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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

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 na UK FTVS  s názvem 

„Vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu“ prováděné na katedře 

fyzioterapie UK FTVS v Praze.  

1. Cílem studie je zjistit, v jakém stavu se nachází vestibulární aparát u akrobatických 

sportovců v porovnání se zdravou populací.  

2. K měření dynamické posturální stability bude využit přístroj Neurocom Smart Equi 

Test protokol S T,  ead Shake a inVision.  ěření sestává z šesti následujících 

testů: Sensory  r anisation Test  S T ,  otor Control Test   CT ,  ead Shake-

Sensory  r anisation Test   S-S T , Perception Time Test  PTT  a  ynamic 

Visual  cuity   V   Test. V testech S T,  CT a  S-S T Vám bude měřena 

schopnost stability stoje za různých podmínek – stoj s otevřenýma očima, stoj se 

zavřenýma očima, při pohybu podložky, při pohybu okolí  sestávaného z desky 

přístroje NeuroCom    ui Test   nebo kombinace předešlých. V testech PTT a 

 V  Vám bude měřena schopnost vidění optotypu    . V testu PTT v klidu a v 

testu  V  za pohybu hlavy do třech různých směrů – horizontálně  rotace hlavy , 

vertikálně  fle e a e tenze hlavy  a úklony ze strany na stranu. Tyto testy už 

neprobíhají na podložce přístroje, ale 2 metry od vyšetřovacího monitoru a je použit 

head tracker – zařízení, které nasazením na hlavu sleduje směr a rychlost pohybu 

hlavy a promítá ho na obrazovku. Pomocí této zpětné vazby budete moci přesně 

zvládnout dané požadavky pro každý test. 

3.  ěření bude probíhat jednorázově po dobu cca 60 minut 

4. Výzkumu se nezúčastníte, pokud máte akutního zranění pohybového aparátu, stavy 

akutní infekce nebo zánětu, onemocnění s poruchami propriocepce, 

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
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nekompenzované poruchy zraku, poruchy vnitřního ucha, verti o, akutní stavy po 

úrazech hlavy a páteře, nekompenzované kardiolo ické onemocnění, neurolo ické 

onemocnění, whiplash syndrom, mozečkový syndrom a jiné mozečkové poruchy, 

závažnější ortopedické patolo ie apod.  

5. Jedná se o plně neinvazivní metodu. Rizika prováděného testování nebudou vyšší 

než běžně očekávaná rizika u tohoto typu testování. Na bezpečnost pacienta bude 

v průběhu měření dohlížet odborný personál působící na katedře fyzioterapie UK 

FTVS. 

6. Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

7. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a 

publikována v diplomové práci, případně v odborných časopisech, mono rafiích 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 foto rafie ani videozáznam. 

8. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit ve 

studentském informačním systému  SIS  v diplomové práci nebo na e-mail adrese: 

salbabova.anna@gmail.com 

9. V ma imální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc.  nna Šalbabová 

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  tické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 ísto, datum ............................ 

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