Příloha 1. Text „Na pobřeží“ z testové baterie DysTest
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Příloha 2. Informace pro školy
Vážený pane, vážená paní,
Tímto dopisem žádáme o povolení, aby Vaše dítě spolupracovalo na experimentu pro účely
diplomové práce, která se zabývá využitím špuntů do uší ve školních podmínkách.
Do experimentu budou zahrnuti studenti z různých pražských středních škol a gymnázií.
V rámci části výuky se bude 1x v průběhu školního roku konat ve třídách hromadný cca
45minutový experiment, při kterém se budou testovat různé složky kognice za pomocí úkolů
zaměřených především na paměť a pozornost. Na těchto úkolech budou studenti pracovat ve
svých třídách – půlka studentů bez špuntů v uších a půlka s nimi (rozdělení bude náhodné).
Cílem experimentu je zjistit, jestli špunty do uší pomáhají při koncentraci během procesu učení.
To proběhne právě formou následného porovnání kontrolní skupiny s experimentální skupinou
studentů.
Tato diplomová práce pod vedením Mgr. Jiřího Lukavského, Ph.D. z Katedry psychologie,
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze probíhá ve spolupráci se Špuntomatem.
Špuntomat vznikl jako studentský projekt před necelými třemi lety, kdy se do knihoven,
univerzit a středních škol umístily drobné automaty na špunty do uší. Nejen ve Špuntomatu
věří, že se špunty do uší mohou stát jednoduchou kompenzační pomůcku snadno uplatnitelnou
v praxi. Proto jsou již nyní k nalezení stovky malých špuntomatů ve velké většině veřejných
univerzit ČR, mnohých knihovnách a středních školách.
Díky Vaší spolupráci, za kterou bychom byli velmi vděčni, by bylo možné získat podkladové
výsledky pro případné budoucí standardizované experimenty na velkém vzorku dětí v rámci
České republiky.
Doufám, že přijmete možnost účastnit se a chci Vám předem poděkovat za Vaši spolupráci.
Bc. Pavlína Doležalová
email: xxxx@gmail.com
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Příloha 3. Informovaný souhlas pro plnoleté
Vážený/á pane/í,
Chtěla bych Vás požádat o souhlas se zapojením do výzkumného projektu k diplomové práci
na téma „Pozornost žáků středních škol během procesu učení při použití špuntů do uší“.
Výzkumný projekt se zabývá významem využití kompenzačních pomůcek (zde jsou to špunty
do uší eliminující vnější rušivé vlivy) v rámci zlepšení kognitivních schopností (především
pozornosti) během procesu učení u středoškolských studentů.
V rámci výzkumu bude probíhat testování dvěma různými diagnostickými nástroji a dvěma
aktivitami, při nichž se děti budou učit, aby bylo možné vidět, jak proces učení a zapamatování
probíhá a co dětem s diagnózou poruchy pozornosti (např. ADD či ADHD), ale i dětem bez
diagnózy, pomáhá lépe se soustředit a odnést si toho tak více ze školních hodin.
Testování bude trvat přibližně jednu vyučovací hodinu (tedy 45 minut) a bude probíhat
v prostředí školní třídy. Testy budou administrovány (zadávány) skupinově. Informace získané
při výzkumu jsou považovány za důvěrné. Při prezentaci získaných dat bude zajištěna
anonymita účastníků výzkumu. Anonymita je zajištěna několika způsoby: (1) osoba je
identifikovatelná jen v tomto souhlasu, ostatní dotazníky/testy jsou anonymní, (2) k datům má
přístup pouze realizátorka projektu, (3) vypracované testy/dotazníky budou po ukončení
projektu (nejpozději prosinec 2019) skartovány.
Diplomová práce je realizována Bc. Pavlínou Doležalovou (xxxx@gmail.com) pod vedením
Mgr. Jiřího Lukavského, Ph.D. z Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Souhlasím s účastí ve výše zmíněném výzkumném projektu k diplomové práci „Pozornost žáků
středních škol během procesu učení při použití špuntů do uší“.

Datum:

Podpis:
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Příloha 4. Anamnestický dotazník
V rámci projektu zjišťujeme četnost možných problémů se soustředěním a jejich závažnost.
Tyto informace nebudou spojeny s jednotlivými výkony v dalších testech.
Věk:
Třída:
Mám diagnostikovanou poruchu chování, tj. ADHD:
Na uvedenou poruchu užívám medikaci:

ANO

ANO

NE
NE

Diagnostikovány některé jiné poruchy (např. specifické poruchy učení, porucha autistického
spektra, dysfázie aj.) – prosím uvést které:

Poruchy zraku a/nebo sluchu:
-

ANO

NE

pokud „ano“ prosím uvést jaké:

Děkuji za vyplnění.
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Příloha 5. Informovaný souhlas pro rodiče
Vážení rodiče,
Chtěla bych Vás požádat o souhlas se zapojením Vašeho dítěte do výzkumného projektu
k diplomové práci na téma „Pozornost žáků středních škol během procesu učení při použití
špuntů do uší“. Výzkumný projekt se zabývá významem využití kompenzačních pomůcek (zde
jsou to špunty do uší eliminující vnější rušivé vlivy) v rámci zlepšení kognitivních schopností
(především pozornosti) během procesu učení u středoškolských studentů.
V rámci výzkumu bude probíhat testování dvěma různými diagnostickými nástroji a dvěma
aktivitami, při nichž se děti budou učit, aby bylo možné vidět, jak proces učení a zapamatování
probíhá a co dětem s diagnózou poruchy pozornosti (např. ADD či ADHD), ale i dětem bez
diagnózy, pomáhá lépe se soustředit a odnést si toho tak více ze školních hodin.
Testování bude trvat přibližně jednu vyučovací hodinu (tedy 45 minut) a bude probíhat
v prostředí školní třídy. Testy budou administrovány (zadávány) skupinově. Informace získané
při výzkumu jsou považovány za důvěrné. Při prezentaci získaných dat bude zajištěna
anonymita účastníků výzkumu. Anonymita je zajištěna několika způsoby: (1) osoba je
identifikovatelná jen v tomto souhlasu, ostatní dotazníky/testy jsou anonymní, (2) k datům má
přístup pouze realizátorka projektu, (3) vypracované testy/dotazníky budou po ukončení
projektu (nejpozději prosinec 2019) skartovány.
Diplomová práce je realizována Bc. Pavlínou Doležalovou (xxxx@gmail.com) pod vedením
Mgr. Jiřího Lukavského, Ph.D. z Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Souhlasím s tím, aby se moje dcera/můj syn zúčastnil/a výše zmíněného výzkumného projektu
k diplomové práci „Pozornost žáků středních škol během procesu učení při použití špuntů do
uší“.

Datum:

Podpis zákonného zástupce:
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Příloha 6. Výkon v testech podle tříd
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Příloha 7. Grafické znázornění výsledků
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