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Příloha 1 

Souhlas Etické komise FTVS UK pod č. j. 141/2017 

 
  



Příloha 2 

Vzor Informovaného souhlasu 

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 Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci 

diplomové práce s názvem Vliv akutní spánkové deprivace na posturální stabilitu člověka. 

Cílem práce je popsat vliv akutní spánkové deprivace na posturální chování člověka. 

Měření se uskuteční dvakrát a to dva po sobě jdoucí dny. První den se dostavíte k měření do 

Laboratoře sportovní motoriky na FTVS UK v předem domluvený čas. Měření o délce trvání 

přibližně 40 minut bude probíhat s využitím dynamického počítačového posturografu 

NeuroCom Smart EquiTest System. Následující noc strávíte beze spánku v prostorách 

tělocvičny katedry fyzioterapie na FTVS UK a to pod dohledem hlavního řešitele. Další den 

se dostavíte opět k měření a to ve stejný čas jako den předchozí. 

Na základě lékařského vyšetření stvrdíte, že netrpíte žádnou ze spánkových chorob, 

chorob nervového systému či jiných závažných onemocnění, která by Vám zamezovala 

účastnit se všech částí praktického měření. 

Všechna zmíněná vyšetření nejsou invazivní a nebude při nich poškozen kožní kryt. 

Při vyšetření budou respektovány Vaše subjektivní pocity. Při zmíněném vyšetření nehrozí 

žádná přímá rizika, pro případ pádu během vykonávání jednotlivých testů budete zajištěni 

bezpečnostními popruhy systému NeuroCom. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší 

než běžně očekáváná rizika u testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

Výsledky diplomové práce budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické 

podobě v repozitáři závěrečných prací UK, originál svazku diplomové práce bude 

k nahlédnutí ve studovně UK FTVS. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná 

v anonymní podobě a publikovaná v  diplomové práci, případně v odborných časopisech, 

monografiích a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práci na UK 

FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. V maximální možné míře zajistím, aby 

získaná data nebyla zneužita.  

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Kateřina Klocová 

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

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: ………………………….………   

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

 



Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím se svojí 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 mé 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:...................................... 

  



Příloha 3 

Seznam použitých zkratek 

 

ADT  Adaptation Test 

angl.  anglicky 

BAC  blood alcohol concentration 

BMI  body mass index 

CDP  computerized dynamic posturography, počítačová dynamická posturografie 

cm  centimetry 

CNS  centrální nervový systém 

COG  Centre of Gravity 

COP  Centre of Pressure 

EEG  elektroencefalogram 

EMG  elektromyogram 

EOG  elektrookulogram 

ES  Equilibrium Score 

h, hod  hodiny 

MEQ  Morningness-eveningness questionnaire 

MCT  Motor Control Test 

LOS  Limits Of Stability 

PVT  Psychomotor Vigilance Test 

REM  rapid eye movement 

RWS  Rhythmic Weight Shift 

SD  spánková deprivace 

SO  směrodatná odchylka 

SOT  Sensory Organization Test 

STH  somatotropní hormon 

US  Unilateral Stance 

WBS  Weight Bearing Squat 



Příloha 4 

Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1 - Změny ve složení a délce spánku v závislosti na věku 

Tabulka č. 2 - Anamnestická data výzkumného souboru (SO = směrodatná odchylka; BMI = 

body mass index) 

Tabulka č. 3 - Naměřené hodnoty Equilibrium Score (ES) testu SOT 

Tabulka č. 4 - Barevné znázornění hodnot Cohenova koeficientu d 

Tabulka č. 5 - Statistické zhodnocení průměrných hodnot testu SOT 

Tabulka č. 6 - Naměřené hodnoty parametru Latency testu MCT - translace vzad, před 

(LL/LR) a po (LL/LR - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

Tabulka č. 7 -  Statistické zhodnocení parametru Latency testu MCT - translace vzad a to 

před (LL/LR) a po (LL/LR - SD) vyvolání akutní spánkové deprivaceLR - SD) vyvolání 

akutní spánkové deprivace 

Tabulka č. 8 - Naměřené hodnoty parametru Latency testu MCT - translace vpřed, před 

(LL/LR) a po (LL/LR - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

Tabulka č. 9 - Statistické zhodnocení parametru Latency testu MCT - translace vpřed a to 

před (LL/LR) a po (LL/LR - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

Tabulka č. 10 - Naměřené hodnoty parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace vzad, 

před (L/R) a po (L/R - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

Tabulka č. 11 - Statistické zhodnocení parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace 

vzad a to před (L/LR) a po (L/R - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

Tabulka č. 12 - Naměřené hodnoty parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace 

vpřed, před (L/R) a po (L/R - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

Tabulka č. 13 - Statistické zhodnocení parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace 

vpřed a to před (L/LR) a po (L/R - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 
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Příloha 6 

Vzor dotazníku ranních a večerních typů (MEQ) 

 

 

 


