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

 



Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

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 bakalářské práce na UK FTVS s názvem „Porovnání míry zatížení 

při přesunech v suchém a mokrém oděvu“ prováděné v Praze ve Středisku tělesné výchovy a sportu 

Ministerstva obrany. 

Průběh testování 

1. Cílem výzkumu je porovnat míru zatížení při přesunech v suchém a mokrém oděvu na základě 

srdeční frekvence a výdechových plynů jedince.  

2. Bude použita metoda kvantitativního výzkumu a následná intraindividuální a interindividuální 

komparace naměřených hodnot. Bude se porovnávat srdeční frekvence a spotřeba kyslíku 

jedince v suchém a mokrém oděvu  

3. Jedná se o neinvazivní metodu, při které budete sledován na běžeckém ergometru CYBEX 

770T. Pomocí sporttestru bude sledována vaše srdeční frekvence a pomocí spiroergonomické 

metody budou měřeny vaše výdechové plyny.  

4. Celková doba 1 měření bude 30 minut (celkem budou dvě měření: jedno v suchém a druhé v 

mokrém oděvu). Výzkum bude probíhat ve 2 dnech s minimálně 24 hodinovou pauzou. 

5. Mgr. Jan Gajdošík bude zajišťovat bezpečnost pří měření, které bude probíhat za standardních  

laboratorních  podmínek. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná 

rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Jde o bezbolestné 

testování. Měření není vhodné pro nesportovce. V případě akutního onemocnění nebudete 

testován. 

6. V případě potíží bude zajištěna odborná první pomoc přes ZZS 155. 

7. Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

8. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná 

v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, 

případně budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Jan Doležal  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 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 jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl jsem poučen 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: ………………………… 

  

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. 3: Karta účastníka měření 

ID Jméno Příjmení Věk Hmotnost (kg)  Výška (cm) pohlaví  

               

Měření v suchém oděvu  

Datum:        

Teplota (⁰C):    Před zátěží Po zátěži  

Hmotnost v oblečení a obuvi (kg):      

Měření v mokrém oděvu  

Datum:        

Teplota (⁰C):    Před zátěží Po zátěži  

Hmotnost v oblečení a obuvi (kg):      

SF -  suchý oděv  RPE SF - mokrý oděv RPE 

klid 0 min.     klid 0 min.     

zapracování 

1 min.     

zapracování 

1 min.     

2 min.     2 min.     

3 min.     3 min.     

zátěž, rovina 

4 min.     

zátěž, rovina 

4 min.     

5 min.     5 min.     

6 min.     6 min.     

7 min.     7 min.     

8 min.     8 min.     

9 min.     9 min.     

10 min.     10 min.     

11 min.     11 min.     

12 min.     12 min.     

13 min.     13 min.     

zátěž, sklon  
7,5 % 

14 min.     

zátěž, sklon 
7,5 % 

14 min.     

15 min.     15 min.     

16 min.     16 min.     

17 min.     17 min.     

18 min.     18 min.     

19 min.     19 min.     

20 min.     20 min.     

21 min.     21 min.     

22 min.     22 min.     

23 min.     23 min.     

zátěž, sklon   
15 % 

24 min.     

zátěž, sklon 
15 % 

24 min.     

25 min.     25 min.     

26 min.     26 min.     

27 min.     27 min.     

28 min.     28 min.     

29 min.     29 min.     

30 min.     30 min.     

31 min.     31 min.     

32 min.     32 min.     

33 min.     33 min.     

vyjití 

34 min.     

vyjití 

34 min.     

35 min.     35 min.     

36 min.     36 min.     



Příloha č. 4: Protokol měření 

Úkoly v den měření: 

1. Zajistit a zkontrolovat věci potřebné k měření  

a. Sporttestr 

b. stopky 

c. Cortex Metamax 3b 

d. Běžecký pás  

e. Borgovu RPE škálu 

f. Váhu 

g. Nádobu s vodou  

 

2. Provést poučení probandů  

a. Dodržovat obecně platné zásady bezpečnosti  

b. Zeptat se na zdravotní stav, zda jsou schopni se zúčastnit měření 

c. Zeptat se zda nepotřebují na WC, napít 

d. Připomenout probandům měřením  

i. Co se kdy bude dít 

ii. Popsat Borgovu RPE škálu  

 

3. Příprava probanda na měření 

a. V případě měření v mokrém oděvu namočit oděv a obuv, lehce vyždímat (1 

člověk) a nechat 2 minuty okapat, aby z oděvu netekl proud vody 

b. Připnout a zapnout hrudní snímač 

c. Proband se oblékne a i s obuví se zváží 

d. Nastavit masku a Cortex metamax 3b na probanda 

e. Posadit probanda a zjistit klidovou SF  

 

Úkoly během měření: 

4. Nastavovat běžecký pás během měření 

a. 0:00:00 - sklon 0 %, rychlost 3 km∙h-1  

b. 0:03:00 - sklon 0 %, rychlost 5 km∙h-1  

c. 0:13:00 - sklon 7,5 %, rychlost 5 km∙h-1   

d. 0:23:00 - sklon 15 %, rychlost 5 km∙h-1  

e. 0:33:00 - sklon 0 %, rychlost 3 km∙h-1  

f. 0:36:00 - sklon 0 %, rychlost 0 km∙h-1  

 

5. Dodržovat klid po celou dobu v bezprostřední blízkosti měření  

a. Nevyrušovat probanda 

 

6. Zaznamenávat po celou dobu SF a RPE do Karty účastníka 

 

Úkoly po měření 

7. Posadit probanda a zeptat se ho na zdravotní stav 

8. Sundat měřící techniku a očistit ji 
 

  



Příloha č. 5: Upravená Borgova RPE škála dle Sellersové (zdroj: Částka, 2011) 

 


