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Příloha č. II  

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA 

Souhlasím s účastí v projektu diplomové práce na téma Vliv pohybové aktivity 

(Nordic Walking) na tělesné složení a na kardiorespirační parametry u jedinců 

po transplantaci ledviny a u dialyzovaného jedince. 

Shrnutí projektu: 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit vliv pohybové aktivity (Nordic Walking) na 

tělesné složení a na kardiorespirační parametry u jedinců po transplantaci ledviny 

a u dialyzovaného jedince. Jedná se o kvalitativní případovou studii.  Použijeme 

pouze neinvazivní metody pro měření základních antropometrických parametrů, 

tělesného složení, kardiorespiračních parametrů a kvality života, a to na počátku a 

na konci studie, tedy vstupní a výstupní testování. Všechna tato testování budou 

probíhat vždy v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK, a to pod dohledem 

lékaře. Dále bude probíhat intervence v podobě 20 lekcí Nordic Walking vždy 

v délce trvání alespoň 60 minut a s počtem opakování nejlépe 2x v týdnu 

za celkové období 10ti týdnů. V neposlední řadě bude brán ohled i na individuální 

anamnestická data.  

Dnešního dne jsem byl poučen studentkou UK FTVS Bc. Martinou Rousovou o 

důvodech, významu a rozsahu této studie. Plně jsem porozuměl/a cíli, významu a 

průběhu projektu, tak jak bylo popsáno výše. Mé dotazy byly zodpovězeny 

srozumitelným způsobem. 

Současně si vyhrazuji právo kdykoliv zrušit svůj souhlas, aniž by mi z toho 

vznikly jakékoliv postihy. Studie se účastním dobrovolně bez nároku na honorář. 

Beru na vědomí, že veškerá odebraná data budou zpracována anonymně bez 

použití jmen klientů. Jakékoliv údaje o mé osobě budou uchovány s absolutní 

důvěrností a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně 

souhlasím s účastí v tomto projektu. Souhlasím s nahlížením výše jmenované 

osoby do mé dokumentace a s uveřejněním výsledků projektu v rámci diplomové 

práce.   

Datum a místo:       Podpis pacienta: 
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Příloha č. VII 

Ukázka jedné lekce NW probanda č. 1 (záznamy ze Sportesteru 

POLAR Finland) 

98 – 120 tepů/min. 

Graf č.1 – zobrazení tepové frekvence v čase během jedné lekce NW 

Datum: 9.12.2012 

TF průměr:104 

TF max: 122 

Délka lekce: 64 minut 

 

 

 

 

 



 

Graf č. 2  

- Ukazuje stejnou lekci jako graf č. 1, ale ve sloupcovém zobrazení, kde je vidět kolik 

času se proband nacházel v jaké tepové frekvenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. VIII  

Tabulkové zobrazení hodnot vybraných parametrů tělesného 

složení 

Tabulka č. 1 

Probandi hmotnost TBW FFM BMI ECM/BCM tuk TPH 

  kg Kg kg     % kg 

Proband č. 1 68,8 44,2 62,0 21,3 0,98 13 59.6 

  69,3 45,5 63,3 21,6 1,04 12 60,8 

Proband č. 2  72,1 43,6 62,0 22,8 1,04 14 62,1 

  71,7 43,5 61,8 22,9 1,05 15 60,9 

Proband č. 3 96,4 47,4 68,0 30,7 1,20 34 64,1 

  94,1 47,7 68,0 29,7 1,31 33 63,5 

Proband č. 4 74,3 36,7 51,7 26,0 1,19 31 51,1 

  72,8 34,6 48,9 25,8 1,32 33 48,9 

Proband č. 5 59,1 31,6 43,9 22,8 0,88 25 44,2 

  55 30,2 42,0 21,5 0.90 23 42,2 
 

Tabulka č. 1 – vstupní a výstupní měření tělesného složení metodami TANITA a 

BIOIMPEDANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. IX  

Standardizovaný dotazník kvality života světové zdravotnické 

organizace WHOQOL-BREF

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Příloha č. X  

Grafy výsledků WHOQOL-BREF 

Graf č. 3  

 

Graf č. 4 
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Pozn.: Rozdíly mezi průměrnými skóry domén před a po intervenci nejsou statisticky 
významné (p < 0,05) 
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