Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise FTVS UK

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu
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 Turecký vztyk
s kettlebell z pohledu vývojové kineziologie prováděné na katedře fyzioterapie UK
FTVS.
1. Jedná se o diplomovou práci, bez finanční podpory.
2. Cílem diplomové práce je potvrdit nebo vyvrátit tvrzení, že cvičení TGU (Turecký
vztyk) pozitivně ovlivňuje hluboký stabilizační systém páteře.
3. Všechny diagnostické i terapeutické metody využity v této práci budou neinvazivní,
tedy bez porušení kožního krytu.
4. V rámci měření bude provedeno vyšetření fyzioterapeutem. Vyšetření je neinvazivní a
bude zahrnovat testy na hluboký stabilizační systém páteře. Budou to testy flexe
trupu, extenční test trupu, test břišního lisu, brániční test, test extenze v kyčlích, test
flexe v kyčli.
5. Celková doba sledování bude od července 2017 do konce srpna 2017. Během této
doby proběhne vstupní vyšetření, intervenční šestitýdenní program i výstupní
vyšetření. Vstupní i výstupní vyšetření zabere 15-20 minut. Domácí cvičení bude
probíhat 2x týdně, doba trvání okolo 10 minut (dohromady 10 opakování cviku), s
použitím kettlebell. Během intervenčního programu budete několikrát kontrolováni
ve správnosti provádění cvičení. Objem i intenzita cvičení zůstávají po dobu trvání
programu stejné.
6. Vyplníte krátký anamnestický dotazník. Do výzkumu nebudou zařazeny osoby, které
prodělaly úraz či operaci, které by mohly limitovat cvičence během měření
posturální stability či je omezovat při intervenčním programu, dále osoby s
neurologickým postižením jakéhokoliv charakteru a osoby s nižším stupněm
inteligence či mentální poruchou. Do výzkumu nebudou zařazeny cvičenci, kteří se
věnují silovému tréninku nebo jinému cvičení, které se věnuje práci se středem těla.
Celé měření bude bezbolestné a bezpečné. Během intervenčního cvičebního
programu se mohou výjimečně objevit svalová únava břišních a zádových svalů či
svalů ramenních pletenců. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně
očekávaná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Cvičenci budou vybrány hlavním řešitelem, případně po konzultaci s lékařem, na
základě vyplněných dotazníků - nebudou vybrány osoby s výše zmíněnými
kontraindikacemi či nevhodnou sportovní aktivitou pro uvedený výzkum.
7. Budete poučeni o všech postupech měření a průběhu intervenčního programu.
8. Očekávaným přínosem výzkumného projektu je objektivní posouzení cvičení TGU

na aktivitu hlubokých svalů páteře a pánve pro udržení posturální stability jedince.
Následně po potvrzení či vyvrácení této myšlenky o vlivu cvičení TGU na
posturální stabilitu využít tento poznatek v praxi fyzioterapeuta při terapii
posturální nestability jedince.
9. Není poskytována žádná odměna
10. Výsledky práce budou statisticky zpracovány a získaná data budou využita,
uchována a publikována v anonymní podobě pro účely obhajoby diplomové práce
na UK FTVS, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po
anonymizaci budou osobní data smazána.
11. Účastníci výzkumu budou seznámeni s výsledky jejich měření a budou moci
nahlédnout do hotové práce v tištěné či elektronické podobě po dohodě s řešitelem.
Dále bude práce přístupná k nahlédnutí ke studijním účelům na UK FTVS, vždy za
splnění podmínek daných fakultou.
12. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Bc. Tomáš Růžička
Podpis: .............................
Jméno a příjmení osoby,
Podpis:........................

která

provedla

poučení

Bc.

Tomáš

Růžička

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

účastníka

................................................
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