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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise UK FTVS 

 



 

 

  



 

 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

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 Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci diplomové práce 

s názvem Zhodnocení efektu tréninku a prvků z proprioceptivní neuromuskulární facilitace na 

rychlost střelby u hráček 1. ligy házené v ČR prováděné ve sportovní hale TJ Jiskra Havlíčkův 

Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod. 

 

Jedná se o diplomovou práci, bez finanční podpory. 

Období realizace: srpen 2020  – prosinec 2020 

Cílem této práce je zjistit, zda absolvování cvičebního programu založeného na prvcích 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace a využívajícího elastického odporu ovlivní rychlost 

střelby u hráček házené.  

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je cvičení v diagonálách, díky nimž dochází ke 

koativaci více svalových skupin, stabilizaci kloubů a zlepšení celkové koordinace daného pohybu. 

Vy budete toto cvičení provádět proti elastickému odporu. 

Zúčastníte se úvodního měření rychlosti střelby na bránu pomocí ručního radaru a následně budete 

náhodně rozděleny do dvou skupin – kontrolní a intervenční. Intervenční skupina absolvuje 6-ti 

týdenní cvičební program, obsahující soubor tří cviků, které budou prováděny každý den, 1x 

denně, ve 3 sériích, 1. a 2. týden po 10 opakováních, 3. a 4. týden po 12 opakováních a 5. a 6. 

týden po 14 opakováních. Všechny cviky absolvujete jak pro pravou, tak pro levou polovinu těla. 

Na začátku budete seznámena s přesným popisem cviků, bude s Vámi nacvičeno jejich správné 

provedení a v jejich průběhu budete pravidelně kontrolováni. Po intervenci dojde ke kontrolnímu 

přeměření obou skupin. Třetí měření rychlosti střelby proběhne po uplynutí dalších 13- ti týdnů, 

abychom zjistili, zda měla cvičební jednotka dlouhodobější efekt. Pokud budete v kontrolní 

skupině, absolvujete pouze tři měření ručním radarem.  

Budete poučena o přesném popisu a provádění daných cviků řešitelem a v průběhu výzkumu 

budete pravidelně kontrolována. Budou zajištěné adekvátní podmínky prostředí a adekvátní Vaše 

příprava k provádění aktivit v rámci daného výzkumu. Bezpečnost bude zajištěna standardním 

způsobem, zodpovědný pracovník; doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 

Do projektu budete zařazena, jste-li bez bolesti ramenních kloubů a bez akutního 

zejména infekčního onemocnění či v úrazu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Nejedná se o invazivní metodu, nedojde při ní k poškození kožního krytu. Rizika prováděného 

výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci 

tohoto typu výzkumu. 

Prováděné cvičení by nemělo působit bolest, v případě jejího objevení bude cvičení okamžitě 

ukončeno.  

Vaše účast na výzkumu je plně 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: kubalova.bar@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 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje – jméno, příjmení, ročník, které budou 

bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru,  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a3537c5efc7bfce91be677ee22846e0e&tid=1&redir=sezn_ucit&kod=07334


 

 

přístup k nim bude mít hlavní řešitel. 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: 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 projektu: Barbora Kubalová   

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Barbora Kubalová                  

Podpis:.............................  

 

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

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla 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 dostala jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou 

zdravotní prohlídku. Byla jsem poučena 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: .................................... 

  



 

 

Příloha č. 3 – Seznam obrázků 

 

Obrázek č. 1 – Házenkářské hřiště (Tůma, 2015) 

Obrázek č. 2 – Házenkářské posty (Brunei Handball Federation, 2009) 

Obrázek č. 3 – Jednotlivé fáze trestného hodu (Kaczmarek, 2014) 

Obrázek č. 4 - Somatograf házenkářů (modře-muži, červeně-ženy) (Bernaciková, 2010) 

Obrázek č. 5 – Diagonály HK a DK (Adler, 2014) 

Obrázek č. 6 – Stalker radar PRO II (Stalker, 2020) 

Obrázek č.7 - Navinutí odporové gumy – krok 1 (archiv autorky) 

Obrázek č. 8 - Navinutí odporové gumy – krok 2 (archiv autorky) 

Obrázek č. 9 - Navinutí odporové gumy – krok 3 (archiv autorky) 

Obrázek č. 10 – Cvik č. 1 – výchozí poloha (archiv autorky)  

Obrázek č. 11 – Cvik č. 1 – konečná poloha (archiv autorky)  

Obrázek č. 12 – Cvik č. 2 – výchozí poloha (archiv autorky)  

Obrázek č. 13 – Cvik č. 2 – konečná poloha (archiv autorky)  

  



 

 

Příloha č. 4 – Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1 – Charakteristika výzkumného souboru  

Tabulka č. 2 – Výsledky měření PŘED 

Tabulka č. 3 – Výsledky měření PO 

Tabulka č. 4 – Průměrné a rozdílové hodnoty plynoucí z měření 

Tabulka č. 5 – Deskriptivní statistika naměřených dat  

Tabulka č. 6 – Výsledky rozdílů ve stavu, mezi skupinami a interakci mezi stavem a 

skupinou 

Tabulka č. 7 - Post Hoc testy porovnání stavu, skupin a interakce s Bonferonniho korekcí 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 5 – Seznam grafů 

 

Graf č. 1 – Korelační analýza 

Graf č. 2 – Výkony jednotlivých skupin (plynoucí z průměrných hodnot) 

 

 


