
 

 

Vzor použitého dotazníku 

Dotazník pro současné a bývalé hráče nejvyšší florbalové soutěže. 

Jste aktivním, nebo již bývalým hráčem superligy florbalu? 

a. Aktivní 

b. Bývalý 

 

V jakých letech jste v nejvyšší soutěži působil, nebo od kterého roku aktivně působíte? 

 

…………………………………………… 

 

Uveďte, v kterých letech jste se zúčastnil letní přípravy? 

 

…………………………………………… 

 

Uveďte délku letní přípravy v týdnech, které se účastníte/ jste se účastnil? 

 

…………………………………………… 

 

Uveďte, kolik tréninkových jednotek týdně absolvujete/jste absolvoval? 

 

…………………………………………… 

 

Doba trvání tréninkové jednotky v minutách. 

a. ≤120 minut 

b. ≤90 minut 

c. ≤75 minut 

d. ≤60 minut 

 



 

 

Jaké je/bylo podle Vás procentuální zastoupení různých částí pohybových schopnost během 

letní přípravy? (uveďte pouze celá procenta) 

a. Síla ….. 

b. Rychlost ….. 

c. Vytrvalost ….. 

d. Koordinace ….. 

 

Jaké je/bylo podle Vás procentuální zastoupení mezi dynamickým tréninkem silových 

schopností a statickým tréninkem silových schopností vzhledem k Vaší letní přípravě? 

(uveďte pouze celá procenta) 

a. Dynamický ….. 

b. Statický ….. 

 

Jaký je/byl v procentech poměr tréninků dynamické síly během Vaší letní přípravy? (uveďte 

pouze celá procenta) 

a. Trénink na rychlostní sílu ….. 

b. Trénink na explozivní sílu ….. 

c. Trénink na vytrvalostní sílu ….. 

 

Do které fáze letní přípravy je/byl zařazen speciální trénink, tedy trénink herních 

dovedností? 

a. 1. čtvrtina letní přípravy 

b. 2. čtvrtina letní přípravy 

c. 3. čtvrtina letní přípravy 

d. 4. čtvrtina letní přípravy 

  



 

 

Četnost regenerace během letní přípravy. 

a. Žádná 

b. Nepravidelně 

c. 1x měsíčně 

d. 1x týdně 

e. Více než jednou týdně 

 

Jaké metody regenerace využíváte/jste využíval během letní přípravy? (zakroužkujte 

všechny užívané) 

a. Zklidnění (vyklusání) 

b. Protažení 

c. Vodní procedury 

d. Saunování 

e. Masáže, fyzioterapie 

 

Jaké máte znalosti o kompenzačních cvičeních a praktikujete je? 

a. Ano, znám je a cvičím je 

b. Ano, znám je, ale necvičím je 

c. Neznám je, ale zajímají mě 

d. Neznám je a nezajímají mě 

 

Kolik hráčů se zúčastnilo letní přípravy, kterou absolvujete/jste absolvoval? 

…………………………….. 


