Přílohy
Příloha č. 1: Potvrzený formulář etickou komisí
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane,
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 Komparativní analýza přímého záběru vpřed na rychlostní
kánoi a pádlovacím bazénu prováděné na Katedře sportů v přírodě.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Jedná se o diplomovou práci.
Cílem výzkumného projektu je popsat a porovnat pohybový vzor při záběru vpřed na rychlostní
kánoi na klidné vodě a v pádlovacím bazénu.
Na výzkum diplomové práce použijeme metodu povrchové elektromyografie a kinematickou
analýzu.
Všechny probandy testujeme pomocí přístroje, který se nazývá elektromyograf.
Elektromyografie je vyšetřovací metoda, která je založena na snímání povrchové nebo
intramuskulární svalové aktivity, proto probandům umístíme elektrody na vybrané svaly, které
používají při záběru vpřed. Jedná se o neinvazivní metodu.
Na výzkum jsme oslovili 5 probandů. Každý proband absolvuje úsek na vodě 2 x 60 vteřin a
úsek v pádlovacím bazénu 2 x 60 vteřin. Celková doba sledování jednoho probanda i
s nalepením elektrod se předpokládá okolo 20 minut. Celková doba celého výzkumu, který bude
probíhat v jeden den, se odhaduje na 2 hodiny.
Rizika cvičení a testování nepřesahují běžná rizika očekávaná u daných aktivit.
Účastnící budou předem upozorněni, že se jedná o bezbolestnou metodu. Jelikož budeme
testovat pohyb, který všichni probandi dobře znají ze své aktivní sportovní kariéry a soustavné
tréninkové přípravy, nebude pro ně náročné tento test absolvovat. Jediná nepříjemnost bude
pravděpodobně nízká teplota při úseku na vodě.
Při výzkumu bude přítomen zdravotník a vše bude sledovat.
Za přínos projektu považuji to, že se dozvíme, zda může pádlovací bazén nahradit jízdu na vodě
v zimní přípravě a do jaké míry, a to z hlediska pořadí zapojení svalů.

10. Odměna není žádná.
11. Práce bude zpracována pomocí programu v počítači. K hodnocení EMG křivky využíváme
parametry, jako jsou Peak, Mean, Area, Total Power. Data, která získáme z měření, využijeme
do diplomové práce. Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a
publikovaná v diplomové práci a v odborných
časopisech a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práce na UK FTVS.
Po anonymizaci budou osobní data smazána. Data budou uchována na přenosném datovém disku
a budou publikována v diplomové práci se souhlasem všech probandů. Video, které se bude
synchronně točit s úseky měření, bude použito jen ke kontrole a kalibraci EMG přístroje a
k vyhodnocení dat. Některé obrázky, které vzniknou při výzkumu, budou použity v diplomové
práci v anonymizované podobě, po souhlasu všech probandů. Výsledky práce budou anonymní.
12. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Bc. Lenka Součková 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 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 jasné a
srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl jsem poučen 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: V Praze, 20. ledna 2017
Jméno a příjmení účastníka:
Podpis: ....................................
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