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Příloha č. 1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

 



 

Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

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 Využití přístroje 

Imoove při ovlivňování posturální stability hráčů golfu prováděné v Neuron Therapy, 

Podohradská 28, 155 00 Praha 13-Stodůlky. 

 Cílem studie je zjistit, do jaké míry lze ovlivnit statickou a dynamickou složku 

posturální stability u hráčů golfu pomocí funkčního tréninku na přístroji Imoove.  

 K výzkumu bude užita sada statických testů stability na Footscanu a dynamický 

test posturální stability a koordinace na Imoovu. Část účastníků podstoupí také trénink 

stability, koordinace, koncentrace a síly na Imoovu. Metody užité ve výzkumu jsou 

neivnazivní. Jedná se o série cviků na mechanické nestabilní plošině Imoove s využitím 

pomůcek jako jsou expandery, medicineball (1kg), aquahit a další. Trénink proběhne u 

experimentální skupiny celkem 8x v průběhu 4-8 týdnů, přibližná doba trvání jedné 

jednotky je 30 minut. Na začátku a na konci intervence proběhne měření úrovně 

posturální stability obou skupin na Footscanu a na Imoovu, přibližná doba trvání testování 

je 15 minut.  

 Účast na projektu není vhodná pro jedince se zraněním pohybového aparátu a 

osob s poruchami rovnováhy, u kterých je zvýšené riziko pádu. Zásah je bezbolestný. 

Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit 

prováděných v rámci tohoto typu testování.   

 Očekávatelným přínosem výzkumného projektu je zlepšení úrovně posturální 

stability. 

 Účast v této studii je dobrovolná, bez nároku na odměnu. 

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


 

 Osobní data budou anonymizovaná a nebudou zveřejněná. Data budou 

zpracovaná, publikovaná a uchovaná v anonymní podobně v diplomové práci a 

v odborných časopisech a na konferencích, případně budou využita při další výzkumné 

práci na UK FTVS. Osobní data budou po ukončení výzkumu smazána. S celkovými 

výsledky a závěry výzkumného projektu a o způsobu jejich zveřejnění se můžete seznámit 

během závěrečného měření nebo po telefonické domluvě. V maximální možné míře 

zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele projektu ........................................ Podpis: ..................... 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s 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 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, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 

která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

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

Jméno a příjmení zákonného zástupce ............................................................................... 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ...............................  Podpis: .............................  

 

 

  



 

Příloha č. 3 Výsledky vstupního měření dynamické posturální stability na 

Imoove 

 

 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 



 

 
  



 

 
 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 Výsledky výstupního měření dynamické posturální stability na 

Imoove 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

  



 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 Záznam cvičebních jednotek 

 

 
Cvik Cíl Čas 

(min) 

Počet 

opakování 

Nastavení Obtížnost Rychlost Amplituda 

Protažení DKK v 

předklonu 

Protažení 

hamstringů 

1 1 Volné   15 60 

Protažení trupu v 

předklonu 

Protažení svalů 

trupu 

1 1 Volné  15 60 

Stoj s paralelním 

postavením DKK 

Stabilizace trupu 1 3 Volné 

 

 70 75 

Stoj s paralelním 

postavením DKK 

Stabilizace trupu 1 3 Náhodné 4   

Stoj s paralelním 

postavením DKK, házení 

s molitanovým míčkem 

Stabilizace trupu 1 3 Volné 

 

 70 75 

Stoj s paralelním 

postavením DKK, házení 

s molitanovým míčkem 

Stabilizace trupu 1 3 Náhodné 4   

Stoj s paralelním 

postavením DKK, házení 

s molitanovým míčkem 

s rotací trupu 

Stabilizace trupu 1 3 Volné 

 

 70 75 

Stoj s paralelním 

postavením DKK, házení 

s molitanovým míčkem 

s rotací trupu 

Stabilizace trupu 1 3 Náhodné 4   

DLC horizontální v tahu- 

statický 

Stabilizace trupu, 

koordinace horní 

poloviny těla 

3 1 DLC    

DLC horizontální v tahu- 

dynamický 

Stabilizace trupu, 

koordinace horní 

poloviny těla 

3 1 DLC    

Protažení trupu do rotace 

v kleku 

Protažení svalů 

trupu 

1 1 každá 

strana 

Volné  20 55 

Protažení trupu a DKK 

v sedu 

 

Protažení svalů 

trupu a DKK 

1 1 Volné  20 60 

 

 



 

Cvik Cíl Čas 

(min) 

Počet 

opakování 

Nastavení Obtížnost Rychlost Amplituda 

Protažení trupu a DKK v 

předklonu 

Protažení svalů 

trupu a DKK 

1 1 Volné   15 60 

Protažení trupu a DKK 

v předklonu v rotaci 

Protažení svalů 

trupu a DKK 

1 1 každá 

strana 

Volné  15 60 

Stoj stranou s paralelním 

postavením DKK, 

vytahování expanderu do 

strany oběma HKK s rotací 

trupu 

Stabilizace 

trupu, aktivace 

šikmých 

břišních svalů, 

aktivace svalů 

HKK 

1 3 každá 

strana 

Volné  80 85 

Stoj s paralelním postavením 

DKK, 

předpažování/zapažování s 

expanderem 

Stabilizace 

trupu, aktivace 

břišních a 

zádových svalů, 

aktivace svalů 

ramenního 

pletence a HKK 

1 3 Volné  80 85 

Stoj s paralelním postavením 

DKK, vytahování expanderu 

s rotací trupu 

Stabilizace 

trupu, aktivace 

šikmých 

břišních svalů, 

aktivace 

zádových svalů, 

aktivace svalů 

ramenního 

pletence a HKK 

1 3 každá 

strana 

Volné  70 70 

Stoj s paralelním postavením 

DKK, jedna HK v zapažení 

druhá HK v předpažení, tah 

za expander 

Stabilizace 

trupu, aktivace 

břišních a 

zádových svalů, 

aktivace svalů 

ramenního 

pletence a HKK 

1 3 Volné  75 85 

Sed skřižmo, HKK 

v pokrčení za hlavou, 

vytahování expanerů střídavě 

vpřed 

Stabilizace 

trupu, aktivace 

svalů ramenního 

pletence a HKK 

1 3 Volné  60 20 

Protažení trupu do rotace v 

kleku 

Protažení svalů 

trupu 

1 1 každá 

strana 

Volné  20 55 

Protažení trupu a DKK 

v sedu 

 

Protažení svalů 

trupu a DKK 

1 1 Volné  20 60 

 



 

Cvik Cíl Čas 

(min) 

Počet 

opakování 

Nastavení Obtížnost Rychlost Amplituda 

Protažení trupu a DKK 

v předklonu 

Protažení svalů 

trupu a DKK 

1 1 Volné   20 70 

Stoj, DKK za sebou Stabilizace trupu 1 2 každá 

strana 

Volné  80 85 

Stoj, DKK za sebou Stabilizace trupu 1 2 každá 

strana 

Náhodné 4   

Stoj, DKK za sebou, 

HKK ve vzpažení 

Stabilizace trupu 1 2 každá 

strana 

Volné  70 75 

 

Stoj, DKK za sebou, 

HKK ve vzpažení 

Stabilizace trupu 1 2 každá 

strana 

Náhodné 4   

 

Úzký stoj Stabilizace trupu 1 2 Volné  70 75 

Úzký stoj Stabilizace trupu 1 2 Náhodné 4   

Úzký stoj, HKK 

vzpažené 

Stabilizace trupu 1 2 Volné  60 65 

Úzký stoj, HKK 

vzpažené 

Stabilizace trupu 1 2 Náhodné 4   

DLC vertikální v tahu- 

dynamický 

Stabilizace trupu, 

koordinace horní 

poloviny těla 

3 1 DLC    

DLC vertikální jedna 

HK v tahu, jedna HK 

v tlaku- statický 

Stabilizace trupu, 

koordinace horní 

poloviny těla 

3 1 DLC    

Protažení trupu do 

rotace v kleku 

Protažení svalů 

trupu 

1 1 každá 

strana 

Volné  20 55 

Protažení trupu a DKK 

v sedu 

 

Protažení svalů 

trupu a DKK 

1 1 Volné  20 60 

 

  



 

Cvik Cíl Čas 

(min) 

Počet 

opakování 

Nastavení Obtížnost Rychlost Amplituda 

Protažení trupu a DKK 

v předklonu 

Protažení svalů trupu 

a DKK 

1 1 Volné   20 70 

Protažení trupu a DKK 

v předklonu, HKK nad 

úrovní ramen 

Protažení svalů trupu, 

DKK a HKK 

1 1 Volné  20 70 

Stoj s paralelním 

postavením DKK, 

vzpažení 

s medicineballem 

Stabilizace trupu, 

aktivace břišních a 

zádových svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

2 2 Volné  80 85 

Stoj s paralelním 

postavením DKK, 

vzpažení 

s medicineballem 

Stabilizace trupu, 

aktivace břišních a 

zádových svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

2 2 Náhodné 4   

Stoj s paralelním 

postavením DKK, 

HKK ve vzpažení 

s expandery 

Stabilizace trupu, 

aktivace břišních a 

zádových svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

2 2 Volné  70 75 

Stoj s paralelním 

postavením DKK, 

podřep se vzpažením 

s medicineballem 

Stabilizace trupu, 

aktivace břišních a 

zádových svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK, aktivace svalů 

DKK 

2 2 Volné  70 75 

Stoj s paralelním 

postavením DKK, dřep 

s rotací trupu 

s aquahitem 

Stabilizace trupu, 

aktivace zádových a 

šikmých břišních 

svalů, , aktivace svalů 

DKK 

1 2 každá 

strana 

Volné  70 70 

Klek na čtyřech, jedna 

HKK ve vzpažení, 

protilehlá DK v 

zanožení 

Stabilizace trupu, 

aktivace břišních a 

zádových svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence 

2 2 každá 

strana 

Volné  30 40 

Protažení trupu do 

rotace v kleku 

Protažení svalů trupu 2 1 každá 

strana 

Volné  20 55 

Protažení trupu a DKK 

v sedu 

Protažení svalů trupu 

a DKK 

2 1 Volné  20 60 



 

Cvik Cíl Čas 

(min) 

Počet 

opakování 

Nastavení Obtížnost Rychlost Amplituda 

Protažení trupu a DKK 

v předklonu 

Protažení svalů trupu 

a DKK 

1 1 Volné   20 70 

Stoj s paralelním 

postavení DKK 

Stabilizace trupu 2 1 Náhodné 4   

Stoj na jedné DK Stabilizace trupu 1 2 Volné  30 50 

Stoj na jedné DK Stabilizace trupu 1 2 Náhodné 3   

Stoj na jedné DK, 

házení s molitanovým 

míčkem 

Stabilizace trupu 1 2 Volné  30 50 

Stoj na jedné DK, 

házení s molitanovým 

míčkem 

Stabilizace trupu 1 2 Náhodné 3   

DLC 2D v tahu- 

dynamický 

Stabilizace trupu, 

koordinace horní 

poloviny těla 

3 1 DLC    

DLC 2D v tlaku- 

statický 

 

Stabilizace trupu, 

koordinace horní 

poloviny těla 

3 1 DLC    

DLC 2D jedna HK 

v tahu, druhá HK 

v tlaku- 6s 

Stabilizace trupu, 

koordinace horní 

poloviny těla 

3 1 každá 

strana 

DLC    

Protažení trupu do 

rotace v kleku 

Protažení svalů trupu 1 1 každá 

strana 

Volné  20 55 

Protažení trupu a DKK 

v sedu 

 

Protažení svalů trupu 

a DKK 

1 1 Volné  20 60 

 

  



 

Cvik Cíl Čas 

(min) 

Počet 

opakování 

Nastavení Obtížnost Rychlost Amplituda 

Protažení trupu a 

DKK v předklonu v 

rotaci 

Protažení svalů trupu 

a DKK 

1 1 obě 

strany 

Volné  15 60 

Stoj DKK za sebou, 

HKK střídavě vzpažit 

s expandery a povolit 

Stabilizace trupu, 

aktivace břišních a 

zádových svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

2 2 obě 

strany 

Volné  80 90 

Stoj s paralelním 

postavením DKK, tah 

za expandery s rotací 

trupu 

Stabilizace trupu, 

aktivace zádových a 

šikmých břišních 

svalů, aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

3 2 Volné  70 90 

Stoj s paralelním 

postavením DKK 

v zadní části plošiny, 

střídavé zapažování 

HKK 

Stabilizace trupu, 

aktivace zádových a 

břišních svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

3 2 Volné  70 90 

Leh na zádech, HKK 

se přidržují madel za 

hlavou, DKK 

v trojflexi se pohybují 

se strany na stranu 

Aktivace břišních 

svalů 

2 2 Volné  20 70 

Protažení trupu do 

rotace v kleku 

Protažení svalů trupu 1 1 každá 

strana 

Volné  20 55 

Protažení trupu a 

DKK v sedu 

 

Protažení svalů trupu 

a DKK 

1 2 Volné  20 60 

 

  



 

Cvik Cíl Čas 

(min) 

Počet 

opakování 

Nastavení Obtížnost Rychlost Amplituda 

Protažení trupu a 

DKK v předklonu 

Protažení svalů trupu a 

DKK 

1 1 Volné   20 70 

Protažení trupu a 

DKK v předklonu v 

rotaci 

Protažení svalů trupu a 

DKK 

1 1 obě 

strany 

Volné  15 60 

Stoj s paralelním 

postavením DKK, 

nahazování 

medicineballu 

Stabilizace trupu, 

aktivace zádových a 

břišních svalů, aktivace 

svalů ramenního 

pletence a HKK 

3 1 Volné  80 85 

Stoj s paralelním 

postavením DKK, 

nahazování 

medicineballu  

Stabilizace trupu, 

aktivace zádových a 

břišních svalů, aktivace 

svalů ramenního 

pletence a HKK 

3 1 Náhodné 4   

Stoj stranou, 

nahazování 

medicineballu 

s rotací trupu  

Stabilizace trupu, 

aktivace zádových a 

šikmých břišních svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

3 1 obě 

strany 

Volné  70 75 

Golfový postoj s 

holí 

Stabilizace trupu, 

aktivace zádových a 

šikmých břišních svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

3 1 Volné  70 75 

Golfový postoj s 

holí 

Stabilizace trupu, 

aktivace zádových a 

šikmých břišních svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

3 1 Náhodné 4   

Protažení trupu do 

rotace v kleku 

Protažení svalů trupu 2 1 každá 

strana 

Volné  20 55 

Protažení trupu a 

DKK v sedu 

 

Protažení svalů trupu a 

DKK 

2 1 Volné  20 60 

 

  



 

Cvik Cíl Čas 

(min) 

Počet 

opakování 

Nastavení Obtížnost Rychlost Amplituda 

Protažení trupu a 

DKK v předklonu 

Protažení svalů trupu a 

DKK 

1 1 Volné   20 70 

Protažení trupu a 

DKK v předklonu v 

rotaci 

Protažení svalů trupu a 

DKK 

1 1 každá 

strana 

Volné  15 60 

Stoj na jedné DK, 

druhá DK tah za 

expander, HKK 

volně 

Stabilizace trupu, 

aktivace svalů DKK 

1 3 každá 

strana 

Volné  45 35 

Stoj s paralelním 

postavením DKK, 

zvedání aquahitu nad 

hlavu s rotací trupu 

Stabilizace trupu, 

aktivace zádových a 

šikmých břišních svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

2 2 každá 

strana 

Volné  80 70 

Stoj na jedné DK, 

druhá DK tah za 

expander, protilehlá 

HK v tahu 

Stabilizace trupu, 

aktivace svalů DKK, 

aktivace břišních svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

1 3 každá 

strana 

Volné  45 35 

Paralelní postavení 

DKK, rozpažování 

HKK s expandery 

Stabilizace trupu, 

aktivace zádových a 

břišních svalů, aktivace 

svalů ramenního 

pletence a HKK 

3 1 Volné  75 85 

Vzpor s HKK na 

plošině, DKK na 

pevné podložce 

Stabilizace trupu, 

aktivace břišních svalů, 

aktivace svalů 

ramenního pletence a 

HKK 

1 3 Volné  70 40 

Protažení trupu do 

rotace v kleku 

Protažení svalů trupu 1 1 každá 

strana 

Volné  20 55 

Protažení trupu a 

DKK v sedu 

 

Protažení svalů trupu a 

DKK 

1 1 Volné  20  60 
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