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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Popis projektu:  

1. předkladatel projektu: Matouš Tuček, podpis …………… 

2. řešitel projektu: Matouš Tuček 

3. název výzkumného projektu: Individuální pohybový kompenzační program pro ovlivnění 

správného držení těla u profesionálních jezdců ve freestyle BMX disciplíně flatland. 

4. cíle výzkumného projektu: Hlavním cílem je vytvořit pro elitní české sportovce bmx flatlandu 

individuální pohybový kompenzační program, který by vedl ke zlepšení jejich držení těla. Tato 

práce by měla napomoci předním českým jezdcům k lepšímu poznání svého těla, upevnění 

zdraví a zkvalitnění pohybových stereotypů. Jezdci díky individuálnímu pohybovému 

kompenzačnímu programu dostanou základní informace o tom, jak správně svaly posilovat, 

protahovat, uvolňovat, ale i jak správně dýchat a celkově relaxovat. 

5. Použité metody: Pro sběr dat byla využita metoda rozhovoru a pozorování (odborné 

posuzování). 

6. způsob zásahu: jedná se o neinvazivní metodu 

7. časové souvislosti: tříměsíční kompenzační program, z toho probandi cvičí třikrát týdně, jednou 

týdně jsou kontrolovány řešitelem projektu. 

8. financování projektu: s účastí v pohybovém kompenzačním programu není spojeno s žádnou 

odměnou 

9. rizika výzkumného projektu: Pro minimalizaci nežádoucích účinků budou probandi instruováni, 

aby cvičili podle instrukcí a cviky si neupravovali.  

10. přínos výzkumného projektu: Jezdci díky individuálnímu pohybovému kompenzačnímu 

programu dostanou základní informace o tom, jak správně svaly posilovat, protahovat, 

uvolňovat, ale i jak správně dýchat a celkově relaxovat.  

11. Při zařazení do studie budou data probandů uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle platných 

zákonů České republiky. Jezdci jsou si vědomi, že mohou být i přes anonymizaci snadno 

identifikovatelní. Po skončení jejich individuálního kompenzačního programu budou seznámeni 

se svými výsledky.  

12. Na konci intervence budou získané vstupní a výstupní výsledky porovnány a v tištěné formě 

předány a vysvětleny probandům. Výsledky budou publikovány v diplomové práci. 

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že souhlasím se svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem 

měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se 

na vše podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na 

své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí. 

 

Datum .................... 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: ...........................  Podpis: ....................................  

Jméno a příjmení účastníka....................................                            Podpis: .................................... 



 

 

Příloha č. 3 - Seznam použitých zkratek: 

AFA - American freestyle association 

apod. - a podobně 

BIA - bioelektrická impedanční analýza 

bilat. - bilaterálně (oboustranně) 

BMX - Bicycle moto cross 

CNS - centrální nervová soustava 

C-Th - cervico - thorakální přechod 

DK - dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

ed. - edition 

E.T. - The Extra - Terrestrial (mimozemšťan) 

et al. - et alii (a kolektiv) 

FMX - freestyle moto cross 

FTVS UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

HKK - horní končetiny 

HK - horní končetina 

Hl. - hlavní 

KHE - Karlsruhe (flatlandová firma pojmenovaná podle města Karlsruhe)  

L - levá strana 

LS - lumbosakrální 

Lsh. - levá ruka shora 

LSM - laboratoř sportovní motoriky 

m. - musculus (sval) 

mm. - musculi (svaly) 

MČR - Mistrovství České republiky 

N - nádech (u kompenzačního programu) 

n - nedosah rukou v cm (u vyšetření hypermobility) 

NPS - nesprávný pohybový stereotyp 

obr. - obrázek 

PS - pohybový stereotyp 

P - pravá strana  

Pr - provedení  

Psh. - pravá ruka shora 



 

 

SPS - správný pohybový stereotyp 

Th-L - thorako - lumbální přechod 

tj. - to je 

USA - The United States of America 

ÚPS - úprava pohybového stereotypu 

V - výdech 

ZP - základní poloha 

 

Příloha č. 4 - Seznam tabulek: 

Tab. č. 1: Základní charakteristika probandů 

Tab. č. 2: Vstupní dynamické vyšetření probanda 1 

Tab. č.3: Vstupní dynamické vyšetření probanda 2 

Tab. č.4: Vstupní dynamické vyšetření probanda 3 

Tab. č.5: Vstupní dynamické vyšetření probanda 4 

Tab. č.6: Vstupní dynamické vyšetření probanda 5 

Tab. č. 7: Výstupní dynamické vyšetření probanda 1 

Tab. č. 8: Výstupní dynamické vyšetření probanda 2 

Tab. č. 9: Výstupní dynamické vyšetření probanda 3 

Tab. č. 10: Výstupní dynamické vyšetření probanda 4 

Tab. č. 11: Výstupní dynamické vyšetření probanda 5 

 

Příloha č. 5 - Seznam obrázků: 

Obr. č. 1: Svalové dysbalance v oblasti pánve a dolní části trupu 

Obr. č. 2: Svalové dysbalance v oblasti hlavy, krku a horní části trupu  

Obr. č. 3: Vstupní segmentová analýza  probanda 1 

Obr. č. 4: Vstupní segmentová analýza probanda 2 

Obr. č. 5: Vstupní segmentová analýza probanda 3 

Obr. č. 6: Vstupní segmentová analýza probanda 4 

Obr. č. 7: Vstupní segmentová analýza probanda 5 

Obr. č. 8: Výstupní segmentová analýza probanda 1 

Obr. č. 9: Výstupní segmentová analýza probanda 2 

Obr. č. 10: Výstupní segmentová analýza probanda 3 

Obr. č. 11: Výstupní segmentová analýza probanda 4 

Obr. č. 12: Výstupní segmentová analýza probanda 5 



 

 

Příloha č. 6 – Fotogalerie vstupního statického vyšetření probanda 1 – pohled zezadu, 

zepředu, z boku (zleva) 

 

  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 

 

Příloha č. 7 – Fotogalerie vstupního statického vyšetření probanda 1 – pohled zezadu, 

zepředu, z boku (zleva) 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 



 

 

Příloha č. 8 – Fotogalerie vstupního statického vyšetření probanda 2 – pohled zezadu, 

zepředu, z boku (zleva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 

 

Příloha č. 9 – Fotogalerie výstupního statického vyšetření probanda 2 – pohled zezadu, 

zepředu, z boku (zleva) 

 

  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 



 

 

Příloha č. 10 – Fotogalerie vstupního statického vyšetření probanda 3 – pohled zezadu, 

zepředu, z boku (zprava) 

 

  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 

 

Příloha č. 11 – Fotogalerie výstupního statického vyšetření probanda 2 – pohled 

zezadu, zepředu, z boku (zprava) 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 



 

 

Příloha č. 12 – Fotogalerie vstupního statického vyšetření probanda 4 – pohled zezadu, 

zepředu, z boku (zprava) 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 

 

Příloha č. 13 – Fotogalerie výstupního statického vyšetření probanda 4 – pohled 

zezadu, zepředu, z boku (zprava) 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 



 

 

Příloha č. 14 – Fotogalerie vstupního statického vyšetření probanda 5 – pohled zezadu, 

zepředu, z boku (zleva) 

 

  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 

 

Příloha č. 15 – Fotogalerie výstupního statického vyšetření probanda 5 – pohled 

zezadu, zepředu, z boku (zleva) 

 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 

  



 

 

Příloha č. 16 – Tanita MC-980 

 

(Zdroj: lekarske-vahy.cz, 6.12. 2015) 

 

Příloha č. 17 – Fotogalerie triků – Steam roller, Gerator 

 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 

 

 


