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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  účastí 

Vašeho syna dcery ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce s názvem: Komparace výsledků 

testů herních dovedností a herního výkonu u žáků vybrané ZŠ prováděné na UK FTVS a Základní 

škole Žitomířská 885, Český Brod.  

Cílem práce je porovnání efektivnosti pedagogických přístupů na herního výkonu žáků ve čtyřech 

sportovních hrách – florbalu, fotbalu, volejbalu a házené. Práce bude prováděna na základě nepřímého 

expertního pozorování, na základě vytvořených škál pro herní výkon.  

Pozorování bude probíhat v rámci hodin tělesné výchovy v období od prosince 2019 do dubna 2020 

pozorování nebude zasahovat do hodin TV. Žáci budou pozorování pouze při utkáních ve vybraných 

sportovních hrách. Do testování budou zapojeni pouze žáci, kteří nemají od svého pediatra zakázanou 

aktivní účast na hodinách tělesné výchovy. 

Jedná se o neinvazivní výzkumnou metodu. Bezpečnost při testování bude zajištěna pedagogickým 

dozorem, standardně jako při běžné hodině TV. Budou zajištěné adekvátní podmínky daného 

prostředí.  Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v hodinách TV. 

Do projektu nebude zařazen žák, který bude mít zranění, akutní onemocnění či omezením pohybového 

aparátu nebo bude rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

 

Očekávaným výstupem práce je zhodnocení efektivnosti pedagogického přístupu u jednotlivých 

sportovních her. 

Účast Vašeho syna 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), nebo na e-mail adrese: jan.kafka21@gmail.com 

Práce bude zpracována formou diplomové práce, kde budou veškeré údaje anonymizovány. Získaná 

fotodokumentace a videomateriál probandů bude upravena tak, aby nebyla možná jejich identifikace.  

Bude využita k ilustraci práce a po obhajobě práce bude z veškerých zařízení odstraněna. 

 

Ochrana osobních dat: Osobní data žáků nebudou poskytována k dalšímu zpracování mimo potřeby 

tohoto výzkumu. K osobním údajům budou mít přístup pouze řešitelé a spolupracovníci na výzkumu. 

Tato data budou uchovávána na nosiči, ke kterému má přístup pouze řešitel výzkumu. Osobní data 

žáků budou z nosiče smazána v 30. 4. 2020 Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s 

pravidly vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o 

zpracování osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje jméno, příjmení a rok narození, 

které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači, přístup k nim bude mít řešitel výkumu 

a budou 30. 4. 2020 smazány. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována 

v anonymní podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS 

 

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: K audiovizuálnímu záznamu budou mít přístup 

pouze pozorovatelé, kteří budou hodnotit herní výkon žáků. Po provedení hodnocení budou tyto 

záznamy smazány. K neanonymizovaným videím bude mít přístup řešitel výzkumu a hodnotitelé 

spolupracující na výzkumu. Videa budou uchována na heslem zajištěném počítači, ke kterému má 

přístup řešitel výzkumu. Video nahrávky nebudou publikována a budou smazána 30. 4. 2020 

 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Jan Kafka  

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
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Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Jan Kafka                            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 můj syn má 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, datum .................... 

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

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  
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Plán vyučovacích jednotek 

 

Datum Sk. Fl A Sk. Fl B Sk. Vo A 
Sk. Vo 

B 

Sk. Fo 

A 
Sk. Fo B 

Sk. Há 

A 
Sk. Há B 

4.12 XXXXX XXXX XXXX XXXX Hala Tunel XXXX XXXX 

6.12 Hala Tunel XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

11.12 XXXX XXXX XXXX XXXX Tunel Hala XXXX XXXX 

13.12 Tunel Hala XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

18.12 XXXX XXXX XXXX XXXX Hala Tunel XXXX XXXX 

20.12 Hala Tunel XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

8.1 XXXX XXXX XXXX XXXX Tunel Hala XXXX XXXX 

10.1 Tunel Hala XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

15.1 XXXX XXXX XXXX XXXX Hala Tunel XXXX XXXX 

17.1 Hala Tunel XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

22.1 XXXX XXXX XXXX XXXX Tunel Hala Hala Tunel 

24.1 Tunel Hala Hala Tunel XXXX XXXX XXXX XXXX 

29.1 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Tunel Hala 

5.2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Hala Tunel 

7.2 XXXX XXXX Tunel Hala XXXX XXXX XXXX XXXX 

12.2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Tunel Hala 

14.2 XXXX XXXX Hala Tunel XXXX XXXX XXXX XXXX 

19.2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Hala Tunel 

21.2 XXXX XXXX Tunel Hala XXXX XXXX XXXX XXXX 

26.2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Tunel Hala 

28.2 XXXX XXXX Hala Tunel XXXX XXXX XXXX XXXX 

4.3 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

6.3 XXXX XXXX Tunel Hala XXXX XXXX XXXX XXXX 
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Hodnocení IHV  

 

Skupina A IHV Skupina B IHV 

Žák 1  Žák 1  

Žák 2  Žák 2  

Žák 3  Žák 3  

Žák 4  Žák 4  

Žák 5  Žák 5  

Žák 6  Žák 6  

Žák 7  Žák 7  

 

 

 

Hodnocení THV 

 

Skupina A THV Skupna B THV 

  

 

 

 


