
ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Str. 45 - doplnění legendy ke Grafu 1 - Výsledky statické apnoe u probandů 

experimentální skupiny 

Vyobrazeny jsou zde výsledky statické apnoe (v minutách) u jednotlivých probandů 

experimentální skupiny. Modře vyznačené jsou hodnoty počátečního měření, červeně 

vyznačené jsou hodnoty závěrečného měření. Na ose x jsou vyobrazeni jednotliví 

probandi skupiny, osa y znázorňuje čas výdrže ve statické apnoi. 

Str. 45 - oprava v Grafu 1 - Výsledky statické apnoe u probandů 

experimentální skupiny 

Chybně je uvedeno jméno autora a datum publikace, ze které bylo čerpáno pro trénink 

experimentální skupiny, zde se totiž nejedná o citaci, jméno autora i datum publikace 

tedy v grafu být nemají. 

Str. 46 - doplnění legendy ke Grafu 2 - Výsledky statické apnoe u probandů 

kontrolní skupiny 

Vyobrazeny jsou zde výsledky statické apnoe (v minutách) u jednotlivých probandů 

kontrolní skupiny. Modře vyznačené jsou hodnoty počátečního měření, červeně 

vyznačené jsou hodnoty závěrečného měření. Na ose x jsou vyobrazeni jednotliví 

probandi skupiny, osa y znázorňuje čas výdrže ve statické apnoi. 

Str. 46 - oprava v Grafu 2 - Výsledky statické apnoe u probandů kontrolní 

skupiny 

Chybně je uvedeno jméno autora a datum publikace, ze které bylo čerpáno pro trénink 

kontrolní skupiny, zde se totiž nejedná o citaci, jméno autora i datum publikace tedy 

v grafu být nemají. 

Str. 48 - doplnění legendy ke Grafu 3 - Zlepšení statické apnoe jednotlivých 

probandů experimentální skupiny (v procentech) 

Na grafu je vyobrazení procentuálního zlepšení (nebo zhoršení) ve statické apnoi 

u všech probandů experimentální skupiny v závěrečném měření oproti měření 

počátečnímu. Na ose x jsou vyobrazeni jednotliví probandi skupiny, osa y znázorňuje 

jejich procentuální zlepšení či zhoršení. 



 

Str. 48 - oprava v Grafu 3 - Zlepšení statické apnoe jednotlivých probandů 

experimentální skupiny (v procentech) 

Chybně je uvedeno jméno autora a datum publikace, ze které bylo čerpáno pro trénink 

experimentální skupiny, zde se totiž nejedná o citaci, jméno autora i datum publikace 

tedy v grafu být nemají. 

Str. 49 - legenda ke Grafu 4 - Zlepšení statické apnoe jednotlivých probandů 

kontrolní skupiny (v procentech) 

Na grafu je vyobrazení procentuálního zlepšení (nebo zhoršení) ve statické apnoi 

u všech probandů kontrolní skupiny v závěrečném měření oproti měření počátečnímu. 

Na ose x jsou vyobrazeni jednotliví probandi skupiny, osa y znázorňuje jejich 

procentuální zlepšení či zhoršení. 

Str. 49 - oprava v Grafu 4 - Zlepšení statické apnoe jednotlivých probandů 

kontrolní skupiny (v procentech) 

Chybně je uvedeno jméno autora a datum publikace, ze které bylo čerpáno pro trénink 

kontrolní skupiny, zde se totiž nejedná o citaci, jméno autora i datum publikace tedy 

v grafu být nemají. 

Str. 51 - doplnění legendy ke Grafu 5 - Porovnání průměrů zlepšení 

obou skupin ve výkonu statické apnoe (v procentech) 

V grafu je znázorněno průměrné procentuální zlepšení u experimentální i kontrolní 

skupiny v závěrečném měření oproti měření počátečnímu. Je tak vyobrazen rozdíl 

mezi průměrnými hodnotami obou skupin. Na ose x je vyobrazena experimentální 

a kontrolní skupina, osa y znázorňuje jejich procentuální zlepšení či zhoršení. 

Str. 51 - oprava v Grafu 5 - Porovnání průměrů zlepšení obou skupin 

ve výkonu statické apnoe (v procentech) 

Chybně jsou uvedena jména autorů a datum publikací, ze kterých bylo čerpáno 

pro trénink experimentální a kontrolní skupiny, zde se totiž nejedná o citaci, jména 

autorů i datum publikací tedy v grafu být nemají. 



 

Str. 53 - doplnění textu pojednávající o popisu k uváděným hodnotám 

"zlepšení (v řádech)" u posturálních testů zaznamenaných v tabulkách 3-6 

na stranách 54, 55, 56 a 58 

Jedná se o popis k všem zde uváděným vyšetřovacím posturálním testům, jmenovitě jde 

o Test flexe trupu, Brániční test, Test nitorbřišního tlaku a Vyšetření dechového 

stereotypu v pořadí souhlasném se zapsáním testů ve výsledcích diplomové práce 

v podkapitole 5.3 Změny stavu postury těla u probandů. 

Pro zlepšení výsledků vyšetření bylo využito slovního ohodnocení, blíže popsaného 

na straně 52. U každého posturálního testu se jedná o 3 možné úrovně hodnocení. 

Od fyziologické normy, zapsané označením "ok", přes mírnou formu patologie, 

s možným označením v zápisu jako "mírný souhyb", "mírný hypotonus", "mírný 

hypertonus" a "mírné nádechové postavení hrudníku", po výraznou formu patologie 

s možným označením v zápisu jako "výrazný souhyb", "výrazný hypotonus", "výrazný 

hypertonus" a "výrazné nádechové postavení hrudníku". 

V případě fyziologické normy daného testu při počátečním a zároveň i při závěrečném 

vyšetření je u "zlepšení (v řádech)" v tabulkách 3-6 na stranách 54, 55, 56 a 58 uvedena 

zkratka "ok". 

Při setrvávání na jedné míře patologie je u zlepšení (v řádech) v tabulkách 3-6 

na stranách 54, 55, 56 a 58 uvedena hodnota "0". 

Při zlepšení o jeden řád je u "zlepšení (v řádech)" v tabulkách 3-6 na stranách 54, 55, 56 

a 58 uvedena hodnota "1". 

Při zlepšení o dva řády je u "zlepšení (v řádech)" v tabulkách 3-6 na stranách 54, 55, 56 

a 58 uvedena hodnota "2". 

Při zhoršení o jeden řád je u "zlepšení (v řádech)" v tabulkách 3-6 na stranách 54, 55, 56 

a 58 uvedena hodnota "-1". 

Při zhoršení o dva řády je u "zlepšení (v řádech)" v tabulkách 3-6 na stranách 54, 55, 56 

a 58 uvedena hodnota "-2". 

U Bráničního testu se hodnotí současně pravá i levá stzrany trupu. Pokud jsou obě 

strany symetrické co do hodnocení vyšetření, je v kolonce "zlepšení (v řádech)" 

v tabulce 4 na straně 55 uvedena jen jedna hodnota, při asymetrii vyštetření je 

hodnocena P i L strana trupu zvlášť. 


