
Příloha 1 - Souhlas Etické komise 

 
  



Příloha 2 - Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS: 

Studuji 3. ročník doktorského studia na FTVS v Praze. Děti ztrácí zájem o pohyb. Hledám 

aktivity, které řeší otázku pohybového deficitu u dětí. Je třeba dětem nabídnout takové 

pohybové aktivity, které je osloví, budou pro ně atraktivní. Oblastí mého zájmu je sportovní 

lezení u dětí.  

Sama se tomuto sportovnímu odvětví věnuji.  Je důležité děti motivovat, podporovat a ukázat 

jim jejich zlepšení. 

V rámci spolupráce s lezeckou stěnou Ruzyně a Vaší mi bude umožněno provést studii 

(výzkumné šetření) u dětí během lezecké školičky. Cílem bude zjistit fyziologickou odezvu 

lezení u dětí a rozvoj svalové síly na příkladu horních končetin a dále:  

1) kolik vylezou cest – instruktoři budou zapisovat vylezené cesty na připravené kartičky 

2) jak se dětem zlepší vytrvalostní a maximální síla horní části těla na příkladu horních 

končetin – měření bude provedeno na začátku, uprostřed a na konci studie pomocí testů: 

výdrž ve shybu, výdrž ve visu a maximální síla stisku ruky, měření bude uskutečněno 

v prostoru u lezecké stěny 

3) tělesné složení – měření bude provedeno na stěně pomocí impedančního přenosného 

přístroje, měření trvá 2 minuty 

4) zjistíme, jaká je energetická náročnost a energetický výdej lezení u dětí a do jaké míry 

lezení splňuje normy pro doporučený energetický výdej za týden v dodatkových 

pohybových aktivitách – měření se uskuteční opět na stěně pomocí přenosného přístroje 

přímo při lezení. 

Studie má zásadní význam pro samotné děti, ale i pro Vás pro rodiče. Ověříme, jak se mění 

zájem dětí o pohybové aktivity. Zjistíme, jak se děti mohou v lezení zlepšit, což je může 

motivovat, aby se tomuto sportovnímu odvětví věnovali delší dobu.  

V rámci studie využijeme hravosti a soutěživosti dětí. Celá studie bude dětem podána formou 

soutěže. Na konci bude vyhodnocení: kdo překonal nejvíce lezeckých cest a kdo a jak se zlepšil 

ve specifických motorických testech. Výsledky individuálně zpracujeme a budou důvěrné. 

Studie by měla být realizována od začátku února a ukončena v průběhu června. Chtěla bych 

Vás, rodiče, poprosit, o zapojení Vašeho dítěte do studie. Měření specifických testů 

a energetické náročnosti lezení není časově ani fyzicky náročné, nebudeme tak blokovat průběh 

klasické lezecké školičky. Pro děti by to měla být zábava a zpestření lezeckých hodin.  

Chtěla bych Vás požádat o souhlas se zapojením Vašeho dítěte do studie. Zpracování výsledků 

bude anonymní. Pokud budete souhlasit, podepište se prosím níže. 

Předem velice děkuji. 

Michaela Panáčková 

Podpis rodiče_____________________ 

 


