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Informovaný souhlas 

 

Vážení rodiče, děkuji, že jste se povolili svému dítěti zúčastnit se výzkumu pro 

diplomovou práci Bc. Patrika Kučery, studenta Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a 

sportu v Praze. Tento výzkum si klade za cíl hlouběji prozkoumat vliv pravidelné plavecké 

intervence na změny zdatnosti u dětí ve věku 6-15 let a částečně trávení volného času, potažmo 

životního stylu dětí, které se věnují plavání. 

 

Pro měření budu využívat testovou baterii Unifittest (skok do dálky z místa odrazem 

snožmo, sed-leh 60 s, člunkový běh 4 × 10 m, Léger test vytrvalosti). Jako součást měření 

nechám své probandy vyplnit i krátké anketní šetření o 10 otázkach, abych zjistil, jak tráví svůj 

volný čas a jaký mají vztah ke sportu a celkovému životnímu stylu. Provedu úvodní měření a 

po 3měsíčním plaveckém tréninku v klubu provedu opětovné měření, abych zjistil, jestli došlo 

k nějakým změnám zdatnosti. Poté data využiji v praktické části své diplomové práce. 

 

Výsledky budou prezentovány anonymně v diplomové práci, sdělené osobní údaje jsou 

uchovány pouze po dobu nezbytnou ke zpracování výsledků. Jakékoli dotazy ohledně výzkumu 

směřujte na Patrika Kučeru, tel. 736 741 297, e-mail: kucerap1989@gmail.com. Já níže 

podepsaný, jsem porozuměl/a uvedeným informacím a dobrovolně souhlasím s účastí svého 

syna/dcery ve výzkumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anketní šetření 

 

Název diplomové práce: 

Vliv pravidelné plavecké intervence na změny tělesné zdatnosti dětí ve věku 6–15 let 

 

Anketní šetření k diplomové práci, katedra LSM- Laboratoř sportovní motoriky UK 

FTVS 

Autor: Bc. Patrik Kučera, student 2. ročníku navazujícího magisterského studia Univerzity 

Karlovy v Praze, fakulty FTVS 

__________________________________________________________________ 

Anketní šetření probíhá zcela anonymně. Děkuji za poskytnuté informace. 

 

Anketní šetření 

správnou odpověď zakroužkujte 

A) Pohybová intervence 

  

1. Kolikrát týdně chodíš plavat? 

 méně než jednou týdně  

 jednou týdně 

 2 × až 4 × týdně 

 5 × v týdnu a více 

2. Věnuješ se pravidelně i jiným sportům než plavání? 

ano 

ne 

3. Pokud ano, jakému sportu se pravidelně věnuješ (kromě plavání) a kolikrát 

týdně? 

 

4. V kolika letech jsi se naučil/a plavat? 



 

 

5. Kdo tě motivuje k plavání a k aktivnímu sportování? 

rodiče 

kamarádi 

já sám, baví mě sport 

 

B) Výživa a péče o zdraví: 

1. Kolikrát denně jíš? 

 dvakrát 

 třikrát 

 čtyřikrát a více 

2. Snídáš? 

 ano 

 ne 

 nepravidelně 

 

3. Jak často jíš ovoce a zeleninu? 

 denně 

 týdně 

 měsíčně 

4. Jak často navštěvuješ fast food (McDonald´s, KFC...) ? 

 jednou v týdnu a více 

 jednou měsíčně a méně 

 fast food nenavštěvuji 

 

5. Při výběru jídla je pro tebe rozhodující 

 vzhled jídla 

 chuťová zkušenost 

 výživová hodnota jídla 



Instrukce k testům tělesné zdatnosti 

 

 

 


