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Příloha 2 Vzor informovaného souhlasu pro účastníky výzkumu 

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 Vliv rozšířené 

tělesné výchovy u dětí mladšího školního věku. Prováděné na pracovišti ZŠ a MŠ – pracoviště 

anonymizovány.  

Projekt bude probíhat v období: leden 2020 - květen 2020. 

Cílem výzkumného projektu je zjistit zda rozšíření tělesné pohybové aktivity v rámci základního 

školního vzdělávání vede k udržení a zlepšení fyzické kondice u dětí. 

Budete se účastnit 6ti funkčních svalových zkoušek na zkrácené svalové skupiny, vyšetření posturálního 

stereotypu dle Mathiase (Vyšetřovaný ve stoje předpaží do 90 ° a setrvá takto 30 sekund), Thomayerova 

vzdálenost (Vstoje se provede předklon a měří se vzdálenost mezi špičkou třetího prstu a podlahou), 

vyšetření dle Jandy a kol.  flexory kyčelního kloubu-Vleže na zádech s pánví na stole. Netestovaná dolní 

končetina je pevně přitažená k břichu tak, aby byla zcela vyrovnána bederní lordóza. Vyšetřovanou dolní 

končetinu uvede vyšetřující pasivně a šetrně do takové polohy, aby končetina volně visela.), vyšetření 

úklonu (lateroflexe, vyšetřovaný provede úklon a označí se, kam dosáhl nejdelším prstem.), flexory 

kolenního kloubu-Leh na zádech, horní končetiny podél těla. Dolní končetiny spočívají na podložce v 

nulovém postavení. Poté provede vyšetřovaný flexi v kyč. kloubu, test trojhlavého lýtkového svalu- 

není-li uvedený sval zkrácený pak testovaný cvičenec provede dřep na celých chodidlech ( stehna se 

dotýkají lýtek, chodidla jsou rovnoběžně a dotýkají se ) s předpažením, není-li uvedený sval zkrácený 

pak testovaný cvičenec v sedu s nataženými končetinami provede dorzální flexi ( fajfku ), tak že 

chodidlo a bérec svírají ostrý úhel a paty jsou odlepeny od podložky. 

Časová náročnost projektu: celková doba sledování leden 2020 pretest, posttest v květen 2020, 6 

vyšetření, trvání jednoho vyšetření cca 5minut, celkové trvání vyšetření cca 30minut. 

Jedná se o neinvazivní metodu. Během výzkumu bude přítomen odborník z oblasti fyzioterapie Mgr. 

Štufková Markéta, která bude dohlížet nad správností prováděných svalových zkoušek. Z hlediska 

fyzioterapeutických běžných postupů jde o metody vyšetření a postavení v kloubech, postavení páteře, 

centrace kloubů, vyšetření hlubokého posturálního systému. Budou zajištěné adekvátní podmínky dané 

tělocvičny, kde bude probíhat výzkum se společným vedeným rozcvičením všech účastníků před 

realizací měření. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a 

testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

Rizika výzkumného projektu budou minimalizována, pod dohledem odborníka z oblasti fyzioterapie. 

Veškeré vyšetření je bezbolestné, v minimální možné míře se mohou objevit nepříjemné pocity ve 

svalech. 

Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

 

Projektu se nemohou účastnit osoby nemocné, s omezením rozsahu pohyblivosti z jiných příčin než 

zkrácení pro účast v projektu není nutné posouzení lékařem, s akutním onemocněním či v úrazu a 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude zapojení do zkvalitňování vzdělávacího a 

výchovného procesu v české republice. 

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

studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: drdosovaL@seznam.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 

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
mailto:drdosovaL@seznam.cz


získávány následující osobní údaje: jméno a pohlaví testovaných, které budou bezpečně uchovány na 

heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít pouze řešitel diplomové 

práce. Osobní údaje, které by vedly k identifikaci osob budou do 1 dne po testování 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. 

V průběhu výzkumu nebudou pořizovány fotografie, nahrávky ani videa. 

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

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele Lenka Drdošová Bc.   Podpis:........................  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení Mgr. Markéta Štufková   Podpis:........................  

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

mého dítěte 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 platný lékařský 

posudek o způsobilosti k TV a sportu. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast mého dítěte 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: .............................  

 

 

 

 


