
 

 

 

 



  



 

 

                                                              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 diplomové práce s názvem „Vliv meditace na hladinu kortisolu“, 

prováděné na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v tělocvičně TB01 katedry 

úpolových sportů.   

 

Cílem tohoto projektu je zjistit, zda meditační cvičení mají pozitivní vliv na snížení hladiny stresových 

hormonů (reprezentovaných kortizolem) ve slinách.  

Období realizace projektu bude probíhat od listopadu 2019 do dubna 2020 

Měření bude probíhat ve dvou dnech a dvou etapách. První etapa bude probíhat během semestru (v 

klidnějším období) a druhá etapa ve zkouškovém období (předpokládá se vyšší stresová zátěž). První 

den šetření budete pod vedením docentky kinantropologie, certifikované lektorky tance a absolventky 

Labanova institutu Doc. Dr. Jany Jaklové Dytrtové, Ph.D. provádět dechovou meditaci druhý den pak 

bude následovat dynamická meditace v pohybu. Bude využita dynamická meditace za doprovodu 

hudby. Probandi budou instruováni provádět v intuitivním sledu dva typy pohybu zaměřené na horní 

polovinu těla s cílem její aktivace. První typ pohybu je tvarování horní poloviny paží, pohyb je veden 

buď pravou anebo levou paží (přenáší se ve směru horizontálním. Druhý typ je veden temenem hlavy 

a napomáhá propojit hlavovou část se zbytkem těla (vertikální přenos pohybu). Ostatní typy pohybu 

(především nohou) si probandi volí intuitivně. Probandům bude ponechána velká volnost intuitivně 

následovat rytmus hudby. Rytmus hudby (tempo) bude volen nejprve dynamický (allegro, presto) 

který později přejde v pozvolnější (lento). Intuitivní pohyb (improvizace) tedy bude záviset na vývoji 

hudby. Cílem je nejprve tělo v rychlejším rytmu zbavit stresu a následně jej harmonizovat hudbou 

pomalejší. 

Samotná meditace (dechová i dynamická) bude trvat cca 40 min. Je však třeba počítat i s dobou 

nutnou pro odběry slin (před a po meditaci) instruktáží (cca 10 min) a vyplňováním dotazníku (před a 

po meditaci, tj. cca 30). Celý experiment by neměl přesáhnout dobu 2 hodin.  

Dechová meditace pracuje se zaměřením se na nádech a výdech a trojrozměrný aspekt dechu. 

Dynamická meditace v pohybu pracuje se zaměřením se na vedený nebo spontánní pohyb (často 

v doprovodu hudby). Odběr vzorku (slin) bude probíhat vždy před a po meditaci. Sliny si každý z Vás 

odebere sám do připravené vzorkovací nádobky. Minimálně 30 min před odběrem slin není dovoleno 

jíst a pít (pouze malé množství vody). Analýza obsahu kortizolu bude provedena na přístroji ELISA 

reader dle platné metodiky. Výzkum bude doplněn o dotazníkové šetření týkající se meditace. 

Budou zajištěné adekvátní podmínky prostředí a adekvátní příprava účastníků k provádění aktivit 

v rámci daného výzkumu.  Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u 

aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

 Testování se nezúčastní proband s akutním onemocněním, zranění nebo proband s jakýmkoliv 

onemocněním či omezením pohybového aparátu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Pro účely výzkumu je dostačující odebírat pouze malé množství slin (3 mL). Odběr slin je naprosto 

neinvazivní a bezbolestný. Vzorky slin budou ihned po stanovení hladiny kortizolu ekologicky 

zlikvidován. Vzorky budou zpracovány pod kódovým označením, aby splnily požadavek anonymity 

v hodnocení.  

Vaše účast v projektu je dobrovolná a bez odměny. Bez udání důvodu můžete výzkum ukončit 

v jakékoli jeho fázi. 
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Očekávaný přínos projektu je zjištění, zda meditačních cvičení má vliv na hladinu stresového hormonu 

(kortizolu) ve slinách.  

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

studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: k.kacerova@gmail.com 

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: věk, pohlaví, aktuální hladiny kortizolu, BMI a subjektivní pojmenování 

emocí, které budou bezpečně uchovány na PC chráněném heslem v místnosti E322. Přístup k nim 

bude mít Doc. Jaklová Dytrtová a bc. Kačerová. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně 

uchována a publikována v anonymní podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, 

monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na 

UK FTVS. Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie, audionahrávky ani videozáznam. 

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

 

 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: K. Kačerová                       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(a) 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(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou 

zdravotní prohlídku. 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: .................................... 
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Attachment 3: ELISA Cortisol kit contents 

Contents of the ELISA Cortisol kit is as follows:  

(i) Calibration standards C0-C6 in range of 0; 0.5; 1; 5; 10; 20; 100 (ng/mL) of Cortisol.  

Cal 0 – Ref-DCE002/2006-0 

Cal 1 – Ref-DCE002/2007-0 

Cal 2 – Ref- DCE002/2008-0 

Cal 3 – Ref-DCE002/2009-0 

Cal 4 – Ref-DCE002/2010-0 

Cal 5 – Ref-DCE002/2011-0 

Cal 6 – Ref-DCE002/2012-0 

(ii) Controls A and B in -Ref- DCE045-2003A-0 and -Ref- DCE045-2003B-0 

(iii) Incubation buffer (phosphate buffer, pH 7.4 BSA-bovine serum albumin 1 g/L) -Ref- 

DCE001-0 

(iv) Concentrated conjugate (Cortisol conjugated to horseradish peroxidase - HRP) –Ref-

DCE002/2002-0 

(v) Coated microplate – anti Cortisol antibody adsorbed on microplate -Ref- 

DCE002/2003-0 

(vi) TMB Substrate (H2O2- 3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidine; 0.26g/L)  -Ref- DCE004-0 

(vii) STOP solution (Sulphuric acid 0.15 mol/L) -Ref- DCE005-0 

(viii) Concentrated wash solution (Phosphate buffer 0.2 M pH 7.4)  -Ref- DCE054-0 

 

  



Attachment 4: Questionnaire for the participants of the experimental group 

 

ČÍSLO PROBANDA:    DATUM:   TYP MEDITACE: DYNAMICKÁ/DECHOVÁ 

Dotazník před meditací: 
1) Věk: 

2) Jaké máte zkušenosti s meditací? 

a. Žádné 

b. Medituji občas (uveďte jak často a jaký typ meditace Vám vyhovuje) 

c. Medituji pravidelně (uveďte jak často a jaký typ meditace Vám vyhovuje) 

3) Odběr slin byl pro Vás  

a. Velmi nepříjemný 

b. Nepříjemný 

c. Nevadil mi 

4) Dnes jsem vstával/a v ……………. (doplňte časový údaj shodný s probuzením). 

5) Dnes jsem začal/a meditovat v ……. (doplňte časový údaj shodný se začátkem meditace) 

6) Moje ranní/dopolední pocity (zaškrtněte i více možností): 

a. Neutrální 

b. Nespokojenost 

c. Těšení se 

d. Radost 

e. Smutek 

f. Pocit prázdnoty 

g. Smíšené pocity 

h. Lítost 

i. …… 

j. ……….. 

7) Charakterizujte Vaše současné emocionální období (posledních několik týdnů až měsíců): 

a. Klidné  

b. Dynamické 

c. Stresující 

d. Frustrující 

e. Naplňující 

f. Šťastné 

g. Veselé 

h. Zásadní 

i. Smutné 

j. Prázdné 

k. Vyčerpávající  

l. ……… 

m. ……….. 

 



Dotazník po meditaci: 

1) Charakterizujte své momentální pocity (zaškrtněte více možností): 

a. Klid 

b. Štěstí 

c. Radost 

d. Neklid 

e. Smutek 

f. Vyrovnanost 

g. Soustředění 

h. Plnost 

i. Zármutek 

j. Vděčnost 

k. Láska 

l. Odpuštění 

m. Smíření 

n. Síla 

o. Energie  

p. Vztek 

q. Hněv 

r. Nezávislost  

s. …………… 

2) Máte pocit, že Vám meditace snížila psychické napětí? 

a. Ano  

b. Ne  

3) Cítíte se po meditaci více odpočinutě? 

a. Ano 

b. Ne  

4) Vnímal jsem pozaďové zvuky? Např. tikot hodin. 

a. Ano 

b. Ne 

5) Co Vám dělalo během meditace potíže? 

a. Tok myšlenek 

b. Nemohl jsem se soustředit 

c. Těkání myšlenek 

d. ……………………… 

6) Na co jste se během meditace spíše dokázal soustředit? 

a. Na dech 

b. Na hlas průvodce 

c. Na hudbu 

d. Na kontakt s podložkou/podlahou 

e. Na pocit v jednotlivých částech těla 

f. ………………………………………………….. 

g. ………………………………………………….. 

7) Vnímám tento typ meditace pro mě jako přínosný?  ANO/NE 



Attachment 5: Questionnaire for the participants of the control group 

 

ČÍSLO PROBANDA:    DATUM:   TYP ČINNOSTI: VÝUKA/SWOT OSOBNOSTI 

Dotazník před výukou: 
8) Věk: 

9) Odběr slin byl pro Vás  

a. Velmi nepříjemný 

b. Nepříjemný 

c. Nevadil mi 

10) Dnes jsem vstával/a v ……………. (doplňte časový údaj shodný s probuzením). 

11) Moje ranní/dopolední pocity (zaškrtněte i více možností): 

a. Neutrální 

b. Nespokojenost 

c. Těšení se 

d. Radost 

e. Smutek 

f. Pocit prázdnoty 

g. Smíšené pocity 

h. Lítost 

i. …… 

j. ……….. 

12) Charakterizujte Vaše současné emocionální období (posledních několik týdnů až měsíců): 

a. Klidné  

b. Dynamické 

c. Stresující 

d. Frustrující 

e. Naplňující 

f. Šťastné 

g. Veselé 

h. Zásadní 

i. Smutné 

j. Prázdné 

k. Vyčerpávající  

l. ……… 

m. ……….. 

 

  



Dotazník po výuce: 

1) Víte, jaké povolání chcete vykonávat? 

a. ano 

b. ne 

c. možná, je více variant 

2) Charakterizujte své momentální pocity (zaškrtněte více možností): 

a. Klid 

b. Štěstí 

c. Radost 

d. Neklid 

e. Smutek 

f. Vyrovnanost 

g. Soustředění 

h. Plnost 

i. Zármutek 

j. Vděčnost 

k. Láska 

l. Odpuštění 

m. Smíření 

n. Síla 

o. Energie  

p. Vztek 

q. Hněv 

r. Nezávislost  

s. …………… 

3) Jste spokojený se svou současnou psychosociální situací? 

Ano  

Ne  

4) Cítíte, že žijete život naplněný? 

Ano 

Ne  

5) Má Váš života jasný směr? 

Ano 

Ne 

6) Jste spokojený s výběrem univerzity, fakulty, oboru? 

Ano 

Ne 

 

  



 

Attachment 6: Summarized data from the written questionnaires, experimental 

group, first round of testing  

 

Page 1 of 2, Static breathing meditation 



  

Page 2 of 2, Dynamic meditation 



 

Attachment 7: Summarized data from the written questionnaires, experimental 

group, second round of testing  

 

Page 1 of 2 



 

Page 2 of 2 



 

Attachment 8: Summarized data from the written questionnaire, control group 

 


