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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PROBANDA 

Já, níže podepsaná: ……………………………………………………………………. 

souhlasím, že jsem byla v rozhovoru s fyzioterapeutkou a prostřednictvím tohoto 

informovaného souhlasu dostatečně a srozumitelně seznámena s účelem a cílem výzkumu. 

Výzkum bude prováděn za účelem diplomové práce v rámci magisterského studia, 

studentkou magisterského studia oboru fyzioterapie FTVS UK v Praze. Cílem této diplomové 

práce je zjistit, zda pomocí aplikace tapu dle Mulliganova konceptu dojde k snížení úrazovosti 

v hlezenním kloubu u hráček basketbalu.  

Testování hráček bude prováděno během tréninků (3x týdně: pondělí, středa, čtvrtek) 

ve sportovní uzavřené hale. Tape bude nalepen u vybraných hráček pokaždé před zahájením 

rozcvičení před tréninkem a po tréninku bude odlepen. Aplikovány budou dva příčné 

neelastické tapy na hlezenní kloub, kterými se zajistí postero-laterální sklopení distální fibuly. 

Tapovací pásky se nalepí od zevního kotníku s postero-laterálním sklopením fibuly,  

dále se stáčí šikmo pře Achillovu šlachu a končí antero-mediálně na holenní kosti. 

Během celého tréninku se bude zaznamenávat sebemenší zranění v oblasti hlezenního 

kloubu u tapovaných hráček. Po zápase bude ještě každá testovaná hráčka dotázána,  

zda během tréninku nedošlo k poranění hlezenního kloubu a následně získaná data 

zaznamenána. 

Dále prohlašuji, že: 

- jsem byla informována o tom, jakou formou bude výzkum probíhat 

- jsem byla informována o způsobu dokumentace a prezentace výsledků teto studie 

- jsem byla informována o tom, že veškeré mnou poskytnuté osobni údaje  

budou dokumentovány anonymně (bez uvedení mého jména a příjmení, data narozeni) 

- mi bylo umožněno vše si rozvážit a zeptat se na vše, co považuji za podstatné 

- souhlasím s postupem experimentu a výzkumnými metodami  

- jsem si vědoma, že moje účast na diplomové práci je dobrovolná, a že z ní mohu  

z jakéhokoliv důvodu kdykoliv odstoupit 

 

V Praze    Datum:  

 

Proband:………………….  Podpis:…………………………… 

 

Terapeut: Kristýna Jarešová  Podpis:…………………………… 

 



Příloha č. 3: Vstupní dotazník 

 

DOTAZNÍK – MULLIGAN KONCEPT 

Kristýna Jarešová, studentka 4. ročníku fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 

pořádá průzkum o zranění hlezenního kloubu u hráček basketbalu v týmu SK Aritma Praha.  Data budou použita 

jako podklad k diplomové práci. Dotazník je zcela anonymní a vyplnění dotazníku zabere cca 1 minutu. 

Zaškrtněte či vypište jednu nejvíce se hodící možnost. 

 

1) Jaký je Váš rok narození, výška a váha (prosím vypište)? 

Rok narození ……………………………. 

Výška ……………………………………  

Váha ……………………………………. 

2) Jak dlouho hrajete basketbal? 

 méně než rok 

 1 – 2 roky 

 3 – 4 let 

 5 – 6 let 

 7 – 8 let 

 9 – 10 let 

 Více jak 11 let 

3) Za jakou věkovou kategorii hrajete? 

 mladší žákyně 

 starší žákyně 

 mladší dorostenky 

 starší dorostenky 

 ženy 

4) Jakou basketbalovou soutěž hrajete? 

 oblastní přebor 

 1. ligu 

 2. ligu 

 extraligu 

5) Na jakém postu nejčastěji hrajete? 

 rozehrávač 

 křídlo 

 pivot 

6) Měla jste někdy zranění kotníku? 

 ano 

 ne 

8a) Pokud ano, nejčastěji šlo o zranění… 



 pravého hlezenního kloubu 

 levého hlezenního kloubu 

8b) Kolik zranění jste v něm prodělala? 

 1 

 2  

 3 

 4 

 Více než 4 

9a) Měla jste poraněn i druhý hlezenní kloub? 

 Ano pravý 

 Ano levý 

 Ne 

9b) Kolik zranění jste v něm prodělala? 

 1 

 2  

 3 

 4 

 Více než 4 

10) Naposled byl poraněn…. 

 pravý hlezenní kloub 

 levý hlezenní kloub 

11) Kdy jste prodělala poslední zranění častěji poraněného hlezenního kloubu (zaškrtněte nejvhodnější)? 

 před týdnem 

 před měsícem 

 před čtvrt rokem 

 před půl rokem 

 před ¾ rokem 

 před rokem 

 před rokem a půl 

 před dvěma roky 

 déle než před dvěma roky 

12) Jakým způsobem bylo řešeno poslední zranění častěji poraněného hlezenního kloubu? 

 konzervativně  

 operačně 

13) Měla jste někdy operován častěji poraněný hlezenní kloub? 

 ano 

 ne 

 

 



14) Poslední poranění častěji zraněného hlezenního kloubu se mi přihodilo během…. 

 tréninku 

 zápasu 

15) Jak dlouho trvala rekonvalescence po posledním zranění (tj. po jaké době jste se byla schopná vrátit  

do plného tréninkového zatížení)? 

 týden 

 2 týdny 

 měsíc 

 2 – 3 měsíce 

 4 – 5 měsíců 

 půl roku 

 ¾ roku 

 rok 

 více než rok 

16) Používáte během tréninků a zápasů některou z níže uvedených pomůcek na naposled poraněný hlezenní 

kloub? 

 ano, používám ortézu  

 ano, používám pevný fixační tape 

 ano, používán kineziotape 

 ano, používám elastické obinadlo 

 ne, nepoužívám žádnou kompenzační pomůcku 

 jiné …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Výstupní dotazník 

DOTAZNÍK – MULLIGAN KONCEPT 

Tento dotazník je závěrečným výstupem výzkumu, který byl zaměřen na tapování dle Mulliganova konceptu 

jako prevenci před zraněním hlezenního kloubu. Tento výzkum probíhal 3x týdně v době tréninků (pondělí, 

středa, čtvrtek). Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere zhruba 1 minutu.  

 

1a) Došlo u Vás ke zranění hlezenního kloubu při ošetření tapem dle Mulliganova konceptu? 

 Ano 

 Ne 

1b) V případě, že jste v otázce č. 1 odpověděla Ano, uveďte prosím kolikrát: 

 1 

 2 

 3 

 Více než 3x 

1c) Pokud jste prodělala zranění během ošetření tapem dle Mulliganova konceptu,  

jakým způsobem bylo toto zranění léčeno? 

 konzervativně 

 operačně 

1d) Jak dlouho jste po tomto zranění nemohla trénovat? 

 týden 

 2 týdny 

 měsíc 

 2 – 3 měsíce 

 4 – 5 měsíců 

 půl roku 

 ¾ roku 

 rok 

 více než rok 

 Neomezovalo mě to v tréninku 

 Nedokážu posoudit 

2) Omezoval Vás tento druh tapu při pohybu? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

3) Měla jste důvěru k tapu dle Mulliganova konceptu? 

 Ano, nebála jsem se hrát naplno  

 Spíše ano 

 Spíše ne 



 Ne, bála jsem se hrát naplno 

4) Prosím zaškrtněte pro Vás pravdivá tvrzení týkající se aplikovaného tapu: 

 Vyhovovala mi rychlá doba nalepení 

 Po aplikaci tapu mě zatapovaná oblast bolela 

 Vyhovuje mi více, než-li předchozí pomůcky, které jsem používala jako prevenci zranění hlezenního 

kloubu 

 Po odlepení tapu se u mě vyskytly pocity svědění, pálení nebo vyrážka 

5) Nalepený tape mi většinou vydržel (neodlepil se) po celou dobu tréninku: 

 Ano 

 Spíše ano (odlepil se ke konci tréninku) 

 Spíš ne (odlepil se na začátku tréninku) 

 Ne  

6) Pokud jste doposud používala jinou pomůcku na již dříve poraněný hlezenní kloub, prosím porovnejte  

ho s tímto druhem tapu. Prosím, zaškrtněte dříve využívaný druh pomůcky a následně vypište porovnání 

s Mulligan tapem (např. v porovnání s dříve používanou pomůckou jsem se cítila jistěji x neměla jsem 

k němu důvěru) 

 Používala jsem ortézu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Používala jsem pevnou tapovací pásku: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Používala jsem kineziotape: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 Používala jsem obvazovací materiál: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Používala jsem jinou pomůcku: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Nepoužívala jsem žádnou pomůcku, proto to nedokážu porovnat: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

7) Prosím vypište své další názory týkající se tapu hlezenního kloubu dle Mulligana: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

8) Měla byste zájem se tento druh tapování naučit a dále ho používat jako prevenci úrazu hlezenního kloubu? 



 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Dotazník: Ankle Injury Severity Scale – Scoring Sheet 

ZÁVAŽNOST ZANĚNÍ KOTNÍKU : SCALE - SCORING SHEET 

Následující stupnice platí pro prvních 24 hodin po Vašem zranění kotníku. Zaškrtněte, prosím, jeden čtvereček  

v každém oddíle, který nejpřesněji popisuje Vaše zranění: 

CHŮZE 

neschopna zatížit dolní končetinu plnou vahou   □ 

schopna chůze - avšak kulháním     □ 

schopna chůze normálně, ale s bolestí   □ 

žádná bolest při chůzi     □ 

ZTUHLOST 

Při pohybu jsem zaznamenala: 

Ztuhlost kotníku      □  

Kotník nebyl ztuhlý     □ 

OTOK 

Otok kotníku byl: 

Znatelný      □ 

Minimální      □ 

Nebyl přítomen      □ 

BĚH 

Myslíte si, že jste byla schopná běhu po Vašem zranění: 

Ano, zcela normálně     □ 

Ano, ale bylo to obtížné     □ 

Ne       □ 

CHŮZE ZE SCHODŮ 

Myslíte si, že chůze ze schodů byla po zranění možná obvyklým způsobem: 

Ano       □ 

Ne       □ 

SKÁKÁNÍ 

Myslíte si, že jste mohla po zranění skákat a dopadat na obě nohy? 

Ano       □ 

Ne       □ 

SPANÍ 

Noc po zranění bylo moje spaní: 

Narušené bolestí kotníku     □ 

Bolest kotníku nenarušila moje spaní   □ 

 

 

 

 



Příloha č. 6: Shrnutí výsledků studie 

 


