
 

Příloha č. 1 – Souhlas etické komise UK FTVS 



 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

 

Tímto Vás žádám o souhlas k vyšetření, jehož výsledky budou následně 

uveřejněny v diplomové práci Dity Holländerové na FTVS UK. Cílem sledování bude 

určit, zda se horní vlákna trapézového svalu aktivují později ve vodním prostředí, než 

na suchu. 

Měření bude trvat přibližně 2 hodiny a bude provedeno jedenkrát ve vodě a 

jednou na suchu. Jako objektivizační metoda bude použita povrchová 

polyelektromyografie na horní vlákna trapézového svalu a m. deltoideus. Jedná se o 

neinvazivní metodu, která probanda nijak nezatěžuje, nezpůsobuje poranění apod.  

Osobní data nebudou nijak zveřejňována a výsledky nebudou použity k jinému 

účelu než je výše uvedeno.  

 

 

Dnes jsem byl/a poučen/a o plánovaném vyšetření a plně mu rozumím. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že mi bylo 

vysvětleno vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a že jsem 

měl/a možnost klást otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno. 

 

Datum:________________________________________________________________ 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:________________________________________ 

 

Podpis probanda/ky:______________________________________________________ 
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Příloha č. 4 - Elektromyografické záznamy  
 

 
 Záznam abdukce v ramenním kloubu sucho (proband č. 1) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 

 

 

Záznam abdukce v ramenním kloubu voda (proband č. 1) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 

 



 

 
Záznam abdukce v ramenním kloubu porovnání (proband č. 1) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 

 

 

Plocha pod křivkou porovnání (proband č. 1) 

Křivky byly filtrovány, rektifikovány a normalizovány dle MVC viz. kapitolo 3.6 



 

 

Záznam abdukce v ramenním kloubu sucho (proband č. 2) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 

 

 

Záznam abdukce v ramenním kloubu voda (proband č. 2) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 



 

 

Záznam abdukce v ramenním kloubu porovnání (proband č. 2) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 

 

 
Plocha pod křivkou porovnání (proband č. 2) 

Křivky byly filtrovány, rektifikovány a normalizovány dle MVC viz. kapitolo 3.6 



 

 

Záznam abdukce v ramenním kloubu sucho (proband č. 3) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 

 

 

 

Záznam abdukce v ramenním kloubu voda (proband č. 3) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 



 

 

Záznam abdukce v ramenním kloubu porovnání (proband č. 3) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 

 

 

Plocha pod křivkou porovnání (proband č. 3) 

Křivky byly filtrovány, rektifikovány a normalizovány dle MVC viz. kapitolo 3.6 



 

 

Záznam abdukce v ramenním kloubu sucho (proband č. 4) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 
 

 

 
Záznam abdukce v ramenním kloubu voda (proband č. 4) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV. 
 



 

 
 
Záznam abdukce v ramenním kloubu porovnání (proband č. 4) 

V každém řádku je záznam elektrické aktivity svalu v jednotkách µV 
 
 

 
Plocha pod křivkou porovnání (proband č. 4) 

Křivky byly filtrovány, rektifikovány a normalizovány dle MVC viz. kapitolo 3.6 

 
 



 

 
Timing porovnání (proband č. 1) 

Timing porovnání (proband č. 2) 

 



 

 

Timing porovnání (proband č. 3) 

 

Timing porovnání (proband č. 4) 

U probandky č. 4 bylo pro timing porovnáváno jenom posledních 5 cyklů, neboť ty byly z celého 

záznamu nejkvalitněji provedeny. 


