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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 Vliv metody Pilates na funkci hlubokého 

stabilizačního systému u profesionálních cvičitelů. 

 

Cílem diplomové práce je potvrdit či vyvrátit tvrzení, že metoda Pilates pozitivně ovlivňuje HSS. 

Hodnoceni budou zdraví lektoři Pilates, kteří mají kurz ,,Instruktor metody Pilates“ a pravidelně vedou 

lekce Pilates. Pro zhodnocení stavu HSS jsem si zvolila 7 testů, z nichž se 3 provádí bilaterálně. Ve 

výsledku Vás budu hodnotit v deseti polohách/testech. Vybranými testy jsou Flexe trupu, Extenční 

test, Test nitrobřišního tlaku a Test polohy na čtyřech, vše dle Koláře. Dále test vycházející z 

Australské školy a to Test bočního mostu (hodnoceno bilaterálně) a dvě polohy z Bunkie testu, 

posterior power line a anterior stabilising line (hodnoceno bilaterálně). 

 

Testování je neinvazivní, bude prováděno jednorázově a zabere 15 – 20 minut. Před zahájením 

každého z testů Vás vždy zainstruuji k jeho provedení. V případě nepříjemných pocitů během 

testování (např. bolest) budete vyřazen/á ze studie. Zvolené testy nejsou časově náročné. Pro Vás, jako 

lektora metody Pilates by neměli být ani obtížné. Součástí bude také krátký dotazník zaměřený na 

nejčastější důvody, proč jste se stal/a lektorem Pilates a kde jste kurz absolvoval/a. Rizika 

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

 

Vaše osobní údaje nebudu nikde zveřejňovat a případné fotografie budou upraveny tak, aby nebyla 

možná identifikace osoby. Získaná data a fotografie budou zpracována 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. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data 

ani fotografie nebyla zneužita. Získaná data a fotografie z testování budou převedena do počítače, po 

ukončení výzkumu budou smazána. 

 

Metoda Pilates se stále více využívá v rehabilitaci. Dostupné literární zdroje uvádějí, že tato metoda 

příznivě ovlivňuje hluboký stabilizační systém. Očekávaným přínosem výzkumu je tedy vědecké 

ověření či vyvrácení tvrzení, že metoda Pilates příznivě ovlivňuje hluboký stabilizační systém. 

Odměnou za Vaši účast ve výzkumu bude zhodnocení výsledků Vašeho testování. Zájemcům zašlu, 

případně předám ústní formou, dosažené bodové ohodnocení s krátkým komentářem. V případě zájmu 

o plnou verzi diplomové práce Vám bude práce zaslána emailem po obhájení. Pro více informací mě 

můžete kontaktovat na emailové adrese terka.ct@seznam.cz. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Tereza Řeháková Podpis:……………….. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: ………………………….     Podpis:....................…... 

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=16b1e92b701d94c3b3b304108d18d1cf&tid=1&redir=detail&did=173482
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=16b1e92b701d94c3b3b304108d18d1cf&tid=1&redir=detail&did=173482
mailto:terka.ct@seznam.cz


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 a datum: ............................................... 

Jméno a příjmení účastníka: ..................................................................    Podpis: ............................... 
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Dotazník k diplomové práci na téma Pilates 

 

Dobrý den, 

 

jsem studentkou navazujícího magisterského oboru fyzioterapie na UK FTVS v Praze. Obracím se na 

Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku (10 otázek). 

Dotazník je anonymní a slouží pro účely zpracování diplomové práce s názvem: Vliv metody Pilates 

na funkci hlubokého stabilizačního systému u profesionálních cvičitelů. 

 

Děkuji Vám za Vás čas a spolupráci. 

 

*Povinné pole 

1. Jste lektor metody Pilates? * 

Označte jen jednu odpověď. 

Ano 

Ne 

 

2. Kolik je Vám let? * 

___________________ 

 

3. Jste muž či žena? * 

Označte jen jednu odpověď. 

Muž 

Žena 

 

4. Co Vás vedlo k rozhodnutí, stát se lektorem metody Pilates? * 

Označte jen jednu odpověď. 

Pilates mě pomohlo od zdravotních komplikací 

Pilates mě baví 

Chtěl/(a) jsem se více dozvědět o Pilates 

Byla to nutnost (vlastní studio, práce) 

Rád/(a) pracuji s lidmi 

Jiné:________________ 

 

5. Kde jste kurz ,,Lektor metody Pilates" absolvoval/(a)? (instituce, centrum, lektor) * 

____________________ 

 



6. Jak dlouho kurz trval? (od první lekce po závěrečnou zkoušku, př. 7 měsíců) * 

________________________ 

 

7. Jak dlouho již působíte jako lektor metody Pilates? * 

____________________ 

 

8. Absolvoval/(a) jste nějaké další vzdělávací akce v oblasti Pilates? (semináře, workshopy) * 

Označte jen jednu odpověď. 

Ano 

Ne 

 

9. Jak dlouho jste cvičil/(a) Pilates než jste se stal/(a) lektorem? * 

____________________ 

 

10. Děláte i další sportovní aktivity? Pokud ano, jaké? (lze vybrat i více odpovědí) * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Ne 

Cyklistika 

Běh 

Plavání 

Tanec 

Míčové sporty 

Raketové sporty 

Jiné:______________ 

 


