
 

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 bakalářské práce s názvem Využití SM systému u osob po TML prováděné v 

Centru Paraple 

1. Cílem projektu je zjistit, zda je možné využít SM systém u osob po TML jako kompenzační a zdravotní 

cvičení 

2. Metody, které budou použity, jsou:  

o neinvazivní vyšetřovací metody zjišťující stav svalů, kloubů a šlach, držení těla a odhalující 

případné odchylky od normy 

o vyšetření budou probíhat na začátku i na konci výzkumu 

 vyšetření pohledem a pohmatem postury v sedu bez opory zad 

 vyšetření pohledem a pohmatem postury v sedu bez opory zad a HKK 

 diagnostika dle ASIA, modifikovaná Frankelova klasifikace 

o dotazník, osobní rozhovor 

 vstupní a výstupní dotazník 

o cvičení SM systému 

 neinvazivní terapeutická metoda pro zlepšení bolestí a obtíží zad 

 12 základních cviků podle MUDr. Smíška 

 z nich budou vybrány a modifikovány určité cviky pro variantu v sedu 

 cviky se cvičí proti odporu elastického lana 

 cviky jsou kombinací protažení přetížených svalových řetězců, podílení 

oslabených svalových řetězců a mobilizací velkých kloubů 

 cvičení bude probíhat v rámci třítýdenního pobytu v Centru Paraple 

 celkem absolvujete 12 lekcí 

 vhodné pro všechny věkové skupiny, těhotné i kojící, nejsou známé žádné 

kontraindikace pro cvičení systému Spirální Stabilizace 

3. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u aktivit a testování prováděných 

v rámci tohoto typu výzkumu. 

4. Vaše účast na projektu nebude finančně ohodnocená. 

5. Získaná data budou zpracována a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikovaná v Bakalářské 

práci, případně v odborných časopisech, monografech a na konferencích, případně budou využitá při další 

výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. 

Fotografie probandů budou upraveny tak, aby nebyla možná jejich identifikace. Neanonymizované fotografie 

budou po ukončení výzkumu smazány. 

Práce bude zpracována v elektronické i tištěné podobě, s obrázky i fotografiemi. Získaná data se budou týkat 

pouze dané problematiky, anonymita probandů bude zachována 

6. Každý proband bude moci získat záznam vyšetření ze začátku i konce práce po osobní žádosti a celá 

závěrečná práce bude následně k dispozici v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy. 

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

Jméno a příjmení předkladatele a řešitele projektu: Aneta Gabrielová 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Aneta Gabrielová 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. 

 

V ………………………… dne …………………… 

 

Jméno a příjmení účastníka: ………………………………………….. Podpis: ............................................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 


