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Příloha II: Informovaný souhlas 

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 účastí Vašeho dítěte ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK 

FTVS s názvem Možnost využití principů Alexanderovy techniky na základních školách a sportu dětí a mládeže, 

prováděném na Základní škole Fr. Plamínkové, Fr. Křížka 490/2, 170 00 Praha 7 

1. Snahou tohoto projektu je pomocí intervence běžných dětských pohybových her, příznivě ovlivnit posturální návyky 

žáků či studentů a učit základům vnímání vlastního těla – kinestézi a snížení svalového tonu (ve stoji, sedu, chůze, 

běh apod.) což mohou následně využívat v běžném životě. Konkrétním cílem je zakomponovat cvičební prvky 

Alexandrovy techniky do struktury a pravidel některých pohybových her a směřovat hry k atraktivnější formě 

cvičení zdravotní tělesné výchovy – ZTV. 

2. Sběr dat bude probíhat neinvazivní metodou ve formě pozorování a dotazování o vhodnosti modifikace her. 

3. Pohyb žáků / studentů bude vymezen pravidly dané hry, kterou budu pozorovat a řídit. Po ukončení hry provedu 

zpětnou vazbu ve formě dotazování žáků, co žáky na hře bavilo, co si ze hry vzali atd. S těmito informacemi budu 

dále pracovat a uzpůsobovat pravidla hry pro využití v další praxi a možnou publikaci. 

4. V časových souvislostech bude probíhat výzkum svou strukturou stejně jako běžná vyučovací jednotka předmětu 

TV, tedy v úvodní části VJ proběhne alespoň 10 – 15 minutové rozcvičení (zahřátí - mobilizace kloubní jednotky - 

protažení a svalové zapracování), poté si začátkem hlavní části VJ vysvětlíme pojmy, které nás budou ve zdravotní 

tělesné výchově a u hraných her zajímat a kterých se budou hry týkat a posléze si zahrajeme (cvičení ZTV) zmíněné 

hry. V závěru VJ proběhne cvičení kompenzačního charakteru a cvičení zklidňující organismus. 

5. Všechna použitá cvičení jsou zdravotního charakteru, využívané ve zdravotní tělesné výchově, šetrné s ohledem na 

fyziologické zvláštnosti jedince, mající preventivní či nápravné cíle. Hra může být brána, jakožto méně náročná 

varianta původní hry, neboť dbáme na prožitek a vnímání vlastního těla a přesnost provedení techniky některých 

poloh ve hře, čímž uzpůsobím (snížím) rychlost průběhu samotné hry nebo ji zastavím, abych žáka opravil nebo si 

ověřil, jakým způsobem reaguje na vyvolané podněty. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně 

očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. V případě zdravotního omezení se 

Vaše dítě nezúčastní výzkumu. 

6. Účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

7. Výsledky pozorování a dotazování žáků a jejich zpětná vazba k jednotlivým hrám, budou vyhodnoceny a uvedeny 

písemnou formou v mé diplomové práci spolu s konkrétním popisem každé hry. Během výzkumu nebudu nikterak 

pořizovat videozáznam, fotografie ano, jakožto názorná ukázka hry, mající pouze ilustrační (popisný) charakter, 

určený lepší představě o hře. Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či 

částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou po ukončení 

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

8. Vyhotovený, opravený přepis obsahu her, cílů a pravidel, spolu s vyhodnocením zpětné vazby účastníků výzkumu 

(žáků) a přiloženou ilustrační (popisnou) fotografií, předám ve formě kopie krátkého sborníku všech hraných her, 

které byly předmětem zkoumání vedení příslušné instituce. Na vyžádání Vám je zašlu na Vaši e-mailovou adresu. V 

případně zájmu mě kontaktujte na e-mailovou adresu: zapala.m@seznam.cz 

9. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v  diplomové práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práci 

na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data 

nebyla zneužita.  

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Michal Zapala       Podpis: ........................ 

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

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:zapala.m@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, datum .................... 

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

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .................................. 

 


