UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážení kolegové,
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 publikováním dat Vašeho dítěte v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem
Komparace a identifikace silových předpokladů u elitních fotbalistů v závislosti na ontogenezi a
zároveň Vám děkuji za spolupráci.
Cílem bakalářské práce je prokázání a porovnání silových předpokladů mezi fotbalovými týmy
U16,U19,U21 a A-týmu fotbalového klubu Sk Slavia Praha, na základě testování silových
předpokladů metodou cybex a obměnami vertikálních výskoků v laboratoři sportovní motoriky na
Fakultě tělesné výchově a sportu Univerzity Karlovy v lednu 2017. Získaná data a výsledky budou
zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v bakalářské práci, v
odborných časopisech a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práce na UK
FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána.
Jméno a příjmení řešitele: ................................................ Podpis: ....................................
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím
s publikací dat 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 mé účasti ve
výzkumu a že jsem dostal jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl jsem poučen o právu
odmítnout účast ve výzkumu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce ................................................Podpis: ....................................
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................

