
 

 
 

 

  



 

 
 

Příloha č. 2 – Úvod do dotazníku 

Dobrý den,  

jmenuji se Karolína Havlíková a jsem studentkou oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport na 

UK FTVS. V rámci své diplomové práce pod vedením PhDr. Jitky Vařekové, Ph.D. se zabývám 

sledováním vlivu  Feldenkraisovy metody na subjektivní vnímání vlastního těla. 

Výzkum zahrnuje dotazníkové šetření zaměřené na zkoumání pociťovaných změn po cvičení 

jedné lekce Feldenkraisovy metody u účastníků kurzu. Vyplnění krátkého dotazníku zabere 

přibližně 10 minut před a po lekci.  

 

Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou využita 

pro výzkum na UK FTVS a případně publikována v odborném tisku. S výsledky studie se můžete 

seznámit na emailové adrese: havlikova.karol@gmail.com.  

 

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

výzkumné studii, o které jste byl/-a informována/-a, jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj 

souhlas kdykoli bez represí odvolat, a to písemně Etické komisi UK FTVS. 

 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci,  

 

Bc. Karolína Havlíková                                           Praha, srpen 2018 

 

 

 

Postup šetření 

V rámci kurzu bude zařazena lekce zaměřená na vnímání souvislostí mezi pohyby horních 

končetin, krční páteře a hlavy.  

 

 

Úvodní část dotazníku zjišťuje anonymně základní údaje, které umožní pozdější vyhodnocení 

výsledků (např. předchozí zkušenost s metodou, věkové složení účastníků kurzu, procento mužů 

na kurzu, apod.)  

 

 

Před cvičením zkuste zhodnotit Vaše subjektivní pocity a po cvičení porovnejte a zhodnoťte 

nastalé změny. 
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Příloha č. 4 – Informovaný souhlas 

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 diplomové 

práce s názvem Vliv cvičení na subjektivní vnímání vlastního těla u účastníků kurzu 

Feldenkraisovy metody prováděné na UK FTVS.  

Cílem tohoto projektu je zhodnotit efekt Feldenkraisovy metody na pocity uvolnění v oblasti 

pohybového systému. Ke zhodnocení využijeme anonymního dotazníku a měření pomocí 

krejčovského metru a goniometru. Jedná se o neinvazivní metodu, budeme měřit rozsahy 

pohybů na krční páteři. Na začátku Vám budou předány dotazníky a proběhne úvodní měření, 

vše Vám zabere zhruba 15 minut. Poté proběhne cvičební jednotka pod vedením mezinárodně 

certifikované lektorky Mgr. Elišky Nejdlové. Po odcvičení proběhne kontrolní měření a vyplníte 

výstupní část dotazníku, opět v rozsahu zhruba 15 minut. Během cvičení budou zajištěny 

adekvátní podmínky prostředí a adekvátní Vaše příprava k provádění dané aktivity v rámci 

výzkumu. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

Do projektu nemůžete být zařazen/a pokud budete mít zranění krční páteře či akutní 

onemocnění nebo budete v rekonvalescenci po úraze a nemoci. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 

v diplomové 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. Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani 

videozáznam. S výsledky studie je možné se seznámit na email adrese: 

havlikova.karol@gmail.com.  

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:                Podpis:............…. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s 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 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: .................................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:havlikova.karol@gmail.com


 

 
 

Příloha č. 5 – Seznam tabulek 

 

Tab. č. 1 Vnímání polohy hlavy 

Tab. č. 2 Vnímání otáčení hlavy 

Tab. č. 3 Vnímání kontaktu zad s podložkou 

Tab. č. 4 Kontakt horních končetin s podložkou při vzpažení 

Tab. č. 5 Vnímání dýchání 

Tab. č. 6 Pozornost a tělesné sebeuvědomění 

Tab. č. 7 Vnímání stoje 

Tab. č. 8 Vnímání chůze 

Tab. č. 9 Rozsah pohybu očí 

Tab. č. 10 Celkový pocit 

Tab. č. 11 Čepojevova vzdálenost (v cm) 

Tab. č. 12 Vzdálenost brada a vrchol sterna (v cm) 

Tab. č. 13 Flexe krční páteře (ve stupních) 

Tab. č. 14 Extenze krční páteře (ve stupních) 

Tab. č. 15 Lateroflexe krční páteře vpravo (ve stupních) 

Tab. č. 16 Lateroflexe krční páteře vlevo (ve stupních) 

Tab. č. 17 Nastalé změny (ve stupních) 

Tab. č. 18 Rotace krční páteře vpravo (ve stupních) 

Tab. č. 19 Rotace krční páteře vlevo (ve stupních) 

Tab. č. 20 Nastalé změny – rotace (ve stupních) 

Tab. č. 21 Zhodnocení dotazníku po lekci (míra souhlasu s tvrzením) 

  



 

 
 

Příloha č. 6 – Seznam obrázků a grafů 

 

Obr. 1 Subokcipitální svaly (Véle, 2006) 

Obr. 2 Hluboká vrstva svalů na přední ploše krční páteře (Véle, 2006)  

Obr. 3 Střední vrstva svalů na přední ploše krční páteře (Véle, 2006) 

Obr. 4 Mm. scaleni (Véle, 2006)  

Obr. 5 Řez okem (Malá, 2018) 

Graf 1 Věkové rozložení účastníků 

Graf 2 Počet účastí na kurzu 

 

 

 

 

 

 

 


