PŘÍLOHY
Seznam příloh:
1. Vzor prvního dotazníku
2. Vzor druhého dotazníku

První dotazník:
1. Jste studentem/kou FTVS UK?



Ano – ot.č. 2
Ne – konec dotazníku

2. Jste registrovaný/á hráč/ka ragby?



Ano – konec dotazníku
Ne – ot. č. 3

3. Jaký je Váš vztah k ragby?






O ragby se nezajímám. – ot. č. 4
Ragby registruji, ale příliš toho nevím. – ot. č. 5
O ragby se občas zajímám. Sleduji významné akce. – ot. č. 6
Ragby sleduji pravidelně. – ot. č. 7
Jiná odpověď. – ot. č. 8

4. Proč se o ragby nezajímáte?






Nerozumím pravidlům. – ot. č. 9
Nejedná se, pro mě, o atraktivní sport. – ot. č. 9
Ragby mi přijde příliš surové. – ot. č. 9
Nízké pokrytí v masmédiích. – ot. č. 9
Vlastní odpověď…. – ot. č. 9

5. Proč toho o ragby příliš nevíte?






Nerozumím pravidlům. – ot. č. 9
Nejedná se, pro mě, o atraktivní sport. – ot. č. 9
Ragby mi přijde příliš surové. – ot. č. 9
Nízké pokrytí v masmédiích. – ot. č. 9
Vlastní odpověď….. ot. č. 9

6. Jaké významné akce sledujete? – ot. č. 9
7. Jaké konkrétní akce sledujete? – ot. č. 9

8. Uveďte, prosím, kde jste se o ragby dozvěděl/a.


Z televize.









Světové akce (např. World Rugby Cup, atd.)
Z internetu.
Od kamarádů.
Z tisku.
Ve škole.
Sportovní „festivaly“ (např. Ladronka Fest, Kašpárkohraní, Sport Bez Předsudků, atd.)
Vlastní odpověď…

9. Sledoval/a jste někdy ragbyový zápas?






Ano, sledoval/a jsem ho v televizi.
Ano, sledoval/a jsem ho na internetu.
Ano, jako divák přímo na hřišti.
Ne.
Vlastní odpověď…..

10. Bude ragby na LOH 2016?




Ano.
Ne.
Nevím.

11. V kolika hráčích se ragby nejčastěji hraje?





V 15 hráčích.
Ve 13 hráčích.
V 11 hráčích.
Nevím.

12. Víte, jak dlouho trvá ragbyový zápas varianty o 15 hráčích?



Ano. – ot. č. 22
Ne. – ot. č. 23

13. Jak dlouho trvá ragbyový zápas.

14. Víte, kdy a kde se bude konat následující MS v ragby (Rugby World Cup)?




Ano. – ot. č. 16
Ne. – ot. č. 17

15. Uveďte rok a zemi konání posledního MS v ragby (RWC).

16. Víte, které národní týmy jsou nejlepšími na světě?



Ano. – ot. č. 30
Ne. – ot. č. 31

17. Vypište země, které jsou v ragby nejúspěšnější:

18. Znáte jména některých světových ragbyových hráčů?



Ano. – ot. č. 32
Ne. – ot. č. 33

19. Vypište jména světových ragbyových hráčů, které znáte:

20. V případě, že bude ragby na LOH 2016, jaká varianta ragby se bude hrát?





Ragby o 7 hráčích.
Ragby o 15 hráčích.
Ragby na LOH 2016 nebude.
Nevím.

21. Znáte některé české ragbyové kluby?



Ano. – ot. č. 40
Ne. – ot. č. 41

22. Vypište české ragbyové kluby, které znáte:

23. Který český tým vyhrál extraligu v letošním roce 2015?





RC Praga Praha
RC Tatra Smíchov
RC Mountfield Říčany
Nevím.

24. Koná se MS v ragby žen?





Ano.
Ne.
Nevím.

25. Existuje soutěž žen v ragby v ČR?




Ano. – ot. č. 41
Ne. – ot. č. 42
Nevím. - ot. č. 42

26. Kolik lig žen v ČR existuje?

27. Pokud byste měl/a příležitost, chtěl/a byste si ragby zahrát (zatrénovat si)?



Ano
Ne

Druhý dotazník:
1. Jste studentem/kou FTVS UK?



Ano – ot.č. 2
Ne – konec dotazníku

2. Jste registrovaný/á hráč/ka ragby?



Ano – konec dotazníku
Ne – ot. č. 3

3. Jaký je Váš vztah k ragby?






O ragby se nezajímám. – ot. č. 4
Ragby registruji, ale příliš toho nevím. – ot. č. 5
O ragby se občas zajímám. Sleduji významné akce. – ot. č. 6
Ragby sleduji pravidelně. – ot. č. 7
Jiná odpověď. – ot. č. 8

4. Proč se o ragby nezajímáte?






Nerozumím pravidlům. – ot. č. 9
Nejedná se, pro mě, o atraktivní sport. – ot. č. 9
Ragby mi přijde příliš surové. – ot. č. 9
Nízké pokrytí v masmédiích. – ot. č. 9
Vlastní odpověď…. – ot. č. 9

5. Proč toho o ragby příliš nevíte?






Nerozumím pravidlům. – ot. č. 9
Nejedná se, pro mě, o atraktivní sport. – ot. č. 9
Ragby mi přijde příliš surové. – ot. č. 9
Nízké pokrytí v masmédiích. – ot. č. 9
Vlastní odpověď….. ot. č. 9

6. Jaké významné akce sledujete? – ot. č. 9
7. Jaké konkrétní akce sledujete? – ot. č. 9
8. Napište, prosím, vlastní odpověď. – ot. č. 9

9. Uveďte, prosím, kde jste se o ragby dozvěděl/a.









Z televize.
Světové akce (např. World Rugby Cup, atd.)
Z internetu.
Od kamarádů.
Z tisku.
Ve škole.
Sportovní „festivaly“ (např. Ladronka Fest, Kašpárkohraní, Sport Bez Předsudků, atd.)
Vlastní odpověď…

10. Sledoval/a jste někdy ragbyový zápas?






Ano, sledoval/a jsem ho v televizi.
Ano, sledoval/a jsem ho na internetu.
Ano, jako divák přímo na hřišti.
Ne.
Vlastní odpověď…..

11. V kolika hráčích se ragby nejčastěji hraje?





V 15 hráčích.
Ve 13 hráčích.
V 11 hráčích.
Nevím.

12. Bylo ragby na LOH 2016 v Riu de Janeiru?



Ano. – ot. č. 13
Ne. – ot. č. 21

13. Jaká varianta ragby se na olympiádě hrála?





Ragby o 15 hráčích.
Ragby o 7 hráčích.
Ragby o 13 hráčích.
Nevím.

14. Účastníky byly:




Jen mužské týmy.
Jen ženské týmy.
Mužské i ženské týmy.



Nevím.

15. Sledoval jste olympijské ragbyové zápasy v televizi/na internetu?








Ne
Ano, viděl jsem všechny mužské zápasy.
Ano, viděl jsem všechny ženské zápasy.
Viděl jsem některé mužské zápasy.
Viděl jsem některé ženské zápasy.
Viděl jsem některé mužské i ženské zápasy.
Vlastní odpověď…

16. Myslíte si, že byla ragby věnována v českých masmédiích dostatečná pozornost?




Ano
Ne
Vlastní odpověď….

17. Víte, jaký mužský ragbyový tým na LOH 2016 vyhrál?



Ano – ot. č. 18
Ne. – ot. č. 19

18. Jaký mužský tým vyhrál?

19. Víte, jaký ženský ragbyový tým vyhrál?



Ano – ot. č. 20
Ne – ot. č. 21

20. Jaký ženský tým vyhrál?

21. Změnil se Váš zájem o ragby po LOH 2016?



Ano. – ot. č. 22
Ne. – ot. č. 23

22. Jak?

23. Víte, jak dlouho trvá ragbyový zápas varianty o 15 hráčích?



Ano. – ot. č. 22
Ne. – ot. č. 23

24. Jak dlouho trvá ragbyový zápas varianty o 15 hráčích?

25. Víte, jak dlouho trvá ragbyový zápas varianty o 7 hráčích



Ano. – ot. č. 26
Ne. – ot. č. 27

26. Jak dlouho trvá ragbyový zápas varianty o 7 hráčích?

27. Víte, kdy a kde se konalo poslední MS v ragby (Rugby World Cup)?



Ano.- ot. č. 28
Ne. – ot. č. 29

28. Uveďte rok a zemi konání posledního MS v ragby (Rugby World Cup):

29. Víte, které národní týmy jsou nejlepšími na světě?



Ano. – ot. č. 30
Ne. – ot. č. 31

30. Vypište země, které jsou v ragby nejúspěšnější:

31. Znáte jména některých světových ragbyových hráčů?



Ano. – ot. č. 32
Ne. – ot. č. 33

32. Vypište jména světových ragbyových hráčů, které znáte:

33. Zaznamenal/a jste poslední MS světa v ragby (Rugby World Cup) v českých masmédiích?







Ano, v televizi.
Ano, na internetu.
Ano, v tisku.
Ne.
Vlastní odpověď.

34. Sledoval/a jste poslední MS světa v ragby (Rugby World Cup) v českých masmédiích?





Ano, viděl/a jsem několik zápasů.
Ano, pravidelně jsem sledoval/a jednotlivé zápasy.
Ne, ale vím, že se konalo.
Ne.

35. Víte, který tým vyhrál poslední MS světa v ragby (Rugby World Cup)?



Ano. – ot. č. 36
Ne. – ot. č. 37

36. Jaký tým zvítězil?

37. Změnil se Váš zájem o ragby po posledních MS v ragby (Rugby World Cup)?



Ano. – ot. č. 38
Ne. – ot. č. 39

38. Jak?

39. Znáte některé české ragbyové kluby?



Ano. – ot. č. 40
Ne. – ot. č. 41

40. Vypište české ragbyové kluby, které znáte:

41. Koná se MS v ragby žen?




Ano.
Ne.
Nevím.

42. Existuje soutěž žen v ragby v ČR?




Ano. – ot. č. 41
Ne. – ot. č. 42
Nevím. - ot. č. 42

43. Kolik lig žen v ČR existuje?

44. Pokud byste měl/a příležitost, chtěl/a byste si ragby zahrát (zatrénovat si)?



Ano
Ne

