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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu

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 (For-
taleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních slu HYPERLINK "http://www.zakonyproli-
di.cz/cs/2011-372"žb  HYPERLINK  "http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372"ách  a  
podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 
Sb.)  a  Úmluva  o  lidských  právech  a  biomedicín  HYPERLINK  "http://www.slg.cz/
umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine"ě č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné),  Vás žá-
dám o souhlas s účastí Vaší/Vašeho dcery/syna ve výzkumném projektu na UK FTVS v 
rámci  diplomové práce s názvem:  „Vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky  
motorických testů u dětí ze základní školy“ prováděné na ZŠ Husova 170 v Jičíně.

Projekt bude probíhat v měsíci říjnu 2020 – listopadu 2020.
Cílem výzkumu je zjistit vliv absence hodin tělesné výchovy na výsledky motorických 
testů u dětí  ze základní školy,  přičemž do období absence hodin tělesné výchovy je 
zahrnuto období pandemie koronaviru spolu s obdobím letních prázdnin.
Způsob testování bude neinvazivní. Vaše dítě bude testováno za pomoci testové baterie 
UNIFITTEST  (6-60),  jejíž  součástí  je:  skok  daleký  z  místa  s  odrazem  snožmo, 
opakovaný leh-sed, vytrvalostní člunkový běh, člunkový běh 4x10 metrů. Dále mu bude 
změřena tělesná výška, tělesná hmotnost a podkožní tuk. Budete požádáni o spolupráci 
při vyplňování dotazníku, jež se týká volnočasových aktivit dítěte.
Časová náročnost  projektu:  testování  bude probíhat  v  rámci  hodin  tělesné  výchovy, 
volný čas dítěte, tak nebude nikterak omezen či ovlivněn. Vyplnění dotazníku Vám a 
Vaším dítětem zabere  cca   deset minut.
Testování  je  neinvazivní,  bezbolestné  a  bezpečné.  Rizika  spojená   s  testováním 
nepřevýší  rizika aktivit,  jež  Vaše děti  provádí  během hodin tělesné výchovy.  Budou 
zajištěné  adekvátní  podmínky  prostředí  a  adekvátní  příprava  účastníků  k provádění 
aktivit v rámci daného výzkumu. Před testování se řádně rozcvičí.
Během testování  Vašeho dítěte  bude přítomen učitel  tělocviku a fyzioterapeut (moje 
osoba). Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem
Do projektu nemůže být zařazené dítě, které bude mít zranění, akutní zejména infekční 
onemocnění nebo dítě s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu a 
v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu, jež by narušovala jejich hybnost a mobilitu.
Přínosem tohoto  výzkumného  projektu  pro  Vás  a  Vaše  dítě  bude  informace  o  jeho 
motorických schopnostech a volnočasových aktivitách v porovnání s ostatními dětmi v 
dané věkové skupině.  A v neposlední řadě také to, jaký vliv má právě absence výuky 
tělesné výchovy na výše zmíněné parametry.
Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.
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V  případě  zájmu  o  celkové  výsledky  a  závěry  výzkumného  projektu  mě  prosím 
neváhejte kontaktovat na emailové adrese janavosahlova11@post.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: jméno, pohlaví a 
věk, naměřená data na základě výše uvedených testů, 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. 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  rámci  této  studie  nebudou 
pořizovány žádné fotografie, videa či audionahrávky zúčastněných probandů.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:

Jméno  a  příjmení  osoby,  která  provedla  poučení:  Bc.  Jana  Vosáhlová 
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 pod-
statné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi 
na své dotazy. Potvrzuji, že mé dítě má platnou zdravotní prohlídku. Byl(a) jsem po-
učen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli od-
volat bez represí,  a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně infor-
movat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhoto-
vení tohoto informovaného souhlasu.

Místo, datum ....................

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  
Podpis: ....................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce ................................. 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  
Podpis: .............................
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Příloha č. 3 - Dotazník volnočasové aktivity - Grulichová (2007)
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Příloha č. 4 – Výsledky motorických testů dívky 9-10 let

Příloha č. 5 - Výsledky motorických testů chlapci 9-10 let
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Příloha č. 6 - Výsledky motorických testů dívky 11-12 let

Příloha č. 7 - Výsledky motorických testů chlapci 11-12 let
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Příloha č. 8 - Výsledky motorických testů dívky 13-14 let

Příloha č. 9 - Výsledky motorických testů chlapci 13-14 let
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Příloha č.10 – Dotazníkové šetření volnočasových aktivit dívky 9-10 let
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Příloha č.11- Dotazníkové šetření volnočasových aktivit chlapci 9-10 let                           
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Příloha č.12 - Dotazníkové šetření volnočasových aktivit dívky 11-12 let
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Příloha č.13 - Dotazníkové šetření volnočasových aktivit chlapci 11-12 let
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Příloha č. 14 - Dotazníkové šetření volnočasových aktivit dívky 13-14 let
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Příloha č. 15 - Dotazníkové šetření volnočasových aktivit chlapci 13-14 let
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