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Příloha 3: Informovaný souhlas s účastí na výzkumu
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
k dobrovolné účasti na výzkumném projektu v rámci výzkumného projektu
GAUKs názvem reaktivní a adaptační změny při lokálním zotavení studenou vodou
po opakovaných izometrických kontrakcích.
Cíl:Cílem této studie je determinovat reaktivní a adaptační změny svalů předloktí při
ponořování do studené vody po opakovaném izometrickém výkonu.
V této studii budou využity pouze neinvazivní metody a techniky. (Spektroskopie,
lokální ponořování do studené vody, bioelektrická impedance).
Průběh
měření:|
Testování proběhne ve čtyřech dnech, 4x 60min.V úvodu měření budou provedena
základní antropometrická měření a zaučení. V následujících dnech pak proběhne vždy
standardizované rozcvičení (15min). Po rozcvičení bude připevněna tkáňová
spektroskopie na flexory prstů, teploměr pro sledování teploty a budou odečteny
klidové hodnoty. Poté účastník provede tři maximální izometrické kontrakce na
dynamometru 3D-SAC pro určení maximální volní kontrakce. Po odpočínku bude
účastník provádět opakovanou izometrickou kontrakci na dynamometru 3D-SAC na
úrovni 60% maximální volní kontrakce až do vyčerpání. Poté bude aplikováno
vylosované zotavení studenou vodou (20min). A toto celé se bude opakovat: Výkon +
zotavení + výkon + zotavení + výkon
Data
Data budou anonymně zpracována a publikována v indexovaných časopisech. Výsledky
studie budou účastníkům individuálně rozeslány.
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím se svojí 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 mé 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:

Příloha 4: Vzor protokolu 1

Protokol 1
Příjmení:

Jméno:

Datum testování:

Hmotnost (kg):

Datum narození:

Výška (cm):

Dominantní ruka:

Losování zotavení:

Telefon:

Obvod předloktí:
Kaliperace:
Současná výkonnost za poslední 2-3 měsíce

současná RP cesta (UIAA):
současná OS cesta (UIAA):
současnýboulder (Fb):

Délka lezení (roky):
Zastoupení lezeckých aktivit :
skály ………..…...% vs
stěna/bouldrovka…….…...%
bouldery …..…..%

vs

lano

………....................….%
Lezecké tréninky týdně (počet):

(hodin/týden):

Nelezecké tréninky týdně (počet + upřesni):

(hodin/týden):

Výška dynamometru:

Poznámky:

Příloha 5: Vzor protokolu 2

Protokol 2
Příjmení:

Typ zotavení:

Datum

testování:
Umístění
Vzdálenost NIRS:

Výška dynamometru:

Klidové hodnoty:
Teplota předloktí:

Teplota jádra:

Teplota okolí:

Výkon 1
Borg:

S1

S2

S3

V1

V2

V3

Teplota předloktí po výkonu:
Zotavení1
Teplota předloktípředvýkonem:
Pocitchladu -3 až +3:
nepříjemné

příjemné

Pocit:

0

Výkon 2
Borg:
Teplotapředloktípovýkonu:
Zotavení 2

S1

S2

S3

V1

V2

V3

Teplotapředloktípředvýkonem:
Pocitchladu -3 až +3:
nepříjemné

Pocit:

Výkon 3
Borg:
Teplotapředloktípovýkonu:
Poznámky:
Měsíčnícyklus (odposledníhodne):

den

příjemné

0

