Příloha 1

Příloha 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 Vaší účastí/
s účastí Vašeho syna - dcery ve výzkumném projektu realizovaném v Laboratoři tréninkové adaptace
UK FTVS s názvem „Diagnostika svalových dysbalancí u různých druhů sportů realizovaná pomocí TMG“
Výzkumný projekt je financován v rámci řešení projektu PROGRES Q 41. Hlavním cílem projektu je
diagnostikovat svalové dysbalance vzniklé v závislosti na Vaší - s účastí Vašeho syna - dcery sportovní
specializaci ....................... a na základě této diagnostiky vytvořit individuální kompenzační programy.
Použitým přístrojem pro diagnostiku je Tensiomyograf TMG 100, který dokáže diagnostikovat funkční
svalové napětí s možností analyzovat jednotlivé svaly odděleně. Přístroj je vybaven speciálním
snímačem, který Vám / Vašemu synovi - dceři bude umístěn na kůži nad vybranou svalovou skupinu,
která bude uměle stimulovaná elektrostimulátorem. Přístroj bude obsluhován vyškoleným
zaměstnancem Laboratoře tréninkové adaptace. Nebudou použity žádné invazivní metody. Měření
bude probíhat jednou a celkovou dobu měření odhadujeme na jednu hodinu. Elektrické impulsy
mohou způsobovat mírnou pichlavou bolest u citlivých jedinců, z tohoto důvodu nebudete-li chtít v
měření pokračovat, bude měření okamžitě přerušeno. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než
běžně očekáváná rizika u testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená.
Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a dílčí části budou
publikovány v bakalářské/diplomové práci (nehodící se škrtne), 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 osob 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. S výsledky studie se budete moct
seznámit na Studijním informačním systému Univerzity Karlovy, kde jsou všechny typy závěrečných
prací archivovány, eventuálně po vyžádání na emailové adrese steffl@ftvs.cuni.cz.
V maximální možné míře bude zajištěno, aby získaná data nebyla zneužita.

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Mgr. Michal Šteffl, Ph.D
......................
Jméno a příjemní a spoluřešitelů:……………………………………………

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: ....................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce .........................................
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi .................................... Podpis: .............................

