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Příloha č. 2: Informovaný souhlas
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 účastí Vašeho dítěte ve výzkumném projektu v rámci
diplomové práce s názvem „Testování pohybových předpokladů plavců a moderních
pětibojařů“ prováděné na UK FTVS.
Současně bych Vaše dítě rád požádal o vyplnění krátké ankety, která je součástí výzkumu.
1. Cílem diplomové práce je sledování změn somatických ukazatelů a pohybových
předpokladů vlivem tréninkového zatížení u plavců a moderních pětibojařů ve věku od
9 do 13 let.
2. Testování bude probíhat dvakrát v časovém rozmezí pěti měsíců. Děti absolvují
dvanácti minutový plavecký a běžecký test, vyšetření tělesného složení, test na
posouzení dynamiky dolních končetin, posturální stability a pohyblivost v hlezenním
kloubu, ramenním pletenci a hloubku předklonu v sedě. Testování dětí bude provádět
Bc. Dan Omcirk, PhDr. Babeta Chrzanowská a PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
3. Testování se týká skupiny jedinců, kteří jsou členy sportovního oddílu a mají platnou
povinnou sportovní prohlídku.
4. Jedná se o pohybové testování, které jsou běžnou součástí tréninkového plánu.
Výsledky budou pouze zaznamenány a použity pro diplomovou práci. Rizika

prováděného testování nebudou vyšší než běžné očekávání rizika u tohoto typu
testování.
5. Výsledky výzkumného projektu by měly napomoci k racionalizaci plánování a řízení
tréninkového procesu dětí a mládeže.
6. Veškeré testování je dobrovolné a bezplatné. Testování bude probíhat v rámci
tréninkového procesu a ve spolupráci s katedrou Laboratoře sportovní motoriky na
Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
7. Získaná data budou zpracována a uchována v anonymní podobě a publikovaná
v diplomové práci a v odborných časopisech, případně budou využitá pro další
výzkumné práce na UK FTVS.
8. Výsledky testování budou zúčastněným osobám poskytnuty v případě zájmu okamžitě
po absolvování jednotlivých testů. Výsledky testování mohou být poskytnuty rodičům
zúčastněných dětí na základě vlastní žádosti u vedoucího výzkumného projektu – Dana
Omcirka.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná osobní data nebyla zneužita.
Děkuji Vám za spolupráci a účast při řešení výzkumné problematiky.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavní řešitele: ............................. Podpis: …………..
Osoba, která provedla poučení: ……………………………
Podpis osoby, která provedla poučení: …………………….
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 zákonného zástupce: …………………….. Podpis: …………………..
Jméno a příjmení účastníka: …………………………….. Podpis: ……………………...
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