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Příloha 1: Souhlas etické komise
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Příloha 2: Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Vážený sportovče, 

byl jsi osloven k účasti ve výzkumu, který provádím jako součást své diplomové práce 

v rámci studia na Fakultě tělesné výchově a sportu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 

FTVS UK). 

Cílem práce je porovnat výsledky aerobní zátěžové diagnostiky při jízdě na kajaku na klidné 

vodě a klikové ergometrii horních končetin. 

Vedoucím práce je PhDr. Milan Bílý PhD., vedoucí katedry sportů v přírodě FTVS UK. Na 

práci se podílí Biomedicinská laboratoř FTVS UK a Laboratoř sportovní motoriky FTVS UK 

a to sice zajištěním i realizací všech zátěžových testů a laboratorních vyšetření. Testování a 

vyšetření proběhne ve dvou dnech a to v dopoledních hodinách (v březnu) v Biomedicinské 

laboratoři a loděnici FTVS UK v Troji. Účastníci absolvují stupňovaný zátěžový test při 

klikové ergometrii horních končetin a při jízdě na kajaku. 

Získané výsledky nebudou zneužity a osobní informace nebudou zveřejněny ani poskytnuty 

třetí osobě. 

Byl jsem seznámen s cíli a metodami tohoto výzkumu a se svou účastí souhlasím. 

V Praze dne …………. 2015

Jméno a příjmení Rodné číslo Podpis
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Příloha 3: Ankety vyplněné probandy 

Anketa probandům (proband č. 1)

Otázka: Odpověď:

1. Které spiroergometrické vyšetření bylo diagnosticky prokazatelnější 

– jízda na kajaku nebo kliková ergometrie horních končetin? 

a) Jízda na kajaku.

b) Kliková ergometrie. 

c) Stejně. 

2. Pokud si se zúčastnil zátěžového testu při jízdě na kajaku v bazénu 

s protiproudem, považuješ ho za prokazatelnější než jízdu na kajaku na 

klidné vodě?

a) Ano. 

b) Ne. 

3. Jaký typ spiroergometrického vyšetření nejčastěji podstupuješ? a) Běhací pás.

b) Cykloergometr. 

c) Klikovou ergometrii. 

4. Jak často podstupuješ zátěžové spiroergometrické vyšetření? a) Jedenkrát ročně v rámci 

lékařské prohlídky.

b) Dvakrát ročně.

c) Pravidelně a minimálně třikrát 

ročně.

5. Používáš v rámci speciálního tréninku měřiče TF (sporttestery)? a) Ano – pravidelně.

b) Ano – nepravidelně.

c) Ne. 

6. Je spiroergometrické vyšetření při pádlování na klidné vodě 

využitelné v praxi? Zařadil bys ho v rámci své přípravy pravidelně pro 

kontrolu své vlastní trénovanosti či pro zjištění optimálních zón 

zatížení? 

a) Ano je a zařadil bych ho.

b) Ano je, ale nezařadil bych ho.

c) Ne, není. 

7. Na základě čeho řídíš intenzitu zatížení (nasazení, úsilí) při 

speciálních aerobních i anaerobních trénincích vytrvalosti?

a) Na základě TF měřené 

sporttesterem.

b) Na základě vlastního pocitu. 

c) Na základě odebírání krevního 

laktátu. 
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Anketa probandům (proband č. 2)

Otázka: Odpověď:

1. Které spiroergometrické vyšetření bylo diagnosticky prokazatelnější 

– jízda na kajaku nebo kliková ergometrie horních končetin? 

a) Jízda na kajaku.

b) Kliková ergometrie. 

c) Stejně. 

2. Pokud si se zúčastnil zátěžového testu při jízdě na kajaku v bazénu 

s protiproudem, považuješ ho za prokazatelnější než jízdu na kajaku na 

klidné vodě?

a) Ano. 

b) Ne. 

3. Jaký typ spiroergometrického vyšetření nejčastěji podstupuješ? a) Běhací pás.

b) Cykloergometr. 

c) Klikovou ergometrii. 

4. Jak často podstupuješ zátěžové spiroergometrické vyšetření? a) Jedenkrát ročně v rámci 

lékařské prohlídky.

b) Dvakrát ročně.

c) Pravidelně a minimálně třikrát 

ročně.

5. Používáš v rámci speciálního tréninku měřiče TF (sporttestery)? a) Ano – pravidelně.

b) Ano – nepravidelně.

c) Ne. 

6. Je spiroergometrické vyšetření při pádlování na klidné vodě 

využitelné v praxi? Zařadil bys ho v rámci své přípravy pravidelně pro 

kontrolu své vlastní trénovanosti či pro zjištění optimálních zón 

zatížení? 

a) Ano je a zařadil bych ho.

b) Ano je, ale nezařadil bych ho.

c) Ne, není. 

7. Na základě čeho řídíš intenzitu zatížení (nasazení, úsilí) při 

speciálních aerobních i anaerobních trénincích vytrvalosti?

a) Na základě TF měřené 

sporttesterem.

b) Na základě vlastního pocitu. 

c) Na základě odebírání krevního 

laktátu. 

.
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Anketa probandům (proband č. 3)

Otázka: Odpověď:

1. Které spiroergometrické vyšetření bylo diagnosticky prokazatelnější 

– jízda na kajaku nebo kliková ergometrie horních končetin? 

a) Jízda na kajaku.

b) Kliková ergometrie. 

c) Stejně. 

2. Pokud si se zúčastnil zátěžového testu při jízdě na kajaku v bazénu 

s protiproudem, považuješ ho za prokazatelnější než jízdu na kajaku na 

klidné vodě?

a) Ano. 

b) Ne. 

3. Jaký typ spiroergometrického vyšetření nejčastěji podstupuješ? a) Běhací pás.

b) Cykloergometr. 

c) Klikovou ergometrii. 

4. Jak často podstupuješ zátěžové spiroergometrické vyšetření? a) Jedenkrát ročně v rámci lékařské 

prohlídky.

b) Dvakrát ročně.

c) Pravidelně a minimálně třikrát 

ročně.

5. Používáš v rámci speciálního tréninku měřiče TF (sporttestery)? a) Ano – pravidelně.

b) Ano – nepravidelně.

c) Ne. 

6. Je spiroergometrické vyšetření při pádlování na klidné vodě 

využitelné v praxi? Zařadil bys ho v rámci své přípravy pravidelně pro 

kontrolu své vlastní trénovanosti či pro zjištění optimálních zón 

zatížení? 

a) Ano je a zařadil bych ho.

b) Ano je, ale nezařadil bych ho.

c) Ne, není. 

7. Na základě čeho řídíš intenzitu zatížení (nasazení, úsilí) při 

speciálních aerobních i anaerobních trénincích vytrvalosti?

a) Na základě TF měřené 

sporttesterem.

b) Na základě vlastního pocitu. 

c) Na základě odebírání krevního 

laktátu. 
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Anketa probandům (proband č. 4)

Otázka: Odpověď:

1. Které spiroergometrické vyšetření bylo diagnosticky prokazatelnější 

– jízda na kajaku nebo kliková ergometrie horních končetin? 

a) Jízda na kajaku.

b) Kliková ergometrie. 

c) Stejně. 

2. Pokud si se zúčastnil zátěžového testu při jízdě na kajaku v bazénu 

s protiproudem, považuješ ho za prokazatelnější než jízdu na kajaku na 

klidné vodě?

a) Ano. 

b) Ne. 

3. Jaký typ spiroergometrického vyšetření nejčastěji podstupuješ? a) Běhací pás.

b) Cykloergometr. 

c) Klikovou ergometrii. 

4. Jak často podstupuješ zátěžové spiroergometrické vyšetření? a) Jedenkrát ročně v rámci 

lékařské prohlídky.

b) Dvakrát ročně.

c) Pravidelně a minimálně třikrát 

ročně.

5. Používáš v rámci speciálního tréninku měřiče TF (sporttestery)? a) Ano – pravidelně.

b) Ano – nepravidelně.

c) Ne. 

6. Je spiroergometrické vyšetření při pádlování na klidné vodě 

využitelné v praxi? Zařadil bys ho v rámci své přípravy pravidelně pro 

kontrolu své vlastní trénovanosti či pro zjištění optimálních zón 

zatížení? 

a) Ano je a zařadil bych ho.

b) Ano je, ale nezařadil bych ho.

c) Ne, není. 

7. Na základě čeho řídíš intenzitu zatížení (nasazení, úsilí) při 

speciálních aerobních i anaerobních trénincích vytrvalosti?

a) Na základě TF měřené 

sporttesterem.

b) Na základě vlastního pocitu. 

c) Na základě odebírání krevního 

laktátu. 
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Anketa probandům (proband č. 5)

Otázka: Odpověď:

1. Které spiroergometrické vyšetření bylo diagnosticky prokazatelnější 

– jízda na kajaku nebo kliková ergometrie horních končetin? 

a) Jízda na kajaku.

b) Kliková ergometrie. 

c) Stejně. 

2. Pokud si se zúčastnil zátěžového testu při jízdě na kajaku v bazénu 

s protiproudem, považuješ ho za prokazatelnější než jízdu na kajaku na 

klidné vodě?

a) Ano. 

b) Ne. 

3. Jaký typ spiroergometrického vyšetření nejčastěji podstupuješ? a) Běhací pás.

b) Cykloergometr. 

c) Klikovou ergometrii. 

4. Jak často podstupuješ zátěžové spiroergometrické vyšetření? a) Jedenkrát ročně v rámci 

lékařské prohlídky.

b) Dvakrát ročně.

c) Pravidelně a minimálně třikrát 

ročně.

5. Používáš v rámci speciálního tréninku měřiče TF (sporttestery)? a) Ano – pravidelně.

b) Ano – nepravidelně.

c) Ne. 

6. Je spiroergometrické vyšetření při pádlování na klidné vodě 

využitelné v praxi? Zařadil bys ho v rámci své přípravy pravidelně pro 

kontrolu své vlastní trénovanosti či pro zjištění optimálních zón 

zatížení? 

a) Ano je a zařadil bych ho.

b) Ano je, ale nezařadil bych ho.

c) Ne, není. 

7. Na základě čeho řídíš intenzitu zatížení (nasazení, úsilí) při 

speciálních aerobních i anaerobních trénincích vytrvalosti?

a) Na základě TF měřené 

sporttesterem.

b) Na základě vlastního pocitu. 

c) Na základě odebírání krevního 

laktátu. 
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Anketa probandům (proband č. 6)

Otázka: Odpověď:

1. Které spiroergometrické vyšetření bylo diagnosticky prokazatelnější 

– jízda na kajaku nebo kliková ergometrie horních končetin? 

a) Jízda na kajaku.

b) Kliková ergometrie. 

c) Stejně. 

2. Pokud si se zúčastnil zátěžového testu při jízdě na kajaku v bazénu 

s protiproudem, považuješ ho za prokazatelnější než jízdu na kajaku na 

klidné vodě?

a) Ano. 

b) Ne. 

3. Jaký typ spiroergometrického vyšetření nejčastěji podstupuješ? a) Běhací pás.

b) Cykloergometr. 

c) Klikovou ergometrii. 

4. Jak často podstupuješ zátěžové spiroergometrické vyšetření? a) Jedenkrát ročně v rámci lékařské 

prohlídky.

b) Dvakrát ročně.

c) Pravidelně a minimálně třikrát 

ročně.

5. Používáš v rámci speciálního tréninku měřiče TF (sporttestery)? a) Ano – pravidelně.

b) Ano – nepravidelně.

c) Ne. 

6. Je spiroergometrické vyšetření při pádlování na klidné vodě 

využitelné v praxi? Zařadil bys ho v rámci své přípravy pravidelně pro 

kontrolu své vlastní trénovanosti či pro zjištění optimálních zón 

zatížení? 

a) Ano je a zařadil bych ho.

b) Ano je, ale nezařadil bych ho.

c) Ne, není. 

7. Na základě čeho řídíš intenzitu zatížení (nasazení, úsilí) při 

speciálních aerobních i anaerobních trénincích vytrvalosti?

a) Na základě TF měřené 

sporttesterem.

b) Na základě vlastního pocitu. 

c) Na základě odebírání krevního 

laktátu. 
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Příloha 4: Výsledek testu normality dat

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

VO2max K VO2max J SF K SF J DF K DF J

N 6 6 6 6 6 6

Normal 
Parametersa,b

Mean 56,33 54,67 189,83 188,50 62,67 52,33

Std. Deviation 5,391 6,532 9,683 9,607 5,854 5,203

Most Extreme 
Differences

Absolute ,142 ,252 ,218 ,271 ,212 ,239

Positive ,123 ,252 ,126 ,137 ,212 ,239

Negative -,142 -,175 -,218 -,271 -,121 -,195

Test Statistic ,142 ,252 ,218 ,271 ,212 ,239

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,200c,d ,200c,d ,190c ,200c,d ,200c,d

O2Tep K O2Tep J VT K VT J Vmax K Vmax J

N 6 6 6 6 6 6

Normal 
Parameters

a,b
Mean 21,83 21,83 2,4450 2,4400 152,100 127,317

Std. Deviation 2,639 2,927 ,26090 ,35944 6,3504 16,6599

Most Extreme 
Differences

Absolute ,291 ,311 ,249 ,274 ,182 ,263

Positive ,291 ,311 ,249 ,201 ,132 ,180

Negative -,142 -,221 -,164 -,274 -,182 -,263

Test Statistic ,291 ,311 ,249 ,274 ,182 ,263

Asymp. Sig. (2-tailed) ,124
c

,072
c

,200
c,d

,180
c

,200
c,d

,200
c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

K - kliková ergometri

J - jízda na kajaku


