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Příloha č. 1, Souhlas etické komise 

 

  



Příloha č. 2, Vzor informovaného souhlasu 

 

Informovaný souhlas 

 

    Žádám Vás o souhlas k provedení měření sledující vliv chůze na podpatku na dynamiku osového 

skeletu a k následnému zpracování a uveřejnění výsledků měření v rámci diplomové práce na FTVS UK 

osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. 

      

     Testovaný byl osloven za účelem účasti na pilotní studii, a to Bc. Bočkovou Barborou (studentkou 

FTVS UK II. r. nMgr).  

     Cílem sledování je změna dynamiky a postavení pánve při chůzi u žen na vysokém podpatku, na 

modifikovaném vysokém podpatku (heel less - výřez v klínku).   

     Celková doba sledování je odhadována zhruba na 20 minut, testovaný se stejnou rychlostí (díky 

nastavené konstantní rychlosti na běžícím páse) projde nejdříve na boso, pak na vysokém podpatku 

(výška 10cm), nakonec na modifikovaném podpatku (výřez v klínku, 10cm výška), to vše opakováno 1x. 

     Záznam měření je pomocí videozáznamu a 3D kinematické analýze pohybu, chůze bude 

konstantně udržována u všech druhů obuvi, před samotným testováním bude změřena výška, váha 

testovaného a zaznamenán věk. Měření probíhá ve spodním prádle, naboso. Jedná se o metodu 

neinvazivní. 

     Přechod mezi chůzí na boso a na vysokém podpatku může testovaný shledat za nepříjemný, po 

krátké adaptaci se vjem upraví za komfortní a až poté bude probíhat měření chůze na vysokém podpatku. 

Jedná se však o bezbolestný zásah, který nepřináší žádné bolesti. Testovaný absolvuje měření z vlastní 

vůle a bez nároku na honorář. 

     Testovaný byl dnešním den poučen odborným pracovníkem o plánovaném měření. Prohlašuje a 

svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuje, že odborný pracovník, poskytl poučení a osobně 

vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu. Testovaný má možnost klást 

otázky, na které odborný pracovník řádně odpověděl. 

     Testovaný prohlašuje, že uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasí s účastí na 

projektu, souhlasí s uveřejněním výsledků šetření v rámci diplomové práce. Data získaná měřením 

nebudou v žádném případě zneužita, osobní data nebudou zveřejněna. 

 

Osoba, která provedla poučení: Bc. Barbora Bočková 

Podpis osoby, která provedla poučení: 

V Praze, dne  

 

 


