
 

 



 

 



 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážený pane,  

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 Analýza techniky a efektivity běhu při použití bot nike air zoom alphafly 

prováděné na Laboratoři sportovní motoriky (LSM) 

Projekt bude probíhat v období: červen 2021 – srpen 2021 

Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR 

Cílem výzkumného projektu je identifikace předpokládaného zefektivnění techniky běhu díky technologii.  

Způsob zásahu bude neinvazivní. Budete se účastnit analýzy běžecké techniky pomocí přístroje h/p/cosmos 

gaitway 3D- kde podstoupíte dvě měření v Nike Air Zoom Alphafly a ve standardní obuvi. Měření bude 

probíhat jakožto stupňovaný přechod z chůze do běhu nejprve nízké, potom vyšší intenzity v krátkých 

intervalech. Ve stejném pořadí obuvi následně absolvujete steady-state test na úrovni aerobního prahu v rámci 

spiroergometrického vyšetření. 

Analýza běžecké techniky obsahuje tři stupně intenzity- chůze, klus, středně rychlý běh s intervalem zatížení 

cca 1 minuta. V rámci spiroergometrie absolvujete 5 min úsek na úrovni aerobního prahu v obou typech obuvi. 

Časová náročnost projektu: doba trvání vlastního měření je cca 20 minut. Před měřením proběhne adekvátní 

rozcvičení s odborným vedením. Celková časová náročnost bude tedy okolo 1 hodiny. 

 Testy se budou realizovat v LSM dle standartních postupů za dozoru odborných a vyškolených pracovníků 

laboratoře sportovní motoriky (LSM). Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná 

rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Vaše bezpečnost při výzkumu bude  

zajištěna standardním způsobem. 

Budete informování o termínech v dostatečném předstihu, aby jste se  mohli včas dostavit. 

Do projektu nemůžete být zařazen, pokud bude mít zranění, akutní zejména infekční onemocnění nebo 

s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu ani s kardiovaskulárním onemocněním či 

v úrazu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude zjištění kritických bodů vlastní běžecké techniky.  

Následná možnost aplikace pro zlepšení způsobu tréninku. 

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

informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: vita.vesely@icloud.com> 

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, pohlaví, věk, 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: Vít Veselý, Bc.                          

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Vít Veselý, Bc,          Podpis:........................ 

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


 

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 bez omezení 

způsobilosti ke sportu. 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: .................................... 


