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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Vzor informovaného souhlasu s účastí na testování pro diplomovou práci 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S ÚČASTÍ NA MĚŘENÍ PRO DIPLOMOVOU PRÁCI 

NÁZEV PRÁCE: Souvislost morfologie svalů břišní stěny a zad s bolestmi zad u hráčů florbalu 

AUTOR PRÁCE: Bc. Adéla Kramperová 

VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. 

POPIS MĚŘENÍ: Účastnice budou absolvovat ultrazvukové vyšetření svalů břišní stěny (přímý břišní sval a šikmé 

břišní svaly). Měření bude probíhat v klidové poloze v leže na zádech a v dynamické situaci napodobující pohyb 

hráče při střelbě. Výzkum dále zahrnuje vyplnění speciálního dotazníku hodnotícího bolesti zad v elektronické 

formě. Ve výzkumu nebudou použity žádné invazivní metody, měření bude bezbolestné a nebude fyzicky 

náročné. Tento typ výzkumu neobsahuje zvláštní etické aspekty. Měření budou prováděna za účelem sepsání 

diplomové práce. 

 

Účastnice …………………………………………………………………., níže podepsaná, narozená …………………………., souhlasí s 

účastí na měření a s následným anonymním zpracováním dat pro diplomovou práci „Souvislost morfologie 

svalů břišní stěny a zad s bolestmi zad u hráčů florbalu“. V průběhu měření může testovaná kdykoli měření 

opustit. 

Svým podpisem dále stvrzuji že:  

- jsem byla informována o způsobu a postupu měření (viz. výše), včetně možnosti následného 

anonymního použití dat 

- se dostavím na měření minimálně 1,5 hodiny po jídle 

- hraji florbal na vrcholové úrovni (absolvuji tréninkovou jednotku min. 3xtýdně) 

- nejsem a ani jsem v minulosti nebyla těhotná 

- jsem neabsolvovala předchozí operace břicha 

- jsem neabsolvovala ortopedické či chirurgické zákroky v bederní oblasti, pánevní oblasti nebo na 

dolních končetinách během předchozích 6 měsíců 

- u mě nebyla odhalena břišní kýla, aktivní revmatologické onemocnění, systémové onemocnění, 

neurologická porucha, neuromuskulární, kardiovaskulární či respirační patologie, kožní onemocnění 

břišní oblasti  

- nejsem alergická na ultrazvukový gel 

- jsem aktuálně v dobrém zdravotním stavu bez probíhajícího onemocnění 

 

V……………………………...dne……………………………... 

Podpis účastnice (nebo zákonného zástupce): 
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Příloha 2: Vzor onlinové verze dotazníku použitého pro účely diplomové práce 
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