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1 )  Rozhodnutí Etické komise

Originál rozhodnutí Etické komise UK FTVS je na následující straně.







2 )  Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, 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 s názvem 

„Porovnání speciálních dechových cvičení a specializovaných fyzioterapeutických 

intervencí na výkony v soutěžní disciplíně statická apnoe“ na UK FTVS – v Potápěčské 

jámě Divers Direct v pražském aquaparku, Pražská 138, 251 01 Čestlice. 

Období realizace: červen 2020 – červenec 2020 

Cílem výzkumného projektu je zjistit kvalitu nově zavedených dechových cvičení 

pro zlepšení výkonů ve statické apnoi u potápěčů a porovnat tuto zmíněnou metodu 

s dechovým cvičením přes fyziologické zapojení bránice do funkce. 

Použit bude dotazník, měření doby trvání soutěžní disciplíny statická apnoe a měsíční 

výcvik pro zlepšení soutěžní disciplíny statická apnoe.  

Všechny metody jsou neinvazivní. 

Na začátku výzkumu Vám bude provedeno krátké aspekční a palpační vyšetření 

(vyšetření pohledem a pohmatem ke zjištění zapojení bránice a břišní stěny v různých 

polohách, se zátěží i bez ní) a brániční test na zjištění kvality zapojení hlubokého 

stabilizačního systému. 

Vyplníte krátký dotazník na efektivní rozřazení do experimentální nebo kontrolní 

skupiny. 

Zároveň Vám bude měřena doba soutěžní discipliny - statické apnoe. Vše bude 

prováděno bezprostředně před nebo po praktické výuce předmětu PFHJ123-Potápění.  

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


 

Dále budete v rámci výzkumu podrobeni měsíčnímu tréninku (podle skupiny, do které 

budete zařazeni, bude trénink zaměřen buď na fyzioterapeutickou intervenci 

pro zlepšení zapojení a pohybu bránice a hlubokého stabilizačního systému, nebo 

na speciální dechové techniky určené speciálně pro potápěče a pro sportovce soutěžící 

ve statické apnoi). Tento trénink bude probíhat vždy bezprostředně před výukou 

předmětu PFHJ123-Potápění a nebude zasahovat do studijního plánu daného předmětu. 

Na závěr výzkumu budete absolvovat kontrolní vyšetření pro zhodnocení změny vašeho 

fyzického stavu ohledně hlubokého stabilizačního systému, bránice a břišní stěny a opět 

změříme výkon ve statické apnoi. Opět vyšetření ani měření statické apnoe nebudou 

zasahovat do studijního plánu, pouze budou provedeny buď před, nebo po praktické 

výuce na bazéně. 

 

Sportovní disciplína statická apnoe bude prováděna ve vodním prostředí o teplotě 

cca 28° C, což je běžná teplota tréninkových bazénů pro potápěče, pro představu o 3°C 

více než v plaveckém bazénu.  

Bezpečnost a odborný dozor při výzkumu bude zajištěn fyzioterapeutem Bc. Annou 

Šírovou a akademickým pracovníkem a  potápěčem Mgr. Davidem Vondráškem 

(a odborně zaškoleným plavčíkem). 

Budou zajištěné adekvátní podmínky daného prostředí a proběhne adekvátní Vaše 

příprava k prováděným aktivitám v rámci daného výzkumu. Bezpečnost bude zajištěna 

standardním způsobem.  

Riziko poškození mozku z důvodu nedostatku O2 je eliminováno, jelikož se jako 

probandi nebudete tréninku podrobovat dlouhodobě, nesmíte mít předchozí zkušenost 

se statickou apnoí. Zároveň doba trvání bezdeší není u netrénovaného jedince natolik 

vysoká, aby k riziku nedostatku O2 vůbec došlo. 

Úvodní a závěrečné měření statické apnoe a některá cvičení pro potápěče jsou ve vodě, 

takže může dojít k jisté formě nepohodlí. 

Navštěvujete tedy daný předmět, a proto jste pojištěn/a dle běžných standardů FTVS 

UK, z čehož se odvíjí i kompenzace a léčba v případě utrpení škody při účasti 

na výzkumu. 

Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 



 

Výzkumný projekt bude probíhat, se svolením a plným vědomím vyučujícího, během 

běžné praktické výuky. Po celou dobu tréninku a úvodního i závěrečného měření budete 

pod kontrolou vyučujícího i řešitele práce.  

Do projektu nemůžete být zařazen, pokud budete mít onemocnění krevního oběhu, 

zranění či akutní onemocnění nebo pokud trpíte jakýmkoliv onemocněním či omezením 

pohybového aparátu nebo jste v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. Po dobu 

průběhu studie nemůže dojít ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu. 

Přínos výzkumného projektu veřejnosti je ve zkvalitnění profesionálního tréninku 

statické apnoe, případně i objevení možné nové metody léčby pro pacienty s dechovými 

obtížemi. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové 

práci v studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: 

andulka.sirova@atlas.cz 

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, pohlaví), které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači 

v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel projektu a vedoucí práce 

a budou do jednoho týdne od ukončení projektu smazány. 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. 

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: 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: Bc. Anna Šírová 

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

Podpis: ………………………….. 

Prohlašuji 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. Potvrzuji, že mám platnou lékařskou prohlídku 

pro zvýšenou tělesnou zátěž a pro sportovní potápění a potvrzení o zdravotní 

způsobilosti k vodnímu potápění ne starší než 1 rok. 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: ..................................... 



 

3 )  Dokument č. 1 k žádosti o vyjádření Etické komise UK FTVS 

Kopie Dokumentu č. 1 k žádosti o vyjádření Etické komise UK FTVS je 

na následující straně. 

Jedná se o potvrzení pracoviště o možnosti realizace výzkumného projektu z hlediska 

bezpečnosti účastníků projektu a o možnosti publikace názvu pracoviště. 

 



Adéla Beranová

Adéla Beranová
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7 )  Vzor dotazníku k diplomové práci

Dotazník k diplomové práci

„Porovnání speciálních dechových cvičení a specializovaných fyzioterapeutických

intervencí na výkony v soutěžní disciplíně statická apnoe“

Jméno:

Příjmení:

Věk:

Trpíte nějakým pohybovým onemocněním nebo omezením? Pokud ano, jakým?

…………………………………………………………………………………………….

Trpíte nějakým onemocněním krevního oběhu? Pokud ano, jakým?

…………………………………………………………………………………………….

Jste v rekonvalescenci po nějakém onemocnění či úrazu? Pokud ano, po jakém?

…………………………………………………………………………………………….

Máte nějaké zranění či akutní onemocnění? Pokud ano, jaké?

…………………………………………………………………………………………….

Máte nějaké rspirační onemocnění (astma, alergie, atd.)? Pokud ano, jaké?

…………………………………………………………………………………………….

Hrajete na nějaký hudební dechový nástroj? Pokud ano, na jaký, jak dlouho a jak často?

…………………………………………………………………………………………….

Berete nějaké léky? Pokud ano, jaké a jak často?

…………………………………………………………………………………………….

Máte zkušenosti se statickou apnoí jako se soutěžní disciplinou (rozumí se závodění

v této disciplíně, trénink na výše zmíněné, apod.)?

…………………………………………………………………………………………….



Absolvoval/a  jste  v zimním  semestru  výuku  potápění  –  freedivingu  (PTUS075  –

Potápění)?

…………………………………………………………………………………………….

Zajímáte  se  o  jógu  a  dechové  techniky  spojené  s tímto  cvičením?  Pokud  ano,  jak

dlouho? Jak často cvičíte (kolikrát týdně, jak dlouho, apod.)? Rozumí se cvičení před

vypuknutím nouzového stavu v ČR od 13. 3 2020.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Provozujete  nějaký sport  na vrcholové úrovni? Pokud ano, jaký?  Jak dlouho se mu

věnujete,  kolikrát  týdně  se  mu  věnujete  a  kolik  hodin  trvá  jeden  trénink  /cvičení?

Rozumí se cvičení před vypuknutím nouzového stavu v ČR od 13. 3 2020.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Provozujete nějaký sport na rekreační úrovni? Pokud ano, napiště jaký, jak dlouho se

mu věnujete, kolikrát týdně se mu věnujete a kolik hodin trvá jeden trénink /cvičení?

Rozumí se cvičení před vypuknutím nouzového stavu v ČR od 13. 3 2020.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Jste si vědom/a, že jste prodělal/a onemocnění Covid-19? Pokud ano, jak je to dlouho?

Byl jeho průběh mírný nebo těžký?

…………………………………………………………………………………………….



8 )  Hloubkové disciplíny nádechového potápění

Všechny  uvedené  rekordy  v hloubkových  disciplínách  jsou  světové  rekordy  podle

hodnocení CMAS. Jsou platné k datu 11. 2. 2020.

Konstantní  váha (s ploutvemi) – tzv.  královská disciplína – ponoření do co největší

hloubky, potápěč má celou dobu u sebe závaží, díky kterému se dokáže potopit, nesmí

se přidržovat jistícího lana (kromě obratu v největší hloubce).

Rekord dlouho držel Čech Martin Štěpánek se 103 m (Dvořáková, 2005).

Rekord: muži: A. Molchanov, 29. 10. 2016, 129 m

ženy: A. Zecchini, 6. 5. 2017, 102 m

Konstantní váha (bez ploutví) – pravidla jsou stejná jako u konstantní váhy s ploutvemi.

Rekord: muži: W. Trubridge, 16. 12. 2010, 101 m

ženy: N. Molchanova, 15. 5. 2014, 70 m

Volný ponor – potápěči ručkují dolů po laně + návrat zpět bez ploutví.

Rekord: muži: W. Trubridge, 10. 4. 2011, 121 m

ženy: S. Kinoshita, 26. 7. 2018, 97 m

Variabilní  váha –  dolů  se  používá  tzv.  „sled“  –  něco,  co  bychom  mohli  nazvat

„výtahem“  +  nahoru  libovolnýmzpůsobem  –  pomocí  ručkování  a / nebo  s  pomocí

ploutví.

Rekord: muži: S. Kastrinakis, 1. 10. 2015, 146 m

ženy: N. V. D. Broek, 18. 10. 2015, 130 m

Bez omezení –  k sestupu sled,  k výstupu tažný balon (tato  disciplína  je  nebezpečná

hlavně  pro  podpůrné  potápěče,  které  kvůli  delšímu  pobytu  v hloubce  musí  mít

až několikadenní dekompresní přestávky).

Rekord: muži: H. Nitsch, 14. 6. 2007, 214 m

ženy: T. Streeter, 17. 8. 2002, 160 m

(Dvořáková, 2005; Česká asociace freedivingu, 2016)



9 )  Bazénové disciplíny nádechového potápění

Všechny  uvedené  rekordy  v bazénových  disciplínách  jsou  světové  rekordy  podle

hodnocení CMAS. Jsou platné k datu 11. 2. 2020.

Dynamická apnoe (s ploutvemi) – plavání pod vodou na jeden nádech, měří se nejdelší

ulavaná vzdálenost.

Rekord: muži: D. Mullins, 2. 9. 2010, 273 m

ženy: N. Molchanova, 25. 4. 2010, 225 m

Dynamická apnoe (bez ploutví) – pravidla stejná jako u dynamické apnoe s ploutvemi.

Rekord: muži: D. Mullins, 27. 9. 2010, 218 m

ženy: N. Molchanova, 20. 8. 2009, 160 m

Statická apnoe – výdrž v klidovém stavu na jeden nádech, potápěč splývá na hladině

obličejem do vody nebo je pod hladinou, nejhlouběji však do 3m.

Rekord: muži: S. Mifsud, 8. 6. 2009, 11 min a 35 s

ženy: G. Grézlová, 30. 7. 2015, 8 min a 33 s

(Dvořáková, 2005; Česká asociace freedivingu, 2016)
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