Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas
Zjednodušený informovaný souhlas v podobě úvodu dotazníku naleznete
v příloze č. 3 - Dotazník k bakalářské práci.

Příloha č. 3 – Dotazník k bakalářské práci
Dobrý den,
jmenuji se Daniel Hájek a jsem studentem oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
(tělesná výchova-zeměpis) na UK FTVS. Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, který bude použit
pro účely mé bakalářské práce s názvem: Přehled pohybových programů pro 1. stupeň ZŠ v Česku.
Předpokládaný čas pro vyplnění dotazníku je 5 - 10 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:
hajekdaniel@centrum.cz.
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 při vyplnění dotazníku.
Daniel Hájek
I. Informační část
1) Název školy:
(nepovinné, slouží jen pro orientaci)
……………………………………………………..
2) Škola se nachází v kraji:
a) Jihočeský kraj
h) Olomoucký kraj
b) Jihomoravský kraj
ch) Pardubický kraj
c) Karlovarský kraj
i) Plzeňský kraj
d) Královehradecký kraj j) Praha
e) Kraj Vysočina
k) Středočeský kraj
f) Liberecký kraj
l) Ústecký kraj
g) Moravskoslezský kraj m) Zlínský kraj
3) Počet žáků ve škole:
……………………………………………………
4) Počet stupňů ve škole:
……………………………………………………
5) Zřizovatel školy:
……………………………………………………
6) Škola se sportovním zaměřením?
a) ano
b) ne
7) Počet povinných hodin tělesné výchovy
týdně?
……………………………………………………
8) Škola se účastní programu:
(v případě účasti ve více programech, prosím o
vyplnění pro každý program zvlášť)
a) Atletika pro děti do škol
b) Děti na startu
c) Sazka olympijský víceboj
d) Sportuj ve škole (Hodina pohybu navíc)

e) Sportovci do škol
9) Váš vztah k projektu?
a) aktivní realizátor
b) formální funkce
c) obě předchozí možnosti
10) Zastupuji funkci:
(více možných odpovědí)
a) ředitel/ka školy
b) zástupce/kyně ředitele/ky školy
b) učitel/ka
c) vychovatel/ka
c) jiné – prosím vypište:
……………………………………………………
11) Pohlaví:
a) žena
b) muž
12) Jakým způsobem jste se dozvěděli o
programu?
a) oslovil mě koordinátor programu
b) program jsem objevil/a sám/sama
c) od jiného zaměstnance školy
d) jiné – prosím vypište:
……………………………………………………
12a) Pokud jste u 12. otázky vybrali možnost b),
prosím napište, jakým způsobem?
(např. internet, rádio, noviny atd.)
……………………………………………………
13) Proces registrace školy do programu byl?
a) jednoduchý
b) složitý
c) přiměřený
d) procesu jsem se neúčastnil/a

14) Kolikátým rokem probíhá program na Vaší
škole?
……………………………………………………
15) Plánujete zúčastnit se programu i příští
rok?
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) rozhodně ne
II. Hodnocení programu
16) Jak byste ohodnotil/a komunikaci
s koordinátory programu?
a) výborná (žádné problémy)
b) dobrá (vyskytly se menší problémy)
c) nedostatečná (koordinátoři programu
nekomunikují dostatečně, trvá to příliš dlouho)
d) komunikaci jsem nepotřeboval(a)/nechtěl(a)
navázat
17) Jak byste ohodnotil/a spolupráci
s koordinátory programu?
a) výborná (žádné problémy)
b) dobrý (vyskytly se menší problémy)
c) nedostatečná (koordinátoři programu
nespolupracují dostatečně)
d) spolupráci jsem nepotřeboval(a)/nechtěl(a)
navázat
18) Jaký je zájem rodičů o program?
a) velký
b) spíše velký
c) spíše malý
d) malý
e) nevím, nedokážu posoudit
19) Jaký je zájem dětí o program?
a) velký
b) spíše velký
c) spíše malý
d) malý
e) nevím, nedokážu posoudit
20) Jak se vyvíjí zájem rodičů o program?
a) zájem se zvyšuje
b) zájem je stabilní
c) zájem klesá
d) nevím, nedokážu posoudit
21) Jak se vyvíjí zájem dětí o program?
a) zájem se zvyšuje
b) zájem je stabilní
c) zájem klesá
d) nevím, nedokážu posoudit
22) Jak často se program na škole uskutečňuje?
a) 2x týdně
b) 1x týdně

c) 1x za 14 dní
d) 1x měsíčně
e) jiné – prosím vypište:
……………………………………………………
23) Myslíte si, že se postoj žáků k pohybové
aktivitě během působení programu zlepšil?
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) rozhodně ne
24) Navštívil/a jste webové stránky programu?
a) ano
b) ne
25) Přišli Vám webové stránky přehledné?
(odpovídejte pouze v případě, že jste u otázky č.
24 vybrali možnost „ano“)
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) rozhodně ne
26) Našel/Našla jste na webových stránkách
veškeré potřebné informace?
(odpovídejte pouze v případě, že jste u otázky č.
24 vybrali možnost „ano“)
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) rozhodně ne

Příloha č. 4 – Seznam otázek pro koordinátory programů

Otázky – Pohybové programy
Odpovědi budou použity ke zpracování bakalářské práce. Předem děkuji za Váš čas
a veškeré sdělené informace.

1. Kolik škol je zapojeno do programu?
2. Jaký počet dětí je zapojeno do programu? Kolik z toho na 1. a 2. stupni?
3. V jakém roce byl program spuštěn?
4. Je program v současné době aktivní?
5. Kdo nebo jaká organizace je hlavní zajišťovatel/zřizovatel programu?
6. Jaký je hlavní cíl programu?
7. Pro jakou oblast Česka je program určen?
8. Na jakou věkovou kategorii je program zaměřen?
9. Je program zdarma nebo za něj musí škola/rodiče platit?
10. Jak je program financován?
11. Jakým způsobem se hodnotí úspěšnost projektu? Existuje nějaká zpětná vazba o
plnění hlavního cíle projektu? (např. Máte nějaké zprávy, zdali se zlepšuje postoj k
pohybové aktivitě zapojených dětí?)

***data nebyla získána (koordinátoři daty nedisponují nebo je odmítli poskytnout)

**odpovídající ročníky víceletých gymnázií

*data byla získána od koordinátorů programů nebo z jejich webových stránek

Příloha č. 5 – Tabulka č. 15: Přehledová tabulka programů podporujících pohybovou aktivitu dětí na základních školách v České republice*

