
 
 

14. Přílohy 

 

Příloha č. 1 Souhlas etické komise FTVS UK. 

Příloha č. 2 Informovaný souhlas. 

 

 



 

 
 



 

Informovaný souhlas s účastí na testování pro diplomovou práci 
koordinovanou FTVS UK 

 
Název: Determinace maximální specifické spotřeby kyslíku při lezení s vzrůstajícím 
sklonem stěny a konstantní rychlosti. 
 
Ve výzkumu nebudou použity žádné invazivní metodiky, tento typ výzkumu neobsahuje 
zvláštní etické aspekty. 
 
Měření budou prováděna za účelem sepsání diplomové práce. Bude se jednat o 
laboratorní měření maximálních funkčních parametrů na lezecké stěně a běhacím páse.  
 
Realizace měření:  
 
Proband absolvuje nejdříve test do maximálního volního vyčerpání na lezecké stěně, 
následuje odpočinek minimálně jedna hodina. Poté proband absolvuje maximální test na 
běhacím páse. 
 
Test na lezecké stěně: 
Testování bude probíhat na 3m vysoké a 3m široké lezecké stěně a dopad pod stěnou 
bude zabezpečen velkou matrací, nebude tedy potřeba dalších jistících pomůcek. Test 
bude začínat rozcvičením na předem známé lezecké cestě, počáteční úhel stěny bude 
90° a po 3 minutách se zvýší na 105°. Rychlost bude stálá po celou dobu testu 25 kroků 
za minutu a tempo bude udáváno metronomem. Po skončení rozcvičení následuje 4 
minutový odpočinek před maximálním testem na druhé, také předem známé cestě. 
Méně zdatní lezci začínají na sklonu 95°, pokročilí na 105°. Každé 3 minuty se zvýší 
sklon stěny o 10° až do sklonu 135°. Test končí pádem lezce. 
 
Test na běhacím páse: 
Test bude zahájen rozcvičením (2 x 4 min) se submaximální rychlostí 10 a 12 km.h-1, 
při sklonu 0%. Následuje odpočinek 4 minuty před vlastním testem. Sklon během testu 
bude po celou dobu 5% a počáteční rychlost bude 10 km.h-1. Rychlost se bude zvyšovat 
každou minutu o 1 km.h-1 až do volního vyčerpání. 

 
Pan (í)   ……………………, níže podepsaný (á), narozen (á) …………………. po 
přečtení popisu měření souhlasí s účastí na testování pro diplomovou práci 
„Determinace maximální specifické spotřeby kyslíku při lezení s vzrůstajícím sklonem 
stěny a konstantní rychlosti“ prováděnou v rámci FTVS UK. V jeho průběhu může 
kdykoli opustit tento projekt. 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o způsobu a postupu měření (viz 
výše), včetně možnosti následného anonymního použití dat. 
 
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Baláš, Ph.D. 
 
Autor diplomové práce: Bc. Miloš Kaláb 
 
……………………………      Testovaný: 
        …………………………. 
V Praze dne: ………………… 


