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Příloha č.2 Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

 

Byl/a jste vybrán/a k výzkumu za účelem získání dat o účincích kofeinu při běžeckém 

výkonu. Výsledky měření budou zaznamenávány pro následné použití v bakalářské práci 

s názvem „Kofein a jeho vliv na sportovní výkon“. Tato práce se zabývá studiem kofeinu, 

jeho účinků na lidský organismus a v neposlední řadě studiem vlivu na průběh a výsledky 

vybrané sportovní aktivity.  

Vaše spolupráce na tomto projektu je dobrovolná. Účast na výzkumu spočívá v podstoupení 

dvou běhů o délce 1500 m v intervalu 14 dnů. Před druhým během Vám bude podán kofein 

ve formě tablet v množství adekvátním k Vaší hmotnosti. Průběh výzkumu bude po celou 

dobu kontrolován a výsledky zaznamenávány.  

 

 

Nikola Kadlecová      …………………………  

   Podpis 

 

 

 

Při zařazení do studie budou moje osobní data uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle 

platných zákonů ČR a budou užita pouze pro účely bakalářské práce „Kofein a jeho vliv na 

sportovní výkon“ v anonymizované podobě. 

 

Nebyla mi zjištěna žádná zdravotní kontraindikace, která by vylučovala konzumaci kofeinu 

nebo zvýšenou fyzickou aktivitu. Zároveň beru na vědomí možné zdravotní komplikace, 

které mohou nastat v souvislosti se zvýšeným příjmem kofeinu jakými jsou zejména bušení 

srdce, nervozita, nevolnost nebo přechodné zvýšení krevního tlaku. Před zařazením do studie 

se zúčastním preventivní tělovýchovně-lékařské prohlídky, kterou bude provádět doc. 

MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s publikací dat ve výše zmíněné bakalářské práci a že jsem měl možnost si řádně 

a v dostatečném čase promyslet všechny aspekty, které daný pokus obnáší, a zeptat se na vše 

podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu. Byl jsem poučen o právu odmítnout účast ve 

výzkumu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat. 

 

 

…………………………  

       Datum podpisu 

 

 

…………………………     ………………………… 

  Jméno účastníka studie         Podpis 

  



 

Příloha č.3 Souhlas přednosty zdravotnického pracoviště 

Souhlas přednosty zdravotnického pracoviště 

Tímto uděluji souhlas Nikole Kadlecové, studentce 3. ročníku oboru Nutriční terapie na 

1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy s provedením studie vlivu kofeinu na sportovní 

výkon, který zahrnuje opakované individuální běhy o délce 1500 metrů a byl mi blíže 

popsaný v podobě „Popisu projektu“. Tato studie bude tvořit podklad bakalářské práce 

„Kofein a jeho vliv na sportovní výkon“. 

Účastníci podstoupí v dohodnutém termínu běh o délce 1500 metrů bez působení jakékoli 

podpůrné látky. O 14 dní později (z důvodu dostatečné regenerace) se celý pokus zopakuje, 

tentokrát se všem běžcům podá kofeinová kapsle cca 1 hodinu před sportovním výkonem. 

Množství kofeinu bude odvozeno od konstituce konkrétního běžce. Cílový čas a tepová 

frekvence mezi oběma testy budou následně porovnávány a všechna měření se zaznamenají, 

aby mohla tvořit základ praktické části bakalářské práce. 

 

 

V Praze dne 23. října 2018 

 

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.,  

přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství 

  



 

Příloha č.4 Text informací pro subjekty hodnocení 

Text informací pro subjekty hodnocení 

 

Děkuji Vám, že jste souhlasil/a se svojí účastí na výzkumu účinků kofeinu na běžecký 

výkon, který poslouží jako základ bakalářské práce s názvem „Kofein a jeho vliv na 

sportovní výkon“. Zde uvádím pár bližších informací k celému průběhu testu. 

 

Popis studie: 

Účastníci podstoupí v dohodnutém termínu běh o délce 1500 metrů bez působení jakékoli 

podpůrné látky. O 14 dní později (z důvodu dostatečné regenerace) se celý pokus zopakuje, 

tentokrát se všem běžcům podá kofeinová tableta cca 1 hodinu před sportovním výkonem. 

Množství kofeinu bude odvozeno od konstituce konkrétního běžce. Cílový čas a tepová 

frekvence mezi oběma testy budou následně porovnávány a všechna měření se zaznamenají, 

aby mohla tvořit podklad praktické části bakalářské práce. Vaše osobní data se v práci 

uvedou v anonymizované podobě, jak je blíže popsáno v informovaném souhlasu. 

Z důvodu použitelnosti výsledků je důležité před svojí účastí na 1. i 2. běhu dodržet těchto 

pár pravidel: 

• Nepít ani jinou formou neužívat kofein nejméně 72 hodin předem 

• Nesportovat a nevyvíjet zvýšenou fyzickou zátěž alespoň 48 hodin předem 

• Zvolit stejné jídlo (ideálně polysacharidové (rýžový nákyp, ovesná kaše, …) 

s obsahem sacharidů 200-300 g a toto jídlo sníst asi 3-4 hodiny předem 

• Volitelné je sníst cca 1 hodinu předem malou svačinu (kus ovoce, müsli tyčinku, …), 

samozřejmě zvolit to samé při 2. běhu 

• Zvolit stejnou obuv 

• Bezprostředně před začátkem se krátce pomalu proběhnout pro zahřátí svalů 

 

Dále bych Vás ráda požádala o podepsání informovaného souhlasu a o vyplnění dotazníku 

o několika otázkách před zahájením studie, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Dotazník 

a informovaný souhlas Vám budou poskytnuty před začátkem testování. Doufám, že si 

sportování užijete. 

  



 

Příloha č.5 Vyjádření Etické komise VFN 

 

  



 

 

 


