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 alkoholu kontraktilní vlastnosti svalstva prováděné v
Laboratoři tréninkové adaptace UK FTVS.
Hlavním cílem tohoto projektu je posoudit vliv alkoholu na kontraktilní vlastnosti svalstva. Použitým
přístrojem je Tensiomyograf TMG 100, který dokáže diagnostikovat funkční svalové napětí s možností
analyzovat jednotlivé svaly odděleně. Přístroj je vybaven speciálním snímačem, který Vám bude umístěn
na kůži nad vybranou svalovou skupinu, která bude uměle stimulovaná elektrostimulátorem. Přístroj bude
obsluhován vyškoleným zaměstnancem Laboratoře tréninkové adaptace. Měření bude provedeno nejprve
před požitím alkoholu, před každým dalším měřením bude podáno odměřené množství alkoholu (0,3 –
0,5 ml/kg) dle aktuální hmotnosti probanda. Pro účely tohoto projektu bude použit alkohol s obsahem 42
objemových procent alkoholu. Pro snazší požití bude alkohol naředěn 100 % pomerančovým džusem.
Měření bude probíhat jednou a celkovou dobu sledování odhadujeme na 2 – 3 hodiny. Elektrické impulsy
mohou způsobovat mírnou pichlavou bolest u citlivých jedinců, z tohoto důvodu nebudete-li chtít v
měření pokračovat, bude měření okamžitě přerušeno. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než
běžně očekáváná rizika u aktivit prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená.
Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a dílčí části budou
publikovány v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na
konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou
osobní data smazána. 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.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Matěj Vrba
Jméno a příjemní hlavního řešitele a spoluřešitelů ................................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: ....................................

Příloha č. 3 – Výsledné hodnoty zaznamenávaných parametrů

