
 

PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 - Dotazník  

 viz níže ve formě pro tištěný dotazník 

 v elektronické podobě na 

https://my.survio.com/N2D3P5J1O7H9B1I4F1U7/designer 

 

 

https://my.survio.com/N2D3P5J1O7H9B1I4F1U7/designer
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 Dobrý den, 

jmenuji se Barbora Pokorná, studuji 2.ročník magisterského oboru fyzioterapie na FTVS UK a v rámci své diplomové 

práce zkoumám výskyt muskuloskeletálních poruch u klavíristů a vliv různých faktorů souvisejících se hrou na klavír na 

vznik těchto poruch. Ke spolehlivosti výsledků výzkumu potřebuji získat data od minimálně 50 hráčů na klavír. Proto 

bych vás chtěla požádat o pomoc, která spočívá ve vyplnění tohoto dotazníku. Vyplnění dotazníku by nemělo trvat déle 

jak 5 minut. 

 Dotazník je anonymní, máte-li jakýkoliv dotaz ohledně dotazníku či mé diplomové práce, nebo narazíte-li 

v průběhu vyplňování na problém či nejasnosti, neváhejte mě kontaktovat na email pokorna.barbora@centrum.cz. 

 

  

 Velice děkuji za Vaší pomoc! 

 

  

Pozn. Dotazník obsahuje 28 otázek, otázky č. 1-16 jsou povinné, otázky č. 17-28 jsou povinné pouze pro ty, jež odpoví 

na otázku č. 16 za a) ano. Je-li Vaše odpověď na otázku č. 16 za b) ne, u této otázky pro Vás dotazník končí.  

 U některých otázek je třeba vybírat z nabídky odpovědí, jiné otázky (vypisovací) naopak umožňují zcela 

individuální odpověď. Při výběru z možností můžete v rámci jedné otázky zaškrtnout více odpovědí, na otázky 

vypisovací stačí odpovědět stručně, heslovitě. 

 

 

 

  

1. Pohlaví 

     a) Muž  

     b) Žena 

2. Věk (číslicí) 

3. V kolika letech jste začal/a hrát na klavír? 

4. Jaké je Vaše nynější studium/povolání? 

 

 

  

Hodnocení muskuloskeletálních poruch u klavíristů 

mailto:pokorna.barbora@centrum.cz
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5. Léčíte se s nějakým vážnějším onemocněním? (Diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění, revmatické 

onemocnění, degenerativní onemocnění či jiná) 

     a) Ne 

     b) Ano 

     S jakým?                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   

6. Utrpěl/a jste někdy úraz? Kdy a o jaký úraz se případně jednalo? 

     a) Ne 

     b) Ano 

     Jaký?                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                 

7. Podstoupil/a jste někdy operaci? Kdy a o jakou operaci se případně jednalo? 

     a) Ne 

     b) Ano 

     Jakou?                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

8. Máte v rodině výskyt nějakého závažnějšího onemocnění? (Diabetes Mellitus, kardiovaskulární onemocnění, 

revmatické onemocnění, degenerativní onemocnění či jiná) 

     a) Ne 

     b) Ano 

     O jaké onemocnění se jedná?                                                                                                        

                                                                                                                                                               

9. Jaké jsou Vaše volnočasové či jiné pracovní aktivity? (sport, hra na jiný hudební nástroj, jiné zaměstnání) 

Jak často tyto aktivity vykonáváte? 

 

 

 

 

 

10. Jaké rozpětí (přes kolik kláves) má Vaše ruka? 

     a) 7 kláves (c1 – h1) 

     b) 8 kláves (c1 – c2) 
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     c) 9 kláves (c1 – d2) 

     d) 10 kláves (c1 – e2) 

     e) jiné                                                                                                                                           

11. Jaké ze zobrazených držení ruky je Vašemu nejbližší? (záleží především na postavení 

zápěstí) 

     a)                                                b)                                                c)  

 

12. Jaké ze zobrazených držení těla při hře na klavír je Vašemu nejbližší? (záleží především 

na křivce zad a postavení ramen hlavy) 

     a)                                                b)                                                c)  

 

13. Jak často v rámci týdne hrajete na klavír? (Kolikrát týdně, kolik hodin denně) 
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14. Děláte si v průběhu cvičení na klavír přestávky? 

     a) Ano, když se cítím unavený/á 

     b) Ano, když mě bolí ruce či záda 

     c) Ano, preventivně 

     d) Ne 

15. Protahujete se před či v průběhu hraní na klavír? 

     a) Ano, protahuji se před hrou na klavír 

     b) Ano, protahuji se v průběhu hry na klavír 

     c) Ano, protahuji se po hře na klavír 

     d) Ne, neprotahuji se 

16. Vyskytly se u Vás v průběhu Vašeho studia či kariéry jakékoliv zdravotní problémy, 

jejichž vznik mohl souviset se hrou na klavír? 

     a) Ano 

     b) Ne 

17. Pokud ano, o jaké problémy se jednalo? Kterou část těla postihly? 

 

 

 

 

 

18. Jaké byly projevy daného zdravotního problému? (bolest, brnění, pálení, ztráta citlivosti, úbytek svalové 

síly,...) 

     a) Bolest 

     b) Brnění 

     c) Ztráta citlivosti 

     d) Úbytek svalové síly 

     e) Omezení rozsahu pohybu 

     f) Třes 

     g) Jiné                                                                                                                                           
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19. Pokud byla jedním z projevů poruchy bolest, jak byste ji charakterizoval/a a jakou intenzitu bolesti byste 

udal/a? (na stupnici 1-10,1 = nepatrná bolest, 10 = nesnesitelná bolest) 

 

 

20. Kdy se vyskytly první problémy? (v klidu, při nácviku těžké skladby, při jiné aktivitě,...) 

     a) V klidu 

     b) Při zvýšené intenzitě cvičení (např. před koncertem, soutěží,...) 

     c) Při jiné aktivitě 

     Jaké?                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          

21. Co vy sám/sama považujete za příčinu udaného zdravotního problému? (vyšší intenzita hry, nové technické 

prvky ve skladbě, špatné držení těla, únava,...) 

 

  

 

22. Omezil Vás udaný zdravotní problém ve hře na klavír? Pokud ano, na jak dlouho? 

     a) Ne 

     b) Ano 

     Na jak dlouho?                                                                                                                             

23. Přiměly Vás udané zdravotní obtíže navštívit lékaře? 

     a) Ano 

     b) Ne 

24. Pokud ano, jak Váš zdravotní problém lékař řešil?  

     a) Doporučen klid 

     b) Doporučena návštěva fyzioterapeuta 

     c) Předepsány léky 

     d) Jiné                                                                                                                                           

25. Jak jste svůj zdravotní problém řešil/a Vy? 
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26. Pokud jste podstoupil/a fyzioterapii, jaký způsob léčby fyzioterapeut/ka zvolil/a? 

     a) Klid 

     b) Fyzikální terapie 

     c) Korekce vadného držení těla 

     d) Alexandrova technika 

     e) Feldenkreisova metoda 

     f) Uvolňování svalů 

     g) Protahování měkkých tkání 

     h) Jiné                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

27. Došlo u Vás v důsledku udané terapie k ústupu zdravotních obtíží? 

     a) Ano, obtíže odezněly 

     b) Ano, obtíže se zmírnily 

     c) Ne 

28. Jak dlouho u Vás zdravotní obtíže přetrvávaly? 

     a) Několik dní 

     b) Několik týdnů 

     c) Několik měsíců 

     d) Zdravotní obtíže stále přetrvávají 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


