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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření etické komise 

 



 

 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

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 na UK FTVS s názvem Režimová opatření pro ovlivnění aerobní 

zdatnosti žen středního věku, prováděné na atletickém oválu UK FTVS. 

 

Výzkumná část diplomové práce se zabývá ovlivňováním aerobní zdatnosti u žen středního věku pomocí 

chůze.  

Před zahájením pohybové intervence budete otestována Vaše úroveň současné aerobní zdatnosti pomocí 

testu chůze na 2 km – jedná se o test chůze na 2 km za co nejkratší čas. Bezprostředně po ukončení testu 

Vám bude odečtena tepová frekvence pomocí sporttesteru. Bude Vám provedeno neinvazivní měření 

složení těla prostřednictvím bioimpedanční metody-pomocí přenosného přístroje BODYSTAT 1500, bude 

změřeno vaše tělesné složení, měření probíhá v leže na pevné podložce, kdy pomocí čtyř elektrod 

připevněných na vaši kůži přístroj změří dle jednotlivých odporů vůči elektrickému proudění z přístroje 

vaše tělesné složení – měření trvá cca 5 minut, je neinvazivní a bezbolestné. Poté vyplníte jednoduché 

dotazníky ohledně předchozí pohybové zkušenosti a zdravotního stavu. Stejný test chůze i měření 

absolvujete po intervenčním programu – dvouměsíční pohybová intervence bude zahrnovat pohybovou 

aktivitu–chůzi-minimálně 3x týdně a minimální délce trvání 40 min, se sledováním tepové frekvence.  

Abychom předešly případným zdravotním komplikacím je nutné si provádění dané pohybové aktivity 

nechat schválit Vaším ošetřujícím lékařem. Potvrzení od lékaře uznání o Vaší způsobilosti vykonávat 

požadovanou aktivitu odevzdáte před zahájením testování. 

Během testování bude přítomen, jako odborný dozor prof. Ing. Václav Bunc, CSc. Jedná se o neinvazivní 

výzkum ovlivňování aerobní zdatnosti pomocí přirozeného pohybu-chůze v terénu. Před započetím 

programu budete poučena o správném provedení požadovaného pohybu, adekvátním vybavení (oděv dle 

venkovních podmínek a počasí, vhodná obuv) a dostatečné hydrataci. Také budete informována a poučena 

o správném provedení nezbytného rozcvičení před danou intervenční pohybovou aktivitou. 

Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a 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, 

eventuálně po vyžádání na emailové adrese: k.katerina.kralova@gmail.com 

 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomové 

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. Veškerá získaná data a anamnestické 

údaje budou zpracovány anonymně a nebudou poskytovány třetím osobám.  

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

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

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Kateřina Králová   Podpis: ....................…. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s 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 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 č. 3 – Anketa o pohybové aktivitě 

 

Anketa o pohybové aktivitě  

 

PA1 V současné době necvičím, cvičil(a) jsem nepravidelně méně než 3x týdně do 18 

let (mimo školní TV)  

 

PA2 V současné době necvičím, cvičil(a) jsem pravidelně do 18 let (mimo školní TV)  

 

PA3 V současné době cvičím, ale nepravidelně –méně než 3x týdně   

 

PA4 V současné době cvičím pravidelně, ale až posledních 6 měsíců  

 

PA5 V současné době cvičím, a to již déle než 6 měsíců  

 

PA6 V současné době cvičím, a to již déle než 5 let  

 

(OJA, P. TUXWORTH, B. Eurofit pro dospělé, Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-469-1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 – Dotazník PAR-Q 

 

Dotazník PAR-Q pro osoby ve věku 15 až 69 let 

Při odpovídání na otázky se řiďte jen svým zdravým rozumem. Dotazník čtěte pečlivě 

a odpovídejte pravdivě ANO nebo NE. 

   ANO NE 

1.  ☐   ☐ Řekl Vám někdy lékař, že máte nemocné srdce a že byste se mel zúčastňovat 

jenom pohybových aktivit doporučených lékařem? 

 

2.  ☐   ☐ Cítíte při pohybové aktivitě bolest na prsou? 

 

3.  ☐   ☐ Pociťovali jste v uplynulém měsíci bolest na prsou, i když jste nebyli           

pohybově aktivní? 

 

4.  ☐   ☐   Ztrácíte rovnováhu kvůli závrati a ztratili jste někdy vědomí? 

 

5.  ☐   ☐   Máte problémy kostního nebo kloubního rázu (např. v zádech, v kolenou 

nebo v kyčli), které by se mohly při změně vaší pohybové aktivnosti zhoršit? 

 

6.  ☐   ☐   Předepisuje Vám lékař léky na krevní tlak nebo na srdeční chorobu? 

 

7.  ☐   ☐   Víte o nějaké jiné příčině, která by vám mohla zabránit v účasti na 

pohybových aktivitách? 

 

 

Pokud jste odpověděli ANO na jednu otázku nebo více otázek 

Poraďte se osobně nebo Telefonicky s lékařem před zahájením pohybového programu 

nebo před otestováním vaší tělesné zdatnosti. Informujte ho o dotazníku a o otázkách, 

na které jste odpověděli ANO. 

(Ettinger et al., 2007) 

 

 



 

 

Příloha č. 5 - Postup měření přístrojem Bodystat 1500 

 

Postup měření přístrojem Bodystat 1500 

Postup měření přístrojem Bodystat 1500 je jednoduchý a nevyžaduje rozsáhlé 

školení. Vyšetřovaný se nachází v poloze vleže na rovném povrchu. Přístroj má 

k dispozici dva hlavní vodivé kabely, z nichž každý má dvě krokosvorky, červenou 

a černou. Svorky jsou připojeny k exponovaným úchytům na elektrodách, které se 

umisťují na zápěstí pravé horní končetiny a hlezenní kloub pravé dolní končetiny. Po 

zadání povinných údajů měřeného jedince do přístroje (věk, výška, hmotnost, úroveň 

fyzické aktivity a míry pasu a boků), se po odsouhlasení těchto údajů spustí měření 

slabým elektrickým proudem vygenerovaným bateriemi přístroje a měří bioelektrickou 

impedanci při pevné frekvenci 50 kHz. Po ukončení měření se po pár vteřinách zobrazí 

jednotlivé naměřené parametry složení těla (Fitsport-Komplex, 2016). 

 

 

 

Obrázek č. 3 Umístění elektrod pro měření přístrojem Bodystat 1500 (Fitsport-Komplex, 2016) 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Příloha č. 6 – Formulář záznamu pohybové aktivity v průběhu intervence 

 

  

Záznam pohybové aktivity – 
intervence     Iniciály probanda:  

datum 

čas 
začátku 
aktivity 

čas 
konce 
aktivity 

celková 
doba 
trvání 
(min) 

celková 
vzdálenost 
(m) 

průměrná 
SF 
(tep/min) 

forma pohybové 
aktivity 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

 

 


