


Příloha č. 2:

Informovaný souhlas 
probanda s provedením 
měření

Cíle sledování:

Naučit probanda technické zvládnutí plaveckého způsobu kraul tak, aby výsledkem byla 
změna jeho statusu z neplavce na plavce.
Počet opakování:

výsledky zpracuji graficky do 16 tabulek po každém týdnu od října do ledna. Tabulky 
budou rozdělené na 5 částí, každá část bude obsahovat daná cvičení, pomůcky, délku 
odplavaných metrů za trénink (45 minut), chyby, korekce chyb a cvičení na odstranění 
těchto chyb.
Možná rizika a jejich eliminace:

Pro minimalizaci rizika poranění v závěru úseku bude proband upozorněn na plaveckou 
stěnu pomocí zvukového signálu, mé osobní asistence nebo plaveckých pomůcek.

Použité metody:měření výkonnosti za určitý čas
Způsob zásahu:neinvazivní

Datum realizace měření: říjen 2012 – leden 2013
Místo realizace měření: plavecký bazén v Tyršově domě, Újezd 450, Praha

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) srozumitelně seznámen(a) s principy

metody  měření.  Byl  mi  vysvětlen  postup  prováděného  měření  i veškeré  činnosti

související s výzkumem. Jsem obeznámen(a) s bezpečností této metody měření a byl(a)

jsem ujištěn(a), že měření mi nemůže způsobit žádné fyzické ani duševní komplikace.

Byl mi sdělen účel měření, měřené veličiny a vysvětlen způsob jejich vyhodnocení.

Všem informacím jsem porozuměl(a) a měl(a) jsem možnost klást doplňující otázky,

které mi byly zodpovězeny. Před publikováním výsledků měření v bakalářské práci, pro

jejíž  účely  je  toto  měření  prováděno,  mám  právo  kriticky  zhodnotit  komentáře

k naměřeným datům a navrhnout případné korekce.  Prezentace výsledků bude anonymní

a uvedena iniciálami křestního jména a příjmení.

Na základě  poskytnutých  informací a po  vlastním  zvážení  souhlasím  s účastí

v pokusném měření.

V Praze 2014

........................................ ..............................................
Veronika Sidorová (řešitel) zákonný zástupce probanda



Příloha č. 3
Dotazník pro zákonného zástupce probanda

Rodinná anamnéza:

1. Kdy jsi absolvoval FTVS?
P. K: 1987
2. Jakému sportu si se věnoval, popři školy? A na jaké úrovni?
P. K: Řecko – římsky zápas (juniorská reprezentace)
3. Věnuješ se tomu sportu i dnes? Třeba jako trenér?
P. K: Ne
4. Jaké úspěchy si v daném sportu dokázal?
P. K: 3x mistr ČR, 2x mistr ČSSR v mládežnických kategoriích
5. Jaké je tvoje zaměstnání?
P. K: Učitel a OSVČ v oblasti sportu, tělovýchovy a výchovy
6. Jak se jmenuje pani manželka?
P. K: Ladislava
7. Jakou školu absolvovala?
P. K: Pedagogická fakulta UK
8. Věnovala/ Věnuje se pani manželka nějakému sportu? Když ano, tak jaký je to 
sport a na jaké úrovni?
P. K: Házená a Florbal (Florbal – 2.místo v extralize 2000, kapitánka týmu Inservis HFK 
Děkanka)
9. Má i Nela nějakou zrakovou vadu?
P. K: Ne
10. Jakému sportu se Nela věnuje?
P. K: Florbal, atletika, volejbal
11. Od jakého věku byly Adama a Nela vedený ke sportu?
P. K: Prakticky od narození – jsem učitel TV a jsme velmi sportovní rodina
12. Jaký byl jich první sport, který zkusili?
P. K: Nedá se říct (lyže, snowboard, plavání, míčové hry, florbal)

Školská anamnéza:

1. Navštěvuje Adam speciální školu, nebo normální?
P. K: Výběrovou jazykovou školu
2. Jaký má Adam prospěch ve škole?
P. K: Vynikající
3. Je nějakým způsobem osvobozený od TV nebo jiných předmětů ve škole?
P. K: Není, má do výuky osobní asistentku. 2014-2015 jde do 7.třídy a poprvé 
bez asistentky
4. Dělá mu nějaký předmět ve škole potíže kvůli jeho zrakové vadě?
P. K: Geometrie
5. Jaký má vztah k spolužákům a ony k němu?
P. K: Mají výborný třídní kolektiv, který A. přijal i s handicapem. Občas je nervák, ale 
zklidňuje se to s narůstajícím věkem. Párkrát se popral.
6. Má ve třídě spolužáka/ spolužačku, který/která má zrakovou vadu?
P. K: Ne
7. Věnuje se v rámci školy nějakým sportovním nebo jiným aktivitám?



P. K: Florbal, míčové hry, filmaří, rozšířená AJ, kytara, šachy, keramika. Toto vše ne 
najednou, počítáno 3. – 6. třída, vždy 2-4 kroužky ve školním roce

Probandova anamnéza:

1. Jaké konkrétní diagnózy má Adam?
P. K:Astigmatismus, nystagmus, albinismus, krátkozrakost
2. Má zrakové vady vrozené nebo získané?
P. K: Vrozené
3. Jakým sportům se věnuje Adam dnes a jakým se věnoval v minulosti? A na jaké 
úrovni? (Rekreačně, profi- myslím tím či hraje nějakou ligu)
P. K: za FbŠ Bohemians hraje asi 4. rokem florbal
4. Jak dlouho se věnuje Adam danému sportu?
P. K: 8 let. Máme to v rodině, jsem trenérem florbalu, byl jsem u jeho vzniku v ČR
5. Využívá v tom daném sportu nějaké specielní brýle?
P. K: Ne
6. Jsou v Adamovom kolektive (nemyslím kolektiv v Tyršáku na ZP plavání) kluci, 
který mají také zrakovou vadu jako Adam?
P. K: Ne
7. Zúčastňuje se Adam v rámci daného sportu i na různých soustředěních nebo 
příprav?
P. K: Ano
8. Jaké sporty by ještě chtěl Adam vyzkoušet?
P. K: Basketball, vodní polo, LA – vrh koulí, veslování
9. Jaké sporty provozuje Adam v rámci rodiny? (výlety, dovolené)
P. K: Lyže – sjezd, běžky, snowboard, kolo, nordic – walking, in – line, vodácký sporty, 
stolní tenis, turistika.


