
Vyjádření Etické komise PF UJEP k návrhům výzkumné činnosti ze dne 3. 4. 2014 

 

Etická komise ve složení doc. Ivana Brtnová Čepičková, prof. Ladislav Pyšný a dr. Jiří Šlégl posoudila etické otázky navrhované výzkumné činnosti a vydává 

souhlasné stanovisko k realizaci uvedených projektů na PF UJEP.  

Č. jednací Navrhovatel Název projektu 

1/2014/1 Jakub Michálek Pohybová aktivita a stravovací zvyklosti žáků 1. st. ZŠ v Děčíně 

1/2014/2 Klára Vařílková Úroveň tělesného zatížení u dívek ve věku 13-14 let při provozování pohybové aktivity na herní konzoli.  

1/2014/3 Kamila Flemmerová Hodnocení držení těla u 14-15 letých hráček  

1/2014/4 Nikola Malá Hodnocení tělesného složení a pohybové aktivity u adolescentů v Ústí nad Labem 

1/2014/5 Pavla Musková Vztah kloubní pohyblivosti a silových schopností u tanečníků skupiny Beethoven D.C.EXE Chomutov 

1/2014/6 Martin Severa Hodnocení tělesné zdatnosti testovou baterií fitnessgram u žáků sportovních tříd zaměřených na fotbal a hokej 

1/2014/7 Sandra Lierová Multimediální materiál základů cvičení prostných 

1/2014/8 Vanda Hrbková Somatotyp a rozsah kloubní pohyblivosti u rychlostních kajakářů 

1/2014/9 Adéla Marschalková Distribuce tělesných tuků dětí v předškolního a mladšího školního věku na Chomutovsku 

1/2014/10 Dr. Jan Hnízdil Hypermobilita a vybrané polymorfismy genů ovlivňujících silové předpoklady 

1/2014/11 Lukáš Šauer Hodnocení tělesného složení a pohybové aktivity u adolescentů v Teplicích 

1/2014/12 Tereza Potužníková Vyšetření hypermobility u aktivně sportujících a nesportujících žen ve věku 18-40 let 

1/2014/13 Pavel Fousek Tělesné složení a pohybová aktivita adolescentek v ÚL 

1/2014/14 Jan Šíma Vliv zvukové interference na reakční čas u skupiny studentů tělesné výchovy 

1/2014/15 Michal Dvořák Vliv metody rozcvičení na reakční dobu a realizační čas u karatistů 

1/2014/16 Prof. Ladislav Pyšný Vliv kombinovaného účinku paracetamolu a kofeinu na výkon sportovců při opakovaném anaerobním zatížení 

1/2014/17 Daniela Mottlová Segmentální analýza tělesného tuku u studentů ve věku 20-25 let 

1/2014/18 Jana Agejevová Nadváha a obezita u žáků základních škol v Duchcově 

1/2014/19 Jana Vonášková Rozvoj koordinačních schopností u dětí v mladším školním věku ve středočeském kraji 

 

               V Ústí nad Labem dne 3. 4. 2014 

Zapsala: doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.  

   předseda komise 

 


