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Příloha č. 2 

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 Vašeho syna/dcery ve 

výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem Vztah sebe-účinnosti a herních 

dovedností u hráčů fotbalu prováděné na FK Baník Sokolov, a.s. 

Cílem měření je zjistit vztah mezi sebe-účinností a herními dovednostmi u mládežnických hráčů fotbalu. 

Sebe-účinnost bude hodnocena dotazníkovou metodou. Vybrané herní dovednosti budou hodnoceny 

pomocí vybraných motorických testů - běh na 20 m, člunkový běh, přihrávka na přesnost, střelba na 

přesnost. S ohledem na přesnost měření testů herních dovedností (běh na 20 m, člunkový běh)bude použit 

set fotobuněk. Doplňujícím měřením budou základní antropometrické údaje (tělesná výška a hmotnost, 

tloušťka kožních řas-, šířky a obvody končetin). Výše zmíněné testy jsou ověřeny u mládeže stejného 

věku, splňují všechna zdravotní, sociální a etická kritéria, a jsou běžně používána v praxi. Rizika 

prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u aktivit prováděných v rámci tohoto 

typu testování.  

Zmíněné techniky jsou neinvazivního charakteru. Testování zajistí dostatečně proškolení studenti 

magisterského studia (UK FTVS) pod vedením vedoucího práce Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Vždy 

proběhne adekvátní rozcvičení před danou intervencí a testováním pod vedením asistenta trenéra U14 

Lukáše Jankovského, aby se minimalizovalo riziko zranění. Pro korektnost měření budou u testování 

přítomni hlavní trenéři U14 a U19, jmenovitě Bc. Marek Kratochvíl a Vít Vrtělka (oba jsou držitelé 

UEFA A licence). Měření bude probíhat na přírodním či umělém hracím povrchu, který je adekvátní pro 

vybrané motorické. 

Do výzkumu nebudou zahrnuti hráči se svalovým zraněním a hráči s onemocněním dýchacích cest a 

v rekonvalescenci po zranění. Hráče do výzkumu bude vybírat hlavní trenér týmu U19 Vít Vrtělka. 

V průběhu měření má každý hráč možnost kdykoli dobrovolně odstoupit z měření. Účast Vašeho syna 

v projektu nebude finančně ohodnocená. Výsledky výzkumu poslouží k prohloubení informací o 

fungování vztahu pohybové aktivity a motorické výkonnosti sportující mládeže.  Výsledky diplomové 

práce budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické podobě v repozitáři závěrečných prací UK, 

originál svazku diplomové práce bude k nahlédnutí ve studovně UK FTVS, eventuálně po vyžádání na 

emailové adrese: ivasko.ales@seznam.cz. 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v  diplomové 

práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během 

výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. V maximální možné míře zajistím, aby 

získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Aleš Ivasko 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Aleš Ivasko               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. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:ivasko.ales@seznam.cz
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