
Příloha 1  - vzor informovaného souhlasu

Informovaný souhlas účastníka výzkumu

Vážený pane, vážená paní,

v souladu s etickými zásadami realizace výzkumu Vás žádám o souhlas s účastí ve výzkumném 

projektu v rámci mé diplomové práce.

Název práce: Změny parametrů stoje a chůze u pacientů s plastikou předního zkříženého vazu

Autor práce: Bc. Kateřina Lukešová

Název pracoviště: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol

Vedoucí práce: Mgr. Michaela Opálková

Popis výzkumu: Cílem tohoto výzkumu je objasnit změny ve vybraných parametrech stoje a chůze 

u pacientů po plastice předního zkříženého vazu. Výzkum bude probíhat na Klinice rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství ve FN Motol. Samotné měření bude spočívat ve stoji po dobu 30s a chůzi 

po dobu 1 min na chodícím páse Zebris FDM-T System, který změří potřebné parametry, které 

budou následně vyhodnoceny. Výstup z měření Vám bude k dispozici v PDF formě. 

Prohlášení

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. Souhlasím s tím, že všechny získané 

údaje budou anonymně zpracovány a využity pouze pro účely této diplomové práce. Byl/a jsem 

poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Jméno a příjmení:

V Praze, dne…………………… Podpis:



Příloha 2 – vzor dotazníku

Dobrý  den,  ráda  bych  Vás  požádala  o  vyplnění  krátkého  dotazníku,  jehož  výsledky  použiji 

výhradně ve své diplomové práci věnující se tématu změn parametrů chůze a stoje po prodělané 

plastice předního zkříženého vazu v koleni. 

Děkuji Vám za Váš čas

Kateřina Lukešová

Na následující otázky prosím odpovězte zakroužkováním jedné z možností:

1. Jsem:

a Muž

b Žena 

2. Má věková kategorie je:

a 15 – 20 let

b 20 – 30 let

c 30 – 40 let 

d 40 – 50 let

e 50 – 60 let

            3. Sportu se věnuji: 

a 1 – 2x týdně

b 3 – 4x týdně

c Denně

Na následující otázky prosím odpovězte slovně:

1 Před kolika lety jste podstoupil(a) plastiku předního zkříženého vazu?

2 Jak dlouho po samotném úraze jste operaci podstoupil (a)?

3 Docházel(a) jste před/po operaci na rehabilitaci, případně s jakým efektem?



4 Pociťujete v současné době obtíže spojené s kolenním kloubem při běžných denních či 

fyzicky  náročnějších  aktivitách?  Pokud  ano,  tak  jaké?  (omezení  rozsahu  pohybu, 

bolest, pocit nestability aj.)

 
 

 

 

 




