
 

Příloha č.1: 



 

Příloha č. 2: 
 
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 otestování Vašeho syna v rámci diplomové Oldřicha Šmerdy s názvem: Rozdíly 
v úrovni vybraných funkčních a strukturálních aspektů sportovního výkonu u hráčů 
fotbalu ze dvou týmů na opačných pólech tabulky (kategorie U12). 
Cílem této práce je zjištění vztahů mezi úrovní neuromotoriky, tělesným somatotypem a 
proporcionálním věkem u hráčů fotbalu v kategorii U12. Deskripce vztahů mezi 
vybranými složkami výkonu (strukturálními i funkčními) a aktuálním umístěním 
fotbalového týmu v tabulce v rámci jedné soutěže, může upozornit na nedostatky, které 
se při výběru hráčů fotbalu vyskytují v nastupujícím období puberty. K diagnostice výše 
uvedených parametrů bude využito několika přístup. Somatotyp, bude měřen metodou 
Heath and Carter (1967). Neuromotorika bude hodnocena pomocí Bruininks-
Ozeretskyho testové baterie 2 (BOT-2), (2005) a proporcionální věk bude zjišťován 
pomocí metody Brauera, (1982) tzv. KEI indexu. Všechny zmíněné diagnostické 
přístupy představují neinvazivní metody. Diagnostika všech uvedených parametrů 
proběhne během jednoho dne a to v dopoledních hodinách. Sběr dat proběhne v rámci 
realizace diplomové práce pouze jednou a nebude opakován. Při sledování výše 
zmíněných parametrů nebudou účastníci výzkumu vystaveni žádnému riziku zranění, 
nebo nepohodlí. Diagnostika proběhne v areálu tréninkového centra mládeže AC Sparta 
Praha na Strahově (ul. Vaníčkova, Praha), kde bude přítomen zdravotnický personál. 
Účastníci budou využívat zázemí tréninkového areálu a budou pod dohledem pověřené 
osoby. Získána data budou využita pro potřeby závěrečné diplomové práce v rámci 
studia FTVS UK v Praze. Výsledky diagnostiky budou ve školním archivu závěrečných 
prací a dále na webovém repozitáři závěrečných prací UK.  

 

Bc. Oldřich Šmerda 
Předkladatel a hlavní 
řešitel projektu 
Email: 
smerdao@seznam.cz 
Telefon: +420 723748947 

 
 

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 .................... 



 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: 
.................................... 
Jméno a příjmení zákonného zástupce ....................................  Podpis: 
……………………  
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: 
.............................  
  



 

 
Příloha č. 3: 
 

 
 
 
 
 



 

Příloha č. 4: 
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


