
Příloha 1 – Vzor informovaného souhlasu – odpovědný pracovník 
 
Potvrzení pracoviště o možnosti realizace výzkumného projektu a o možnosti 
publikace názvu pracoviště 

 

Dokument pro Etickou komisi UK FTVS 

Informovaný souhlas 

Vážený pane/Vážená paní,  

v rámci ochrany osobních údajů je dle nařízení Evropské Unie č. 2016/679, zákona č. 110/2019 

Sb. o zpracování osobních údajů, dalšího doprovodného zákon č. 111/2019 Sb., a také dle 

opatření rektora Univerzity Karlovy (dále jen UK) č. 62/2018, kterým se zveřejnil Etický kodex 

UK, třeba pro potřeby výzkumu, který je součástí akademické práce, seznámit každého 

respondenta a případně odpovědného pracovníka s plánovaným obsahem této práce a 

následným využití všech poskytnutých informací i osobních údajů. 

Informace, které byly poskytnuty respondentkou, budou zpracovány primárně v rámci 

diplomové práce s názvem „Uplatnění žen na manažerských pozicích ve fotbale“ na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen FTVS UK), jejíž řešitelkou je Bc. 

Michaela Kaprálková. Tato diplomová práce pojednává o uplatnění žen na manažerských 

pozicích ve fotbalovém prostředí a má za cíl shrnout, jaké schopnosti a vlastnosti jsou žádoucí 

pro výkon alespoň z části manažerských pozic ve fotbalovém prostředí a potenciálně stanovit, 

jakým přínosem zde mohou být ženy, na základě obecných i konkrétních předpokladů a 

praktických zkušeností. Respondentky byly dotazovány na aspekty své práce, pracovní 

prostředí, způsob, jakým se na danou pozici dostaly, svoje schopnosti, vlastnosti, reakce okolí 

a veřejnosti, se kterými jsou konfrontovány atd. 

Řešitelka vedla s respondentkou polostrukturované hloubkové interview za účelem dosáhnout 

výše zmíněného cíle diplomové práce. Po dobu celého rozhovoru byl pořizován audiozáznam.  

Respondentka mohla v průběhu rozhovoru i po jeho skončení slovně vymezit oblast rozhovoru, 

kterou chtěla vyjmout z dalšího zpracovávání. Tato případná dohoda mezi respondentkou a 

řešitelkou byla písemně zaznamenána na konci tohoto dokumentu a stvrzena podpisem 

respondentky i řešitelky. Respondentka schválila přiloženou verzi textu a tuto skutečnost 

stvrdila svým podpisem. 

Máte možnost publikaci/využití provedeného rozhovoru zcela odmítnout. 

Přejete si, aby bylo jméno organizace při zpracování a publikaci výsledků anonymizováno? 

(zakroužkujte požadovanou variantu) 

ANO* – NE** 

*V případě, že si přejete jméno organizace anonymizovat, bude anonymizováno, a stejně tak 

bude anonymizováno i jméno respondentky z Vašeho pracoviště, a to i v případě, že sama 

nevyslovila přání své jméno anonymizovat, aby došlo k co největší ochraně organizace a co 

nejmenší pravděpodobnosti rozeznání organizace potenciálním čtenářem. Stále zde však 

existuje možnost rozpoznatelnosti Vaší organizace i respondentky potenciálním čtenářem, na 

základě jiných informací, uvedených v rámci rozhovoru. 

*Schvalujete i přesto, jakožto odpovědná osoba, zveřejnění rozhovoru či jeho částí se 

zaměstnankyní Vaší organizace v rámci tohoto výzkumu? 

ANO - NE  

** Potvrzujete, že souhlasíte s tím, aby byl název Vaší organizace zveřejněn v rámci 

publikování výsledků tohoto výzkumu a to i v případě, pokud by měl výsledek výzkumu 

negativní dopad na pověst pracoviště/obchodní firmy. 



 

Pokud souhlasíte s publikací rozhovoru či jeho částí, získaná data budou zveřejněna 

v Repozitáři závěrečných prací UK. Následně budou data případně využita v odborných 

časopisech nebo monografiích, prezentována na konferencích, popřípadě využita při další 

výzkumné práci v akademickém prostředí v ČR. Pokud nesouhlasíte, rozhovor bude smazán 

(písemný přepis i audiozáznam) a nebude publikován. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení hlavní řešitelky a předkladatelky projektu: Bc. Michaela Kaprálková  

Podpis: ............................. 

 

V případě odsouhlasení uvedení jména organizace ve výzkumu prohlašuji, že jsem si 

vědom(a), že ve výzkumu bude publikováno jméno organizace i přepsaný text či jeho pasáže 

z přepsaného rozhovoru a že tento text bude publikován na internetu. To znamená, že v 

případě, že budu chtít odstoupit z výzkumu po jeho publikování, souhlasím s tím, že mi nebude 

garantováno zpětné stažení textu z internetu, nicméně hlavní řešitelkou bude zajištěna 

anonymizace textu, která bude provedena co nejdříve po mé žádosti odstoupit z výzkumu. 

Tímto stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s účelem diplomové práce na UK FTVS, jejíž 

řešitelkou je Bc. Michaela Kaprálková, i způsobem využití a uchování poskytnutých informací. 

Dobrovolně souhlasím s využitím i uchováním informací poskytnutých respondentkou, která 

je zaměstnankyní pracoviště, za něž jsem byl(a) zvolen(a) jako odpovědná osoba, k dosažení 

cíle této diplomové práce a jejich případnému použití pro další účely v rámci akademického 

prostředí. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve 

výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem 

poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. 

 

Jméno: 

Příjmení: 

Vykonávaná pracovní pozice: 

Organizace: 

V………… dne: ……………     Podpis odpovědného pracovníka: 

…………… 

Razítko: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 2 – Vzor informovaného souhlasu – respondentka  
 

Informovaný souhlas 

Vážená respondentko,  

v rámci ochrany osobních údajů je dle nařízení Evropské Unie č. 2016/679, zákona č. 110/2019 

Sb. o zpracování osobních údajů, dalšího doprovodného zákon č. 111/2019 Sb., a také dle 

opatření rektora Univerzity Karlovy (dále jen UK) č. 62/2018, kterým se zveřejnil Etický kodex 

UK, třeba pro potřeby výzkumu, který je součástí akademické práce, seznámit každého 

respondenta a případně odpovědného pracovníka s plánovaným obsahem této práce a 

následným využití všech poskytnutých informací i osobních údajů. 

Informace, které poskytnete v rámci rozhovoru, budou zpracovány primárně v rámci 

diplomové práce s názvem „Uplatnění žen na manažerských pozicích ve fotbale“ na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen FTVS UK), jejíž řešitelkou je Bc. 

Michaela Kaprálková. Tato diplomová práce pojednává o uplatnění žen na manažerských 

pozicích ve fotbalovém prostředí a má za cíl shrnout, jaké schopnosti a vlastnosti jsou žádoucí 

pro výkon alespoň z části manažerských pozic ve fotbalovém prostředí a potenciálně stanovit, 

jakým přínosem zde mohou být ženy, na základě obecných i konkrétních předpokladů a 

praktických zkušeností. Budete dotazována na aspekty své práce, pracovní prostředí, způsob, 

jakým jste se na danou pozici dostala, svoje schopnosti, vlastnosti, reakce okolí a veřejnosti, se 

kterými jste konfrontována atd. 

Řešitelka s Vámi povede polostrukturované hloubkové interview za účelem dosáhnout výše 

zmíněného cíle diplomové práce. Délka rozhovoru bude záležet na Vašich časových 

možnostech. Po dobu celého rozhovoru bude pořizován audiozáznam.  

V průběhu rozhovoru, nebo i po jeho skončení, můžete slovně vymezit oblast rozhovoru, kterou 

chcete vyjmout z dalšího zpracovávání. Tato dohoda mezi Vámi a řešitelkou bude případně 

písemně zaznamenána na konci informovaného souhlasu a stvrzena Vaším podpisem i 

podpisem řešitelky. Nahraná verze rozhovoru bude uchována pouze u hlavní řešitelky na 

heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru a nebude nikde zveřejňována. Po přepsání 

rozhovoru bude nahrávka smazána. Nahrávka bude přístupná pouze mé osobě.  Bude uchován 

pouze odsouhlasený přepis rozhovoru a ten bude bezpečně uchován na heslem zajištěném 

počítači v uzamčeném prostoru. 
 Po přesání výzkumu Vám předložím přepis rozhovoru ke schválení a stvrzení poslední verze 

Vaším podpisem. 

Máte možnost účast na výzkumu zcela odmítnout. 

V rámci osobních údajů musí být pro potřeby práce zveřejněn pouze název vykonávané pozice 

a její popis, Vaše jméno může být anonymizováno. 

Přejete si, aby bylo Vaše jméno při zpracování výsledků anonymizováno? (zakroužkujte 

požadovanou variantu) 

ANO* – NE 

*V případě, že si přejete své jméno anonymizovat, zde stále existuje možnost rozpoznatelnosti 

Vaší identity potenciálním čtenářem, na základě jiných informací, uvedených v rámci 

rozhovoru. 

*Chcete se dobrovolně účastnit výzkumu i přes výše zmíněný aspekt? 

ANO - NE  

Získaná data budou zveřejněna v Repozitáři závěrečných prací UK. Výsledky budou 

k dispozici u hlavní řešitelky na e-mailové adrese: michaelakapralkova@seznam.cz 

Následně budou data případně využita v odborných časopisech nebo monografiích, 

prezentována na konferencích, popřípadě využita při další výzkumné práci v akademickém 

prostředí v ČR. O anonymizaci názvu organizace rozhoduje zodpovědný pracovník. V případě, 

že vysloví vůli název anonymizovat, bude automaticky anonymizováno i Vaše jméno. 



Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.  

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení hlavní řešitelky a předkladatelky projektu: Bc. Michaela Kaprálková  

Podpis: ............................. 

 

V případě, že jsem odsouhlasila uvedení svého jména ve výzkumu, jsem si vědoma, že ve 

výzkumu bude publikováno moje jméno i přepsaný text či jeho pasáže z přepsaného rozhovoru 

a že tento text bude publikován na internetu. To znamená, že v případě, že bych chtěla 

odstoupit z výzkumu po jeho publikování, souhlasím s tím, že mi nebude garantováno zpětné 

stažení textu z internetu, nicméně hlavní řešitelkou bude zajištěna anonymizace textu, která 

bude provedena co nejdříve po mé žádosti odstoupit z výzkumu. 

Tímto stvrzuji, že jsem byla seznámena s účelem diplomové práce na UK FTVS, jejíž řešitelkou 

je Bc. Michaela Kaprálková, i způsobem využití a uchování poskytnutých informací. 

Dobrovolně souhlasím s využitím i uchováním mnou poskytnutých informací k dosažení cíle 

této diplomové práce a jejich případnému použití pro další účely v rámci akademického 

prostředí. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve 

výzkumu a že jsem dostala jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byla jsem poučena o 

právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, 

a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Jméno: 

Příjmení: 

Vykonávaná pracovní pozice: 

Organizace: 

 

V………… dne: ……………      Podpis respondentky:…………. 

….…………… 

 

Souhlasím s textem přepsaného rozhovoru v rámci výše uvedeného výzkumu.  

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení respondentky..............................................  Podpis: .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Příloha 3 – Souhlas Etické komise  

 
 
 



 
 
 



Příloha 4 – Operacionalizace  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 5 – Osnova rozhovoru 
 

1) Jaký je všeobecně Váš vztah k fotbalu? Měla jste vztah k fotbalu už předtím, než jste 

začala pracovat všeobecně v tomto prostředí? 

2) Kdy jste začala pracovat ve fotbalovém prostředí? 

3) Jakým způsobem jste se dostala ke své první práci ve fotbalovém prostředí? 

4) Jaké kompetence obnášela tato pozice a současná pozice? 

5) Na jaké další pozici v tomto prostředí jste pracovala, případně jaká je Vaše současná 

pozice? Jakým způsobem jste se tam dostala? 

6) Pracovala jste i mimo fotbalové prostředí? 

7) Nabízel Vám někdo v průběhu působení ve fotbalovém prostředí i jiné pozice s ním 

spojené?  

8) Jaké bylo chování Vašich spolupracovníků v rámci vykonávání práce v tomto 

prostředí? Vzpomenete si na nějaké pozitivní nebo negativní reakce? 

9) Jaké byly reakce/chování veřejnosti? Pozitivní/negativní? 

10) Cítila jste při výběru zaměstnanců jako žena v tomto prostředí nějakou 

výhodu/nevýhodu? 

11) Cítila jste někdy v průběhu vykonávání práce jako žena v tomto prostředí nějakou 

výhodu/nevýhodu? 

12) Jaké vlastnosti Vás nejvíce charakterizují? 

13) Byla nějaká z těchto vlastností klíčová pro výkon Vaší konkrétní pozice v tomto 

prostředí? 

14) Dá se generalizovat, že by byla nějaká vlastnost klíčová pro úspěch v tomto prostředí 

všeobecně? 

15) Vyjmenujte prosím nějaké stereotypně mužské a stereotypně ženské vlastnosti. 

16) Máte nějakou vlastnost, která je typicky mužská/typicky ženská?  

17) Pomohla Vám uplatnit se v tomto prostředí? 

18) Jaké kompetence jste potřebovala pro vykonávání všech Vašich pozicí ve fotbalovém 

prostředí? 

19) Dá se generalizovat, že nějaké schopnosti byly klíčové pro všechny pozice? 

20) Považujete se za feministku? 

21) Co to pro Vás obnáší? 

22) Máte pocit, že ženy mohou být všeobecně pro fotbalové prostředí přínosem? 

23) Na jakých pozicích přímo a proč? 

24) Máte tendenci podporovat ostatní ženy ve vstupu do tohoto prostředí? 

 


