Informovaný souhlas s účastí na testování pro diplomovou práci koordinovanou FTVS UK
Popis výzkumu:
Název:Porovnání obecných a specifických funkčních zátěžových testů u skialpinistů
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 třech různých typech ergometrů: běhacím páse, bicyklovém
ergometru a speciálním skialpinistickém trenažeru.
Realizace měření:
Testování bude probíhat na třech různých typech ergometrů: běhacím páse, bicyklovém ergometru a
skialpinistickém trenažeru. Každý proband se v rámci vlastních možností zúčastní s odstupem minimálně
jednoho dne a maximálně 14 dnů všech tří měření. Všechny zátěžové testy budou probíhat do maximálního
vytížení sportovců a cílem dosažení maximálních funkčních parametrů, jakými jsou VO2max, SF a hodnota
RER.
Test na běhacím páse
Proband po rozcvičení absolvuje maximální test na běhacím páse. Sklon při testu na běhacím pásu bude stále
stejný a to 5°. Probandi začnou dle uvážení testujícího na 10 km/h, 11km/h nebo 12km/h (dle odhadnuté
zdatnosti jedince). Rychlost běhu se bude zvyšovat lineárně o 1km/h v průběhu 60s.
Test na bicyklovém ergometru
Proband po rozcvičení absolvuje maximální test na bicyklovém ergometru. Počáteční výkon bude opět pro
každého jedince individuální dle uvážení testující osoby, dle odhadnuté výkonnosti testovaného jedince.
Hodnoty počínajícího výkonu se budou pravděpodobně pohybovat od 260W do 290W. Výkon bude narůstat po
minutě zátěže a to o 20W.
Test na skialpinistickém trenažéru
Test na kolečkových lyžích bude probíhat s využitím speciálních pomůcek (kolečkové lyže, skialpinistické
vázání, skialpinistické boty a hole)na běhacím páse. Sklon během testu bude stálý a to 20°. Rychlost chůze bude
na začátku měření 3,5 km/h, po každé minutě dojde ke zrychlení o 0,5 km/ h.
Pan(í) ……………………., níže podepsaný(á), narozen(á)…………..po přečtení popisu měření souhlasí s účastí
na testování pro diplomovou práci „Porovnání obecných a specifických funkčních zátěžových testů u
skialpinistů“;, prováděném 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.
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