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Příloha 2 Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu 

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 Vašeho syna/dcery ve výzkumném projektu na UK FTVS 

v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem „Možnosti hodnocení tělesné zdatnosti u dětí s 

poruchami učení“ prováděné na ZŠ pro žáky s SPU, U Boroviček 1, Praha 6; ZŠ a MŠ Kladno; 

Gymnázium Kladno, Edvarda Beneše 1573.  

Období realizace projektu bude probíhat od února 2020 do března 2020. 

Cílem tohoto projektu je zjištění jaký je rozdíl v koordinaci pohybu mezi žáky s SPU oproti 

žákům, kteří je nemají.   

Bude použito motorické testování na koordinaci pohybu, pomocí Iowa-Brace testu. Tato cvičení 

se budou skládat z 10 cvičebních jednotek. 

Vaše dítě bude provádět tyto cvičební jednotky: výdrž na jedné noze, výskok z kolen do 

podřepu s následnou výdrží, “kozáček”- Dřep přednožný pravou, levá na patě - poskokem dřep 

přednožný levou, pravá na patě. Opakovat každou nohou dvakrát do dřepu přednožného. 

„Medvídky“ - Sed roznožný pokrčmo - předklon - paže provléknout zevnitř pod koleny a 

uchopit z vnější strany u hlezenního kloubu - pádem vpravo s obratem vlevo sed roznožný 

pokrčmo (postupně přes pravé stehno a pravý bok, pravé rameno, záda, levé rameno, levý bok, 

levé stehno do sedu roznožného). Opakovat opačným směrem. Skok s obratem o 360°, Úzký 

stoj rozkročný - skokem dvojný obrat vlevo (vpravo), paže dopomáhají pohybu. Po doskoku 

výdrž 2 s. " 180°"- Stoj na levé (pravé) - poskokem celý obrat vlevo (vpravo) Po doskoku 

výdrž na levé (pravé) 2 s.  "Klekačka"- Klek skrčmo, chodidla napjatá - skokem podřep bez 

ztráty rovnováhy (paže dopomáhají švihem). „Letadlo“- Klek na pravé (levé), zanožit levou 

(pravou) - mírný předklon - upažit - výdrž 5 s (váha předklonmo v kleku na pravé). „Pavouk“- 

Dřep spatný - skrčit předpažmo (paže provléknout mezi koleny a zadem kolem kotníků, sepnout 

ruce před bérci, proplést prsty) - výdrž 5 s, Turecký sed se zvednutím- Stoj na levé (pravé) - 

pravou (levou) pokrčit přednožmo zevnitř, bérec dolů dovnitř, chodidlo se opírá o vnitřní část 

levého (pravého) kolena - ruce v bok - oči zavřené, „Okno“- Stoj na pravé (levé) - levou 

(pravou) pokrčit přednožmo dolů zevnitř, bérec dolů dovnitř - pravou (levou) uchopit za špičku 

- přeskok držené nohy (proskočit okénkem utvořeným dolní končetinou a paží). Testování bude 

probíhat v rámci hodiny tělesné výchovy. Na každou cvičební jednotku má žák dva pokusy. 

Všichni žáci budou poučeni a seznámeni s testováním v plném rozsahu a budou poučeni 

o adekvátním tělesném úboru, ovšem budou předem informováni.  Žák bude po celou dobu pod 

mým dohledem a zároveň po dohledem Mgr. Roberta Pečonky nebo Mgr. Dagmar Kadlecové.  

Budou zajištěné adekvátní podmínky daného prostředí a adekvátní přípravy žáků k provádění 

aktivit v rámci daného výzkumu. Možná rizika se mohou vyskytnout při provádění daných 

cvičení, která jsou koordinačně obtížná, zejména u cviku ve stoji na jedné noze s následným 

půlobratem nebo výdrž ve vzporu dřepmo, kdy může dojít k malému nárazu o zem. O 

bezpečnost bude zabezpečena mnou ve spolupráci s Mgr. Robert Pečonka s Mgr. Dagmar 

Kadlecovou. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit 

a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Výzkumu se nebudou zúčastňovat žáci, kteří jsou zdravotně omezení (zlomenina, nemoc, po 

nemoci s akutním onemocněním či v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu). 

Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové práci 

v studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: ladislavkanka@seznam.cz 

 

Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými nařízením 

Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Všichni 

testovaní budou vedeni anonymně pouze pod číselným označením. Jejich osobní údaje nebudou 

nikde zveřejňovány. Konkrétní číselné přiřazení žákům bude mít k dispozici pouze ZŠ a to 

přímo speciální pedagožka Mgr. Karin Houdová, která číselná přiřazení ke jménům žáků po 

ukončení výzkumu smaže. Získaná data v anonymní podobě budou bezpečně uchována v mém 

kabinetě v uzamčeném prostoru ve složce a dále v heslem zajištěném počítači pro analýzu 

těchto dat. Přístup k nim bude mít pouze já. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků 

výzkumu, budou do 1 dne po testování anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, 

bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v diplomové práci, případně 

v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita 

při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Žádné fotografie a videa nebudou 

pořizovány. 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Bc. Ladislav Kaňka 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Ladislav Kaňka     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. Potvrzuji, že mé 

dítě má platný lékařský posudek o způsobilosti k TV a sportu. 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. 

Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum ....................................................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  
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Příloha 3 Podrobný popis cviků Iowa-Brace testu dle Štěpničky (1976) 

Cvik č. 1  

Dřep spatný („Pavouk“) – skrčit předpažmo (paže provléknout vpřed mezi zadem 

a koleny kolem kotníků, spojit ruce před bérci, neboli proplést prsty – výdrž 5 sec.  

Nesplnění: Přepadnutí, prsty se nespojí, kratší výdrž než 5 sec. 

Cíl: Tím to testem se měří celková flexibilita a kloubní pohyblivost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 2 

Váha předklonmo v kleku („Letadlo“): Klek na levé (pravé) – zanožit pravou (levou) - 

mírný předklon, upažit, výdrž 5 sec.  

Nesplnění: Dotek země paží či zanoženou dolní končetinou přepadnutí, výdrž          

je kratší než 5 sec. 

Cíl: Tím to testem se měří stabilita a koordinace. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 „Pavouk“ 

Obrázek 2 „Letadlo“ 



VI 
 

Cvik č. 3 

Stoj na pravé (levé) – levou (pravou) pokrčit přednožmo zevnitř, bérec dolů dovnitř, 

chodidlo se opírá o vnitřní část pravého (levého) kolene – ruce v bok – zavřené oči – 

výdrž 10 sec. („Čáp“). 

Nesplnění: Vychýlení se z pozice, neudržení rukou v bok, otevřené oči, skrčená noha 

nesetrvá v předepsané poloze, výdrž kratší než 10 sec.  

Cíl: Tím to testem měříme statickou rovnováhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 4 

Stoj zkřižmo („Turek“) – skrčit připažmo, předloktí zkřížit na prsou – sed zkřižmo 

skrčmo – vztyk. 

Nesplnění: Změna polohy paží, neprovedený sed a vztyk, ztráta rovnováhy. 

Cíl: Testem měříme rovnováhu, koordinaci a kloubní pohyblivost. 

 

  

Obrázek 3 „Čáp“ 

Obrázek 4 „Turek“ 
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Cvik č. 5 

Mírný stoj rozkročný – skokem dvojný obrat (o 360°) vpravo (vlevo), paže dopomáhají 

pohybu. Po doskoku nutná výdrž 2 sec.  

Nesplnění: neprovedení celého dvojného obratu, doskok mimo místo odrazu, ztráta 

rovnováhy, po doskoku výdrž kratší než 2 sec. 

Cíl: Tím to testem měříme rovnováhu, rychlou reakci v prostoru spojenou s výbušnou 

silou dolních končetin, orientaci v prostoru. 

 

Cvik č. 6 

Stoj na pravé (levé) – poskokem celý obrat vpravo (vlevo). Po doskoku výdrž na  pravé 

(levé) 2 sec.  

Nesplnění: Neprovedení celého obratu, ztráta rovnováhy, po doskoku výdrž kratší než 2 

sec., dotyk druhou nohou země. 

Cíl: Tento test zjišťuje rovnováhu a koordinaci. 

 

Cvik č. 7 

Klek skrčmo, napjatá chodidla - skokem podřep bez ztráty rovnováhy (paže mohou 

dopomoct švihem) („Klekačka“).  

Nesplnění: Špičky nejsou napjaty, ztráta rovnováhy, neprovedení skoku, pád. 

Cíl: Testem měříme koordinaci a explozivní sílu dolních končetin.  

 

  

Obrázek 5 „Klekačka“ 



VIII 
 

Cvik č. 8 

 

Dřep přednožný levou, pravá na patě - poskokem dřep přednožný pravou, levá na patě. 

Nutno opakovat každou nohou dvakrát do dřepu přednožného („Kozáček“).  

Nesplnění: ztráta rovnováhy, neprovedení skoku každou nohou dvakrát.  

Cíl: Testem se měří základní pohybové dovednosti v nižší poloze, které jsou spojené 

s rovnováhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 9 

 

Sed pokrčmo roznožný („Medvídky“) – ohnutý předklon – paže provléknout zevnitř 

mírně pod koleny a uchopit z vnější strany u hlezenního kloubu – pádem vpravo 

s  obratem vlevo sed roznožný pokrčmo (postupně přes levé stehno a levý bok, levé 

rameno, záda, pravé rameno, pravý bok, do sedu roznožného).  

Nesplnění: Nedokončení celého cviku na obě strany, neudržení kotníků. 

Cíl: Testem měříme úroveň prostorové orientace, koordinace a představy o pohybu, 

základních pohybových dovedností. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 „Kozáček“ 

Obrázek 7 „Medvídky“ 
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Cvik č. 10 

Stoj na levé (pravé) – pravou (levou) pokrčit přednožmo dolů zevnitř, bérec dolů 

dovnitř – levou (pravou) uchopit špičku – přeskok držené nohy (proskočit okénkem) 

(„Okno“).  

Nesplnění: Puštění uchopené nohy, neproskočení okénkem. 

Cíl: Testem měříme koordinaci a obratnost. 

 

  

Obrázek 8 „Okno“ 
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Příloha 4 Jednotlivé výsledky Iowa-Brace testu Základní škola U Boroviček 

Příloha 5 Jednotlivé výsledky Iowa-Brace testu Gymnázium Kladno 
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Příloha 6 Jednotlivé výsledky Iowa-Brace testu Základní škola Vodárenská 


