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Informovaný souhlas 
s testováním pro účely získání podkladů k diplomové práci na FTVS UK 

 
Dovoluji si požádat o informovaný souhlas s účastí ve výzkumu v rámci diplomové práce 
s názvem:  Případová studie involuce kinematiky chůze a běhu otce a syna, seniora a muže 
středního věku a otce a dcery ve středním věku. 
 
Autor DP (hlavní řešitel): Bc. Gabriela Raková 
Školitel (v případě studentské práce): Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
 
Cíle sledování: měření časoprostorových parametrů chůze a běhu 
Místo měření a spolupráce: FTVS UK, Laboratoř sportovní metodiky 
Časové souvislosti spojené s měřením: Maximálně 4 hodiny, jedenkrát 
Formy sledování:  Určení tělesného složení bioimpedanční metodou 
   Měření tělesných segmentů metodou Zaciorského 
   Kinematická analýza 3D pohybovým záznamem Coda – chůze a běh 
Metoda měření: neinvazivní, nebolestivá 
Riziko spojené s měřením: není známé 
Odměna: není 
 
 
Získaná data (výsledky) nebudou zneužity, osobní data nebudou zveřejněna. Výsledky budou 
publikovány v diplomové práci, jména budou nahrazena pouze iniciálami.  
 
S účastí na výše uvedeném měření pro zpracování v diplomové práci souhlasím. 
 
Jméno:  
Rok narození:  
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: ……………………………..   Datum podpisu:………………… 
 
 
 
 
  



















Příloha č. 4 

Obrázek, laboratorního testování vyhodnocené v prostředí Kinovea 0.8.15. 

 

 

 

 



Příloha č. 5 Kvalitativní zhodnocení techniky běhu  
Proband JT ve fázi odrazu při rychlosti 17 km/h 

 
Pozice hlavy – pohled vpřed 
Náklon – mírně vpřed, vyrovnaný 
Horní končetiny – kmitají v opačném rytmu než dolní končetiny, vyrovnávají pohyb trupu a 
hlavy 
Dolní končetiny  -  koleno švihové nohy se pohybuje vpřed, odrazová noha v plné extezi 
běžeckého luku. 
 
Proband JT ve fázi dokroku. 

 
Došlap na patu, nejprve na vnější stranu paty s převalením dovnitř na klenbu a celé chodidlo. 
Koleno je pokrčené, tělo absorbuje několikanásobek vlastní váhy 
Moment vertikály při rychlosti 17 km/h u probanda JT. 

 
Švihová noha je přímo pod kyčlemi. Tělo se posouvá vpřed, ohýbá se kyčel jako příprava na 
novou hnací fázi. 
 



Proband LT ve fázi odrazu při rychlosti 9 km/h, nejvyšší dosažené při testu.  

 
Pozice hlavy – pohled vpřed 
Náklon – mírně vpřed, hrudní kifoza přerušuje náklon 
Horní končetiny – kmitají v opačném rytmu než dolní končetiny, vyrovnávají pohyb trupu a 
hlavy 
Dolní končetiny  -  švihové noha již téměř ve fázi dopadu, odrazová noha se nedostává do plné 
extenze běžeckého luku. Chybí letová fáze běhu.  
 
Proband LT ve fázi dokroku při rychlosti 9 km /h. 

 
Koleno je pokrčené, tělo absorbuje několikanásobek vlastní váhy, švihová noha se neskládá pod 
kyčel.  
 
Fáze vertikály proband LT při rychlosti 9 km/h 

 
 
 
 



Proband JK ve fázi odrazu při rychlosti 15 km/h 

 
Pozice hlavy – pohled vpřed 
Náklon – mírně vpřed, vyrovnaný 
Horní končetiny – kmitají v opačném rytmu než dolní končetiny, vyrovnávají pohyb trupu a 
hlavy 
Dolní končetiny  -  koleno švihové nohy se pohybuje vpřed, odrazová noha v plné extenzi 
běžeckého luku. 
 
Proband JK ve fázi dokroku při rychlosti 15 km/h. 

 
Došlap na špičku, nejprve na vnější okraj bříška, absence dotyku paty. Koleno není pokrčené, 
tělo absorbuje několikanásobek vlastní váhy, lze říct, že dochází k tvrdému dopadu, brzdná síla 
prostupuje nohou, která způsobuje brzdění a možné zranění v oblasti kolena, kyčle a bederní 
páteře.  
 
Proband JK ve fázi vertikály při rychlosti 15 km/h 

 
Koleno švihové nohy je 
pokleslé, což poukazuje na 
přílišnou pronaci došlapové 
nohy, kyčel došlapující nohy 
se stáčí a destabilizuje bedra. 
Na fotografické 
dokumentaci při pohledu ze 
zadu chodidla znatelně 
protínají středovou osu.  
 
 

 



Proband MK ve fázi odrazu při rychlosti 18 km/h 

  
Pozice hlavy – pohled vpřed 
Náklon – mírně vpřed, vyrovnaný 
Horní končetiny – kmitají v opačném rytmu než dolní končetiny, vyrovnávají pohyb trupu a 
hlavy 
Dolní končetiny  -  koleno švihové nohy se pohybuje vpřed, odrazová noha v plné extenzi 
běžeckého luku.  
 
Proband MK ve fázi dokroku v rychlosti 18 km/h. 

 
Došlap na patu, nejprve na vnější stranu paty s převalením dovnitř na klenbu a celé chodidlo. 
Koleno je pokrčené, tělo absorbuje několikanásobek vlastní váhy 
 
Proband MK, fáze vertikály při rychlosti 18 km/h 

 
Akce nohou je symetrická i přes znatelné vytočení chodidel vně z osy.  
 


