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Příloha č.1: Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

  



 

 

 

  



 

 

Příloha č.2: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

 Dovoluji si Vás požádat jakožto student 2. ročníku navazujícího Magisterského 

studia o Váš písemný souhlas se zahrnutím do mého testování, které bude použito výhradně 

pro zpracování mé závěrečné diplomové práce. 

 Předmětem a cílem testování je snížení zdravotních rizik pomocí aplikace pohybové 

intervence. Rizika budou průběžně vyhodnocována pomocí měření atropometrickými 

metodami a jejich konfrontací s ustálenými normami. 

 Délka testování bude v rozsahu 3 měsíců, v případě zájmu i déle. Časové nároky 

programu jsou plnění 3 pohybových tréninkových jednotek týdně. Testování bude probíhat 

jednou za 14 dní a bude v délce maximálně 30 minut. Další nezbytné časové nároky testování 

nejsou nezbytné, pouze dobrovolné doprovodné cvičení v domácích podmínkách v délce 10 

minut. 

 Testování bude probíhat formou antropometrického měření – měření obvodů a výšky 

pomocí krejčovského metru. Dále budou měřena další důležitá tělesná data pomocí 

Bioelektrické impedanční analýzy – speciální měřící váha. Nebudou užity žádné invazivní 

metody. 

 Testování i samotná intervence by neměla vyvolávat nepříjemné ani bolestivé 

metody a nejedná se ani o nebezpečnou metodu. 

 

 Získaná data budou užita výhradně pro vytvoření praktického podkladu mé 

diplomové práce a nebudou dále šířena a přístupná. V rámci diplomové práce bude 

zachována anonymita, takže data nemohou být žádným způsobem zneužita. 

 

Svým podpisem stvrzuji souhlas o dobrovolné účasti na výše uvedeném testování a použití 

dat pro účely taktéž zmiňované.  

  



 

 

Příloha č.3: Vstupní dotazník účastníka experimentu 

Vstupní dotazník účastníka experimentu 

Datum: 

Jméno a příjmení: 

Věk: 

Kontaktní údaje (mobil, email): 

Zdravotní část: 

Máte jakékoliv zdravotní potíže? 

Vyjádřete se konkrétně k daným zdravotním omezením: 

Krevní tlak: 

Kardiovaskulární obtíže: 

Metabolické choroby: 

Máte jakékoliv chronické bolesti: 

Historie zranění a operačních zákroků: 

Životní styl: 

Sportovní historie: 

Momentálně vykonávám pohybovou aktivitu v četnosti: 

Charakter povolání: 

Četnost jídel během dne: 

Charakteristika stravování: 

Cíle: 

Jaký je Váš dlouhodobý cíl? 

Jaké jsou Vaše časové možnosti? 

Chápete změnu současného stavu jako jednu z priorit? 

Další důležité poznámky: 

 

Dne…………………….v…………………     Podpis*……………. 

*Podpisem stvrzuji správnost vyplněných údajů 


