Témata
kapitola 1
kapitola 2
kapitola 3
kapitola 4
kapitola 5
kapitola 6
kapitola 7
kapitola 8
kapitola 9

Kódování
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Popis
Základní kategorizace respondentů:
Sportovní anamnéza:
Anamnéza sportovní prevence:
Úrazová anamnéza: - Základní informace o úrazech a zraněních
Používání osobních ochranných pracovních/sportovních prostředků, pitný režim
Systémová Preventivní opatření v bezpečnosti zdraví vedoucí k omezení úrazovosti při sportu - fotbalu.
Syndrom Náhlá smrt - (Podle Lausannského protokolu MOV z r.2004)
Úrovně vnímání legislativních povinností hráče, funkcionáře fotbalu.
Závěrečné otázky

Skupiny respondentů:

Kódování
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

Popis
hráči fotbalu
fotbalový trenér, zástupce trenéra
fyzioterapeut
sportovní lékař
sportovní masér
členové realizačního týmu
funkcionáři fotbalového klubu
fotbalový rozhodčí
rodiče nezletilých hráčů fotbalistů

Rozdělení sledovaných skupin fotbalistů z pohledu věkových a výkonnostních kritérií.
Kodování
Popis
U6, U7, U8, U9, U10 – soutěže přípravek (mladší a starší), v těchto kategoriích dochází k zapojení malých dětí do fotbalového prostředí, seznámení s pohybovou aktivitou, s tréninkovým procesem
F1
Pro tyto kategorie navrhuji jednotný dotazník, který budou vyplňovat rodiče
F2

U11, U12 – soutěže mladších žáků a žákyň, u této věkové skupiny dochází k výraznému vývoji tělesných i speciálně fotbalových schopností a dovedností, tréninkový proces se zatím příliš neliší ( z pohledu velikosti klubu)
Dotazník by měli vyplňovat rodiče s asistencí dětí
U13, U14 – soutěže starších žáků a žákyň, prohlubují se sportovní schopnosti a dovednosti, dochází k významnému rozdílu v tréninkovém procesu ( začínáme rozdělovat vrcholový a výkonnostní sport), talentovaní jedinci k přechází do větších klubů
Pro tyto kategorie navrhuji dva typy dotazníků ( vrcholový a výkonnostní fotbal – dělítkem bude účast v soutěžích: liga……….. okresní přebor), dotazníky budou vyplňovat žáci a žákyně

F3
F4

Soutěže dospělých (mužské soutěže)
M1
M2
M3

Soutěže dospělých (ženské soutěže)
Z1
Z2

- U15, U16 – soutěže mladších dorostenců a dorostenek, v těchto kategoriích je vidět obrovský rozdíl mezi vrcholovým a výkonnostním sportem, nejtalentovanější sportovci jsou zařazováni do fotbalových akademií, kde je vše zajištěno pro jejich výkonnostní růst
- U17,U18 – soutěže starších dorostenců a dorostenek, stejné hodnocení rozdílů jako u kategorií U15, U16
Pro tyto kategorie navrhuji opět dva typy dotazníků, které budou vyplňovat hráči

Profesionální sport ( 1. a 2.liga)
Poloprofesionální sport ( ČFL, MSFL, divize)
Výkonnostní sport ( krajské, okresní, městské soutěže)
Pro každou z těchto kategorií navrhuji speciální typ dotazníku – jsou zde velké rozdíly v tréninkovém procesu

Profesionální sport ( 1. a 2.liga)
Výkonnostní sport ( krajské, okresní, městské soutěže)

