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Příloha 2 Informovaný souhlas 

 

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 Řečový projev 

a pohybové chování studentů UK FTVS v didaktických výstupech předmětu Teorie a 

základy didaktiky plavání prováděné v prostředí plaveckého bazénu Tyršova domu Sokol 

v Praze. 

 Projekt není financován žádným způsobem, bude probíhat v prostředí 

plaveckého bazénu Tyršova domu Sokol. 

 Cílem projektu diplomové práce je analyzovat řečový projev a pohybové 

chování v průběhu didaktických výstupů studentů bakalářského studia ve II. 

ročníku v předmětu Teorie a základy didaktiky plavání. Z didaktických výstupů 

budou pořízeny audio a videozáznamy každého studenta. Následně bude 

provedena transkripce audiozáznamu, posouzen bude výskyt stanovených 

aspektů verbálního projevu z hlediska srozumitelnosti, obsahové korektnosti ve 

vztahu k vyučovacímu cíli a k odbornému jazyku. Z analýzy videozáznamu bude 

podle stanovených kritérií posuzován nonverbálního projev a pohybové chování 

studentů. Šetření je doplněno dotazníkem zaměřeným na kvalitu a obsah 

pedagogického výstupu, který budou vyplňovat studenti v roli učitele v 

didaktickém výstupu. 

 Budeme pořizovat a zpracovávat audiozáznam a videozáznam probandů. 



 
 

 Celková doba sledování je odhadnuta na období prosinec 2016 – leden 2017, 

trvání výstupu jednoho studenta trvá 35 minut. Bude probíhat v prostorách 

plaveckého bazénu Tyršova domu Sokol, nikoliv však ve vodě. 

 Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u 

tohoto typu testování. Podmínky budou zajištěny tak, aby byla minimalizovaná 

rizika. 

 Výsledky budou zpracovány v písemné podobě v diplomové práci, data budou 

anonymizovaná a bezpečně uchována na samostatném disku zpracovatelky, po 

dokončení výzkumu budou osobní data smazána. 

 Odměna nebude zajištěna. 

 S výsledky diplomové práce Vás seznámím osobně nebo po dohodě i jinou 

formou. 

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

Jméno a příjmení hlavního řešitele a předkladatele projektu:  Romana Caletková  

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:............................................ 
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