Příloha č. 2: Informovaný souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je důležitou součástí mé bakalářské
práce na téma Popularita olympijských her u studentů středních a vysokých škol.
Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere nanejvýš 5 minut.
Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou
využita pro výzkum na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie
se můžete seznámit na emailové adrese: svobodovap23@gmail.com.

Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí
účastí v této výzkumné studii, o které jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout
účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK
FTVS.

Předem děkuji za Vaši ochotu, spolupráci a čas, který jste mi věnovali.
Petra Svobodová

studentka oboru Management TVS na FTVS UK
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele projektu ................................ Podpis: .............................
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Příloha č. 4: Dotazník „Popularita olympijských her u studentů středních a vysokých
škol“
Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je důležitou součástí mé bakalářské
práce na téma Popularita olympijských her u studentů středních a vysokých škol.
Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere nanejvýš 5 minut.
Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou
využita pro výzkum na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie
se můžete seznámit na emailové adrese: svobodovap23@gmail.com.

Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí

v této výzkumné studii, o které jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout účast
nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS.
Předem děkuji za Vaši ochotu, spolupráci a čas, který jste mi věnovali.
Petra Svobodová studentka oboru Management TVS na FTVS UK
1. Provozujete sportovní aktivitu alespoň 3x týdně?
Ano
Ne

2. Jak často sledujete následující části olympijských her?
Vůbec Občas Pouze České sportovce Téměř pokaždé
Sportovní přenosy
Sportovní výsledky
Zahajovací a závěrečný ceremoniál

3. Jaké jedno slovo se Vám vybaví pod pojmem olympijské hry?

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

4. Které sporty byly na programu prvních novodobých OH v Athénách?
Vaše odpověď
Nevím

5. Ve kterém roce se konaly první novodobé OH?
1892
1894
1896
6. O pořádání ZOH 2018 kromě Pchjongčchangu usilovala další města, víte která?
Případně uveďte alespoň státy.
Vlastní odpověď
Nevím

7. Vypište jména olympijských vítězů (jakékoliv národnosti) ze ZOH 2018, která znáte.
Vlastní odpověď
Nepamatuji si
8. Kolik medailí dovezla česká výprava z Pchjongčchangu 2018?
5
6
7
8
9. Které sporty, nově zařazené do programu OH v Tokiu 2020, znáte?
Vlastní odpověď
Žádný neznám

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

10. V roce 2020 se OH budou konat v Tokiu. Budou to již čtvrté hry pořádané v Japonsku.
V jakém japonském městě se hry ještě nekonaly?
Nagano
Ósaka

Sapporo
Tokio

11. Co nepatří mezi olympijskou symboliku?
Olympijská hymna
Olympijská pochodeň
Olympijská vlajka
Olympijské ceremoniály
Olympijské emblémy

12. Na kterém obrázku je zobrazen olympijský symbol?

Symbol č.1

Symbol č. 2

13. Jaký český, resp. československý úspěch na OH si vybavíte jako první?

14. Které české sportovce, kteří byli vlajkonoši na zahájení nebo zakončení OH, znáte?
Uveďte tolik sportovců, kolik víte.
Vlastní odpověď
Nepamatuji si

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

15. Víte, na jakých OH získal Emil Zátopek 3 zlaté medaile?
Londýn 1948

Helsinky 1952

Melbourne 1956
16. Ve kterém sportu soutěžila Věra Čáslavská?
Atletika
Běh na lyžích
Krasobruslení
Sportovní gymnastika

17. Pohlaví:
Muž
Žena

18. Na jaké škole studujete?
Střední škola
Vysoká škola – bakalářské studium
Vysoká škola – navazující studium

19. Jaký je směr Vašeho studia?
Ekonomický
Sportovní
Technický
¨Všeobecný
Zdravotní
Jiná...

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

