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Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise FTVS UK



Příloha č. 2 – Informovaný souhlas pacienta

INFORMACE A INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VYŠETŘENÍM 
V RÁMCI DIPLOMOVÉ PRÁCE: EXCITABILITA MOTONEURONU 

V ZÁVISLOSTI NA STUPNI PROTAŽENÍ SVALU

Úvod: Tážeme se Vás, zda souhlasíte se zařazením do této studie zkoumající charakteristiky 

EMG biosignálu a motorické odezvy na přímé podráždění nervu elektrickými stimuly.

Účel studie: Účelem této studie je zkoumání charakteristik excitability motoneuronů a jejich 

změny v závislosti na stupni protažení svalu. Analýza excitability motoneuronu v závislosti na 

stupni protažení svalu při nebolestivé elektrické stimulaci n. tibialis v oblasti podkolenní 

jamky může přinést nové informace, které by mohly přispět k hlubšímu poznání 

biomechanické a neurofyziologické podstaty u poruch vedení nervu či poruch integrity 

reflexního oblouku.

Průběh studie: Povrchovými elektrodami nalepenými na kůži nad svalem bude snímána 

elektrická aktivita svalů během nebolestivé elektrické stimulaci n. tibialis v oblasti podkolenní 

jamky. Měření proběhne ve dvou fázích a to v klidu v nulovém postavení kloubu s klidovou 

aktivitou svalu, a poté v pasivním protažení svalu. Tato data budou dále počítačově 

zpracována a analyzována.

Rizika: Ze zařazení do studie pro Vás nevyplývají žádná rizika.

Dobrovolná účast: Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná.

Důvěrnost informací: Zpracování dat proběhne v souladu s platnými předpisy o využití 

informací týkajících se zdravotního stavu pacientů v lékařském výzkumu, včetně anonymní 

prezentace výsledků vyšetření na lékařských kongresech a v odborném tisku.

Informovaný souhlas: Měl jsem dostatek času na rozhodnutí a příležitost informovat se na 

podrobnosti studie. Všechny moje otázky týkající se studie byly odpovězeny k mé 

spokojenosti. Rozumím, že moje účast v této studii je dobrovolná a že mohu účast odmítnout. 

Jsem informován/a, že se všemi údaji, které by mohly odhalit moji totožnost, se bude zacházet 

důvěrně. Obdržím kopii mnou podepsaného, datem opatřeného písemného informovaného 

souhlasu. Souhlasím s účastí v této studii.

Jméno pacienta Datum narození Datum Podpis
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