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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 
 

 V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 
Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Vás žádám o souhlas k provedení 
experimentu, s názvem „Vliv core-trenínku na stabilitu ramenního pletence u extraligových 
hráčů ragby“ a s uveřejněním výsledků v rámci diplomové práce na FTVS UK. 

Osobní data v této studii nebudou uvedena a získaná data (výsledky) nebudou 
zneužity. 
 

Cílem výzkumu je zhodnotit efektivitu core tréninku na přední instabilitu ramenního 
kloubu u extraligových hráčů ragby. Hráči budou podrobeni kineziologickému rozboru od 
dvou nezávislých fyzioterapeutů. Vyšetření fyzioterapeutem dále pomocí testovací baterie 
bude provedeno dvakrát a to nejdříve před a poté po terapeutické intervenci po uplynutí 
třech měsíců. V celém výzkumu nebudou využity žádné invazivní metody. 

 
 Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 
experimentu a všech souvislostí s ním spojených. Prohlašuji a svým dále uvedeným 
vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi 
osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla 
jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 
 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 
s provedením výzkumu. 
Souhlasím s uveřejněním výsledků v rámci této studie pro diplomovou práci. 

 
Datum:……………………………………………………………… 

 
Osoba, která provedla poučení:……………………………………..   

 
Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………… 

 
Vlastnoruční podpisy všech probandů účastnící se experimentu: 
 
............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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