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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 

 

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 

Hodnocení dynamické posturální stability tenistů prováděné na UK FTVS 

v Kinesiologické laboratoři. 

Cílem této diplomové práce je hodnocení dynamické posturální stability tenistů 

na přístroji NeuroCom.  

Testování proběhne na přístroji, kde je pohyblivá deska pod chodidly, která se bude 

pohybovat u některých z testů, u dalších testů se pak také bude pohybovat stěna přístroje. 

Vždy je proband upozorněn na to, co se bude testovat, jakým způsobem a co bude přístroj 

dělat. Cílem probanda je udržet co nejlepší stabilitu a v některých testech ji přenášet tak, 

jak přístroj žádá. Součástí testování je i aspekcí hodnocený stoj na jedné dolní končetině. 

Proběhne jedno hodnocení s trváním 45-60 minut.  

V době testování na přístroji budete jištěn/a bezpečnostními popruhy. Bezpečnost během 

testování zajišťuje řešitel projektu. 

Nebudou použity žádné invazivní techniky. Výzkum bude zpracován pod odborným 

dohledem zkušeného fyzioterapeuta v laboratoři UK FTVS. Budou zajištění adekvátních 

podmínek prostředí a adekvátní přípravy účastníků k provádění aktivit v rámci daného 

výzkumu. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u 

aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

 

Do projektu nemohou být zařazeni sportovci s ortopedickým, neurologickým či jiným 

akutním onemocněním. Výběr účastníků bude záměrný na žádost hlavního řešitele. 

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


 

 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové 

práci v studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: 

vachovagabriela@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: Bc. Gabriela Váchová     

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: ................................... 
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