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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise  
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Dobrý den, 

jmenuji se Marek Vrňák, jsem studentem UK FTVS a oslovuji Vás z důvodu výzkumu pro 

tvorbu diplomové práce na téma Využití cvičebního programu ve fitness v redukčním období. 

Cílem diplomové práce je zjištění změn tělesného složení po dobu 5 měsíců cvičení ve fitness 

centru.  

Jedná se o 2-3 tréninkové jednotky týdně po dobu 5 měsíců. Před začátkem tréninkového 

programu, a po jeho skončení, bude realizována tzv. vstupní a závěrečná diagnostika. Ta 

probíhá v době trvání 60 min. Cílem diagnostiky je měření přístrojem Bodystat 1500 a dále 

vyšetření zkráceného a ochablého svalstva. Metoda šetření je neinvazivní. Jedná se o 

kvalitativní výzkum využívající metody případové studie. 

Každá tréninková jednotka je s osobním trenérem (mnou) s víceletou praxí. Bude se skládat 

z úvodní, hlavní a závěrečné části. Celková doba tréninkové jednotky je stanovena na 60 min. 

Zároveň může dojít ke změně stravovacího režimu a k úpravám jídelníčku, pro zlepšení 

efektivity tréninků. Všechna zdravotní rizika spojená s cvičením budou eliminována 

přítomností a vedením osobního trenéra. 

 

Získaná data budou využita pouze pro výzkum výše zmiňované diplomové práce 

S Vašimi osobními daty bude zacházeno dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. 
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Příloha č. 3: systém Bodystat 

Systém Bodystat 1500 

Tento měřící systém byl použit u každé diagnostiky níže uvedeného klienta při vstupní 

diagnostice. Bodystat 1500 má dva hlavní kabelové přívody, z nichž každý má dvě hlavní 

krokosvorky, červené a černé. Tyto klipsy se připevní na exponované zarážky na elektrodách. 

Pohlaví, věk, výška, váha, volitelná úroveň aktivity a pas/boky subjektu se pro měření zadají 

pomocí tří kláves na přístroji. Přístroj funguje na principu, že bezpečný vygenerovaný signál o 

síle baterie projde tělem a změří bioelektrickou impedanci při stálé frekvenci 50 kHz. Jakmile 

je test proveden, během tří sekund se Vám zobrazí na LCD displeji kompletní analýza složení 

těla, která zahrnuje skladbu tělesného tuku, aktivní tělesné hmoty, celkové tělesné vody a 

optimální rozsahy. Metabolické sazby, BMI a poměr obvodu pasu a boků jsou také zobrazeny 

na LCD displeji. (Bodystat.cz, 2013) 

Bodystat 1500 měří (bodystat.cz, 2013): 

• Procentuální podíl tělesného tuku v těle a celková hmotnost tuku 

• Procentuální podíl aktivní tělesné hmoty a celková hmotnost aktivní tělesné hmoty 

(svalstvo + kostní hmota) 

• Celková hmotnost 

• Procentuální podíl vody v těle a celková hmotnost tělesné vody 

• Plus normální rozsahy 

• Bazální metabolismus (BMR) 

• BMR / Tělesná hmotnost 

• Průměrná denní potřeba kalorií 

• Body Mass Index - Plus normální rozsah 

• Poměr pas/boky 

• Hodnoty impedance při 50kHz 

Z přístroje Bodystat 1500 bylo využito naměřených hodnot tělesného tuku a tzv. ATH bez 

vody, tj. aktivní tělesná hmota bez vody, která je definována jako hmotnost svalstva a kostní 

hmoty bez podílu tuku a vody.  

 


