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Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise FTVS UK  

  



 

 

Příloha č. 2: Vzor Informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
Vážená paní, vážený pane, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 

1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové 

práce s názvem Efekt fitness konceptu Flowin na rovnováhu a spinální segmentální stabilizaci. 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit efekt fitness konceptu Flowin na rovnováhu a 

spinální segmentální stabilizaci. Hodnoceni budou zdraví cvičenci skupinových lekcí Flowin u 

několika trenérů v České Republice, kteří budou ochotni ke spolupráci. Měření bude provedeno 

jednorázově v prostředí, kde běžně cvičíte. Stav vaší rovnováhy bude měřen Y balance testem za 

pomoci jednoduchého posuvného zařízení jednotlivě na horní a dolní polovině těla. Spinální 

segmentální stabilizace bude měřena pomocí tonometru na principu australské školy. Součástí 

testování bude dotazník, ve kterém vyplníte otázky týkající se Vašich zkušeností se cvičební 

deskou Flowin. Celé měření zabere přibližně 15 minut.  

Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u tohoto typu 

testování. 

Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny a fotografie budou upraveny tak, aby identifikace 

nebyla možná. Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná 

v diplomové práci, případně budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. 

 V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Očekávaným přínosem výzkumu je objektivní zhodnocení efektu cvičení s fitness 

podložkou Flowin, která se stále více využívá i v oboru rehabilitace a vědecké ověření či 

vyvrácení účinků, které slibují výrobci konceptu. Odměnou za Vaši účast ve výzkumu bude 

zhodnocení výsledků Vašeho měření, které obdržíte spolu s informacemi, jak mohou naměřené 

parametry ovlivňovat Váš zdravotní stav. V případě zájmu o plnou verzi diplomové práce Vám 

bude též poskytnuta po obhájení emailem (te.mrazkova@seznam.cz). 

 

Jméno a příjmení hlavního řešitele a předkladatele.............................Podpis…………… 

 

Osoba, která provedla poučení:……………………………Podpis:…………..……… 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím se svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla 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 dostala jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. 

Byla jsem poučena o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli 

odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

hlavního řešitele projektu. 

 

Místo, datum ....................................................................................................................... 

 

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

 

 

  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

Příloha č. 3: Vzor dotazníku pro účastníka měření 

DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKA MĚŘENÍ  

(Informace vyplňte hůlkovým písmem nebo zakroužkujte pravdivé) 
 

Jméno účastníka1:………………………… Pořadové číslo:………………..  

 

Pohlaví:  ŽENA  MUŽ    Rok narození:………………… 

Jak dlouho na Flowinu cvičíte?:     

 DO PŮL ROKU (počet měsíců):………………………………………… 

 DÉLE NEŽ PŮL ROKU (uveďte, jak dlouho)…………………………. 

 JSEM INSTRUKTOR (uveďte, jak dlouho vedete lekce)……………… 

Kolikrát týdně na Flowinu cvičíte?:………………………………… 

Prodělali jste zranění v posledních třech letech nebo máte zdravotní komplikace, 

které by mohli ovlivnit výsledky měření?   ANO  NE 

 

Pokud ANO, jaké? ....................................................................................  

Budete chtít zaslat mailem výsledky vašeho měření po zpracování dat a porovnání 

s ostatními účastníky?2   ANO  NE  

Váš email: 

……………………………………………………………………………………… 

Budete chtít zaslat mailem plnou verzi diplomové práce po jejím obhájení?3 

ANO  NE 

Podepsal jste informovaný souhlas:  ANO  NE 

 

 

Jméno trenéra: 

.……………………………………………………………………………….. 

 

Název fitness zařízení/ město:………………………………………………. 

 

Flowin koncept: FLOWIN BASIC  FLOWIN PRO POKROČILÉ 

 

FLOWIN PILATES  FLOWIN VE ZDRAVOTNÍM 

CVIČENÍ 

 

Vzdělání trenéra:  

Vyškolený v konceptu Flowin s certifikátem fitness Statera ANO  NE 

Fyzioterapeut        ANO  NE 

                                                 
1 Vaše jméno nebude použito v diplomové práci; Zaznamenány v diplomové práci budou pouze vaše iniciály, pohlaví, 

rok narození, pod kterým trenérem a jak dlouho cvičíte 
2 V případě dostatku času Vám výsledky spočítám a zhodnotím hned na místě měření, případně do týdne zašlu na 

emailovou adresu. Předpokládané zpracování a porovnání dat všech účastníků výzkumu je únor 2017 
3 Předpokládané datum obhajoby je květen 2017 



 

 

Příloha č. 4: Vzor záznamu měření 

ZÁZNAM MĚŘENÍ:     Pořadové číslo:……………….. 

Datum: 

ROVNOVÁHA: Y BALANCE TEST 
 

DOLNÍ POLOVINA TĚLA:  

Délka dolní končetiny v centimetrech:  

Levá:        Pravá:   

Směr LEVÁ PRAVÁ 

ANTERIORNÍ   

POSTEROMEDIÁLNÍ   

POSTEROLATERÁLNÍ   

CELKOVÉ SKÓRE   

 

HORNÍ POLOVINA TĚLA:  

Délka horní končetiny v centimetrech:  

Levá:        Pravá:   

Směr LEVÁ PRAVÁ 

MEDIÁLNÍ   

SUPEROLATERÁLNÍ   

INFEROLATERÁLNÍ   

CELKOVÉ SKÓRE   

 

SPINÁLNÍ SEGMENTÁLNÍ STABILIZACE:  

Testy stabilizační funkce m. transversus abdominis vleže na zádech pomocí 

tonometru a v kombinaci s elevací dolní končetiny: 

 Body za zvýšení 

hodnot rtuťového 

sloupce tonometru 

Body za snížení 

hodnot rtuťového 

sloupce tonometru 

Test stabilizační funkce 

m. TA 
  

Kombinace s elevací 

LEVÉ DK 
  

Kombinace s elevací 

PRAVÉ DK 
  



 

 

Příloha č. 5: Seznam obrázků:  

Obrázek č. 1: Cvičební podložka FLOWIN®; (Flowin.com; 2005-2017)  

Obrázek č. 2: Princip frikce; (Stehlíková a kol., 2013)  

Obrázek č. 3: Příklad cviku z konceptu FLOWIN® BASIC, „Běh“; (Větrovský, 2014)  

Obrázek č. 4: Příklad cviku z konceptu FLOWIN® ve zdravotním cvičení, 

inspirovaného šikmým sedem; (Suchá a Větrovská, 2016)  

Obrázek č. 5: Příklad cviku z konceptu FLOWIN® PILATES, „Zarolování do stran“; 

(Rožmberská, 2016)  

Obrázek č. 6: Princip vzniku nitrobřišního tlaku (svalová souhra mezi bránicí, pánevním 

dnem a svaly přední a zadní části trupu; (Kolář a Lewit, 2005)  

Obrázek č. 7: Testování spinální segmentální stabilizace pomocí Stabilizeru; (Roussel  

a kol., 2009)  

Obrázek č. 8: Y Balance test - přístroj a testování postero-mediálním směrem na pravé 

dolní končetině; (Plisky a kol., 2009)  

 

 

  



 

 

Příloha č. 6: Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Výsledky měření - začátečníci - Spinální segmentální stabilizace 

Tabulka č. 2: Výsledky měření v % - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - LDK 

Tabulka č. 3: Výsledky měření v % - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - PDK 

Tabulka č. 4: Výsledky měření v %  - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - LHK 

Tabulka č. 5: Výsledky měření v % - začátečníci - Rovnováha - Y Balance test - PHK 

Tabulka č. 6: Výsledky měření - začátečníci - Průměrné hodnoty výsledků skupiny 

Tabulka č. 7: Výsledky měření - pokročilí - Spinální segmentální stabilizace 

Tabulka č. 8: Výsledky měření v % - pokročilí - Rovnováha - Y Balance test - LDK 

Tabulka č. 9: Výsledky měření v % - pokročilí - Rovnováha - Y Balance test - PDK 
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u jednotlivých skupin 

Tabulka č. 20: Rozdíly ve výsledcích testování spinální segmentální stabilizace  
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Příloha č. 7: Seznam grafů 

Graf č. 1: Porovnání výsledků testování spinální segmentální stabilizace u jednotlivých 

skupin 

Graf č. 2: Porovnání výsledků testování rovnováhy na dolní polovině těla u jednotlivých 

skupin 

Graf č. 3: Porovnání výsledků testování rovnováhy na horní polovině těla u jednotlivých 

skupin 

Graf č. 4: Hodnocení výsledků měření SSS u skupiny instruktorů (osa Y) v závislosti na 

čase - účastnících seřazených dle doby provozu instruktorské činnosti (osa X)  

 

 


