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PŘÍLOHA I:  

 



 

PŘÍLOHA II: 

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 bakalář-

ské práce s názvem Protéza pro vysokou amputaci- prvovybavení u geriatrického pacienta prováděné na kate-

dře fyzioterapie UK FTVS. 

1. Bakalářská práce je bez finanční podpory. 

2. Cílem této práce je prokázat význam protézování u geriatrických pacientů jejich funkční principy kolenních 

kloubů i technického složení prvovybavení. Pilotní studie provedena v Jihomoravském kraji v rámci technic-

kých a finančních možností. Formou řízeného rozhovoru vypracovat cílených otázek.  

3. Bude použita metoda řízeného strukturovaného rozhovoru. 

4. Řízený strukturovaný rozhovor proběhne jen jednou a bude trvat krátkou dobu (10-15 minut). Řízený 

strukturovaný rozhovor bude probíhat v období březen – duben 2017  

5. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná v rámci tohoto typu výzkumu. 

6. Očekávaný přínos bakalářské práce je sdílení zkušeností geriatrických pacientů. Tato práce by také měla 

přispět ke zlepšení kvality výuky v oboru ortopedická protetika na středních a vysokých školách. Přínosem by 

měla být také pro ortotiky-protetiky v praxi, kterým by měla přinést utříděné informace k protézování a ke 

zlepšení úrovně péče o amputované. 

7. Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

8. Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v bakalářské práci a v 

odborných časopisech a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práce na UK FTVS. Po 

anonymizaci budou osobní data smazána. 

9. S celkovými výsledky a závěry se můžete seznámit na UK FTVS, kde budete mít možnost nahlédnout do 

bakalářské práce, nebo na e-mailu liborcypris@seznam.cz. 

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

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Libor Cypris, DiS. Podpis: ............................ 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Libor Cypris, DiS. 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 projek-

tu 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: ............................. ....... 



 

PŘÍLOHA III: 

 

 

Obrázek 1 Kloub s brzdou 

 



 

PŘÍLOHA IV: 

  

 

Obrázek 2 Kloub s uzávěrou 

 


