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Vážení rodiče,       

v současné chvíli dokončuji magisterské studium Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy. V rámci výzkumného šetření se zabývám výskytem přetrvávajících primárních 

reflexů u dětí předškolního věku a mezi žáky první třídy. Ráda bych Vás touto formou požádala o 

souhlas, že se Vaše dítě může zúčastnit tohoto výzkumu. 

- Čím se výzkum zabývá? 

Výzkum se zabývá přetrvávajícími primárními reflexy a jejich výskytem mezi žáky první třídy a dětmi 

předškolního věku. Přetrvávající primární reflexy mohou způsobit například problémy se psaním, 

čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, vertebrogenní 

potíže (bolesti zad), neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexii a bulimii. Výsledky tohoto 

šetření mi dají lepší přehled o tom, které děti mohou být náchylnější k specifickým poruchám učení.  

- Jak výzkum probíhá? 

 Děti otestuji během 1-2 vyučovacích hodin pomocí jednoduchých cviků zaměřených na motoriku dle 

IPP (Inštitút psychoterapie a socioterapie) za využití metody INPP (Institute for Neuro-Physiological 

Psychology). 

- Jak bude naloženo s daty? 

Data budou anonymizována, tj. nebude možné zjistit totožnost účastníků výzkumu. Vedení školy ani 

učitelský sbor nebude mít přístup k dotazníkům dětí. S daty bude zacházeno v souladu se zákonnými 

normami. 

Výzkumné šetření probíhá pod dohledem vedení školy ZŠ Resslova a odborným vedením Mgr. Marji 

Volemanové z Katedry Speciální pedagogiky Univerzity Karlovy. 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den, 

Bc. Barbora Kindlová 

 

 

Já, zákonný zástupce, souhlasím, aby můj syn/má dcera……………………………… se účastnil/a tohoto 

výzkumu pro závěrečnou diplomovou práci studentky Barbory Kindlové.  

  

Na základě poskytnutých informací uplatňuji-neuplatňuji (nehodící se škrtněte) výhrady:  

 

 

  

Datum a podpis zákonného zástupce: …………………………………. 

 

http://www.socioterapia.sk/
http://www.inpp.org.uk/
http://www.inpp.org.uk/
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Dobrý den,  

obracím se na Vás s prosbou o účast v malém výzkumu, který je podkladem pro mou diplomovou 

práci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.  

Tématem práce je četnost přetrvávajících primárních reflexů u dětí předškolního a nižšího školního 

věku. 

Na začátku března 2020 jsem Vám rozdala informovaný souhlas, ve kterém jsem popisovala 

podrobnosti výzkumu a žádala o Vaše svolení k práci s Vašimi dětmi. Bohužel, než jsem stihla výzkum 

provést, zastihla nás nařízení ohledně pandemie koronaviru COVID 19 a škola byla uzavřena. Nyní, 

když je škola opět otevřena, trvají jistá hygienická opatření na základě nichž, může být ve třídě pouze 

jeden pedagog na dopoledne a druhý na odpoledne.  

Jelikož se mi blíží termín odevzdání diplomové práce, bez které nemohu řádně zakončit studium a 

získat tak magisterský titul. Chtěla bych Vás tímto požádat o souhlas, k setkání se s Vaším dítětem 

během vyučování a provedení výzkumu. Ve škole se pohybuji, ale působím ve 3. třídě, která do mého 

výzkumu nespadá. Nejde tedy o „cizí“ osobu z venku. Byla bych Vám moc vděčná za souhlas a 

podpoření tím zakončení mého studia v této složité situaci. 

 

Děkuji 

Školní speciální pedagog 

Bc. Barbora Kindlová 

 

 

Já, zákonný zástupce, souhlasím, aby se Bc. Barbora Kindlová setkala během vyučování s mým 

synem/mojí dcerou _______________________________________ v prostorách ZŠ Resslova.  

  

Na základě poskytnutých informací uplatňuji-neuplatňuji (nehodící se škrtněte) výhrady:  

  

Datum a podpis zákonného zástupce: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


