Příloha č. 1:
Dotazník: Postoje k americkému fotbalu na UK FTVS

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky použiji k vypracování své
bakalářské práce na téma Postoje k americkému fotbalu na UK FTVS. Dotazník je
anonymní a je určen studentům či absolventům UK FTVS. Vámi poskytnuté informace
budou použity výhradně k akademickým účelům. Vyplněním dáváte souhlas ke
zpracování Vámi vyplněných údajů.
Jan Krs,
3. ročník MNG TVS, UK FTVS

1. Jsem:
- Muž
- Žena
2. Na UK FTVS studuji ročník:
- První
- Druhý
- Třetí
- Čtvrtý
- Pátý
- Už nestuduji, ale studoval jsem
3. Na UK FTVS studuji obor:
- Management tělesné výchovy a sportu
- Tělesná výchova a sport
- Fyzioterapie
- Ochrana obyvatelstva
- Aplikovaná tělesná výchova a sport
- Vojenská tělovýchova
- Studuji jiný obor:

4.

Jaký je Tvůj vztah ke sportu?
- Aktivně sportuji (několikrát týdně)
- Sport vyhledávám (sportuji 1- 2x týdně)

- Sportuji zřídka (1x za 14 dní)
- Aktivně nesportuji (méně než 2x za měsíc)
5. Slyšel/a jsi někdy o americkém fotbale?
- Ano
- Ne
6. Znáš pravidla amerického fotbalu?
- Ano (znám všechny)
- Spíše ano (rozumím hře, ale všechny neznám)
- Spíše ne (nevím co je smyslem hry, ale znám americký fotbal)
- Ne (nemám tušení co se děje na hřišti)
7. Jaké kluby amerického fotbalu znáš? (pokud neznáš, napiš neznám)
8. Znáš nějakého hráče amerického fotbalu? (vypiš všechny co znáš, pokud
neznáš, napiš neznám)
9. Víš, jaké jsou rozdíly mezi americkým fotbalem a rugby? (zaškrtni všechny
správné odpovědi)
- Počet hráčů na hřišti je u obou sportů stejný
- Hráči amerického fotbalu mají výstroj
- Hráči rugby nemají výstroj
- Sporty mají stejnou hrací dobu
- Napiš jiný rozdíl, který znáš:
10. Jaké pozice hráčů znáš v americkém fotbale? (pokud neznáš, napiš neznám)
11. Viděl/a si někdy zápas nebo sestřih zápasu amerického fotbalu?
- Ano, jednou
- Ano, víckrát než jednou
- Ne, nikdy jsem neviděl
12. Navštívil/a jsi někdy internetové stránky týkající se amerického fotbalu?
- Ano, navštívil
- Ne, nenavštívil
13. Pokud ano, jak často je sleduješ?
- Několikrát do týdne
- Jednou týdně
- Několikrát za měsíc
- Méně než 1x za měsíc

14. Byl/a bys ochoten/ochotna si zkusit zahrát americký fotbal?
- Ano
- Spíše ano
- Spíše ne
- Ne
15. Pokud ne, jaký je tvůj důvod?
- Mám strach z úrazu
- Nemám dostatek času
- Nebavilo by mě to
- Nemám na to fyzicky
- Jiný důvod
16. Vyvolává v Tobě americký fotbal zájem? (sledovat ho, dozvědět se o něm
něco více, zkusit si ho zahrát)
- Rozhodně ano
- Spíše ano
- Spíše ne
- Rozhodně ne
17. Pokud ne, z jakého důvodu Tě nezaujal?
- Neznám pravidla (nerozumím co se děje)
- Zdlouhavá hra
- Složitá taktika
- Příliš agresivní sport
- Jiný důvod:
18. Co by přispělo ke zvýšení Tvého zájmu o americký fotbal?
- Více přenosů v televizi
- Volné lístky na zápasy
- Větší propagace
- Jiné:
19. Co myslíš, že by zvýšilo popularitu amerického fotbalu obecně?
- Více přenosů v TV
- Více propagace na sociálních sítích
- Zařazení do TV na školách
- Český hráč v NFL (nejvyšší soutěž v USA)
- Jiné:
20. Přišel/přišla bys na zápas, pokud bys dostal/a volné vstupenky?
- Ano
- Možná
- Ne

21. Kdyby by na FTVS volitelný předmět americký fotbal, přihlásil/a by ses?
- Rozhodně ano
- Spíše ano
- Spíše ne
- Rozhodně ne
22. Můj celkový postoj k americkému fotbalu je: (pokud se nenajdeš ani v jedné
odpovědi, napiš vlastní názor)
- Zcela kladný
- Spíše kladný
- Spíše záporný
- Zcela záporný
- Vlastní názor:

Děkuji Vám za čas strávený vyplněním mého dotazníku.
Hezký den,
Jan Krs

Příloha č. 2:

Ženy

Dospělí

Junioři

Juniorky

Žáci

Žačky

Mládež

Počet subjektů

Česká asociace amerického fotbalu

Muži

Sportovní svaz

Celkem

Počty členů ČAAF k 31. 12. 2018:

3 965

2791

390

3 181

533

63

156

32

784

31

