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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
Vážený pane, 

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 „Efekt cíleného tréninku dolních fixátorů lopatek na funkci pletence ramenního u 

hráčů ragby“, prováděné na hřišti RC Praga Praha. 

Cílem práce je ověřit, zda Vy, hráč ragby s bolestivými stavy v oblasti ramen, máte dostatečně fixované 

lopatky. Dalším cílem práce je vytvořit takovou cvičební jednotku, která by zajistila správnou aktivitu dolních 

fixátorů lopatek a tuto skutečnost ověřit měřením. Posledním cílem je dokázat, že správná fixace lopatek Vám 

pomůže při aktivitách, které pro ragby potřebujete. 

Měřena je délka přihrávky a svalová síla horní končetiny v II. FLX diagonále dle PNF při tahu kladky 

s odporem. Součástí sběru dat bude také anamnestický dotazník a standardizovaný test LSST dle Kiblera pro 

měření aktivity dolních fixátorů lopatek. Při tomto testu se měří vzdálenost dolních úhlů lopatek od hrudní páteře 

ve třech polohách paží. Jedná se o neinvazivní metodu.  

Měření bude probíhat na začátku a na konci výzkumu. Mezi tím proběhne cílený trénink dolních 

fixátorů lopatek, který bude probíhat 3x týdně v rámci tréninků ragby po dobu 6 týdnů. Vybrané cviky vycházejí 

z poznatků kineziologie a odpovídají testovaným pohybům v rámci studie publikované Kiblerem v American 

Journal of Sport Medicine v roce 2008. Časová náročnost kompletního testování včetně vyplnění dotazníku bude 

přibližně 1 hodina. 

 Během výzkumu nebudete vystaveni většímu riziku, než jaké vzniká při běžném tréninku ragby. Na 

správnost provedení testů, rozcvičení před měřením a před kompenzačním cvičením a na správnost provedení 

cviků zařazených do cvičební jednotky dohlédne fyzioterapeut Bc. Michal Přibyl, který je též řešitelem 

výzkumu. Výzkumu se nezúčastníte s akutním poraněním ramenního kloubu, s akutním onemocněním či v úrazu 

diagnostikovaném lékařem a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu.  

 Pro ostatní účastníky se jedná o výhradně bezbolestné metody jak měření, tak tréninku. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

Očekávaným přínosem je vyšší aktivita dolních fixátorů lopatek a tím lepší funkce pletence ramenního. 

Jedná se tak mimo jiné o prevenci zranění v oblasti ramenních kloubů. 

Diplomová práce bude uveřejněna na webu a ve studentském informačním systému (SIS), v případě 

zájmu budou data zpřístupněna na e-mailu: pribyl.mi@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. 

Anonymizace Vaší osoby na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, 

znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Michal Přibyl      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 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 jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl jsem poučen 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: ............................ 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:pribyl.mi@seznam.cz
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Příloha č. 5: Anamnestický dotazník 

Anamnestický dotazník 

Jméno:       Datum: 

Věk:       Dominantní horní končetina: 

Post v ragby: 

Závažnější úrazy a operace na pohybovém aparátu: 

 

 

Jak dlouho se aktivně věnujete ragby? 

 

 

Jak často se věnujete tréninku ragby? 

 

 

Jaké další sporty (včetně posilování, kompenzací) k ragby provádíte? Jak často? 

 

 

Měl jste někdy úraz v oblasti ramenního kloubu? Jaký, kdy a jak byl řešený?  (pouze 

lékařem ošetřené úrazy) např.: luxace, subluxace (vykloubení), zlomeniny klíční kosti, pažní 

kosti, natržení či přetržení vazů AC kloubu atd. 

 

 

Míváte bolesti ramenních kloubů při tréninku nebo při cvičení? 

 

 

Využíváte taping pro stabilizaci ramenního kloubu na zápasy ragby? Jak často? 

 


