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Příloha 1 Schválená žádost o vyjádření etické komise

Příloha 2 Vzorový Informovaný souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679
a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů 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 „Hodnocení dynamické posturální stability hráčů házené a její korelace s výškou
výskoku“ prováděné v kineziologické laboratoři na katedře fyzioterapie UK FTVS.
Období realizace: 4/2021–2/2022
Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Testování bude jednorázové a bude trvat cca jednu hodinu. Před zahájením vlastního měření Vám
bude odebrána anamnéza a bude sepsán dotazník ohledně Vaší házenkářské kariéry. K měření
budou využity dvě metody. K první metodě bude využit dynamický počítačový posturograf
Neurocom Smart EquiTest. K druhé bude využita mobilní aplikace My Jump 2. Obě metody jsou
neinvazivního charakteru, tudíž nebude žádným způsoben poškozen kožní kryt. Před zahájením
měření budete seznámen a poučen o všech postupech měření. Zároveň budete proškolen
zkušeným odborníkem v obsluze přístroje. Celé vyšetření bude prováděno v uzavřené a klidné
místnosti, kdy bude zajištěna vaše bezpečnost.
Po odebrání anamnestických dat a vyplnění dotazníku budete přiveden k přístroji, kdy vaše
bezpečnost bude zajištěna ochranným popruhem, který Vás bude chránit před případnou kolizí
či pádem. Poté se pokusíte splnit 7 testů, konkrétně Sensory Organization test, Motor control test,
Adaptation test, Limits of stability, Rythmic weight shift, Weight bearing squat a Unilateral
stance.
Při testování u každého testu budete stát na speciální plošině a budete se snažit udržet rovnováhu
a stát rovně na nestabilní plošině. Po skončení vyšetření na přístroji Neurocom Smart EquiTest
budete v rámci stejné laboratoře přesunut na dostatečně velký prostor, kde Vám pomocí mobilní
aplikace My Jump 2 bude zmeřena výška výskoku. Bude zajištěn dostatečně velký prostor, aby
Vám byla zajištěna co nejvyšší bezpečnost pří měření. Pracovníci laboratoře budou zabezpečovat
Vaši bezpečnost.
Budou zajištěné adekvátní podmínky daného prostředí a Vaše adekvátní příprava k provádění
aktivit v rámci daného výzkumu. Testování proběhne za standardních bezpečnostních podmínek
proškolenými pracovníky laboratoře dle instrukcí výrobce zaškolenou obsluhou při dodržení
bezpečnostních pravidel. Po celou dobu testování bude přítomen odborný dozor katedry
fyzioterapie UK FTVS Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D, která bude dohlížet na bezpečnost při
měření. Po celou dobu testování budou přísně dodržovány hygienické zásady v rámci
nejaktuálnějších nařízení vlády a budou plně respektovány Vaše subjektivní pocity. Rizika
prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování
prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Kontraindikacemi pro účast testování je úraz ortopedického charakteru v průběhu posledního
roku, dále závažné nekompenzované interní onemocnění, neurologický deficit, hořečnaté stavy
infekční onemocnění, nevolnost změny vědomé a úzkostné stavy, rekonvalescence po nemoci či
úraze Způsobilost účastníků bude posouzena vedoucím práce a řešitelem.
Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.

Cílem tohoto výzkumu je zhodnotit schopnosti dynamické posturální stabilizace a její míry
závislosti na výšce výskoku u hráčů házené.
S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové práci na
studentském informačním systému (SIS), nebo na e-mailové adrese: ondrej.haza@gmail.com
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: název klubu, jméno, rok narození, email, telefonní číslo, anamnestická data, data získaná z přístroje Smart EquiTest společnosti
NeuroCom, video záznamy a fotografie z mobilní aplikace My Jump 2, které budou bezpečně
uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní
řešitel. Probandi budou označováni čísly. Názvy klubů nebudou publikovány v práci.
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 účastníků: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena
začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince.
Neanonymizované fotografie budou uloženy v zaheslovaném počítači řešitele v uzamčeném
prostoru a budou bezprostředně do 1 týdne po vyfotografování osob smazány. Publikovány
budou pouze anonymizované fotografie.
Pořizování videí účastníků: V rámci výzkumu bude pořizován videozáznam. K videozáznamům
bude mít přístup pouze řešitel práce a vedoucí práce. Neanonymizované videozáznamy budou
po ukončení výzkumu smazány a před smazáním budou bezpečně uchovány na heslem
zajištěném počítači v uzamčené místnosti a budou bezprostředně po ukončení výzkumu
smazány. Videozáznam nebude nikdy publikován. Při pořizování videí budu dbát na to, aby na
videa nebyly natáčeny osoby, které nejsou součástí výzkumu.
Pořizování audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné
audionahrávky.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení hlavního řešitele a projektu: Bc. Ondřej Háza
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Ondřej Háza

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. Potvrzuji, že mám
platnou zdravotní prohlídku bez omezení způsobilosti k vybraným sportovním aktivitám.
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: ..............................

Příloha 3 Vzorový vstupní dotazník
Vstupní dotazník
„Hodnocení výšky výskoku profesionálních hráčů házené v korelaci s dynamickou
posturální stabilitou“
Jméno a příjemní: ………………………………………………………………………………………
Datum měření: ………………………………………………………………………………………….
Rok měření: …………………………………………………………………………………………….
Rok narození: ………………
Hmotnost: …………... kg
Výška: ………………. cm
Email: ………………………………
Osobní anamnéza:
Operace (popř. co a kdy):

ANO / NE

………………………………………………………………

Úrazy (popř. co a kdy)

ANO / NE

………………………………………………………………

Současné obtíže (popř. co a doba trvání):

ANO / NE

………………………………………………………………………………………………………………

Dlouhodobé obtíže (popř. co a doba trvání):

ANO / NE

………………………………………………………………………………………………………………

Užívané léky (popř. co a v jakém intervalu):

ANO / NE

………………………………………………………………………………………………………………

Házená:
V kolika letech jste začal hrát házenou? ………………………………………………………….
Kolik hodin týdně strávíte hraním házené? ………………………………………………………
Kolik tréninkový jednotek týdně absolvujete? …………………………………………………..
Na jaké herní pozici hrajete? ………………………………………………………………..……….
Odrazová dolní končetina (zakroužkujte):

PRAVÁ / LEVÁ

Střelecká horní končetina (zakroužkujte):

PRAVÁ / LEVÁ
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