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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

Vážený pane, 

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 

Hodnocení dynamické posturální stability u hráče rugby - prevence zranění v rugby 

prováděné na UK FTVS, kineziologická laboratoř katedry fyzioterapie. 

Budete měřen pomocí přístroje NeuroCom® EquiTest® v několika vybraných testech 

pro určení kvality dynamické posturální stabilizace. V testech Vám bude měřena 

schopnost stability stoje za různých podmínek – stoj s otevřenýma očima, stoj se 

zavřenýma očima, při pohybu podložky, při pohybu okolí (sestavaného z desky přístroje 

NeuroCom® EquiTest®) nebo kombinace předešlých.  

Celé měření trvá 45 minut. 

Zdravotní předpoklady pro účast: Kontraindikace měření – Stavy akutního zranění 

pohybového aparátu, stavy akutní infekce nebo zánětu, onemocnění s poruchami 

propriocepce, nekompenzované poruchy zraku, poruchy vnitřního ucha, vertigo, akutní 

stavy po úrazech hlavy a páteře, nekompenzované kardiologické onemocnění, 

neurologické onemocnění, whiplash syndrom, mozečkový syndrom a jiné mozečkové 

poruchy – pokud máte min. jedno z těchto onemocnění, není měření možné provést. 

Dalšími kontraindikacemi pro účast ve výzkumu je jakékoliv akutní zejména infekční 

onemocnění, či jiné neurologické deficity včetně psychiatrických onemocnění nebo 

rekonvalescence po onemocnění či úrazu. Budou zajištěné adekvátní podmínky prostředí 

a adekvátní příprava účastníků k provádění aktivit v rámci daného výzkumu. Bezpečnost 

bude zajištěna standardním způsobem za dozoru vedoucího práce a hlavního řešitele. 

Dále je pro optimální výsledky nutné, abyste neměl s tímto vyšetřením předešlé 

zkušenosti. Veškeré zdravotní potíže budou zaznamenávány do Vaší anamnézy. 

Kontraindikace budou posuzovány vystudovaným fyzioterapeutem a vedoucím práce.  

V laboratoři budou zajištěny adekvátní podmínky pro ideální průběh vyšetření 

tak, aby měli všichni vyšetřovaní probandi stejné podmínky. V laboratoři bude zajištěná 

pokojová teplota a dostatek světla. Není nutné mít sportovní převlečení. Před vyšetřením 

neprobíhá žádná fyzická příprava typu rozcvičky apod.  

Budou použity neinvazivní metody výzkumu. Rizika prováděného výzkumu nebudou 

vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu 

výzkumu.  

Očekáváme, že tento výzkum prokáže, zda jsou hráči rugby tímto sportem zvýhodněni 

nebo naopak postiženi v oblasti dynamické posturální stability. Následné informace by 

mohly být užitečné pro následný vývoj tréninku v rugby.  

 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

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

práci v studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mailové adrese: 

filip.straky@gmail.com 

 

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


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, 

anamnestická data, získaná data z přístroje NeuroCom® EquiTest, které budou bezpečně 

uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, 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, zejména s ohledem na 

anamnézu účastníků. 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 bakalářské 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, audionahrávky ani videozáznam. 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Filip Strakoš 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Filip Strakoš             

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 mám 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:.................................... 
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