
 

 

 



 

 

 



INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní/pane, 

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 Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem: Dlouhodobý a 

trvalý vliv vrcholové formy hry volejbalu na zdravotní stav hráčů. Výzkum bude prováděn v prostředí 

volejbalových klubů hráček. 

Projekt bude probíhat v období: duben 2021 – květen 2021 

Projekt je financován z vlastních zdrojů. 

Cílem výzkumného projektu je zmapovat dlouhodobý vliv vrcholové hry volejbalu na zdravotní a psychický stav 

hráček, po delším časovém období aktivní hry. 

Způsob zásahu bude neinvazivní.  

Budete dotazovány na srozumitelně formulované situace uvedené v dotazníku (např. jak ovlivnil volejbal Váš 

volný čas, vztahy mezi rodinnými příslušníky, jak náročná časově se vám zdá přítomnost v oddíle, jaký má pro 

vás hra význam z hlediska psychosomatiky apod.). Dotazník poslouží jako podklad pro vyhodnocení. Vaše 

odpovědi, zaznamenané v dotazníku budou anonymizovány a po skončení projektu budou originály odpovědí 

zničeny. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 30 minut. 

Pro upřesnění Vašich odpovědí bude potřeba realizovat ještě jeden rozhovor s Vámi, který nepřesáhne 20 min. 

Vašeho času. Rozhovor budu nahrávat na mobilní telefon. Bezprostředně po rozhovoru převedu audiozáznam do 

počítače zajištěného heslem v uzamčené místnosti a z mobilního telefonu bezprostředně celý smažu. Nahrávky 

budou přístupné pouze mé osobě po omezenou dobu, registrované pod číslem Vašeho dotazníku. Neprodleně je 

pak přepíši do textové podoby. Bezprostředně poté bude záznam smazán. Po vypracování Vám bude 

anonymizovaný přepsaný text předložen ke schválení. Poté vymažu i záznam z počítače, který již 

nebudu potřebovat. Zveřejněny budou pouze přepsané anonymizované a Vámi schválené rozhovory či jejich části. 

 

Výzkum bude prováděn v prostorách volejbalových oddílů – v klubovně, kde budou zajištěné adekvátní podmínky 

prostředí. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu výzkumu. 

Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Výzkumu se nezúčastní osoby s akutním (zejména infekční) onemocněním. 

 

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude anonymizovaný výstup práce, sumarizující klady a zápory 

vrcholové hry volejbalu, který může být využit například při trenérské práci s mládeží. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové adrese: 

marketa.zoubelova@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 odpovědi 

na otázky, které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru. Přístup k nim 

bude mít pouze řešitel diplomové práce. Účastníci budou zaevidováni pod náhodným číslem, výzkum bude tedy 

anonymní. Při předávání dotazníku bude realizován pohovor, který má za úkol upřesnit nebo vysvětlit případné 

nesrovnalosti nebo nepochopené otázky, tento pohovor bude označen v audiozáznamu verbálně konkrétním 

náhodně vybraným číslem respondenta. Po předání textu a upřesňujícím pohovoru nebude již možné jakkoli spojit 

konkrétní osobu s anonymizovaným dotazníkem. 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. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována 

v anonymní podobě a publikována 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 účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Markéta Hrbáčková 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Markéta Hrbáčková   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. 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: .................................... 

 

 

Souhlasím s textem přepsaného a anonymizovaného rozhovoru v rámci výše uvedeného výzkumu. 

 

Místo, datum…………….. 

Jméno a příjmení účastníka…………………………………Podpis účastníka…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozvání k účasti klubům, které budou pozvání rozesílat sportovcům 

 

Vážený pane/Vážená paní, 

 

jmenuji se Markéta Hrbáčková a jsem studentkou oboru TVS, na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy (UK FTVS). Obracím se na Vás se žádostí o pomoc při výzkumu s názvem Vliv 

volejbalu na sportovní a po sportovní život hráček. Primárním cílem diplomové práce je výzkum 

problému, týkajícího se vlivu volejbalu na sportovní a po sportovní život hráček. Dále si klade za cíl 

naznačit vliv výkonnostního volejbalu na další život hráčky a na jeho kvalitu po ukončení výkonnostní 

volejbalové kariéry. Práce má dále naznačit specifika ženského volejbalu v oblasti sociální a sportovní 

psychologie. 

 

Jména všech účastníků a všech klubů budou anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, 

bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě ve výzkumných pracích, případně v odborných 

časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné 

práci na UK FTVS. 

 

Tím, že níže uvedený e-mail přepošlete ženám hrající II. výkonnostní soutěž ve Vašem klubu s žádostí, 

aby mě kontaktovaly ohledně zájmu ve výzkumu na můj e-mail: marketa.zoubelova@email.cz, 

potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte s realizací výzkumu ve Vašem klubu, o kterém jste byl/a 

informován/a, jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to 

písemně Etické komisi UK FTVS. Účast jednotlivých sportovců je zcela dobrovolná a každý z nich 

může účast odmítnout, případně z účasti kdykoliv během vyplňování odstoupit.  

Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod číslem: 63/21. 

S výsledky studie se můžete poté seznámit pomocí dotazu na emailové adrese: 

marketa.zoubelova@email.cz. 

 

Děkuji Vám za spolupráci 
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Příloha č. 1 

Anketní formulář pro výzkum důsledků hry na zdraví 
hráček druhé ligy volejbalu v aktivní hráčské době  

  

Psychosomatické jevy, spojené s výkonnostním 
volejbalem 
Četnost výskytu jevu za zkoumanou dobu   

málo 
četné 
(ano, ne) 

dlouhodobě 
(ano, ne) 

Označení  A B 
Ovlivňuje volejbal váš psychický stav v oblasti poruch spánku?   

Způsobují vám okolnosti spojené s volejbalem stavy nervozity a 
podráždění (kolektiv)?  

  

Způsobují vám okolnosti spojené s volejbalem problémy 
v partnerském vztahu? 

  

Způsobují vám problémy spojené s volejbalem potíže v oblasti 
komunikace a soužití s rodinou (děti, příbuzní, partner)? 

  

Máte pocit, že volejbal zabírá příliš mnoho vašeho volného času 
(mimo dobu, strávenou s rodinou)? 

  

Máte pocit, že jedna nesoustředěná hráčka dokáže zvrátit k horšímu i 
velmi dobře se vyvíjející utkání? 

  

Máte pocit, že nestabilní psychický stav jedné hráčky dokáže ovlivnit 
herní výkon celého družstva? 

  

Máte pocit, že negativní jednání jedné hráčky dokáže narušit trénink i 
hru celého družstva? 

  

Mohl by negativní psychický postoj jedné hráčky narušit dlouhodobě 
vztahy v družstvu? 

  

Mohly by špatně se vyvíjející vztahy jedné nebo několika hráček vůči 
ostatním narušit fungování družstva až do jeho destrukce? 

  

Máte pocit, že jednání trenérky nebo trenéra vůči vám je 
neprofesionální? 

  

Máte pocit, že jednání trenéra nebo trenérky narušuje významně 
činnost družstva? 

  

Máte pocit, že byste měla svoji činnost v družstvu ukončit?   

Má volejbal pozitivní vliv na váš soukromý život v oblasti mezilidských 
vztahů (noví přátelé apod.)? 

  

Mají vztahy v družstvu pozitivní vliv na vaše rozhodování v soukromém 
životě (přátelské rady, kolektivní pomoc)? 

  

Má vaše sportovní výkonnost pozitivní vliv na vaši celkovou náladu 
obecně? 

  

Máte dojem, že volejbal přinesl do vašeho života nový smysl? 
 

  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Anketní formulář pro výzkum důsledků hry na zdraví 
hráček po aktivní hráčské době  

  

Psychosomatické jevy, spojené s výkonnostním 
volejbalem 

málo  
(ano, ne) 

dlouhodobě 
(ano, ne) 

Označení  A B 
Poznamenal ukončení vaší činnosti v družstvu nějaký konflikt 
s ostatními hráčkami nebo trenérem? 

  

Byl důvodem ukončení vaší činnosti v družstvu stav celkového 
vyčerpání? 

  

Byl důvodem ukončení vaší činnosti v družstvu pocit nedostatku času?   

Ovlivnil volejbal váš psychický stav v oblasti trvalých poruch spánku?   

Způsobily vám okolnosti spojené s ukončením činnosti stavy nervozity 
a podráždění nebo smutku?  

  

Způsobilo vám ukončení volejbalové kariéry problémy v partnerském 
vztahu? 

  

Způsobilo vám ukončení volejbalové kariéry pocit vyhoření nebo 
životního nenaplnění či prohry? 

  

Máte pocit že váš odchod z družstva byl předčasný?   

Máte pocit, že vám volejbal dal základ pro spokojený a šťastný život? 
Byl pro vás v tomto přínosem? 

  

Zůstáváte i po skončení volejbalové kariéry v užším kontaktu 
s ostatními hráčkami („životní přátelství“)? 

  

Máte pocit, že volejbal byl jediné, co mělo ve vašem životě nějaký 
smysl? 

  

Máte pocit, že vám po ukončení sportovní kariéry volejbal vůbec 
nechybí?  

  

Máte pocit, že volejbal zlepšil vaší pozici ve společnosti (přátelé, 
zaměstnání)? 

  

Máte pocit, že příčinou vašeho odchodu z družstva byly trvalé 
negativní vztahy s jinou hráčkou nebo hráčkami? 

  

Myslíte, že tréninkové postupy vašeho trenéra nebo trenérky byly za 
všech okolností korektní a profesionální? 

  

Máte pocit, že na výkonu jedince příliš nezáleží, ale pro úspěšnou hru 
je potřeba především jednotný kolektiv hráček? 

  

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Anketní formulář pro výzkum důsledků hry na zdraví 
hráček  

  

Fyzické jevy, spojené s výkonnostním volejbalem 
Četnost výskytu jevu za zkoumanou dobu   

málo 
četné 
(ano, ne) 

dlouhodobě 
(ano, ne) 

Označení  A B 
Máte pocit, že volejbal zlepšil váš celkový fyzický stav?   

Měla jste v důsledku hry volejbalu nějaká zranění krátkodobého 
charakteru? 

  

Máte v důsledku hry volejbalu nějaká zranění dlouhodobého 
charakteru? 

  

Máte pocit, že po ukončení výkonnostního volejbalu se váš fyzický stav 
významně zhoršil? 

  

Máte pocit, že vaše činnost ve výkonnostním družstvu zlepšila vaši 
životosprávu, v občanském životě celkově? 

  

Máte pocit, že vaše činnost ve výkonnostním družstvu měla vliv na 
vaši další sportovní kariéru, po ukončení soutěžní činnosti? 

  

 

 

 

 


