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Příloha1 Vyjádření etické komise UK FTVS 
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Příloha 2 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 na UK FTVS s názvem 3D analýza okamžitého vlivu vložek do bot s posturální pelotou dle Raševa a s 

proceptory PodoAktiv na posturu prováděné na pracovišti Orthopädie und Sanitätshaus Brünner.  

1. Cílem mé diplomové práce je prokázat okamžitý vliv speciálních vložek na posturu účastníků. 

2. K měření vlivů bude použito přístroje společnosti Paromed Balance
®
 4D. 

3. Jedná se o neinvazivní metodu, kdy budete ve spodním prádle či v plavkách měřen/a přístrojem 

Balance
®
4D. 

4. Celková doba měření bude cca 60 – 90 minut, kdy postupně budeme měřit vliv stoje na boso, stoje 

v botách bez jakýchkoliv vložek, v botách s vložkami dle Raševa a poté v botách s vložkami firmy 

PodoAktiv
®
. 

5. V průběhu měření je vyžadována delší doba stání (cca 45-60 minut). Rizika prováděného výzkumu 

nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu 

výzkumu. 

6. Výzkumný projekt by měl ukázat, zda speciálně tvarované vložky – Rašev Einlagen, PodoAktiv
®
, mají 

vliv na posturu účastníka a jak jí ovlivňují. 

7. Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v diplomové práci a 

v odborných časopisech a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práce na UK 

FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána.  

8. Budete-li se chtít seznámit s výsledky práce, kontaktujte mě na e-mailové adrese: 

mautinakoukalova@gmail.com. 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele: Bc. Martina Koukalová   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: 

  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Příloha 3 INFORMATIVE VEREINBARUNG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Im Einklang mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Gesetz Nm. 101/2000, über den 

Schutz der personellen Angaben, in der Fassung späterer Vorschriften und weiterer allgemeiner verbindlicher 

Rechtsvorschriften (sowie der namentlichen „Helsinischen Deklaration“, welche bei der 18. 

Weltgesundheitsorganisationstagung im Jahr 1964 angenommen wurde; in der Fassung der späteren Änderung 

2013 von Fortaleza, Brasilien, dem Gesetz um den Gesundheitsdienst und der Bedingung für seine Leistungen 

(namentlich die Bestimmung § 28 Absatz 1 des Gesetzes Nm. 372/2011) und der Menschrechtskonvektion sowie 

der Biomedizin Nm. 96/2001, welche anzuwenden ist), bitte ich Sie um die Zustimmungserklärung der 

Teilnahme in dem Forschungsprojekt, welches im Rahmen der Diplomarbeit an der Karls-Universität, Fakultät 

für Leibeserziehung und Sport durchgeführt wird, welche die 3D Analyse des soforte Einflusses der 

Schuheinlagen mit der Posturelepelotte nach Rašev und auch mit den Prozeptoren PodoAktiv auf die Haltung 

des Körpers behandelt. Diese wird auf dem Arbeitsplatz der Orthopädie und des Sanitätshauses Brünner 

durchgeführt. 

 

1. Das Ziel meiner Diplomaarbeit weist den sofortigen Einfluss spezieller Einlagen auf die Haltung der 

Probanden nach. 

2. Für das Messen des Einflussen wirde ein Gerät namens „Paromed Balance
®
 4D“ verwenden. 

3. Es geht um eine nicht invasive Methode, der Teilnehmer wird in der Unterwäsche oder in der Badehose 

mit dem Gerät „Balance
®
 4D“ untersucht. 

4. Die allgemeine Zeit des Messens betägt circa 60 – 90  Minuten. Gemessen wird Stand barfuss, der 

Einfluss des Standes in den Schuhen, der Einfluss des Standes in den Schuhen mit Rašev Einlagen 

sowie der Einfluss des Standes in den Schuhen mit den Einlagen der Firma PodoAktiv
®
. 

5. Während des Messens wurde eine längere Standposition (circa 45 – 60 Minuten) erfordert. Risiken 

dieser Forschung weichen von Standardsforchungsrisiken dieses Typen nicht ab. 

6. Das Forschungsprojekt soll den Einfluss der speziell geformten Einlagen – die Rašev Einlage oder die 

PodoAktiv
®
 Einlage auf die Haltung des Probanten sowie deren Auswirkungen aufzeigen. 

7. Alle Daten, die beim Messen erfasst wurden, werden in Grafen und Tabellen verarbeitet und weiters in 

der Diplomarbeit verwenden, welche auf dem Intranet der Karls Universität gespeichert und dort zum 

Download frei verfügbar sein wird. Alle Daten werden anonym behandelt und werden keine Namen 

enthalten. 

8. Die Teilnehmer des Projekts können die Diplomarbeit auf Englisch per E-Mail 

(mautinakoukalova@gmail.com) erhalten, dalls sie danach verlangen. 

9. Des Weiteren werde ich Alles daran setzen, dass die Daten nicht missbraucht werden. 

 

Der Name des Lösers: Bc. Martina Koukalová    Unterschrift: 

 

Ich erkläre mit meiner eigenehändigen Unterschrift, dass ich diesem Projekt sowei der Verwendung der 

erfassten Ergebnisse zustimme. Ich hatte weiters die Möglichkeit in ausreichender Zeit alle zum Zeitpunkt 

relevanten Informationen für und über das Forschungsprojekt zu erfassen und habe klare und verständliche 

Antworten zu all meinen Fragen bekommen. Ich wurde belehrt über mein Recht die Teilnahme in dem 

Forschungsprojekt abzulehnen oder meine Zustimmung jederzeit ohne Repression in der schriftlicher Form an 

die Ethik Komision UK FTVS zurückzuziehen, welche dann nachfolgend den Löser des Projektes informieren 

wird. 

 

Platz, Datum………….. 

Name und Zuname des Teilnehmers:       Unterschrift: 
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Příloha 4 SOUHRNNÁ TABULKA S NAMĚŘENÝMI HODNOTAMI

 

Souhrn měření Typ vložek
Sklon 

ramen

Rotace 

ramen

Sklon 

pánve

Rotace 

pánve

Posun osy 

těla

Osa 

podkoleních 

jamek

Na boso 1,90 -3,40 -2,60 -7,80 -1,40 -1,20

S botami bez vložek 1,80 -3,90 -1,60 -9,80 0,70 -2,50

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

2,30 -2,30 -3,10 -6,80 -0,30 3,40

S botami s PodoAktiv 

vložkami

1,90 -6,80 -2,50 -11,60 -1,50 6,20

Na boso 1,70 -1,90 -1,30 -0,40 -0,90 1,60

S botami bez vložek 0,90 1,60 -1,30 1,30 -1,70 2,50

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

1,00 -1,00 -1,80 0,50 -2,20 4,00

S botami s PodoAktiv 

vložkami

0,80 -1,80 -3,30 -0,60 -0,80 1,80

Na boso -0,90 -5,20 0,00 0,00 0,00 0,10

S botami bez vložek 2,30 0,50 0,10 -1,60 0,40 1,40

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

0,20 -1,10 2,00 -2,40 0,30 -0,40

S botami s PodoAktiv 

vložkami

0,80 -0,30 0,10 -1,40 0,30 1,40

Na boso 1,40 -2,90 0,90 1,20 0,50 1,20

S botami bez vložek 1,50 -2,60 0,10 -1,10 0,80 -5,90

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

1,10 -5,40 1,80 -0,50 2,60 -5,30

S botami s PodoAktiv 

vložkami

1,30 -3,80 1,50 -1,40 10,17 -6,10

Na boso 0,80 0,80 2,70 -0,60 0,30 0,30

S botami bez vložek 0,00 0,00 2,90 0,10 -0,30 -0,20

S botami s Rašev 

vložkami

-0,30 1,20 1,50 1,60 -1,10 0,00

S botami s PodoAktiv 

vložkami

0,60 0,20 3,60 0,00 0,40 -0,60

Na boso 0,90 -4,30 -1,20 -2,20 -0,40 1,20

S botami bez vložek 0,90 -2,00 -0,20 -0,30 -0,60 1,90

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

0,60 -4,30 -1,10 -1,70 -0,30 -0,60

S botami s PodoAktiv 

vložkami

0,10 -4,80 -0,50 -0,40 -1,70 -0,30

Na boso 1,50 -6,70 2,10 -1,00 1,10 -0,80

S botami bez vložek -0,70 -3,60 2,00 0,30 1,20 -1,30

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

0,20 2,30 0,80 1,70 2,00 -1,90

S botami s PodoAktiv 

vložkami

0,50 0,40 1,80 1,10 1,50 -1,60

Na boso 2,60 -1,70 1,00 0,70 -1,10 3,10

S botami bez vložek 2,30 3,50 -2,00 3,70 0,30 1,20

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

5,00 2,30 -2,00 3,80 0,10 1,80

S botami s PodoAktiv 

vložkami

2,70 -0,30 -1,50 1,10 0,40 4,10

Na boso 7,20 3,70 -1,60 4,20 2,00 -2,50

S botami bez vložek 3,80 5,40 -1,90 3,70 1,70 -3,20

S botami s vložkami s 

posturální pelotou dle 

Raševa

5,00 -1,00 1,10 3,40 2,50 1,80

S botami s PodoAktiv 

vložkami

6,90 2,20 1,20 5,90 6,60 0,40

Proband č. 7

Proband č. 8

Proband č. 9

Proband č. 1

Proband č. 2

Proband č. 3

Proband č. 4

Proband č. 5

Proband č. 6
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Příloha 5 VÝSTUP Z PROGRAMU BALANCEREPORT SOFTWARE 
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Příloha 6 HODNOCENÍ SENZOMOTORICKÉHO STAVU CHODIDLA – 

FORMULÁŘ PRO VÝROBU STÉLEK S POSTURÁLNÍ PELOTOU

 


