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Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise UK FTVS
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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 účastí Vaší dcery ve výzkumném projektu v rámci diplomové
práce na UK FTVS s názvem „Úroveň rovnovážných schopností sportovních gymnastek mladšího školního věku oproti nesportující
populaci“ prováděné v prostorách sokolovny a dále v tělocvičnách Základních škol Schulzovy Sady a Strž ve Dvoře Králové nad
Labem.
Cílem diplomové práce je porovnání rovnovážných schopností mezi sportovními gymnastkami a nesportujícími dívkami mladšího
školního věku.
V rámci měření rovnovážných schopností Vás otestuji neinvazivní metodou a to pomocí jednoduchých testů na statickou a
dynamickou rovnováhu. Testovat budu konkrétně stoj na jedné noze po otočení, Rombergův test, čapí test, test rovnováhy poslepu
(hodnotící statickou rovnováhu), chůzi poslepu a skoky jednonož vzad (hodnotící rovnováhu dynamickou).
Budete mít zdravotní prohlídku. Kontraindikací pro účast v experimentu jsou úrazy dolních končetin, poruchy mozečku a
vestibulárního aparátu. Účastníky budu vybírat primárně já, na základě vyplněných dotazníků a druhotně trenéři a třídní učitelé
vybraných probandů, případně po konzultaci s lékařem.
Pokud budou během měření pořízeny fotografie, které bude třeba v rámci práce uveřejnit, bude Vám vždy zakryta tvář. Měření
proběhne jedenkrát a to konkrétně pro nesportující dívky v rámci jedné hodiny tělesné výchovy v tělocvičně ZŠ, gymnastky budou
otestovány v rámci tréninku v prostorách sokolovny. Jedno měření bude trvat cca 30 min.
Zajištění bezpečnosti a průběhu celého testování bude probíhat pod dohledem proškoleného pracovníka a to buď učitele tělesné
výchovy a nebo trenérky sportovní gymnastiky. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u aktivit a
testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Testy obsahují pouze jednoduché pohybové úkoly.
Účast ve studii je dobrovolná. Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená.
Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v bakalářské práci, případně
v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS.
Fotografie probandů budou upraveny tak, aby nebyla možná jejich identifikace. Neanonymizované fotografie a osobní data budou
po ukončení výzkumu smazány.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Andrea Šedivá

Podpis:…………………..

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: ……………………………….

Podpis:…………………

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 ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi .................................... Podpis: .............................
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Příloha č. 3: Vzor dotazníku pro experimentální skupinu
Milí rodiče,
mé jméno je Andrea Šedivá, jsem studentka fyzioterapie 5. ročníku FTVS Univerzity Karlovy a provádím
výzkum rovnovážných schopností pro moji diplomovou práci. Testování bude probíhat během 1 – 2
tréninků gymnastiky formou testů hodnotících rovnováhu. Budu testovat skupinu 15 dívek a veškeré
zaznamenané výsledky budou anonymní. Nyní sháním dobrovolnice pro měření, které jsou narozeny
v roce 2007, 2008 a 2009, trénují minimálně 3 roky (alespoň 3,5 hodiny týdně) a mají chuť se zapojit do
tohoto výzkumu.
Jakékoliv dotazy ráda zodpovím na Sediva.Andreaa@seznam.cz .
Pokud je právě vaše dcera ta správná, kterou hledám, a má chuť zapojit se, poprosím Vás o vaši pomoc
při vyplnění krátkého dotazníku: Pomožte jí, pokud si nebude vědět rady s vyplněním některých otázek.
Poprosím Vás však, abyste dotazník nevyplňovali za ni.
1. Jméno a Příjmení:
2. Datum narození:
3. Třída do které chodíš:
4. Výška:
5. Hmotnost:
6. Jaké jsou tvoje koníčky?
7. Baví tě tělesná výchova? Pokud ANO, co tě na ní baví nejvíce?
8. Má tvoje škola rozšířenou výuku TV?
9. Sportuješ? Pokud ANO, jaké sporty provozuješ?
10. Trénuješ gymnastiku? Pokud ANO, jak dlouho a kolik hodin týdně?
11. Prodělala jsi nějaká zranění? Pokud ANO, jaká?
Souhlasím, aby má dcera……………………………………………………………………..
narozena dne……………………..………………………. se zúčastnila tohoto experimentu.
Podpis rodičů:………………..
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Příloha č. 4: Vzor dotazníku pro kontrolní skupinu
Milí rodiče,
mé jméno je Andrea Šedivá, jsem studentka fyzioterapie 5. ročníku FTVS Univerzity Karlovy a provádím
výzkum rovnovážných schopností pro moji diplomovou práci. Testování bude probíhat v 1 – 2 hodinách
tělesné výchovy formou testů hodnotících rovnováhu. Budu testovat skupinu 15 dívek a veškeré
zaznamenané výsledky budou anonymní. Nyní sháním dobrovolnice pro měření, které jsou narozeny
v roce 2007, 2008 a 2009, které se ve svém volném času nevěnují žádnému sportu a mají chuť se zapojit
do tohoto výzkumu.
Jakékoliv dotazy ráda zodpovím na Sediva.Andreaa@seznam.cz .
Pokud je právě vaše dcera ta správná, kterou hledám, a má chuť zapojit se, poprosím Vás o vaši pomoc
při vyplnění krátkého dotazníku: Pomožte jí, pokud si nebude vědět rady s vyplněním některých otázek.
Poprosím Vás však, abyste dotazník nevyplňovali za ni.
1. Jméno a Příjmení:
2. Datum narození:
3. Třída do které chodíš:
4. Výška:
5. Hmotnost:
6. Jaké jsou tvoje koníčky?
7. Baví tě tělesná výchova? Pokud ANO, co tě na ní baví nejvíce?
8. Má tvoje škola rozšířenou výuku TV?
9. Sportuješ? Pokud ANO, jaké sporty provozuješ?
10. Trénuješ gymnastiku? Pokud ANO, jak dlouho a kolik hodin týdně?
11. Prodělala jsi nějaká zranění? Pokud ANO, jaká?
Souhlasím, aby má dcera……………………………………………………………………..
narozena dne……………………..………………………. se zúčastnila tohoto experimentu.
Podpis rodičů:………………..
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Příloha č. 5: Seznam obrázků:
Obrázek č. 1: Dělení gymnastiky (Skopová M., Zítko M., 2013)
Obrázek č. 2: Vývoj úrovně koordinačních schopností (Měkota, Novosad, 2005)
Obrázek č. 3: Schéma motorické jednotky (Trojan a kol., 2005)
Obrázek č. 4: Poloha při testování standing stork test (archiv autorky)
Obrázek č. 5: Poloha při testování standing stork test – blind (archiv autorky)
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Příloha č. 6: Seznam tabulek:
Tabulka č. 1: Vnitřní a vnější rizikové faktory gymnastických zranění (Armstrong, 2008)
Tabulka č. 2: Bodování výkonu – Standing stork test (Čapí test)
Tabulka č. 3: Bodování výkonu – Standing stork test – blind (Test rovnováhy poslepu)
Tabulka č. 4: Bodování nejlepšího výkonu – Stoj na jedné noze po otočení
Tabulka č. 5: Bodování součtu výkonů – Stoj na jedné noze po otočení
Tabulka č. 6: Bodování odchylky od požadovaného směru – Chůze poslepu vpřed a vzad
Tabulka č. 7: Výsledky měření – Standing stork test (Čapí test) – Sportovní gymnastky
Tabulka č. 8: Výsledky měření – Standing stork test (Čapí test) – Nesportující dívky
Tabulka č. 9: Bodování nejlepšího výkonu – Standing stork test (Čapí test)
Tabulka č. 10: Celkové body skupin za jejich nejlepší výkon –Standing stork test (Čapí test)
Tabulka č. 11: Bodování průměrného výkonu – Standing stork test (Čapí test)
Tabulka č. 12: Celkové body skupin za jejich průměr výkonů – Standing stork test (Čapí test)
Tabulka č. 13: Výsledky měření – Standing stork test - blind (Test rovnováhy poslepu) –
Sportovní gymnastky
Tabulka č. 14: Výsledky měření – Standing stork test - blind (Test rovnováhy poslepu) –
Nesportující dívky
Tabulka č. 15: Bodování nejlepšího výkonu – Standing stork test - blind (Test rovnováhy
poslepu)
Tabulka č. 16: Celkové body skupin za jejich nejlepší výkon –Standing stork test – blind (Test
rovnováhy poslepu)
Tabulka č. 17: Bodování průměrného výkonu – Standing stork test - blind (Test rovnováhy
poslepu)
Tabulka č. 18: Celkové body skupin za jejich průměrné výkony –Standing stork test – blind
(Test rovnováhy poslepu)
Tabulka č. 19: Výsledky měření – Stoj na jedné noze po otočení – PDK – Sportovní gymnastky
Tabulka č. 20: Výsledky měření – Stoj na jedné noze po otočení – LDK + součet časů všech
pokusů – Sportovní gymnastky
Tabulka č. 21: Výsledky měření – Stoj na jedné noze po otočení – PDK – Nesportující dívky
Tabulka č. 22: Výsledky měření – Stoj na jedné noze po otočení – LDK + součet časů všech
pokusů – Nesportující dívky
Tabulka č. 23: Porovnání skupin v součtu všech výkonů – Stoj na jedné noze po otočení
Tabulka č. 24: Bodování nejlepšího výkonu – Stoj na jedné noze po otočení
Tabulka č. 25: Celkové body skupin za jejich nejlepší výkon –Stoj na jedné noze po otočení
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Tabulka č. 26: Bodování součtu všech výkonů – Stoj na jedné noze po otočení
Tabulka č. 27: Celkové body skupin za jejich součet všech výkonů –Stoj na jedné noze po
otočení
Tabulka č. 28: Výsledky měření – Chůze poslepu vpřed a vzad – Sportovní gymnastky
Tabulka č. 29: Výsledky měření – Chůze poslepu vpřed a vzad – Nesportující dívky
Tabulka č. 30: Bodování odchylky od požadovaného směru – Chůze poslepu vpřed a vzad
Tabulka č. 31: Celkové body skupin za jejich odchylku od požadovaného směru – Chůze
poslepu vpřed a vzad
Tabulka č. 32: Porovnání průměrné odchylky od požadovaného směru na jedince – Chůze
poslepu vpřed
Tabulka č. 33: Porovnání průměrné odchylky od požadovaného směru na jedince – Chůze
poslepu vzad
Tabulka č. 34: Přehled celkového bodového zisku jedinců za jejich nejlepší výkony – Sportovní
gymnastky – 1. část
Tabulka č. 35: Přehled celkového bodového zisku jedinců za jejich nejlepší výkony – Sportovní
gymnastky – 2. část
Tabulka č. 36: Přehled celkového bodového zisku jedinců za jejich nejlepší výkony –
Nesportující dívky – 1. část
Tabulka č. 37: Přehled celkového bodového zisku jedinců za jejich nejlepší výkony –
Nesportující dívky – 2. část
Tabulka č. 38: Přehled celkového bodového zisku jedinců za jejich průměrné výkony –
Sportovní gymnastky – 1. část
Tabulka č. 39: Přehled celkového bodového zisku jedinců za jejich průměrné výkony –
Sportovní gymnastky – 2. část
Tabulka č. 40: Přehled celkového bodového zisku jedinců za jejich průměrné výkony –
Nesportující dívky – 1. část
Tabulka č. 41: Přehled celkového bodového zisku jedinců za jejich průměrné výkony –
Nesportující dívky – 2. část
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Příloha č. 7: Seznam grafů:
Graf č. 1: Porovnání celkového průměrného výkonu skupiny – Standing stork test (Čapí test)
Graf č. 2: Porovnání celkového bodového zisku skupin za jejich nejlepší výkon – Standing stork
test (Čapí test)
Graf č. 3: Porovnání celkového bodového zisku skupin za jejich průměrný výkon – Standing
stork test (Čapí test)
Graf č. 4: Porovnání celkového průměrného výkonu skupiny – Standing stork test – blind (Test
rovnováhy poslepu)
Graf č. 5: Porovnání celkového bodového zisku skupin za jejich nejlepší výkon – Standing stork
test – blind (Test rovnováhy poslepu)
Graf č. 6: Porovnání celkového bodového zisku skupin za jejich průměrný výkon – Standing
stork test – blind (Test rovnováhy poslepu)
Graf č. 7: Porovnání skupin v součtu všech výkonů – Stoj na jedné noze po otočení
Graf č. 8: Porovnání celkového bodového zisku skupin za jejich nejlepší výkon – Stoj na jedné
noze po otočení
Graf č. 9: Porovnání celkového bodového zisku skupin za jejich průměrný výkon – Stoj na
jedné noze po otočení
Graf č. 10: Porovnání celkového bodového zisku skupin za jejich odchylku od požadovaného
směru – Chůze poslepu vpřed a vzad
Graf č. 11: Porovnání průměrné odchylky od požadovaného směru na jedince – Chůze poslepu
vpřed a vzad
Graf č. 12: Porovnání celkového bodového zisku mezi skupinami za nejlepší výkony v součtu
všech testů
Graf č. 13: Porovnání celkového bodového zisku mezi skupinami za průměrné výkony v součtu
všech testů
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