myslí, že by se spíše zvýšila.
Podle 4% dotázaných by se známost
Prahy spíše nezv)ršila a pouhé

1%

dotázaných si myslí, že by se známost
Prahy

určitě

městě

konaly olympijské hry.

nezvýšila, kdyby se v tomto
wUrčitě ano

Spi~eano

:.

Spí~ene

Určitě ne

Graf 22: Bude podle vás po případném
pořádání olympijských her Praha více
známá ve světě?

XXlll. Množství turistů by po
pořádání

olympijsk}·ch her v Praze bylo

podle 38% respondentů o
před

případném

hrami. O

něco

hodně Yětší

více

turistů

než

bude

v Praze podle 51% dotazovaných a podle
ll% respondentu Praha nepřiláká ani více
aru

méně

turistů

než

před

Možnosti, že by Prahu navštívilo po
hrách

méně

neoznačil

turistů

než

před

žádn)· z respondentů.

O hodně více než pi·ed OH

hrami.

mm1

lil

O něco vice než pi·ed OH
Stejně jako pf·ed

OH

O něco méně než pi'ed OH
O hodně méně než pi"ed OH

Graf23: Kolik turistů podle vás Praha
přiláká po případném pořádání
olympijských her?
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XXIV. Zda bude mít

případné pořádání

olympijských her vliv na cestovní ruch
v Praze si

určitě

myslí 64% dotázaných.

Dalších 28% si myslí, že nejspíše bude
mít

pořádání

Pouhých 8%

goo

18°o

her vlh· na cestovní ruch.
respondentů

6-l0 o

si myslí, že

nej spíše nebude mít tato událost takov)·
vliv. Možnost, že

určitě

vliv na cestovní ruch
z respondentů.

nebudou mít hry
neoznačil

nikdo
Určitě

ano ll Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Graf 24: Bude mít podle vás pořádání
olympijských her nějaký vliv na cestovní
ruch v Praze?
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XXV. Posledrú otázka se t)·ká dalších pozitiv, které vidí respondenti v pořádání
olympijských her v Praze.

Nejčastěji

respondenti uvedli

pozitivum, avšak s méně než polovinou
sportovišť

hlasů

zviditelnění

ve

světě.

Další

uvedli respondenti zlepšení kvality

a infrastruktury.
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Graf 25: Jaká další pozitiva by mohlo podle vás
v Praze?

přinést

konání olympijských her
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6.2. Výsledky jednotlivých kategorií
Na následujících grafech a tabulkách jsou
rozdělené

podle

předem

respondentů

znázorněny

definovan)·ch kategorií

celkové výsledky výzkumu,

respondentů

dle kapitoly 4.1.2

Vyhodnocování.

1\Iu.zi
i

-i

Ženy
1 ~'i-18

I

·j
i
i
~

~i

19-25
26-35

36-50

51 a starš1
Aktivní spmtovci
Nespmtovci
Denní diváci
Diváci alespoň 3x !)·dně
Dinicijednou týdně

j

Divácijednou za měsíc
Díváci méně ne:Zjednou za

měsíc

Nediváci

WA.no .Ne

Graf 26: Už jste někdy

dříve

slyšel/a něco o pořádání olympijských her v Praze?
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Muži !

Ženy

26-35

36-50

51 a star~í

i\ktivní spmtoni
Nespmtovd

~

Denní diváci
J

Div<íci alespmi 3x t)·dně

"I
I

I

Diváci jednou t)rdně

Divácijednouza měsic

Di\-áci méně než jednou Zl mesíc

Nediváci

lrJJj

2016

"2020

jin)·

Nevím

Graf 27: Víte ve kterém roce by se případně měly konat olympijské hry v Praze?
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Zeny
1:'-18

26-35

Aktivní spm1ovci

Net;pm1oHi

Denní div~ci

Divád alespoli 3x i:)·dně
Diváci jednou i:)·dně
Diváci jednou za me:>i
Diváci méně než jednou za

měsíc

Nedivaci

Ano III Ne

Graf 28: Sledujete dění kolem

pořádání

olympijských her v Praze?
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Muži ·
Zeny

26-3:

51 a storši

A.ktivni spot1t1\·ci

Ne!'lpot1cn ci
Denní di,·<ici

Diváci alespoli 3x !)·dne

Diváci jednou ~·dne

Divácijednouza mesic

Diváci méně než jednou za

měsic

Nedivóci

A.no

Graf 29: Podala Praha
olympijských her?

oficiálně

Ne .,. Ne\'im
přihlášku

na kandidaturu na

pořádání
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Muži

Ženy

19-25

26-35

36-50
51 a starší

Aktivní spmtovci ;

Ner"'}Jmtovci

Denní diváci

~

l

Diváci alespmi 3x t:)'dně J

Diváci jednou cy·dně

Divácíjed.nou za měsíc

Diváci méně než jednou za

měsíc

Nediváci

Určíte nno

~

Spíše ano

Je mi to jedno

Spísene

Určitě ne

Graf 30: Chcete aby se konaly olympijské hry v Praze?
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Uuž1

Zeny
15-18

19-2"

~1

a StlU'Š i

Aktivní sportm:ci

Nesporton:i

Denní di nic1

Diváci alespoi13x t)i dnť:

Divácijednou t)· dně

Divácijednouza mě ·· ,

Diváci meně než jednou za

mť:sic

Nedinici

il Uréitěano

Graf 31:
Praze?

Mělo

Spíše ano

Je mi to jedno

Spíše ne

Určitě ne

by se podle vás konat referendum o konání olympijských her v

70

l\.fuži

Zeny
15-18

19-25

-;

."1 a starší

I
.J

.• .. . .spottont II

.•

1·u~.ttvni

..1

I

Nespmto\tl ~

Diváci alespoú 3x q·dné
Div.ícijednou t)·dne

Dh•ádjednouza mesir

Diváci meně než jednou za měsic

Nediv~<.>i

lil Určitě ano

Spíše ano

Je mi to jedno

SpH>ene

Určitě ne

Graf 32: V případě konání olympijských her v Praze, navštíviVa byste
olympijské soutěže?

nějaké
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l\ lut.i

1:'-18

19- 2:'

26-3:'

36-50

51 a s tnr~i
Akti~1.1í sp01tovci

Nesp01ton·i

Denní di,·tki

Di1·áci alespmi 3x t)· dně

Divácijednou t)·due

Divácijednouza měi;i<"

Dinici meně než jednou za mce · ic

Nedi•·áca

Ano. plně

Graf 33:

Měl

11 Ano částečně

~

Ne

by se podle vás .na financování olympijských her podílet stát?
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l\Iuzi

Ženy

15-18

19-25

26-35

36-50

51 a stm·ší

Aktivní spmtovci

Nespmtovci

Denní diváci

J
I

Divjci alespmi 3x týdne 1
··~

Div<kijednou týdně

Diváci jednou za měsíc

Diváci méně než jednou za

měsíc

Nediváci

Určitě ano

Spíše ano

Graf 34: Má podle vás Praha dostatek
olympijských her?

Spí~ene

liil Určitě ne

fmančních prostředků

na

pořádání
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Muži

Ženy

15-18

19-25

26-3.5

36-50

51 a starší

Aktintí spmtoni
Nesportovci

Denní diváci

Di\·áci alespoil 3x týdne

Diváci jednou i)' dně

Diváci jednou za měsíc

Div,íci méně než jednou za měsíc

Nediváci

Zisl:ová <lkce

Graf 35:

Pořádání

Ztrátová akce

' Ani zisk. ani zh·áta

olympijských her v Praze by byla podle vás?
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l\fuži

Ženy

26-3:"

~ 1 a starší

·i

I

J
I

Aktimí spmtovcí

!
I

Nespmtoni

Denní diváci

DiYúci alespoťi 3x !)·dně

Diváci jednou týdně

Divácijednouza měsíc

Diváci méně než jednou za

měsíc

Nedivácí

Stávající na Strahově
'!i. Nov}· v Lettianech

u Zmodemi~ovany na Strahově
Jinde: Kolbenova, Slavia

Graf 36: Kde by měl být podle vás olympijský stadion?
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l\luži

Zeny

15-18

19-~~

~ 6-35

36-50

51 a starší

Aktin1i sportovci

Nespmtovci

Denní divaci

r

l

i
r

Diváci alespot'l 3x týdně j
Diváci jednou ij·dně

·l ó!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I

Diváci jednou za měsíc

Diváci méně nežjednouza

měsíc

Nediraci

Určitě ano

Spíseano

Graf 37: Souhlasíte s konáním
Praha?

' Jenůtojedno

některých soutěží

Spise ne

Prčitěne

a disciplín v jiných městech než je
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Muži
Zeny

15-18

19-25

26 -35

36-:0

~ 1 a staťsi

Aktivní spotioHt

Nesp01t:n-ci
Dennídinict

Diváci alespoil3:: t)··ctue
Diváci jednou ~· dne

Divádjednou za mesiC'

Diváci méně než jednou za mesir
NediYcici

Urřite

ano

Spišeano

Spíše ne

Určíte ne

Graf 38: Má podle vás Česká republika dostatek sportovních zařízení na pořádání
olympijských her?
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Zeny
15 -1 8

19-J.

26-3 5

:'1 a starH

Akti"\>llí f>'P011ovci

Nespmto\'ci

Diváci alespoú 3x I:)'· dne

Diváci jednou t)· d11e

Divacijednou za mesic

Div<ici méně než jednou za mesic

Nediníci

\"se nové

Novéjen to ro chyb i · 1Iaximum st<ivnjici a modemizace

Graf 39: Jste pro výstavbu nových sportovních
využití a modernizaci stávajících?

zařízení,

Stávající tak jak je

nebo pro maximální
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1viuzi

Zeny

1)-18

26-35

36-_- o '

A.ktimí spottoHi

Nespmto~ · rt

Diváci alespoil3x !)-dne
Diváci jednou tf dne

Diváci jednou za mesic

Diváci méně než jednou za

měsk

Nedinici

urcite 1111o

Spi se: 11uo

L~

Sp išene

Určitě ne

Graf 40: Pomůže podle vás pořádání olympijských her v Praze rychlejšímu
dobudování dopravní infrastruktury?
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Ženy

15-18

19-25

26-3:"

1!
~

36-so

I'

.-~

51 a starší
c~

l

A.ktimí spottovci l

'

Nespmtm.rci

Denní diváci

Diváci alespoti 3x !)'dne .,

Diváci jednou t)·dnt:

Diváci jednou za měsíc

DiYáci méně než jednou za

měsíc

Nediráci

W Určitěano

Graf 41: Bude podle vás po
známá ve světě?

• Spíšeano

Spíše ne

případném pořádání

lil Určitě ne

olympijských her Praha více
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:rvfuži

Zeny
;

15-18 '

I

19-25

1
J

2ó-35

~---

.!
i

I

36-so I
51 a starší

1

Aktivni spmtovci

Nespmtovci

Denní diváci
Diváci alespoii 3:~ týdne

j
Di\-acijednou týdne

Diváci jednou za měsíc
Diváci méně nežjednouza

měsic

NediYáci

wO hodně více než pi·ed OH • O něco ríce než před OH
O něco méně než před OH

St~nějak.o pi·ed

OH

O hodneméne než před OH

Graf 42: Kolik turistů podle vás Praha
olympijských her?

přiláká

po

případném

pořádání
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JVluži

Zeny

15-18

19-~:"

26-35

51 a starší

Aktivní spmtoni

Nesp01tovci

Denní diváci

Div<íci alespofl 3x týdně

Divácijednou t}'dně

Di\·ácijednouza měsíc

Diváci meně než jednou za

měsíc

Nediváci

li Určitě ano

Graf 43: Bude mít podle vás
ruch v Praze?

Spíše ano

pořádání

,, Spíše ne

. Určitě ne

olympijských her nějaký vliv na cestovní
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Tab. 2. Jaké sporty byste
v Praze navštívit?

měl/a

zájem v

případě pořádání

olympijských her
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Tab. 3. Jaké
her v Praze?

největší

obavy vás napadají

při případném pořádání

Tab. 4. Jaká další pozitiva by mohlo podle vás
v Praze?

přinést

olympijských

konání olympijských her
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znázorněných grafů

Z výše

vidět některé

jsou

rozdíly v definovaných skupinách.

První rozdělení je dle pohlaví. Názor mužů se od žen liší v otázce sledování
pořádání

olympijských her v Praze. Zatímco muži

nikoli. O

něco

menší rozdíl je pak v názoru na ziskovost,

jako jsou olympijské hry. Zde nejvíce
žen

věří

převážně

mužů věří

toto

popř.

dění

dění

kolem

sledují, ženy spíše

ztrátovost takové akce,

v ziskovost akce, naproti tomu nejvíce

ve vyrovnaný výsledek akce, tzn. ani zisk, ani ztráta. Zajímavé srovnání pak

nabízí názor na vliv olympijských her na dobudování dopravní infrastruktury. U žen
přibližně

U

40%

mužů je

nevěří,

že by hry mohly pomoci rychlejšímu dobudování infrastruktury.

skeptických pouhých 20 %. Logický rozdíl pak lze najít také v navštívených

sportech. Když se

nepočítá

atletika, tak muži dali

přednost

fotbalu, u žen pak velmi

vysoko byly zastoupeny tenis, moderní gymnastika, volejbal a plavání. Poslední
výrazný rozdíl mezi

těmito dvěma

her. Muži mnohem více než ženy

skupinami lze najít v největších obavách při pořádání
zdůraznili

korupci, naopak ženy oproti

mužům

více

víceméně

upozornily na zahlcení Prahy turisty. V ostatních otázkách se názory
podobají.
Druhé
sledování

rozdělení

dění

pak je podle

okolo

pořádání

věkového rozpětí.

nejstarší docela
olympijské hry

Prostřední tři věkové

ale nejmladší respondenti sledují toto

hodně.

uskutečnění

O

věkovým

velmi málo, naopak

odkloněni

fakt, že žádný z nejstarší skupiny
skupin, jsou toto ty

skupiny velmi podobné názory,

spoluúčasti

popř.

věkem

klesá

chuť

zájem nejmladší

Nejstarší respondenti se

státu na financování her.

od pomoci státu. Další zajímavostí je pak

respondentů nevěří

největší

největší

přibližně stejně.

skupinám v otázce

Zde jsou tito respondenti velmi

věkových

dění

referenda mají

respondenti, ostatní kategorie jsou pak na tom
vymykají ostatním

taktéž ve

skupiny jsou na tom

Zajímavé je konstatování, že s postupujícím

pořádat.

vidět

olympijských her v Praze. Nejvíce se liší sledovanost u

nejmladší kategorie a u nejstarší kategorie.
vesměs podobně,

První rozdíl je

v ziskovost akce. Co se

rozdíly. V dalších otázkách mají

týče

různé věkové

se liší jen minimálně.

Velká odlišnost mezi sportovci a nesportovci pak vznikla v otázce navštívení
některých

%

sportovních disciplín v případě konání olympijských her v Praze.

sportovců

by t)io hry navštívilo naproti tomu

Sportovci by pak daleko ve

větší míře

nesportovců

by

přišlo

Téměř

90

jen 60 %.

navšth·ili atletiku, volejbal, plavecké sporty,

basketbal a cyklistiku. Nesportovci by naopak navštívili mnohem více box, pozemní
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hokej a házenou. Nesportovci

téměř třikrát

více upozornili na zahlcení Prahy turisty.

Rozdílnost těchto dvou skupin je z celého rozdělení překvapivě nejmenší.
Posledním

dělením

prošli respondenti podle frekventovanosti sledování sportu

v televizi. Jak se možná dalo
nejméně

známý právě

následně

odrazilo i u sledování

očekávat,

skupině respondentů, kteří

dění

v televizi klesá i sledovanost dění
náklonnost tyto hry
ostatním

rok možného

pořádat

respondentům

okolo

velmi

chuť

skeptičtí

dobudování dopravní infrastruktury.

olympijských her byl

sport v televizi nesledují vůbec. To se

pořádání

ohledně pořádání

v Praze a

pořádání

her. S klesající sledovaností sportu
olympijsk)·ch her.

Stejně

tak i klesá

tyto hry navštívit. Nediváci jsou dále oproti
v případě ziskovosti akce a pomoci

Stejně

tak si i mnohem

méně

při

z nich myslí, že

budou mít olympijské hry vliv na cestovní ruch v Praze. V dalších názorech se tyto
skupiny rozcházejí méně než v těchto případech.
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7.DISKUSE K VÝSLEDKŮM
Z výsledků výzkumu je
pořádání

o možnosti
dobře

vidět,

že všeobecné

značí

že se Praha uchází o

hlavního

je velmi vysoké.

pořadatelské město.

pořadatelství

města

Prahy

Stejně

tak je

Celých 54 %

popř.

v roce 2016,

2020, což

velmi dobrou obecnou informovanost a prezentaci v médiích a dalších

komunikačních prostředcích. Největší

znalost pak prokázali při této otázce právě diváci,

sledují sport v televizi alespoň třikrát týdně. O mnoho nezaostali ani muži a aktivní

sportovci.

Ačkoli dění

respondentů,

celých 69 % \i, že Praha

pak měly skupiny
respondentů

pořádání

kolem

pořadatelské město. Největší

mužů, diváků, kteří

kandidatuře

ke

na

věkové

au

skupiny

51 let a starší.
veřejnosti,

Největší

Naopak nejmenší podporu kandidatury

pořádání

dotazovaných. U

diváků, kteří

vyjádřili

nadpoloviční. Největší

sledují sport v televizi

definovaných skupin

Podobně

chce,

denně.

51 let a starší a

je na tom podpora konání
mělo

respondentů

podporu u 59 %

byla podpora referenda

pak u skupiny 15 - 18 let. Je však otázkou, jak by takové

referendum dopadlo, navíc to jsou další vynaložené
referenda. Je však nadmíru

potěšující

fakt, že

fmanční prostředky

ačkoli

se

někdo

hrám v Praze, celých 78 % respondentů by rádo navštívilo
hrách.

věku

respondenti ve

takto velké akce. Referendum

většiny

%respondentů

plných 60

podporu má Praha v tomto výzkumu u

se na sport v televizi nedívají nikdy.

referenda o

těchto

denně

sledují sport v televizi

skupiny 19 - 25 let a u televizních

kteří

přihlášku

podala

sledovanost dění kolem pořádání olympijských her v Praze

aby se v Praze olympijské hry konaly.
věkové

olympijských her v Praze sleduje 53 %

oficiálně

Pokud se podíváme na podporu pražské

lidé,

městě

olympijských her v tomto

známý rok, o který se Praha uchází jako

respondentů vědělo,

kteří

povědomí občanů

Nepřekvapujícím

na uskutečnění

staví proti olympijským

nějaké

sportovní

soutěže

na

je pak fakt, že olympijské hry by nejvíce navštívili

televizní diváci, kteří sledují sport v televizi každý den. Plných 100% jich uvedlo, že by
hry navštívilo určitě nebo nejspíše ano.

Dalo se očekávat, jaké sporty budou mít na olympijských hrách největší návštěvnost.
Tyto

domněnky

potvrdil tento výzkum.

tenis. Atletika dostala více

hlasů,

Největší návštěvnost

než fotbal a tenis u

téměř

by

měla

atletika, fotbal a

všech definovaných skupin

dotazovaných. Jedinými skupinami, kde se atletika nedostala na první místo, byli diváci,
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kteří

sledují sport v televizi

alespoň třikrát týdně,

v televizi sport nesledují nikdy, u nich

zvítězilo

zvítězil

u nich

jezdectví. U

kteří

fotbal a diváci,

mužů

pak byl nejmenší

zájem o jachting. Ženy upřednostnily před fotbalem ještě tenis, moderní gymnastiku,
volejbal a plavecké sporty. Nejmenší zájem pak projevily o vzpírání a badminton. Ve
všech dalších skupinách víceméně převažovala trojice
Finanční prostředky

jsou vyhodnoceny, jako

vzbuzují největší obavy u všech skupin kromě
než jednou za

měsíc,

resp. nikdy. U

těchto

sportů

největší

atletika, fotbal a tenis.

obava

diváků, kteří

zúčastněných.

Finance

sledují sport v televizi

dvou skupin pak

největší

méně

obavy vzbuzuje

doprava, zahlcení Prahy turisty, resp. korupce. Korupce však není nijak malou obavou.
Celkově

se umístila na

třetím místě

částečně.

žebříčku největších

týče fmanční

financemi a dopravou. Co se
prohlásilo, že by se stát

v

neměl

podpory státu, pouhých 13 %

zmíněnými
respondentů

podílet na financování olympijských her ani

Spolupodílení státu na financování

kromě jediné

obav za již

mělo

plně

ani

u všech skupin nadpoloviční podporu

skupiny. Tou byla skupina respondentů starších 51 let.

Podle 79 % dotázaných Praha určitě, resp. spíše nemá dostatek fmančních prostředků
na

pořádání

takto velké akce, jako jsou olympijské hry. Tento názor se projevuje u

všech dotazovaných skupin. Velmi vyrovnanou bilanci je názor na ziskovost
olympijských her.
akce.

Nicméně

příznivce

Pouze u

Celkově

nejlépe vyšel názor, že by to nebyla ani zisková, ani ztrátová

o pouhé 2 %

v hojném

počtu.

respondentů

méně

získala zisková akce. I ztrátová akce však

Tato vyrovnaná statistika se projevila u

téměř

měla

své

všech skupin.

starších 51 let ani jeden neuvedl, že by olympijské hry mohly být

ziskovou akcí.
Překvapivým

výsledkem pak

dotazovaných by ráda

viděla

skončil

souboj o olympijský stadion. Více jak polovina

olympijských her. Uvažovaná novostavba v
třetinu hlasů.

S konáním

Tato

převaha

některých

respondentů.

sportů

Strahově

zmodernizovaný stadion na
Letňanech

jako hlavní stánek

získala oproti tomu pouhou

Strahova se projevila u všech dotazovaných skupin.
mimo území Prahy souhlasí více jak

Není to proto nutné považovat za

nějakou

nevýhodu. I

dvě

přes

třetiny

podporu

využití jiných měst, si téměř tři čtvrtiny, přesně 74 % respondentů myslí, že Česká
republika nemá dostatek sportovních
názor

převládá

převládá

u všech skupin

zařízení

na

pořádání

respondentů. Stejně

olympijských her. Tento

tak u všech skupin i

názor, že vzhledem k nedostatku sportovních

zařízení

by se

celkově

mělo nově
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vybudovat jen ta

sportoviště

sportoviště

fungující

Velkým

a

zařízení,

která chybí a pro zbytek využít stávající

a sportovní zařízení.

přínosem

olympijských her pro Prahu by mohl být urychlený tlak na

dobudování dopravní infrastruktury. Tento názor zastává 72%

respondentů. Právě

bez

dobudované dopravní infrastruktury by bylo prakticky nemožné, nebo nanejvýš bláhové
pořádat

takto gigantickou akci. Co se

víceméně

týče

jednotlivých skupin

respondentů,

jsou

všechny stejného názoru. Dalším přínosem her pro Prahu je větší známost této

kulturní metropole ve

světě.

Také toto si myslí

tomu pak podle názoru dotazovaných Praha

většina respondentů, přesně

přiláká

olympijskými hrami. Pouhých ll % si myslí, že
případnými

více

turistů

turistů

95 %. Díky

než by tomu bylo

v Praze bude

stejně

jako

před
před

Stejně

tak celkový vliv na cestovní ruch bude mít podle názoru

respondentů pořadatelství

olympijských her. To si myslí celých 92 % dotazovaných.

hrami.

Jako další pozitivum pro Prahu a tím i pro Českou republiku respondenti nejčastěji
uvedli celkové zviditelnění se ve

světě.
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8.ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Tento výzkum byl proveden na vzorku pražské
různorodá

velmi

nadpoloviční,

města,

Ačkoli

veřejnosti,

pořadatelství

je podpora

která je dle

výsledků

olympijských her v Praze

není zcela převážná a jednoznačná Podíváme-li se na ostatní kandidátská
téměř

podpora tamních obyvatel je

přistěhovalectví

mimopražských

občanů

úplná. Zde se projevuje jednak faktor

do Prahy díky lepší životní úrovni a tím

zavádění "proti-pražských" nálad a názorů, jak je tomu na velkém území České
české

republiky, tak i faktor celkového negativismu a malé podpory
Dále je žádoucí zmínit, že se výzkumu

zúčastnila především

vlády a vedení.

mladší generace. Bylo

tomu tak především díky převážně negativnímu přístupu stai-ší generace, která se
v mnohých

případech nechtěla

angažovat ani nijak se

vyjadřovat.

Tento výzkum se tak

dá považovat za zčásti zkreslený právě díky tomuto faktu.
Největším

problémem u

veřejnosti,

jak se dalo možná

Nákladnost takové gigantické akce, jakou v
je obrovská. Obrovské je i materiální
jak z výzkumu vyplývá,

současnosti

zabezpečení

právě pořádání

očekávat,

se staly finance.

olympijské hry bezesporu jsou,

a doprava a infrastruktura.

Nicméně

olympijských her by mohlo napomoci jak

Praze, tak celé České republice v několika ukazatelích a faktorech. Co se týče financí,
z

výsledků

je

vidět,

že

dvě třetiny respondentů věří

popř.

v ziskovost,

finanční

vyrovnanost této akce. Dalším faktorem pak je materiální

zabezpečení.

výrazně

zlepšení jejich kvality a tím

napomoci zmodernizování

současných sportovišť,

Hry by mohly

pádem i zlepšení podnúnek pro sportování v České republice a to od státní reprezentace,
až po sport pro všechny.
Přínos

olympijských her pro dopravní infrastrukturu je

dopravní infrastruktura i bez
výrazně

pořádání

her

nedostatečná,

zřejmý,

jejich

jelikož již nyní je

pořádání

by jí mohlo

urychlit. Výrazné zlepšení dopravní infrastruktury slibovala už plánovaná

kandidatura na

pořádání

olympijských her v Praze pro rok 1980 v roce 1968. Tehdejší

návrhy se velmi výrazně podobají těm

současným.

Shrne-li se výše napsané, pozitivní je podle výzkumu přínos pro Prahu jak
tak ve zlepšení infrastruktury,

sportovišť

zůstává současná

městě.

situace ve

a cestovního ruchu.

Jedná se o nutnost

finanční,

Největší překážkou

vyřešit

problémy

ale

právě
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s fmancemi, dopravní a sportovní infrastrukturou, jež se jevily jako
zmiňované

nejvýznamnější

respondenty.

Tato fakta a úvahy je velmi

důležité

prezentovat všem

občanům

nejen Prahy, ale i

celé České republiky. Může to zčásti ovlivnit právě jejich názory a mínění na tuto
událost. Avšak i

občané

samotní by se

měli

mnohem více zajímat o tuto sportovní

událost, jelikož sport je v současnosti velkým fenoménem, nejen co se
diváckou stránkou, ale i kulturní,
výše uvedeným
zviditelnění

ve

pozitivům

světě,

Praha už do boje o
případné vítězství

společenskou

především fmanční

a

je dále žádoucí uyést, že taková akce

ale i celkové zlepšení životní

pořadatelství

úrovně.

týče

sportovní a

stránkou. Díky

může přinést

nejen

A vzhledem k tomu, že se

olympijských her pustila, je

pravděpodobné,

že by

nad takovými kandidáty, jako jsou Chicago, Tokio, Madrid, Rio de

Janeiro, Baku a Dauhá, mohlo přinést zlepšení sebevědomí a nálady českých občanů.
Další doporučení směřuje na Český olympijský výbor (ČOV), aby mnohem více
seznámil

veřejnost

s většími

podrobnostmi a

především

pozitivy

související

s pořádáním her. K tomu by však měla pozitivně přistoupit a spolupracovat vláda České
republiky, která je v současnosti

přinejmenším

rozporuplná K propagaci a

pozitivních myšlenek olympijských her v Praze mohou také
studenti Fakulty

tělesné

olympijské hry jsou pro
větší přehled

výchovy a sportu, protože jsou to

ně

velmi významnou událostí a mají o

zčásti přispět
převážně
těchto

šíření

i sami

sportovci a

akcích mnohem

než běžní občané hlavního města.

Poslední doporučení je pak důležité zmínit. Jak již výše bylo napsáno, tento výzkum
byl proveden zjiž znám)·ch

důvodů především

na mladé generaci, a proto by bylo

žádoucí provést ještě jeden výzkum směřovaný spíše na starší generaci.
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Příloha

1: Dotazník pro elektronické dotazování.

Dotazník
Dotazník obsahuje 26 otázek,

Pokyny pro

rozdělených

do 6 částí dle určitého tématu.

vyplnění:

Označte TUČNÝM písmem vždy jen jednu odpověď', pokud se v otázce neuvádí jinak.
Odpovězte prosím na všechny otázky.

Část 1- Základní údaje
1. Vaše pohlaví
a) Muž
b) Žena

2.

Vášvěk

a)
b)
c)
d)
e)

15 - 18
19-25
26 - 35
35-50
50 a starší

3. Jste aktivní sportovec/kyně?
a) Ano
b) Ne

4. Jak často sledujete sport v televizi?
a) Denně
b) Alespoň 3x týdně
c) Jednou týdně
d) Jednou za měsíc
e) Méně než jednou za měsíc
f) Nikdy

Část 2 - Obecná informovanost o pořádání olympijských her v Praze
5. Už jste někdy dříve slyšel/a něco o pořádání olympijských her v Praze?
a) Ano
b) Ne

6. Víte, ve kterém roce by se případně měly konat olympijské hry v Praze?
a) Rok (vypište):
b) Nevím
7. Sledujete dění kolem

pořádání

olympijských her v Praze?

a) Ano
b) Ne
8. Podala Praha oficiálně

přihlášku

na kandidaturu na pořádání olympijských her?

a) Ano
b) Ne
c) Nevím
9. Chcete, aby se konaly olympijské hry v Praze?
a) Určitě ano
b) Spíše ano
c) Je mi to jedno
d) Spíše ne
e) Určitě ne
lO.Mělo

by se podle vás konat referendum o konání olympijských her v Praze?

a) Určitě ano
b) Spíše ano
c) Je mi to jedno
d) Spíše ne
e) Určitě ne
ll. V

případě

konání olympijských her v Praze, navštívil/a byste nějaké olympijské

soutěže?

a) Určitě ano
b) Spíše ano
c) Je mi to jedno
d) Spíše ne
e) Určitě ne
12.Jaké sporty byste měl/a zájem v
nebo více odpovědí

Označte jednu

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

Atletika
Badminton
Baseball
Basketbal
Box
Cyklistika
Fotbal
Gymnastika
Házená
Jachting
Jezdectví

případě pořádání

olympijských her v Praze navštívit?

l) Judo
m) Kanoistika
n) Lukostřelba
o) Moderní gymnastika
p) Moderní pětiboj
q) Plavecké sporty
r) Pozemní hokej
s) Softbal
t) Stolní tenis
u) Střelectví
v) Šerm
w) Taekwondo WTF
x) Tenis
y) Triatlon
z) Veslování
aa) Vodní pólo
bb) Volejbal
cc) Vzpírání
dd) Zápas
13.Jaké největší obavy vás napadají
Označte jednu nebo více odpovědí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

při případném pořádání

olympijských her v Praze?

Nedostatek finančních prostředků
Nedostatečné ubytovací kapacity
Nedostatečně zajištěná doprava a dopravní infrastruktura
Zahlcení Prahy turisty
Nekvalitní sportovní zařízení
Nedostatečně připravení a vyškolení pracovníci a dobrovolníci
Nezvládnutí vedení organizace her
Korupce
Příležitost pro zločince
Možnost teroristického útoku
Žádné
Jiné (vypište):

Část 3 - Financování olympijských her v Praze
14.Měl

by se podle vás na financování olympijských her podílet stát?

a) Ano,
b) Ano,
c) Ne

plně

částečně

15.Má podle vás Praha dostatek finančních
a) Určitě ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Určitě ne

prostředků

na pořádání olympijských her?

16.Pořádání

olympijských her v Praze by byla podle vás:

a) Zisková akce
b) Ztrátová akce
c) Ani zisk, ani ztráta

Část 4- Sportovní zařízení
17.Kde by měl být podle vás olympijský stadion?
a)
b)
c)
d)

Stávající na Strahově
Zmodernizovaný na StrahoYě
Nový v Letňanech
Jinde (vypište):

18.Souhlasíte s konáním
a)

Určitě

některých soutěží

a disciplín v jiných městech než je Praha?

ano

b) Spíše ano

c) Je mi to jedno
d) Spíše ne
e) Určitě ne
19.Má podle vás Česká republika dostatek sportovních zařízení na pořádání olympijských
her?
a)

Určitě

ano

b) Spíše ano
c) Spíše ne

d)

Určitě

ne

20.Jste pro výstavbu nových sportovních zařízení, nebo pro maximální využití a
modernizaci stávajících?
a)
b)
c)
d)

Vybudovat vše nové
Nové jen to co chybí a zbytek stávající
Modernizovat a maximálně využít jen stávající
Nechat a využít stávající tak, jak je

Část 5 - Dopravní infrastruktura
21.Pomůže

podle vás pořádání olympijských her v Praze rychlejšímu dobudování
dopravní infrastruktury v Praze?
a) Určitě ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Určitě ne

Část 6 - Cestovní ruch
ll. Bude podle vás po

případném pořádání

olympijských her Praha více známá ve

světě?

a) Určitě ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Určitě ne
23.Kolik turistů podle vás Praha
a)
b)
c)
d)
e)

přiláká

po

případném pořádání

olympijských her?

O hodně více než před hrami
O něco více než před hrami
Stejně jako před hrami
O něco méně než před hrami
O hodně méně než před hrami

24.Bude mít podle váš

pořádání

olympijských her

nějaký

vliv na cestovní ruch v Praze?

a) Určitě ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Určitě ne
25.Jaká další pozitiva by mohlo podle vás
Vypište:

přinést

konání olympijských her v Praze?

Příloha

2: Dotazník pro písemné a osobní dotazování.

00

Dotazník

Dotazník obsahuje 26 otázek,

Pokyny pro

rozdělených

do 6 částí dle určitého tématu.

vyplnění:

Označte křížkem vždy jen jednu odpověď, pokud se v otázce neuvádí jinak.
na všechny otázky.

Odpovězte

prosím

Část 1 - Základní údaje
1. Vaše pohlaví

O
O
2.

Muž
Žena

Vášvěk

o
o

O

15 - 18
26-35

o

o

19 - 25
36 - 50

51 a starší

3. Jste aktivní sportoveclkyně?

O
O

Ano

Ne

4. Jak často sledujete sport v televizi?

O
O
O

Denně

Jednou týdně

Méně než jednou za měsíc

O
O
0

Alespoň 3x týdně
Jednou za měsíc
Nikdy

Část 2- Obecná informovanost o pořádání olympijských her v Praze
5. Už jste někdy dříve slyšel/a něco o pořádání olympijských her v Praze?

O

O

Ano
Ne

6. Víte, ve kterém roce by se

O
O

Nevím

pořádání

olympijských her v Praze?

Ano
Ne

8. Podala Praha oficiálně

O
O
O

konat olympijské hry v Praze?

Rok (vypište): .. ..... ... ... . .

7. Sledujete dění kolem

O
O

případně měly

přihlášku

na kandidaturu na pořádání olympijských her?

Ano
Ne
Nevím

9. Chcete, aby se konaly olympijské hry v Praze?

o
o
o
o
o
lO.Mělo

o
o
o
o
o
ll. V

Určitě

ano

Spíše ano
Je mi to jedno
Spíše ne
Určitě

ne

by se podle vás konat referendum o konání olympijských her v Praze?
Určitě

ano

Spíše ano
Je mi to jedno
Spíše ne
Určitě

případě

ne

konání olympijských her v Praze, navštívil/a byste nějaké olympijské

soutěže?

o
o
o
o
o

Určitě

ano

Spíše ano
Je mi to jedno
Spíše ne
Určitě

ne

12.Jaké sporty byste měl/a zájem v
nebo více odpovědí

případě pořádání

olympijských her v Praze navštívit?

Označte jednu

O
O

Atletika
Badminton

O

O

Jezdectví
Judo

O
O

Střelectví
Šerm

o
o
o
o
o
o
o
o

Baseball
Basketbal
Box
Cyklistika
Fotbal
Gymnastika
Házená
Jachting

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Kanoistika
Lukostřelba

Moderní gymnastika

o
o
o
o

Moderní pětiboj
Plavecké sporty
Pozemní hokej
Softbal

o

Stolní tenis

13.Jaké největší obavy vás napadají při
jednu nebo více odpovědí

případném pořádání

Taekwondo WTF
Tenis
Triatlon
Veslování
Vodní pólo
Volejbal
Vzpírání
Zápas

olympijských her v Praze?

Označte

o Nedostatek
ubytovací kapacity
o
o
doprava a dopravní infrastruktura
o Zahlcení Prahy turisty
o Nekvalitní sportovní
o
a vyškolení pracovníci a dobrovolníci
o Nezvládnutí vedení organizace her
o Korupce
pro
o
o Možnost teroristického útoku
finančních prostředků

Nedostatečné

Nedostatečně zajištěná

zařízení

Nedostatečně připravení

Příležitost

o
o

zločince

Žádné
Jiné (\ypište): .... ..... .... ..... . .. ... .. . ...... ..... . ........... .

Část 3 - Financování olympijských her v Praze
14.Měl

O
O

by se podle vás na financování olympijských her podílet stát?

Ano,plně
Ano, částečně

O Ne

lS.Má podle vás Praha dostatek finančních

o
o
o
o

Určitě

ano

Spíše ano
Spíše ne
Určitě

ne

prostředků

na

pořádání

olympijských her?

16.Pořádání

O
O
O

olympijských her v Praze by byla podle vás:

Zisková akce
Ztrátová akce
Ani zisk, ani ztráta

Část 4 - Sportovní zařízení
17.Kde by měl být podle vás olympijský stadion?

O
O

O
O

Stávající na Strahově
Zmodernizovaný na
Nový v Letňanech

Strahově

Jinde (vypište): ..... .... .. .... ... ... .. .

l8.Souhlasíte s konáním

některých soutěží

a disciplín v jiných

městech

než je Praha?

o ano
o Spíše ano
o Je mi to jedno
o Spíše ne
Určitě

o

Určitě

ne

19.Má podle vás Česká republika dostatek sportovních zařízení na pořádání olympijských
her?

o
o
o
o

Určitě

ano

Spíše ano
Spíše ne
Určitě

ne

20.Jste pro výstavbu nových sportovních zařízení, nebo pro maximální využití a
modernizaci stávajících?

O

O
O
O

Vybudovat vše nové
Nové jen to co chybí a zbytek stávající
Modernizovat a

maximálně využít jen stávající

Nechat a využít stávající tak, jak je

Část 5- Dopravní infrastruktura
21.Pomůže

podle vás pořádání olympijských her v Praze rychlejšímu dobudování
dopravní infrastruktury v Praze?

o
o
o

o

Určitě

ano

Spíše ano
Spíše ne
Určitě

ne

Část 6- Cestovní ruch
22.Bude podle vás po

o
o
o
o

Určitě

případném pořádání

olympijských her Praha více známá ve světě?

ano

Spíše ano
Spíše ne
Určitě

ne

23.Kolik turistů podle vás Praha přiláká po případném

O
O

O

O
O

pořádání

olympijských her?

hodně více než před hrami
O něco více než před hrami
Stejně jako před hrami
O něco méně než před hrami
O hodně méně než před hrami
O

24.Bude mít podle váš pořádání olympijských her nějaký vliv na cestovní ruch v Praze?

o
o
o
o

Určitě

ano

Spíše ano
Spíše ne
Určitě

ne

25.Jaká další pozitiva by mohlo podle vás přinést konání olympijských her v Praze?
Vypište: ... .... ....... ...... . .. ... . ... ... ... ..... . ... .. ... .. .. ... ... ..... ... .. . ... .. ....... . ... ....... .... .

Příloha 3: Článek z deníku MF E15, 13. 3. 2008.
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Výňatek

z Olympijské charty.

Kapitola 5
Olympijské hry
I. KONÁNÍ, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ OLYMPIJSKÝCH HER

33

Konání olympijských her*

1

Hry olympiády se konají v prvním roce olympiády a zimní olympijské hry v jejím třetím roce.

2

Cti a odpovědnosti pořádat olympijské hry se dostává od M.O.V.
hostitelským městem olympijských her.

3

Termín konání olympijských her

4

Pokud se olympijské hry nekonají v roce, ve kterém se mají konat, má to za následek zrušení
práv hostitelského města, bez dopadu na jiná práva M.O.V.

5

Jestliže hostitelské město, C.O.J.O. nebo N.O.V. země hostitelského města dosáhne při konání
olympijských her finančního přebytku, bude tento přebytek věnován na rozvoj olympijského
hnutí a sportu

určuje

městu,

které je zvoleno

výkonný výbor M.O.V.

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K PRAVIDLU 33
Doba trvání soutěží na olympijských hrách nesmí překročit šestnáct dní.

34

Volba hostitelského města *

1

Volba hostitelského města je výsadou zasedání M.O.V.

2

Než zasedání M.O.V. tuto volbu uskuteční, stanoví závazný postup výkonný výbor M.O.V. S
výjimkou mimořádných okolností se tato volba uskuteční sedm let před konáním
olympijských her.

3

Národní vláda země každého
dokument, v němž se zaváže a
dodržovat Olympijskou chartu.

4

přihlášeného města
zaručí,

že její

země

musí M.O.V. předložit právně závazný
a její veřejné orgány budou respektovat a

Volba hostitelského města se koná v zemi, která nemá na
žádné kandidující město.

pořádání

daných olympijských her

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K PRAVIDLU 34
1

Žádost o pořádání olympijských her- města ucházející se o pořádání olympijských her:
1.1 O pořádání olympijských her se múže ucházet pouze město schválené N. O. V. své země;
pokud tomu tak je, je toto město považováno za přihlášené město.
1.2 Žádost o pořádání olympijských her podává uM O. V. oficiální orgán příslušného města
spolu se souhlasem N. O. V. v dané zemi. Tyto orgány i N O. V. musejí zaručit, že
olympijské hry budou pořádány ke spokojenosti Al O. V. a za podmínek, které požaduje.

1.3 V případě, že se v jedné zemi uchází o pořádání olympijských her několik měst, smí žádost
podat pouze jedno město, o němž rozhodne N. O. V. příslušné země.
1. 4 Od okamžiku podání žádosti o pořádání olympijských her u MO. V. je N. O. V. země
ucházejícího se města povinen dohlížet na jeho činnost a jednání v souvislosti se žádostí a
podle okolností i s kandidaturou na pořádání olympijských her, a je za ně
spoluodpovědný.

1.5 Každé město ucházející se o pořádání olympijských her je povinno dodržovat Olympijskou
chartu a veškeré další předpisy nebo požadavky vydané výkonným výborem MO. V. a
všechny technické normy předepsané MF. pro jejich příslušné sporty.
1.6 Všechna města, která chtějí kandidovat na pořádání olympijských her, se podrobí
schvalovacímu procesu kandidatur, který bude řídit výkonný výbor MO. V. a stanovíjeho
podmínky. Výkonný výbor MO. V. určí ta města, která budou přijata jako kandidující.
2

Kandidující města- hodnocení
2.1 Kandidující města jsou ta města ucházející se o pořádání olympijských her, která splňují
požadavky pro rozhodnutí výkonného výboru M 0.1:, aby byla předložena zasedání
MO. V. k volbě.
2.2

Předseda

MO. V. jmenuje pro každé konání olympijských her hodnotící komisi pro
posouzení kandidujících měst. Každá z těchto komisí zahrnuje členy MO. V., zástupce
MF., N.O. V., komise sportovcu a Mezinárodního paralympijského výboru (,,LP.C. "). V
hodnotící komisi nesmějí být státní příslušníci země, v níž se nachází kandidující město.
Hodnotící komise si může přizvat na pomoc odborníky.

2.3 Každá hodnotící komise prostuduje kandidatury všech kandidujících měst, prohlédne si
příslušné objekty a všem člen um MO. V. předloží písemnou zprávu o všech
kandidaturách, a to nejpozději měsíc před datem zahájení zasedání, které zvolí hostitelské
město olympijských her.
2.4 Kandidující město musí poskytnoutfinanční záruky, které bude požadovat výkonný výbor
MO. V.; ten určí, zda má tyto záruky poskytnout samotné město, nebo jiný kompetentní
místní, regionální či národní orgán, popřípadě třetí strana.
3

Volba hostitelského města - uzavřeni smlouvy s hostitelským městem
3.1 Výkonný výbor MO. V. vypracuje na základě zprávy hodnotící komise seznam vybraných
kandidujících měst, která budou předložena k hlasování na zasedáníM O. V.
3.2 Volba hostitelského města proběhne poté, co se zasedání seznámí se zprávou hodnotící
komise.
3.3 MO. V. uzavře s hostitelským městem a s N.O. V. jeho země písemnou smlouvu. Tato
smlouva, která je běžně označována jako "smlouva s hostitelským městem ", musí být
podepsána všemi stranami ihned po volbě hostitelského města.
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Místo konání,

sportoviště

a objekty olympijských her*

Všechny sportovní soutěže musejí probíhat v hostitelském městě olympijských her, pokud toto
město nezíská od v)·konného výboru M.O.V. právo pořádat určité disciplíny v jiných městech,

objektech nebo místech téže země. Slavnostní zahájení a zakončení se musejí konat přímo
v hostitelském městě. Místa konání a objekty pro veškeré sporty a jiné akce musí schválit
výkonný výbor M.O.V.
Pokud je při zimních olympijských hrách ze zeměpisn)·ch nebo místopisných důvodů
nemožné pořádat určité soutěže nebo disciplíny některého sportu v zemi, kde se nachází
hostitelské město, M.O.V. může výjimečně povolit jejich pořádání v sousední zemi.

2
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1

Každá žádost o uspořádání soutěže, disciplíny nebo jiné sportovní soutěže v jiném městě nebo
místě, než je hostitelské město, musí být písemně předložena MO. V. nejpozději před
návštěvou hodnotící komise pro kandidující města.

2

Organizace a konání olympijských her a zpravodajství z nich nesmí být žádným zplisobem
narušeno tím, že by se v hostitelském městě, jeho okolí nebo na dalších sportovištích konala
jiná akce.

36

Organizační

výbor*

- - - - - - - - --- ---

------- -- - - --

M.O.V. svěřuje pořádání olympijských her N.O.V. země hostitelského města a hostitelskému
městu samotnému. N.O.V. ustaví k tomu účelu organizační výbor (C.O.J.O.), který je od
svého vzniku v přímém styku s výkonným výborem M.O.V., od něhož přijímá instrukce.
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1

C. OJ. O. musí mít ve své zemi status právnické osoby.

2

Členy výkonného orgánu C. OJ. O. jsou :

-

člen

nebo členové MO. V. v příslušné zemi, uvedení v pravidle 16.1.1.1;

-

předseda

-

nejméně jeden představitel

a generální sekretář N.O. V.;
hostitelského města, kterého toto město

Ve výkonném orgánu mohou být také zástupci veřejných

úřadú

určí;

a další přední osobnosti.

3

Od svého ustavení až do ukončení činnosti je C.O.J.O. povinen provádět veškerou činnost
v souladu s Olympijskou chartou, se smlouvou uzavřenou mezi MO. V., N.O. V. a hostitelským
městem a v souladu s jinými předpisy či pokyny výkonného výboru MO. V.
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Odpovědnost- odnětí pořádání

1

N.O.V., C.O.J.O. a hostitelské město odpovídají společně a nerozdílně za všechny záyazky
sjednané individuálně nebo kolektivně ve vztahu k organizaci a průběhu olympijských her,
kromě finanční odpovědnosti za organizaci a průběh olympijských her, kterou společně a
nerozdílně nesou plně hostitelské město a C.O.J.O., bez ohledu na odpovědnost jakékoliv další
strany, zejména tu, která může vyplývat ze záruky podle prováděcího ustanovení k pravidlu
34. M.O.V. nenese v souvislosti s organizací a průběhem olympijských her žádnou finanční
odpovědnost.

olympijských her

2

V případě nedodržení Olympijské charty nebo jiných předpisů či pokynů M.O.V., popřípadě
nedodržení přijatých závazků N.O.V., C.O.J.O. nebo hostitelského města, je M.O.V. oprávněn
kdykoliv a s okamžitou účinností odejmout hostitelskému městu, C.O.J.O. a N.O.V. pořádání
olympijských her, aniž tím ztratí nárok na náhradu škod, které mu tím byly způsobeny. V
takovém případě nemá N.O.V., C.O.J.O., hostitelské město, země hostitelského města a
veškeré její vládní a jiné úřady, popřípadě kterákoli další strana na městské, místní, státní,
provinční, jiné regionální či národní úrovni vůči M.O.V. nárok na žádnou formu kompenzace.
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Koordinační

komise olympijských her -

Spojení mezi N.O.V. a C.O.J.O.
1

Koordinační

*

komise olympijských her

Ke zlepšení organizace olympijských her a spolupráce mezi M.O.V., C.O.J.O., M.F a N.O.V.
zřídí předseda M.O.V. koordinační komisi olympijských her (koordinační komisi), pověřenou
řízením a realizací pracovních vztahů těchto stran. Koordinační komise se skládá ze zástupců
M.O.V., M.F., N.O.V. a sportovců.
2

Spojení mezi N.O.V. a C.O.J.O.- vedoucí misí
Během olympijských her nese odpovědnost za závodníky, funkcionáře a ostatní personál
družstva každého N.O.V. vedoucí mise, který je jmenován svým N.O.V. a jehož úkolem je vedle všech ostatních funkcí, které mu přidělil jeho N.O.V.- být ve styku s M.O.V., M.F. a
C.O.J.O.
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1

Mandát koordinační komise:
Součástí mandátu koordinační komise je:

1.1 dohled na postup prací C. O.J. O.;
1.2 kontrola a revize všech hlavních aspektů organizace olympijských her;
1.3 poskytování pomoci C.O.J.O.;
1.4 pomoc při navázání
straně druhé;

styků

mezi C. O.J. O. na jedné

straně

a MO. V., MF. a N. O. V. na

1.5 pomoc při urovnávání sporu, které by mohly vyvstat mezi stranami;
1. 6

zajišťování toho,

aby všechny MF. a N. O. V. byly vždy informovány, ať už prostřednictvím
C. O.J. O. nebo MO. V. z vlastní iniciativy koordinační komise, o postupu organizace
olympijských her;

1. 7 zajišťování toho, aby byl výkonný výbor MO. V. vždy informován o názorech vyjádřených
C. O.J. 0., MF. a N. O. V na významné otázky týkající se olympijských her;
1.8 zkoumání, po konzultaci s výkonným výborem MO. V. a C.O.J.O., oblastí, ve kterých se
může uskutečňovat mezi N.O. V. prospěšná spolupráce, zvláště v letecké dopravě, v
dopravě materiálu, v pronájmu ubytování pro další funkcionáře a u postupu při
přidělování vstupenek MF. a N. O. V. a určeným cestovním kancelářím;
1.9 navrhování C.O.J.O. a projednávání s ním po schválení výkonným výborem MO. V.
těchto věcí:

1.9.1

opatření

týkající se ubytování a

soutěží a tréninků,

zařízení v

olympijské vesnici a v místech

1.9.2

náklady na účast, ubytování a s tím spojené služby, které zajišťuje C.O.J.O.,

1.9.3
zajištění dopravy a ubytování pro účastníky a funkcionáře a dalších
záležitostí, týkajících se podle jeho názoru vytvořeni dobrých podmínek pro
závodníky a funkcionáře a jejich schopnosti plnit na olympijských hrách nezbytné
funkce;
1.10
dohled na závodní, tréninková a další zaří=ení a podáváni zpráv o všech
záležitostech, které nebude moci vyřešit, výkonnému výboru MO. V.;
1.11
zajišťování toho, aby C.O.J.O.
misí;

vhodně reagoval

na potřeby MF. a vedoucích

zřizování specializovaných pracovních skupin se souhlasem výkonného
1.12
výboru MO. V., aby posuzovaly konkrétní oblasti související s pořádáním
olympijských her a doporučovaly výkonnému výboru MO. V. návrhy na zlepšení,
které by měla realizovat koordinační komise;

1.13
po skončení olympijských her provedení analýzy organizace her a podání
=právy o tom výkonnému výboru MO. V.;
1.14

výkon dalších pravomocí či plnění jiných pokynů výkonného výboru MO. V.;

1.15
V případě všech záležitostí, o kterých koordinační komise rozhodne, že je není
schopna vyřešit, nebo když kterákoliv ze stran odmítne jednat v souladu s jejím
rozhodnutím, musí koordinační komise neprodleně informovat výkonný výbor
MO. V., který přijme konečné rozhodnutí.
1.16
Při olympijských hrách přebírá kompetence
výbor MO. V. Předseda koordinační komise
koordinačních schúzí s C. O.J. O.
2

koordinační

se

komise výkonný
účastní každodenních

Vedoucí misí
Po dobu konání olympijských her pobývá vedoucí mise v olympijské vesnici a má přístup do
všech lékařských zařízení, na tréninkové plochy a sportoviště, do tiskových středisek a do
hotelu olympijské rodiny

3

Atašé
Každý N.O. V. múže pro usnadnění spolupráce s C.O.J.O. jmenovat atašé. Atašé vystupuje
jako prostředník mezi C. O.J. O. a svým N. O. V. a pomáhá jim řešit cestovní, ubytovací ajiné
problémy. Během olympijských her musí být akreditován jako člen delegace svého N. O. V.

*
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Olympijská vesnice

1

K ubytování všech závodníků, funkcionářů družstva a dalších členů výpravy v jednom
zajistí C.O.J.O. olympijskou vesnici na období, které stanoví výkonný výbor M.O.V.

--------------------místě
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1

Olympijská vesnice musí vyhovovat požadavkům, které stanoví výkonný výbor MO. V.

2

Kvóty pro počty funkcionářu a dalších
stanoví výkonný výbor MO. V.

členu

výpravy ubytovaných v olympijské vesnici

3

Pokud MO V. zmocní C.OJ.O. pořádat soutěže v jiném místě než v hostitelském městě, muže
výkonný výbor MO V. požadovat, aby C.OJ.O. zajistil vhodné ubytování, služby a zařízení v
souladu s požadavky, které stanoví výkonný výbor MO V.

4

C. OJ. O uhradí veškeré náklady spojené s bydlením a stravou závodníků, junkcionářú a
dalších členů výpravy v olympijské vesnici a v dalších výše uvedených ubytovacích místech a
jejich náklady na místní dopravu.
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Kulturní program
C.O.J.O. zorganizuje program kulturních akcí, který musí pokrývat alespoň období, po které je
otevřena olympijská vesnice. Tento program musí být předem předložen ke schválení
výkonnému výboru M.O.V.

