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1. SOUHLAS ETICKÉ KOMISE 
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2. INFORMOVANÝ SOUHLAS PROBAND 

Protože si nemůžete přečíst tento text Informovaného souhlasu a přepisy z audiozáznamů sama, 

bude Vám text za přítomnosti třetí nezávislé osoby přečten. V případě Vašeho souhlasu Vám 

tato třetí nezávislá osoba ukáže linku pro Váš podpis.  

 

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 účastí vaší dcery ve výzkumném projektu na UK FTVS 

v rámci bakalářské práce s názvem Komunikace mezi instruktorem a žákem v plavecké výuce 

osob se zrakovým postižení prováděné na plaveckém bazéně v Jižních Čechách – 

anonymizováno 

Projekt bude probíhat v období: červen 2022 

Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Projekt není financován. 

 

Cílem bakalářské práce bude analyzovat komunikaci mezi instruktorem a žákem se zrakovým 

postižením v plavecké výuce, a přispět k objektivizaci představ o činnosti instruktora a jeho 

komunikaci při vedení lekcí plavání osob se zrakovým postižením. 

Způsob zásahu bude neinvazivní. 

 

Plaveckou lekci povede instruktorka s dlouholetou praxí pro dívku se zrakovým postižením. 

Z plavecké lekce bude natočen videozáznam. Po lekci proběhne rozhovor s hodnocením, z něj 

bude pořízen audiozáznam. 

 

Doba trvání plavecká lekce bude 30 minut a po lekci bude následovat rozhovor s Vámi. Pro 

plaveckou lekci bude vyhrazena jedna plavecká dráha. Zajistím bezpečnost prostoru, ve kterém 

bude výzkum probíhat. Při pohybu po areálu bazénu budete mít k dispozici doprovod. 

V průběhu plavecké lekce bude na bezpečnost dohlížet instruktorka plavání a jedna asistentka. 

 

Rizika spojená s výzkumem nepřesáhnou rizika očekávaná u běžné plavecké výuky, kterou jste 

zvyklá vykonávat. Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem.  

 

Do projektu nemůžete být zařazená, pokud budete mít zranění, akutní (zejména infekční) 

onemocnění nebo jakékoliv onemocnění či omezení pohybového aparátu nebo/a 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. Z důvodu současné epidemiologické situace a 

nařízení vlády se výzkumu mohou účastnit pouze osoby očkované proti covidu, toto je 

podmínkou pro vstup na bazén. 

 

Vaše účast ve výzkumu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové adrese: 

hrubakarolina@email.cz  

 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracována v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o 

zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, data z pozorování a rozhovoru, které budou 

bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené složce, přístup k nim bude mít 

hlavní řešitel a vedoucí práce. 

 

Bude získána videonahrávka, audionahrávka a fotografie, které budou bezpečně uchovány na 

heslem zajištěném počítači v uzamčené složce, přístup k nim bude mít hlavní řešitel a vedoucí 

práce. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které 

jednotlivé či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby 

jednotliví účastníci nebyli rozpoznatelní v textu práce. Osobní data, která by vedla 

k identifikaci účastníků výzkumu, budou do 1 dne po testování anonymizována. Získaná data 

budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v práci, případně 

v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

 

Pořizování fotografií/ videí/audionahrávek účastníků: během výzkumu budou pořízeny 

fotografie, videozáznam a audiozáznam. 

 

Fotografie: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena rozmazáním obličejů či částí 

těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou 

bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené složce, přístup k nim bude mít 

hlavní řešitel a vedoucí práce a budou do 1 týdne po pořízení smazány. Publikovány budou 

pouze anonymizované fotografie.  

 

Videozáznam: Pro potřeby tohoto výzkumu bude pořízen videozáznam lekce plavání. 

Pozornost bude zaměřena zejména na činnost instruktora při vedení těchto lekcí. Pořízené 

videozáznamy budou sloužit pouze pro zpracování této práce, nebudou tedy nikde zveřejněny. 

Přístup a práci s těmito daty bude mít pouze hlavní řešitel práce, případně vedoucí práce. Data 

budou uchována u řešitele práce na heslem zajištěném počítači v uzamčené složce a budou do 

1 týdne po pořízení smazány. 
 

Audionahrávky: K neanonymizovaným nahrávkám bude mít přístup hlavní řešitel a vedoucí 

práce. Audiozáznam z plavecké lekce a z rozhovoru bude nahrán hlavním řešitelem na diktafon, 

bezprostředně poté bude nahrán do počítače a z diktafonu smazán. Po přepsání lekce a 

rozhovoru a anonymizaci osobních dat bude nahrávka smazána do týdne od jejího pořízení. 

Neanonymizovaný nahraný záznam z lekce a rozhovoru bude bezpečně uchován pouze u 

hlavního o řešitele na heslem zajištěném počítači a nebude nikde zveřejňován. Po přepsání Vám 

bude text předložen ke schválení. Zveřejněn bude pouze přepsaný, anonymizovaný a Vámi 

schválený text či jeho části. 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního předkladatele projektu: Karolína Hrubá    

Jméno a příjemní osoby, která provedla poučení: Karolína Hrubá   Podpis: ................. 

 

mailto:hrubakarolina@email.cz
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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. 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: ............................... 

 

Souhlasím s textem přepsaného a anonymizovaného rozhovoru v rámci výše uvedeného 

výzkumu.  

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: ................................  
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3. INFORMOVANÝ SOUHLAS INSTRUKTORKA 

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 Komunikace mezi instruktorem a žákem v plavecké výuce 

osob se zrakovým postižením prováděné na plaveckém bazéně v v Jižních Čechách – 

anonymizováno 

 

Projekt bude probíhat v období: červen 2022 

Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

 

Projekt není financován. 

 

Cílem bakalářské práce bude analyzovat komunikaci mezi instruktorem a žákem se zrakovým 

postižením v plavecké výuce, a přispět k objektivizaci představ o činnosti instruktora a jeho 

komunikaci při vedení lekcí plavání osob se zrakovým postižením. 

Způsob zásahu bude neinvazivní. V rámci výzkumného souboru povedete plaveckou lekci pro 

dívku se zrakovým postižením. Z celé lekce bude natočen video a audiozáznam. 

Doba trvání plavecká lekce bude 30 minut.  

 

Výzkumu se nemůžete účastnit s akutním (zejména infekčním) onemocněním či v úrazu nebo/a 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu.  

 

Z důvodu současné epidemiologické situace a nařízení vlády se výzkumu mohou účastnit pouze 

osoby očkované proti covidu, toto je podmínkou pro vstup na bazén. 

 

Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem. Rizika spojená s testováním nepřesáhnou 

rizika tohoto typu výzkumu. 

Pro plaveckou lekci bude vyhrazená dráha v plaveckém bazénu. Při pohybu po areálu bazénu 

bude mít dívka k dispozici doprovod. V průběhu plavecké lekce budete na bezpečnost dohlížet 

Vy, jako její instruktorka plavání, a jedna asistentka. 

 

Vaše účast ve výzkumu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové adrese: 

hrubakarolina@email.cz  

 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracována v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o 

zpracováním osobních údajů. Bude získána: jméno, příjmení, data z pozorování, které budou 

bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené složce, přístup k nim bude mít 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:hrubakarolina@email.cz
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hlavní řešitel a vedoucí práce. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli 

informace, které jednotlivé či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – 

budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli rozpoznatelní v textu práce. Osobní data, která 

by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou 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/audionahrávek účastníků: během výzkumu budou pořízeny 

fotografie, videozáznam a audiozáznam. 

 

Fotografie: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena rozmazáním obličejů či částí 

těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou 

bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené složce, přístup k nim bude mít 

hlavní řešitel a vedoucí práce a budou do 1 týdne po natočení smazány. Publikovány budou 

pouze anonymizované fotografie. 

 

Videozáznam: Pro potřeby tohoto výzkumu bude pořízen videozáznam lekcí plavání dívky se 

zrakovým postižením. Pozornost bude zaměřena zejména na činnost instruktora při vedení 

těchto lekcí. Pořízené videozáznamy budou sloužit pouze pro zpracování této práce, nebudou 

tedy nikde zveřejněny. Přístup a práci s těmito daty bude mít pouze hlavní řešitel práce, 

případně vedoucí práce. Data budou uchována u řešitele práce na heslem zajištěném počítači 

v uzamčené složce a budou do 1 týdne po pořízení smazány. 
 

Audionahrávky: Pro lepší srozumitelnost bude k videozáznamu pořízen i audiozáznam. 

K neanonymizovaným nahrávkám bude mít přístup hlavní řešitel a vedoucí práce. 

Audiozáznam z plavecké lekce bude nahrán hlavním řešitelem na diktafon, poté bude nahrán 

do počítače a z diktafonu smazán. Po přepsání lekce a anonymizaci osobních dat bude nahrávka 

smazána do týdne od jejího pořízení. Neanonymizovaná nahraná verze lekce bude bezpečně 

uchována pouze u hlavního o řešitele na heslem zajištěném počítači a nebude nikde 

zveřejňována. Po přepsání bude účastníkům výzkumu text předložen ke schválení. Zveřejněn 

bude pouze přepsaný anonymizovaný a účastníkem schválený záznam z lekce či jeho části.  

 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního předkladatele projektu: Karolína Hrubá    

Jméno a příjemní osoby, která provedla poučení: Karolína Hrubá   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 .................... 



 59 

Jméno a příjmení účastníka ...............................................  Podpis: .................................... 

 

Souhlasím s textem přepsaného a anonymizovaného rozhovoru v rámci výše uvedeného 

výzkumu.  

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: .................................. 
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4. VÝSLEDKY Z METODY MADI 

 


