PŘÍLOHY
Vyjádření etické komise

Informovaný souhlas
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 na UK FTVS s názvem „Vliv strečinku na výkon žáka v atletice“, prováděné v atletickém klubu
ASK Slavia Praha.
Cílem práce je zjistit vliv strečinku na sprinterský a vytrvalostní výkon žáka v atletice. Data pro výzkum
budu zjišťovat pomocí standardizovaného testu zkrácených svalů dle Jandy a pomocí ručních stopek, kterými
budu měřit běh na 2x40 metrů a 600 metrů. Účastníci budou rozděleni do dvou skupinou, z nichž jedna skupina
bude dodržovat předem daný plán strečinku v rámci tréninkových jednotek a závodů, druhá skupina nebude
dodržovat žádný předem daný plán, ale zúčastní se také tréninkových jednotek a závodů. Výzkum bude trvat od
listopadu 2018 do ledna 2019, tréninky budou probíhat třikrát týdně. Vyšetření zkrácených svalů a měření běhů
bude probíhat před započetím a ukončením strečinkového plánu.
Do projektu nebudou zařazeni všichni, kdo nesplňují podmínky k zařazení, tj.: mužské pohlaví, ročník
narození 2005 nebo 2006, atlet v ASK Slavia Praha. Do projektu taktéž nebudou zapojeni jedinci, kteří jsou
aktuálně zraněni a jejich zranění jim zamezuje trénovat.
K zajištění bezpečnosti a správného provádění daných cviků bude dohlížet fyzioterapeut a trenér Bc.
Magdalena Nováková. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a
testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Výzkum by měl dokázat, že strečinka jeho vhodně zvolený druh má velký vliv na výkon. Hlavním
cílem je namotivovat i takto mladé atlety k tomu, aby strečink v rámci tréninků a rozcvičení dodržovali. Práce
bude zpracována pomocí tabulek a porovnávání výsledků z počátečního, kontrolního a konečného měření.
Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.
Výsledky ukáží jak vliv strečinku na zkrácené svaly, tak na sprinterský a vytrvalecký výkon. S výsledky
budete seznámeni po skončení výzkumu z e-mail adresy: maajdaa.novakova@seznam.cz
Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 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. Během výzkumu nebudou
pořizovány žádné fotografie ani videozáznam.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu Bc. M. Nováková
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. M. Nováková
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: ....................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi .................................... Podpis: .............................

