
  
 

Přílohy  

Příloha 1: Souhlas Etické komise UK FTVS  

 

  



  
 

Příloha 2: Informovaný souhlas 

 

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 na UK FTVS v rámci 

diplomové práce s názvem Využití metody FMS jako prevence zranění u atletů staršího školního 

věku prováděné v posilovně UK FTVS – tunel. 

Projekt proběhne 06.05.2020.  
Projekt není financován.  
Cílem výzkumného projektu je otestovat funkční připravenost účastníků výzkumu pomocí dvou 

testů dle metody FMS (hluboký dřep, výkrok přes překážku).  
Jedná se o neinvazivní typ výzkumu. Vaše dítě se bude účastnit dvou testů podle metody FMS, 

která má za cíl zhodnotit a identifikovat správné a chybné pohybové vzory, tedy zda jsou svalové 
řetězce ve správném pořadí, mobilita ve správném rozsahu pohybu a stabilita ve správné 

rovnováze. Systém FMS je efektivní v rámci přehledného bodování dle pevných kritérií, které 
jsou podloženy vědeckým a dlouholetým výzkumem. Pro tento výzkum jsem si vybral test 

výkroku přes překážku a hlubokého dřepu. Oba tyto testy mají totiž nejblíže k pohybům 

prováděným v atletice. Každý pohybový vzor (test) provede Vaše dítě maximálně ve třech 

opakováních. U výkroku přes překážku test provede na pravou i levou dolní končetinu. Během 

testování bude Vaše dítě snímáno dvěma kamerami, z čelního a bočního pohledu. Z těchto kamer 

budou následně testy vyhodnoceny. Hodnocení bude spočívat v přidělení skóre dle daných kritérií 

na stupnici od 0 do 3. Dále bude provedení testů popsáno i slovně. 
Testování bude provedeno v jeden den, nezabere více jak 2 hodiny a bude jednorázové.  
Oba testy mají nejblíže k základním pohybům v atletice, a tudíž to nebude náročný pohyb, který 

by Vaše dítě předtím neprovádělo. Měření není psychicky ani fyzicky náročné. Před měřením se 

dítě řádně rozcvičí. Budou zajištěné adekvátní podmínky daného prostředí. Bezpečnost bude 

zajišťovat řešitel projektu. U měření bude přítomen vedoucí práce PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D, 

MBA. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.  
Projektu se nemůže účastnit jedinec, pokud má akutní zdravotní onemocnění, dlouhodobé 

zdravotní problémy, zranění nebo jiná onemocnění, omezení pohybového aparátu či bude 

v rekonvalescenci po nemoci či úraze. 
Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vaše dítě bude detailní diagnostika pohybu a z toho 
plynoucí doporučení pro praxi.  
Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na e-mailové adrese: 
wagner.stepan@gmail.com 
Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

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

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:wagner.stepan@gmail.com


  
 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: iniciály, pohlaví, věk, hmotnost a 

výška, které budou následně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru. 

Přístup k těmto údajům bude mít pouze řešitel a vedoucí diplomové práce a budou do 1 měsíce 

po testování smazány. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, 
které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, 
aby jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k 
identifikaci účastníků výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 
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: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena 
začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. 
Neanonymizované fotografie budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači 

v uzamčeném prostoru. Přístup k těmto údajům bude mít pouze řešitel a vedoucí diplomové práce 
Neanonymizované fotografie budou do 1 týdne po vyfotografování osob smazány.  
Pořizování videí: V rámci výzkumu bude pořizován videozáznam. K videozáznamům budu mít 

přístup já a vedoucí práce. Neanonymizované videozáznamy budou před smazáním bezpečně 

uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené místnosti a budou bezprostředně smazány 

do 1 měsíce po ukončení testování. Videozáznam nebude nikdy publikován. 
Pořizování audionahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné 

audionahrávky. 
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 
 
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Štěpán Wagner  
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Štěpán Wagner       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 mé dítě 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. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden 

originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 
 
Místo, datum .................... 
Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 
Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  
 
 
  



  
 

Příloha 3: Hodnocení hlubokého dřepu (FMS 1) podle Cooka a kol. (2010) 

 
  



  
 

Příloha 4: Hodnocení výkroku přes překážku (FMS 2) podle Cooka a kol. (2010) 

 
 

  



  
 

Příloha 5: Protokol využitý během testování (vypracován A. Kaplanem) 

 
 


