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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

V souladu se Zákonem o péči a zdraví lidu (§23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č.96/2001, Vás žádám o souhlas s účastí 

na měření ke studii s názvem „Elektromyografická analýza svalů dolní končetiny v závislosti 

velikosti překonávaného odporu“, kde bude potřeba vykonat svalová práce dolními 

končetinami na přístroji legpress při různém zatížení se současným měřením pomocí 

povrchového EMG. Získaná data budou zpracována a použita do diplomové práce. 

Spolupráce bude probíhat za pomoci vedoucího diplomové práce Mgr. Vladimíra 

Hojky, PhD. Doba měření spolu s aplikací elektrod na svaly dolní končetiny bude trvat 

přibližně jednu hodinu. Při měření bude použita videokamera pro synchronizaci 

s jednotlivými daty z EMG přístroje. Metoda bude neinvazivní s použitím povrchového 

EMG. 

Rovněž Vás žádám o souhlas s uveřejněním výsledků a obrazové dokumentace 

v rámci mé diplomové práce na FTVS UK.  Ve snaze zachovat maximální anonymitu, 

nebudou v této studii uvedena osobní data. 

Prohlašuji, a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem 

byl seznámen s významem a rozsahem tohoto výzkumu i s celým průběhem měření a 

veškeré mé otázky byly srozumitelně zodpovězeny. Dále souhlasím s případným 

uveřejněním fotografií, které budou rovněž pořízeny se zachováním maximální 

anonymity.  

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na tomto výzkumu, se všemi potřebnými 

vyšetřeními a měřeními, a dále také souhlasím s anonymním uveřejněním výsledků 

v rámci studie. 

Datum:……………………...... 

Osoba, která provedla poučení: ……………………………………………. 

Podpis osoby, která provedla poučení: ……………………………………………. 

 

Jméno probanda  Podpis   Jméno probanda  Podpis 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=efc2fe36130f16cb0d06a6bf8c590314&tid=&do=main&doo=detail&did=133080
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=efc2fe36130f16cb0d06a6bf8c590314&tid=&do=main&doo=detail&did=133080
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Příloha č. 3: Fotodokumentace během měření 

 

Cvičení probanda č. 1 na přístroji legpress během měření: 

 

 

Cvičení probanda č. 2 na přístroji legpress během měření: 

 

  



5 
 

Příloha č. 4: Analýza amplitudy EMG probanda č. 2 

 Druhý sledovaný provedl 12 opakování, než se unavil. Jednotlivé kontrakce 

měly dobu trvání 3,44 ± 0,56 sekund, přičemž poslední 3 kontrakce se vlivem únavy 

prodlužovali oproti začátku měření. 

 

Měřené svaly na PDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 10. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na PDK: 

 RF VM VL 

a 0,036 0,043 0,033 

b 0,56 0,53 0,72 

Koefic. determinace 0,55 0,79 0,86 

Hodnota p 0,003 0,0007 0,00009 

 

 

U druhého probanda je na pravé DK u všech sledovaných svalů zřetelný nárůst 

amplitudy EMG. Z hodnot v grafu vidíme, že během cvičení došlo k překročení 

hodnoty MVC u všech tří svalů. U RF a VM to bylo až při poslední kontrakci. 

U hodnot p vidíme, že všechny tři vzorky svalů DK jsou statisticky významné, 

kdy se jejich hodnoty pohybovali pod hranicí 0,05, konkrétně 0,003, 0,007 a 0,00009. 

U druhého a třetího vzorku vidíme na grafu jen malý rozptyl hodnot u vzrůstající 

regresní přímky, což nám dokazují hodnoty koeficientu determinace, které se blíží k 

hodnotě 1. 

  

-MVC 
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Měřené svaly na LDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 11. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na LDK: 

 RF VM VL 

a 0,049 0,024 0,024 

b 0,60 0,64 0,75 

Koefic. determinace 0,79 0,37 0,53 

Hodnota p 0,00006 0,02 0,04 
 

 

  

U levé DK se opět potvrdila stoupající tendence amplitudy EMG u LDK pro 

všechny svaly. Z hodnot v grafu vidíme, že během cvičení došlo k překročení hodnoty 

MVC u všech tří sledovaných svalů. 

Navíc jsou data také statisticky významná, vyplývající z hodnot p (0,00006, 0,02 

a 0,04). U prvního vzorků vidíme na grafu jen malý rozptyl hodnot u vzrůstající 

regresní přímky, což nám dokazuje hodnota koeficientu determinace, která se blíží k 1. 

  

-MVC 
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Příloha č. 5: Analýza amplitudy EMG probanda č. 3 

 Třetí sledovaný provedl 8 opakování, než se unavil. Jednotlivé kontrakce měly 

dobu trvání 3,37 ± 0,42 sekund, přičemž poslední 2 kontrakce se vlivem únavy 

prodlužovali oproti začátku měření. 

 

Měřené svaly na PDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 12. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na PDK: 

 RF VM VL 

a 0,020 -0,012 -0,020 

b 1,16 1,37 1,25 

Koefic. determinace 0,04 0,03 0,24 

Hodnota p 0,43 0,39 0,12 
 

 

 

 U PDK třetího probanda vidíme, že nárůst je zaznamenán pouze u rectu femoris, 

jenž se držel nad hranicí MVC. Naproti tomu u obou vastů je zaznamenán pokles 

hodnot. Zároveň je tu ale také poměrně značný rozptyl jednotlivých hodnot, jak 

můžeme vidět na grafech jednotlivých svalů a také u hodnot koeficientu determinace, 

které jsou velmi nízké. 

To se odrazilo i u statistické významnosti, kdy všechny tři sledované svaly jsou 

mimo hranici hladiny významnosti. Konkrétně nabrali vysokých p hodnot: 0,43; 0,39 a 

0,12 a jsou tedy statisticky nevýznamné. 

  

-MVC 
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Měřené svaly na LDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 13. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na LDK: 

 RF VM VL 

a 0,039 0,028 0,012 

b 1,43 1,45 1,50 

Koefic. determinace 0,71 0,16 0,32 

Hodnota p 0,08 0,18 0,005 
 

 

 

 U LDK můžeme sledovat nárůst amplitudy EMG u všech tří svalů. Všechny 

hodnoty se pohybují nad hranicí MVC už od počátku záznamu. 

Co se týče významnosti, tak pod hranici 0,05 se dostal jen vastus lateralis 

(0,005). U rectu femoris došlo k mírnému překročení hodnoty statistické významnosti 

(0,08). A sval vastus medialis byl vyhodnocen jako statisticky nevýznamný. 

  

-MVC 
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Příloha č. 6: Analýza amplitudy EMG probanda č. 4 

Čtvrtý sledovaný také provedl 8 opakování, než se unavil. Jednotlivé kontrakce 

měly dobu trvání 5,13 ± 1,72 sekund, přičemž poslední 3 kontrakce se vlivem únavy 

opravdu výrazně prodlužovali oproti začátku měření a narušili tak podobnost délky 

kontrakcí. 

Měřené svaly na PDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 14. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na PDK: 

 RF VM VL 

a 0,054 0,023 0,048 

b 0,63 0,80 0,65 

Koefic. determinace 0,82 0,65 0,65 

Hodnota p 0,001 0,009 0,009 
 

 

 Čtvrtý proband potvrzuje nárůst amplitudy EMG během zátěže do svalové 

únavy, kdy v jeho případě proběhlo osm opakování. Z normalizovaných hodnot MVC 

vidíme, že postupně docházelo k překročení hranice MVC. 

 Z tabulky si můžeme všimnout, že statisticky významná jsou data ze všech 

svalů, kdy jejich hodnoty p dosáhly čísel 0,001; 0,009 a 0,009. 

  

-MVC 
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Měřené svaly na LDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 15. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na LDK: 

 RF VM VL 

a 0,021 0,031 0,059 

b 0,86 0,82 0,78 

Koefic. determinace 0,55 0,85 0,95 

Hodnota p 0,02 0,0007 0,00002 

 

 

 Nárůst amplitudy sledujeme i u všech měřených svalů levé DK čtvrtého 

probanda. A normalizované hodnoty se také dostali nad hranici MVC v průběhu dalších 

kontrakcí. 

Data u rectu femoris, vastus medialis i lateralis jsou pod stanovenou hladinou 

významnosti 0,05, konkrétně nabrali hodnot 0,02; 0,0007 a 0,00002. U obou vastů si při 

nárůstu můžeme všimnout i malý rozptyl hodnot, což vidíme na hodnotách koeficientů 

determinace, které se blíží k 1. 

 

  

-MVC 
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Příloha č. 7: Analýza amplitudy EMG probanda č. 5 

Pátý sledovaný provedl 9 opakování, než se unavil. Jednotlivé kontrakce měly 

dobu trvání 4,53 ± 1,06 sekund, přičemž poslední 2 kontrakce se vlivem únavy opravdu 

výrazně prodlužovali oproti začátku měření a narušili tak podobnost délky kontrakcí. 

 

Měřené svaly na PDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 16. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na PDK: 

 RF VM VL 

a 0,046 0,014 0,021 

b 0,65 1,01 1,07 

Koefic. determinace 0,82 0,21 0,33 

Hodnota p 0,0005 0,12 0,06 

 

 

 U pátého probanda pokračuje obdoba nárůstu EMG amplitudy ve všech 

extenzorech kolenního kloubu. Vidíme, že RF se postupně dostával až nad hranici 

MVC. A mediální i laterální vastus byly v průběhu měření nad hranici MVC po celou 

dobu měření. 

 U rectu femoris jde vidět postupné navyšování hodnot a je statisticky významný 

(0,0005). Laterální vastus má méně vyrovnaný nárůst hodnot a je statisticky 

nevýznamný s p hodnotou lehce nad hladinou významnosti 0,06. A ještě větší rozptyl 

hodnot nacházíme u mediálního vastu a je statisticky nevýznamný (0,12). 

 

  

-MVC 
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Měřené svaly na LDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 17. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na LDK: 

 RF VM VL 

a 0,015 0,032 0,057 

b 1,02 1,12 1,19 

Koefic. determinace 0,10 0,69 0,58 

Hodnota p 0,2 0,003 0,011 

 

 

 

U tohoto probanda, který zvládl devět svalových kontrakcí, došlo k nárůstu 

amplitudy EMG u všech tří svalů LDK, jak můžeme vidět v grafech. Všechny svaly se 

také pohybovali nad hranicí MVC, nejvíce zevní vastus. 

U levé DK můžeme vidět statistickou významnost u obou vastů s hodnotami p 

0,003 a 0,011. Naopak u rectu femoris se hodnoty nevyrovnaně střídají a je statisticky 

nevýznamný (0,2). 

 

  

-MVC 
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Příloha č. 8: Analýza amplitudy EMG probanda č. 6 

Šestý sledovaný provedl 12 opakování, než se unavil. Jednotlivé kontrakce měly 

dobu trvání 3,45 ± 1,17 sekund, přičemž poslední 2 kontrakce se vlivem únavy 

prodlužovali oproti začátku měření. 

 

Měřené svaly na PDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 18. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na PDK: 

 RF VM VL 

a 0,002 0,012 0,005 

b 0,81 0,65 0,66 

Koefic. determinace 0,07 0,13 0,03 

Hodnota p 0,60 0,13 0,44 

 

 

 

U šestého probanda je na pravé DK u všech sledovaných svalů nárůst amplitudy 

EMG. Normalizovaná hodnota MVC jednotlivých svalů v průběhu cvičení nedosáhla 

nad hranici MVC, jen se k ní přiblížila, přičemž na konci série spíše hodnoty opět 

klesaly. 

U p hodnot vidíme, že všechny tři vzorky svalů DK jsou statisticky nevýznamné, 

kdy se jejich hodnoty pohybovali nad hranicí 0,05, konkrétně 0,60; 0,13 a 0,44. 

Ve všech grafech (převážně u 1. a 3.) vidíme poměrně velký rozptyl hodnot u 

vzrůstající regresní přímky, což nám dokazují velmi nízké hodnoty koeficientu 

determinace. 

  

-MVC 
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Měřené svaly na LDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 19. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na LDK: 

 RF VM VL 

a 0,006 0,008 -0,003 

b 0,81 0,71 0,75 

Koefic. determinace 0,02 0,08 0,07 

Hodnota p 0,29 0,18 0,65 

 

 

U levé DK je výsledek takový, že u rectu femoris a u mediálního vastu došlo 

k mírnému nárůstu amplitudu EMG, kdežto u laterálního vastu dokonce amplituda lehce 

klesá. Všechny zaznamenaná maxima se pohybují těsně pod hranicí MVC. 

 Nicméně všechna data u těchto svalů pro levou dolní končetinu jsou statisticky 

nevýznamná pro jejich vysoké hodnoty p (0,29; 0,18 a 0,65). U těchto tří grafů vidíme i 

velký rozptyl hodnot, což popisuje v tabulce i koeficient determinace, který je extrémně 

nízký. 

  

-MVC 



15 
 

Příloha č. 9: Analýza amplitudy EMG probanda č. 7 

Sedmý sledovaný provedl 11 opakování, než se unavil. Jednotlivé kontrakce 

měly dobu trvání 4,32 ± 1,68 sekund, přičemž poslední 3 kontrakce se vlivem únavy 

znatelně prodlužovali oproti začátku měření. 

 

Měřené svaly na PDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 20. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na PDK: 

 RF VM VL 

a 0,028 0,025 0,023 

b 0,84 0,70 0,68 

Koefic. determinace 0,45 0,58 0,52 

Hodnota p 0,014 0,004 0,007 

 

 

 

 U pravé DK sedmého probanda nastal patrný nárůst amplitudy EMG, což je 

z grafů zřejmé. V průběhu měření můžeme sledovat, jak amplituda EMG překročila 

hladinu MVC u RF a VM. V případě VL se jen přiblížila k hranici MVC. 

Data u rectu femoris, vastus medialis i lateralis jsou pod stanovenou hladinou 

významnosti 0,05, konkrétně nabrali hodnot 0,014; 0,004 a 0,007. 

 

  

-MVC 
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Měřené svaly na LDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 21. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na LDK: 

 RF VM VL 

a 0,029 0,021 0,016 

b 1,04 0,66 0,64 

Koefic. determinace 0,63 0,47 0,34 

Hodnota p 0,03 0,01 0,002 

 

 

  

U levé DK po 11 opakováních vidíme v grafickém znázornění jednoznačný růst 

amplitudy EMG. Zároveň si můžeme všimnout, že u RF se dosažená maxima během 

kontrakcí dostala nad MVC, kdežto u obou vastů zůstala těsně pod její hranicí. 

Stejně jako u pravé, tak i u levé dolní končetiny vidíme všechna data statisticky 

významná, kdy hodnoty p dosáhly čísel 0,03; 0,01 a 0,002. 

  

-MVC 
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Příloha č. 10: Analýza amplitudy EMG probanda č. 8 

Osmý sledovaný provedl 9 opakování, než se unavil. Jednotlivé kontrakce měly 

dobu trvání 4,75 ± 1,48 sekund, přičemž poslední 3 kontrakce se vlivem únavy znatelně 

prodlužovali oproti začátku měření. 

 

Měřené svaly na PDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 22. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na PDK: 

 RF VM VL 

a 0,087 0,027 0,049 

b 1,02 0,77 1,03 

Koefic. determinace 0,74 0,21 0,50 

Hodnota p 0,002 0,12 0,02 

 

 

U posledního osmého probanda vidíme, že u pravé DK narostla amplituda EMG 

zřetelně u všech svalů. Normalizované hodnoty MVC se ve všech případech vyšplhaly 

nad 100% MVC. 

 Hodnoty p se pod stanovenou hodnotu hladiny významnosti 0,05 u pravé DK 

dostali u svalů RF a VL, kdy dosáhli hodnot 0,002 a 0,02. Jediný VM zůstal 

nevýznamný pro hodnotu p nad hladinou významnosti 0,12. 

 

  

-MVC 
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Měřené svaly na LDK:RF – m. rectus femoris, VM – m. vastus medialis, VL – m. vastus lateralis 

Tabulka 23. Parametry pro extenzory kolenního kloubu na LDK: 

 RF VM VL 

a 0,060 0,036 0,11 

b 1,57 1,27 2,18 

Koefic. determinace 0,59 0,43 0,37 

Hodnota p 0,049 0,03 0,008 

 

 

A i při poslední testované levé DK se potvrdila naše hypotéza a amplituda EMG 

stoupala i u ní, což můžeme vidět v grafech výše. Tentokrát normalizované hodnoty 

MVC dosáhli extrémních hodnot hlavně u VL. 

 Statisticky významná data u levé DK byla u všech tří svalů pod hodnotou 0,05, 

konkrétně 0,049; 0,03 a 0,008. 

 

  

-MVC 
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Příloha č. 11: Spektrální analýza probanda č. 2 

Spektrální analýza EMG při cvičení do únavy při 75% zatížení z maximálního odporu 

pro parametry Q25, medián a Q75.  

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Tabulka 24. Parametry pro RF na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,89 -1,37 -1,95 

b 64,75 88,38 120,72 

Koefic. determinace 0,64 0,72 0,80 

Hodnota p 0,001 0,0003 0,00006 

 

 U druhého probanda vidíme, že při svalové únavě rectu femoris na pravé DK po 

dvanácti opakováních opakováních, klesají hodnoty všech kvartilů. Zároveň sledujeme, 

že s každým kvartilem je sklon strmější a největší sklon má regresní přímka u kvartilu 

Q75. 

 Vidíme i malý rozptyl hodnot, dokazující vysoké hodnoty koeficientu 

determinace (převážně u Q50 a Q75). Statisticky významná data jsou u všech 

sledovaných parametrů s p hodnotou pod 0,05, kdy konkrétně nabrali hodnot 0,001; 

0,0003 a 0,00006. 

  

---  regresní přímka 

 

 



20 
 

Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Tabulka 25. Parametry pro VM na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,51 -0,68 -1,18 

b 46,42 58,52 87,45 

Koefic. determinace 0,31 0,23 0,26 

Hodnota p 0,03 0,06 0,05 

 

U mediálního vastu na pravé DK mají klesající tendenci také všechny kvartily. 

Také vidíme, že s každým kvartilem je sklon strmější a největší sklon má regresní 

přímka u kvartilu Q75. U Q25 a Q75 máme data statisticky významná pro p hodnoty 

0,03 a 0,05. U mediánu se hodnota p dostala lehce nad stanovenou hranici 0,05, když 

dosáhla hodnoty 0,06.  

---  regresní přímka 
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Sval: m. vastus lateralis dx.:

 

Tabulka 26. Parametry pro VL na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -1,01 -1,95 -2,25 

b 62,46 95,79 128,32 

Koefic. determinace 0,61 0,74 0,80 

Hodnota p 0,001 0,0002 0,00005 

 

 Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u laterálního vastu 

vpravo došlo u druhého probanda ve spektrálním EMG k poklesu všech sledovaných 

hodnot Q25, medián a Q75 s tím, že se přímka sklání s každým kvartilem více a 

nejvyšší sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. Statisticky významná data 

nacházíme všude pro velmi nízké p hodnoty 0,001; 0,0002 a 0,00005. 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

---  regresní přímka 

 

 

---  regresní přímka 
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Tabulka 27. Parametry pro VL na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,86 -0,73 -1,28 

b 55,74 67,31 90,72 

Koefic. determinace 0,73 0,31 0,58 

Hodnota p 0,0003 0,03 0,002 

 

 U levého vastu lateralis pokračuje klesající křivka spektrální analýzy EMG ve 

všech třech kvartilech. Zároveň si můžeme všimnout, že největší sklon je u Q75. 

 Všechny parametry považujeme za statisticky významné. Hodnota p je u všech 

pod hranicí statistické významnosti 0,05.  

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Tabulka 28. Parametry pro VM na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,37 -0,61 -0,26 

b 42,72 52,57 60,66 

Koefic. determinace 0,51 0,65 0,03 

Hodnota p 0,005 0,0009 0,27 

  

U mediálního vastu levé DK je vidět mírný sklon regresních přímek z grafu ve 

všech případech. Nicméně statisticky významný je jen Q25 a Q50 (0,005 a 0,0009). 

Q75 má více rozptýlené hodnoty a je statisticky nevýznamný (0,27).   

 

---  regresní přímka 
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Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

Tabulka 29. Parametry pro RF na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -1,56 -2,55 -4,17 

b 76,48 109,68 163,56 

Koefic. determinace 0,61 0,71 0,74 

Hodnota p 0,002 0,0003 0,0002 

 

 Levý rectus femoris jako poslední měřený sval potvrzuje hypotézu o klesající 

tendenci a zároveň je sklon s každým kvartilem znatelnější, nejvíce u Q75. Z tabulky 

vidíme, že hodnoty p jsou velmi nízké a tedy i velmi statisticky významné. 

  

---  regresní přímka 
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Příloha č. 12: Spektrální analýza probanda č. 3 

 

Spektrální analýza EMG při cvičení do únavy při 75% zatížení z maximálního odporu 

pro parametry Q25, medián a Q75.  

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Tabulka 30. Parametry pro RF na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -1,28 -2,03 -2,87 

b 63,75 80,55 105,45 

Koefic. determinace 0,83 0,91 0,87 

Hodnota p 0,001 0,0002 0,0004 

 

Z grafu vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u m. rectus femoris 

vpravo došlo u třetího probanda ve spektrálním EMG k poklesu všech sledovaných 

hodnot Q25, mediánu a Q75. 

 Hodnoty v průběhu zátěže jsou málo rozptýlené, což lze vidět na grafu i 

v tabulce u hodnot koeficientu determinace výše. To se odrazilo i na statistické 

významnosti, kdy všechny parametry Q25, medián a Q75 jsou hodnoceny jako p < 0,05, 

tedy statisticky významné. 

 Zároveň také vidíme, že se přímka sklání s každým kvartilem více a nejvyšší 

sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. 

  

---  regresní přímka 
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Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Tabulka 31. Parametry pro VM na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,46 -0,29 -0,58 

b 46,68 54,56 73,63 

Koefic. determinace 0,47 0,09 0,05 

Hodnota p 0,036 0,24 0,29 

 

U vastu medialis na pravé dolní končetině můžeme sledovat pokles hodnot u 

všech tří parametrů. Pokles není výrazný, ale nejvíce znatelný u Q75. Co se týče 

statistické významnosti, mezi významné patří parametr Q25 pro p hodnotu 0,036. 

Medián a Q75 mají hodnotu p znatelně vyšší než 0,05.  

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

---  regresní přímka 

 

 

---  regresní přímka 
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Tabulka 32. Parametry pro VL na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,17 0,18 -0,19 

b 43,91 54,57 86,53 

Koefic. determinace 0,13 0,14 0,15 

Hodnota p 0,71 0,70 0,68 

  

U vastu lateralis vpravo poprvé zaznamenáváme i stoupající hodnoty u mediánu. 

Klesající tendence, která je u Q25 a Q75 je téměř mizivá. 

 Navíc jsou všechna data statisticky nevýznamná, jelikož hodnota p > 0,05 u 

všech tří parametrů (0,71; 0,70 a 0,68).  

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

K 

Tabulka 33. Parametry pro VL na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,19 -1,54 -3,10 

b 48,95 66,19 93,67 

Koefic. determinace 0,06 0,71 0,70 

Hodnota p 0,46 0,005 0,006 

 

 U levé DK má vastus lateralis je zaznamenán pokles regresní přímky v grafu u 

všech 3 sledovaných oblastí. V grafu u Q25 vidíme mírný sklon, který se s každým 

kvartilem postupně zvětšuje, nejvíce u Q75. 

 Parametr Q25 je statisticky nevýznamný (0,46). Medián a Q75 jsou pod 

stanovenou hladinou významnosti (0,005 a 0,006). 

---  regresní přímka 
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Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Tabulka 34. Parametry pro VM na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,66 -0,90 -2,32 

b 48,11 58,01 91,08 

Koefic. determinace 0,86 0,60 0,69 

Hodnota p 0,0006 0,014 0,006 

 

 U svalu vastus medialis vidíme pokles regresních přímek u všech kvartilových 

hodnot. Přičemž největší sklon jsme zaznamenali u Q75. Statisticky významné hodnoty 

jsou u druhého měřeného svalu ve všech případech, kdy hodnota p je vždy pod 

stanovenou hladinou významnosti 0,05. 

Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

---  regresní přímka 

 

 

---  regresní přímka 
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Tabulka 35. Parametry pro RF na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,86 -1,82 -2,86 

b 57,58 71,40 92,39 

Koefic. determinace 0,39 0,57 0,77 

Hodnota p 0,05 0,018 0,002 

 

Posledním sledovaným svalem na levé noze je rectus femoris, u něhož také z 

grafu vidíme pokles všech regresních přímek. A také z tabulky vidíme, že se přímka 

sklání s každým kvartilem více a nejvyšší sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. 

A statisticky významná část je u všech kvartilových hodnot pro hodnotu p 0,005; 

0,018 a 0,002. 

  



29 
 

Příloha č. 13: Spektrální analýza probanda č. 4 

 

Spektrální analýza EMG při cvičení do únavy při 75% zatížení z maximálního odporu 

pro parametry Q25, medián a Q75.  

 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Tabulka 36. Parametry pro RF na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,85 -1,70 -2,66 

b 73,32 102,17 143,66 

Koefic. determinace 0,27 0,46 0,56 

Hodnota p 0,108 0,039 0,019 

 

 Čtvrtý proband provedl osm opakování, než se unavil a nemohl dále pokračovat. 

Vidíme, že došlo k poklesu hodnot frekvence u všech parametrů s průběhem takovým, 

že nejvyšší sklon je u Q75. 

 Statisticky nevýznamná data nacházíme u Q25 s hodnotou p 0,108. Ostatní 

kvartilové hodnoty už jsou pod hranicí hladiny významnosti 0,05. 

  

---  regresní přímka 
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Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Tabulka 37. Parametry pro VM na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,49 -0,31 -0,39 

b 48,58 61,95 86,74 

Koefic. determinace 0,14 0,10 0,04 

Hodnota p 0,19 0,57 0,43 

  

Z grafu vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u mediálního vastu 

vpravo došlo u čtvrtého probanda ve spektrálním EMG k minimální klesající tendenci. 

Navíc jsou všechna data statisticky nevýznamná, jelikož hodnota p > 0,05 u všech tří 

parametrů (0,19; 0,57 a 0,43). 

 Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

---  regresní přímka 

 

 

---  regresní přímka 
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Tabulka 38. Parametry pro VL na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,62 -0,86 -1,59 

b 47,53 58,83 72,44 

Koefic. determinace 0,39 0,70 0,67 

Hodnota p 0,057 0,005 0,008 

 

Z grafu vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u laterálního vastu 

vpravo došlo u čtvrtého probanda ve spektrálním EMG k poklesu všech sledovaných 

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. Nejstrmější sklon přímky, tedy i pokles frekvencí 

má třetí kvartil Q75. 

Co se týče statistické významnosti, tak Q25 těsně překročil hladinu 0,05. Další 

dva kvartilové mezníky jsou statisticky významné.  

 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

Tabulka 39. Parametry pro VL na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,66 -0,89 -1,29 

b 53,70 63,17 75,46 

Koefic. determinace 0,37 0,50 0,74 

Hodnota p 0,064 0,029 0,004 

 

---  regresní přímka 
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Z grafu vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u laterálního vastu 

vlevo došlo u čtvrtého probanda ve spektrálním EMG k poklesu všech sledovaných 

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. Nejstrmější sklon přímky, tedy i pokles frekvencí 

má třetí kvartil Q75. 

Co se týče statistické významnosti, tak stejně jako u pravého VL, Q25 těsně 

překročil hladinu 0,05. Další dva parametry jsou statisticky významné. 

 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Tabulka 40. Parametry pro VM na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,76 -0,75 -0,80 

b 53,87 61,94 74,52 

Koefic. determinace 0,58 0,59 0,29 

Hodnota p 0,016 0,015 0,094 

 

Z grafu vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u mediálního vastu 

vlevo došlo u čtvrtého probanda ve spektrálním EMG k poklesu všech sledovaných 

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. Nejstrmější sklon přímky, tedy i pokles frekvencí 

má třetí kvartil Q75. 

Zde překročil hladinu významnosti Q75, když nabral hodnoty 0,094. Parametry 

Q25 a medián mají data, která jsou statisticky významná. 

---  regresní přímka 
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Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

Tabulka 41. Parametry pro RF na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a 1,54 1,66 0,66 

b 54,51 87,89 136,14 

Koefic. determinace 0,80 0,16 0,05 

Hodnota p 0,002 0,17 0,45 

 

 Zvláštní případ vidíme u RF vlevo, kdy nastal nárůst frekvencí u všech 

kvartilových hodnot. Pod stanovenou hladinou významnosti se dostala data jen u Q25. 

Ostatní mají příliš vysokou hodnotu p.  

---  regresní přímka 
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Příloha č. 14: Spektrální analýza probanda č. 5 

Spektrální analýza EMG při cvičení do únavy při 75% zatížení z maximálního odporu 

pro parametry Q25, medián a Q75.  

 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Tabulka 42. Parametry pro RF na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -1,58 -2,69 -3,90 

b 80,75 112,89 154,49 

Koefic. determinace 0,78 0,82 0,79 

Hodnota p 0,0009 0,0004 0,0008 

 

V grafu můžeme sledovat, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u rectu 

femoris vpravo došlo u pátého probanda při 9 opakováních ve spektrálním EMG 

k poklesu všech sledovaných hodnot frekvence Q25, medián i Q75. Navíc s každým 

kvartilem byl pokles vyšší, nejvíce u Q75. Statistická významnost zde byla u všech 

kvartilů pro velmi nízké hodnoty p. 

  

---  regresní přímka 
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Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Tabulka 43. Parametry pro VM na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -1,13 -0,51 -0,69 

b 54,94 65,12 90,12 

Koefic. determinace 0,83 0,24 0,01 

Hodnota p 0,0004 0,099 0,33 

 

 U VM vpravo vidíme situaci, kdy sice dochází k poklesu hodnot, ale jen velmi 

mírnému, s tím že největší sklon zaznamenáváme u Q25. U tohoto jediného kvartilu 

jsou také statisticky významná data. U mediánu dosáhla hodnota p 0,099 a u Q75 byla 

0,33.  

---  regresní přímka 
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Sval: m. vastus lateralis dx.:

 

Tabulka 44. Parametry pro VL na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -1,06 -0,71 -0,81 

b 54,39 61,10 73,42 

Koefic. determinace 0,58 0,61 0,64 

Hodnota p 0,010 0,008 0,005 

 

Z grafu vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u vastu lateralis vpravo 

sice došlo k poklesu hodnot u všech kvartilů, ale největší sklon je zde u Q25. U všech 

těchto dat je statistická významnost menší než hodnota 0,05. 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

---  regresní přímka 

 

 

---  regresní přímka 
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Tabulka 45. Parametry pro VL na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,65 -0,47 -0,78 

b 54,84 62,95 76,81 

Koefic. determinace 0,13 0,27 0,43 

Hodnota p 0,183 0,086 0,031 

 

 U levého VL vidíme opět pokles všech hodnot frekvencí. Přestože sklon není 

výrazný, nejvíce ho lze sledovat u Q75. U Q75 také můžeme sledovat statistickou 

významnost (0,031). Jelikož u Q25 a mediánu hodnota p nabrala vyšších hodnot než 

0,05. 

 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Tabulka 46. Parametry pro VM na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,69 -0,34 -0,61 

b 54,92 62,48 77,44 

Koefic. determinace 0,52 0,13 0,21 

Hodnota p 0,017 0,182 0,119 

 

Z grafu vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u vastu medialis vlevo 

došlo u pátého probanda ve spektrálním EMG k poklesu všech sledovaných hodnot 

frekvence Q25, medián i Q75. Nicméně zde nenacházíme největší sklon u Q75. 

---  regresní přímka 
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Jediný Q25 je statisticky významný (0,017). Jelikož vysoké hodnoty p u 

mediánu a Q75 dosáhly čísel 0,182 a 0,119. 

Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

Tabulka 47. Parametry pro RF na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a 1,04 1,67 0,48 

b 56,13 87,97 136,82 

Koefic. determinace 0,58 0,35 0,04 

Hodnota p 0,01 0,053 0,44 

 

 Zvláštní případ vidíme u RF vlevo, kdy nastal nárůst frekvencí u všech 

kvartilových hodnot. Pod stanovenou hladinou významnosti se dostala data jen u Q25. 

Ostatní mají příliš vysokou hodnotu p. 

  

---  regresní přímka 
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Příloha č. 15: Spektrální analýza probanda č. 6 

Spektrální analýza EMG při cvičení do únavy při 75% zatížení z maximálního odporu 

pro parametry Q25, medián a Q75.  

 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Tabulka 48. Parametry pro RF na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,75 -0,89 -1,32 

b 62,43 86,87 122,37 

Koefic. determinace 0,75 0,57 0,77 

Hodnota p 0,0001 0,002 0,00009 

 

Z grafu vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u m. rectus femoris 

vpravo došlo u šestého probanda ve spektrálním EMG při dvanácti opakováních 

k poklesu všech sledovaných hodnot Q25, mediánu a Q75. 

 Hodnoty v průběhu zátěže jsou málo rozptýlené, což lze vidět na grafu i 

v tabulce u hodnot koeficientu determinace výše. To se odrazilo i na statistické 

významnosti, kdy všechny parametry Q25, medián a Q75 jsou hodnoceny jako p < 0,05, 

tedy statisticky významné. 

 Zároveň také vidíme, že se přímka sklání s každým kvartilem více a nejvyšší 

sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. 

 

---  regresní přímka 
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Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Tabulka 49. Parametry pro VM na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -1,04 -0,96 -1,23 

b 51,56 60,96 79,94 

Koefic. determinace 0,81 0,62 0,62 

Hodnota p 0,00004 0,001 0,001 

 

 Stejný případ nastal i u mediálního vastu vpravo a můžeme tedy vidět pokles 

frekvencí u všech kvartilů. A navíc největší sklon je zaznamenán u Q75. Hodnoty 

v průběhu kontrakcí jsou málo rozptýlené, což lze vidět na grafu i v tabulce u hodnot 

koeficientu determinace. To se odrazilo i na statistické významnosti, kdy všechny 

parametry Q25, medián a Q75 jsou hodnoceny jako p < 0,05, tedy statisticky významné. 

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

---  regresní přímka 

 

 

---  regresní přímka 
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Tabulka 50. Parametry pro VL na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,93 -1,38 -1,98 

b 49,83 62,65 85,70 

Koefic. determinace 0,68 0,67 0,65 

Hodnota p 0,0005 0,0006 0,0009 

 

Stejný případ nastal i u VL vpravo a můžeme tedy vidět pokles frekvencí u 

všech kvartilů. A navíc největší sklon je zaznamenán u Q75. Hodnoty v průběhu 

kontrakcí jsou málo rozptýlené, což lze vidět na grafu i v tabulce u hodnot koeficientu 

determinace. To se odrazilo i na statistické významnosti, kdy všechny parametry Q25, 

medián a Q75 jsou hodnoceny jako p < 0,05, tedy statisticky významné. 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

Tabulka 51. Parametry pro VL na LDKT 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,65 -1,25 -1,13 

b 46,74 59,45 71,24 

Koefic. determinace 0,85 0,79 0,53 

Hodnota p 0,00001 0,00007 0,004 

 

Obdobný případ nastal i u VL vlevo a můžeme tedy vidět pokles frekvencí u 

všech kvartilů. S rozdílem, že největší sklon je zaznamenán u mediánu. Hodnoty 

v průběhu kontrakcí jsou málo rozptýlené, což lze vidět na grafu i v tabulce u hodnot 

---  regresní přímka 

 

 



42 
 

koeficientu determinace. To se odrazilo i na statistické významnosti, kdy všechny 

parametry Q25, medián a Q75 jsou hodnoceny jako p < 0,05, tedy statisticky významné 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Tabulka 52. Parametry pro VM na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,56 -1,08 -0,85 

b 46,94 60,80 72,49 

Koefic. determinace 0,79 0,75 0,49 

Hodnota p 0,00006 0,0001 0,006 

 

 U mediálního vastu vlevo je zřejmý pokles u všech tří kvartilových mezníků. 

V tomto případě je zaznamenán největší sklon u mediánu. A u všech je opět hodnota p 

pod hladinou významnosti 0,05. 

Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

---  regresní přímka 

 

 

---  regresní přímka 
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Tabulka 53. Parametry pro RF na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,46 -0,66 -1,18 

b 59,36 87,21 122,32 

Koefic. determinace 0,16 0,30 0,85 

Hodnota p 0,111 0,03 0,00001 

 

 U posledního svalu šestého probanda došlo k poklesu regresních přímek u všech 

kvartilů. Navíc jsme zaznamenali nejstrmější sklon u Q75.  

 U Q25 vidíme větší rozptyl hodnot, což se projevilo ve statistickou 

nevýznamnost. Medián a Q75 jsou naopak pod hladinou významnosti 0,05. 
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Příloha č. 16: Spektrální analýza probanda č. 7 

Spektrální analýza EMG při cvičení do únavy při 75% zatížení z maximálního odporu 

pro parametry Q25, medián a Q75.  

 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Tabulka 54. Parametry pro RF na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,68 -1,42 -1,55 

b 59,23 81,45 108,29 

Koefic. determinace 0,34 0,38 0,71 

Hodnota p 0,035 0,026 0,0007 

 

Z grafu vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u m. rectus femoris 

vpravo došlo u sedmého probanda ve spektrálním EMG při jedenácti opakováních 

k poklesu všech sledovaných hodnot Q25, mediánu a Q75. Zároveň také vidíme, že se 

přímka sklání s každým kvartilem více a nejvyšší sklon ze tří sledovaných má parametr 

Q75. 

Statisticky významná data sledujeme ve všech třech případech, kdy parametry 

Q25, medián a Q75 jsou hodnoceny jako p < 0,05. 

 

 

 

---  regresní přímka 
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Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Tabulka 55. Parametry pro VM na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,45 -0,55 -0,56 

b 48,14 58,97 73,62 

Koefic. determinace 0,14 0,25 0,19 

Hodnota p 0,141 0,068 0,099 

 

 Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u vastus medialis 

vpravo došlo ve spektrálním EMG k poklesu všech sledovaných hodnot frekvence Q25, 

medián i Q75. Pokles byl mírný, ale nejvíce zaznamenaný u Q75. Nicméně u tohoto 

svalu jsou hodnoty statisticky nevýznamné, jelikož p > 0,05. Konkrétně dosáhly hodnot 

0,141; 0,068 a 0,099. 

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

---  regresní přímka 

 

 

---  regresní přímka 
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Tabulka 56. Parametry pro VL na PDK 

  Q25 Q50 Q75 

a -0,45 -0,72 -0,88 

b 47,89 59,21 72,76 

Koefic. determinace 0,19 0,46 0,43 

Hodnota p 0,098 0,013 0,017 

  

Vidíme, že došlo k poklesu hodnot frekvence u všech parametrů s průběhem 

takovým, že nejvyšší sklon je u Q75. 

 Statisticky nevýznamná data nacházíme u Q25 s hodnotou p 0,098. Ostatní 

kvartilové hodnoty už jsou pod hranicí hladiny významnosti 0,05. 

 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

Tabulka 57. Parametry pro VL na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,23 -0,37 -0,47 

b 45,72 56,76 71,11 

Koefic. determinace 0,06 0,25 0,09 

Hodnota p 0,22 0,069 0,18 

 

Z grafu si můžeme všimnout, že došlo k poklesu hodnot frekvence u všech 

parametrů s průběhem takovým, že nejvyšší, i když jen v malé míře, je sklon u Q75. 

 Nicméně statisticky nevýznamná data jsou zde všude s hodnotou p > 0,05. 

---  regresní přímka 
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Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Tabulka 58. Parametry pro VM na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a 0,29 -0,12 0,10 

b 45,61 60,22 78,59 

Koefic. determinace 0,095 0,097 0,10 

Hodnota p 0,18 0,18 0,20 

 

 Zvláštní případ vidíme u VM vlevo, kdy nastal nárůst frekvencí u Q25 a Q75, 

jediný medián mírně klesal. Všechna data jsou statisticky nevýznamná pro příliš 

vysokou hodnotu p. 

 

Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

---  regresní přímka 

 

 

---  regresní přímka 
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Tabulka 59. Parametry pro RF na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,49 -0,40 -0,49 

b 59,86 77,46 100,69 

Koefic. determinace 0,18 0,04 0,10 

Hodnota p 0,10 0,26 0,17 

 

 U levého RF mají sice hodnoty sestupnou tendenci, s největší u Q75, nicméně 

hodnoty mají velký rozptyl a všechna data jsou statisticky nevýznamná pro příliš 

vysokou hodnotu p. 
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Příloha č. 17: Spektrální analýza probanda č. 8 

Spektrální analýza EMG při cvičení do únavy při 75% zatížení z maximálního odporu 

pro parametry Q25, medián a Q75.  

 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Tabulka 60. Parametry pro RF na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -1,20 -2,44 -4,11 

b 66,71 95,86 141,11 

Koefic. determinace 0,58 0,84 0,83 

Hodnota p 0,01 0,0003 0,0003 

  

Z grafu vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u m. rectus femoris 

vpravo došlo u osmého probanda ve spektrálním EMG při devíti opakováních k poklesu 

všech sledovaných hodnot Q25, mediánu a Q75. Zároveň také vidíme, že se přímka 

sklání s každým kvartilem více a nejvyšší sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. 

Statisticky významná data sledujeme ve všech třech případech, kdy parametry 

Q25, medián a Q75 jsou hodnoceny jako p < 0,05. 

  

---  regresní přímka 
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Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Tabulka 61. Parametry pro VM na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,66 -1,35 -2,4 

b 52,97 66,98 95,94 

Koefic. determinace 0,47 0,53 0,56 

Hodnota p 0,024 0,016 0,01 

 

 Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u vastus 

medialis vpravo došlo u osmého probanda ve spektrálním EMG k poklesu všech 

sledovaných hodnot frekvence Q25, medián i Q75. Zároveň také vidíme, že se přímka 

sklání s každým kvartilem více a nejvyšší sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. 

Statisticky významná data sledujeme ve všech třech případech, kdy parametry Q25, 

medián a Q75 jsou hodnoceny jako p < 0,05. 

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

---  regresní přímka 

 

 

---  regresní přímka 
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Tabulka 62. Parametry pro VL na PDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -0,81 -2,08 -4,16 

b 62,23 88,80 131,80 

Koefic. determinace 0,50 0,82 0,90 

Hodnota p 0,02 0,0004 0,00005 

 

 Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u VL vpravo došlo ve 

spektrálním EMG k poklesu všech sledovaných hodnot frekvence Q25, medián i Q75. 

Zároveň také vidíme, že se přímka sklání s každým kvartilem více a nejvyšší sklon ze 

tří sledovaných má parametr Q75.  

Statisticky významná data sledujeme ve všech třech případech, kdy parametry 

Q25, medián a Q75 jsou hodnoceny jako p < 0,05. 

 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

Tabulka 63. Parametry pro VL na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -2,38 -2,29 -3,16 

b 61,87 71,38 88,04 

Koefic. determinace 0,91 0,96 0,91 

Hodnota p 0,00004 0,000003 0,00004 

 

---  regresní přímka 
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 Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u VL vlevo došlo ve 

spektrálním EMG k poklesu všech sledovaných hodnot frekvence Q25, medián i Q75. 

Zároveň také vidíme, že nejvyšší sklon ze tří sledovaných má parametr Q75.  

Na tomto grafu vidíme v průběhu regresní přímky minimální rozptyl hodnot, 

který je vyjádřen vysokou hodnotou koeficientu determinace. Velmi statisticky 

významná data sledujeme ve všech třech případech, kdy parametry Q25, medián a Q75 

jsou hodnoceny jako p < 0,05. 

 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Tabulka 64. Parametry pro VM na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -1,53 -1,39 -2,12 

b 54,79 65,45 86,04 

Koefic. determinace 0,66 0,61 0,89 

Hodnota p 0,005 0,008 0,00009 

  

Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u vastus medialis 

vlevo došlo ve spektrálním EMG k poklesu všech sledovaných hodnot frekvence Q25, 

medián i Q75. Zároveň také vidíme, že se přímka sklání s každým kvartilem více a 

nejvyšší sklon ze tří sledovaných má parametr Q75.  

Statisticky významná data sledujeme ve všech třech případech, kdy parametry 

Q25, medián a Q75 jsou hodnoceny jako p < 0,05. 

---  regresní přímka 
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Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

Tabulka 65. Parametry pro RF na LDK 

 Q25 Q50 Q75 

a -1,13 -1,44 -2,10 

b 67,60 84,38 113,08 

Koefic. determinace 0,81 0,58 0,61 

Hodnota p 0,0006 0,01 0,008 

 

 U posledního sledovaného svalu na levé DK, tedy u RF jsme opět dostali 

klesající trend regresních přímek, přičemž největší sklon zaznamenáváme u Q75. 

Všechna data jsou navíc statisticky významná, jelikož hodnota p < 0,05. 

 

---  regresní přímka 

 

 


