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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane,  
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 bakalářské práce s názvem 

„Biomechanická analýza zatížení dolních končetin při chůzi u pacientů s MO“, prováděný převážně v laboratorním 

prostředí UK FTVS. 

1. Cílem práce je zjistit změnu míry rozložení sil při došlapu na jednotlivé části chodidla jedince s MO a to 

při běžné chůzi a při chůzi s různými typy nastavení a úchopu berlí. 

2. Použity budou speciální senzory tlaku umístěné ve vložce v obuvi probanda snímající aktuální tlak na 

aktuální části chodidla. Výsledky budou zaznamenávány na grafu a následně porovnávány. Z každého 

samostatného měření bude pořízena audiovizuální nahrávka probanda, použita pouze pro účely výzkumu. 

3. Jedná se o neinvazivní metodu – Přirozená aktivní chůze bez nebo s berlemi různé délky nastavení a 

úchopu. 

4. Výzkum bude probíhat formou experimentu, 1x týdně cca 2 měsíce. Každé jedno samotné měření bude 

trvat minimálně 120 minut.   

5. Kontraidikacemi výzkumu jsou: bolesti dolních končetin, případně i bolesti horních končetin, zad a 

ostatních posturálních svalů. Při samotném používání přístroje Pedar-X může dojít k bolestem plosky nohy 

nebo nerovnováze a následné ztrátě rovnováhy. V případě, že se u probanda některý z těchto problémů 

vyskytne, výzkum dokončit nemusí a bez finanční odměny odstoupit od další spolupráce. 

6. Po celou dobu výzkumu a především v průběhu sledování chůze s a bez berlí bude na bezpečnost probanda 

dohlížet řešitel BP Michal Winnerlich nebo doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. V domácím prostředí 

probanda bude na bezpečnost probanda dohlížet řešitel BP Michal Winnerlich. Rizika prováděného 

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

výzkumu. 

7. Očekávaným přínosem výzkumného projektu je zlepšení ortopedicko-terapeutické péče u 

ostatních jedinců s mozkovou obrnou, případně zlepšení ortopedických pomůcek. 

8. Účast probanda ve výzkumu bude finančně ohodnocena částkou 500 Kč, vyplacena jednorázově 

přímo na místě po dokončení všech měření. Proband následně podepíše sdělení, že finanční 

ohodnocení přijal. 

9. Výsledky výzkumu budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické podobě v repozitáři 

závěrečných prací UK, originál svazku bakalářské práce bude k nahlédnutí ve studovně UK 

FTVS, eventuálně po vyžádání na emailové adrese: michal.winny1seznam.cz.  

10. Získaná data budou zpracována a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 

v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Anonymizace 

osoby na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličeje či částí těla, které by 

mohly vést k identifikaci. Neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu smazány. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.  
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: M. Winnerlich                 Podpis:..................... 

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

Podpis:....................… 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s 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 účasti ve výzkumu a že jsem dostal jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. 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: ....................................  

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


 

 

 



 

 

Příloha č. 1: Grafické znázornění výsledků za všechna měření včetně pauz  
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Příloha č. 2: Tabulka s výsledky pro všechna měření 

Měření bez 
pom. Left insole Right insole 

  MM pressure (kPa) Force (N) MM pressure (kPa) Force (N) 

1. měření 81,528 713,865 66,939 720,360 

2. měření 90,291 751,025 66,853 725,495 

3. měření 90,435 729,545 70,702 688,895 

4. měření 86,639 741,227 68,621 686,862 

5. měření 89,315 731,208 68,956 703,170 

Průměr 87,642 733,374 68,414 704,956 

Odchylka 3,347 12,435 1,427 15,797 

var. Koeficient 3,819 1,696 2,086 2,241 

Měření úzké dr. Left insole Right insole 

  MM pressure (kPa) Force (N) MM pressure (kPa) Force (N) 

1. měření 91,890 770,575 57,159 643,602 

2. měření 89,587 728,177 57,193 613,700 

3. měření 92,744 740,345 57,730 580,275 

4. měření 89,556 727,427 57,200 571,760 

5. měření 88,892 756,280 53,748 581,487 

Průměr 90,534 744,561 56,606 598,165 

Odchylka 1,501 16,696 1,445 26,838 

var. Koeficient 1,658 2,242 2,552 4,487 

Měření široké 
dr. Left insole Right insole 

  MM pressure (kPa) Force (N) MM pressure (kPa) Force (N) 

1. měření 93,786 773,040 47,541 481,415 

2. měření 90,773 749,847 53,383 533,980 

3. měření 93,002 728,182 48,801 500,543 

4. měření 91,005 750,422 49,730 537,523 

5. měření 91,548 745,325 50,374 563,105 

Průměr 92,023 749,363 49,966 523,313 

Odchylka 1,174 14,331 1,956 28,890 

var. Koeficient 1,276 1,912 3,915 5,521 

Měření hůl vlevo Left insole Right insole 

  MM pressure (kPa) Force (N) MM pressure (kPa) Force (N) 

1. měření 88,375 697,430 64,075 635,500 

2. měření 88,942 725,607 62,149 623,975 

3. měření 87,919 683,883 63,800 619,830 

4. měření 91,688 720,273 65,290 633,980 

5. měření 83,941 703,843 64,347 634,885 

Průměr 88,173 706,207 63,932 629,634 

Odchylka 2,488 15,200 1,023 6,465 

var. Koeficient 2,822 2,152 1,600 1,027 

  



 

 

 

  

Příloha č. 4: Obrázek obuvi, ve které bylo prováděno měření 

 

  

Příloha č. 3: Obrázek měřících komponentů Pedar – X systému 



 

 

Příloha č. 5: Možnosti zobrazení rozložení tlaku v systému Pedar - X 

 

 

Pozn.: Obrázek A představuje rozložení tlaku na každém senzoru vložky. Obrázek B 

znázorňuje jednolité rozložení tlaku na chodidle. Obrázek C je zobrazení rozložení tlaku 

ve 3D.  
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Příloha č. 6: Obrázek grafického zobrazení v systému Pedar - X 



 

 

Příloha č. 7: Grafické zobrazení tlaku a vertikální síly v krokové analýze 

 

 


