
Dotazník Unie českých pěveckých sborů 
 

Seniorské sbory v České republice 
 
Unie českých pěveckých sborů by ráda podpořila aktivity seniorských sborů a           

přispěla tak k jejich rozvoji. Této oblasti sborového zpěvu je bohužel dlouhodobě            

věnována malá pozornost, rozhodli jsme se proto nejprve zmapovat současnou          

situaci prostřednictvím dotazníkového šetření. 

Hlavní otázkou šetření je, kolik seniorských sborů vlastně v ČR působí. Dotazník je             

určen všem druhům/typům seniorských sborů. Díky získaným informacím bude         

následně možné zaměřit se na další aktivity seniorských sborů, které by UČPS ráda             

podpořila a přispěla tak k rozvoji seniorských sborů. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut. Povinné údaje jsou označeny           

hvězdičkou. V dotazníku se můžete rozhodnout, zda vyplníte pouze základní údaje,           

nebo poskytnete více hodnotných informací. 

 

Unie českých pěveckých sborů 

Střešní organizace pro sborový zpěv v České republice byla založena před více než             

čtyřiceti lety, aby podporovala a propagovala český sborový zpěv. Sdružuje české           

neprofesionální pěvecké sbory. Více na ceskesbory.cz/08-01-index.php. 

 

 

 

 

 

 

http://ceskesbory.cz/08-01-index.php


Dotazník Unie českých pěveckých sborů 
 
 
 
*Povinné pole 

Základní údaje o sboru 
 
Název sboru * 
 
Vaše odpověď………………………………………………………………………………………………… 
 
Rok založení sboru * 
 
Vaše odpověď………………………………………………………………………………........ 
 
Město/obec působení sboru * 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………. 
Jméno uměleckého vedoucího sboru: * 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………. 
 
 

*Povinné pole 

Kontaktní údaje sboru 
 
Uveďte kontakt, na kterém Vás zastihneme. 
Jméno kontaktní osoby 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………. 
 
Funkce kontaktní osoby 
Vyberte: 

- Předseda spolku 
- Umělecký vedoucí 
- Organizační vedoucí 
- Jiná……………………………………………………………………………………... 

 
Emailová adresa * 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
Telefonní číslo 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 



Můžeme Váš email a telefon zveřejnit v katalogu sborů? 
- ano 
- pouze email 
- jiné………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Webové stránky/sociální sítě: 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………. 
 
 
Přejete si pokračovat ve vyplňování? 

- ano, zodpovím další otázky 
- ne, chci odeslat formulář -  

 
Pokud vyplňujete Dotazník ručně, zde můžete vyplňování ukončit. Prosím, podívejte          
se ještě na poslední stránku – „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ - a vyplňte              
ji – děkujeme. 
 

 
*Povinné pole 

Další kontaktní údaje 
 
Přejete si vyplnit poštovní adresu? * 

- ano 
- ne 

 
Pokud odpovíte ano, prosím vyplňte poštovní adresu, pokud adresu nebudete 
vyplňovat, můžete pokračovat dále – Zřizovatel sboru. 
 
 
Poštovní adresa sboru 
 
Jméno (na poštovní schránce) * 
 
Vaše odpověď…………………………………………………………………………………………………… 
 
Ulice a číslo domu * 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 



Město * 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
Obec * 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
PSČ * 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
Poznámka 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
*Povinné pole  

Zřizovatel sboru 
 
Sbor je (právní subjektivita): * 
Vyberte: 

- Neformální skupina bez právní subjektivity 
- Zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) 
- Obecně prospěšná společnost 
- Nezisková společnost 

 
Sbor zřizuje: 
Vyberte: 

- Domov pro seniory 
- Akademie umění a kultury pro seniory (při Základní umělecké škole) 
- Městský úřad 
- Sbor je sám sobě zřizovatelem 
- Jiné……………………………………………………………………………………... 

 
V jiném případě popište strukturu zde: 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
*Povinné pole 

Údaje o zřizovateli  
 
Název * 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresa 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 



Statistické údaje 
 
Převažující repertoárové zaměření sboru 

- duchovní hudba 
- chorál, liturgická hudba 
- stará hudba (včetně barokní) 
- hudba klasicismu a romantismu 
- soudobá vážná hudba 
- folklór a úpravy lidových písní 
- jazz 
- populární hudba a muzikál 
- skladby českých autorů 
- jiné: …………………………………………………………………………………….. 

 
Hlasové obsazení sboru 
Vyberte: 

- SATB 
- SSAA 
- TTBB 
- SABr 
- SA 
- TB 
- SSA 
- SSABr 
- Unisono 

 
 
Počet zpěvaček sboru 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
Počet zpěváků sboru 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
Přibližný věkový průměr členů sboru 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
Přejete si pokračovat ve vyplňování? 

- ano, zodpovím další otázky 
- ne, chci odeslat formulář 

  



Aktivity sboru 
 
Obvyklý počet zkoušek sboru za týden 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 
 
Při jakých příležitostech sbor vystupuje 
 
Vaše odpověď……………………………………………………………………………………………………... 

 

 
Váš sbor a Unie českých pěveckých sborů 

Rádi bychom zjistili, zda znáte Unii českých pěveckých sborů a jak vnímáte její úlohu 
ve vztahu k seniorským sborům. 
 
Setkali jste se někdy s činností UČPS? 

- ano 
- ne 

 
Znáte magazín Cantus? 

- ano 
- ne 

 
V čem konkrétně by UČPS mohla přispět k fungování seniorských sborů? 
 
Vaše odpověď 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………...………………. 



Chcete nám ještě něco sdělit? 
 
Vaše další sdělení, doporučení: 
Vaše odpověď 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………. 

  



Souhlas se zpracováním údajů 

S Vašimi údaji budeme nakládat bezpečně. Získané informace nám umožní lépe 

poznat oblast seniorských sborů v České republice. 

 

Abychom mohli Vaše údaje zpracovat a vše bylo právně v pořádku, jsme povinni Vás              

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR požádat o             

souhlas se zpracováním. Souhlasit můžete s oběma možnostmi, nebo jen s jednou.            

Pokud nebudete souhlasit s žádnou, budeme Vaše odpovědi muset dle zákona           

odstranit. 

 

● Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro potřeby výzkumu         

seniorských sborů. 

- Ano 

 

● Souhlasím s odesláním dotazníku bez zpracování osobních údajů. 

 

● Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro potřeby        

zaznamenání v katalogu sborů. 

- Ano 

 

● Souhlasím s odesláním dotazníku bez zpracování osobních údajů do katalogu          

sborů. 

 

Děkujeme Vám za vyplnění Dotazníku! 

Datum vyplnění Dotazníku UČPS: …………………………………………. 

 
 
Vyplněný dotazník prosím odešlete na adresu:  
Unie českých pěveckých sborů 
Masarykovo nábřeží 16 
110 00 Praha 1 
 


