1.1 Příloha 1
1.1.1 Dotazník pro rozhodčí

DOTAZNÍK PRO BAKALÁŘSKOU PRÁCI NA TÉMA
„KOMUNIKACE MEZI TRENÉRY/HRÁČI A ROZHODČÍMI“

Tento dotazník je určen pro rozhodčí (podobný dostali trenéři a hráči), je anonymní a jeho vyplnění
nezabere moc času (14 otázek). Odpovědi by ale neměly být výsledkem skupiny, nýbrž jednotlivců.
Proto prosím, abyste tento dotazník vyplnili pravdivě a každý sám za sebe. Děkuji za Váš čas.
Jiří Velčovský, student 4. ročníku FTVS, bývalý hokejový hráč, v současné době rozhodčí ČSLH

1. Komunikujete jako rozhodčí při přerušení hry s trenérem/hráčem?
a) Vyhýbám se komunikaci, komunikuji pouze při sporných rozhodnutích.
b) Komunikuji poměrně často.
c) Komunikuji velmi často, chci s nimi konzultovat všechno.
2. Jak moc je pro Vás důležitá komunikace s trenérem či hráči v průběhu hry?
a) Velmi důležitá, většinou dojde k uklidnění situace.
b) Důležitá, často dojde k uklidnění situace.
c) Zbytečná, jen situaci zhoršuje.
3. Uvědomujete si, že Vaše rozhodnutí nemusí být vždy správná?
a) Ne, vždy mám pravdu.
b) Ano, někdy si uvědomím své mylné rozhodnutí, ale už ho neopravuji.
c) Ano, pokud si uvědomím, že jsem se zmýlil, pak své rozhodnutí někdy změním,
ale ne vždy.
d) Ano, pokud si uvědomím, že jsem se zmýlil, pak své rozhodnutí vždy změním.

4. Jak často dochází z Vaší strany ke sporu s trenérem či hráči v obtížně
hodnotitelných situacích a jak je řešíte?
a) Nikdy se nehádám, moje rozhodnutí prostě platí. Pokud se trenér/hráč chce
hádat i nadále, dostane trest za nevhodné chování.
b) Diskutuji pouze ve výjimečných případech, situaci řeším v klidu, ale svá
rozhodnutí neměním. Pokud se trenér/hráč chce hádat i nadále, udělím trest za
nevhodné chování.
c) Diskutuji často, situaci řeším v klidu, ale svá rozhodnutí neměním. Pokud se
trenér/hráč chce hádat i nadále, dostane trest za nevhodné chování.
d) Diskutuji často, jednám v klidu, někdy své rozhodnutí změním. V tom případě
trest pro trenéra či hráče za nevhodné chování neuděluji.
e) Někdy to tzv. „neustojím“ a dojde k opravdové hádce mezi mnou a hráčem či
trenérem, své rozhodnutí nezměním, a navíc dám trest i trenérovi/hráči za
nevhodné chování.
5. Jak často se Vám stává, že na Vás trenér či hráč zvýší hlas nebo je na Vás hrubý?
a)
b)
c)
d)

Nikdy.
Jen výjimečně.
Často.
Každý zápas.

6. Bylo Vám trenérem či hráčem vyhrožováno?
a)
b)
c)
d)

Nikdy.
V ojedinělých případech.
Často.
Každý zápas.

7. Byl jste trenérem či hráčem fyzicky napaden?
a)
b)
c)
d)

Nikdy.
V ojedinělých případech.
Často.
Každý zápas.

8. Byl na Vás jako na rozhodčího ze strany trenéra/hráče úmyslně vyvíjen nátlak?
a)
b)
c)
d)

Nikdy.
V ojedinělých případech.
Často.
Každý zápas.

9. Jak v takovém případě reagujete? / Jak byste v takovém případě reagoval?
(Prosím o slovní odpověď.)
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10. Co nejvíce ovlivňuje Vaše chování k trenérovi/hráči? (Je možno zatrhnout více
odpovědí.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Věk trenéra/hráče, na mladší si troufám více.
Hrubé či sprosté výrazy trenéra/hráče bez ohledu na věk.
Nedostatečné vyjadřovací schopnosti trenéra/hráče při komunikaci s rozhodčím.
Určitá arogantnost a povýšenost trenéra/hráče při komunikaci s rozhodčím.
Chování trenéra vůči hráčům a naopak chování hráčů vůči trenérovi.
Chování hráčů mezi sebou navzájem.

Další možnosti:

11. Jaká je dle Vašeho názoru úroveň rozhodčích ledního hokeje v ČR? (Je možno
zatrhnout více odpovědí.)
a)
b)
c)
d)
e)

Jejich úroveň v poslední době stoupá.
Jejich úroveň v poslední době klesá.
Jejich úroveň je dlouhodobě na vysoké úrovni.
Jejich úroveň je dlouhodobě na nízké úrovni.
Jejich úroveň je dlouhodobě na průměrné úrovni.

12. Pozorujete v současně době nějaké změny v komunikaci mezi rozhodčím a
trenérem/hráčem? Pokud ano, jaké?

13.

Co

byste

doporučil

pro

zlepšení

komunikace

mezi

rozhodčím

trenérem/hráčem?

14. Jaká je Vaše celková zkušenost s trenéry/ hráči v soutěžích ČSLH?

To je vše, ještě jednou děkuji za Vaše odpovědi. J. Velčovský
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1.2 Příloha 2
1.2.1 Dotazník pro hráče a trenéry

DOTAZNÍK PRO BAKALÁŘSKOU PRÁCI NA TÉMA
„KOMUNIKACE MEZI TRENÉRY/HRÁČI A ROZHODČÍMI“
Tento dotazník je anonymní, jeho vyplnění nezabere moc času, odpovědi by ale neměly být výsledkem
skupiny, nýbrž jednotlivců. Proto prosím, abyste tento dotazník vyplnili pravdivě a každý sám za
sebe. Děkuji za Váš čas.
Jiří Velčovský, student 4. ročníku FTVS, bývalý hokejový hráč, v současné době rozhodčí ČSLH

1. Komunikujete během zápasu jako trenér/hráč s rozhodčím při přerušení hry?
a) Vyhýbám se komunikaci, komunikuji pouze při sporných rozhodnutích.
b) Komunikuji poměrně často.
c) Komunikuji velmi často, chci s rozhodčím konzultovat všechno.
2. Jak moc je pro Vás důležitá komunikace s rozhodčím v průběhu hry?
a)
b)
c)
d)

Velmi důležitá, většinou dojde k uklidnění situace.
Důležitá, často dojde k uklidnění situace.
Zbytečná, jen situaci zhoršuje.
Je mi to jedno, stejně nic nezměním.

3. Uvědomujete si, že ne vždy je Váš názor ten správný?
a)
b)
c)
d)

Ne, vždy mám pravdu.
Ne, ve většině případů mám pravdu.
Ano, dokážu uznat, že jsem se zmýlil.
Ano, často musím uznat, že jsem se zmýlil.

4. Jak často dochází z Vaší strany ke sporu s rozhodčím v obtížně hodnotitelných
situacích a jak je řešíte?
a)
b)
c)
d)

Nikdy se nehádám, vždy uznám rozhodnutí rozhodčího.
Většinou uznám jeho rozhodnutí, zbytečně nediskutuji.
Občas nesouhlasím s výrokem rozhodčího, ale snažím se jednat v klidu.
Velmi často nesouhlasím s výroky rozhodčího, každý zápas se s rozhodčím hádám.
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5. Jak často se Vám stává, že zvýšíte hlas nebo jste na rozhodčího hrubý?
a)
b)
c)
d)

Nikdy.
Jen ve výjimečných situacích.
Často.
Každý zápas.

6. Vyhrožoval jste někdy rozhodčímu?
a)
b)
c)
d)

Nikdy.
Jen výjimečně.
Často.
Každý zápas.

7. Snažíte se úmyslně vyvíjet na rozhodčího tlak?
a)
b)
c)
d)

Nikdy, taky nemám rád, když mi někdo podsunuje své názory.
Jen tehdy, pokud vycítím nejistotu rozhodčího.
Často, za pokus nic nedám a co kdyby se mě zalekl?
Každý zápas se pokouším získat rozhodčího na svoji stranu.

8. Co nejvíce ovlivňuje Vaše chování k rozhodčím? (Je možno zatrhnout více
odpovědí.)
a)
b)
c)
d)
e)

Věk rozhodčího, na mladšího rozhodčího si troufám více.
Nejistota rozhodčího při samotném pískání bez ohledu na věk.
Špatné vyjadřovací schopnosti rozhodčího při komunikaci s trenérem či hráčem.
Určitá arogantnost a povýšenost rozhodčího při komunikaci s trenérem či hráčem.
Chování rozhodčích mezi sebou navzájem.

Další možnosti:
9. Jaká je dle Vašeho názoru úroveň rozhodčích ledního hokeje v ČR? (Je možno
zatrhnout více odpovědí.)
a)
b)
c)
d)
e)

Jejich úroveň v poslední době stoupá.
Jejich úroveň v poslední době klesá.
Jejich úroveň je dlouhodobě na vysoké úrovni.
Jejich úroveň je dlouhodobě na nízké úrovni.
Jejich úroveň je dlouhodobě na průměrné úrovni.
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10. Pozorujete v současně době nějaké změny v komunikaci mezi rozhodčím a
trenérem/hráčem? Pokud ano, jaké?

11. Co by bylo možno zlepšit na komunikaci s rozhodčími?

12. Jaká je Vaše celková zkušenost s rozhodčími v soutěžích ČSLH?

To je vše, ještě jednou děkuji za Vaše odpovědi. J. Velčovský
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