Přílohy
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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 výzkumné práce s názvem „Závislost techniky hole na rychlosti bruslení s kotoučem u
hráčů 3 a 4 tříd.“, prováděném na Zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou.
Byla Vám nabídnuta spolupráce na mojí bakalářské práci, která je realizována v rámci studia na UK
FTVS. Před tím, než budete souhlasit se spoluprací na této studii, je důležité, abyste se seznámili s jejími
cíli a podstatou náplně, kterou budete v rámci studie požádáni vykonat, a způsobem práce se získanými
daty.
Cíle a souvislosti
Trénování tzv. stickhandlingu (práce s holí neboli technika hole) u ledních hokejistů je jednou z mnoha
součástí a způsobů trénování, které je dnes často v mnoha klubech podceňováno. V těchto testech se
zaměříme na závislost úrovně techniky hole a její vzájemnou korelaci s rychlostí bruslení s kotoučem.
Zjistíme aktuální úroveň techniky hole u jedinců pomocí jednoduchého cvičení na ledové ploše, to
srovnáme s výsledky překážkových testů, vykonávaných na ledě v plné hokejové výzbroji, které budou
prováděny bez kotouče a poté s kotoučem. Vzájemný rozdíl časů v porovnání s úrovní techniky hole nám
ukáže, zdali a jak spolu tyto dvě činnosti (technika hole a rychlost bruslení s kotoučem) souvisí.
Druhým testem bude Test TGMD-2 skládající se ze dvou subtestů (lokomoční a manipulativní), Ty
hodnotí motorické dovednosti rozvíjené v období předškolního (3-6 let) a mladšího školního věku (7-10
let). Test měří 12 hrubých motorických dovedností (6 lokomočních a 6 manipulativních):
Lokomoční subtest.
Subtest zaměřený na lokomotoriku měří následující hrubé motorické dovednosti,
které vyžadují plynulé koordinované pohyby těla při tom, jak se dítě pohybuje tím či oním směrem.
1. Běh – schopnost postupovat vytrvale kupředu tak, že při každém kroku se obě nohy po krátký
čas nedotýkají země.
2. Cval popředu – schopnost vyvinout rychlý, přirozený třídobý běh.
3. Poskakování – schopnost skákat po určitou minimální vzdálenost na každé noze.
4. Přeskok – schopnost vykonat dovednosti nutné k přeskočení předmětu.
5. Skok snožmo – schopnost vykonat skok snožmo do výšky ze stoje.
6. Cval stranou – schopnost rovně klouzat z jednoho bodu do druhého bodu.
Manipulační subtest.
Subtest zaměřený na kontrolu nad předmětem měří následující hrubé
motorické dovednosti, které prokazují zvládnutí pohybů nutných k hození, odpálení a chycení
předmětu:
1. Úder do statického míčku – schopnost strefit se plastovou pálkou do statického míčku.
2. Driblování na místě – schopnost driblovat s basketbalovým míčem minimálně čtyřikrát
dominantní rukou před tím, než dítě chytne míč do obou rukou bez toho, aby pohnulo
nohama.
3. Chytání – schopnost chytit umělohmotný míč hozený vrchem.
4. Kopání – schopnost kopnout preferovanou nohou do statického míče.
5. Hod vrchem – schopnost hodit míč preferovanou rukou do místa na zdi.
6. Koulení míče spodem – schopnost poslat míč preferovanou rukou po zemi mezi dva kužely.
Postupy
V rámci Vaší účasti budete požádáni o spolupráci na 2 měřeních. První měření se bude realizovat na
ledové ploše v průběhu tréninku, který je veden hlavním řešitelem a hlavním trenérem. Druhé měření
proběhne před tréninkovou jednotkou pro jednu skupinu účastněných a druhé měření proběhne po
tréninku pro druhou skupinu testovaných. Měření budou prováděny pracovníky, kteří jsou pro konkrétní
metodiku zaučeni.
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Časová náročnost
Testy na úroveň techniky hole a agility test se odehrají v průběhu tréninkové jednotky, tudíž nadměrná
časová náročnost nebude nutná. Druhý test TGMD-2 zjišťující hrubou motoriku budou realizovány před
tréninkovou jednotkou. Testy proběhnou v místě: Zimní stadion Rychnov nad Kněžnou

Rizika
Studie se účastní hráči ledního hokeje, působící v týmu Rychnova nad Kněžnou ve věkové kategorii 9-11
let, kteří mají platnou lékařskou prohlídku absolvovanou povinně na začátku sezónní části 2017/2018.
Vzhledem k času testování, které je vymezeno v sezónním období, není třeba probandy znovu zatěžovat
sportovní prohlídkou. Do studie nebudou zahrnuti probandi, kteří nemají splněnou lékařskou prohlídku;
dále probandi s akutní fyzickou či psychickou únavu, kardiovaskulární, plicní anebo metabolické
onemocnění, akutní bolest na hrudi, palpitace, bolesti v oblasti páteře a ramen, akutní anebo chronický
kašel, dušnost, akutní bolesti nebo necitlivost v pažích nebo nohou, abnormální otoky rukou či nohou,
operace kolenou, kotníků, ramen, zad, břicha či jiné operace v posledním roce. Rizika spojená
s testováním nepřesáhnou rizika očekávaná u běžného tréninku a cvičení, které jsou testovaní zvyklí
vykonávat pravidelně. Vzhledem k testování osob způsobem jednotlivým je procentuální šance zranění a
rizik s tím spojených nižší.
Výhody
Získané informace o stavu dítěte v oblastech hokejových dovedností a motorických schopností. Dále na
základě výsledků testování lze vyčíst, na čem by dítě mělo zapracovat a naopak, v čem je se zbytkem
probandů v normě.
Náklady a kompenzace
Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná. Účast ve studii sebou nepřinese žádné finanční náklady
z Vaší strany.
Ukončení účasti ve studii
Účast v této studii je dobrovolná a odmítnutí Vaší účasti sebou nepřinese žádný postih.
Důvěrnost informací
Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v bakalářské
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.
Právo odvolat svůj souhlas
Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná. Můžete odstoupit od účasti anebo zrušit Váš souhlas k
využívání soukromých informací a získaných dat kdykoli v průběhu studie. Budete-li mít jakékoli dotazy
týkající se Vašich práv a povinností jakožto zákonných zástupců účastníků projektu, můžete se kdykoliv
obrátit na Vlastimila Šeda tel: 737652707 email: Vlastimil.seda.ml@gmail.com, sedic6@gmail.com nebo
PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. tel.: 777 198764, email: stastny@ftvs.cuni.cz
Na koho se obrátit s otázkami nebo v případě mimořádné situace
Máte-li jakékoli dotazy týkající se organizace výzkumu, kontaktujte Vlastimila Šeda tel: 737652707
email: Vlastimil.seda.ml@gmail.com nebo PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. tel.: 777 198764, email:
stastny@ftvs.cuni.cz.
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Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu:
Vlastimil Šeda

Podpis: ............................

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení .....................................................
Podpis:............................
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí
mého dítěte 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: .............................
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