
 

Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise UK FTVS 

 



 

 



 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu (UK FTVS) 

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 s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS 

v rámci diplomové práce, s názvem Vliv intervence fyzioterapeuta na svalové dysbalance ramen 

a pohybový stereotyp u uživatelů mechanického invalidního vozíku prováděné na UK FTVS v 

laboratoři katedry fyziologie a biochemie, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín 

1. Projekt bude probíhat v období: září 2020 až červen 2021. 

2. Projekt není financován. 

3. Cílem práce je pokusit se zjistit, do jaké míry může mít dvanáctitýdenní trénink pod 

odborným vedením fyzioterapeuta ve specializované posilovně pro uživatele mechanického 

invalidního vozíku vliv na funkční svalové napětí v oblasti pletence ramenního billaterálně 

s využitím diagnostického přístroje tensiomyografu. 

4. Způsob zásahu bude neinvazivní. Budete se účastnit výzkumu, který se zabývá 

prospěšností posilovacího tréninku u vozíčkářů se zaměřením na problémy v oblasti ramen. 

Každý cvičenec bude mít svůj individuální tréninkový plán - který bude vybrán autorem 

projektu jakožto fyzioterapeutem po konzultaci s profesionálními fyzioterapeuty a 

odbornými trenéry, zabývající se touto problematikou a kontrolu fyzioterapeuta. Každý 

cvičenec absolvuje fyzioterapeutické vyšetření, testování na tensiomyografu před a po 

absolvování přibližně tříměsíčního individuálního tréninkového programu. V úvodu a 

během dvanáctitýdenního tréninkového období bude každý proband edukován o správném 

pohybovém stereotypu při jízdě na mechanickém invalidním vozíku. Dodržování 

tréninkového plánu bude sledováno. Tensiomyograf slouží k diagnostice svalového napětí. 

Přístroj je vybaven speciálním snímačem. Ten se umísťuje na kůži nad vybranou svalovou 

skupinou, která je uměle stimulovaná elektrostimulátorem. Na základě čidla se měří 

jednotlivé posunutí a časově nezávislé charakteristiky. 

5. Časová náročnost projektu: celková doba sledování bude přibližně tři měsíce; vyšetření 

a testování účastníků bude probíhat dvakrát, a to při zahájení intervence a po jejím 

ukončení, kineziologický rozbor bude trvat asi 0,5 h, přičemž laboratorní testy, které budou 

trvat asi 45 minut, se dle přání účastníka mohou konat v jiný den; frekvence a délka 

cvičební jednotky bude individuální dle zdravotního stavu každého probanda. 

6. Projektu se mohou účastnit pouze dospělí mentálně zdraví vozíčkáři, kteří jsou schopni 

cvičit v posilovně. Nelze však přijmout účastníky, kteří budou mít akutní onemocnění 

zejména infekční nebo se nacházejí ve fyzickém stavu, který jim neumožňuje absolvovat 

vyšetření a cvičení v posilovně a jsou mentálně postiženi či budou v rekonvalescenci po 

nemoci.  

7. Bezpečnost po celou dobu měření bude zajištěná vyškolenými pracovníky obou laboratoří. 

Na bezpečnost při individuálním tréninku každého probanda bude dohlížet zodpovědný 

pracovník daného zařízení a fyzioterapeut (řešitel), který bude provádět svoji intervenci. 

Pro minimalizaci možnosti pádu během vyšetření, testování a cvičení je každý účastník pod 

dohledem vyškolené osoby pracoviště nebo fyzioterapeuta (řešitele). Před každým 

jednotlivým cvičením bude zařazena cvičební jednotka pro zahřátí a protažení svalů, což 

minimalizuje případné zranění. Jedná se o neinvazivní metodu. 

8. Rizika budou minimalizována dohledem při cvičení. Použité metody budou bezbolestné, 

veškeré nepohodlí bude ihned řešeno s dohlížející osobou (nesprávný sed, úchopy, technika 

cvičení, nastavení cvičebních strojů apod.). 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

9. Rizika výzkumného projektu nebudou vyšší než běžně očekávána rizika v rámci tohoto 

typu výzkumu. 

10. Přínosem tohoto výzkumného projektu je přispění ke zjištění, do jaké míry může zvýšit 

intervence fyzioterapeuta prospěch z posilovacího tréninku vozíčkářů. Vaše účast 

v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. Odměna za Vaši účast v projektu 

bude obdržení výsledků fyzické kondice v danou dobu a absolvování posilovacího tréninku 

pod vedením fyzioterapeuta.  

11. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na e-mailové 

adrese: josef.kluska@seznam.cz 

 

Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Budou 
získávány následující osobní údaje: jméno, pohlaví, věk a datum narození, telefonní číslo, e-
mailová adresa, údaje o zdravotním stavu, 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 průběhu výzkumu mohou být 
pořizovány fotografie či videa, nebudou však pořizovány audio nahrávky.  

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Josef Kluska  

          

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Josef Kluska     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. 

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: ..................................... 

 

  

 

mailto:josef.kluska@seznam.cz

