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Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu 

 

Informovaný souhlas  

V souladu se zákonem O péči a zdraví lidu (§ 27b odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas s účastí na 

experimentální studii s názvem EMG analýza vlivu vodního prostření na chůzi u 

starších osob a s uveřejněním výsledků experimentu v rámci diplomové práce na FTVS 

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

Cílem výzkumu je zjistit vliv vodního prostředí na aktivaci svalů během chůze jak na 

suchu, tak ve vodním prostředí. Vše bude sledováno pomocí EMG. Předpokládaný čas 

měření je 90 min. Během experimentu nebudou použity žádné invazivní postupy.  

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a dostatečným způsobem informován/a o významu 

a rozsahu experimentu. Přečetl/a jsem si a pochopil/a jsem text informovaného 

souhlasu, na všechny mé otázky bylo odpověděno srozumitelně a v mnou žádaném 

rozsahu. Beru na vědomí, že moje data budou zpracována anonymně a údaje o mé 

osobě budou důvěrně uchovány. Současně si vyhrazuji právo kdykoli od souhlasu 

odstoupit. 

Jméno probanda: 

………………………………………….......................................................  

Podpis probanda: 

.......................................................................................................................  

Datum: .....................   Podpis osoby, která provedla poučení: ............................... 

 

 

 

 



 

Příloha 3: Anamnestický dotazník 

 

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK 

- Pohlaví, rok narození: 

- Povolání: 

 

- Léčím se s: 

 

 

- Užívané léky: 

 

 

 

 

- Úrazy (jaké a kdy): 

 

 

- Operace (jaké a kdy): 

 

 

 

- Pravidelná pohybová aktivita (typ, jak často a kolik minut): 
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Příloha 6: Souhrn informací o probandech z anamnestických dotazníků 

 

 Proban

d 1 

Proband 2 Proband 3 Proband 4 Proband 5 

onemocnění - vysoký tlak - - vysoký 

cholesterol 

alergie až 

astma 

užívané léky - Piramil 5mg 

1x denně 

Orcal Neo 

5mg 1x denně 

Anopyrin 

100mg 

1x denně 

- Atarvastatin 

10mg 1x denně 

Xyzal na jaře 

(pyl) 

pravidelná 

pohybová 

aktivita 

40 min 

chůze 

4x 

týdně 

60 min 

posilování/běh 

2x týdně 

4 km chůze 

4-5x týdně 

 

2 km chůze 

denně 

45min plavání 

1x týdně 

60 min 

posilování 

s činkami denně 
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