
 

 



 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

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 životního stylu studentů střední školy na vybrané parametry tělesného 

složení prováděné na Gymnaziu Na Zatlance na Praze 5. 

Cílem mojí práce je zjištění vlivu životního stylu studentů střední školy na vybrané frakce 

tělesného složení. Pro zjištění tělesného složení bude použita neinvazivní metoda 

prostřednictvím nepřímé terénní metody přesněji bioimpedanční metody. 

Samotné měření provede přístroj Bodystat 1500, jehož využití zahrnuje použití 2 elektrod na 

noze, přesněji na chodidle a 2 elektrod na ruce, přesněji na hřbetu ruky. Po nastavení elektrod 

projde tělem malý elektrický proud, po kterém se následně dozvím výsledné hodnoty. Metoda 

je neinvazivní a nejsou s ní spjaty žádné bolestivé zásahy. Rizika prováděného testování 

nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u tohoto typu testování. Měření je bezpečné a bude 

trvat cca 5 min. Měření bude prováděno pouze jednou. 

Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v  diplomové 

práci a v odborných časopisech, případně budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Diplomová práce přinese výsledky tělesného složení studentů středních škol, informace o jejich 

životním stylu a vzájemném přepojení tělesného složení a životního stylu. Výsledná diplomová 

práce bude volně ke stažení v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy na stránkách 

Univerzity Karlovy a to od června 2017. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

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

 

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

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

s 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 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: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: ..................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=f35ac736175bf8a2ad2c1418c0202c4a&tid=&do=main&doo=detail&did=182257
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=f35ac736175bf8a2ad2c1418c0202c4a&tid=&do=main&doo=detail&did=182257


 

DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Vliv životního stylu na vybrané parametry tělesného složení studentů střední školy 

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Milá studentko, milý studente,  

prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který je součástí diplomové práce. Získané údaje budou použity pouze 

pro výzkumné účely a nebudou poskytovány veřejnosti, žádné organizaci ani úřadu.  

Děkujeme za spolupráci  –  prof. Ing. Václav Bunc, CSc  

  Bc. Igor Murko 

 

 

Proband č.: ………            Pohlaví:……      Věk: ……  

1. Kolik hodin denně spíte? 

a) 6 h a méně 

b) 6-7 h 

c) 7-8 h 

d) 9 h a více 

   Uveďte proč? ………………………………………………………………………….. 

2.  Kolikrát denně jíte? 

a) 1x – 2x 

b) 3x 

c) 4x 

d) 5x 

e) 6x a více 

3. Snídáte pravidelně – Ano/Ne (zakroužkujte odpověď) 

4. Kolik litrů tekutin vypijete za den? 

a) Méně než 0,5 l 

b) 0,5 l – 1 l 

c) 1 l – 1,5 l 

d) 1,5 l – 2 l 

e) 2 l – 2,5 l 

f) 2,5 l – 3 l 

g) Více než 3 l 



 

5. Kolik hodin týdně se věnujete pohybové aktivitě? 

(počítá se domácí posilování, běh ve volném čase, ale i procházka se psem, domácí práce, práce 

na zahradě, jízda na kole, taneční kroužek, …) 

a) 2 h a méně/týden 

b) 2 - 3 h/týden 

c) 3 - 4 h/týden 

d) 4 - 5 h/týden 

e) 5 h a více/týden 

6. Navštěvujete sportovní oddíl/klub/kroužek? Ano/Ne (zakroužkujte odpověď) 

    Pokud ano, kolik tréninků do týdne absolvujete? Počet: ........ 

7. Kolik hodin denně strávíte s mobilním telefonem nebo počítačem (práce i zábava)? 

a) 1 h a méně 

b) 1 – 2 h 

c) 2 – 3 h 

d) 3 – 4 h 

e) 4 – 5 h 

f) 5 h a více 

8. Co rádi děláte ve volném čase? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Kdy pohybovou aktivitu/sport realizujete? 

a) Převážně v týdnu 

b) Převážně o víkendech 

c) Pohybuji se celý týden  

 

10. Do školy běžně docházíte: 

a) Pěšky 

b) MHD 

c) autem 

 

 

 


