
Přílohy  
 

Příloha I: Vyjádření etické komise   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha II: Zvací a vysvětlující dopis  
 

Vážení sportovci a přátelé,  
dovoluji si Vás oslovit s žádostí o účast ve výzkumu prováděného v rámci dizertační 

práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Cílem této práce je 

objasnit vliv kondičních schopností na výkonnost prokázanou v nominačních závodech do 

reprezentačního družstva seniorů. Výzkumný soubor bude tvořen 20 – 25 výkonnostními 

českými singlekanoisty, kteří v žebříčku Českého poháru dosáhli minimálního zisku 100 bodů. 

Tento soubor, jehož byste měli být součástí i Vy, bude testován prostřednictvím laboratorních a 

terénních diagnostických metod zjišťujících úroveň silových, silově – rychlostních a 

vytrvalostních schopností. Výzkum se uskuteční od středy 16. března (17:00) do pátku 18. března (cca. 16:00). Sraz všech účastníků bude ve středu 16. března v 17:00 v loděnici Troja. Na 
čtvrteční a páteční testování je nutné vyhradit si celý den.  Časový harmonogram a taxativní 

výčet použitých metod je uveden v tabulce na druhé straně pozvánky. Výzkum je financován 

díky Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově – konkrétně díky programu P38 

(Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu). Souhrnná cena provedených diagnostických 

metod je přibližně 12 000,- Kč na osobu. V rámci výzkumu je hrazen také oběd a veškeré další 

občerstvení. Bohužel program neumožňuje proplácet náklady na dopravu a ubytování. Usilujeme 

ale o zvýšení finančních prostředků z jiných zdrojů (ČSK) tak, abychom tyto náklady mohli 

mimopražským závodníkům uhradit. Požádat lze také domácí kluby. Se zajištěním ubytování 

všem mimopražským závodníkům rád pomohu. Doprava při samotném výzkumu bude zajištěna 

prostřednictvím vypůjčeného mikrobusu ČSK. Vzhledem k finanční náročnosti celého výzkumu 

neudělujeme za účast ve výzkumu žádné odměny.  
Před uskutečněním samotného výzkumu je nutné podepsat Informovaný souhlas, který 

Vám bude zaslán v elektronické podobě na základě přijetí účasti ve výzkumu. Závodníci mladší 

18 let musí dát dokument podepsat zákonnému zástupci. Podepsaný dokument je nutné odevzdat v den zahájení výzkumu. 
Pro účast ve výzkumu potřebuješ: 
- podepsaný informovaný souhlas, 
- perfektně připravenou loď, pádlo a vybavení pro pádlování na klidné vodě,  
- oblečení do posilovny,  
- čisté běžecké boty,  
- občanský průkaz.  
Jedná se o rozsáhlou výzkumnou práci, která nemá prozatím u nás a pravděpodobně ani ve 

světě vodního slalomu obdoby. Domníváme se, že může významně přispět ke zdokonalení 



tréninkového systému v České republice. Díky výzkumu může vzniknout řada vědeckých článků v národních i mezinárodních vědeckých časopisech. Každý účastník české širší špičky je pro relevantnost celého výzkumu velmi důležitý. Tato pozvánka Vás bohužel nemůže detailně a ve 

všech souvislostech obeznámit s designem celého výzkumu (především s oblastí statistického 

zpracování dat). Obeznámeni budete ovšem v úvodní den výzkumu.  
Všem účastníkům výzkumu budou ihned poskytnuty všechny výsledky měření včetně 

porovnávacích tabulek a dokonce i odborných doporučení k tréninku od špičkových pracovníků 

laboratoře. Každý účastník obdrží později dizertační práci v elektronické i tištěné podobě.  
Celý výzkum bude veden vysoce kvalifikovanými odbornými pracovníky UK FTVS (lékaři, 

zdravotníky a sportovními vědci).  
 
Mgr. Jan Busta    doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.   
Autor výzkumného projektu   Školitel     
PhDr. Milan Bílý, Ph.D. 
Konzultant 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha III: Detailní časový harmonogram výzkumu  
 

Časový rozpis výzkumu 
Středa 16. března 2016 

Čas Místo Personální zajištění Obsah 
17:00 Seminární místnost Troja Doc. Suchý 

Dr. Bílý   
Mgr. Busta 

Úvodní slovo k výzkumu, představení 

výzkumu.  
Podepsání informovaného souhlasu.  
Rozdělení do čtyřčlenných skupin na 

čtvrtek a pátek – časový rozpis na další 

dva dny výzkumu.  
Slovo k významu rozcvičení.  

17:30 Posilovna Troja Dr. Bílý 
Mgr. Busta 
 

Testování maximálních silových 

schopností – výkon v bench-pressu a 
výkon v přítahu po individuálním 

rozcvičení.  
Všichni sportovci začnou na cviku bench a 

poté se plynule přesunou na přítah. Jedná 

se kruhový provoz (rozcvička, bench, 

přítah).  
Časový rozpis výzkumu 
Čtvrtek 17. března 2016 

8:00 – 8:30 
SK. 1 

Laboratoř sportovní motoriky. Dr. Kovářová 
Dr. Bačáková (?) 
Dr. Bílý  
Mgr. Busta 

Tělesné složení stanovené 2 metodami a 

síla stisku pravé a levé paže (Takei) u 

první skupiny 4 osob.  

8:30 – 9:00 
SK. 1 

Biomedicínská 

laboratoř. Doc. Heller  
Ing. Vodička 

Wingate test 30s u první skupiny 5 osob 

včetně odebrání laktátu po 3 minutách.  

9:00 – 9:30 
SK. 1 

Biomedicínská 

laboratoř. Doc. Heller 
Dr. Kinkorová 

Měření somatotypu, vybraných délek, 

výšek a obvodů u první skupiny 5 osob. 

9:30 – 10:30 Laboratoř sportovní Dr. Kovářová Spirometrie.  



SK. 1 motoriky. Dr. Bačáková 
Dr. Bílý  
Mgr. Busta 

Spiroergometrický test na běhátku.  

8:30 – 9:00 
SK. 2 

Laboratoř sportovní motoriky. Dr. Kovářová 
Dr. Bačáková  
Dr. Bílý  
Mgr. Busta 

Tělesné složení stanovené 2 metodami a síla stisku 

pravé a levé paže (Takei) u druhé skupiny 5 osob. 

9:00 – 9:30 
SK. 2 

Biomedicínská laboratoř. Doc. Heller  
Ing. Vodička 

Wingate test 30s u druhé skupiny 5 osob včetně 

odebrání laktátu po 3 minutách. 

9:30 – 10:00 
SK. 2 

Biomedicínská laboratoř. Doc. Heller 
Dr. Kinkorová 

Měření somatotypu, vybraných délek, výšek a 

obvodů u druhé skupiny 5 osob.  

10:00 – 11:30 
SK. 2 

Laboratoř sportovní motoriky. Dr. Kovářová 
Dr. Bačáková 
Dr. Bílý  
Mgr. Busta 

Spirometrie.  
Spiroergometrický test na běhátku. 

9:00 – 9:30 
SK. 3 

Laboratoř sportovní motoriky. Dr. Kovářová 
Dr. Bačáková 
Dr. Bílý  
Mgr. Busta 

Tělesné složení stanovené 2 metodami a síla stisku 

pravé a levé paže (Takei) u třetí skupiny 5 osob. 

9:30 – 10:00 
SK. 3 

Biomedicinská laboratoř. Doc. Heller  
Ing. Vodička 

Wingate test 30s u třetí skupiny 5 osob včetně 

odebrání laktátu po 3 minutách. 

10:00 – 10:30 
SK. 3 

Biomedicinská laboratoř. Doc. Heller  
Dr. Kinkorová 
 

Měření somatotypu, vybraných délek, výšek a 
obvodů u třetí skupiny 5 osob. 

11:00 – 12:30 
SK. 3 

Laboratoř sportovní motoriky. Dr. Kovářová 
Dr. Bačáková 
Dr. Bílý  
Mgr. Busta 

Spirometrie.  
Spiroergometrický test na běhátku. 

9:30 – 10:00 
SK. 4 

Laboratoř sportovní motoriky. Dr. Kovářová 
Dr. Bačáková 

Tělesné složení stanovené 2 metodami a síla stisku 

pravé a levé paže (Takei) u čtvrté skupiny 5 osob. 



Dr. Bílý  
Mgr. Busta 

10:00 – 10:30 
SK. 4 

Biomedicinská laboratoř. Doc. Heller  
Ing. Vodička 

Wingate test 30s u čtvrté skupiny 5 osob včetně 

odebrání laktátu po 3 minutách. 

10:30 – 11:00 
SK. 4 

Biomedicinská laboratoř. Doc. Heller 
Dr. Kinkorová 

Měření somatotypu, vybraných délek, výšek a 

obvodů u čtvrté skupiny 5 osob. 

11:30 – 12:30 
SK. 4 

Laboratoř sportovní motoriky. Dr. Kovářová 
Dr. Bačáková 
Dr. Bílý  
Mgr. Busta 

Spirometrie.  
Spiroergometrický test na běhátku. 

Časový rozpis výzkumu 
Pátek 18. března 2016 

8:00 Odjezd z Troji SK. 1 
8:45 Příjezd Račice 
9:00 Začátek měření 

Loděnice Troja – odjezd 1. skupiny osob (8) 
mikrobusem, lodě na vleku.  

Ing. Novotný 
Dr. Bílý 
Dr. Bačáková 
Mgr. Busta 
Jiří Vašina 
p. Choutka 
Bc. Bustová 

9:00 Začátek měření po rozježdění. RT – zkouška 

měření, vzdáleností apod.  
 

9:00  
SK. 1 (8) 

Račice. Ing. Novotný 
Dr. Bílý 
Dr. Bačáková 
Mgr. Busta 
Jiří Vašina 
p. Choutka 
Bc. Bustová 

Sprinty na vzdálenost 20, 20, 40, 40, 80 a 200 metrů (LA).  

10:00 – 12:00 
SK. 1 (8) 

Račice. Ing. Novotný 
Dr. Bílý 
Dr. Bačáková 
Mgr. Busta 
Jiří Vašina 

Spiroergometrie ihned poté.  
Každý účastník cca. 20 minut.  
 



p. Choutka 
Bc. Bustová 

11:30 
SK. 2 (8) 

Odjezd z Troji do Račic. Mgr. Busta 
Radek Fusek 

Druhá skupina nasedne ve vodu cca. ve 12:15.   

12:30 – 13:30 
SK. 2 (8) 

Račice. Ing. Novotný 
Dr. Bílý 
Dr. Bačáková 
Mgr. Busta 
Jiří Vašina 
p. Choutka 
Bc. Bustová 

Sprinty na vzdálenost 20, 20, 40, 40, 80 a 200 metrů (LA). 

12:00 – 12:30 
SK. 1 

Oběd – centrum Račice pro první skupinu.  

12:30 
SK. 1 

Odvoz z Račic do Troji skupiny 1 mikrobusem (8). 
Radek Fusek Příjezd do Troji cca. ve 13:15. SK. 1 

13:15 
SK. 3 (zbylé osoby – 
školní docházka) 

Odvoz z Troji do Račic skupiny 3 mikrobusem 
(zbylé osoby). 

Radek Fusek Příjezd do Račic cca. ve 14:00.  
 

13:30 – 15:00  
SK. 2 (8) 

Račice.  Ing. Novotný 
Dr. Bílý 
Dr. Bačáková 
Mgr. Busta 

Spiroergometrie ihned poté.  
Každý účastník cca. 20 minut.  
 

SK. 3  
Veškerá měření po 

příjezdu – cca. do 16:00  

Račice.  Ing. Novotný 
Dr. Bílý 
Dr. Bačáková 
Mgr. Busta 

Sprinty na vzdálenost 20, 20, 40, 40, 80 a 200 metrů (LA). 
Tenzometrie (sprint na laně) a spiroergometrie ihned 

poté.  
Každý účastník cca. 20 minut. 

15:15 
SK. 2 (8) 

Račice. V případě zájmu si mohou dojít na oběd. Poté je hned odveze Radek domů mikrobusem (8). 

16:00 
SK. 3 a personální 

zajištění.  

Račice. Zakončení akce a odjezd zpět do Prahy.  
Autem zde bude Milan, Lenka, možná já. Společně odvezeme také zbylé sportovce.  



Příloha IV: Formulář pro zápis maximální síly   
FORMULÁŘ MAXIMÁLNÍ SÍLY 

STŘEDA 16. BŘEZNA 2016 
Jméno Maximální váha uzvednutá na bench – press 

 

Maximální váha uzvednutá na bench - pull 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 



Příloha V: Formulář pro zápis antropometrických parametrů   
Proband č.  Jméno a příjmení: Datum narození: 
Výška  Obvod předloktí  
Výška v sedu  Hodnoty 10 kožních řas dle metodiky Pařízkové 
Rozpětí paží  1.  
Šířka ramen  2.  
Délka předloktí  3.  
Délka nadloktí  4.  
Délka stehna  5.  
Délka bérce  6.  
A-P chest depth  7.  
Šířka humerus  8.  
Šířka femur 
 

 9.   

Obvod flexované 

paže (biceps P)  10.  

Obvod flexované 

paže (biceps L)  Suma kožních řas 
(10) 

 

Obvod hrudníku 
 

 Suma kožních řas (8) 
 

 

Suma kožních řas (6) 
 

 

Obvod pasu (waist)   SOMATOTYP 



 
 

 
ČÍSELNĚ: 
 
SLOVNĚ: 

Obvod boků (hip)  
Obvod stehna 
(pravé stehno)  

Obvod stehna (levé stehno)  Poznámky k probandovi: 
 

Obvod lýtka (pravé 

lýtko)  

Obvod lýtka (levé 

lýtko)  

 
Příloha VI: Formulář pro zápis ruční dynamometrie  
 

FORMULÁŘ SÍLY STISKU RUKY – TAKEI 
ČTVRTEK 17. BŘEZNA 2016 

Jméno a 

příjmení Spodní ruka 

při pádlování Dominantní ruka (kterou 
píšu, maluju, manipuluju apod.)  

Stisk pravá 1 Stisk levá 1 Stisk pravá 2 Stisk levá 2 

 
 
 
 

      

 
 
 
 

   
 
 
 
 

   



Příloha VII: Formulář pro zápis časů na vodě  
 

Jméno 20 metrů sprint letmo 
rovně 

20 metrů sprint letmo 
rovně 

40 metrů sprint s otočkou na ruku 
40 metrů sprint s otočkou na 

přehmat 
80 metrů sprint s otočkou na ruku (40 m) a 
přesruku (60 m)  

200 metrů sprint s otočkou na ruku (40, 120) 
a přesruku (80. 160)  

       

       

       

       

Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha VIII: Seznam tabulek  
 

Tab. č. 1:  Základní antropometrické parametry a somatotyp vodních slalomářů.  
Tab. č. 2:  Základní antropometrické parametry a somatotyp porovnávající vodní slalomáře 

s dalšími disciplínami kanoistiky.  
Tab. č. 3:  Korelace mezi vybranými antropometrickými parametry a výkonností v rychlostní 

kanoistice.  
Tab. č. 4:  Korelace mezi silovými ukazateli a výslednými časy na různé vzdálenosti.  
Tab. č. 5:  Rozdíly mezi velmi úspěšnými a méně úspěšnými kajakáři mezinárodní úrovně 

(Sitkowski, 2002).  
Tab. č. 6:  Korelace mezi vybranými indikátory Wingate testu s výkony v závodech na různé 

vzdálenosti.  
Tab. č. 7:  Vrcholné spotřeby kyslíku vodních slalomářů při práci horních končetin.  
Tab. č. 8:  Korelace VO2max/VO2peak s výkony v rychlostní kanoistice.  
Tab. č. 9:  Rámcový harmonogram a celkový výčet využitých metod.  
Tab. č. 10:  Fyziologické ukazatele zjišťované při spiroergometrických vyšetřeních.  
Tab. č. 11:  Specifikace testování – sprinty na klidné vodě.  
Tab. č. 12:  Příklad výpočtu výsledného času sprintu na klidné vodě.  
Tab. č. 13:  Zátěžové stupně a jejich intenzita.  
Tab. č. 14:  Konkrétní vypočítané rychlosti.  
Tab. č. 15:  Výsledky dvacetimetrového sprintu.  
Tab. č. 16:  Výsledky čtyřicetimetrového sprintu.  
Tab. č. 17:  Sprinty na klidné vodě – rozdíly mezi RDS a RDJ.  
Tab. č. 18:  Sprinty na klidné vodě – srovnání vítězů nominace.  
Tab. č. 19:  Výsledky sprintu na 80 a 200m.  
Tab. č. 20:  Sprinty na 80 a 200m – rozdíly mezi RDS a RDJ.  
Tab. č. 21:  Sprinty na 80 a 200m – porovnání vítězů nominace.  
Tab. č. 22:  Skutečné a odhadované nominační pořadí – reziduální hodnoty predikce.  
Tab. č. 23:  Výsledky testování silových schopností.  
Tab. č. 24:  Rozdíly v silových schopnostech mezi RDS a RDJ.  
Tab. č. 25:  Silové schopnosti – porovnání vítěze seniorské a juniorské nominace.  



Tab. č. 26:  Výsledky Wingate testu.  
Tab. č. 27:  Wingate test – koeficienty determinace a směrodatné chyby odhadu.  
Tab. č. 28:  Wingate test – rozdíly mezi RDS a RDJ. 
Tab. č. 29:  Wingate test – rozdíly mezi vítězi nominace.  
Tab. č. 30:  Antropometrické parametry a somatotyp.  
Tab. č. 31:  Porovnání antropometrických parametrů RDS a RDJ.  
Tab. č. 32:  Antropometrické parametry – porovnání vítězů nominace.  
Tab. č. 33:  Přehledné porovnání somatotypů ve výzkumném souboru. 
Tab. č. 34:  Rozdíly ve stanovení procentuálního množství tělesného tuku. 
Tab. č. 35:  Analýza množství tuku – vztahy zjištěné mezi výsledky jednotlivých metod. 
Tab. č. 36:  Výsledky tělesného složení – Tanita.   
Tab. č. 37:  Výsledky tělesného složení: BIA 2000.  
Tab. č. 38:  Tanita: rozdíly mezi RDS a RDJ.  
Tab. č. 39:  BIA 2000 – porovnání RDS a RDJ.  
Tab. č. 40:  Tanita – porovnání vítězů nominace. 
Tab. č. 41:  BIA 2000 – rozdíly mezi vítězi nominace.  
Tab. č. 42:  Běhátko – fyziologické ukazatele a jejich korelace s nominačním pořadím.  
Tab. č. 43:  Jízda na kánoi – fyziologické ukazatele a jejich korelace s nominačními pořadím.  
Tab. č. 44:  Porovnání spiroergometrických vyšetření.  
Tab. č. 45:  Porovnání RDS a RDJ u spiroergometrického vyšetření na běhátku.  
Tab. č. 46:  Porovnání RDS a RDJ u spiroergometrického vyšetření na vodě.  
Tab. č. 47:  Jízda na kánoi – porovnání vítězů nominace.  
Tab. č. 48:  Běhátko – porovnání vítězů nominace.  
Tab. č. 49:  Porovnání tělesného tuku probandů.  
Tab. č. 50:  Porovnání silových indikátorů probandů.  
Tab. č. 51:  Signifikantní korelace mezi ukazateli a výkonností.  
Tab. č. 52:  Významné rozdíly zjištěné mezi RDS a RDJ.  
Tab. č. 53:  Optimální úrovně kondičních předpokladů, charakteristika vítěze nominace.  
 
 



Příloha IX: Seznam obrázků  
 

Obr. č. 1:  Bench - počáteční a závěrečná fáze správného provedení cviku.  
Obr. č. 2:  Přítah - počáteční fáze cviku. 
Obr. č. 3:  Přítah - postavení hlavy v průběhu cviku.  
Obr. č. 4:  Přítah - zdvih činky.  
Obr. č. 5:  Tanita.  
Obr. č. 6:  Schéma znázorňující vyšetření přístrojem BIA 2000.  
Obr. č. 7:  Ruční dynamometr Takei A5401.  
Obr. č. 8:  Maximální stisk ruky v sedu na židli.  
Obr. č. 9:  Klikový ergometr Rump-Rokos 4.0 značky Monark.  
Obr. č. 10:  Wingate - chvíle před začátkem testu.  
Obr. č. 11:  Běhátko Quasar.  
Obr. č. 12:  Běhátko - začátek testu.  
Obr. č. 13:  Labe Aréna Račice.  
Obr. č. 14:  Speed Coach GPS-2.  
Obr. č. 15:  Jízda na kánoi - umístění spiroergometru.  
Obr. č. 16:  Rovná jízda v průběhu celého testu.  
Obr. č. 17:  Odběry laktátu.   
Obr. č. 18:  Evidence odběrů.  
Příloha X: Seznam grafů  
 

Graf č. 1:  Predikce nominačního pořadí v závislosti na sprintu na 20m II. Graf č. 2: 

 Predikce nominačního pořadí v závislosti na znalosti výsledného času při sprintu 

na 40m s točením „na ruku“.  
Graf č. 3:  Predikce nominačního pořadí v závislosti na znalosti výsledného času při sprintu 

na 40m s točením „na přehmat“.  
Graf č. 4:  Predikce nominačního pořadí v závislosti na znalosti výsledného času při sprintu 

na 80m.  
Graf č. 5:  Predikce nominačního pořadí v závislosti na znalosti výsledného času při sprintu 

na 200m.  



Graf č. 6:  Absolutní výkon při cviku bench-press (kg).  
Graf č. 7:  Relativní výkon při cviku bench-press (kg/tělesná hmotnost).  
Graf č. 8:  Maximální síla zjištěná při cviku přítah (kg).  
Graf č. 9:  Maximální relativní síla zjištěná při přítahu (kg/tělesná hmotnost).  
Graf č. 10:  Síla stisku ruky dominantní (záběrové) paže.  
Graf č. 11:  Relativní maximální výkon při Wingate testu.  
Graf č. 12:  Relativní průměrný výkon při Wingate testu.  
Graf č. 13:  Relativní minimální výkon při Wingate testu.  
Graf č. 14:  Tělesná hmotnost závodníků.  
Graf č. 15:  Tělesná výška probandů.  
Graf č. 16:  Obvod bicepsu.  
Graf č. 17:  Obvod předloktí.  
Graf č. 18:  Obvod hrudníku.  
Příloha XI: Seznam somatografů 
 

Somatograf č. 1:  Porovnání probandů z hlediska vypočítaného somatotypu.  
 
Příloha XII: Seznam zkratek  
 

AP Aerobní práh 
ANP Anaerobní práh 
ANK Anaerobní kapacita 
BMI Body mass index 
C1 single-canoe, typ lodě, označení lodní kategorie 
C2 double-canoe, typ lodě, označení lodní kategorie 
ČSK Český svaz kanoistů 
ČR Česká republika 
FTG Fast twitch glykolitic; rychlá, lehce unavitelná svalová vlákna 



FTO Fast-twitch oxidative; rychlá svalová vlákna s vysokou odolností vůči únavě 
ICF International Canoe Federation 
IÚ Index únavy 
J Jednotky 
K1 kajak, typ lodě, označení lodní kategorie 
LA laktát 
ME Mistrovství Evropy 
MJ Motorická jednotka 
MOV Mezinárodní olympijský výbor 
MS Mistrovství světa 
NDR Německá demokratická republika 
NZ nominační závod(y) 
OH Olympijské hry 
P Výkon (W) 
RD Reprezentační družstvo  
RDJ Reprezentační družstvo juniorů 
RDS Reprezentační družstvo seniorů 
RM Repetition maximum; opakovací maximum 
SF Srdeční frekvence 
SP Světový pohár 
ST Slow-twitch, pomalý typ svalových vláken 
TF Tepová frekvene 
UK Univerzita Karlova 
VO2 Spotřeba kyslíku 
FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu  



 


