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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 s názvem Vliv střelecké polohy vstoje na přesnost opakovaných výstřelů Hard 

Task Rangers prováděné na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy a střelnici Oleško.  

Projekt je bez finanční podpory. Cílem práce je zjistit, při kterém postoji bude dosaženo nejpřesnějších 

zásahů v terči při opakovaných výstřelech. V této práci bude využita metoda popisu sledovaného souboru 

uchazečů, test stability na FootScanu, změření váhy a výšky a porovnání výsledků zásahů v terči při 

opakovaných výstřelech. Budou se porovnávat tři postoje – izraelský, americký a ten, který učí Hard Task 

s.r.o (univerzální postoj). Jedná se o neinvazivní metodu – měření váhy, výšky, měření stability na 

FootScanu (4 měření – stoj spatný se zrakovou kontrolou (30s), bez zrakové kontroly (30s), stoj na pravé 

noze se zrakovou kontrolou (60s) a stoj na levé noze se zrakovou kontrolou (60s)) a vyhodnocování zásahů 

dvojstřelů v terči. Měření proběhne během jednoho dne na střelnici Oleško. Dozor, bezpečnost v místě 

výzkumu a správnost provedení bude vykonávat řešitel Bc. Filip Hofmann za pomoci instruktorů Hard 

Task s.r.o. Projekt by měl objasnit nejvhodnější variantu postoje pro střelbu opakovanými výstřely ve 

vztahu k výsledkům zásahů v terči. Závěrečná práce bude uložena a přístupná v elektronické podobě ve 

studijním informačním systému nebo na e-mail adrese: Filip.hofmann1@gmail.com 

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. V maximální 
možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 
 
Jméno a příjmení předkladatele projektu Bc. Filip Hofmann Podpis: ............................. 

Jméno a příjemní hlavního řešitele a spoluřešitelů Bc. Filip Hofmann 

 
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 v Praze dne …………. 

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

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
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