
 Príloha č.1: Súhlas etickej komisie UK FTVS 
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FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 

tel.: 220 171 111 
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Ţádost o vyjádření 

etické komise UK FTVS 
k projektu výzkumné, doktorské, diplomové (bakalářské) práce, zahrnující lidské účastníky 

 

 

Název: Vplyv pohybových aktivít na zmeny zakrivenia chrbtice v tehotenstve 

 

Forma projektu:  diplomová práce 

 

Autor (hlavní řešitel): Bc. Anna Verešová 

 

Školitel (v případě studentské práce):  Mgr. Miroslava Plívová 

 

Popis projektu: V práci sa zameriavam na vplyv cvičení na zmeny zakrivenia chrbtice a sklonu panvy u 

tehotných žien prvorodičiek, vo veku 27- 28 rokov, nachádzajúcich sa v II. trimestri tehotenstva. 

Metódou výskumu bude  experiment s dvoma skupinami tehotných žien. Prvá - experimentálna skupina, 

budú tehotné ženy cvičiace skupinovo 2x/týždeň po dobu 2 mesiacov. Druhá -  kontrolná skupina, tehotné 

ženy necvičiace. Hodnoty získané u oboch skupín tehotných žien z merania zakrivení chrbtice a sklonu 

panvy pred začiatkom cvičenia a na konci obdobia po skončení cvičení zaznamenám, porovnám 

a prípadné zmeny vyhodnotím. 

 Zajištění bezpečnosti pro posouzení odborníky: 

          V mojej diplomovej práci nebudú používané invazivné metódy. Cvičiace tehotné ženy budú 

informované o vhodnosti a priebehu pohybového programu fyzioterapeutom a pôrodnou asistentkou. 

 

Informovaný souhlas (přiložen) 

 

 

V Praze dne 30. 06. 2010 Podpis autora: Anna Verešová 

 

Vyjádření etické komise UK FTVS 
 

Sloţení komise: Doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc. 

 Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

 Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 

 Doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ……………………………… 

 

 dne:………………………………. 

 

Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala ţádné rozpory s platnými 

zásadami, předpisy a mezinárodní směrnicemi pro provádění biomedicínského výzkumu, zahrnujícího 

lidské účastníky.  

Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu etické komise. 
 

 

 

razítko školy podpis předsedy EK 



Príloha č.2 

INFORMOVANÝ SÚHLAS 

 
 
Názov práce:  Vplyv pohybových aktivít na zmeny zakrivenia chrbtice v tehotenstve 

 

 

Zpracoval:  Anna Verešová 

 

Vedoucí práce: Mgr. Miroslava Plívová 

 

 

 

 

 

V rámci mojej diplomovej práce by som rada uskutočnila výskum, ktorý spočíva 

v zisťovaní vplyvu zvolených pohybových aktivít na zakrivenia chrbtice a sklon panvy 

v priebehu tehotenstva. Zisťovanie by som rada vykonala u tehotných mamičkách 

prvorodičkách, nachádzajúcich sa v II. trimestri tehotenstva. Tehotné mamičky budú 

rozdelené do dvoch skupín. Prvú experimentálnu skupinu budú tvoriť cvičiace klientky 

a druhú kontrolnú skupinu, klientky pohybovo pasívne. 

Cvičenie bude prevádzané dvakrát týždenne po dobu dvoch mesiacov. Cvičenie je 

dobrovoğné, bez poplatku pod dohğadom odborníka. Vyšetrovanie bude prevádzané u 

o oboch skupín v rovnakom čase, na začiatku pri prvom stretnutí a po ukončení súboru 

cvičení na konci pri poslednom stretnutí. 

U všetkých klientiek bude prevedené individuálne meranie váhy, výšky, obvodu 

brucha, veğkosť krčnej a driekovej lordózy a sklon panvy.  Formou rozhovoru budú 

získavané informácie o pohybovej aktivite pred tehotenstvom i počas tehotenstva 

u cvičiacich tehotných mamičiek, ako aj necvičiacich. 

 

Výskum bude anonymný, k dispozícii nebudú žiadne osobné údaje respondentov. 

                                                                                             

                                                              …………………………………….. 

A. Verešová 

 

 

Súhlasím s výskumom: 

 

………………………………………. 

 

 

 

 
 



Príloha č.3                 

 

 

  INFORMAČNÝ LETÁK  

 

Milá Mamička, 

dostal sa ti do rúk leták, s moţnosťou prihlásenia sa na kurz cvičení počas tehotenstva, 

na ktorý bude vybratých určitý počet mamičiek. Celé cvičenie bude vedené pod 

odborným dohľadom, priebeh a výsledky cvičenia budú evidované a pouţité anonymne 

ako súčasť výskumnej práce. Cvičenie je dobrovoľné a bezplatné. Bude prebiehať 

v čase: október - november 2009 v telocvični SZŠ v Ţiline. V prípade váţneho záujmu 

prosím o vyplnenie prihlášky a následne odovzdanie v ambulancii u zdravotnej sestry.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                         Prihláška na cvičenie počas tehotenstva 

 

Krstné meno:  ...................................   Bydlisko: mesto/vidiek 

Kontakt: telefón alebo e-mail: ............................................................................ 

Zamestnanie:  ...................................................................................................... 

V ktorom trimestri tehotenstva sa práve nachádzam: ......................................... 

Počet predchádzajúcich pôrodov: ...................................................................... 

Súčasný zdravotný stav (prekonané úrazy, operácie)........................................... 

Vek: .....................                 Váha: .....................              Výška: .................... 

Druh pohybovej aktivity vykonávanej pred tehotenstvom:  

aktívne............................................................................................................... 

pasívne............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.4:  

SVALY PANVOVÉHO DNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.5:  

ZMENY ŤAŽISKA V PRIEBEHU TEHOTENSTVA 

 

 
 

 

 

Príloha č.6:  

ROZLOŽENIE ORGÁNOV PRI NÁDYCHU A VÝDYCHU 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.7:  

UKÁŽKA CVIČEBNEJ JEDNOTKY 

 

 

 

1) Chôdza  po obvode kruhu, urobiť 2 kroky, HK upažiť, dlane nahor, nádych. 

Opäť 2 kroky, HK skrčiť upažmo, ruky položiť pred ramená, výdych. 15 × 

2) Chôdza po obvode kruhu. Urobiť 3 kroky vo výpone, HK vzpažiť. Ďalšie 3 

kroky urobiť na pätách, zapažiť. Potom 3 kroky na vnútorných stranách 

chodidla. 15 × 

3) Sed v základnej polohe na fit lopte, HK upažiť a pohupávať sa aspoň 20 ×.  

4) Ğah na chrbte, mierne ohnuté kolená, ramená na podložke. Napätie celého tela 

od nôh až do horných končatín vo vzpažení a uvoğňovanie do základnej 

polohy. 6 × 

5) V polohe ležmo na boku sa stočiť do klbka, pričom je uvoğnené driekové 

svalstvo. Z uvoğnenia sa treba napnúť s vystretím nôh, chrbtice až do prehnutia 

a vzpaženia rúk. Uvoğnenie striedať s vystretím a napnutím. 6 × 

6) Ğah na chrbte, pokrčiť DK – roznožiť a znožiť. Pre zvýšenie účinnosti cviku 

môže klásť druhá mamička roznoženiu a znoženiu odpor. Cvik možno vykonať 

aj v sede, mamička si kladie odpor vlastnými rukami 6s., zopakovať 6 × 

7) Sed na zemi (stoličke), ruky vbok, prehýbať chrbát - vdych, ohnúť chrbát 

(mačací chrbát) výdych, stiahnuť brušné svaly – výdych.8 × 

8) Sed na zemi, nohy pokrčené, rovný chrbát, rukami sa držať za zadnú stranu 

stehien, nádych. S výdychom vyhrbiť chrbát, zdvihnúť špičky chodidiel a bradu 

pritiahnuť na hrudník, výdrž 20s. 8 × 

9) Turecký sed, ruky pred hrudník a dlaňami stláčať loptu 10s, uvoğniť 

a zopakovať. 6 × 

10) Sed na zemi, ruky oprieť za chrbát o zem, držať loptu medzi kolenami, silou do 

nej zatlačiť a tlak držať 10s, povoliť a zopakovať. 6 × 

11) Kğak s oporou na predlaktiach alebo dlaniach. Pri vdychu prehýbanie chrbta 

(hlava v záklone). Ohnutie chrbta s napätím brušných svalov s predklonom – 

výdych. 8 × 

 



12) Kğak, oprieť sa o jednu ruku a druhá pôjde do zapaženia, pozriem sa za ňou 

a výdrž 20s. Zopakujem na druhú stranu. 6 × 

13) Kğak na jedno koleno, druhú DK pokrčiť a zanožiť. HK opreté o predlaktie na 

zemi. S výdychom spustiť hornú DK dolu a späť, 20 – 30 opakovaní na každú 

nohu. 

14) Kğak, jedna DK mierne vpredu, oprieť sa o jednu HK a v druhej držať loptu – 

nádych. S výdychom zdvihnúť HK do upaženia, krátka výdrž a späť. Opakovať 

20 -30 × na každú stranu.  

15) Ğah na chrbte, nohy stupajami na podložke. Cvičiť dvíhanie a klesanie 

panvy. 8 × 

16) Ğah na chrbte s nohami ohnutými v kolenách. Obidve kolená súčasne klesajú 

doğava alebo súčasne doprava. 6 × 

17) Relaxácia v ğahu na chrbte s podloženými nohami, prípadne s ohnutými 

v kolenách a pritom cvičiť abdominálne dýchanie. Pri hlbokom vdychu vypučiť 

brucho, pri výdychu brucho vtiahnuť. 5-8 × 

18) Sed, mierne roznožiť, predlaktia sa opierajú o kolená. Pomaly vdýchnuť, 

vystrieť sa, zapažiť. Pomaly vydýchnuť, návrat do základnej polohy. 5-8 × 

19) Voğný postoj: pri vdychu zdvihnúť plecia a vypnúť hrudník. Potom čo najdlhšie 

zadržať dych, pritom v duchu počítať. Pri výdychu plecia voğne klesnú. 6 × 

20) Nácvik správneho sedu, stoja a dvíhania bremien. 



Príloha č.8: 
DĜŽKA A VÁHA PLODU V JEDNOTLIVÝCH LUNÁRNYCH MESIACOCH  

 

Pre určovanie dĝžky tehotnosti je dôležitejšia dĝžka plodu ako jeho hmotnosť. 

Vzťah dĝžky tehotnosti a dĝžky plodu 

1. mesiac 1 × 1 = 1 cm 

2. mesiac 2 × 2 = 4 cm 

3. mesiac 3 × 3 = 9 cm 

4. mesiac 4 × 4 = 16 cm 

5. mesiac 5 × 5 = 25 cm 

6. mesiac 5 × 6 = 30 cm 

7. mesiac 5 × 7 = 35 cm 

8. mesiac 5 × 8 = 40 cm 

9. mesiac 5 × 9 = 45 cm 

10. mesiac 5 ×10 = 50 cm 

 

Dĝžku plodu v cm vypočítame v prvých piatich mesiacoch tak, že mesiac gravidity 

umocníme na druhú, v ďalších mesiacoch potom počet lunárnych mesiacov násobíme 

piatimi. (Ponťuch,A.; 1989) 

 

 

Vzťah hmotnosti plodu k dĝžke gravidity 

Hmotnosť Týţdeň gravidity 

250 – 300 g 20. 

600 g 24. 

1 000 – 1 200 g 28. 

1 800 g 32. 

2 500 – 2 700 g 36. 

3 300 – 3 500 g 40. 

 

Hmotnosť plodu rastie až do konca tehotnosti a varíruje viac ako dĝžka tehotnosti. 

(Ponťuch,A.; 1989)   

 

 


