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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu
INFORMOVANÝ SOUHLAS

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:
Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění u klientek pohybového programu s prvky
funkčního tréninku.
Cílem práce je zhodnocení výskytu rizikových faktorů civilizačních onemocnění u vybrané skupiny klientek, které
jsou zapojeny do pohybového programu s prvky funkčního tréninku (fitness Svět pod Palmovkou). Projekt bude
financován za podpory projektu PRVOUK P38.
Průběh testování:

1.
2.
3.
4.

Měření antropometrických parametrů (tělesná výška, tělesná hmotnost, obvod pasu, obvod boků), výpočet
BMI, WHR
Analýza tělesného složení (BIA Quadscan 4000)
Stanovení hladiny celkového cholesterolu (BeneCheck PLUS)
Dotazník – Výskyt civilizačních onemocnění v rodinné anamnéze (SURVEY verze 2.95)

Sběr dat proběhne jednorázově v období říjen 2016 – leden 2017, časová náročnost bude 30 minut. Bude Vám
změřen krevní tlak a tělesné parametry pro stanovení BMI (Body Mass Index), WHR (Waist Hip Ratio). Bude Vám
odebrán vzorek kapilární krve ke stanovení hladiny celkového cholesterolu. Odběr provede proškolený pracovník
BML, UK FTVS. Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u tohoto typu testování.

Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v diplomové práci a v odborných
periodikách, případně budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. S výsledky se můžete seznámit u
hlavního řešitele diplomové práce.

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

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele: Eva Stránská

Podpis:…………

Osoba, která provedla poučení: Eva Stránská

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.

Jméno a příjmení probanda: .............................

................... Podpis: ....................................

Datum: ....................
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Příloha č. 3: Přístroj BIA QuadScan 4000

Obr. 6 - přístroj BIA QuadScan 4000

Příloha č. 4: Umístění elektrod přístroje BIA QuadScan 4000

Obr. 7 - umístění elektrod – ruka

Obr. 8 - umístění elektrod – noha
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Příloha č. 5: Analyzátor celkového cholesterolu BeneCheck PLUS

Obr. 9 - Analyzátor BeneCheck PLUS
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Příloha č. 6: Přístroj Tensoval duo control

Obr. 10 - Přístroj Tensoval duo control
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