
1 

 

Příloha 1 Žádost etické komise 
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Příloha 2 Vzor informovaného souhlasu pro účastníky výzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

3 

Vizuální analogová škála, dle Wong Bakera 

(1988). 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

 

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 bakalářské práce na UK FTVS s názvem 

„Subjektivní hodnocení účinku masáže a lokální terapie u volejbalistů“ a zároveň Vám 

děkuji za spolupráci a zúčastnění se experimentu. 

Bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu lokání terapie chladem a sportovní masáž 

ihned po zátěži. Zátěžový test proběhne na rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice 

Kladno. Cílem výzkumného projektu je zjistit, která z daných metod po absolvování 

zátěžového testu je efektivnější při návratu do plné trénovanosti jedince. Zátěžový test 

spočívá v provedení opakovaných výskoků snožmo na bedýnku o výšce 60cm po dobu 90 

sec. Obě vyšetření zahrnují tyto neinvazivní metody: sportovní masáž dolních končetin, 

pasivní metoda regenerace čili ponor do 2/3 stehenní části DK ve studené vodě o teplotě 

8-11 stupňů Celsia po dobu maximálně 1 minutu. Celková doba sledování je omezena 

dvěma týdny, ve kterých proběhne pokaždé jeden zátěžový test ve dvou skupinách, po 

kterém následuje jedna z metod. Po týdnu se test opakuje, ale metoda se mezi skupinami 

vymění. Po každém testu a metodě přispívající k regeneraci každý účastník bude 

vyhodnocen pomocí neinvazivní metody VAS (Vizuální analogová škála hodnocení 

bolesti). Celková doba jednoho vyšetření nepřesáhne hodinu. Rizika prováděného 

výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit prováděných v rámci tohoto 

typu výzkumu. Možné kontraindikace u pobytu ve studené vodě: alergie na chlad, 

kardiovaskulární onemocnění, horečnatá onemocnění, onkologické onemocnění. Možné 

kontraindikace, pro něž nebude možnost provádět masáž: onkologické problémy, choroby 

srdce, záněty svalů, osteoporóza, horečky, kožní problémy, infekční onemocnění. 

Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná 

v bakalářské práci a v odborných časopisech, v monografií a na konferencích, případně 

budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data 

smazána.  

 

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

 
 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele: Lenka Drdošová   

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. 
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