
Příloha 1 - Informace pro rodiče (pilotní výzkum) 

Vážení rodiče, 

dne 24. 2. a 3.3. proběhne ve Vaší školce logopedická depistáž. Součástí depistáže 

bude testování nového diagnostického materiálu na sluchovou paměť u dětí předškolního 

věku. Jedná se o test, který obsahuje krátká slovní spojení a věty, které dítě opakuje. Testuje 

krátkodobou i dlouhodobou sluchovou paměť a schopnost provádět instrukce, což je důležité 

pro nadcházející školní docházku. Test trvá 8-10 minut.  

Výsledky testu budou zpracovány studentkou Univerzity Karlovy Bc. Adélou 

Stejskalovou v rámci diplomové práce, která se zabývá sluchovou pamětí u předškolních dětí. 

Výsledky budou prezentovány v souladu se zásadami GDPR, to znamená, že nebudou použity 

žádné identifikační údaje dětí a bude tak zachována naprostá anonymita. Chtěli bychom Vás 

požádat o podepsání informovaného souhlasu, bez kterého testování nebude moci proběhnout. 

Výsledky Vašeho dítěte budete mít k dispozici. Za Vaši ochotu a spolupráci bude depistáž 

provedena zdarma.   

Děkujeme      

      

PaedDr. Věra Kopicová a Bc. Adéla Stejskalová  

  



Příloha 2 – Ukázka informovaného souhlasu pro rodiče (pilotní výzkum) 

Informovaný souhlas rodičů 

 

Souhlasím s účastí mého dítěte při testování nového diagnostického materiálu 

zabývající se sluchovou pamětí u předškolních dětí. Testovat bude PaedDr. Věra Kopicová 

spolu se studentkou Univerzity Karlovy Bc. Adélou Stejskalovou. Jsem si vědom(a), že 

výsledky budou zpracovány v rámci diplomové práce Bc. Adély Stejskalové v souladu se 

zásadami GDPR, že bude zachována naprostá anonymita a nebudou použity žádné identifikační 

údaje mého dítěte. Byl(a) jsem seznámena s tím, že účast je dobrovolná a mohu z ní kdykoliv 

vystoupit.   

 

Jméno dítěte    Datum narození dítěte    Podpis zákonného zástupce 

 

……………………… ……………………  ……………………........... 

 

  



Příloha 3 – Informace pro rodiče (hlavní výzkum) 

Vážení rodiče, 

Dne 22. a 25. 6. proběhne ve Vaší školce testování diagnostického materiálu na 

sluchovou paměť u předškolních dětí. Jedná se o test, který obsahuje krátká slovní spojení a 

věty, které dítě opakuje. Testuje krátkodobou i dlouhodobou sluchovou paměť a schopnost 

provádět instrukce, což je důležité pro nadcházející školní docházku. Test trvá asi 7 minut. 

Testovat bude Bc. Adéla Stejskalová. 

Výsledky testu budou zpracovány studentkou Univerzity Karlovy Bc. Adélou 

Stejskalovou v rámci diplomové práce, která se zabývá sluchovou pamětí u předškolních dětí, 

pod záštitou PaedDr. Věry Kopicové, klinické logopedky. Výsledky budou prezentovány 

v souladu se zásadami GDPR, to znamená, že nebudou použity žádné identifikační údaje dětí 

a bude tak zachována naprostá anonymita.  

Vzhledem k aktuální situaci proběhne testování za použití ochranných 

prostředků a dodržení všech hygienických opatření.  

Chtěli bychom Vás požádat o podepsání informovaného souhlasu, bez kterého 

testování nebude moci proběhnout.  

Za Vaši ochotu a spolupráci velice děkujeme.     

      

PaedDr. Věra Kopicová a Bc. Adéla Stejskalová  

  



Příloha 4 – Ukázka informovaného souhlasu pro rodiče (hlavní výzkum) 

Informovaný souhlas rodičů 

 

Souhlasím s účastí mého dítěte při testování nového diagnostického materiálu 

zabývající se sluchovou pamětí u předškolních dětí. Testovat bude studentka Univerzity 

Karlovy Bc. Adéla Stejskalová. Jsem si vědom(a), že výsledky budou zpracovány v rámci 

diplomové práce Bc. Adély Stejskalové v souladu se zásadami GDPR, že bude zachována 

naprostá anonymita a nebudou použity žádné identifikační údaje mého dítěte. Beru na vědomí 

všechna hygienická opatření, která budou studentka a její asistentka během testování dodržovat. 

Byl(a) jsem seznámena s tím, že účast je dobrovolná a mohu z ní kdykoliv vystoupit.   

 

Jméno dítěte    Datum narození dítěte    Podpis zákonného zástupce 

 

……………………… ……………………  ……………………........... 

 

Je Vaše dítě v logopedické péči?    ANO/NE 

 

 

Pokud ano, jaký je důvod: ………………………………………………………………… 

 


