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Příloha I.: informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

Součástí informovaného souhlasu je informační list. Před podpisem Vám bude objasněn 

obsah informačního listu, přesto Vás žádám o jeho pečlivé pročtení.  

Prohlášení FK Meteor Praha o informovaném souhlasu  

Já, níže podepsaný, stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s informačním listem 

a byl jsem informován o plánovaném průběhu testování, které bude provedeno s hráči 

našeho klubu FK Meteor Praha. Měl jsem možnost účast hráčů řádně zvážit a zeptat se 

na vše podstatné, co mne zajímalo. Veškeré otázky mi byly zodpovězeny k mé 

spokojenosti. Obdržel jsem kopii formuláře informovaného souhlasu.  

Dobrovolně souhlasím s účastí hráčů na testování a obeznámím své hráče s možností 

testování kdykoliv v průběhu ukončit.  

 Jméno a příjmení:  

V Praze dne:  

Podpis: 
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Prohlášení tazatele, který probíral podmínky testování a informovaného souhlasu  

Já:  

svým podpisem stvrzuji, že jsem zákonnému zástupci účastníka testování,  

panu:             

předložil informační list a seznámil ho, jak nejlépe dovedu, s průběhem plánovaného 

výzkumu: 

1. Tazatel provede testování s hráči klubu FK Meteor Praha.  

2. Testování bude trvat 60 až 90 minut.  

3. Pokud bude trenér mládeže nebo účastník sám chtít, zašle mu tazatel výsledky testování 

k autorizaci.  

4. Testování bude zveřejněno v diplomové práci s názvem: „Rozvoj rychlostně 

koordinačních schopností ve fotbale“. 

Potvrzuji, že účastník měl příležitost se ptát, a že všechny položené otázky jsem 

zodpověděl správně a korektně, jak nejlépe dovedu.  

Potvrzuji, že účastník:      

nebyl k souhlasu donucen a že souhlasil svobodně a dobrovolně. Kopie formuláře 

informovaného souhlasu včetně informačního listu byla účastníkovi poskytnuta.  

Tazatel:  

Jméno a příjmení:  

V Praze dne:     Podpis tazatele 
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Informační list 

Miloslav Machka, student Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, povede s hráči FK 

Meteor Praha testování koordinačních schopností. Testování bude vedeno za účelem 

vypracování diplomové práce s názvem: „Rozvoj rychlostně koordinačních schopností ve 

fotbale“. 

Cíle testování:  

• Ukázat možnosti rozvoje rychlostně koordinačních schopností ve fotbale. 

• Navrhnout baterii testů na hodnocení rozvoje rychlostně koordinačních 

schopností ve fotbale. 

• Zjistit úroveň rychlostně koordinačních schopností u žáků v kategorii U13 a U14 

ve fotbale. 

• Na základě testování navrhnout doporučení pro FK Meteor Praha VIII, který bude 

zpětnou vazbou pro trenérský tým. 

Postup práce, výstupy:  

Testování bude trvat přibližně 60-90 minut. Testování a jeho výsledky budou 

anonymizovány. Získané poznatky tazatel zpracuje výhradně pro studijní účely, a to v 

rámci výše uvedené diplomové práce, kde bude testování zveřejněno v písemné podobě.  

Hotová diplomová práce může být na základě přání účastníka testování zaslána 

elektronicky nebo poštou.  

Dobrovolná účast:  

Účast v testování je zcela dobrovolná. V případě jakéhokoliv dotazu či pochybnosti je 

možné vše s tazatelem znovu prodiskutovat, případně souhlas kdykoliv odvolat a ze 

spolupráce odstoupit.  

Možnosti kontaktu:  

S dalšími podněty, dotazy, stížnostmi týkajícími se diplomové práce a testování se lze 

obrátit na níže uvedenou osobu. 
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Student Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  

Jméno a příjmení: Miloslav Machka 

Adresa:  

Email:  

 

Vedoucí diplomové práce  

Jméno a příjmení:  

Adresa: 

Email:  
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Příloha II.: soubor obrázků z tréninkových jednotek FK Meteor Praha VIII.  

Obrázek 1 - Start v běhu na 30 metrů. 

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 2 – Start v přeběhu kruhů  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 3 – Přeběhy kruhů 

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 4 – Start u běhu 30m 

 

Zdroj: Autor práce 

  



8 
 

Obrázek 5 – Testování v člunkovém běhu  

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 6 – Testování v běhu na 30 m  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 7 – Mety na koordinační cvičení 

 

Zdroj: Autor práce 

U14 

Obrázek 8 – koordinační cvičení s přihrávkami 

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 9 – Rozcvičení na začátku tréninku   

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 10 – Koordinační cvičení s vyražením  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 11 – Koordinační cvičení s obratem o 360° 

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 12 – Testování přeběhy kruhů  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 13 – Testování člunkový běh  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 14 – Testování člunkový běh  

 

Zdroj: Autor práce 
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Obrázek 15 – Nácvik na testování balancování míče na noze 

 

Zdroj: Autor práce 

Obrázek 16 – Nácvik na testování balancování míče na hlavě  

 

Zdroj: Autor práce 
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