
 

 

 

Příloha 1 – Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS  

 



 

 

 

Příloha 2 – Informativní souhlas probanda 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 

tel.: 220 171 111 

http://www.ftvs.cuni.cz/ 

 

 

Informovaný souhlas probanda 
 

V rámci projektu bude vybraný jedinec 2x testován motorickými testy v průběhu 

působícího tréninkového období. Testy budou provedeny v časovém rozmezí 5 měsíců. 

Pro testy byla zvolená standardizovaná testová baterie. Baterie se skládá z: běhu na 50 

m, hodu plným míčem o váze 2 kg, skoku dalekém z místa, hloubky předklonu, bočního 

rozštěpu, sed-leh po dobu 1 minuty, kliky ležmo, opakované přednosy, výskoky na 

překážku a běhu po dobu 6 minut.  

Jednotlivé výkony v testech budou zaznamenávány v časech, počtem opakování 

nebo délkou vzdálenosti. 

Výsledky budou zpracovány a vyhodnoceny anonymně. V prezentaci výsledků a 

jejich dokumentaci nebudou uveřejněny osobní informace. O procesu měření a způsobu 

prezentace výsledků bude každý proband informován před započetím výzkumu.  

Já, níže podepsaný (-ná): zastupuji své dítě, které bylo zařazeno do výzkumu:  

………………………………………………….  

Souhlasím, že jsem byl/la v rozhovoru s řešitelem výzkumu dostatečně a srozumitelně 

seznámen/na s účelem a cílem výzkumu.  

Výzkum bude prováděn za účelem výzkumné práce v rámci magisterského studia, 

studentem magisterského studia oboru tělovýchova a sport, FTVS UK v Praze.  

Byl/la jsem informován/na o tom, jakou formou bude výzkum probíhat.  

Byl/la jsem informován/na o způsobu dokumentace a prezentace výsledků této studie. 

Byl/la jsem informován/na o tom, že veškeré mnou poskytnuté osobní údaje budou 

dokumentovány, bez uvedení mého jména a příjmení.  

Bylo mi umožněno si vše rozvážit a zeptat se na vše, co považuji za podstatné.  

S postupem a výzkumnými metodami souhlasím.  

Dne…………….        Podpis……………… 



 

 

 

Příloha 3 – Tabulka kritických hodnot T rozdělení pro oboustranný párový 

t-test 

 

 



 

 

 

Příloha 4 – Tabulka kritických hodnot Spearmanova korelačního 

koeficientu  

 

hladina 

významnosti 
0,05 

hladina 

významnosti 
0,05 

n 
 

n 
 

    16 0,5 

    17 0,4853 

    18 0,4716 

    19 0,4579 

5 0,9 20 0,4451 

6 0,8286 21 0,4351 

7 0,745 22 0,4241 

8 0,6905 23 0,415 

9 0,6833 24 0,4061 

10 0,6364 25 0,3977 

11 0,6091 26 0,3894 

12 0,5804 27 0,3822 

13 0,5549 28 0,3749 

14 0,5341 29 0,3685 

15 0,5179 30 0,362 



 

 

 

Příloha 5 – Judo 

 

- judo je v překladu jemná cesta, a proto má dva japonské znaky pro ju a do 

 

 

 

Rozdělení technik juda 

 nage waza – technika porazů 

 tachi waza  – technika hodů 

- te waza   – technika paží 

- goshi waza – technika boků 

- ashi waza  – technika nahou 

 

 sutemi waza  – technika strhů 

- ma sutemi waza  – technika strhů v ose pohybu (v přímé ose) 

- joko sutemi waza – technika strhů stranou od směru pohybu 

 

 

 ne waza  – technika znehybnění prováděná v boji na zemi 

 osaekomi waza  – technika držení 

 jime waza    – technika škrcení 

 kansetsu waza   – technika páčení 

 

 

 

 katame waza – technika znehybnění  

 

 


