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Příloha 2 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 

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 diplomové práce s názvem Vliv 

intenzity izometrické volní kontrakce na reologické vlastnosti kosterní svaloviny in vivo, in situ, 

prováděné na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, a o svolení s pořizováním 

a případným využitím fotografií. K měření bude využit pouze ruční dynamometr a myotonometr, jedná se 

o neinvazivní metody, které mohou být lehce nepříjemné až bolestivé. Měření proběhne v jediném dni, 

opakovaně, v celkovém rozsahu asi 3 hodin. Po celou dobu budou přísně dodržovány hygienické zásady. 

Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u tohoto typu testování. Výzkum 

rozšíří poznatky z oblasti bioreologie a zároveň přispěje k ověření validity a reliability myotonometru, 

jakožto nástroje pro objektivizaci reologických vlastností kosterních svalů. Získaná data budou 

zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v diplomové práci a v odborných 

časopisech, případně budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. 

S výsledky výzkumu bude možné se seznámit po obhájení diplomové práce v Repozitáři závěrečných 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:…………………….Podpis: .......................... 

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

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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