
Příloha 1 

Informovaný dopis 

Vážená slečno, vážený pane, 

Jmenuji se Vojtěch Šafránek a dokončuji bakalářské studium na FTVS při UK v Praze. 
Téma mé bakalářské práce jsem si zvolil nejen vzhledem ke zkušenosti se sportovním světem, 
ale také ze zvědavosti a snahou odstranit alkohol ze sportovišť. Jedná se o následující: 

1. Jako výchozí základnu, musím zjistit Vaše parametry, ze kterých budu vycházet 
(tělesnou hmotnost, výšku atp.) 

2. Pomocí jednoduchého dotazníku zjistím, jakou obtížnost na stěně lezete a jak často 
pijete alkohol. 

3. Jedná se o neinvazivní metodu měření. 
4. V případě Vašeho souhlasu s Vámi provedu tato měření: rovnováhu na balanční 

podložce, sílu stisku ruky, rychlost a vytrvalost na boulderové stěně a tepovou 
frekvenci pomocí sport testeru u vytrvalosti. 

5. Měření budou probíhat jednou s požitím mírné dávky alkoholu a jednou bez požití 
alkoholu. 

6. Podle jednotlivých výsledků provedu aritmetické průměry a srovnám měření 
s alkoholem a bez alkoholu. 

7. Se svými závěry Vás seznámím. 
8. Nezbytně nutná doba, kterou potřebuji pro tento výzkum, jsou 3-4 dny. 
9. Během měření bude zapotřebí vynaložit maximální fyzickou námahu, po které dojde 

k dočasnému vyčerpání. 
10. Při tomto výzkumu budou ošetřena všechna možná rizika úrazu. 
11. Se zjištěnými údaji budu nakládat v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. 

 
Byl jsem seznámen/na a pochopil jsem vše, co se zde píše. V případě nutnosti mi bude 
umožněno přerušené účasti ve studii. 
Děkuji za pochopení, těším se na spolupráci a jsem přesvědčen, že finální výsledek 
prospěje nejen mně osobně, ale i Vám. 
S pozdravem 

Vojtěch Šafránek 
 
 
Dne:                                                                    Přečetl/la a souhlasí: 
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Grafy  

 

 
 Graf č. 1 Rovnováhové schopnosti levé nohy po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 

 

 

 

 
 Graf č. 2 Rovnováhové schopnosti pravé nohy po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 

 
 



 
 
 

 

 

 
 Graf č. 3 Maximální síla stisku levé ruky po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 

 

 
 Graf č. 4 Maximální síla stisku pravé ruky po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 



 

 

 

 

 
Graf č. 5 Rychlost lezení po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 

 

 

 
 Graf. č. 6 Silová vytrvalost - počet kroků po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 

 



 


