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Príloha č. 1: Vyjadrenie etickej komisie FTVS UK

Príloha č. 2: Vzor informovaného súhlasu
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 foam
rolleru na svalové napětí po zátěži prováděné na UK FTVS – v biomedicínské
laboratoři.
Cílem práce je zjistit vliv aplikace foam rolleru na svalové napětí po fyzické aktivitě. Data pro
výzkum budu zjišťovat pomocí myotonometru, který obsahuje čidlo produkující elektrický
výboj, avšak není připojen do elektrické sítě, takže není pro zdraví nebezpečný. Samotné měření
začíná odměřením svalového tonu již zmíněným myotonometrem v klidu. Přístroj bude
obsluhovat fyzioterapeut Bc. Miroslava Patschová, kterou o samotném používání přístroje
zaučil vedoucí práce Ing. František Lopot, PhD. Měření bude provedeno jednorázově a samotné
měrení svalového tonu jedné svalové skupiny na pravé i lavé straně těla bude trvat približě 60
sekund.
Potom provedou všichni probandi cviky na jednotlivé svalové partie, které budeme pěnovým
válcem ovlivňovat. Prvním cvikem je zvedání činky o hmotnosti 15-20 kg po dobu 60 sekund,
druhým cvikem jsou výpony na špičky na vyvýšené plošině po dobu 60 sekund a třetím cvikem
je výdrž v podřepu s oporou zad o zeď po dobu 120 sekund. Provedení cviků bude probandům
jasně vysvětleno a názorně ukázáno a hned po odcvičení jim bude opět změřeno svalové napětí.
Po cvičení dojde k aplikaci pěnového válce po dobu 60 sekund na každou vyšetřovanou
svalovou skupinu - technika provedení jim bude důkladně vysvětlena a názorně ukázaná- a opět
bude probandům změřeno svalové napětí pomocí myotonometru. Na základě těchto měření
bude porovnávat svalové napětí před cvičením a po cvičení resp. po rollovaní. Výzkum se bude
konat v období únor 2019- březen 2019.
Do projektu nebudou zařazeni probandi, kteří mají v anamnéze vážné onemocnění a zranění
pohybového aparátu v období 6 měsíců před zahájením experimentu. K zajištění bezpečnosti a
správného provedení cviků a rollování bude dohlížet fyzioterapeut Bc. Miroslava Patschová.
Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování
prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Výzkumu se zúčastníte s platnou zdravotní prohlídkou a pouze, zda budete zdraví a za
posledních 6 měsíců jste neměli žádný úraz nebo poranění pohybového aparátu nebo nebudete
v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu.
Výzkum by měl dokázat, že využití pěnového válce po fyzické aktivitě má vliv na snížení
svalového napětí. Zkoumá se krátkodobý efekt. Tento výzkum může pomoci probandům jako
sportovcům i jako trenérům či fyzioterapeutům v tom, aby správně využívali foam roller a aby
ho zařazovali do cvičení, když to bude potřebné.
Účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.
Výsledky ukážou vliv pěnového válce na svalové napětí po zátěži a budete s nimi seznámen/a
po skončení výzkumu z e-mail adresy: miroslava.patschova@gmail.com

Získaná data budou zpracovaná a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a
publikovaná v diplomové práci, popřípadě v odborných časopisech, monografiích a
prezentovaná na konferencích, případně budou využity při další výzkumné práci na UK
FTVS. Po anonymizaci budou osobní údaje smazány.
Anonymizace osob na fotografiích bude převedena začerněním popřípadě rozmazáním
obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince.
Neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu vymazány.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyly zneužity.
Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu Bc. M. Patschová 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: ...............................
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