
VĚDECKÁ STUDIE
Vliv zevní radioterapie v oblasti krku

na hlasový a řečový projev
českého mluvčího

Vážená a milá paní, vážený a milý pane,

dostává se Vám do ruky informační leták o možnosti
Vašeho zapojení do vědecké studie.

BEZ VÁS TO NEJDE!

Abychom mohli získat skutečná data a podrobit je
vědeckému výzkumu, potřebujeme zapojení Vás –  
dobrovolníků z řad pacientů s onkologickým
onemocněním hlavy či krku, kterým bylo v rámci
léčebného postupu doporučeno podstoupení zevní
radioterapie v oblasti krku.



PROČ JSME SE DO TOHO PUSTILI?

V Čechách dosud nebyla realizovaná studie tohoto typu. V rámci 

léčebných postupů onkologických onemocnění lékařská věda vždy 

zkoumala fyziologické a patologické změny spojené s radioterapií,

avšak nikdy nedošlo k výzkumu fonetických parametrů, tedy hlasu a řeči. 

Tímto výzkumem chceme jednoznačně identifikovat, v jakých oblastech 

hlasového a řečového projevu (zejména síly hlasu, rychlosti mluvy, 

výslovnosti, dechu-dyšnosti, znělosti hlásek, výskytu chrapotu atp.) 

dochází ke změnám při léčbě onkologických onemocnění hlavy a krku 

zevní radioterapií v oblasti krku.

Na základě výsledků studie chceme stanovit také terapeutická 

doporučení. Celý projekt byl iniciován na základě osobní zkušenosti 

hlavního řešitele studie, který v rámci léčby svého onemocnění podstoupil 

zevní radioterapii v oblasti krku.

Chceme určit, jaký vliv má zevní radioterapie v oblasti krku na hlasový 

a řečový projev českého pacienta, který je zevní radioterapií v oblasti 

krku léčen.

Chceme určit, které změny hlasového a řečového projevu těchto 

pacientů jsou vratné a které jsou nevratné.

Chceme určit, co má pozitivní vliv na návratnost hlasového a řečového 

projevu těchto pacientů.

Nejvíce usilujeme o to, aby díky výstupům ze studie došlo ke zlepšení 

léčby, resp. plánu léčby, onkologických onemocnění hlavy a krku 

onkologickými a ORL pracovišti.
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KDO STUDII REALIZUJE?

Studii realizuje Fonetický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve

spolupráci s Ústavem radiační onkologie FN Bulovka a 1. LF UK, Klinikou

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol,

Onkologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol a nově vzniklým Ústavem

radiační terapie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní

nemocnice Praha. Hlavním řešitelem je Ing. Jan Šebek, doktorand

Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

PROČ SE NEJEDNÁ O KLINICKOU STUDII?

Tato studie není klinická, jelikož při její realizaci nedochází k testování

žádného nového léku či léčivého přípravku. Studie je zaměřená výzkumně,

aby identifikovala změny, tedy vedlejší účinky, fonetického a

foniatrického charakteru, spojené s léčebným postupem zevní radioterapie

v oblasti krku, jelikož právě hlasivky a jazyk pacienta jsou při zevní

radioterapii v oblasti krku enormně zatěžovány.



VÍCE O PRŮBĚHU STUDIE

Koho hledáme? První a nejpodstatnější úkon v rámci studie je nalézt Vás –

vhodného respondenta, který by se do studie zapojil. Musíte být českým

rodilým mluvčím (fonetické analýzy jsou realizované na úlohách v českém

jazyce, tedy zkoumány na českých fonetických parametrech) a musí Vám být

v rámci léčebného postupu Vašeho onemocnění doporučena zevní

radioterapie v oblasti krku. K Vašemu zapojení do studie však musí dojít

ještě před zahájením radioterapie.

ETIKA, ÚCTA K ČLOVĚKU A JEHO SOUKROMÍ

Všechna měření budou vždy anonymní. Výstupy a výsledky

měření, tedy závěry celé vědecké studie, budou

vyhodnocovány a následně odborné veřejnosti prezentovány

pouze souhrnně (tj. v žádném případě jednotlivě či

jmenovitě!).

Nebudete nikde jmenován/a a uváděn/a. Pořízené nahrávky

úloh nebudou veřejně prezentovány. Velkým benefitem je, že

hlavní řešitel této vědecké studie, pan Ing. Jan Šebek,

doktorand Fonetického ústavu, sám prošel léčebným

procesem zevní radioterapií v oblasti krku, tudíž i z tohoto

důvodu Vám můžeme zaručit porozumění, etické a citlivé

zacházení a přístup.

Co Vás čeká? Ve všech 4 měřeních budou úlohy fonetických analýz shodné.

Všichni zapojení respondenti absolvují stejné úlohy v nahrávacím studiu

Fonetického ústavu. U každého měření bude přítomen zástupce Fonetického

ústavu, aby ve spolupráci s Vámi byla všechna měření správně zaznamenána.

Zástupce Fonetického ústavu Vám se vším pomůže. Čas, který u nás při

každém měření strávíte, by neměl přesáhnout 60 minut. Čistý čas věnovaný

nahrávání mluveného slova nepřesáhne 20 minut. Každou úlohu Vám před

samotným nahráváním ochotně vysvětlíme. Chceme, abyste se při nahrávání

úloh fonetických analýz cítili komfortně. Na měření Vás může kdokoli

doprovázet, avšak vlastní měření v rámci vědecké studie budete už

absolvovat sám/a.

Kde? Všechna měření se provádí přímo v prostorách Fonetického ústavu

v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na adrese náměstí

Jana Palacha 1/2, Praha 1. Budova je v těsné blízkosti výstupu z vestibulu

zastávky metra linky A – Staroměstská. Budova je vybavena i bezbariérovým

přístupem.

Kdy Vás budeme potřebovat? V rámci studie je plánováno, abyste

absolvoval/a celkem 4 měření. První podstoupíte před zahájením léčby zevní

radioterapií. Druhé podstoupíte mezi 20. a 30. dnem (dle Vašich možností)

po ukončení léčby zevní radioterapií. Třetí podstoupíte záhy po uplynutí

6 měsíců od ukončení léčby zevní radioterapií. Poslední čtvrté podstoupíte

po uplynutí 12 měsíců od ukončení léčby zevní radioterapií.



ZÍSKÁM ZA ZAPOJENÍ DO STUDIE NĚJAKOU VÝHODU ČI
FINANČNÍ KOMPENZACI?

Ano. Na základě smlouvy uzavřené s Vámi Vám můžeme vyplácet

symbolickou odměnu 500 Kč za každé Vámi absolvované měření

v rámci této studie. Odměna se vyplácí bezhotovostně vždy po

absolvovaném měření a dále se nijak nedaní.

Dalším významným benefitem Vašeho zapojení do studie je, že jste se

stal/a součástí vědeckého poznání vlivu zevní radioterapie

v oblasti krku na hlasový a řečový projev českého mluvčího a

podílel/a jste se na zlepšení léčby onkologických onemocnění hlavy a

krku.

JAK SE MOHU DO STUDIE ZAPOJIT?

Pokud jste učinil/a rozhodnutí zapojit se do této studie, jsme Vám 

velmi vděční. Nyní stačí jen na e-mailovou adresu 

Jan.Sebek@ff.cuni.cz napsat zprávu: „Chci se zapojit do Vaší studie.“ 

a my už vše zajistíme a vším Vás ochotně provedeme.

V případě potřeby nás lze kontaktovat i na telefonním čísle

702 844 032. Budeme reagovat i na SMS zprávy. Ke studii byl rovněž 

vytvořen krátký videospot, který lze shlédnout na odkazu 

fonetika.ff.cuni.cz/radioterapie 

MŮŽU ZE STUDIE KDYKOLI ODSTOUPIT?

Ano, ze studie můžete kdykoli a z jakýchkoli důvodů odstoupit, i když

nás to bude velmi mrzet, protože věříme,

že spolupráce s Vámi bude milá a navíc prospěšná.

Z Vašeho odstoupení neplynou žádné závazky a sankce.

MÁTE VŠECHNY INFORMACE A NAŠÍ SPOLUPRÁCI ŘÍKÁTE
„ANO“? POJĎME SPOLEČNĚ DO TOHO! POMÁHÁME SAMI SOBĚ!

DÉLKA A VÝSTUPY STUDIE
Studie byla zahájena v říjnu 2021. Měření respondentů budou

probíhat až do roku 2024. Závěry ze studie budou komplexně

prezentovány až následně po vyhodnocení všech měření všech

zapojených respondentů. 

https://fonetika.ff.cuni.cz/radioterapie/

