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Příloha č. 1 - Vyjádření Etické komise FTVS UK 

 



 
 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

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 v rámci diplomové práce s názvem Hodnocení 

posturální stability u jedinců provozující kontaktní a bezkontaktní sporty,prováděné na 

Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK FTVS). 

Cílem této diplomové práce je vyhodnocení posturální stability vyšetřovaných 

osob, zastupujících jednotlivá sportovní odvětví a následné zhodnocení. K tomuto 

vyhodnocení bude využito systému Neurocom Smart Equitest a vyšetřovacích 

protokolů, které lze na tomto zařízení provádět. Během testování se bude vyšetřovat 

schopnost stoje v různých modifikacích (na jedné noze, se zavřenýma očima apod.) na 

plošině, která bude snímat výchylky těžiště tohoto jedince. Stoj bude měřen 

v modelových situacích, daných dle protokolu od firmy Natus. Během těchto situací 

bude docházet k pohybům ať už plošiny, či prostředí okolo vyšetřovaného. Testování 

bude probíhat na katedře fyzioterapie UK FTVS. 

       Vyšetření je neinvazivní. Subjekt bude měřen pouze jednou, přičemž celková doba 

vyšetření je odhadnuta na hodinu a půl. V průběhu vyšetření může dojít 

k nepříjemnému pocitu závratě při některých vyšetřovacích protokolech, zejména u 

těch, kde dochází k pohybu hlavy anebo krční páteře. Vyšetření by mělo být 

bezbolestné. Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u 

tohoto typu testování. Bezpečnost při vyšetření bude zajištěna ze strany vyšetřujícího a 

bezpečnostních protokolů vyšetřujícího zařízení. Na bezpečnost bude v průběhu celé 

délky testování dohlížet školený personál (vyšetřující). 

        Přínosem tohoto projektu je bližší zkoumání vlivu kontaktních a bezkontaktních 

sportů na stabilitu jedince. Výstupní data budou statisticky zhodnocena vyšetřujícím. 

Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v  

diplomové práci a v odborných časopisech a na konferencích, případně budou využitá 

při další výzkumné práce na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. 

Fotografie probandů budou upraveny tak, aby nebyla možná jejich identifikace. 

      Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

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

 

 

 



 
 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Richard Kania   

Podpis:………… 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení .............................................    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. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................   

Podpis: .................................... 
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