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Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise UK FTVS 

  



 

 

  

Příloha č. 2 – Text informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

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 

s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem 

„Hodnocení posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního systému páteře 

u tanečnic“, prováděné v Laboratoři katedry fyzioterapie UK FTVS. 

 Cílem této diplomové práce je zhodnotit posturální stabilitu a funkci hlubokého 

stabilizačního systému páteře u tanečnic, a také vyhodnotit vzájemný vztah těchto dvou 

testovaných parametrů. Proběhne jednorázové porovnání dvou skupin probandů ve věku 

18-30 let – neprofesionálních tanečnic moderního tance s různou délkou taneční historie 

a nesportovců (osob, které se intenzivně nevěnují žádné sportovní aktivitě). Přínosem 

práce bude zjištění, zda tanec pozitivně ovlivňuje posturální stabilitu a funkci hlubokého 

stabilizačního systému, a bylo by tedy možné ho využít k jejich zlepšení v rámci 

rehabilitace. 

 Všechny použité metody budou neinvazivní, tedy bez porušení kožního krytu, 

měření je bezpečné a bezbolestné, rizika prováděného výzkumu nebudou větší než běžně 

očekávaná u daných měření. 

 Budete poučen(a) o všech postupech měření. Jednorázové testování bude probíhat 

v Laboratoři katedry fyzioterapie UK FTVS. Posturální stabilita bude vyšetřována na 

dynamickém počítačovém posturografu NeuroCom SMART EquiTest, na kterém 

absolvujete jeho sedm základních standardizovaných testů. Měření bude probíhat pod 

dohledem odborného personálu laboratoře. Funkce hlubokého stabilizačního systému 

páteře bude testována baterií sedmi testů dle Koláře. Toto testování bude probíhat ve 

spodním prádle a budete během něj natáčeni na mobilní telefon, aby mohl být výsledek 

testů řádně vyhodnocen. Součástí testování bude vyplnění dotazníku, ve kterém zodpovíte 

otázky, týkající se základních tělesných parametrů, a v případě skupiny tanečnic Vašich 

zkušeností s tancem. Celé testování Vám zabere asi 1 hodinu. 

 Do projektu nemůžete být zařazen/a, pokud budete mít zranění či akutní 

onemocnění nebo jakékoliv onemocnění či omezení pohybového aparátu nebo budete 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

 Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

 S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit 

v diplomové práci ve studentském informačním systému (SIS), nebo na e-mail adrese: 

terezarothova@seznam.cz. 

 Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě 

a publikována v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích 

a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK 

FTVS. Neanonymizované údaje budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači 

v uzamčeném prostoru. Anonymizace osobních dat bude provedená do jednoho dne po 

testování. Po anonymizaci budou bezprostředně osobní data smazána. 

 Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním 

obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované 



 

 

  

fotografie a videa budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném 

prostoru. Neanonymizované fotografie a videa budou bezprostředně po skončení 

výzkumu smazány. 

 V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele: Bc. Tereza Rothová 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Tereza Rothová Podpis: 

 

 Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s 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 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 č. 3 – Anamnestický dotazník 

Anamnestický dotazník 
k praktické části diplomové práce: 

Hodnocení posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního systému páteře 

u tanečnic 
 

Jméno:        Číslo probanda: 

 

Skupina:  nesportovci  tanečnice  Datum měření: 

 

Datum narození:  Věk:  Hmotnost:  Výška: 

 

1) Utrpěla jste v posledních 6 měsících úraz nebo prodělala operaci na pohybovém aparátu? 

ANO  NE 

2) Pokud ano, jaký/jakou a kdy? 

 
3) Na které dolní končetině máte lepší rovnováhu?   LEVÁ  PRAVÁ 

4) Která dolní končetina je vaše odrazová?    LEVÁ  PRAVÁ 

5) Která horní končetina je vaše dominantní?    LEVÁ  PRAVÁ 

6) Bolela vás v posledních 6 měsících alespoň 1x záda?  ANO  NE 

—————————————————————————————————————— 

Další otázky pouze pro tanečnice: 

7) Souvisel výskyt bolestí zad s tréninkem moderního tance (bolest během nebo po tréninku)? 

ANO  NE 

8) Kolik let se věnujete obecně tanci? 

  
9) Kolik let se věnujete modernímu tanci? 

   
10) Kolik hodin týdně se věnujete modernímu tanci? 

   
11) Věnujete se modernímu tanci soutěžně?  ANO  NE  

12) Pokud ano, na jaké soutěžní úrovni? 

 
13) Věnujete se kromě moderního tance ještě jinému tanečnímu stylu? ANO  NE 

14) Pokud ano, jakému a kolik hodin týdně? 

  
15) Věnujete se nějaké kompenzaci, provádíte nějaká kompenzační cvičení? ANO NE 

16) Věnujete se ještě jinému sportu?  ANO  NE 

17) Pokud ano, jakému? 

  



 

 

  

Příloha č. 4 – Záznamový arch pro testování hssp 

Testování HSSP dle Koláře – záznamový arch 
 

Jméno:         Číslo probanda: 

 

Skupina:  nesportovci  tanečnice 

 

 

Hodnocení testů 

3 body – testovaný je schopen provést úkol bez projevů poruch stabilizace 

2 body – během testu je patologie přítomná mírně nebo není přítomná po celou dobu 

provádění testu 

1 bod – během testu je patologie výrazná nebo je přítomná po celou dobu provádění testu 

Test Poznámka Počet bodů 

1) Extenční test 

 

 

2) Test flexe trupu 

 

 

3) Test extenze v kyčlích 

 

 

4) Test elevace paží 

 

 

5) Test flexe v kyčli 

 

 

6) Test v poloze medvěd 

 

 

7) Test hlubokého dřepu 

 

 

Součet bodů   



 

 

  

Příloha č. 5 – Testy vytrvalosti stabilizačních svalů dle McGilla 

 

Obrázek č. 4: Test vytrvalosti extenzorů dle McGilla (American council on exercise, 

©2015) 

 

 

Obrázek č. 5: Test vytrvalosti flexorů a hlubokých stabilizátorů trupu dle McGilla – 

výchozí pozice s oporou (American council on exercise, ©2015) 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Obrázek č. 6: Test vytrvalosti flexorů a hlubokých stabilizátorů trupu dle McGilla – 

odsun opory (American council on exercise, ©2015) 

 

 

Obrázek č. 7: Test vytrvalosti laterálních stabilizátorů dle McGilla (American council 

on exercise, ©2015) 

 

  



 

 

  

Příloha č. 6 – Testování hssp dle Koláře 

 

Obrázek č. 8: Extenční test – fyziologické provedení (archiv autora) 

 

Obrázek č. 9: Extenční test – projevy poruchy stabilizace (archiv autora) 

 

 

Obrázek č. 10: Test flexe trupu – fyziologické provedení (archiv autora) 



 

 

  

 

Obrázek č. 11: Test flexe trupu – projevy poruchy stabilizace (archiv autora) 

 

 

Obrázek č. 12: Test extenze v kyčlích – fyziologické provedení (archiv autora) 

 

 

Obrázek č. 13: Test extenze v kyčlích – projevy poruchy stabilizace (archiv autora) 



 

 

  

 

Obrázek č. 14: Test elevace paží – fyziologické provedení (archiv autora) 

 

 

Obrázek č. 15: Test elevace paží – projevy poruchy stabilizace (archiv autora) 



 

 

  

 

Obrázek č. 16: Test flexe v kyčli – fyziologické provedení (archiv autora) 



 

 

  

 

Obrázek č. 17: Test flexe v kyčli – projevy poruchy stabilizace (archiv autora) 

 

 



 

 

  

 

Obrázek č. 18: Test v poloze medvěd – fyziologické provedení (archiv autora) 

 

 

Obrázek č. 19: Test v poloze medvěd – projevy poruchy stabilizace (archiv autora) 



 

 

  

 

Obrázek č. 20: Test hlubokého dřepu – fyziologické provedení, zboku (archiv autora) 

 

 

Obrázek č. 21: Test hlubokého dřepu – projevy poruchy stabilizace, zboku (archiv 

autora) 



 

 

  

 

 

Obrázek č. 22: Test hlubokého dřepu – fyziologické provedení, zepředu (archiv autora) 

 

 

Obrázek č. 23: Test hlubokého dřepu – projevy poruchy stabilizace, zepředu (archiv 

autora) 

 

 



 

 

  

Příloha č. 7 – Zajištění testovaného na přístroji NeuroCom Smart 

EquiTest 

 

Obrázek č. 24: Zajištění testovaného na přístroji NeuroCom Smart EquiTest (archiv 

autora) 
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