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Příloha č. 1 – Souhlas Etické komise UK FTVS 



 

 



Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

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

uveřejněny v diplomové práci Kláry Maškové na FTVS UK. Cílem experimentu bude zjistit, 

jaká je míra aktivace jednotlivých svalů dolních končetin během kitesurfingové pozice. 

Měření bude trvat přibližně jednu hodinu a bude provedeno v laboratoři FTVS UK. Jako 

objektivizační metoda bude použita povrchová polyelektromyografie, což předpokládá 

nalepení elektrod na oblasti svalových bříšek svalových skupin dolních končetin. První část 

měření bude zaměřena na zjištění maximální volní kontrakce jednotlivých svalů na 

terapeutickém lehátku. Druhá část měření proběhne ve speciální konstrukci simulující 

kitesurfingovou pozici. 

Jedná se o neinvazivní metodu, která probanda nijak nezatěžuje, nezpůsobuje 

poranění a nevyplývají s něj žádná zdravotní rizika. Osobní data nebudou nijak zveřejňována 

a výsledky nebudou použity k jinémuúčelu 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:________________________________________ 

 

 

 

 

Příloha č. 3 – Seznam použitých zkratek 

 

BF – musculus biceps femoris 



CI – co-contraction index (ko-kontrakční index) 

Dx. – dexter (pravý/á) 

EMG – elektromyografie 

LCA – přední zkřížený vaz 

M. - musculus 

MJ – motorická jednotka 

MVC – maximální volní kontrakce 

S. - sekunda 

SEMG – surface electromyography (povrchová elektromyografie) 

Sin. – sinister (levý/á) 

VL – muculus vastus lateralis 

VM – musculus vastus medialis 

VO2max - maximal oxygen consumption (maximální využití kyslíku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 – Seznam tabulek, grafů a obrázků 
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Příloha č. 4 – Dotazník 

Dotazník pro účastníky experimentu  

1. Jaký je Váš věk? _______ let 

2. Jak často provozujete kitesurfing? (zahrnuje i snowkiting a landkiting) 

- V průměru 1krát za půl roku (pouze sezónně) 

- V průměru 1krát za ¼ roku 



- Každý měsíc 

3. Jaký typ jízdy preferujete? 

- Freestyle (triky ve vzduchu) 

- Wave riding (jízda ve vlnách) 

- Speed riding (rychlá jízda na určitou vzdálenost) 

4. Kde nejvíce cítíte bolest po jízdě? 

- Krk, oblast ramen, paže 

- Bedra, břišní svaly 

- Přední strana stehen 

- Zadní strana stehen 

- Zadní strana lýtek 

- Holeně 

5. Provozujete i jiné sportovní aktivity? 

- Ne 

- Ano – snowboarding, wakeboarding, skateboarding 

- Ano – míčové hry, raketové sporty 

- Ano – kompenzační cvičení, gymnastika, akrobacie 

- Ano – jiné - ________________________________ 

6. Jak často v průměru sportujete? 

- 1/měsíc 

- 1/týden 

- 2/týden 

- 3 a víc/týden 

 

 

Příloha č. 5 – Grafy znázorňující aktivaci sledovaných svalů obsahující procentuální hodnoty 

vztahující se k maximální volní kontrakci 
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m.trapezius sin. 4,7 5,6

m.trapezius dx. 0,5 0,5

m.gluteus max.sin. 9,7 13,3

m.gluteus max.dx. 4,5 4,2

m.biceps fem.sin. 10,5 3,9

m.biceps fem.dx. 2,4 8,5

m.gastroc.lat.sin. 3,6 4,4

m.gastroc.lat.dx. 1,5 2,8

m.vast.med.sin. 34 23,8

m.vast.med.dx. 1,1 1,4

m.vast.lat.sin. 48,8 48,2

m.vast.lat.dx. 1,4 1,7

m.tibialis ant.sin. 25,5 18,2

m.tibialis ant.dx. 2,5 12,3

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 1
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m.trapezius sin. 1 1,1

m.trapezius dx. 0,7 0,9

m.gluteus max.sin. 7,5 10

m.gluteus max.dx. 2,2 2,4

m.biceps fem.sin. 9,1 10,7

m.biceps fem.dx. 1,4 7,8

m.gastroc.lat.sin. 3 2,8

m.gastroc.lat.dx. 2,2 2,7

m.vast.med.sin. 23,9 23,1

m.vast.med.dx. 0,9 0,9

m.vast.lat.sin. 18,8 19,4

m.vast.lat.dx. 1,2 0,6

m.tibialis ant.sin. 11,1 2,7

m.tibialis ant.dx. 4,3 8,8

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 2
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m.trapezius sin. 0,4 0,4

m.trapezius dx. 0,8 1,3

m.gluteus max.sin. 4,2 0,5

m.gluteus max.dx. 0,4 0,5

m.biceps fem.sin. 1,8 5,6

m.biceps fem.dx. 17,4 2

m.gastroc.lat.sin. 1,6 1,7

m.gastroc.lat.dx. 1 0,6

m.vast.med.sin. 4,4 5,7

m.vast.med.dx. 1,1 1

m.vast.lat.sin. 8,4 9,2

m.vast.lat.dx. 1,4 2,2

m.tibialis ant.sin. 1,3 1,5

m.tibialis ant.dx. 2,2 0,7

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 3
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m.trapezius sin. 1,5 1,6

m.trapezius dx. 1,7 1,2

m.gluteus max.sin. 2,3 3

m.gluteus max.dx. 1,7 1,3

m.biceps fem.sin. 4,9 2,5

m.biceps fem.dx. 3,9 4,6

m.gastroc.lat.sin. 2,1 2,8

m.gastroc.lat.dx. 2,3 2,1

m.vast.med.sin. 6,3 8,6

m.vast.med.dx. 1,7 1,4

m.vast.lat.sin. 5,2 7,9

m.vast.lat.dx. 2,1 2

m.tibialis ant.sin. 3,8 1,7

m.tibialis ant.dx. 1,2 3,3

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 4
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m.trapezius sin. 2,3 2,4

m.trapezius dx. 0,8 0,7

m.gluteus max.sin. 9 9

m.gluteus max.dx. 1,7 1,7

m.biceps fem.sin. 5,1 11,6

m.biceps fem.dx. 10,9 13,7

m.gastroc.lat.sin. 1,2 1,6

m.gastroc.lat.dx. 2 1,8

m.vast.med.sin. 11,6 7,3

m.vast.med.dx. 0,9 0,9

m.vast.lat.sin. 14,6 13,7

m.vast.lat.dx. 0,8 0,8

m.tibialis ant.sin. 9,3 2,4

m.tibialis ant.dx. 2 2,1

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 5
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m.trapezius sin. 0,7 0,8

m.trapezius dx. 0,8 1,2

m.gluteus max.sin. 4 7

m.gluteus max.dx. 7,2 7,3

m.biceps fem.sin. 9,5 20
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m.gastroc.lat.sin. 0,9 1

m.gastroc.lat.dx. 1 1,1

m.vast.med.sin. 13,2 12,1

m.vast.med.dx. 0,9 1

m.vast.lat.sin. 9 10,6

m.vast.lat.dx. 0,7 0,8

m.tibialis ant.sin. 2,2 7,7

m.tibialis ant.dx. 5 9,1

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 6


