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PŘÍLOHY

1.1

Průvodní text
Průvodní text v češtině:

Vážená paní / Vážený pane
Jsem nadporučík Dan Thiel a jsem učitel na Vojenském oddělení na Fakultě tělesné
výchovy a sportu na Karlově univerzitě v Praze v České republice. Kontaktuji Vás,
abych Vás požádal o účast na krátkém dotazníku (10 min). Otázky se týkají základů
tělesné přípravy ve Vaší armádě.S
Dotazník je pro mého studenta, který ho použije pro svou bakalářskou práci. Cílem
bakalařské práce je popsat vojenskou tělesnou přípravu v armádách Evropy.
Průzkum obsahuje 21 otevřených a uzavřených otázek. Průzkum je určen pro vojáky,
kteří znají fakta o své vojenské tělesné přípravě. Údaje shromážděné dotazníkem a
bakalářskou prací využije pouze naše vojenské oddělení.
Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte s poskytnutím Vašich osobních údajů (celého
jména, hodnosti a země). Vaše jméno nebude v diplomové práci použito.
Neváhejte prosím předat tento e-mail komukoli, o kom si myslíte, že by ho mohl
zajímat. Pokud máte nějaké dotazy ohledně průzkumu, obraťte se na mne.
Předem Vám děkuji za Vaši spolupráci.
S přáním všeho nejlepšího
Nadporučík Dan Thiel,
Vojenské oddělení Fakulty tělesné výchovy a sportu,
Univerzita Karlova v Praze, Česká republika.
Průvodní text v angličtině:
Dear sir/Dear madam,
I'm first lieutenant Dan Thiel and I'm teacher at military department at the Faculty of
Physical Education and Sport at the Charles University in Prague, the Czech Republic.
I'm contacting you to ask you to participate in a short survey (10 min). Questions are
about basics of physical preparation in the army of your country.
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The survey is used by my student for the Bachelor’s thesis. The goal of the thesis is to
describe military physical preparation in armies of Europe.
The survey consists of 21 close-ended and open-ended questions. The survey is
designed for soldiers who knows facts about their military physical preparation. The
data gathered by the survey and the Bachelor’s thesis will be used just by our military
department.
By completing this survey you agree with giving us your personal information (full
name, rank, country). Your name will not be used in the thesis.
Please feel free to forward this email to anyone you think might be interested or contact
me if you have any questions about the survey.
Thank you in advance for your cooperation.
With best Wishes
First lieutenant Dan Thiel,
The Military department of Faculty of Physical Education and Sport,
Charles University in Prague, Czech Republic.

1.2

Dotazník
1. Máte předpisy, které zařizují, aby na útvarech cvičili tělesnou výchovu?
1. Do you have any rules or regulations that arranges physical training in military
units? (YES/NO)
2. Máte určený počet povinných výcvikových hodin tělesné přípravy na útvarech?
2. Do you have a specified number of compulsory training hours for military units?
(YES/NO)
Pokud ano, liší se počet hodin u různých vojenských útvarů?
If yes does the number differ for various military units? (YES/NO)
3.

Máte spojený karierní postup s úrovní tělovýchovného výcviku? Je pro karierní
postup nebo určité pracovní pozice nutné splnit specifické kurzy nebo určité
fyzické testy v tělesné přípravě.

2

3. Do you have a career rules connected with level of physical education? That
means if you have to acomplish specific criterias (courses or level in specific
physical tests, etc.) in physical education for improving your military rank or
specific military position. (YES/NO)
4. Máte jednotný výcvikový plán nebo jednotná pravidla pro obsah výcviku pro
celou armádu?
4. Do you have unified rules or regulations for the content of physical training for
the entire army? (YES/NO)
5. Jak často kontrolujete vycvičenost vojáků v tělesné přípravě?
5. How often do you check level of physical performance of your soldiers ?
6. Co všechno obsahuje kontrola vycvičenosti vojáků?
6. From which events does physical performance test consist of?
7. Máte nějaké sankce za nesplnění dodržení požadované vycvičenosti v tělesné
přípravě?
7. Do you have any penalties for soldiers who didnt meet required level of physical
performace? (YES/NO)
Pokud ano, jaké?
If yes what are the penalties?
8. Kdo všechno může vést výcvik týkající se tělovýchovy?
8. Who can lead the military training related to physical preparation in all forms
(for example basic physical trainning, specialized physical training)?
9. Vybírá obsah tréninkových hodin vedoucí daného výcviku nebo máte daný
obsah výcviku na základě předpisů?
9. Does a leader of physical training select a content of training hours or do you
have the content based on rules or regulations? (LEADER/Based on regulations)
10. Jak je možné rozdělit tělesnou přípravu ve vaší armádě?
10. How would you divide physical training in your army?
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11. Má voják nějakou možnost zlepšovat se z vlastní iniciativy ve výcviku
tělovýchovy v rámci pracovní doby? (YES/NO)
11. Does soldier have any opportunities to improve on his own initiative in the
training of physical education during his working hours?
Pokud ano, jak?
If yes what are his opportunities?
12. Mají vojáci možnost být vysláni na kurz, který je bude zlepšovat jakkoliv ve
fyzické kondici?
12. Do soldiers have an opportunity to be sent on a course that will improve their
physical condition or physical abilities? (YES/NO)
13. Mají vojáci s trvalým zdravotním omezením možnost zůstat v armádě na
pracovním místě, které odpovídá jejich zdravotnímu stavu?
13. Do soldiers with permanent health restrictions have an option to remain in the
army on workposition which corresponds to their health condition? (YES/NO)
Pokud ano, jaké jsou jeho možnosti?
If yes what possibilities do they have?
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