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Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise UK FTVS



 

 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu pro experimentální skupinu 

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 jemných manuálních technik na statickou a 

dynamickou posturální stabilitu“ prováděné v laboratoři na katedře fyzioterapie na UK FTVS. 

Cílem práce je zjistit jaký vliv na statickou a dynamickou posturální stabilitu mají jemné manuální techniky 

prováděné v oblasti bederní páteře a na dolních končetinách. 

Výzkum bude probíhat ve dvou měřeních. Byl(a) jste náhodně vybrán(a) do experimentální skupiny. 

V tomto případě jako první provedeme testování statické a dynamické posturální stability, které proběhne 

pomocí 4 standardizovaných testů - Stance Test, Star Excursion Balance Test, Timed Up and Go Test a Sit-

to-Stand Test. Také dostanete k vyplnění dotazník nálad Profile of Mood States. Poté proběhne intervence, 

ve které budu provádět jemné manuální techniky v oblasti bederní páteře a dolních končetin. Poté proběhne 

testování znovu. Navíc vyplníte krátký dotazník o tom, jestli po intervenci cítíte nějakou změnu na těle - 

Global Patient Impression of Change Scale. Po jednom týdnu provedeme testování naposledy. 

Všechny metody použité v tomto výzkumu budou neinvazivní, bez porušení kožního krytu. Rizika 

prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u testování a intervencí prováděných 

v rámci tohoto typu výzkumu. 

Výzkum bude probíhat v období od května 2019 do prosince 2019. Výzkum proběhne u každého probanda 

ve dvou fázích. V první fázi proběhne vstupní vyšetření, poté intervence pomocí jemných manuálních 

technik, po intervenci proběhne znovu vyšetření, doba trvání první fáze je 1 hodina. Ve druhé fázi proběhne 

pouze kontrolní vyšetření po jednom týdnu od intervence, doba trvání je 15 minut. 

Na Vaši bezpečnost během výzkumu bude dohlížet řešitelka výzkumu. Intervence je pasivní, prováděná 

pouze terapeutem na těle probanda, celá intervence je bezbolestná. Do výzkumu nebudou zařazeny osoby 

s akutním onemocněním, úrazem, po operaci, s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového 

aparátu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Očekávaným přínosem toho výzkumu je zjištění vliv jemných manuálních technik na statickou a 

dynamickou posturální stabilitu. 

Vaše účast na tomto výzkumu je zcela dobrovolná a nebude finančně ohodnocena. 

Všechna získaná data budou využita pro vypracování diplomové práce. S celkovými výsledky a závěry 

tohoto výzkumu se můžete seznámit v této diplomové práci, která bude po úspěšném obhájení uveřejněna 

na stránkách Repozitáře závěrečných prací (www.is.cuni.cz/webapps/zzp) nebo na e-mail adrese: 

janahrmova@seznam.cz. 

Získaná data budou zpracována a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomové práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita 

k další výzkumné činnosti na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během výzkumu 

nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznamy.  

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Bc. Jana Hrmová   Podpis: ............................ 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:  Bc. Jana Hrmová    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. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku. 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 a datum   ................................................ 

Jméno a příjmení účastníka ................................................    Podpis: ............................. 
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Příloha č. 3 – Vzor informovaného souhlasu pro kontrolní skupinu 

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 jemných manuálních technik na statickou a 

dynamickou posturální stabilitu“ prováděné v laboratoři na katedře fyzioterapie na UK FTVS. 

Cílem práce je zjistit jaký vliv na statickou a dynamickou posturální stabilitu mají jemné manuální techniky 

prováděné v oblasti bederní páteře a na dolních končetinách. 

Výzkum bude probíhat ve dvou měřeních. Byl(a) jste náhodně vybrán(a) do kontrolní skupiny. V tomto 

případě jako první provedeme testování statické a dynamické posturální stability, které proběhne pomocí 4 

standardizovaných testů - Stance Test, Star Excursion Balance Test, Timed Up and Go Test a Sit-to-Stand 

Test. Dále také dostanete k vyplnění dotazník nálad Profile of Mood States. Další testování proběhne jednu 

hodinu po prvním měření. Po jednom týdnu provedeme testování naposledy. 

Všechny metody použité v tomto výzkumu budou neinvazivní, bez porušení kožního krytu. Rizika 

prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u testování a intervencí prováděných 

v rámci tohoto typu výzkumu. 

Výzkum bude probíhat v období od května 2019 do prosince 2019. Výzkum proběhne u každého probanda 

ve dvou fázích. V první fázi proběhne vstupní vyšetření, poté intervence pomocí jemných manuálních 

technik, po intervenci proběhne znovu vyšetření, doba trvání první fáze je 1 hodina. Ve druhé fázi proběhne 

pouze kontrolní vyšetření po jednom týdnu od intervence, doba trvání je 15 minut. 

Na Vaši bezpečnost během výzkumu bude dohlížet řešitelka výzkumu. Intervence je pasivní, prováděná 

pouze terapeutem na těle probanda, celá intervence je bezbolestná. Do výzkumu nebudou zařazeny osoby 

s akutním onemocněním, úrazem, po operaci, s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového 

aparátu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Očekávaným přínosem toho výzkumu je zjištění vliv jemných manuálních technik na statickou a 

dynamickou posturální stabilitu. 

Vaše účast na tomto výzkumu je zcela dobrovolná a nebude finančně ohodnocena. 

Všechna získaná data budou využita pro vypracování diplomové práce. S celkovými výsledky a závěry 

tohoto výzkumu se můžete seznámit v této diplomové práci, která bude po úspěšném obhájení uveřejněna 

na stránkách Repozitáře závěrečných prací (www.is.cuni.cz/webapps/zzp) nebo na e-mail adrese: 

janahrmova@seznam.cz 

Získaná data budou zpracována a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomové práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita 

k další výzkumné činnosti na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během výzkumu 

nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznamy.  

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Bc. Jana Hrmová   Podpis: ............................ 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení  Bc. Jana Hrmová    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. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku. 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 a datum   ................................................ 

Jméno a příjmení účastníka ................................................    Podpis: ............................. 
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Příloha č. 4 – Vstupní anamnestický dotazník 
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