
Příloha 1 – Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 – Informovaný souhlas 

 

 

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 na UK FTVS v rámci disertační práce s názvem Efekt rozdílných 

průměrů ráfků horského kola a somatických charakteristik na funkční odezvu organizmu při reálném 

výkonu prováděné na UK FTVS, katedra Sportů v přírodě., Fourcrossová a bikrosová dráha Polis XVIII, 

Stodůlky 

1. Projekt bude probíhat v období od dubna 2020 do září 2020. 

2. Cílem této studie je zjistit, jak se bude měnit Vaše funkční odezva organizmu v závislosti 

na vybraných somatických parametrech (tělesná výška) a použité velikosti ráfku kola. 

3. Jedná se o vytrvalostní test s délkou trvání 15 – 20 min, prováděný v intenzitě vždy 

individuálně stanovené. V rámci měření pojede opakovaně (za použití odlišných velikostí 

průměrů ráfků kol 26“, 27,5“, 29“,) na stejném kole, stejný okruh, stejnou rychlostí, měřenou 

během jízdy pomocí tachometru a průběžné kontroly času ve stanovených úsecích. Celé 

měření bude trvat cca 180 minut. Měření antropometrických parametrů (tělesná výška) bude 

provedeno před zahájením testování. 

Kontraindikací měření je akutní onemocnění či úraz, nebo pokud je proband v 

rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

4. K hodnocení Vaší funkční odezvy bude použito neinvazivních technik analýzy 

výdechových plynů a měřiče tepové frekvence. Bezpečnost účastníků bude v gesci 

kvalifikovaných instruktorů a hlavního řešitele. Měření bude probíhat na vytypovaném, 

stejném, vždy předem zkontrolovaném uzavřeném terénním okruhu, bez účasti dalších osob. 

Prostor, na kterém bude testování probíhat, bude vyznačené a ohraničené místo pro výzkum. 

Zajistím bezpečnost prostoru, ve kterém bude výzkum probíhat. Rizika prováděného 

výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci 

tohoto typu výzkumu. Abychom co nejvíce předešli zranění, před každým testováním bude 

standardizované rozcvičení. V případě úrazu bude při realizaci vždy zajištěna vybavená 

lékárnička a přítomnost osoby s absolvovaným kurzem první pomoci. 

5. Podmínkou účasti na projektu je, že jste aktivní sportovec, rekreačně-výkonnostní cyklista, 

který na horském kole najede průměrně 2500 – 4000 km za rok. 

7. Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

8. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v disertační práci 

nebo na e-mail adrese: tbrtnik@ftvs.cuni.cz 

9. Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o 

zpracování osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, věk, 

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


váha, výška, které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném 

prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel. 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či 

ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby jednotlivé 

osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků 

výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 

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

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

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

 

Pořizování fotografií účastníků: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena 

začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci 

jedince. Neanonymizované fotografie budou uloženy v zaheslovaném počítači řešitele a 

budou bezprostředně do 1 týdne po vyfotografování osob smazány. Publikovány budou pouze 

anonymizované fotografie. 

Pořizování videí účastníků V rámci výzkumu bude pořizován videozáznam. 

K videozáznamům budu mít přístup já a vedoucí práce. Neanonymizované videozáznamy 

budou po ukončení výzkumu smazány a před smazáním budou bezpečně uchovány na heslem 

zajištěném počítači v uzamčené místnosti a budou bezprostředně po ukončení výzkumu 

smazány. Videozáznam nebude nikdy publikován. 

Pořizování audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné audio 

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

 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavní řešitel projektu: Mgr. Tomáš Brtník    

Jméno a příjemní spoluřešitelů: Tomáš Brtník, Richard Sukovič, Dominika Krupková 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Mgr. Tomáš Brtník 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. 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. 

Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

  

 

 

 

 



Příloha 3 – Vstupní protokol 

 

Vstupní protokol 

 

Příjmení:     Jméno:    Datum testování: 

 

Datum narození :   Hmotnost (kg):    Výška (cm):  

Počet ujetých km na kole (posledních 12 měsíců):  

Preference typu kola: 

Preference velikosti ráfků :  26 “ 27,5“ 29“  Losované pořadí:  1. 2. 3. 

Zranění (posledních 12 měsíců) :  

Medikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4 – Protokol měření 

Protokol měření 

Příjmení:   Jméno:    Datum testování: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teplota okolí :   Vlhkost:  Tlak :  Čas měření:  

Klidové hodnoty     konec (min) 

Tep V´O2  

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Velikost ráfku :   Celkový čas :  

 

1. Měření     

Čas měření (min) 

 

 

Čas okruhu (min)   

 

Subjektivní hodnocení jízdy : 

 

Borgova škála :  

 

Zotavení   začátek (min)  konec (min)  TF průměr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Velikost ráfku :   Celkový čas :  

 

2. Měření     

Čas měření (min) 

 

 

Čas okruhu (min)   

 

Subjektivní hodnocení jízdy : 

 

Borgova škála :  

 

Zotavení   začátek (min)  konec (min)                         TF prům. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Velikost ráfku :   Celkový čas :  

 

3. Měření     

Čas měření (min) 

 

 

Čas okruhu (min)   

 

Subjektivní hodnocení jízdy : 

 

Borgova škála :  

Zotavení   začátek (min)  konec (min)                         TF prům. 

 

0. 1. 3. 4. 

1. 2. 3. 

ano ne 

0. 1. 3. 4. 

1. 2. 3. 

ano ne 

0. 1. 3. 4. 

1. 2. 3. 

ano ne 



Příloha 5 – Dotazník subjektivního hodnocení 

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ JÍZDY 

   ráfek 26" 27,5" 29" 

   pocit v sedle       

 

HODNOCENÍ 

ovladatelnost v zatáčce       

 

1 výborný 

ovladatelnost při jízdě do kopce       

 

2 velmi dobrý 

ovladatelnost při jízdě z kopce       

 

3 dobrý 

akcelerace       

 

4 špatný 

trakce       

 

5 velmi špatný 

celkový pocit z jízdy       

   průměrná známka       

   BORG       

    


