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Č. 2 – Dotazníkové šetření
Sokolská identita – dotazník pro členy ČOS
Věk:

Pocházím z:

a) 18-39

a) Hlavního města Prahy

b) 40 – 64

b) Krajského města

c) 65 a více

c) Okresního města
d) Města o počtu více než 2000 obyvatel
e) Venkovské obce o počtu méně než 2000 obyvatel

1.

Jsem členem Sokola protože:
a) si dobře zacvičím a není to drahé
b) mám to blízko
c) tam mám spoustu přátel
d) je to rodinná tradice
e) je to moderní organizace
f) jsem vlastenec

2.

Tykáte si s ostatními členy Sokola?
a) Ano
b) Ano, ale jen s těmi, které znám osobně
c) Ne

3.

Využíváte sokolský pozdrav „Nazdar!“?
a) Ano
b) Ano, ale jen při oficiálních příležitostech – na srazech, v korespondenci apod.
c) Ne

4.

Využíváte oslovení bratře/sestro?
a) Ano
b) Ano, ale jen při oficiálních příležitostech – na srazech, v korespondenci apod.
c) Ne

Zúčastnil/a jste se XV. všesokolského sletu v roce 2012? (Programu hromadných

5.

skladeb na stadionu v pražském Edenu)
a) Ano, jako cvičenec
b) Ano, jako divák
c) Ne
Pokud jste odpověděl/a u otázky č. 5 možnost a), vyberte tvrzení, které je Vašemu
názoru nejbližší:
a) Byl to hezký zážitek, těším se na další
b) Byl to hezký zážitek, ale příště už se nezúčastním
c) Byla to ztráta času, příště se určitě nezúčastním
Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku č. 5 možnost b), vyberte tvrzení, které je
Vašemu názoru nejbližší:
a) Slet byl perfektní, užil/a jsem si ho.
b) Skladby se mi líbily, ale nelíbila se mi hudba.
c) Skladby se mi líbily, ale cvičenci mohli mít hezčí oblečení.
d) Slet se mi nelíbil, byla to ztráta času.
Pokud jste odpověděl/a u otázky č. 5 možnost c):
a) Chtěl/a jsem se jít podívat, ale nemohl/a jsem.
b) Stačil mi TV přenos.
c) Slety nemám rád/a.
d) Vůbec nevím, že se konal.

6.

Sokol vnímám jako organizaci:
a) moderní
b) národní
c) zastaralou

Sokolská identita – dotazník pro veřejnost (nečleny ČOS)
Věk:

Pocházím z:

a) 18-39

a) Hlavního města Prahy

b) 40 – 64

b) Krajského města

c) 65 a více

c) Okresního města
d) Města o počtu více než 2000 obyvatel
e) Venkovské obce o počtu méně než 2000 obyvatel

1. Členem Sokola:
a) jsem býval/a
b) nejsem, ale uvažoval/a jsem o tom
c) nejsem a být nechci
2. Když slyším Sokol, napadne mě:
a) levné cvičení a dostupné cvičení
b) moderní organizace
c) zpátečnická organizace
d) národní organizace
e) nevím/neznám
3. XV. všesokolský slet v roce 2012 (program hromadných skladeb) jsem:
a) Sledoval/a jako divák na stadionu v pražském Edenu
b) Sledoval/a v přímém televizním přenosu
c) Nesledoval/a
Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku č. 3 možnost a), vyberte tvrzení, které je
Vašemu názoru nejbližší:
a) Sledovat slet na stadionu byl krásný zážitek
b) Slet byl hezký, ale bývalo by stačilo vidět jej v TV
c) Slet se mi nelíbil, návštěva stadionu byla ztráta času

Pokud jste odpověděl/a na otázku č. 3 možnost b), vyberte tvrzení, které je Vašemu
názoru nejbližší:
a) Přenos se mi moc líbil, bylo mi líto, že jsem nemohl/a být na stadionu
b) Slet byl hezký, ale na stadion bych nešel/nešla.
c) Slet se mi nelíbil.
Pokud jste odpověděl/a na otázku č. 3 možnost c), vyberte tvrzení, které je Vašemu
názoru nejbližší:
a) Slet jsem nesledoval/a, protože jsem neměl/a čas
b) Slet jsem nesledoval/a, protože mě to nezajímalo
c) Slet jsem nesledoval/a, protože mi to příliš připomíná Spartakiádu
d) Vůbec nevím, že se nějaký konal

Č. 3 - Rozhovorové listy
Rozhovorový list pro Dagmar Fischerovou
1) Jaký je Váš vztah k Sokolu?
2) Jakým problémům čelí v současné době náčelnictvo ČOS
3) Co se naopak daří?
4) Jak probíhá spolupráce náčelnictva ČOS s vedením žup/jednot?
5) Jaké cíle by si mělo v současnosti klást sokolské hnutí?
6) Jak hodnotíte roli Sokola v soudobé české společnosti?
Rozhovorový list pro Mgr. Petra Syrového
1) Jaký je Váš vztah k Sokolu?
2) Jakým problémům čelí v současnosti odbor sportu ČOS?
3) Co se naopak v odboru sportu daří?
4) Jak probíhá spolupráce OS s vedením ČOS/žup/jednot?
5) Jaké cíle by si mělo v současnosti klást sokolské hnutí?
6) Jak hodnotíte roli Sokola v soudobé české společnosti?
Rozhovorový list pro doc. RNDr. Zdeňka Mičku, CSc.
1) Jaký je Váš vztah k Sokolu?
2) Jakým problémům čelí v současnosti vzdělavatelský odbor ČOS?
3) Co se naopak vzdělavatelskému odboru daří?
4) Jak probíhá spolupráce VO s vedením ČOS/žup/jednot?
5) Jaké cíle by si mělo v současnosti klást sokolské hnutí?
6) Jak hodnotíte roli Sokola v soudobé české společnosti?
Rozhovorový list pro Mgr. Martina Chlumského, dis.
1) Jaký je Váš vztah k Sokolu?
2) Jakým problémům čelí v současnosti Ústřední škola ČOS?
3) Co se naopak ve škole daří?
4) Jak probíhá spolupráce školy s vedením ČOS / žup / jednot?
5) Jaké cíle by si mělo v současnosti klást sokolské hnutí?
6) Jak hodnotíte roli Sokola v soudobé české společnosti?
Rozhovorový list pro paní X
1) Jaký je Váš vztah k Sokolu?
2) Jak vypadá práce na sletové skladbě?
3) Co Vás nejvíce motivuje k tvorbě sletových skladeb?
4) Když se ohlédnete za sletem v roce 2012, v čem se podle Vás povedl a v čem ne?
5) Jaké cíle by si mělo v současnosti klást sokolské hnutí?
6) Jak hodnotíte roli Sokola v soudobé české společnosti?

