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Příloha č. 1 Vyjádření etické komise UK FTVS  



 
 

Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu  

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 diplomové práce s názvem „Neurovizuální rehabilitace u pacientů s inkompletní míšní 

lézí“ prováděné v Rehabilitačním ústavu Kladruby. 

1. Cílem výzkumného projektu je zjistit možnosti facilitace neuroregeneračních a reinervačních procesů 

u pacientů po nekompletní míšní lézi pomocí působení terapeutického videa na zrcadlové neurony 

v pacientově CNS.  

2. Terapeutické video bude krátké, asi 2-3 minutové zaznamenání základních pohybů končetin, 

vertikalizace, chůze, běhu a překonávání běžných překážek z pohledu první osoby. K aplikaci 

terapeutického videa bude využito systému pro virtuální realitu (head mounted display) skládajícího 

se z boxu pro uchycení mobilního telefonu před obličej člověka, mobilního telefonu a sluchátek. 

K měření úrovně míšní léze a zaznamenání případné změny stavu pacienta bude využito hodnotící 

škály ASIA. 

3. Jedná se o plně neinvazivní metodu v podobě čistě pasivního sledování videonahrávky vsedě na 

invalidním vozíku. 

4. V rámci individuální terapie v Rehabilitačním ústavu Kladruby budete sledovat terapeutické video 

denně po dobu cca. 2 měsíců. Vstupní a výstupní měření dle hodnotící škály ASIA bude v rozsahu 

asi 15-20 minut a vyšetření ani terapie nebude žádným způsobem narušovat rehabilitační plán 

ústavu. 

5. Mezi kontraindikace výzkumu můžeme počítat epilepsii, závažná onemocnění vestibulárního 

aparátu, migrenózní vertigo, tranzientní ischemické ataky apod. 

6. Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u tohoto typu testování. Při 

aplikaci videa může ojediněle docházet k bolestivým, případně nepříjemným pocitům, včetně 

nevolnosti, motání hlavy a podobně. Na bezpečnost pacienta během aplikace videa bude dohlížet 

odborný personál Rehabilitačního ústavu Kladruby.  

7. Primární přínos výzkumného projektu je zjištění možností využití moderních technologií v léčbě 

nekompletních míšních lézí.  

8. Není poskytovaná žádná odměna. 

9. Výsledky práce budou statisticky zpracovány a získaná data budou využita, uchována a publikována 

v anonymní podobě pro účely obhajoby diplomové práce na UK FTVS, případně budou využitá při 

další výzkumné práci na UK FTVS. 

10. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit prostřednictvím odborného 

personálu Rehabilitačního ústavu Kladruby. 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Alois Polák................... 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: RÚ Kladruby, datum ............  

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

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Zadní strana vyšetřovacího protokolu ASIA (Převzato z: Scivoleto et al., 2014) 
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Obr. 1 V úvodu a závěru videa se sledující ocitá v sedu na vozíku 

 

 

 

 

Obr. 2 Při chůzi v exteriéru se často mění povrchy, po kterých se sledující pohybuje 



 
 

 

Obr. 3 Sed na lavičce a stimulace plosky nohy 

 

 

 

 

Obr. 4 Zvuková stopa například při odhrnování větviček v cestě spolu s dalšími zvuky v pozadí 

umocňují realističnost virtuálního prostředí 



 
 

 

Obr. 5 Chůze do schodů v závěrečné pasáži druhé části videa 

 


