
 

Příloha č. 1 

 

  



 

Příloha č. 2 

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 Vaší účastí ve výzkumném projektu s názvem „Vliv alkalické vody na anaerobní výkon 

ve sportu a motoriku člověka“ který je realizován v rámci projektu UNCE/HUM/032, 

a jehož výsledky budou publikovány v odborných časopisech a budou sloužit rovněž jako 

podklady v rámci řešení bakalářské a diplomové práce na UK FTVS. Měření bude 

probíhat v Laboratoři Katedry fyziologie a biochemie a v Laboratoři virtuální reality UK 

FTVS PRAHA. 

Cíle a souvislosti 

Cílem projektu je zjistit rozdíly ve výkonnosti po třídenním příjmu alkalické vody 

v porovnání s vodou s běžným pH. Testování bude probíhat 2x, s týdenním rozestupem. 

Dva dny před samotným testováním Vám dodáme 11 l tekutin a pokyny k testování. Testy 

budou probíhat v dopoledních hodinách. Před každým testem proběhne odběr kapilární 

krve a moči, kvůli zjištění hodnoty laktátu v krvi a pH moči před zátěží. Po odběrech 

absolvujete rozcvičku. Vhodné sportovní oblečení a obuv si vezměte vlastní. Další 

potřebné vybavení (pet lahve, alkalická voda, kelímky, pH papírky, virtuální realita atd.) 

bude zajištěno námi nebo Laboratoří Katedry fyziologie a biochemie a Laboratoří 

virtuální reality UK FTVS PRAHA. Po rozcvičení proběhne Boscův test opakovaných 

výskoků. Obsahem Boscova testu opakovaných výskoků je vykonání série na sebe 

navazujících vertikálních výskoků, co možná maximálních, za dobu 60s. Dále bude 

následovat série testů virtuální reality týkající se reakční rychlosti a koordinace. Časová 

náročnost testů ve virtuální realitě nepřesáhne 4 minuty. Do 5 minut od Boscova testu 

proběhne opět odběr krve a moči, kvůli zjištění hodnoty laktátu v krvi a pH moči po 

zátěži.  Před testováním i po testování Vám bude předložen dotazník subjektivních pocitů.  

Testování bude realizováno pod dohledem odborných pracovníků výše zmíněných 

laboratoří. Všech testů se budu účastnit já (Jakub Šmaň) a spoluřešitelka (Bc. Karolína 

Moulisová), dále budou přítomni – doc. Mgr. Michal Šteffl, PhD., Mgr. Jan Chrudimský, 

Ph.D., Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D., Mgr. Jan Maleček, Mgr. Dan Omcirk, Mgr. Pavla 

Satrapová z UK FTVS Praha. Před každou fyzickou aktivitou bude předcházet komplexní 

rozcvičení celého těla. Pokud by došlo ke zranění, bude na místě zajištěna první pomoc, 

případně bude přivolána lékařská pomoc na lince 155. Rizika prováděného výzkumu 

nebudou vyšší, než běžně očekávána rizika u aktivit a testování prováděných v rámci 

tohoto typu výzkumu. 

 
 
 
 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

Do projektu nemůže být zařazen proband, který bude mít zranění či akutní onemocnění 
nebo proband s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu ani 
s kardiovaskulárním onemocněním.  
 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

Bakalářská a diplomová práce bude uveřejněna na webu a ve studentském informačním 

systému (SIS), v případě zájmu budou data zpřístupněna na e-mailu: 

jakub.sman@seznam.cz nebo moulisovak@gmail.com  

Získaná data budou zpracována a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 
v bakalářské a diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích 
a prezentována na konferencích, případně budou využita na další výzkumné práci na UK 
FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Anonymizace osob na fotografiích 
bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly 
vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou bezpečně uchovány a po 
ukončení výzkumu smazány. Ve výzkumu nebudou pořizovány žádné další záznamy 
(např. video, audio záznam). 
 

V maximální možné míře zabezpečíme, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatelů a hlavních řešitelů projektu: Jakub Šmaň        

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

                                                                                                 Bc. Karolína Moulisová                         

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 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. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku. Byl jsem 

poučen 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 …………… 
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mailto:moulisovak@gmail.com


 

Příloha č. 3 

Pokyny k měření 

Dobrý den, 

vítejte ve výzkumu k mé bakalářské práci. Pro jeho příjemný průběh a zdárné ukončení 

Vás žádám o dodržení několika zásad a zároveň si dovolím poskytnout základní 

informace. 

 

            *Měření = tělesná kompozice, laktát, moč, zátěžový test, reaktometrie 

• měření bude probíhat mezi 8:00-12:00, 

• den před vyšetřením vynechte výraznější aktivitu, 

• po dobu 3 dnů před samotným testováním pijte pouze vodu, která Vám bude 

určena (nízko mineralizovanou, vysoce alkalickou vodu x stolní vodu), 

• denně vypijte alespoň 35ml/kg Vaší hmotnosti tekutin (Vážíte-li např. 80 kg, pak 

je objem tekutin 80*0,035=2,8l), 

• dodržujte požadavek 8 hodin spánku denně, 

• zdržte se konzumace alkoholu a doplňků stravy, tekutin obsahujících kofein, 

• dodržujte izokalorickou, smíšenou dietu (55% sacharidů, 20% bílkovin, 25% 

tuku). 

*Pro získání správných výsledků měření je důležité standardizovat podmínky měření 

všech zúčastněných, proto Vás žádám o striktní dodržení výše uvedených bodů. Případné 

dotazy týkající se měření, zásad apod. pokládejte mně. 

Co s sebou: 

• dioptrické brýle nebo čočky, pokud je používáte, 

• libovolný sportovní oděv, 

• hygienické potřeby (sprcha je k dispozici na fakultě), 

• sportovní obuv, 

• přidělenou vodu pro případ žízně. 

Za účast v experimentu děkuji. 

Šmaň 



 

 


