Přílohy

Příloha 1: Informovaný souhlas

Informovaný souhlas
Vážení rodiče,
v období od ................... do ....................... proběhne na ZŠ ............................ výzkumné
šetření pohybové aktivity dětí staršího školního věku. Toto šetření je součástí projektu
č.406/09/1371 podporovaného Grantovou agenturou ČR a realizovaného Univerzitou
Karlovou v Praze, Fakultou tělesné výchovy a sportu. Smyslem tohoto projektu je
zjistit pohybovou aktivitu současné populace českých dětí.
Prosíme Vás tímto o spolupráci. Vaše dcera/syn by po Vašem souhlasu
absolvoval/a měření pohybové aktivity pomocí kapesního přístroje-akcelerometr
(velikosti hodinek), vyplňování písemného záznamu pohybové aktivity v průběhu
jednoho týdne a vyplnění testu hodnotícího pozornost.
Se všemi údaji, které se budou týkat Vaší dcery/syna, bude nakládáno jako
s anonymními daty a nebudou nikde zveřejňovány. Účastí Vaší dcery/syna na výše
uvedeném šetření přispějete k získání věrohodných informací, které pomohou
vytvářet účelné strategie ovlivňování zdravého životního stylu dětí a mládeže.

Podpis odborného garanta šetření……………………………………………
Souhlasím s účastí svého syna/dcery………………………… nar…………………… ve
výše zmíněném šetření.
Datum ................................ Podpis zákonného zástupce dítěte.....................................
Telefonní kontakt:
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Příloha 2: Popis jednotlivých úloh testové baterie MABC-2

Jemná motorika (manuální dovednosti)
Test 1 – Otáčení kolíčků
Pomůcky
Modrá deska na kolíčky
12 žlutých/červených kolíčků
Podložka na stůl
Stopky
Úkol
Na signál, pouze jednou rukou obrací proband kolíčky po jednom tak, aby byla vidět
odlišná barva kolíčku nahoře po zasunutí zpět do desky. Druhá ruka přidržuje desku.
Druhý pokus má proband na každou ruku tehdy, když nedodrží časový limit v prvním
pokusu. Testují se obě ruce.
Test 2 – Sestavení trojúhelníku
Pomůcky
3 žluté pruhy
3 volné matice a šrouby
Model dokončeného trojúhelníku
Podložka na stůl
Stopky
Úkol
Proband sestavuje z připravených součástek, co nejrychleji, trojúhelník. Druhý pokus
má proband, když nedodrží časový limit.
Test 3 – Kreslení po dráze
Pomůcky
Papír s dráhou
Červené pero
Rovná podložka
Úkol
Pouze preferovanou rukou kreslí proband dráhu cyklistů po vyznačené silnici tak,
že musí zůstat na silnici, která je omezena dvěma čarami. Dráhu muže kdykoli přerušit
a navázat v místě přerušení. Do 45 stupňů smí pootáčet papír na obě strany. Druhý
pokus má proband, když nedodrží časový limit.

Hrubá motorika (míření, chytání)
Test 4 – Chytání míčku jednou rukou
Pomůcky
Tenisový míček
Barevná páska
Úkol
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Proband stojí za čárou (2 metry od zdi), hází míček o zeď a chytá jej jednou rukou,
bez dopadu míčku o zem. Testovány jsou obě ruce. Každou rukou hází dítě 10 krát
po sobě. Na každou ruku je pouze jeden pokus.
Test 5 – Házení míčku na terč
Pomůcky
Tenisový míček
Červený terč na zdi
Barevná páska
Úkol
Proband stojí 2,5 metru od zdi, na které je upevněn ve výšce hlavy oválný terč. Proband
se snaží zasáhnout terč, má 10 hodů. Testována je pouze preferovaná ruka.

Rovnováha
Test 6 – Balancování na balanční desce
Pomůcky
Stopky
2 modré balanční desky
Proband musí mít sportovní obuv nebo boty do tělocvičny
Úkol
Úkolem probanda je balancovat na balanční desce 30 sekund nepřetržitě tak, že špičku
jedné nohy má těsně za patou druhé nohy. Proband má druhý pokus, jestliže v prvním
pokusu nevydrží balancovat 30 sekund. Zaznamenává se vždy dosažený čas.
Test 7 – Chůze vzad po čáře
Pomůcky
Barevná páska
Proband musí mít sportovní obuv nebo boty do tělocvičny
Úkol
Proband jde pozpátku po čáře, při každém kroku umístí špičku jedné nohy těsně za patu
druhé nohy. Krok je dokončen, když váha je přenesena na druhou nohu. Čára je dlouhá
4,5 metru. Proband má 2 pokusy. Pro splnění přejde proband celou čáru nebo udělá
maximálně 15 kroků.
Test 8 – Poskoky po jedné noze po deskách
Pomůcky
6 podložek na podlahu: 3 žluté, 2 modré a 1 s terčem.
Barevná páska.
Proband musí mít sportovní obuv nebo boty do tělocvičny
Úkol
Proband startuje ze stoje na jedné noze z první žluté podložky. Vykoná 5 souvislých
poskoků. Při posledním pátém doskoku musí vydržet ve stoji na jedné noze 2-3
sekundy. Testují se obě nohy a na každou nohu má proband dva pokusy.
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Příloha 3: Písemný záznam pohybové aktivity (ActiGraph)
Centrum kinantropologického výzkumu
Univerzita Palackého v
Fakulta tělesné kultury
Olomouci

Záznam týdenní pohybové aktivity (ActiGraph)
Jméno a příjmení: .................................................. Výška: ........... Hmotnost: .................
Datum narození: .................. Datum zahájení záznamu: ................ Číslo přístroje: .........
A. Čas nošení přístroje
Čas zapíšeme každý den ráno a večer při nasazení a odložení přístroje, při příchodu
a odchodu ze zaměstnání (školy). Dále zapisujeme čas před zahájením a po ukončení
každé tréninkové nebo jiné cvičební jednotky nebo jiné pohybové aktivity pod vedením
učitele, trenéra, instruktora nebo cvičitele.
Den měření

1. den

2. den

3. den

4. den

5. den

6. den

7. den

8. den

Ráno - nasazení přístroje - čas
Příchod do školy - čas
Odchod ze školy - čas
Organizovaná PA-zahájení - čas
Organizovaná PA-ukončení - čas
Neorganizovaná PA-zahájení-čas
Neorganizovaná PA-ukončení-čas
Večer - odložení přístroje - čas

Poloha přístroje při nošení: Noste přístroj pevně na vašem pase, je jedno zda pod
nebo na vašem oblečení. Měl by být nošen na vašem pravém boku (viz obrázek).
Strana přístroje s nápisem ActiGraph by měla směřovat ven od těla, nápis ActiGraph
by měl být v dolní polovině. Nasaďte si jej ráno ihned poté, co vstanete z postele.
Sundejte jej těsně předtím, než jdete spát. Během dne přístroj sundávejte pouze
na sprchování, koupání a plavání.
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V případě potřeby nás kontaktujte
emailem: info-ckv@upol.cz
nebo telefonicky: 585636462

B. Druh a intenzita všech prováděných pohybových aktivit včetně organizovaných.
Zaznamenejte dobu (zaokrouhleně na pět minut) všech pohybových aktivit, které jste
v průběhu dne prováděl/a déle než 10 minut (stejné aktivity sčítejte). Fyzicky náročnou
pohybovou aktivitu s vyšší intenzitou (značná únava, zadýchání, zpocení, vysoká
srdeční frekvence) označte u záznamu minut znakem I (Intenzivní). Organizovanou
pohybovou aktivitu (tréninkové nebo jiné cvičební jednotky nebo jiné pohybové
aktivity pod vedením učitele, trenéra nebo cvičitele) označíme u záznamu minut
znakem O.
Pohybová aktivita
Chůze (i turistika)
Běh (jogging)
Cvičení s hudbou (aerobic ap.)
Tanec
Základní a sportovní gymnastika
Kondiční cvičení, posilování
Baseball a další pálkové hry
Plavání
Lyžování sjezdové
Lyžování běh
Bruslení (i kolečkové)
Jízda na kole (i turistika)
Fotbal, nohejbal
Basketbal
Volejbal
Raketové hry (tenis apod.)
Florbal, hokej apod.
Jiné hry
Úpoly (bojová umění, sebeobrana)
Zahrádkaření
Pracovní PA (manuální práce)
Domácí práce (uklízeni, úpravy)
Jiné..................................

1. den

2. den

3. den

4. den

5. den

6. den

7. den

8. den

.

C. Druha intenzita všech inaktivit
Zaznamenejte dobu (zaokrouhleně na pět minut) všech inaktivit, které jste v průběhu
dne prováděl/a děle než 10 minut (stejné inaktivity sčítejte).
Pohybová inaktivita

1.
den

2.
den

Sezení (ležení) u televize
Sezení (ležení) u počítače
Sezení (ležení) při učení, čtení, hře
Sezení v zaměstnání/škole
Sezení (stání) při sport. a kulturních
akcích
Sezení (stání) v dopr. prostředcích
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3.
den

4.den

5.den

6.den

7.den

8.den

Příloha 4: Záznamový list testu pozornosti d2
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Příloha 4: Podnětová tabulka testu pozornosti Číselný čtverec

14

3

11

20

5

10

22

16

7

9

25

4

21

13

2

23

8

1

15

19

17

24

18

6

12

16
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