
 
Informovaný souhlas 

 
Opakované měření tělesných rozměrů za účelem zhodnocení chyby  

 
Vstupní informace 

 
Vážená kolegyně, vážený kolego,   
rádi bychom Vás požádali o účast v předloženém výzkumu zaměřeném na hodnocení chyby měření 
tělesných rozměrů mezi jednotlivými výzkumníky i při opakovaném měření. Cílem výzkumu je ověřit 
spolehlivost antropometrického měření a výpovědní hodnotu definic jednotlivých rozměrů, které 
slouží jako referenční hodnoty pro hodnocení tělesných rozměrů ze záznamu. 
 
  
Jak bude účast probíhat?  

Na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU proběhne záznam základních 
antropometrických charakteristik lidského těla – jedná se o výškové, šířkové a obvodové 
rozměry. Jedná se o bezbolestné, neinvazivní měření.  Každý účastník bude nezávisle 
změřen dvěma výzkumníky. Pro minimalizaci chyby měření způsobené vrstvami oděvu je 
vyžadováno, aby účastník byl oblečen do lehkého cvičebního úboru či do spodního prádla. 
Pro zajištění soukromí bude vyšetření probíhat v uzavřené místnosti. 
Celkový čas měření bude asi 15-20 minut.  
Po uplynutí cca 2 měsíců bude vyšetření opakováno a bude zhodnocena chyba měření – 
mezi výzkumníky i mezi jednotlivými měřeními. 

 
Jaké osobní údaje jsou v tomto výzkumu sbírány?  
V průběhu studie budete požádáni, abyste poskytli následující údaje:   

• základní demografické údaje – věk, pohlaví, národnost, místo narození a bydliště  

• základní antropometrické rozměry (výška těla, délka tělesných segmentů) 

• jméno a příjmení 
  

 
Je účast v tomto výzkumu povinná?  

• Vaše účast na výzkumu je zcela dobrovolná a Váš souhlas se studií je možné odvolat a 
z projektu odstoupit bez udání důvodu, a to až do doby, kdy bude provedena anonymizace 
dat. Data budou anonymizována (již nebude možné spojit údaje s Vaší osobou) po uplynutí 
deseti let od začátku řešení studie. Po anonymizaci již nelze z projektu odstoupit.  

 
Kde se dozvědět více?  

• Pokud máte jakékoliv doplňující dotazy ohledně této studie, můžete se obrátit na níže 
uvedeného člena výzkumného týmu:   
Mgr. Martin Čuta, Ph.D., Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity, cuta@sci.muni.cz telefon: 549493638 
 

Souhlas s účastí ve výzkumu a zpracováním osobních údajů  
Na základě výše uvedených informací:  

• Souhlasím / nesouhlasími s účastí v uvedeném výzkumu (Opakované měření tělesných 
rozměrů za účelem zhodnocení chyby) 

• Souhlasím / nesouhlasími s výše uvedeným zpracováním osobních údajů pro výzkumné 
účely.  



 
• Souhlasím / nesouhlasími s uchováním naměřených dat v pseudonymizované podobě 

(včetně osobních údajů) a jejich použití ve výzkumu tvaru, velikosti a proporcí lidského těla.  

• Souhlasím / nesouhlasími s předáním mých dat v anonymizované podobě spolupracujícím 
organizacím mimo MU za účelem vědeckého výzkumu. 
 

 
Jméno a příjmení: …………………………………………………..  
 
Podpis: ………………………………………….……………   
 
V ………………………… dne: …………………………  
   
Za řešitelský tým:  
  
Jméno a příjmení: …………………………………………………..  
 
Podpis: ………………………………………….……………  
  
V ………………………… dne: …………………………  
  
Jeden výtisk tohoto souhlasu obdrží účastník a jeden si ponechá výzkumný tým.  
  
i - Nehodící se škrtněte  
  
 

 
Údaje o probandovi (zakroužkujte nebo doplňte)  
 

 
Pohlaví:  muž  žena  jiné: ………………………. 

 
Datum narození: …………………..…………………………….………………………………….. 
  

Věk: ……………………………………………………….………………………………………….. 

 
Místo narození: ………………………………………………………………………………………  
 

Místo (město/obec) bydliště: ……………………………..……………………….………………. 

 
Národnost: …………………….……………………………………………………………………. 
 

 
 

 

 
 


