PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Souhlas etické komise

Příloha č. 2 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 syna
ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem Rozdíl v efektivitě bruslení prostřednictvím
obratnostních cvičení a individuální techniky bruslení ve starším školním věku, prováděné na HC Slavia Praha, Stadion Eden
Vladivostocká 1460/10 Praha.
Diplomová práce je bez finanční podpory
Cílem diplomové práce je porovnat rozdíl v efektivitě bruslení rozvíjeného prostřednictvím obratnostních cvičení na ledě a
cvičení zaměřených na techniku bruslení u žáků 6. třídy HC Slavia Praha
Techniky měření jednotlivých bruslařských testů – Test č. 1 Jízda vpřed 30 m bez kotouče (součástí test na 4 m), Test č. 2
Jízda vpřed 30 m s kotoučem (součástí test na 4 m), test č. 3 Jízda vzad 30 m bez kotouče (součástí test na 4 m), Test č. 4
Přechody bez kotouče (obratnostní bruslení okolo kuželů), Test č. 5 Přechody s kotoučem (obratnostní bruslení okolo kuželů
s kotoučem) jsou standardizovány podle parametrů IIHF – International ice hockey federation (mezinárodní hokejová
federace). K měření času se využívají časové kamery.
Jedná se o neinvazivní měření.
Podstoupíte celkem tři měření. První – vstupní, druhé – po stimulaci obratnostních cvičení, třetí – po stimulaci individuální
technikou bruslení. Před každým měřením se hráči řádně rozcvičí a následně absolvují desetiminutové rozbruslení. Poté jim
bude postupně vysvětlen každý test, který hráči dvakrát absolvují. Pokud během testu upadnou nebo ztratí kotouč, pokus si
po odpočinku zopakují. Lepší výsledek ze dvou pokusů pak bude zaznamenán. Mezi jednotlivými měřeními je časový
rozestup 5 týdnů. Jedno měření trvá cca. 90 minut.
Zdravotní rizika jsou odpovídající sportovní specializaci lední hokej pro danou kategorii. Testy nejsou nikterak fyzicky
náročné, protože se jedná především o rychlostní zatížení.
K minimalizaci rizik zranění je přistoupeno k řádnému rozcvičení a rozbruslení. Zároveň i lokace testů přispívá
k minimalizaci zranění způsobených pádem a případným nárazem.
Testování se nezúčastníte s akutním onemocněním či úrazu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu.
Bezpečnost a dozor bude zajištěna hlavním trenéry kategorie Petr Tejral a Adam Tomášek – HC Slavia.
Hráči nemají speciální péči, která by se lišila od běžných tréninkových jednotek. Rizika prováděného výzkumu nebudou
vyšší než běžně očekáváná rizika u testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Tento projekt by měl pomoci rozhodnout, která z uváděných metod rozvoje bruslařských dovedností je efektivnější.
Účast Vašeho syna v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená
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. Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam.
S Vašimi dosaženými výkony se seznámíte na HC Slavia Praha. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla
zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení

Adam Tomášek

Podpis:
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. Potvrzuji, že
mám platnou zdravotní prohlídku. 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: .............................

Příloha č.3 Tréninkový plán během studie
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