Přílohy
Příloha č. 1 – Informovaný souhlas
Informovaný souhlas
Úvod
Jsem studentkou Univerzity Karlovy, Fakulty humanitních studií a ve své diplomové práci
se zaměřuji na účast mužů na pole dance (fitness; sport). Součástí výzkumu jsou
rozhovory, během kterých bych si s Vámi ráda popovídala o Vašich zkušenostech
týkajících se dané aktivity a toho, co pro Vás znamená.
O rozhovoru
Rozhovor potrvá přibližně 60-90 minut a proběhne na společně domluveném místě a ve
společně domluveném čase. Pokud budete souhlasit, ráda bych rozhovor nahrávala, abych
tak měla k dispozici přesný záznam našeho povídání a nedošlo tak ke zkreslení myšlenek,
které při rozhovoru zazní.
O datech z rozhovoru a anonymizaci
Po skončení rozhovoru nahrávku přepíšu a s její písemnou podobou budu dále pracovat při
analýze. Zvukový záznam rozhovoru bude po přepsání smazán. Soubor s přepisem
rozhovoru bude uložen v mém soukromém PC, odděleně od souboru s Vašimi
identifikačními údaji (jako je např. Vaše jméno). Ve výzkumu pak bude místo Vašeho
skutečného jména použit pseudonym.
Vaše účast na výzkumu
V případě, že se v průběhu rozhovoru objeví otázka, která by Vám byla jakkoli
nepříjemná, není Vaší povinností na ní odpovídat. Rozhovor je také možné přerušit a
dokončit jej jindy. Stejně tak je na Vaši žádost možné přerušit jeho nahrávání. Vaše účast
je dobrovolná a na Vaši žádost je možné ji kdykoli přerušit či od výzkumu zcela odstoupit.
Před zahájením rozhovoru, v jeho průběhu, ale i po jeho skončení máte možnost se na
cokoli zeptat/doptat – cokoli si vyjasnit.

Bc. Markéta Postránecká

__________________

___________________

Přečetl jsem si výše uvedené informace týkající se výzkumu vedeného Bc. Markétou
Postráneckou a byly mi zodpovězeny související otázky. Souhlasím se svou účastí na
výzkumu.

Váš podpis: ________________________ Dnešní datum: ______________________

Příloha č. 2 osnova k rozhovoru
Osnova k rozhovoru

1) CESTA K POLE DANCE


Mohl byste mi popsat, jak jste trávil svůj volný čas v dětství? (kroužky, zájmy – čemu jste
se věnoval)
o Byl jste od mala veden k pohybu? (K jakému?)
 Mohl byste mi popsat Vaši cestu k pole dance?
o Kdy a jak jste se o něm poprvé dozvěděl/ se s ním setkal?
 Čím si Vás pole dance získal?
 Jak/kde jste se pole dance začal učit? (doma, ve studiu na lekcích – unisex/rozdělené)
 Bylo tehdy neobvyklé, že se na lekci přihlásil muž?
2) JÁ POLE DANCER/SPORTER


Představte si, že jsem někdo, kdo o pole dance/fitness nikdy neslyšel. Jak byste mi ho
představil/popsal?
o Vědí lidé, když jim řeknete, co děláte, oč se jedná nebo spíš tápou?
 Jak reaguje Vaše okolí na to, že děláte pole dance? (rodina, přátelé, kolegové v práci?)
 Pole dance je doslovně překládán jako „tanec u tyče“. Spojují si jej lidé se striptýzem?
o Setkáváte se s předsudky ohledně své aktivity?
 Jakým dáváte přednost soutěžím – máte blíž spíše ke sportovnímu pojetí s pevně danými
pravidly nebo spíše k umělecky laděným, kde jsou pravidla rozvolněná?
 Jaký je Váš názor na podpatky u pole dance?
 Souhlasíte se zařazením pole dance/sport na OH? (Proč?)
 Máte na pole dance/sport nějaký vzor (koho, proč?)
 Jaké charakteristiky musí podle Vaší zkušenosti pole dabcer mít, aby byl úspěšný?
3) GENDEROVĚ DIFERENCOVANÝ POLE DANCE

o


o


Liší se to, co u tyče dělají muži a co ženy? (V čem?)
Některá studia nabízí lekce odděleně, má podle Vás takové dělení smysl?
Čím to podle Vás je, že mužů je u pole dance v porovnání se ženami méně?
Byla to pro Vás někdy výhoda být mužem na pole dance?
Byla to někdy naopak nevýhoda?
Cítíte, že se nějak změnila Vaše postava od té doby, co děláte pole dance? (Jak? V čem?)

4) ZÁVĚREM




Co je Vaším cílem v pole dance?
Co byste vzkázal mužům, kteří váhají, zda si pole dance/sport vyzkoušet nebo ne?
Je něco, co mělo být řečeno a nebylo?

