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Příloha 1 - Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha 2 - Informovaný souhlas 

 INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážení rodiče, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a 

zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů 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 ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci 

diplomové práce s názvem Porovnávání úrovně zatížení u různých typů malých fotbalových her 

v kategorii starších žáků, prováděné v areálu fotbalového klubu Motorlet Praha (Butovická 35, 

158 00 Praha 5. 

 

 Výzkum bude probíhat v období od ledna 2021 do května 2021  

Cílem výzkumného projektu je analýza a komparace vnějšího zatížení jednotlivých hráčů při 

změnách podmínek malých fotbalvých her. 

 

Výzkum se bude skládat ze 4 měření. Tyto měření proběhnou po dohodě s hlavním trenérem v 

časech tréninků kategorie U14, během několika týdnů, přičemž každé měření bude v rámci jejich 

tréninkové jednotky. Každé měření se bude soustředit na jednu hru malého formátu, jejíž pravidla 

se budou každé měření měnit. Tyto proměnné jsou již vypsány výše. Hráči budou hrát hru podle 

pravidel, které jim budou před každým měřením vysvětlena. Měření budou probíhat ihned po 

rozcvičení, to znamená, že hráči budou plně připraveni do hry a do výsledků se nepromítne jejich 

případná únava, která by mohla výsledky zkreslit, pokud by měření probíhalo po tréninkové 

jednotce. Každé měření se bude skládat ze 2 malých fotbalových her, které budou mít odlišná 

pravidla. Délka měření se může v rámci minut lišit, ale nikdy nepřesáhne 30 minut. Všechna 

měření proběhnou ve stejných podmínkách, a to na ploše s umělým travnatým povrchem. 

Hráči budou mít na sobě přístroj GPS tracking system. Tento přístroj zaznamenává pohybovou 

aktivitu hráče (zrychlení, celkovou uběhnutou vzdálenost, běh v různých rychlostech, a další) a 

srdeční frekvenci hráče během zatížení. Přístroj GPS tracking system hráči po skončení měření 

odevzdají budou vyjmuta naměřená data a následně analyzována.  

 

Bezpečnost bude zajištěna standartním způsobem. Měření bude prováděno na hřišti s umělým 

povrchem.   Hráči musí zvolit odpovídající obutí, a to kopačky nebo turfy. Důležité bude také 

vhodné rozcvičení a zapracování hráčů. Hřiště budou postaveny tak, aby se minimalizovalo riziko 

zranění probanda s okolními předměty (zábradlí, branky, střídačky) a bude zajištěno, aby byla 

bezpečná vzhledem k případnému náledí. Na bezpečnost bude dohlížet hlavní trenér kategorie 

U14 Martin Kumšta. Vzhledem k chladnějšímu počasí během zimního období budou hráči 

povinni se vhodně a správně obléknout. Rizika spojená s testováním nepřesáhnou rizika 

očekávaná u běžného tréninku a cvičení, které jsou testovaní zvyklí vykonávat pravidelně v rámci 

tréninku. 

 

Do projektu nemůže být zařazen hráč, pokud bude mít zranění, akutní infekční onemocnění nebo 

jakékoli onemocnění či omezení pohybového aparátu a když bude po rekonvalescenci 

onemocnění či úrazu. 

Účast Vašeho syna na projektu není finančně ohodnocená a je dobrovolná.  

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás budou hodnoty z GPS o výkonu Vašeho syna, 

díky kterým budete moci vidět, do jaké srdeční frekvence se hráč během jednotlivých formátů her 

dostal a jaký byl jeho pohybový projev během hry. Jednotlivé výsledky hráče je možno po konci 

výzkumu porovnat s celkovými výsledky, ve kterých budou anonymně zobrazeny výsledky 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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ostatních hráčů, a tím určit jeho silné a slabé stránky v jednotlivých parametrech měření s 

porovnáním s ostatními – na základě přiděleného čísla, pod kterým bude Váš syn vystupovat po 

celou dobu výzkumu. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na e-mailové adrese 

hruskaradek@email.cz 

 

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 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: věk, pohlaví, výška a váha, ostatní 

údaje budou pouze ze systému GPS, který hráč odevzdá po skončení každého měření. Všechny 

tyto údaje budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, 

přístup k nim bude mít hlavní řešitel.  

Výsledky ze systému GPS nebudou přidělovány k jednotlivým jménům hráčů, ale pod čísla 

(každý hráč bude mít svoje), aby byla zachována anonymita. 

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/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány 

žádné fotografie, videa ani audio nahrávky. 

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

 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele  projektu:  Bc. Radek Hruška 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučen: Bc. Radek Hruška    Podpis:........................ 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí mého syna 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 od sportovního lékaře. 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: .............................  

 

 

 

mailto:hruskaradek@email.cz

