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Příloha 1  Informovaný souhlas 

 

Vážený respondente, 

 

do výzkumného šetření jste byl vybrán z důvodu absolvování dlouhodobé a 

systematické sportovní přípravy v oblasti fotbalu a Vaše sportovní výkonnost dosahuje 

nejvyšší výkonnostní úrovně v dorostenecké kategorii. 

 

Cílem výzkumu je analýza vztahu mezi velikostí pohybového zatížení a rychlostí 

provedení a správností pohybové odpovědi u juniorských hráčů fotbalu. Realizace 

studie je podpořena Grantovou agenturou České republiky a Fotbalovou asociací České 

republiky. Doba trvání testování (vyšetření) je cca 20min. V průběhu modelovaného 

pohybového zatížení budeme sledovat pohybový a kognitivní výkon. V průběhu 

výzkumného šetření nebudou užity žádné invazivní metody a techniky a samozřejmostí 

je absence bolestivých podnětů.  

 

Výstupem je individualizace tréninkového procesu a praktická doporučení, která 

přispějí ke zkvalitnění herního výkonu v oblasti taktických dovedností a pohybových 

dovedností. 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl dostačujícím způsobem informován o významu a 

rozsahu výzkumné studie. Obdržel a porozuměl jsem veškerým informacím, které mi 

poskytl informovaný souhlas. Beru na vědomí, že moje data budou zpracována 

anonymně a údaje týkající se mé osoby budou důvěrně uchovány. Současně si vyhrazuji 

právo zrušit svůj souhlas, aniž by mi z toho vznikly jakékoli postihy. 

 

...................................                   ………………………….  

Jméno a příjmení respondenta                   Podpis řešitel 

 

 

.................................... 

Datum a místo 
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