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Příloha 2. Informovaný souhlas 

Vážený pane, vážená paní, 

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 bakalářské práce s názvem - 

Ověření all out testu jako spolehlivého ukazatele kritické síly flexorů prstů prováděné na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu v Praze, laboratoř sportovní motoriky, část sportovního lezení, suterén budovy C. Projekt bude 

probíhat od února 2022 do dubna 2022. Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými 

opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Projekt není nijak financován. Cílem výzkumu je ověřit all out test 

jako ukazatele kritické síly prstů. Metody výzkumu budou neinvazivní. Zúčastníte se all out testu, kde budete 

tahat za lištu dynamometru a vyvíjet na něj maximální sílu. 7 vteřin taháte, 3 vteřiny odpočíváte. Na předloktí 

budete mít přilepený oxymetr, malá plastová krabička. Časová náročnost testu budou 2 až 3 měření. Jedno 

měření bude trvat cca 45 minut od příchodu na pracoviště po odchod. Rizika při testu mohou být nevolnost nebo 

poranění prstu. Tyto rizika minimalizujeme rozcvičením a mobilizací. Na místě bude pro všechny případy 

lékárnička a odborný dohled Jiří Baláš, doc, Ph.D Projektu se nemohou zúčastnit lidé, kteří aktivně nelezou a 

nejsou zvyklí na sportovní zátěž. Budou zajištěné adekvátní podmínky prostředí a adekvátní příprava účastníků 

k provádění aktivit v rámci daného výzkumu. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná 

rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Bezpečnost bude zajištěna standardním 

způsobem. Do projektu nemůže být zařazen proband, který bude mít zranění, akutní zejména infekční 

onemocnění nebo proband s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu ani 

s kardiovaskulárním onemocněním či v úrazu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. Vaše účast v projektu 

je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. Přínosem tohoto výzkumu pro Vás bude zjištění vlastní kritické 

síly flexorů prstů a celkové poučení při lezeckém tréninkovém procesu (metody tréninku, prevence zranění atd). 

S výsledky budete seznámeni hned po testu a případně dotazy můžete zasílat na email: merlin1999@seznam.cz 

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, váha, věk výška, data z výše uvedených testů-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 bakalářské 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: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie, 

audionahrávky ani videozáznam. 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Pavel Taušl 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Pavel Taušl     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: .................................... 
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