
Přílohy 

Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise

 



 

  



Příloha č. 2: Text informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní,  

 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a 

zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů 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 diplomové práce s názvem Udržení fyzické zdatnosti a adherence k pohybové aktivitě 

u zdravých žen seniorského věku prováděné v centru Zdravý sport, se sídlem na pracovišti 

OLYMP, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7.  

Projekt bude probíhat v období od ledna 2021 do března 2021. 

Cílem projektu je zjistit, jak Vás ovlivnily cvičební programy v rámci projektu EXODYA, zda jste 

změnila životní styl a jaký je nyní Váš vztah k pohybové aktivitě. Způsob zásahu bude neinvazivní, 

první dvě části jste již absolvovala vyplněním dotazníku IPAQ a zodpovězením anketních otázek.  

 

Dále se zúčastníte několika testů, z nichž prvním je Senior Fitness Test, kdy Vaším úkolem bude 

provedení několika cviků, které jsou součástí standardizované testové baterie (SFT), běžně používané u 

jedinců seniorského věku: 

• sed – vztyk ze židle po dobu 30 s (1 pokus) 

• zvedání činky o hmotnosti 2,3 kg dominantní rukou po dobu 30 s (1 pokus)  

• hluboký ohnutý předklon ze sedu na židli (po zkušebním předklonu jedenkrát k levé noze a 

jedenkrát k pravé noze) 

• spojení prstů ruky za zády (po zkušebním provedení cviku jedenkrát s pravou horní končetinou 

nahoře a jedenkrát s levou horní končetinou nahoře). 

Dále absolvujete jeden zátěžový test na bicyklovém ergometru (bicyklovou spiroergometrii) vedený 

tělovýchovným lékařem, MUDr. Milošem Matoušem, skládající se z krátké zátěže nízké intenzity (do 5 

min) a stupňovaného testu do maxima, trvajícího max. 10 min plus zotavení. 

Dalším z testů je testování pomocí digitálního dynamometru, díky němuž zjistíme velikost síly stisku 

Vaší dominantní ruky. Vaším úkolem bude maximální možnou silou stisknout dynamometr, celkem 3x.  

Následujícím testem POBAV test, při kterém se budete snažit o zapamatování a pojmenování co nejvíce 

obrázků. Tento test slouží pro hodnocení krátkodobé paměti, trvá maximálně 5 min. a bude proveden 1 

x. 

Posledním testem je tzv. GDS škála, která zjišťuje přítomnost depresivních příznaků a motivace ke 

cvičení. Zde budete zaškrtávat souhlasné či nesouhlasné stanovisko k 15 otázkám, časová náročnost je 

do 5 minut a opět budete test vykonávat 1x. 

Žádná z využitých metod není metodou invazivní. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než 

běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Veškeré aktivity 

budou probíhat ve vyšetřovnách v centru Zdravý sport, ve kterých bude vždy připravena lékárnička, a 

proběhnou za standardních bezpečnostních podmínek proškolenými pracovníky pod vedením 

akreditovaného tělovýchovného lékaře. Budou zajištěné adekvátní podmínky prostředí a adekvátní 

příprava účastníků k provádění aktivit v rámci daného výzkumu. 

Do projektu nebudete zahrnuti, pokud máte srdeční vady či jiná kardiovaskulární onemocnění, virová a 

nádorová onemocnění, horečnaté stavy, a právě probíhající infekční onemocnění. Kontraindikace 

k testování budou vyhodnoceny tělovýchovným lékařem před začátkem testování. 

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


Vaše účast ve výzkumu nebude finančně ohodnocena. 

Veškeré výsledky a výstupy práce budou na vyžádání na e-mailové adrese: 

kuhnova_barbora@centrum.cz předloženy. Finální znění práce bude dostupné od dubna 2021. 

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: věk, měsíc a rok narození, běžné anamnestické a 

antropometrické údaje, 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 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. Barbora Kuhnová 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Barbora Kuhnová   Podpis:........................  

 

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

informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .................... 

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

  

mailto:kuhnova_barbora@centrum.cz


Příloha č. 3: Dotazník k diplomové práci 

Dobrý den. 

Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při zpracování mé diplomové 

práce na téma "Udržení fyzické zdatnosti a adherence k pohybové aktivitě u zdravých žen 

seniorského věku". 

Otázky budou zaměřeny na Vaši pohybovou aktivitu a fyzickou kondici, odpovídejte, prosím, 

pravdivě. Dotazník je rozdělen do třech částí. První část je zaměřena na obecné informace, 

druhá část otázek je součástí mezinárodního dotazníku IPAQ (Mezinárodní dotazník pohybové 

aktivity), třetí část dotazníku obsahuje mé vlastní doplňující otázky týkající se Vaší pohybové 

aktivity, Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví. 

Svoje odpovědi, prosím, odešlete do 15. 3. 2021. 

Děkuji Vám za ochotu a za pomoc. 

Barbora Kuhnová 

1) Věk 

2) Ve kterém roce jste se zúčastnila projektu EXODYA? 

a) 2017 

b) 2018 

c) Nepamatuji si. 

3) V kolika z uplynulých sedmi dní jste ve svém volném čase vykonával/a náročnou fyzickou 

činnost jako je zvedání těžkých břemen, kopání (rytí), aerobik nebo rychlá jízda na kole? 

a) 1/7 dní 

b) 2/7 dní 

c) 3/7 dní 

d) 4/7 dní 

e) 5/7 dní 

f) 6/7 dní 

g) Každý den. 

4) Kolik času (hodin:minut) obvykle věnujete náročné fyzické aktivitě v jednom z těchto dnů? 

5) V kolika z uplynulých sedmi dní jste vynaložil/a mírnou fyzickou aktivitu jako je např. 

nošení lehkých břemen, jízda na kole v pravidelném tempu, či tenisová čtyřhra? 

Nezahrnujte chůzi. 



a) 1/7 dní 

b) 2/7 dní 

c) 3/7 dní 

d) 4/7 dní 

e) 5/7 dní 

f) 6/7 dní 

g) Každý den. 

6) Kolik času (hodin:minut) obvykle věnujete mírné fyzické aktivitě v jednom z těchto dnů? 

7) V kolika z posledních 7 dní jste chodil/a alespoň 10 minut v kuse? 

a) 1/7 dní 

b) 2/7 dní 

c) 3/7 dní 

d) 4/7 dní 

e) 5/7 dní 

f) 6/7 dní 

g) Každý den. 

8) Kolik času (hodin:minut) obvykle strávíte chůzí v jednom z těchto dnů? 

9) Kolik času (hodin:minut) jste strávil/a sezením během dne v posledních 7 dnech? 

10) Ovlivnil projekt EXODYA Vaši pohybovou aktivitu po ukončení projektu? 

a) Ano, moje pohybová aktivita se zvýšila. 

b) Ano, moje pohybová aktivita se snížila. 

c) Ne, moje pohybová aktivita je stále stejná. 

11) Zvýšila se po ukončení projektu Vaše pohybová aktivita oproti situaci před projektem? 

a) Ano. 

b) Ne. 

12) Pokud jste po ukončení projektu u pohybové aktivity zůstali, jakým způsobem probíhala? 

a) Cvičila jsem sama. 

b) Cvičila jsem s partnerem, kamarádkou, rodinou, … 

c) Chodila jsem na vedené cvičení. 

13) Provozujete nadále Nordic walking? 

a) Ano. 

b) Ne. 

14) Využíváte prvky z kruhového tréninku, který jste cvičili v rámci projektu? 

a) Ano. 



b) Ne. 

15) Kolikrát do týdne jste v situaci před Covidem-19 provozovali pohybovou aktivitu alespoň 

po dobu jedné hodiny? 

a) Ani jednou. 

b) Jednou tádně. 

c) Dvakrát týdně. 

d) Třikrát týdně. 

e) Víckrát. 

16) Kolikrát do týdne jste provozovali pohybovou aktivitu alespoň po dobu jedné hodiny během 

Covidu-19? 

a) Ani jednou. 

b) Jednou tádně. 

c) Dvakrát týdně. 

d) Třikrát týdně. 

e) Víckrát. 

17) Proč se změnila během Covidu-19 Vaše pohybová aktivita? 

a) Nezměnila se. 

b) Měla jsem strach. 

c) Vedené cvičení bylo pozastaveno. 

d) Jiné. 

18) Myslíte si, že změny Vaší pohybové aktivity během Covid-19 ovlivnily Vaše zdraví? 

a) Ano, ovlivnily ho pozitivně. 

b) Ano, ovlivnily ho negativně. 

c) Ne, moje zdraví nijak neovlivnily. 

19) Ovlivnila změna pohybové aktivity během Covid-19 Vaši fyzickou kondici? 

a) Ano, moje fyzická kondice se zvýšila. 

b) Ano, moje fyzická kondice se snížila. 

c) Ne, moje fyzická kondice se nezměnila. 

20) Ovlivnila změna pohybové aktivity během Covid-19 Vaše psychické zdraví? 

a) Ano, ovlivnily ho pozitivně. 

b) Ano, ovlivnily ho negativně. 

c) Ne, moje psychické zdraví nijak neovlivnily. 

21) Ovlivnila změna pohybové aktivity během Covid-19 Vaši hmotnost? 

a) Ano, moje hmotnost se zvýšila. 



b) Ano, moje hmotnost se snížila. 

c) Ne, moje hmotnost se nezměnila. 

22) Poslední otázka je spíše prosbou. Souhlasíte s kontaktováním a opětovným testováním? 

Testování se bude skládat ze zátěžového testu na bicyklovém ergometru, Senior Fitness 

Testu, vyšetření pomocí dynamometru pro zjištění velikosti síly stisku ruky, kognitivního 

testu POBAV a GDS škály pro hodnocení nálady a psychického stavu. 

a) Ano, souhlasím. 

b) Ne, nesouhlasím. 

c) Jiná. 



Příloha č. 4: Záznamový arch pro Senior Fitness Test 

Záznamová karta: Senior Fitness Test 

Jméno a příjmení: 

Věk: Výška (cm): Hmotnost (kg): Datum testování: 

Test Název 1. pokus 2. pokus Poznámky 

1. Chair Stand test (Počet 

opakování za 30 sek.) 

   

2. Arm Curl test (počet 

opakování silnější paží za 

30 sek.) 

  P nebo L  

HK 

3. Chair-sit-and-reach test 

(s přesností 0,5 cm a + 

nebo -) 

  P nebo L napnutá DK 

4. Back Scratch test (s 

přesností na mm nebo + 

nebo -) 

  P nebo L vzpažená HK 

Poznámky: 

 

DYNAMOMETR:  

1.      2.     3. 

 


