
 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 Souhlas Etické komise 3. LF UK s provedením studie 

 

 



Příloha 2 Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas účastníka studie 

KOMPARACE INCIDENCE PLOCHONOŽÍ U DĚTÍ V BĚŽNÝCH A 

LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH 

Průběh a popis studie 

Cílem této práce je zjistit, zda má prostředí školky vliv na strukturu 

a funkci nožní klenby. 

Ve studii budou zaznamenány některé demografické údaje (věk, pohlaví, 

výška, váha, velikost nohy) a data vztahující se k předmětu studie, tedy snímek 

plosky nohy zvaný plantogram. 

Účastníci studie podstoupí jedno vstupní vyšetření podoskopem 

a komplexní kineziologický rozbor. Kineziologický rozbor je základní 

fyzioterapeutické vyšetření, které probíhá ve spodním prádle. Slouží 

ke zhodnocení pohybového aparátu jedince. Ani jedno z vyšetření není pro 

organismus jakkoli zatěžující, proto s touto studií nejsou spojena žádná rizika. 

S osobními daty bude nakládáno v souladu s obecným nařízením 

na ochranu osobních údajů neboli GDPR. Všechny informace a výsledky budou 

v bakalářské práci publikovány anonymně.  

Participace na klinické studii Vám umožní zjistit, jakou má Vaše dítě 

klenbu a popř. jak by se s tím ideálně dalo pracovat.  Navíc tím přispějete 

ke zjištění, zda a popř. jak velký vliv má prostředí školky na nohu a pohybový 

aparát dětí.   

Po zpracování dat bude vyhodnocení nožní klenby Vašeho dítěte spolu 

s brožurkou na cvičení chodidel zasláno na Vámi zadaný kontaktní email. 

Pokud nechcete, aby byly výsledky zasílány emailem, prosím sdělte mi to. 

V případě, že budete mít jakýkoli dotaz nebo připomínku, neváhejte 

mě kontaktovat na uvedený email.  

Účast na studii je zcela dobrovolná a bez nároku na finanční odměnu. 

Vyšetření bude probíhat v příslušné mateřské školce. Provedeno bude 

studentkou 3. ročníku oboru fyzioterapie. 

 



Já, zákonný zástupce, dávám souhlas k účasti mého dítěte ve studii s názvem: 

Komparace incidence plochonoží u dětí v běžných a lesních mateřských 

školkách    

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………. 

Datum narození: ………………………………………………………………. 

Velikost bot: …….  Nosí Vaše dítě barefoot obuv? (Zakroužkujte.)  ANO / NE 

Váš kontaktní email: ……………………………………………....... 

 

1. Zcela dobrovolně souhlasím s účastí mého dítěte v této studii. 

 

2. Byl(a) jsem plně informován(a) o účelu této studie, o procedurách s ní 

souvisejících a o tom, co se od mého potomka očekává. Měl(a) jsem možnost 

položit jakýkoliv dotaz, týkající se použité metody i účelu této studie 

a potvrzuji, že všechny mé dotazy byly zodpovězeny. 

 

3. Souhlasím, že budeme plně spolupracovat s vedoucími studie a budeme je 

ihned informovat, pokud se objeví změny zdravotního stavu, které by mohly 

výsledky studie ovlivnit. 

 

4. Vím, že je možnost kdykoli svobodně ze studie odstoupit. 

 

5. Chápu, že informace ve zdravotnické dokumentaci jsou významné 

pro vyhodnocení výsledků studie. Souhlasím s využitím těchto informací 

s vědomím, že bude zachována důvěrnost těchto informací. 

  

Vedoucí práce: Mgr. Petra Bartlová, bartpet@volny.cz 

Autor studie: Petra Špačková, petraspackova@email.cz  

Datum: ……………….. Podpis zákonného zástupce účastníka studie:…………… 

Já, níže podepsaná Petra Špačková, tímto prohlašuji, že jsem dle mého nejlepšího 

vědomí vysvětlila cíle, postupy, výhody a rovněž také rizika a diskomfort 

vyplývající z této studie. Zákonný zástupce účastníka poskytl svůj informovaný 

souhlas k účasti ve studii. Kopie informovaného souhlasu bude dobrovolníkovi 

poskytnuta. 

Datum: …………………  Podpis autora studie:…………………… 



Příloha 3 Vzorový příklad vyhodnocení plosky 

Index Chippaux-Šmiřák 

Na této straně naleznete obecné informace o hodnocení plosky nohy.  

Na straně č. 2 je vyhodnocení plosky Vašeho dítěte tímto indexem. 

 

Výpočet:  

 

 

CŠi =
nejužší místo otisku nohy (b)

nejširší místo otisku nohy (a)
× 100 

 

 

 

 

 
 

 

(Zdroj: Čihák, 2001) 

 



Jméno 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek L: NORMÁLNĚ KLENUTÁ NOHA 3. STUPNĚ 

Výsledek P: NORMÁLNĚ KLENUTÁ NOHA 2. STUPNĚ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Levá noha (L) 
14,58

33,54
× 100 ≐ 43,47 % 

Pravá noha (P) 
13,39

33,44
× 100 ≐ 40,04 % 

Normálně klenutá noha 

Stupeň Rozmezí 

hodnot [%] 

Výsledek 

1. 0,1 – 25 Normálně klenutá 

2. 25,1 – 40 Normálně klenutá  

3. 40,1 – 45  Normálně klenutá  

Normálně klenutá noha 

Stupeň Rozmezí 

hodnot [%] 

Výsledek 

1. 0,1 – 25 Normálně klenutá 

2. 25,1 – 40 Normálně klenutá  

3. 40,1 – 45  Normálně klenutá  



Příloha 4 Brožurka pro rodiče







 

 


