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Příloha č. 1 

Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

k projektu výzkumné práce 
 

Název projektu: Úroveň tělesné zdatnosti, základních pohybových dovedností, somatotypu a pohybové aktivity u dětí mladšího 

školního věku. 

Forma projektu:  výzkumná práce 

Období realizace: prosinec 2016 – únor 2017 

Předkladatel: Tomáš Šorna 

Hlavní řešitel: Tomáš Šorna, Luboš Soldát, Filip Soucha 

Vedoucí práce (v případě studentské práce): Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

Popis projektu: Cílem měření je zjistit úroveň tělesné zdatnosti, základních pohybových dovedností, somatotypu a pohybové 
aktivity u dětí mladšího školního věku. Pro zjištění zmíněných tělesných parametrů budou použity standardizované a běžně 

používané techniky: vybrané testové položky testů Unifittestu 6-60, MABC-2. Dále měření základních somatických znaků (výška, 

váha, měření 4 kožních řas, obvody a šířky končetin) a akcelerometrie pro hodnocení pohybové aktivity. Dodatečně bude použit 
dotazník DCDQ pro hodnocení úrovně motorického vývoje. 

Zajištění bezpečnosti pro posouzení odborníky: Testování proběhne zcela neinvazivně. Použity budou standardizované techniky 

běžně používané v dětské populaci. Testování zajistí dostatečně proškolení studenti magisterského studia (UK FTVS). Sběr dat bude 
probíhat v rámci hodin školní tělesné výchovy pod dohledem odborného dozoru učitele TV – na 3. ZŠ Příbram, Březové Hory. 

Testované děti mají platnou zdravotní prohlídku od praktického lékaře, kterou odevzdaly na začátku školního roku. 

Etické aspekty výzkumu: Výsledky výzkumu přispějí k prohloubení znalostí výše zmíněných proměnných majících vztah 
k zdravému ontogenetickému vývoji jedinců v předškolním věku. Výzkum zahrnuje vulnerabilní skupinu nezletilých jedinců 

z důvodů postihnutí jistého stádia ontogenetického vývoje, což není možné u dospělé populace. Z tohoto důvodu nelze zahrnout do 

výzkumu dospělou populaci. Data budou zpracována, uchována a publikována v anonymní podobě.  

Informovaný souhlas: přiložen 

Povinností všech účastníků výzkumu na straně řešitele je chránit život, zdraví, důstojnost, integritu, právo na sebeurčení, 

soukromí a osobní data zkoumaných subjektů, a podniknout k tomu veškerá preventivní opatření. Odpovědnost za ochranu 

zkoumaných subjektů leží vždy na účastnících výzkumu na straně řešitele, nikdy na zkoumaných, byť dali svůj souhlas k účasti na 
výzkumu. Všichni účastníci výzkumu na straně řešitele musí brát v potaz etické, právní a regulační normy a standardy výzkumu na 

lidských subjektech, které platí v České republice, stejně jako ty, jež platí mezinárodně.  

 
Potvrzuji, že tento popis projektu odpovídá návrhu realizace projektu a že při jakékoli změně projektu, zejména použitých metod, 

zašlu Etické komisi UK FTVS revidovanou žádost. 

 
V Praze dne 19. 11. 2016  Podpis předkladatele:  

 

Vyjádření Etické komise UK FTVS 
 
Složení komise: Předsedkyně: doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. 

 Členové: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 

   doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 

   PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. 

                                                Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.    

   MUDr. Simona Majorová 

 

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ……………………………… 

 

 dne:………………………………. 

 

Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými zásadami, předpisy a 

mezinárodní směrnicemi pro provádění výzkumu, zahrnujícího lidské účastníky.  

Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu Etické komise. 
 

 

 

razítko UK FTVS                                                                                                        podpis předsedkyně EK UK FTVS 
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Příloha č. 2 

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 

k účasti Vaší dcery/syna v rámci projektu výzkumné práce Bc. Tomáše Šorny s názvem „Úroveň tělesné 

zdatnosti, základních pohybových dovedností, somatotypu a pohybové aktivity u dětí mladšího školního 

věku“. 

  

Cílem měření je zjistit úroveň tělesné zdatnosti, pohybových dovedností, somatotypu a pohybové aktivity 

dětí mladšího školního věku. Použity budou běžné měřící techniky: test tělesné zdatnosti (skok daleký z 

místa, sed-leh opakovaně, běh 4x10m, vytrvalostní běh), test pohybových dovedností (testy házení, chytání, 

rovnováhy a jemné motoriky), měření základních tělesných parametrů (výška, váha, měření kožních řas, 

šířka končetin) a měření úrovně pohybové aktivity v sedmi po sobě jdoucích dnech (akcelerometr + záznam 

pohybu). Měření bude probíhat v rámci školní TV. V průběhu měření má každý žák/žákyně možnost 

kdykoli dobrovolně odstoupit z měření. Zmíněné techniky jsou neinvazivního charakteru, jsou ověřeny a 

běžně využívány u dětí školního věku, splňují všechna zdravotní, sociální a etická kritéria. Možná 

rizika měření nejsou vyšší než běžná rizika vyplívající z běžného provádění těchto aktivit. Osobní data 

budou publikována v anonymní podobě v diplomových pracích Bc. Tomáše Šorny, Bc. Luboše Soldáta a 

Bc. Filipa Souchy (studenti UK FTVS) a v dalších publikačních výstupech na UK FTVS. Výsledky mohou 

přinést důležité informace související s motorickým vývojem školních dětí. V případě zájmu o výsledky se 

můžete blíže informovat u hlavního řešitele práce. Po anonymizaci dat, budou osobní údaje ihned 

vymazány. Bude zabezpečeno, aby získaná data nebyla zneužita. 

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

 

Bc. Tomáš Šorna (podpis……………) Bc. Luboš Soldát (podpis…………………) 

Předkladatel a hlavní řešitel projektu  Spoluřešitel projektu 

Email: tom.sorna@seznam.cz  Bc. Filip Soucha (podpis…………………..) 

Telefon: 721 719 986    Spoluřešitel projektu 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí 

mého syna/dcery 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: .......................... 
 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:tom.sorna@seznam.cz

