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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 

 

Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
k projektu výzkumné, kvalifikační či seminární práce zahrnující lidské účastníky 

 
 
Název projektu:  “Pohyb pro inkluzi” - projekt OPVVV zaměřený na podporu pedagogických pracovníků zajišťujících 
školní inkluzivní vzdělávání dětí se specifickými potřebami při TV, na území hl. m. Praha. 
 

Forma projektu: výzkumná práce  - bakalářská práce 

Období realizace: červen 2018 – březen 2019 

Předkladatel: Eva Nováková, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, katedra ZTVL 

Hlavní řešitel:  Eva Nováková, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, katedra ZTVL 

Místo výzkumu (pracoviště): Základní školy na území hl. m. Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze 

Vedoucí práce (v případě studentské práce): PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 

Finanční podpora: “Pohyb pro inkluzi” - projekt OPVVV 

Popis projektu: Předmětem mé práce je zmapování potřeb pedagogických pracovníků základních škol pro zachování 
bezpečnosti a kvalitní výuky při hodinách TV při inkluzivním vzdělávání. Pomocí strukturovaného dotazníku se 
zaměřím na jejich aktuální znalosti a postoje v oblastech: zdraví, práva, připravenosti škol a jejich sportovišť.  
Metody: Bude se jednat o kvalitativní výzkum založený na pozorování a rozhovorech s pedagogy. Formou 
strukturovaného rozhovoru, který byl pro potřeby projektu vytvořen v rámci partnerského projektu FTK UP (autoři: 
Nejman, Ješina, Baloun) se pokusím rozkrýt potřeby učitelů vedoucích hodiny TV a zároveň zpracovat kompletní obraz 
o tom, jaký je současný stav výuky TV s integrovanými žáky OSP na území hl.m. Praha. 
Cíl: Souhrnný aktuální přehled specifických potřeb a požadavků kvalifikovaných pedagogů zajišťujících výuku hodin 
TV v třídách s inkluzí na běžných základních školách (ZŠ). 
Charakteristika účastníků výzkumu: Účastníci dotazníkového výzkumu budou pedagogové pracující na školách 
podporujících výše zmíněný projekt v přibližném věku 25+. Podmínkou je účast, nebo spolupráce při výuce žáka 
s OSP.  
Zajištění bezpečnosti: Veškeré metody sběru dat jsou neinvazivní. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než 
běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu výzkumu. 
Etické aspekty výzkumu: Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 
v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 
využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Anonymizace osob na 
fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci 
jedince. Neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu smazány. 
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 
Text informovaného souhlasu: přiložen  
Povinností všech účastníků výzkumu na straně řešitele je chránit život, zdraví, důstojnost, integritu, právo na sebeurčení, soukromí a osobní data 
zkoumaných subjektů, a podniknout k tomu veškerá preventivní opatření. Odpovědnost za ochranu zkoumaných subjektů leží vždy na straně řešitele, 
nikdy na zkoumaných, byť dali svůj souhlas k účasti na výzkumu. Všichni účastníci výzkumu na straně řešitele musí brát v potaz etické, právní a 
regulační normy a standardy výzkumu na lidských subjektech, které platí v České republice, stejně jako ty, jež platí mezinárodně. 
Potvrzuji, že tento popis projektu odpovídá návrhu realizace projektu a že při jakékoli změně projektu, zejména použitých metod, zašlu Etické komisi 
UK FTVS revidovanou žádost. 
V Praze dne: 11. 6. 2018    Podpis předkladatele:  
 

                                                  Vyjádření Etické komise UK FTVS 
 
Složení komise: Předsedkyně:  doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. 
  Členové:  prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 
              doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 
       PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. 
       Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.  
      MUDr. Simona Majorová 
 
Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ……………………………… 
 
          dne:  .……………………………. 
Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými zásadami, předpisy a mezinárodní 
směrnicemi pro provádění výzkumu zahrnujícího lidské účastníky.  
                             Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu Etické komise. 
 
 
razítko UK FTVS                                                                                             podpis předsedkyně EK UK FTVS 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 
UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 

 
 
 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 
shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) 
a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 
s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce s názvem “Pohyb pro inkluzi” - 
projekt OPVVV zaměřený na podporu pedagogických pracovníků zajišťujících školní inkluzivní 
vzdělávání dětí se specifickými potřebami při TV, na území hl. m. Praha v rámci oboru Aplikovaná 
tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prováděné na Základních školách a Fakultě 
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 
 
Cílem bakalářské práce je souhrnný aktuální přehled specifických potřeb a požadavků 
kvalifikovaných pedagogů zajišťujících výuku hodin TV v třídách s inkluzí na běžných základních 
školách (ZŠ). Bakalářská práce proběhne neinvazivní metodou, formou strukturovaného rozhovoru, 
který byl pro potřeby projektu vytvořen v rámci partnerského projektu FTK UP a pozorováním. 
Očekávaným přínosem je snaha rozkrýt potřeby učitelů vedoucích hodiny TV a zároveň zpracovat 
kompletní obraz o tom, jaký je současný stav výuky TV s integrovanými žáky OSP na území hl.m. 
Praha. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu 
výzkumu. Za dobrovolnou účast v projektu neobdržíte žádnou odměnu. Výsledky dotazníků a 
rozhovorů budou v bakalářské práci zpracovány anonymně a následně osobní údaje smazány. 
Fotografie budou použity pouze po speciálním neanonymním informovaném souhlasu účastníku 
výzkumu. Nebude-li nějaký účastník výzkumu souhlasit s publikací fotografie, bude jeho obličej či 
části těla, které by mohli vést identifikaci jedince na fotografiích rozmazány. Všechny 
neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu smazány. S celkovými výsledky a závěry 
projektu se budete moci seznámit v hotové bakalářské práci. V maximální možné míře zajistím, aby 
získaná data nebyla zneužita. 
Jméno a příjmení hlavního řešitele a předkladatele projektu: Eva Nováková      Podpis: ……………........ 

 
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím se 
svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 
všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu 
a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu 
odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně 
Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 
 
Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 
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Příloha č. 3: Protokol pro strukturovaný rozhovor 

PROTOKOL PRO STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 

Autoři: Jiří Nejman, Ondřej Ješina, Ladislav Baloun 

 

Demografické údaje o respondentovi 

1) Pohlaví? 

2) Věk? 

3) Dosažené vzdělání? 

4) Pokud studoval/a učitelství, tak jakou aprobaci? 

5) Počet let odučených na základních / středních školách? 

 

VO1 – Jaké mají pedagogové znalosti a škola zkušenosti s integrací a prací se žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)? 

a) Jakou máte informovanost ohledně jednotlivých žáků se SVP na Vaší škole? 

Doplňující otázky:  

• Kolik žáků se SVP na škole máte?  

• Jaké mají postižení?  

• Řešíte jejich vzdělávání společně jako tým pedagogů, například na poradách?  

• Když ne, tak řešíte jejich vzdělávání v jednotlivých předmětech individuálně?  

• Vy sám / sama jste komunikoval/a s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny 

(PPP) nebo Speciálního pedagogického centra (SPC) o možnostech a vhodných úpravách 

obsahu vzdělávání? 

b) Máte možnost se odborně vzdělávat v oblasti tělesné výchovy (TV) pro práci se žáky se 

SVP? 

c) Absolvoval jste osobně školení či nějaký kurz na problematiku integrované TV (společné 

vzdělávání žáků bez postižení se žáky se SVP)? 

Doplňující otázka: Přivítali byste takový kurz? 

d) Podle jaké metodiky (knihy, časopisy, webové stránky) se řídíte, když pracujete v TV se 

žáky se SVP? 

e) Máte možnost konzultací v průběhu školního roku s odborníkem na tuto problematiku? 

f) Sledujete novinky v oblasti vzdělávání žáků se SVP, speciálně pro TV? 

g) Co víte o právu žáka se SVP účastnit se TV?  

A co víte o svých právech ve vztahu k účasti žáků se SVP v integrované TV? Doplňující 

otázky: Má žák se SVP právo účastnit se TV, i když lékař nedá souhlasné stanovisko?  



 

V 

Jaké možnosti má škola, když lékař nedá souhlasné stanovisko s účastí v TV? 

h) Víte, že existuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), která 

se zabývá vzděláváním žáků a studentů se SVP? (pokud odpověď NE, tak se neptám na 

otázku j) 

i) Řídíte se touto vyhláškou?  

Můžete uvést příklad, kdy se podle vyhlášky řídíte/neřídíte? 

j) Jaký máte názor na integraci (inkluzi, společné vzdělávání obecně, nejen v TV)? 

k) Vnímáte integraci jako vhodnou?  

Doplňující otázka: A pro koho (ano nebo ne)? 

 

VO2 – Jak probíhá uvolňování žáků se SVP z TV? 

a) Máte na vaší škole nějaké žáky uvolněné z TV? 

Doplňující otázka: Jakých žáků se uvolňování z TV týká (jaké mají postižení – zrakové, 

tělesné, mentální, sluchové, kombinované, autismus; nebo znevýhodnění – diabetes, 

astma, obezita)?  

b) Kolik žáků je částečně uvolněno z TV na Vaší škole?  

Doplňující otázka: Kolik jich má jen omezení při TV?  

Jak probíhá toto omezení; mají samostatné cvičení, působí v roli pomocných rozhodčích 

nebo se jen dívají? 

c) Kdo iniciuje uvolnění žáka se SVP z TV?  

Doplňující otázka: Kdo iniciuje omezení z TV? 

d) Jak probíhá komunikace mezi učitelem a rodiči, když řešíte uvolňování žáků z TV? 

Doplňující otázka: Jak byste postupovali, kdyby rodiče, i přes uvolnění, žádali o zapojení 

žáka do tělesné TV? 

e) Kdo ještě vstupuje do procesu uvolňování nebo omezení žáků z TV? 

f) Když je žák osvobozen z TV, domníváte se, že je to vždy nutné?  

Doplňující otázka: V kterých případech to nutné není? 

g) Pokud je žák se SVP uvolněn z TV, existují nějaká rizika nezačlenění tohoto žáka do 

(třídního) kolektivu?  

Vnímáte uvolňování žáka se SVP z TV jako nějakým způsobem problematické? 

 

VO3 – Jaká je vzdělávací alternativa pro žáky, kteří jsou uvolnění z TV? 

a) Co dělá žák, když se aktivně neúčastní výuky TV?  

Doplňující otázka: Má žák s uvolněním možnost navštěvovat vyučování TV (oficiálně se 

neúčastnit TV)? 



 

VI 

b) Vyučuje se u Vás na škole zdravotní tělesná výchova (ZTV)?  

Případná doplňující otázka (pokud odpověď doposud nepadla): Účastní se jí uvolnění žáci 

nebo žáci s omezením?  

Proč se neúčastní? 

c) Jsou zdravotně orientovaná cvičení součástí běžné TV (cviky s primárně zdravotně 

orientovaným charakterem)?  

Můžete uvést nějaký příklad? 

 

VO4 – Jakým způsobem jsou žáci se SVP hodnoceni? 

a) Jak probíhá hodnocení takového žáka?  

Doplňující otázka: Číselné, slovní či kombinované hodnocení?  

b) Existuje rozdíl v hodnocení oproti ostatním žákům?  

Doplňující otázka: Proč je žák hodnocen jinak než ostatní, kteří se účastní normálně TV? 

c) Jak vypadá zapojení žáka do aktivit, aby mohl být hodnocen při jednotlivých činnostech 

(sportovní hry, gymnastika, atletika, další pohybové aktivity)?  

Doplňující otázka: Na základě čeho jste hodnocení vytvořil?  

Můžete prosím uvést nějaký příklad? 

 

VO5 – Jaké má Vaše škola podmínky pro inkluzi? 

a) Jaký důraz klade Vaše škola na TV? 

 Doplňující otázka: A jak se ten důraz projevuje? (zvýšená dotace hodin na TV, nové 

hřiště, nové vybavení do TV, úspěchy žáků ve sportu) 

b) Je vaše škola bezbariérová? 

Doplňující otázka: Je bezbariérový přístup do tělocvičny? 

c) Je na vaší škole pedagog se speciálně-pedagogickým vzděláním? 

d) Disponuje vaše škola nějakými sportovně kompenzačními pomůckami pro TV?  

Pokud ano, tak jakými? 

e) Jaký je Váš názor na uvolňování z TV? 



 

VII 

f) Jaké Vám vytváří vedení školy podmínky pro integraci? 

g) Které limity konkrétně Vám nejvíce ztěžují realizaci kvalitní integrace žáka se SVP 

(zejména zdravotní postižení) do hodin TV? 

Je dle Vašeho názoru škola dostatečně připravená pro výuku integrovaného žáka se SVP 

(zejména zdravotní postižení), včetně TV? 

 

 


