
Příloha č.1: Souhlas etické komise



Příloha č. 2: Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Jmenuji se Adéla Ludvíková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V mé bakalářské práci budu zkoumat vliv 
sportovní masáže na pozátěžovou bolest u dívek juniorské kategorie synchronizovaného 
plavání. 

Plavkyním budou masírovány dolní končetiny ihned po čtyřech sobotních tréninkových 
jednotkách přizpůsobeným výzkumu. První a druhý týden budou masírovány strany dolních 
končetin (přední a zadní strana), třetí týden dolní končetiny celé a pro porovnání, čtvrtý týden 
masírovány nebudou. Aby došlo k bolesti, bude jim do tréninkových jednotek vložen 
intervalový trénink šlapání vody.

Pro získání dat z mého výzkumu nebudou využity invazivní metody. 

Ubezpečuji Vás, že získané informace budou zpracovány anonymně a budou využity pouze 
pro účely mé závěrečné práce.

Osobní údaje (jméno a datum narození), které vyžaduje Etická komise, jsou součástí úředního 
dokladu. Vyplněním těchto údajů dáváte souhlas k účasti ve výzkumu.

Děkuji

jméno:………………………………………………………………. 

datum narození:……………………………………………………..

podpis:………………………………………………………………



Příloha č. 3: Seznam obrázků, tabulek a grafů

Obrázek č. 1: Typy svalových vláken

Obrázek č. 2: Elementy kosterního svalu

Obrázek č. 3: Nervosvalová ploténka

Obrázek č. 4: „Klouzání“ myozinových vláken po aktinovém vlákně a následná kontrakce 

svalové buňky

Obrázek č. 5: Svalové bříško

Obrázek č. 6: Energetické zdroje při výkonu

Obrázek č. 7: Šlapání vody

Obrázek č. 8: vlevo – příprava na výšlap; vpravo – výšlap

Tabulka č. 1: Symptomy ztráty vody

Tabulka č. 2: Ztráta iontů

Tabulka č. 3: Rychlosti pasivní regenerace

Tabulka č. 4: Výskyt bolesti svalů dolních končetin podle subjektivního pocitu probandky 

SP1

Tabulka č. 5: Výskyt bolesti svalů dolních končetin podle subjektivního pocitu probandky 

SP2

Tabuka č. 6: Výskyt bolesti svalů dolních končetin podle subjektivního pocitu probandky 

SP3

Graf č. 1: Hodnocení bolesti svalů SP1

Graf č. 2: Hodnocení bolesti svalů SP2

Graf č. 3: Hodnocení bolesti svalů SP3



Příloha č. 4: Anamnestický dotazník

Dotazník

Na základě tohoto anamnestického dotazníku chci čtenáře seznámit se 

synchronizovanými plavci/plavkyněmi a zjistit, které prostředky regenerace jsou nimi

preferované.

1. Pohlaví sportovce:

a) muž

b) žena

2. Věk sportovce:

3. Jak dlouho se věnuješ synchronizovanému plavání?

4. Na jaké úrovni synchronizované plavání provozuješ?  

a) rekreační

b) výkonnostní

c) vrcholová

5. Jakou disciplínu plaveš?

6. Věnuješ se rekreačně ještě jiným sportům?, uveď:



7. Jak pravidelně se rekreačnímu sportu věnuješ?

a) vícekrát v týdnu, kolikrát:

b) jednou týdně

c) nepravidelně

8. Jaká je intenzita tvého tréninku synchronizovaného plavání?   

a) dvoufázový (dvakrát denně)

b) každodenní

c) trénink vícekrát v týdnu, kolikrát:

9. Při kterém druhu tréninku cítíš druhý den únavu či bolest svalů?

a) synchronizované průprava (figury, sestavy)

b) kondiční plavání

c) suchá příprava

10. Jaká část těla tě po pátečním plaveckém tréninku synchronizovaného plavání nejvíce bolí?

a) záda, jaká část (krční, hrudní, bederní):

b) horní končetiny

c) dolní končetiny, jaká část (přední, zadní část):

d) břicho

e) vše



11. Jaká oblast stehenního svalu tě druhý den po tréninku, soustředěném na posílení dolních 

končetin, bolí?

a) přední část

b) zadní část

c) celý stehenní sval

d) žádná

12. Jakou regeneraci preferuješ?

a) aktivní (masáž, vyplavání, vyběhání…), jakou: 

b) pasivní (spánek, odpočinek…)

13. Zaškrtl/a-li jsi v otázce 12. odpověď a), jak často proceduru využíváš?

14. Myslíš si, že ti procedura, kterou jsi uvedl/a v otázce 12. pomáhá? (1 - zcela souhlasím, 2 -

nejspíš ano, 3 - nevím, 4 - nejspíš ne, 5 - zcela nesouhlasím)

1 2 3 4 5

15. Setkal/a si se již se sportovní masáží jako regenerační procedurou?

a) ano

b) ne

16. Myslíš si, že by ti bolesti svalů po pravidelných návštěvách sportovního maséra mohly 

rychleji odeznít? (1 - zcela souhlasím, 2 - nejspíš ano, 3 - nevím, 4 - nejspíš ne, 5- zcela 

nesouhlasím)

1 2 3 4 5



Příloha č. 5: Figury juniorské kategorie synchronizovaného plavání







upraveno, zdroj: http://www.synchro-plzen.cz/docs/Figury/Juniorky.pdf



Příloha č. 6: Výšlap

zdroj: fotografie z vlastních zdrojů


