1Příloha
Příloha č. 1 - Dotazník pro aktivní účastníky synchronizovaného plavání

DOTAZNIK PRO AKTIVNÍ ÙČASTNÌKY SYNCHRONIZOVANÉHO PLAVÁNÍ
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Jsem studentka
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma
Činností dětí předškolního věku vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako
odvětví sportu. Tento sport jsem nějakou dobu dělala, a tímto bych Vás chtěla poprosit o
pomoc. Chtěla bych Vás tedy požádat o vyplnění toho dotazníku. Tento dotazník Vám
nezabere více než 10 minut a jeho vyplněním mi velice pomůžete v mém výzkumu.
 Jakého jste pohlaví? (správnou odpověď prosím podtrhněte)
Žena

Muž

 Kolik je Vám let?
 Navštěvoval/a jste Mateřskou školu? (správnou odpověď prosím podtrhněte)
Ano

Ne

 Jaké pohybové či jiné aktivity jste dělal/a před synchronizovaným plaváním?

 Jaké činnosti jste dělal/a v předškolním věku?(správné odpovědi prosím podtrhněte)
Plavání
Navštěvování MŠ
Gymnastická přípravka, gymnastika
Baletní příprava, balet
Hudebně pohybové aktivity
Tanečky
Sportovní hry
Divadlo
Recitátorství
Zpěv, sbor
Hra na nástroj
Hudební nauka
Žádné
Pokud jiné, tak jaké?

 Jaké činnosti byste doporučil/a jako vhodné pro začátky se SP?

 Proč jste si zvolila synchronizované plavání?

 V kolika letech jste začal/a se synchronizovaným plaváním?

Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku

Příloha č. 2- Dotazník pro trenéry Synchronizovaného plavání
DOTAZNIK PRO TRENÉRY SYNCHRONIZOVANÉHO PLAVÁNÍ

Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Jsem studentka
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma
Činností dětí předškolního věku vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako
odvětví sportu. Tento sport jsem nějakou dobu dělala, a tímto bych Vás chtěla poprosit o
pomoc. Chtěla bych Vás tedy požádat o vyplnění toho dotazníku. Tento dotazník Vám
nezabere více než 10 minut a jeho vyplněním mi velice pomůžete v mém výzkumu.

1. Jaké činnosti byste doporučil/a pro přípravu na synchronizované plavání?

2. Jsou nějaké činnosti, kterým dáváte přednost, při výběru nových dětí?
Ano (pokud ano, tak jaké)

Ne
3. Jaké činnosti podle Vás vedou k výběru Synchronizovaného plavání jako odvětví
sportu?

4. Jaký věk je podle vás nejlepší pro začátky se Synchronizovaným plaváním?

5. Jaké jednotky tréninku má sportovní příprava synchronizovaného plavání?

Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku

Příloha č. 3- Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její

obhajobou

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

Příloha č. 4- Prohlášení o nahlédnutí do bakalářské práce

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, M.D.
Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby
závěrečné práce
Evidenční list
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.
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Datum

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

Podpis

