
Přílohy 

Příloha č. 1: Souhlas etické komise 



Příloha č. 2: Vzor Informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas 

 

Cílem tohoto měření je získat data, která budou sloužit jako podklad k vypracování 

diplomové práce s názvem „Závislost parametrů lokomoce na tělesné výšce dospělé 

osoby“ na FTVS UK Petrou Maštalkovou. Náplní diplomové práce bude ověření 

závislosti mezi parametry chůze jedince  a tělesnou výškou jedince. Při měření budou 

použity  neinvazivní metody a bude trvat cca 15 minut. 

 

Průběh měření: 

Měřená osoba se svlékne do spodního prádla a pomocí oboustrané lepenky se na kůži 

nalepí markery. Markery budou umístěny na: trochanter major femoris, laterální 

kondyly femurů, maleolus lateralis, paty (tuber calcanei) a SIAS.  Poté se osoba projde 

ve vymezeném prostoru, které snímají kamery přístroje Qualisys. Následně bude 

změřena tělesná výška osoby antropometrem. 

 

Svobodně a vědomě vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle  

§ 4 písm. n a § 5 odst. 2 a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů. Data budou získána pro účely zpracování diplomové práce  

na FTVS UK Petrou Maštalkovou. Zároveň sděluji, že jsem byl/a poučen/a o svých 

právech dle zákona 101/2000 Sb. zejména, podle § 12 a § 21 zákona 101/2000 Sb. 
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Příloha č. 3: Graf závislosti velikosti úhlů v kloubech dolních končetin a rotace pánve 

na výšce osoby (ženy) 
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Příloha č. 4: Graf závislosti velikosti úhlů v kloubech dolních končetin a rotace pánve 

na výšce osoby (muži) 
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