
Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

 

Vážený pane, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním 

v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s publikováním od Vás získaných dat v rámci bakalářské práce s názvem „Komparace vybraných 

parametrů tělesného složení sportovních gymnastů a klasických kulturistů v mimosezónním období“ a 

zároveň Vám děkuji za ochotu a spolupráci. 

 

Cílem bakalářské práce je zjistit a porovnat základní antropometrické parametry a vybrané 

parametry tělesného složení sportovních gymnastů a klasických kulturistů v mimosezónním 

období. Výsledky měření budou vyhodnoceny a porovnány ve výsledkové části bakalářské 

práce. Osobní data nebudou v této bakalářské práci zveřejněna, data budou uchována 

v anonymizované podobě a v maximální možné míře zajistím, aby získaná osobní data nebyla 

zneužita.  

 

Jméno a příjmení řešitele:  ................................................  Podpis: .................................... 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s publikací dat ve výše uvedeném projektu a že jsem měl možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal jasné a srozumitelné odpovědi na 

své dotazy. Byl jsem poučen o právu odmítnout účast ve výzkumu nebo svůj souhlas kdykoli 

odvolat bez represí. 

 

Místo, datum .................... 

 

Jméno a příjmení účastníka:  ................................................  Podpis: .................................... 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


Příloha č. 2: Výstupní protokol tělesného složení z přístroje InBody 230 

 

 

 



Příloha č. 3: Technická specifikace InBody 230 (dostupné z:  

http://www.biospace.cz/inbody-230-pb2.php) 

 

Technická specifikace 

Metoda měření 
Metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční 

bioelektrické impedance, Metoda DSM-BIA 

Jednotlivé položky měření 

Impedance (Z) : 10 měření impedance za použití 2 

různých frekvencí (20kHz, 100kHz,) na každém z 5ti 

segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá 

noha) 

Metoda umístění elektrod Čtyř polární, 8mi bodový dotykový systém elektrod. 

Metoda výpočtu složení 

těla 
Žádný empirický odhad 

Výstupy 

Celkové množství vody v těle, váha,hmota kosterního 

svalstva,tuková hmota, ,bez tuková hmota,procento tuku v 

těle, poměr pasu a boků WHR),základní metabolická 

míra,segmentální analýza tuku a bez tukové hmoty (pravá 

ruka, levá ruka,trup,levá noha, pravá noha), kontrola 

tuku,kontrola svalstva,impedance jednotlivých segmentů 

  Cvičební plán (energetický výdej pro různé typy cvičení) 

  Doporučený denní příjem kalorií… 

Proud 330µA 

Zdroj Vstup střídavý AC 100–240V~, 50/60Hz, 1,2A 

Výstup stejnosměrný proud DC 12V, 3.5A 

Typ displeje Dotyková obrazovka s pod-svícením 320×240 STN LCD 

Tiskárna 
Kompatibilní tiskárna : laserová/inkoustová (doporučená 

výrobcem) 

Rozměry 356 šířka x 843 hloubka x 984 výška : mm 

Váha stroje 14,5 kg 

Doba měření asi 35 sekund 

Provozní prostředí 10 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa 

Skladovací prostředí 0 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa 

Rozsah váhy 10 ~ 250kg 

Rozsah věku 3~ 99 let 

Rozsah výšky 95 ~ 220cm 

 

http://www.biospace.cz/inbody-230-pb2.php


Příloha č. 4: Podmínky a bezpečnostní kroky nezbytné před provádění testu na InBody 230 

(dostupné z: http://www.inbody.cz/soubory/pr/analyza-slozeni-tela-230.pdf)  

 

http://www.inbody.cz/soubory/pr/analyza-slozeni-tela-230.pdf

