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8.1.1 Příloha 1

Jednotlivé polohy (subškály) AIMS s očíslovanými úkony – skórovací arch
(Pipper, Darrah – AIMS Scoring sheet) Z důvodu zachování autorských práv je skórovací arch 
vložen v upravené podobě oproti originálu.











8.1.2 Příloha 2 

Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE SPOLUPRACÍ NA DIPLOMOVÉ PRÁCI

Mé jméno je Marianna Vavříková, jsem studentkou magisterského studia ergoterapie na 1. lékařské 
fakultě  Univerzity  Karlovy v Praze.  Téma mé diplomové práce je  Objektivizace Alberta  Infant 
Motor Scale pro Českou republiku. Alberta je hodnocení, které hodnotí motoriku dětí od narození 
do osmnácti měsíců. Tento test se běžně používá v Kanadě, kde mají i jeho normy a jsou na základě 
výsledků testu schopni určit umí-li dítě takové pohyby, které by mělo v daném věku ovládat. Cílem 
mé diplomové práce je zjistit, zda-li ergoterapeuté potřebují české normy tohoto testu. 

Vaše účast a účast Vašeho dítěte je dobrovolná. Spolupráce spočívá v tom, že budu moci pozorovat 
Vaše dítě ve čtyřech polohách (v leže na břiše, zádech, v sedě a ve stoji). V průběhu pozorování 
budu natáčet s  Vaším dovolením video.  Veškerá data,  která pozorováním a rozhovorem získám 
budou použita v práci bez jmen a jakýchkoli identifikačních údajů. V diplomové práci použiji pouze 
číselné údaje, žádná jména. Video bude pouze pro moji kontrolu dat. Video si uchovám po dobu 
zpracovávání diplomové práce, následně videozáznam vymažu. Pozorování dítěte a náš rozhovor 
potrvá maximálně 30-40 minut. Kdykoli v průběhu mého pozorování můžete z projektu odstoupit. 
Ukončení naší spolupráce pro Vás nebude mít žádné negativní důsledky a spolupráce  na diplomové 
práci nenese žádná rizika. Zároveň Vám za spolupráci nenáleží žádná finanční ani jiná odměna. Po 
celou dobu budete se svým dítětem. 

V případě jakýhkoli dotazů můžete kontaktovat autorku diplomové práce (tel.: 732221192, či e-
mailem: marianna.vavrikova@seznam.cz)

Svým podpisem souhlasíte na spolupráci na tomto výzkumu. Jedna kopie tohoto souhlasu náleží 
Vám. 

Souhlasím s účastí na výzkumu k diplomové práci: ANO/NE
Souhlasím s pořízením videozáznamu: ANO/NE

Jméno a příjmení účastnice výzkumu: Jméno a příjmení autorky diplomové práce:

______________________________ ___________________________________

Podpis: _______________________ Podpis:_____________________________

V ________________ Dne ________________

mailto:marianna.vavrikova@seznam.cz


8.1.3 Příloha 3

Příklady úkonů v jednotlivých subškálách (polohách) AIMS
Pronační subškála

Pronační ležení (1)

Přenášení váhy: Váha na tváři, hlavě, předloktí a horním hrudníku.

Postura: Hlava rotována k jedné straně; fyziologická flexe; paže blízko u těla, flektované 

lokty.

Antigravitační pohyby: Otáčí hlavou pro očištění nosu o podklad (pipper, Darrah, 1994).



Supinační subškála

Supinační ležení (1)

Přenášení váhy: Váha na jedné tváři, na straně hlavy a trupu.

Postura: Hlava stočená k jedné straně; fyziologická flexe.

Antigravitační  pohyby: Rotace  hlavy;  ruka  u  úst;  nahodilé  pohyby  paží  a  nohou 

(protahování).

Dítě se může pohnout z flekčního držení, ale opět se do něho vrátí jako do úlevové polohy 

(Pipper, Darrah, 1994).



Subškála v sedu

Sed s oporou

Přenášení váhy: Váha na hýždích a nohách.

Postura: Flexe v kyčlích; flexe trupu.

Antigravitační pohyby: Zvedá a  chvíli drží hlavu ve středu; horní krční páteř extenduje.

Pro splnění položky musí dítě chvíli držet hlavu ve středním postavení. Musí být patrná větší 

kontrola hlavy, než je jen houpání, ale hlava nemusí být držena ve středním postavení na trvalo. 

Podpora: Examinátor podporuje dítě v oblasti horního trupu (Pipper, Darrah, 1994).

 



Subškála ve stoji

Podporovaný stoj (1)

Přenášení váhy: Váhu dítě drží pouze přerušovaně.

Postura: Hlava flektovaná dopředu; boky jsou za rameny; kyčle a kolena jsou ve flexi;  

chodidla mohou být blízko u sebe; dítě neklouže examinátorovi skrz ruce.

Antigravitační pohyby: Může být viděna přerušovaná extenze kyčlí a kolen.

Podpora: Examinátor drží dítě pod axilami (Pipper, Darrah, 1994).
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