
 
 

PŘÍLOHY 
Příloha 1: Vyjádření etické komise UK FTVS 1. stránka 

Příloha 2: Vyjádření etické komise UK FTVS 2. stránka 

Příloha 3: Informovaný souhlas k dotazníku 

Příloha 4: Instrukce k vyplnění dotazníku WHOQOLBREF 

Příloha 5: Přehled domén a položek dotazníku WHOQOLBREF 

 



 
 

 
Příloha  1 Vyjádření etické komise UK FTVS 1. stránka  

 



 
 

Příloha  2 Vyjádření etické komise UK FTVS 2. stránka 

 



 
 

Příloha  3 Informovaný souhlas k dotazníku 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Dobrý den 

já, Štěpánka Bumbová, jsem studentkou magisterského studia na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Tímto se na Vás obracím s žádostí o vyplnění 

dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mnou diplomovou práci. Cílem práce je 

zjistit, zda pravidelné pohybové aktivity v přírodě u osob po míšní lézi mají vliv na 

kvalitu života v oblasti fyzického zdraví, prožívání a sociálních vztahů a zda mají roli 

na soběstačnost v oblasti sebeobsluhy a mobility. Chtěla bych Vás tedy požádat 

o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho vyplnění Vám zabere cca 15 min. 

Získaná data budou využita ke zpracování diplomové práce, případně dalšímu výzkumu 

na UK FTVS; budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě 

a ochráněna před jiným užitím. Pokud budete mít zájem seznámit se s výsledky studie, 

napište na emailovou adresu: bumbova.stepanka@seznam.cz. Vyplněním a odevzdáním 

dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, 

o které jste byl(a) informován(a), jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas 

kdykoliv odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS. 

Předem děkuji za Vaši ochotu při vyplnění dotazníku. 
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Příloha  4 Instrukce k vyplnění dotazníku WHOQOLBREF 

Kvalita života dotazník světové zdravotnické organizace WHOQOLBREF

INSTRUKCE  

Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních 

oblastí. Odpovězte, prosím, na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na nějakou 

otázku odpovědět, vyberte odpověď, která se Vám zdá nejvhodnější. Často to bývá to, 

co Vás napadne jako první. 

Berte přitom v úvahu, jak běžně žijete, své plány, radosti i starosti. Ptáme se Vás na Váš 

život za poslední dva týdny. 

   



 
 

Příloha  5 Přehled domén a položek dotazníku WHOQOLBREF  

Doména číslo 1: fyzické zdraví  

•  Q3 Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně  

•  Q4  Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním 

životě? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně  

•  Q10 Máte dost energie pro každodenní život? 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela  

•  Q15 Jak se dokážete pohybovat? 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela  

•  Q16 Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q17 Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnosti? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q18 Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?  

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

 

Doména 2: prožívání  

•  Q5 Jak moc Vás těší život? 



 
 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně  

•  Q6 Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně 

•  Q7 Jak se dokážete soustředit? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně 

•  Q11 Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled? 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela 46 

•  Q19 Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q26 Jak často prožíváte negativní pocity jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost,  

nebo deprese? 

 1 – nikdy, 5 – neustále 

 

Doména 3: sociální vztahy  

•  Q20 Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q21 Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q22 Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 



 
 

 

Doména 4: prostředí  

•  Q8 Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně 

•  Q9 Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně 

•  Q12 Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb? 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela  

•  Q13 Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život? 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela  

•  Q14 Máte možnost věnovat se svým zálibám? 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela 

•  Q23 Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q24 Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q25 Jak jste spokojen/a s dopravou? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

 

 



 
 

Samostatné položky  

Q1 Jak byste zhodnotil/a kvalitu svého života?  

1 – velmi špatná, 5 – velmi dobrá 

Q2 Jak jste spokojen/a se svým zdravím?  

1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a  

 


