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18.  Přílohy 

18.1   Dotazník 

 

                                    Dotazník - lyžování 

                                                                                            Tvůj věk: ………. 

1. Od kolika roků jsi „zkoušel(a)“ lyžovat?          …………. 

2. Začal(a) jsi na sněhu, nebo „na suchu“ (myšleno v místnosti na např. koberci 

atd.)? ………. 

3. Chodil(a) jsi do lyžařské školy?               Ano          -         Ne 

- jak dlouho? ……….  

4. Prošel jsi nácvikem jízdy na vleku (např. běhal s Tebou někdo do kopce na 

hůlce, kotvě atd.)? A jak?              ………….. 

5. Co myslíš, že Ti lyžování dá? Co získáš? …………….. 

6. Znáš - tzv. „Zásady desatera bezpečného chování na sjezdovkách“?  

- kolik jich dokážeš vyjmenovat? ………..  

- dodržuješ je? ………     

7. Máš - vlastní vybavení, nebo využíváš půjčoven? ……….. 

8. Používáš ochranné pomůcky? ……….. 

- Lyžařskou přilbu ………. 

- ochranu zad („krunýř“) ……… 

- jinou ochrannou pomůcku (např. chránič brady) …….. 

9. Kolik zhruba dní v roce trávíš na lyžích? ……… 

10.  Provozuješ ještě nějaký jiný sport? Jaký? ……… 
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Všem děkuji za kratičký čas strávený tímto „pidi“ dotazníkem a příště již  

                                                                                         …. Na lyžích….  
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18.2  Fotogalerie 

 

                                  

Obr. 10                                                                          Obr. 11 

 

                          

Obr. 12                                                                      Obr. 13 
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6 
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Příloha č.  1              

 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 

účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné 

osoby, než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako 

s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Příloha č.  2               

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její obhajobou 

Závěrečná práce: 

Druh práce 

 

 

Název práce 

 

 

Autor práce 

 

 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 

účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné 

osoby, než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako 

s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze 

na své náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 

černobíle byla stanovena na 5 Kč. 

V Praze dne …………………………………………… 

Jméno a příjmení žadatele 

 

 

Adresa trvalého bydliště 

 

 

 

 

                                                                                  -------------------------------------                                                                                                         

                                                                                               podpis žadatele 


