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Příloha č. 1: Informovaný souhlas  

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

Vážená paní ředitelko,  

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 publikováním audiovizuálních záznamů znázorňující Vaše svěřence cvičící taneční 

tréninkovou jednotku v rámci bakalářské práce s názvem Rozvoj pohybových 

schopností a dovedností prostřednictvím tanečních aktivit a zároveň Vám děkuji za 

spolupráci a za pomoc při pořizování audiovizuálních záznamů.   

  

Cílem bakalářské práce je rozšíření poznatků v oblasti zkoumané tématiky, čili v 

oblasti rozvoje pohybových schopností a dovedností prostřednictvím pohybových 

tanečních aktivit. Jedná se pouze o krátké ukázky vybraných cvičení. V práci budu 

publikovat momenty z rozcvičení, hlavní a závěrečné části tréninkové jednotky 

znázorňující Vaše svěřence při různých cvičení. Vaši svěřenci budou rozpoznatelní, 

bude vidět celá jejich postava i obličej. Audiovizuální záznamy na DVD budou vloženy 

do dvou výtisků bakalářské práce Univerzity Karlovy. Audiovizuální záznamy budou 

použity pouze pro účely bakalářské práce a v maximální možné míře zajistím, aby 

nebyly zneužity. 

 

 

Jméno a příjmení řešitele: Tereza Palanová            Podpis:....................................  

 



 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s publikací audiovizuálních záznamů svých svěřenců výše 

uvedeným způsobem v bakalářské práci a že jsem měla možnost si řádně a v 

dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti svých svěřenců ve výzkumu a že jsem dostala jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byla jsem poučena o právu odmítnout účast ve 

výzkumu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí.  

  

V Praze dne 1.6.2017  

 

Jméno a příjmení ředitelky taneční školy: 

 

Podpis:................................... 

 

 



 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas  

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

Vážená paní ředitelko,  

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 publikováním audiovizuálních záznamů znázorňující Vaše svěřence cvičící taneční 

tréninkovou jednotku v rámci bakalářské práce s názvem Rozvoj pohybových 

schopností a dovedností prostřednictvím tanečních aktivit a zároveň Vám děkuji za 

spolupráci a za pomoc při pořizování audiovizuálních záznamů.   

  

Cílem bakalářské práce je rozšíření poznatků v oblasti zkoumané tématiky, čili v 

oblasti rozvoje pohybových schopností a dovedností prostřednictvím pohybových 

tanečních aktivit. Jedná se pouze o krátké ukázky vybraných cvičení. V práci budu 

publikovat momenty z rozcvičení, hlavní a závěrečné části tréninkové jednotky 

znázorňující Vaše svěřence při různých cvičení. Vaši svěřenci budou rozpoznatelní, 

bude vidět celá jejich postava i obličej. Audiovizuální záznamy na DVD budou vloženy 

do dvou výtisků bakalářské práce Univerzity Karlovy. Audiovizuální záznamy budou 

použity pouze pro účely bakalářské práce a v maximální možné míře zajistím, aby 

nebyly zneužity. 

  

 

Jméno a příjmení řešitele: Tereza Palanová            Podpis:....................................  

 



 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s publikací audiovizuálních záznamů svých svěřenců výše 

uvedeným způsobem v bakalářské práci a že jsem měla možnost si řádně a v 

dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti svých svěřenců ve výzkumu a že jsem dostala jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byla jsem poučena o právu odmítnout účast ve 

výzkumu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí.  

  

V Praze dne 1.6.2017  

 

Jméno a příjmení ředitelky taneční školy: 

 

Podpis:................................... 

 



 

Příloha č. 3: DVD – Ukázky tanečních vyučovacích jednotek 

DVD je umístěno na zadní straně tvrdých desek. 

 

 


