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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise 

 

  



 
 

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


 
 

Příloha č. 3: Umístění elektrod dle programu MegaWin 

 

m. rectus femoris:      m. vastus medialis           m. vastus lateralis 

                  

 

  



 
 

Příloha č. 4: Fotodokumentace během měření 

 

Cvičení probanda č. 1 na přístroji legpress během měření: 

 

 

Cvičení probanda č. 2 na přístroji legpress během měření: 

 

  



 
 

Příloha č. 5: Amplituda EMG během únavy (proband č. 1) 

 

Amplitudový EMG během svalové únavy při 8 kontrakcích: 

 

 

  



 
 

Příloha č. 6: Analýza amplitudy EMG probanda č. 2 

 

Sledované svaly na PDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 29,262 5,029 

b 407,571 25,394 

Koeficient 

determinace 
0,824  

Hodnota p 0,001  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 170,786 42,149 

b 1272,964 212,845 

Koeficient 

determinace 
0,688  

Hodnota p 0,006  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 121,619 41,293 

b 771,214 208,518 

Koeficient 

determinace 
0,523  

Hodnota p 0,026  

 

 

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

amplitudy EMG. 

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

kdy se jejich hodnoty pohybovali pod hranicí 0,05, konkrétně 0,001, 0,006 a 0,026. 

U prvních dvou vzorků vidíme na grafu jen malý rozptyl hodnot u vzrůstající 

regresní přímky, což nám dokazují hodnoty koeficientu determinace, které se velmi 

blíží k 1. 

  



 
 

Sledované svaly na LDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 27,429 4,361 

b 447,071 22,021 

Koeficient 

determinace 
0,846  

Hodnota p 0,0007  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 92,607 21,297 

b 1716,393 107,545 

Koeficient 

determinace 
0,719  

Hodnota p 0,005  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 84,75 29,62 

b 1163 149,575 

Koeficient 

determinace 
0,506  

Hodnota p 0,029  

  

Druhý proband zvládl osmkrát zopakovat pohyb se zátěží, než se vyčerpal. Opět 

se potvrdila stoupající tendence amplitudy EMG u LDK pro všechny svaly. Navíc jsou 

data statisticky významná, vyplývající z hodnot p (0,0007, 0,005 a 0,029). 

U prvních dvou vzorků vidíme na grafu jen malý rozptyl hodnot u vzrůstající 

regresní přímky, což nám dokazují hodnoty koeficientu determinace, které se velmi 

blíží k 1. 

  



 
 

Příloha č. 7: Analýza amplitudy EMG probanda č. 3 

 

Sledované svaly na PDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 22,327 9,52 

b 506,2 59,075 

Koeficient 

determinace 
0,333  

Hodnota p 0,047  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 53,733 22,689 

b 1300,067 140,785 

Koeficient 

determinace 
0,338  

Hodnota p 0,045  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 32,757 16,189 

b 942,733 100,453 

Koeficient 

determinace 
0,255  

Hodnota p 0,077  

 

 U PDK třetího probanda vidíme ve všech případech stoupající tendenci 

amplitudy EMG. Zároveň ale také poměrně značný rozptyl jednotlivých hodnot jak 

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

která jsou poměrně nízká. 

Co se týká významnosti, tak u svalů rectus femoris a vastus medialis jsou 

hraničně statisticky významné, kdežto vastus lateralis je o něco málo mimo hranici 

hladiny významnosti. 

  



 
 

Sledované svaly na LDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 14,273 4,836 

b 527,8 30,007 

Koeficient 

determinace 
0,461  

Hodnota p 0,018  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 51,182 15,036 

b 935,4 93,296 

Koeficient 

determinace 
0,54  

Hodnota p 0,009  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 45,364 10,26 

b 875 63,662 

Koeficient 

determinace 
0,673  

Hodnota p 0,002  

 

 Tentokrát zvládl proband opakovat pohyb na legpressu desetkrát, než se svaly 

unavily a nedokázal pokračovat ve cvičení. Také u LDK můžeme sledovat nárůst 

amplitudy EMG u všech tří svalů. 

Navíc jsou všechna data statisticky významná vzhledem k velmi nízkým 

hodnotám p, které dosáhly velmi nízkých hodnot (0,18, 0,009 a 0,002). 

  



 
 

Příloha č. 8: Analýza amplitudy EMG probanda č. 4 

 

Sledované svaly na PDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 19,464 4,383 

b 457,149 16,603 

Koeficient 

determinace 
0,757  

Hodnota p 0,007  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 150,321 56,069 

b 929 250,748 

Koeficient 

determinace 
0,508  

Hodnota p 0,043  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 65,786 35,425 

b 754,286 158,426 

Koeficient 

determinace 
0,29  

Hodnota p 0,122  

 

 Čtvrtý proband nadále potvrzuje nárůst amplitudy EMG během zátěže do 

svalové únavy, kdy v jeho případě proběhlo sedm opakování, kdy už dále nemohl 

pokračovat. 

 Z tabulky si můžeme všimnout, že statisticky nevýznamná jsou data ze svalu 

vastus lateralis, kdy jeho hodnota p dosáhla čísla 0,122. Navíc jde vidět i větší rozptyl 

hodnot v grafu. Svaly vastus medialis a rectus femoris jsou naopak pod hodnotou 0,05 a 

tedy statisticky významné. 

  



 
 

Sledované svaly na LDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 21,536 9,282 

b 462 41,512 

Koeficient 

determinace 
0,422  

Hodnota p 0,068  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 87,143 30,623 

b 698,143 136,949 

Koeficient 

determinace 
0,542  

Hodnota p 0,036  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 103,964 42,454 

b 732,286 189,862 

Koeficient 

determinace 
0,454  

Hodnota p 0,058  

 

 Nárůst amplitudy sledujeme i u levé DK čtvrtého probanda. 

 Data u rectu femoris a vastus lateralis překročili těsně hranici hladiny 

významnosti 0,05, konkrétně nabrali hodnot 0,068 respektive 0,058. Jediná statisticky 

významná data jsou u svalu vastus medialis, který nabral hodnotu p 0,036. 

 

  



 
 

Příloha č. 9: Analýza amplitudy EMG probanda č. 5 

 

Sledované svaly na PDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 92,25 26,179 

b 512,857 117,077 

Koeficient 

determinace 
0,655  

Hodnota p 0,017  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 52,5 22,845 

b 743,286 102,168 

Koeficient 

determinace 
0,416  

Hodnota p 0,07  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 109,75 30,583 

b 934,857 136,77 

Koeficient 

determinace 
0,664  

Hodnota p 0,016  

 

 U pátého probanda pokračuje obdoba nárůstu EMG amplitudy ve všech 

extenzorech kolenního kloubu. 

 U rectu femoris a vastu lateralis jde vidět postupné navyšování hodnot a jsou 

statisticky významné (0,017 a 0,016), oproti tomu má vastus medialis nevyrovnaný 

nárůst hodnot a je statisticky nevýznamný s p hodnotou lehce nad hladinou významnosti 

0,07. 

 

  



 
 

Sledované svaly na LDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 40,357 9,141 

b 344,571 40,88 

Koeficient 

determinace 
0,755  

Hodnota p 0,007  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 85,071 42,464 

b 1724,143 189,906 

Koeficient 

determinace 
0,334  

Hodnota p 0,101  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 201,893 59,309 

b 1605 265,239 

Koeficient 

determinace 
0,638  

Hodnota p 0,019  

 

Tento proband zvládl sedm svalových kontrakcí, než došlo ke svalové únavě. 

Nárůst amplitudy EMG je z grafů jasně zřetelný. 

A stejně tak jako na pravé, tak i na levé DK můžeme vidět, že nárůst u RF a VL 

je poměrně plynulý a jsou to data statisticky významná. Naopak u VM se hodnoty 

nevyrovnaně střídají a je statisticky nevýznamný. 

 

  



 
 

Příloha č. 10: Analýza amplitudy EMG probanda č. 6 

 

Sledované svaly na PDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 24,891 10,14 

b 535,288 74,627 

Koeficient 

determinace 
0,314  

Hodnota p 0,033  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 56,804 11,292 

b 574,439 83,108 

Koeficient 

determinace 
0,688  

Hodnota p 0,0005  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 26,787 8,409 

b 738,136 61,895 

Koeficient 

determinace 
0,454  

Hodnota p 0,009  

 

 

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

amplitudy EMG. 

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

kdy se jejich hodnoty pohybovali pod hranicí 0,05, konkrétně 0,033, 0,0005 a 0,009. 

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

přímky, což nám dokazuje relativně vysoká hodnota koeficientu determinace. 

  



 
 

Sledované svaly na LDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 45,563 7,154 

b 753,424 52,656 

Koeficient 

determinace 
0,782  

Hodnota p 0,0008  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 38,797 14,189 

b 1003,651 104,434 

Koeficient 

determinace 
0,37  

Hodnota p 0,021  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 25,028 8,171 

b 855,818 60,139 

Koeficient 

determinace 
0,432  

Hodnota p 0,012  

  

Šestý proband zvládl při zátěži 75% z maximální váhy opakovat cvik 

dvanáctkrát, než se unavil. Ve všech případech můžeme vidět nárůst amplitudy 

 Data u všech svalů pro levou dolní končetinu jsou statisticky významná pro její 

nízké hodnoty p blížící se k 0 (0,0008, 0,021 a 0,012). 

U vzorku pro m. rectus femoris zároveň vidíme na grafu jen malý rozptyl hodnot 

u vzrůstající regresní přímky, což nám dokazuje relativně vysoká hodnota koeficientu 

determinace. 

 

  



 
 

Příloha č. 11: Analýza amplitudy EMG probanda č. 7 

 

Sledované svaly na PDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 34,262 10,595 

b 858,571 53,502 

Koeficient 

determinace 
0,575  

Hodnota p 0,018  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 15,381 13,782 

b 1389,786 69,597 

Koeficient 

determinace 
0,034  

Hodnota p 0,307  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 22,607 9,405 

b 578,643 47,495 

Koeficient 

determinace 
0,406  

Hodnota p 0,053  

 

 U pravé DK sedmého probanda, který zvládl osm opakování do vyčerpání, je z 

grafů patrný nárůst amplitudy EMG. 

RF je statisticky významný (0,018), kdežto data u vastů, konkrétně u VM je 

nevýznamný pro vysokou p hodnotu 0,307, kde jsou i na grafu vidět velmi nevyrovnané 

rozdíly v hodnotách. A VL jen minimálně přesahuje hranici hladiny významnosti, 

konkrétně dosahuje hodnoty 0,053 

 

  



 
 

Sledované svaly na LDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 28,464 15,169 

b 1940,536 76,599 

Koeficient 

determinace 
0,265  

Hodnota p 0,109  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 36,369 9,71 

b 622,964 49,036 

Koeficient 

determinace 
0,65  

Hodnota p 0,009  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 34,238 15,49 

b 1217,928 78,224 

Koeficient 

determinace 
0,357  

Hodnota p 0,069  

 

 U levé DK vidíme jednoznačný růst amplitudy EMG, nejvíce u VM. 

Tato strana je opakem pravé, kdy statisticky významná data jsou právě pro VM 

(0,009) a pro RF nevýznamná (0,109). Malou měrou se nad hranici hladiny 

významnosti dostal VL (0,069). 

  



 
 

Příloha č. 12: Analýza amplitudy EMG probanda č. 8 

 

Sledované svaly na PDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

b 68,536 13,795 

a 553,428 61,695 

Koeficient 

determinace 
0,798  

Hodnota p 0,004  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 39,321 15,06 

b 678,571 67,352 

Koeficient 

determinace 
0,492  

Hodnota p 0,048  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 63,643 26,617 

b 1103,571 119,036 

Koeficient 

determinace 
0,44  

Hodnota p 0,062  

  

Poslední osmý proband opakoval cvičení sedmkrát, kdy už pak nemohl 

pokračovat v provedení pohybu. I tentokrát je nárůst amplitudy EMG zřetelný u všech 

svalů. 

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

RF a VM, kdy dosáhli hodnot 0,004 a 0,048. Jediný VL zůstal nevýznamný pro hodnotu 

p těsně nad hladinu významnosti 0,062. 

 

  



 
 

Sledované svaly na LDK (RF – rectus femoris, VM – vastus medialis, VL – vastus 

lateralis) 

 

Rectus femoris Hodnota Střední chyby 

a 17,214 4,616 

b 472,143 20,642 

Koeficient 

determinace 
0,683  

Hodnota p 0,013  

 

Vastus medialis Hodnota Střední chyby 

a 33,821 15,391 

b 1600,571 68,831 

Koeficient 

determinace 
0,39  

Hodnota p 0,079  

 

Vastus lateralis Hodnota Střední chyby 

a 92,5 24,14 

b 1806,286 107,956 

Koeficient 

determinace 
0,695  

Hodnota p 0,012  

 

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

stoupala i u ní, což můžeme vidět na grafech výše. 

 Pro levou DK byla významná data u RF a VL (0,013 a 0,012), kdežto u VM byla 

statisticky nevýznamná pro p hodnotu 0,079, která je lehce nad hladinou významnosti. 

 

  



 
 

Příloha č. 13: Spektrální analýza probanda č. 2 

 

Spektrální analýza únavy při zátěži 75% z maximální váhy do vyčerpání pro parametry 

Q25, medián a Q75. 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,903 0,471 

b 73,341 2,381 

Koeficient 

determinace 
0,276  

Hodnota p 0,104  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -1,902 0,688 

b 103,63 33,474 

Koeficient 

determinace 
0,487  

Hodnota p 0,033  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -2,904 0,848 

b 144,938 4,285 

Koeficient 

determinace 
0,605  

Hodnota p 0,014  

 

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

osmi opakováních, klesají hodnoty všech kvartilů. 

 Statisticky nevýznamná jsou data u Q25 s p hodnotou 0,104, naopak u Q50 a 

Q75 vidíme nízké p hodnoty a data jsou významná (0,033 a 0,014). A také vidíme, že se 

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

parametr Q75. 

  



 
 

Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,908 0,354 

b 49,238 1,79 

Koeficient determinace 0,443  

Hodnota p 0,043  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,988 0,374 

b 62,453 1,89 

Koeficient determinace 0,46  

Hodnota p 0,039  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -0,665 0,349 

b 85,478 1,764 

Koeficient determinace 0,272  

Hodnota p 0,106  

 

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

Q25 a mediánu máme data statisticky významná pro p hodnoty 0,043 a 0,039. Větší 

rozptyl hodnot u Q75 znamená, vyšší hodnotu p 0,106 a data jsou tedy statisticky 

nevýznamná. Zde vidíme případ kdy sklon je neobvykle vyšší u Q25 oproti Q75. 

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,49 0,242 

b 46,044 1,221 

Koeficient determinace 0,308  

Hodnota p 0,089  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -1,057 0,321 

b 58,311 1,619 

Koeficient determinace 0,585  

Hodnota p 0,016  

 

  



 
 

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -1,407 0,466 

b 70,683 2,353 

Koeficient determinace 0,537  

Hodnota p 0.023  

 

 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. 

 Statisticky významná data nacházíme u Q50 a Q75 pro p hodnoty 0,016 a 0,023, 

kdežto u Q25 je p hodnota vyšší, konkrétně 0,089. A také vidíme, že se přímka sklání 

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

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,803 0,342 

b 53,384 1,727 

Koeficient determinace 0,392  

Hodnota p 0,057  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,922 0,315 

b 63,215 1,588 

Koeficient determinace 0,52  

Hodnota p 0,026  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -1,317 0,284 

b 74,305 1,435 

Koeficient determinace 0,745  

Hodnota p 0,003  

 

 U levého vastu lateralis pokračuje klesající křivka spektrální analýzy EMG ve 

všech třech kvartilech. 

 Kvartily Q50 a Q70 považujeme za statisticky významné. Hodnota p u Q25 je 

hraniční, kdy dosahuje 0,057 a těsně tak překračuje hladinu významnosti. A také 



 
 

vidíme, že se přímka sklání s každým kvartilem více a nejvyšší sklon ze tří sledovaných 

má parametr Q75. 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -1,119 0,233 

b 54,781 1,177 

Koeficient determinace 0,759  

Hodnota p 0,003  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,814 0,248 

b 62,11 1,255 

Koeficient determinace 0,581  

Hodnota p 0,017  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -0,897 0,352 

b 74,042 1,777 

Koeficient determinace 0,44  

Hodnota p 0,043  

 

 U mediálního vastu je zřetelně vidět pokles regresních přímek z grafu ve všech 

případech. A také ve všech případech vidíme statistickou významnost, kdy p < 0,05, 

tedy konkrétně 0,003, 0,017 a 0,043. 

Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a 1,297 0,262 

b 55,702 1,324 

Koeficient determinace 0,77  

Hodnota p 0,002  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a 1,621 1,204 

b 88,299 6,082 

Koeficient determinace 0,103  

Hodnota p 0,227  



 
 

 

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a 0,392 0,786 

b 137,974 3,969 

Koeficient determinace 0,12  

Hodnota p 0,635  

 

 Levý rectus femoris se jako první vymyká hypotéze o klesající tendenci 

sledovaných hodnot frekvence a to ve všech sledovaných kvartilech. Z grafu lze vidět, 

že kolísání hodnot je obrovsky různorodé a hodnoty p jsou vysoké až na Q25 (0,002). 

  



 
 

Příloha č. 14: Spektrální analýza probanda č. 3 

 

Spektrální analýza únavy při zátěži 75% z maximální váhy do vyčerpání pro parametry 

Q25, medián a Q75. 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,229 0,412 

b 76,84 2,556 

Koeficient determinace 0,08  

Hodnota p 0,59  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,494 0,653 

b 113,07 4,056 

Koeficient determinace 0,05  

Hodnota p 0,47  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -0,684 0,52 

b 158,28 3,23 

Koeficient determinace 0,07  

Hodnota p 0,22  

 

Z grafů 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. 

 Nicméně hodnoty v průběhu zátěže jsou velmi odlišné, což lze vidět na grafu 

výše. To se odrazilo i na statistické významnosti, kdy všechny parametry Q25, medián a 

Q75 jsou hodnoceny jako p > 0,05, tedy nevýznamné. 

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

nejvyšší sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. 

  



 
 

Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -1,146 0,317 

b 55,379 1,966 

Koeficient determinace 0,573  

Hodnota p 0,007  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -1,203 0,396 

b 70,013 2,458 

Koeficient determinace 0,477  

Hodnota p 0,016  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -1,122 0,872 

b 96,853 5,413 

Koeficient determinace 0,068  

Hodnota p 0,23  

  

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

všech tří parametrů. 

Co se týče statistické významnosti, mezi významné patří parametr Q25 a Q50 

pro p hodnoty 0,007 a 0,016, kdežto u parametru Q75 dosáhla hodnota p 0,23, navíc jde 

u tohoto parametru vidět velký rozptyl hodnot v průběhu jednotlivých frekvencí. 

Z tabulky také vidíme, že sklon přímky zůstává přiměřeně podobný pro všechny 

parametry. 

 

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,722 0,249 

b 50,969 1,546 

Koeficient determinace 0,451  

Hodnota p 0,02  

 



 
 

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,751 0,263 

b 62,121 1,634 

Koeficient determinace 0,442  

Hodnota p 0,02  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -0,727 0,295 

b 74,404 1,83 

Koeficient determinace 0,36  

Hodnota p 0,04  

 

 I u vastu lateralis pokračuje klesající tendence, která je znázorněná na grafech 

výše pro všechny tři parametry. 

 Navíc jsou všechna data statisticky významná, jelikož hodnota p < 0,05 u všech 

tří parametrů (0,02, 0,02 a 0,04). Z tabulky vidíme, že sklon přímky zůstává přiměřeně 

podobný pro všechny parametry. 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

K 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,434 0,244 

b 57,869 1,515 

Koeficient determinace 0,193  

Hodnota p 0,113  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,971 0,294 

b 72,512 1,822 

Koeficient determinace 0,525  

Hodnota p 0,01  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -1,905 0,977 

b 118,122 6,062 

Koeficient determinace 0,237  

Hodnota p 0,087  

 



 
 

 U levé DK má vastus lateralis také zřetelný pokles regresní přímky v grafu u 

všech 3 sledovaných oblastí. 

 V grafu pro Q25 vidíme větší kolísavost hodnot a tento parametr je statisticky 

nevýznamný (0,113). Parametr Q75 překročil těsně hladinu významnosti (0,087). A 

jediný medián je pod hodnotou hladiny významnosti a je tedy statisticky významný, 

konkrétně 0,01. A také vidíme, že se přímka sklání s každým kvartilem více a nejvyšší 

sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a 0,034 0,363 

b 50,257 2,255 

Koeficient determinace 0,123  

Hodnota p 0,92  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,211 0,188 

b 63,709 1,171 

Koeficient determinace 0,027  

Hodnota p 0,29  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a 0,18 0,603 

b 79,88 3,745 

Koeficient determinace 0,113  

Hodnota p 0,77  

 

 U mediálního vastu na levé dolní končetině vyšli výsledky různorodé. Hodnoty 

velmi kolísaly a to se odrazilo i na výsledných grafech. Jak můžeme vidět výše, u Q25 a 

Q75 stoupá pod malým úhlem regresní přímka vzhůru, načež u mediánu míří opačným 

směrem. 

 Nicméně hodnoty jsou natolik od sebe odlišné, že se to projevilo i v hodnotách 

p, které jsou výrazně nad hladinou významnosti 0,05. Konkrétně jsou hodnoty pro 

jednotlivé parametry 0,92, 0,29 a 0,77. 

  



 
 

Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,473 0,416 

b 64,343 2,583 

Koeficient determinace 0,031  

Hodnota p 0,29  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,971 0,562 

b 104,367 3,49 

Koeficient determinace 0,18  

Hodnota p 0,12  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -1,291 0,254 

b 140,91 1,576 

Koeficient determinace 0,734  

Hodnota p 0,001  

 

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

grafu vidíme pokles všech regresních přímek. 

 Nicméně statisticky významná část je jen u kvartilu Q75 pro hodnotu p 0,001. 

Ostatní dva kvartily Q25 a medián jsou pro hodnotu p > 0,05. Konkrétně dosahují 

hodnot 0,29 a 0,12 a jsou tedy statisticky nevýznamné.  

A také z tabulky vidíme, že se přímka sklání s každým kvartilem více a nejvyšší 

sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. 

  



 
 

Příloha č. 15: Spektrální analýza probanda č. 4 

Spektrální analýza únavy při zátěži 75% z maximální váhy do vyčerpání pro 

parametry Q25, medián a Q75. 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,591 3,058 

b 102,521 13,676 

Koeficient determinace 0,378  

Hodnota p 0,08  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -8,08 2,908 

b 128,672 13,005 

Koeficient determinace 0,528  

Hodnota p 0,039  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -14,225 4,212 

b 189,941 18,838 

Koeficient determinace 0,634  

Hodnota p 0,02  

 

 Čtvrtý proband provedl 7 opakování, než se unavil a nemohl dále pokračovat. 

Vidíme, že došlo k poklesu hodnot frekvence u všech parametrů. 

 Ze sledovaných parametrů jsou statisticky významné kvartily Q50 a Q75 pro p 

hodnoty 0,039 a 0,02. Pro Q25 přesahuje lehce hladinu významnosti o tři desetiny, tedy 

konkrétně má hodnotu 0,08. A také vidíme, že se přímka sklání s každým kvartilem více 

a nejvyšší sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. 

Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -8,76 5,346 

b 106,719 23,908 

Koeficient determinace 0,219  

Hodnota p 0,162  



 
 

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -10,256 5,236 

b 132,463 23,417 

Koeficient determinace 0,321  

Hodnota p 0,107  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -12,728 4,14 

b 168,821 18,517 

Koeficient determinace 0,585  

Hodnota p 0,028  

 

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

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

hodnot frekvence u Q25, medián i Q75. Na druhou stranu jsou statisticky významná 

data jen u kvartilu Q75 pro p hodnotu 0,028, další dva parametry dosáhly vysokých 

hodnot 0,107 a 0,162 a jsou tedy vyšší než hladina významnosti. Z tabulky také vidíme, 

že s každým kvartilem je strmější sklon přímky. 

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,805 4,032 

b 89,782 18,032 

Koeficient determinace 0,235  

Hodnota p 0,15  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -6,023 5,34 

b 105,051 23,881 

Koeficient determinace 0,04  

Hodnota p 0,31  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -8,115 4,773 

b 135,991 21,348 

Koeficient determinace 0,239  

Hodnota p 0,15  



 
 

 

Z grafů 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. 

Nicméně hodnoty p u všech parametrů dosahují vyšších čísel, než je hladina 

významnosti a jsou tedy statisticky nevýznamné. Hodnoty jsou 0,15, 0,31 a 0,15. 

Nejstrmější sklon přímky, tedy i pokles frekvencí má třetí kvartil Q75. 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -5,772 2,456 

b 85,353 10,984 

Koeficient determinace 0,429  

Hodnota p 0,065  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -6,25 2,614 

b 105,566 11,689 

Koeficient determinace 0,44  

Hodnota p 0,062  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -9,556 5,524 

b 148,4 24,706 

Koeficient determinace 0,249  

Hodnota p 0,144  

 

Z grafů 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. 

 Parametry Q25 a Q50 těsně překročili hladinu významnosti, když se hodnoty p 

dostali do čísel 0,065 a 0,062. A kvartil Q75 dosáhl ještě vyšší hodnoty, tedy 0,144 a 

jsou tak statisticky nevýznamné. 

 Tabulka udává, že míra sklonu přímky se postupně zvětšuje s jednotlivými 

kvartily.  



 
 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -7,088 4,06 

b 90,27 18,158 

Koeficient determinace 0,254  

Hodnota p 0,141  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -7,674 4,11 

b 113,408 18,383 

Koeficient determinace 0,293  

Hodnota p 0,12  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -11,409 2,026 

b 158,049 9,06 

Koeficient determinace 0,83  

Hodnota p 0,002  

 

Z grafů 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 

Parametry Q25 a Q50 překročili hladinu významnosti, když se hodnoty p dostali 

do vyšších čísel 0,141 a 0,12. Naopak kvartil Q75 je statisticky významný pro nízkou p 

hodnotu 0,002.  

Tabulka udává, že míra sklonu přímky se postupně zvětšuje s jednotlivými 

kvartily. 

Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,421 3,795 

b 96,433 16,974 

Koeficient determinace 0,237  

Hodnota p 0,15  

 



 
 

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -4,136 4,5 

b 112,565 20,126 

Koeficient determinace 0,026  

Hodnota p 0,4  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -5,832 2,997 

b 148,666 13,404 

Koeficient determinace 0,317  

Hodnota p 0,109  

 

Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u rectu femoris vlevo 

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

Všechny parametry Q25, medián a Q75 překročili hladinu významnosti, když se 

hodnoty p dostali do vyšších čísel než 0,05, tedy konkrétně nabrali hodnot 0,15 a 0,4 a 

0,109. Nejvyšší míru sklonu přímky sledujeme netypicky u prvního kvartilu. 

  



 
 

Příloha č. 16: Spektrální analýza probanda č. 5 

Spektrální analýza únavy při zátěži 75% z maximální váhy do vyčerpání pro 

parametry Q25, medián a Q75. 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,73 2,237 

b 102,693 10,006 

Koeficient determinace 0,573  

Hodnota p 0,03  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -9,187 1,815 

b 131,958 8,12 

Koeficient determinace 0,803  

Hodnota p 0,003  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -15,118 3,404 

b 192,084 15,222 

Koeficient determinace 0,757  

Hodnota p 0,007  

 

Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u rectu femoris vpravo 

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

Dále jsou všechny parametry statisticky významné, jelikož všechny hodnoty p < 

0,05. Konkrétně dosahují hodnot 0,03, 0,003 a 0,007. Sklon přímky je vyšší postupně 

s každým kvartilem, kdy největší je u Q75. 

Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -11,26 3,733 

b 118,147 16,698 

Koeficient determinace 0,574  

Hodnota p 0,029  



 
 

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -11,185 4,733 

b 134,32 21,168 

Koeficient determinace 0,433  

Hodnota p 0,064  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -12,549 3,593 

b 166,821 16,068 

Koeficient determinace 0,651  

Hodnota p 0,017  

 

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

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

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. 

 Jediný medián ze sledovaných je lehce nad hranicí hladiny významnosti (0,064). 

Q25 a Q75 jsou statisticky významné pro hodnoty p 0,029 a 0,017. Sklon přímky je 

přiměřeně podobný pro všechny sledované kvartily. 

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,126 3,09 

b 86,639 13,82 

Koeficient determinace 0,328  

Hodnota p 0,104  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -7,23 4,144 

b 105,65 18,531 

Koeficient determinace 0,254  

Hodnota p 0,141  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -8,115 4,16 

b 133,134 18,607 

Koeficient determinace 0,318  

Hodnota p 0,108  



 
 

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

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

Nicméně všechny parametry Q25, medián a Q75 překročili hladinu 

významnosti, když se hodnoty p dostali do vyšších čísel než 0,05, tedy konkrétně 

nabrali hodnot 0,104, 0,141 a 0,108. Sklon přímky je mírně větší s každým kvartilem. 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,651 2,964 

b 87,464 10,659 

Koeficient determinace 0,422  

Hodnota p 0,069  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -6,61 2,721 

b 103,238 11,716 

Koeficient determinace 0,42  

Hodnota p 0,066  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -10,441 5,871 

b 151,1 26,566 

Koeficient determinace 0,235  

Hodnota p 0,151  

 

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

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

První dva kvartily lehce překračují hladinu významnosti, když nabrali hodnot 

0,069 a 0,066. Poslední Q75 ji překročil více a je také statisticky nevýznamný (0,151). 

Sklon přímky se zvětšuje s každým kvartilem. 

  



 
 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,231 3,346 

b 84,556 14,965 

Koeficient determinace 0,291  

Hodnota p 0,122  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -7,745 3,21 

b 114,265 14,358 

Koeficient determinace 0,445  

Hodnota p 0,06  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -10,338 1,72 

b 153,764 7,693 

Koeficient determinace 0,854  

Hodnota p 0,002  

 

Z grafů 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. První Q25 je statisticky nevýznamný. Jeho vysoká 

hodnota p dosáhla čísla 0,122. Medián je těsně nad hranicí s hodnotou p 0,06. Jediný 

Q75 je statisticky významný s hodnotou p 0,002. A také vidíme, že se přímka sklání 

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

Sval: m. rectus femoris sin.: 

T 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,599 3,276 

b 96,72 14,653 

Koeficient determinace 0,337  

Hodnota p 0,1  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -3,636 3,708 

b 110,708 16,584 

Koeficient determinace 0,064  

Hodnota p 0,37  



 
 

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -6,547 2,489 

b 150,094 11,132 

Koeficient determinace 0,496  

Hodnota p 0,046  

 

Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u rectu femoris vlevo 

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

 První dva kvartily Q25 a medián jsou statisticky nevýznamné, jelikož dosáhla 

jejich p hodnota > 0,05. Jediný parametr Q75 je statisticky významný díky p hodnotě 

0,046. 

  



 
 

Příloha č. 17: Spektrální analýza probanda č. 6 

Spektrální analýza únavy při zátěži 75% z maximální váhy do vyčerpání pro 

parametry Q25, medián a Q75. 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,447 0,291 

b 79,233 2,145 

Koeficient determinace 0,109  

Hodnota p 0,156  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,831 0,469 

b 117,082 3,454 

Koeficient determinace 0,162  

Hodnota p 0,107  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -0,62 0,407 

b 159,168 2,999 

Koeficient determinace 0,106  

Hodnota p 0,16  

 

Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy během dvanácti 

opakování u rectu femoris vpravo došlo u šestého probanda ve spektrálním EMG 

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

 Nicméně na grafu lze vidět opravdu velké rozptyly hodnot, a proto také ani 

jeden parametr není statisticky významný (0,156, 0,107 a 0,16). Navíc sklon je ve všech 

třech případech jen minimální. 

Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -1,156 0,224 

b 57,795 1,649 

Koeficient determinace 0,7  

Hodnota p 0,0004  



 
 

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -1,169 0,27 

b 72,126 1,986 

Koeficient determinace 0,617  

Hodnota p 0,001  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -1,181 0,611 

b 99,681 4,502 

Koeficient determinace 0,198  

Hodnota p 0,082  

 

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

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

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. První dva kvartily Q25 a medián jsou statisticky 

významné pro extrémně nízkou hodnotu p (0,0004 a 0,001). A naopak Q75 má 

různorodé hodnoty a tudíž je hodnota p o něco vyšší než hladina významnosti a je 

statisticky nevýznamný (0,082). Zobrazené sklony jsou ve všech případech nízké a pro 

všechny kvartily podobné. 

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -1,05 0,209 

b 55,332 1,544 

Koeficient determinace 0,686  

Hodnota p 0,0005  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -1,05 0,215 

b 66,255 1,584 

Koeficient determinace 0,675  

Hodnota p 0,0006  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -0,896 0,215 

b 77,376 1,584 

Koeficient determinace 0,597  

Hodnota p 0,002  



 
 

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

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

 Navíc všechny sledované parametry jsou statisticky významné pro jejich 

extrémně nízká čísla v p hodnotách (0,0005, 0,0006 a 0,002). Zobrazené sklony jsou ve 

všech případech nízké a pro všechny kvartily podobné. 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

T 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,251 0,198 

b 57,151 1,463 

Koeficient determinace 0,05  

Hodnota p 0,235  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,856 0,212 

b 73,454 1,559 

Koeficient determinace 0,582  

Hodnota p 0,002  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -0,738 0,81 

b 111,66 5,962 

Koeficient determinace 0,02  

Hodnota p 0,384  

 

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

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

Statistický významný je jen kvartil Q50 s hodnotou p 0,02. Další dva parametry 

mají p>0,05 a jsou tedy statisticky nevýznamné. I na grafu jde vidět rozmanitost hodnot 

u Q25 a Q75. Zobrazené sklony jsou ve všech případech nízké a nejvíce klesají u Q50 a 

Q75. 

  



 
 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,186 0,26 

b 52,142 1,914 

Koeficient determinace 0,05  

Hodnota p 0,492  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,447 0,194 

b 66,166 1,43 

Koeficient determinace 0,28  

Hodnota p 0,044  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -0,353 0,459 

b 84,274 3,38 

Koeficient determinace 0,04  

Hodnota p 0,459  

 

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

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

 Ovšem jen u mediánu lze mluvit o statistické významnosti s hodnotou p 0,044. 

Další dva kvartily přesáhly hladinu významnosti výrazně, když dosáhli hodnot 0,492 a 

0,459. Zobrazené sklony jsou ve všech případech nízké a nejvíce klesají u Q50 a Q75. 

Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,435 0,283 

b 64,957 2,084 

Koeficient determinace 0,11  

Hodnota p 0,155  

 

  



 
 

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,757 0,395 

b 104,44 2,905 

Koeficient determinace 0,196  

Hodnota p 0,084  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -1,155 0,19 

b 142,257 1,399 

Koeficient determinace 0,765  

Hodnota p 0,0002  

 

 Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u rectu femoris vlevo 

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

 Tentokrát je statisticky významný pouze Q75 s hodnotou p 0,0002. Naproti tomu 

nevýznamné jsou hodnoty pro Q25 s hodnotou p 0,155. A medián lehce překračuje 

hranici hladiny významnosti, když dosáhl hodnoty p 0,084. Z tabulky lze vyčíst, že 

sklon přímky je strmější s každým dalším kvartilem. 

  



 
 

Příloha č. 18: Spektrální analýza probanda č. 7 

Spektrální analýza únavy při zátěži 75% z maximální váhy do vyčerpání pro 

parametry Q25, medián a Q75. 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,903 0,471 

b 73,341 2,381 

Koeficient determinace 0,276  

Hodnota p 0,104  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -1,902 0,688 

b 103,631 3,474 

Koeficient determinace 0,487  

Hodnota p 0,032  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -2,903 0,848 

b 144,938 4,285 

Koeficient determinace 0,765  

Hodnota p 0,014  

 

 Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u rectu femoris vpravo 

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

frekvence Q25, medián i Q75. U tohoto svalu jsou statisticky významné kvartily Q50 a 

Q75 s p hodnotou 0,032 a 0,014. První kvartil Q25 má p hodnotu příliš vysokou (0,104) 

a je tedy nevýznamný. A také vidíme, že se přímka sklání s každým kvartilem více a 

nejvyšší sklon ze tří sledovaných má parametr Q75. 

Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,825 0,364 

b 48,988 1,84 

Koeficient determinace 0,37  

Hodnota p 0,064  



 
 

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,488 0,621 

b 62,203 3,139 

Koeficient determinace 0,058  

Hodnota p 0,462  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -0,641 0,545 

b 86,621 2,755 

Koeficient determinace 0,051  

Hodnota p 0,285  

 

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

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

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. 

 Nicméně u tohoto svalu jsou hodnoty statisticky nevýznamné, jelikož p > 0,05. 

Konkrétně dosáhly hodnot 0,064, 0,462 a 0,285. 

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,491 0,242 

b 46,044 1,221 

Koeficient determinace 0,308  

Hodnota p 0,089  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -1,057 0,321 

b 58,311 1,619 

Koeficient determinace 0,585  

Hodnota p 0,016  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -1,407 0,466 

b 70,683 2,353 

Koeficient determinace 0,537  

Hodnota p 0,023  

  



 
 

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

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

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. 

 Statisticky významná data vidíme u mediánu a Q75, kdy je jejich hodnota p < 

0,05, konkrétně tedy 0,016 a 0,023. U prvního kvartilu Q25 je p hodnota příliš vysoká a 

lehce překračuje hladinu významnosti (0,089). Z tabulky lze vyčíst, že sklon přímky je 

strmější s každým dalším kvartilem. 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -0,803 0,342 

b 53,384 1,727 

Koeficient determinace 0,392  

Hodnota p 0,057  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,921 0,314 

b 63,214 1,588 

Koeficient determinace 0,52  

Hodnota p 0,026  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -1,317 0,284 

b 74,305 1,434 

Koeficient determinace 0,745  

Hodnota p 0,003  

 

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

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

 U Q25 máme hraniční hodnotu p, která se blíží hladině významnosti a má 

hodnotu 0,057. Další parametry jsou statisticky významné pro nižší hodnoty p (0,026 a 

0,003). Z tabulky lze vyčíst, že sklon přímky je strmější s každým dalším kvartilem. 

  



 
 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -1,119 0,233 

b 54,781 1,177 

Koeficient determinace 0,759  

Hodnota p 0,003  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -0,814 0,248 

b 62,11 1,255 

Koeficient determinace 0,581  

Hodnota p 0,017  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -0,897 0,352 

b 74,042 1,777 

Koeficient determinace 0,44  

Hodnota p 0,043  

 

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

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

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. 

 Statisticky významná jsou pro tento sval všechna data, jelikož vztah p < 0,05 

platí u všech kvartilů, jednotlivě jsou hodnoty p 0,003, 0,017 a 0,043. 

Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a 1,297 0,262 

b 55,702 1,324 

Koeficient determinace 0,77  

Hodnota p 0,002  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a 1,621 1,204 

b 88,299 6,082 

Koeficient determinace 0,103  

Hodnota p 0,227  



 
 

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a 0,392 0,786 

b 137,974 3,969 

Koeficient 

determinace 
0,12  

Hodnota p 0,635  

 

 U posledního vzorku sedmého probanda, tedy u svalu rectus femoris na levé 

noze, vidíme opačný sklon a tedy rostoucí frekvence pro Q25, medián i Q75. Tento 

vzorek tedy vyvrací hypotézu. 

 Zde jsou statisticky významná data dle hodnoty p jen u Q25 (0,002). Další 

hodnoty jsou pro p > 0,05. 

  



 
 

Příloha č. 18: Spektrální analýza probanda č. 8 

Spektrální analýza únavy při zátěži 75% z maximální váhy do vyčerpání pro 

parametry Q25, medián a Q75. 

Sval: m. rectus femoris dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,591 3,058 

b 102,521 13,676 

Koeficient determinace 0,378  

Hodnota p 0,084  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -8,079 2,908 

b 128,672 13,005 

Koeficient determinace 0,528  

Hodnota p 0,039  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -14,225 4,212 

b 189,941 18,838 

Koeficient determinace 0,634  

Hodnota p 0,02  

  

Z grafů vidíme, že vlivem rostoucí lokální svalové únavy u rectu femoris vpravo 

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

 U tohoto vzorku jsou statisticky významná data u mediánu a Q75 pro p hodnoty 

0,039 a 0,02. Naopak pro Q25 jsou data nevýznamná pro lehce vyšší hodnotu p 0,084. 

Z tabulky lze vyčíst, že sklon přímky je strmější s každým dalším kvartilem. 

Sval: m. vastus medialis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -8,76 5,346 

b 106,719 23,908 

Koeficient determinace 0,219  

Hodnota p 0,162  



 
 

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -10,256 5,236 

b 132,463 23,417 

Koeficient determinace 0,321  

Hodnota p 0,107  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -12,728 4,14 

b 168,821 18,517 

Koeficient determinace 0,585  

Hodnota p 0,028  

 

 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. Statisticky významná data vidíme u Q75, kdy je 

hodnota p < 0,05, konkrétně 0,028. Ostatní kvartily Q25 a medián jsou nevýznamné, p 

hodnoty dosahují čísel 0,162 a 0,107. A také vidíme, že se přímka sklání s každým 

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

Sval: m. vastus lateralis dx.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,805 4,032 

b 89,782 18,032 

Koeficient determinace 0,235  

Hodnota p 0,152  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -6,023 5,339 

b 105,051 23,881 

Koeficient determinace 0,04  

Hodnota p 0,31  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -8,115 4,773 

b 135,991 21,348 

Koeficient determinace 0,239  

Hodnota p 0,15  



 
 

 

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

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

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. 

 Nicméně u tohoto svalu jsou všechny hodnoty statisticky nevýznamné, jelikož p 

> 0,05. Konkrétně dosáhly hodnot 0,152, 0,31 a 0,15. Nejvyšší sklon přímky jde pomocí 

tabulky vidět u posledního parametru Q75. 

Sval: m. vastus lateralis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -5,772 2,456 

b 85,353 10,984 

Koeficient determinace 0,43  

Hodnota p 0,065  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -6,251 2,614 

b 105,566 11,689 

Koeficient determinace 0,44  

Hodnota p 0,062  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -9,556 5,524 

b 148,401 24,706 

Koeficient determinace 0,249  

Hodnota p 0,144  

 

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

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

frekvence Q25, medián i Q75. 

 U parametrů Q25 a Q50 vidíme hodnotu p těsně nad hranicí hladiny 

významnosti (0,065 a 0,062). Nevýznamný je Q75 (0,144). A také vidíme, že se přímka 

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

  



 
 

Sval: m. vastus medialis sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -7,088 4,06 

b 90,27 18,158 

Koeficient determinace 0,254  

Hodnota p 0,141  

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -7,674 4,111 

b 113,408 18,383 

Koeficient determinace 0,293  

Hodnota p 0,121  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -11,409 2,026 

b 158,05 9,06 

Koeficient determinace 0,836  

Hodnota p 0,002  

  

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

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

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. 

 U tohoto svalu je statisticky významný jen parametr Q75 pro p hodnotu 0,002. 

Další jsou nevýznamné pro mnohem vyšší hodnotu p > 0,05, konkrétně 0,141 a 0,121. 

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

sledovaných má parametr Q75. 

Sval: m. rectus femoris sin.: 

 

Q25 Hodnota Střední chyby 

a -6,421 3,795 

b 96,433 16,974 

Koeficient determinace 0,237  

Hodnota p 0,151  

 

  



 
 

 

Q50 Hodnota Střední chyby 

a -4,136 4,5 

b 112,566 20,126 

Koeficient determinace 0,026  

Hodnota p 0,4  

 

Q75 Hodnota Střední chyby 

a -5,833 2,997 

b 148,666 13,404 

Koeficient determinace 0,317  

Hodnota p 0,109  

 

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

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

hodnot frekvence Q25, medián i Q75. 

 Nicméně ani jedna hodnota není statisticky významná pro p > 0,05, konkrétně 

0,151, 0,4 a 0,109. Z tabulky vidíme, že sklon přímky zůstává přiměřeně podobný pro 

všechny parametry. 

 


