
 

Přílohy 

Seznam příloh 

Příloha č. 1:  Souhlas etické komise FTVS UK ................................................................ 2 

Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu ...................................................................... 3 

Příloha č. 3: Seznam obrázků ........................................................................................... 4 

Příloha č. 4: Seznam tabulek ............................................................................................. 5 

Příloha č. 5: Seznam grafů ................................................................................................ 6 

 

 



 

Příloha č. 1:  Souhlas etické komise FTVS UK 



 

Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv,zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména 

Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 

odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás 

žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce s názvem „Hodnocení pozice hlavy 

u dětí hrajících na klavír“ prováděné v základních uměleckých školách v Jihlavě, Telči  Třešti. 

1. Cílem této diplomové práce bude zhodnotit pozici hlavy u dětí hrajících na klavír a zároveň přenositelnost 

případné úchylky do běžného sedu.  

2. Pro výzkum bude použit neinvazivní nástroj TrackIR 5 společnosti NaturalPoint, který umožňuje 

zaznamenávání změn pozice a orientace hlavy v prostoru v reálném čase. První část nástroje TrackIR obsahující 

kameru a čidla vysílající infračervené záření bude položena na klavíru před hlavou dítěte a druhou část nástroje 

obsahující reflexní markery odrážející infračervené světlo budou mít děti připevněnou na kšiltové čepici. 

Hodnoceno bude ideálně alespoň 50 dětí pravidelně navštěvujících základní uměleckou školu, které hrají 4-5 let 

na klavír. Děti budou měřeny při hře na klavír bez notového záznamu a následně pak při uvolněném sedu na 

židli. Naměřené hodnoty budou posléze porovnány.  

3. Jedná se o plně neinvazivní metodu, kdy měřené dítě bude pouze hrát na klavír a následně sedět v uvolněné 

poloze na židli. 

4. Měření bude probíhat ve dvou fázích v učebně základní umělecké školy v přítomnosti alespoň jednoho 

vyučujícího. První fázi bude představovat měření odchylek pozice hlavy v čase během hry na klavír, druhá fáze 

pak měření odchylek pozice hlavy v čase při uvolněném sedu dítěte na židli. Předpokládaná doba 

zaznamenávání souřadnicových dat pozice hlavy při hře i při uvolněném sedu je 1-2 minuty a celého měření 

pak cca. 15-20 min. 

5. V průběhu výzkumu by se neměla pro dítě vyskytnout jakákoli zdravotní rizika. Na bezpečnost dítěte během 

měření budu dohlížet osobně vždy v přítomnosti alespoň jednoho učitele dané umělecké školy. Dítě má právo 

na vhodnou kompenzaci a léčbu, v případě utrpení škody při účasti ve výzkumu. 

6. Primární přínos výzkumného projektu je zjištění možných úchylek hlavy dítěte při hře na klavír a zhodnocení, 

zda se přenášejí i do běžného života dítěte s možným rizikem vzniku následných muskuloskeletálních poruch, 

které tyto odchylky od normy zapříčinily.  

7. Účastník nemá nárok na odměnu a může kdykoli z jakéhokoli důvodu výzkum opustit. 

8. Výsledky práce budou statisticky zpracovány a získaná data budou využita, uchována a publikována pouze pro 

účely obhajoby diplomové práce na FTVS UK v Praze.  

9. Účastník výzkumu se může seznámit s celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu prostřednictvím 

svého klavírního pedagoga. 

10. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele projektu .......Bc. Kristýna Vohralíková.....  Podpis:....................  

Jméno a příjmení hlavního řešitele a spoluřešitelů .....Bc. Kristýna Vohralíková............................................. . 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve výše 

uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o 

výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli 

odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum ...................ZUŠ dne......................................... 

Jméno a příjmení účastníka ..............................................Podpis: ....................................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce .............................................................................. 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ................................Podpis: ............................. 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

Příloha č. 3: Seznam obrázků 

 

Obrázek 1 - Popis klavírního křídla ........................................... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 2 - Kamera TrackIR se stojánkem ............................... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 3 - TrackClip na kšiltové čepici ................................... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 4 - Princip snímání TrackIR z bočního a horního pohledu (převzato z: NaturalPoint)

 .................................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 5 - Popis jednotlivých stupňů volnosti (převzato z: NaturalPoint) .. Chyba! Záložka není 

definována. 

Obrázek 6 - Software TrackIRu (autorské foto)......................... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 7 - Umístění markerů na hlavě (Soumar, 2011) .......... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 8 - Záznam dat při hře na klavír (ilustrační foto) ......... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 9 - Záznam dat při uvolněném sedu (ilustrační foto) ... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 10 - Záznam dat při korigovaném sedu (ilustrační foto) ................. Chyba! Záložka není 

definována. 



 

Příloha č. 4: Seznam tabulek 

 

Tabulka 1: Porovnání průměrných absolutních výchylek hlavy u probandů z výzkumné i 

kontrolní skupiny při uvolněném a korigovaném sedu .............. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 2: Výsledky párového t-testu o rovnosti středních odchylek hlavy u korigovaného 

a uvolněného sedu u probandů z výzkumné i kontrolní skupiny ................... Chyba! Záložka není 

definována. 

Tabulka 3: Porovnání průměrných absolutních a průměrných výchylek hlavy v korigovaném 

sedu mezi probandy z výzkumné a kontrolní skupiny ............... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 4: Výsledky t-testu hodnotící platnost alternativní hypotézy ........... Chyba! Záložka není 

definována. 

Tabulka 5: Vyhodnocení závislosti průměrných absolutních výchylek hlavy na míře pohybové 

aktivity v korigovaném sedu u probandů z výzkumné skupiny . Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 6: Vyhodnocení závislosti průměrných absolutních výchylek hlavy na míře domácího 

tréninku hry na klavír v korigovaném sedu u probandů z výzkumné skupiny ....... Chyba! Záložka 

není definována. 

Tabulka 7: Porovnání průměrných absolutních výchylek hlavy u probandů z výzkumné skupiny 

při hře na klavír a korigovaném sedu ......................................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 8: Výsledky párového t-testu o rovnosti středních odchylek hlavy během hry na klavír 

a v korigovaném sedu u výzkumné skupiny .............................. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 9: Výsledky testu závislosti párových absolutních hodnot výchylek hlavy při 

korigovaném sedu a při hře na klavír u výzkumné skupiny ....... Chyba! Záložka není definována. 



 

Příloha č. 5: Seznam grafů 

 

Graf 1: Grafické znázornění porovnání průměrných absolutních odchylek hlavy od výchozí pozice u 

probandů z výzkumné i kontrolní skupiny při uvolněném a korigovaném seduChyba! Záložka není 

definována. 

Graf 2: Grafické znázornění porovnání průměrných absolutních odchylek hlavy od výchozí pozice v 

korigovaném sedu mezi probandy výzkumné a kontrolní skupinyChyba! Záložka není definována. 

Graf 3: Grafické znázornění porovnání průměrných absolutních odchylek hlavy od výchozí pozice při 

hře na klavír a v korigovaném sedu u probandů z výzkumné skupinyChyba! Záložka není definována. 

 


