Příloha
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 bakalářské práce s názvem „Kognitivní funkce spojené s výkonem v MMA“ prováděné na UK
FTVS.

Cílem projektu je zjištění vlivu kognitivních funkcí na výkon v MMA (smíšená bojová umění).
Měření bude probíhat na počítači a přídavném panelu pomocí programu Vienna Test System, kde bude
proband reagovat na akustické a optické podněty. Testy se budou skládat z reakčního a determinačního
testu. Testy jsou ověřeny a běžně používány v praxi. Před měřením bude proband zaškolen do měření a
dotazován na otázky ohledně věku a zápasnické minulosti. Jedná se o neinvazivní metodu. Probandovi
nehrozí žádné zdravotní riziko a bude poučen o zacházení s přístroji. Tyto testy jsou jednorázové, krátké
a fyzicky nenáročné. Veškerá získaná data a informace budou zaznamenána, zpracována a uchována v
anonymní podobě.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.

Jméno a příjmení předkladatele projektu: Karel Toman
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Karel Toman

Podpis: .............................
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, datum ...............................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................

