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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 
k účasti Vašeho syna v rámci projektu diplomové práce Aleše Vytlačila s názvem „Vliv 
úrovně neuromotoriky, tělesného somatotypu, biologického věku a tělesné zdatnosti na 
individuální herní dovednosti hráčů fotbalu ve věkové kategorii U12“. 
 
Cílem projektu je zjistit úroveň základních pohybových dovedností, obecné tělesné 
zdatnosti a specifických herních dovedností u hráčů fotbalu (věková kategorie U12). 
Pro zjištění úrovně základních pohybových dovedností bude využit běžně používaný 
Bruininks-Ozeretskyho pohybový test. Obecná tělesná zdatnost bude hodnocena 
prostřednictvím běžně užívaného Unifittestu 6-60 let. Vybrané herní dovednosti (vedení 
míče, střelba) budou hodnoceny pomocí dvou vlastnoručně připravených fotbalových 
testů. Měření proběhne jednorázově v průběhu jednoho dne. Všechny testovací 
procedury jsou neinvazivního charakteru. Hlavní trenér týmu odsouhlasil zapojení 
všech hráčů do tohoto projektu. Se všemi osobními údaji, které se budou týkat Vašeho 
syna, bude nakládáno jako s anonymními daty a nebudou nikde zveřejňovány. 
V případě zájmu o výsledky se můžete blíže informovat u hlavního řešitele práce. 

Bc. Aleš Vytlačil 
Předkladatel a hlavní 
řešitel projektu 
Email: 
vytlacil.ales@seznam.cz 
Telefon: +420 773742083 

 
 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 
souhlasím se svojí 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 mé 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. 
 

Místo, datum: Tréninkové centrum mládeže Praha-Strahov 
 
Jméno a příjmení účastníka:  ................................................  Podpis: ...................... 
Jméno a příjmení zákonného zástupce .............................................................  
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: ....................... 
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