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Příloha č. 1 – Souhlas Etické komise FTVS UK 
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

 

Informovaný souhlas 

Vážení rodiče, 

jmenuji se Marek Radina a jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor Tělesná výchova a sport. 

Jako téma své závěrečné práce jsem si vybral „Pohybový režim rodičů a dětí“. 

V práci se zabývám problematikou, co je to vůbec pohybový režim, co s ním všechno 

souvisí a formuje ho. V hlavní části práce se však zabývám otázkou, jak souvisí 

pohybové aktivity rodičů s pohybem jejich dětí. 

Prosím Vás a Vaše děti o vyplnění krátké ankety, která mi pomůže dokončit mou 

závěrečnou práci. Mohu Vás ujistit, že získané informace budou zpracovány zcela 

anonymně a nebudou využity jinak než pro akademické účely. 

Součástí informovaného souhlasu jsou osobní údaje (jméno a datum narození), jejichž 

uvedení vyžaduje Etická komise FTVS, a jsou proto součástí úředního dokladu. Jejich 

vyplněním dáváte dobrovolně souhlas s Vaší účastí a s účastí Vašeho dítěte na tomto 

výzkumu. 

Moc děkuji za Vaši ochotu a čas.  
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Příloha č. 3 – Anketní formulář pro děti 

Jmenuji se Marek Radina a jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Prosím Tě o vyplnění krátké 

ankety, která mi pomůže dokončit mou závěrečnou práci. Anketa je zcela anonymní. 

Tvou odpověď prosím zřetelně označ zakroužkováním, popř. slovně doplň. 

Moc děkuji za Tvoji ochotu a spolupráci. 

 

1.) Věnuješ se/věnoval(a) jsi se aktivně/závodně nějakému sportovnímu odvětví? 

a) ANO                 b) NE 

2.) Kolik minut týdně věnuješ cíleným pohybovým aktivitám? (jízda na kole, 

běh, plavání, apod.) 

a) 0 – 120            b) 121 – 240            c) 241 – 360             d)  > 360 

3.) Vedou Tě ke sportu tvoji rodiče? 

a) ANO                  b) NE 

4.) Pokud Tě ke sportu rodiče vedou, a Ty sám(a) jsi/byl(a) jsi aktivním 

sportovcem, věnuješ se: 

a) totožnému sportu jako otec/matka       b) jinému sportu                            

c) více sportům 

5.) Vykonáváš společné pohybové aktivity s rodiči? (třeba jedete společně na 

výlet výlet na kole, lyžovat, atd.) 

a) ANO                   b) NE          Pokud ano, uveď prosím jaké a jako často: 

.................................................................................................................................... 
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6.) Jak Tvůj vztah ke sportu ovlivnil postoj, který ke sportu zaujímají Tvoji 

rodiče? 

a) začal jsem se sportem a sportuji, protože sportují i moji rodiče 

b) nesportuji, protože ani moji rodiče nesportují a ani mě ke sportu nevedou 

c) přesto, že moji rodiče sportují, já se žádnému sportu nevěnuji 

d) sportuji, přestože moji rodiče nesportují a ani mě ke sportu nevedou 

e) jiná možnost (doplň): 

.................................................................................................................................... 

7.) Pokud nevykonáváš žádné pohybové aktivity, z jakého je to důvodu? 

a) sport Tě nebaví 

b) nemáš na sport čas 

c) rád(a) by jsi sportoval(a), ale nemůžeš ze zdravotních důvodů 

d) jiný důvod (doplň, prosím, jaký): 

.................................................................................................................................... 
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Příloha č. 4 – Anketní formulář pro rodiče 

Jmenuji se Marek Radina a jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Prosím Vás o vyplnění krátké 

ankety, která mi pomůže dokončit mou závěrečnou práci. Anketa je zcela anonymní. 

Vaši odpověď prosím zřetelně označte zakroužkováním, popř. slovně doplň. 

Moc děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

 

1.) Věnujete se/věnoval(a) jste se (Vy osobně) aktivně nějakému sportovnímu 

odvětví? 

a) ANO                 b) NE 

2.) Kolik minut týdně (Vy osobně) věnujete cíleným pohybovým aktivitám? 

(jízda na kole, běh, plavání, apod.) 

a) 0 – 120            b) 121 – 240            c) 241 – 360             d)  > 360 

3.) Vedete ke sportu Vaše děti? 

a) ANO                  b) NE 

4.) Pokud Vaše děti ke sportu vedete, a Vy sám(a) jste/byl(a) aktivním 

sportovcem, nebo jím byl Váš partner, dělá Vaše dítě/děti: 

a) totožný sport jako Vy nebo Váš partner       b) jiný sport       c) více sportů 

5.) Vykonáváte společné pohybové aktivity? (tz. rodiče zároveň s dětmi, např. 

výlet na kole) 

a) ANO                   b) NE          Pokud ano, uveďte prosím jaké a jako často: 

.................................................................................................................................... 

6.) Jakou měsíční částku jste ochotni utratit za jedno dítě v souvislosti s jeho 

pohybovými aktivitami? 

a) 0 – 1000 Kč        b) 1001 – 2500 Kč        c) 2501 – 4000 Kč                          

d)  > 4000 Kč 
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7.) Pokud nevykonáváte žádné pohybové aktivity, z jakého je to důvodu? 

a) sport Vás nebaví 

b) nemáte na sport čas 

c) rád(a) byste sportoval(a), ale nemůžete ze zdravotních důvodů 

d) jiný důvod (doplňte, prosím, jaký): 

.................................................................................................................................... 

 

 

 

	  


