7 Přílohy
Příloha A: Informovaný souhlas ke kvalitativnímu výzkumu
Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů
Informace o výzkumu:
Mé jméno je Magdalena Machovičová a jsem studentkou třetího ročníku Katedry andragogiky
a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pro výzkum ve své
bakalářské práci jsem si jako metodu získávání informací vybrala rozhovor. Informace
získané prostřednictvím rozhovoru budou součástí bakalářské práce, která je zaměřená na
lektory zdravotních cvičení seniorů. Rozhovor bude trvat max. 1 hodinu a veškeré údaje
vedoucí k identifikaci respondenta budou anonymizovány.
Informace o účastníkovi výzkumu:
jméno a příjmení:
Prohlášení
Já níže podepsaný/-á potvrzuji, že
a) jsem se seznámil/-a s informacemi o cílech a průběhu výše popsaného výzkumu (dále též
jen „výzkum“);
b) dobrovolně souhlasím s účastí své osoby v tomto výzkumu;
c) rozumím tomu, že se mohu kdykoli rozhodnout ve své účasti na výzkumu nepokračovat;
d) jsem srozuměn/-a s tím, že jakékoliv užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu
nezakládá můj nárok na jakoukoliv odměnu či náhradu, tzn., že veškerá oprávnění k užití
a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu poskytuji bezúplatně.
Zároveň prohlašuji, že
a) souhlasím se zveřejněním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých z výzkumu a s jejich
dalším využitím;
Výše uvedená svolení a souhlasy poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání
a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností.
Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky, s výjimkou tzv. kolizních norem, a bude v
souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České
republice.
Potvrzuji, že jsem převzal/a podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu.
Dne:
Podpis účastníka:

Příloha B: Polostrukturovaný rozhovor
1. Jak dlouho se pohybujete v prostředí Sokola?
a) Jak dlouho jako cvičitel seniorů?
2. Jaké je věkové a genderové složení na vašich kurzech?
a) Jak se to promítá do kurzu?
3. Jak vnímáte situaci kolem cvičení seniorů?
4. Absolvoval/a jste formální vzdělání, které se vztahuje k cvičitelství?
5. Zúčastnil/a jste se kurzů pro cvičitele v rámci ÚŠČOS?
6. Kde jinde jste získával/a potřebné dovednosti pro svoji praxi?
7. Která témata na kurzech Vás zajímal/a nejvíce, vzhledem k Vašim potřebám?
a) Setkala jste se v kurzech s nějakými doporučeními, která nebyla možná vložit do
praxe?
8. Z Vaší vlastní zkušenosti, co byste se rád/a naučil/a, abyste ještě vylepšil/a své kurzy?
9. Jak pracujete se seniory v hodinách?
10. Jak sestavujete cvičební hodinu?
a) Jaké faktory jsou nejvíce ovlivňující?
b) Hrála větší roli praxe, nebo získané dovednosti, znalosti?
c) Jaké znalosti a dovednosti k tomu potřebujete?
11. Jak pracujete se zpětnou vazbou od seniorů na hodinách?
12. Jaký by měl být podle Vás ideální lektor zdravotních cvičení pro seniory?

