
77 

 

PŘÍLOHY 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

Příloha č. 3 – Seznam obrázků 

Příloha č. 4 – Seznam grafů 

Příloha č. 5 – Seznam tabulek 

Příloha č. 6 – Seznam zkratek 

 



 

 

Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise 

 

  



 

 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

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 Vaší účastí ve 

výzkumném projektu v rámci diplomové práce s názvem  „Vliv délky klik jízdního kola na 

změnu svalového napětí m. soleus a m. Gastrocnemius“. 

  Cílem sledování je porovnání účinku změny délky klik na jízdním kole na svalové napětí. 

Metodou měření svalového napětí je myotonometrie. Měření bude provádět Bc. Vojtěch 

Stránský jako diplomant a PhDr. Petr Šifta Ph.D. jako vedoucí diplomové práce. 

Myotonometrické měření bude probíhat na UK FTVS v předem smluvených termínech, 

proběhne 3x před samotným fyzickým výkonem a 3x po fyzickém výkonu na odrazové 

dolní končetině. Samotný fyzický výkon, jízda na silničním kole bezpečně upevněném na 

ergometru, bude trvat 15 minut a proběhne na úrovni 85% maximální tepové rezervy 

probanda. Celková doba měření zahrnující 3 měření před, 3 měření po fyzickém výkonu a 

samotný fyzický výkon nepřesáhne 30 minut. Takto bude zopakováno znovu o týden 

později s již změněnou délkou klik. Výsledky měření budou pak v diplomové práci 

porovnávány.  

  Myotonometrie je neinvazivní metoda měřící viskoelastické vlastnosti povrchově 

uložených měkkých tkání, přičemž  měřící hrot protlačuje měkké tkáně a v závislosti na 

síle a protlačení určí velikost napětí měkkých tkání, v našem případě napětí musculus 

gastrocnemius a m.soleus.    Měřící metoda je neinvazivní a bezbolestná. Projekt 

nepředstavuje pro účastníka rizika vyšší než běžná. 

  Proband podstupuje měření bez nároku na odměnu.  

  V maximální míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

  Osobní data nebudou zveřejněna. Data budou publikovaná a uchovaná v anonymní formě.  

Jméno a příjmení předkladatele projektu .......................... Podpis: ............................. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ....................... Podpis:........................ 

   Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném měření. Prohlašuji 

a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím se 

svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) 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(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. 

Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 
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CMP – cévní mozková příhoda  

Cykl. – cyklistická 

DK – dolní končetina 

EMG - elektromyografie  

HK – horní končetina 

MTB – mountainbike; horské kolo 

MTR – maximální tepová rezerva 

Ot. - otáčky 

TF  klid – klidová tepová frekvence 

TFmax – maximální tepová frekvence  

USPTO – United States Patent and Trademark Office (Úřad pro patenty a obchodní 

známky v USA) 

W – watt 


