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Příloha č. 1 – Souhlas Etické komise 

 

  



Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

 

  



Příloha č. 3 - CD ROM 

Obsahující: Fotografie acromioclaviculárního skloubení všech probandů, kteří se zúčastnili 

měření v rámci této práce 

 

Příloha č. 4 – Seznam obrázků, tabulek a grafů 

Obr. 1 : Hokejová ochranná vesta značky Easton 

Obr. 2 : Horní a dolní zkřížený syndrom dle Jandy 

Obr. 3 : Mechanismus úrazu AC skloubení 

Obr. 4 : Anatomie AC skloubení 

Obr. 5 : RTG snímek fyziologického ramenního kloubu 

Obr. 6 : RTG snímek s atypickým postavením AC skloubení účastníka (hokejisty) této studie 

Obr. 7 : 6 stupňů poškození AC skloubení dle Rokwooda 

Obr. 8 : Step deformity neboli stair step deformity u poškození AC skloubení III. stupně 

Obr. 9 : Mediokraniální deviace laterálního klíčku způsobené zkráceným m. trapezius pars 

cranialis 

Obr. 10 : Bodychecking protihráčem se současným nárazem o mantinel 

Obr. 11: Atypické postavení AC skloubení u hokejisty se znázorněnou odchylkou 

Obr. 12: Atypické postavení AC skloubení u hokejisty 

Obr. 13: AC skloubení bez atypického postavení 

 

Tabulka č. 1: Počet probandů obou skupin včetně četnosti výskytu atypického postavení AC 

skloubení v porovnání obou skupin 

Tabulka č. 2: Chi- Square tests znázorňují statistický rozdíl signifikantní v porovnání skupiny 

hokejistů a nehokejistů vzhledem k přítomnosti atypického postavení AC skloubení. 

Tabulka č. 3: Phi a Cramer´s V test vyjadřují sílu asociace výskytu atypického postavení AC 

kloubu mezi oběma skupinami 

Tabulka č. 4: Vyjádření přítomnosti atypického postavení AC skloubení u útočníků a obránců 



Tabulka č. 5: Vyjádření statistické významnosti četnosti výskytu atypického postavení mezi 

útočníky a obránci 

 

Graf č. 1 Rozdíl mezi výskytem atypického postavení u hokejistů a nehokejistů 

Graf č. 2: Rozdíl četnosti výskytu atypického postavení AC skloubení mezi obránci 

a útočníky 

 


