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Příloha 1 - seznam obrázků 

Obrázek č. 1 -  hrací plocha házenkářského hřiště na mezinárodní házenou ........ Chyba! 

Záložka není definována. 

Obrázek č. 2 - somatotyp u házenkářek (pod červenou tečkou) nadprůměrně 

mezomorfní až endomorfní ........................................ Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek č. 3 - střelba z výskoku po třech krocích bez obrany, z odrazové levé dolní 

končetiny, s dominantní pravou horní končetinou ..... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek č. 4 - střelba z běhu po třech krocích bez obrany, s dominantní pravou horní 

končetinou a levou dolní končetinou vepředu ........... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek č.  5 -  zapojení svalového řetězce během fáze nápřahu při výskoku z pravé 

dolní končetiny s dominantní levou horní končetinouChyba! Záložka není definována. 

Obrázek č. 6 - procentuální vyjádření úrazu při atletice, volejbalu, basketbalu, hokeji, 

házené, fotbalu v závislosti, kde vznikl úraz (trénink/závod, zápas) v %Chyba! Záložka 

není definována. 

Obrázek č. 7 -  lokalizace nejčastějších typů poranění (n = 8520), věkové rozmezí

 ................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek č. 8 - mechanismus vzniku úrazu porovnání muži a ženy v %Chyba! Záložka 

není definována. 

Obrázek č. 9 – mechanismu vzniku poranění předního zkříženého vazu u pravého 

kolenního kloubu ....................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek č. 10 – specifické funkce jednotlivých segmentů (krční, hrudní a bederní páteř, 

kyčelnní, kolenní a hlezenní kloub) ........................... Chyba! Záložka není definována. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Příloha 2 - seznam grafů 

Graf č. 1 - Rozdělení do dvou věkových kategorií bez ohledu na soutěž v % ...... Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf č. 2 - rozdělení jednotlivých hráček do týmů 2. ligy žen v % (n = 56) .......... Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf č. 3 - rozdělení jednotlivých hráček do týmů MOL ligy žen v % (n = 56) .... Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf č. 4 - rozdělení jednotlivých hráček dle postů bez ohledu na soutěž v % ..... Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf č.  5 - vliv druhů povrchů na četnost poranění v % (n = 112)Chyba! Záložka není 

definována. 

Graf č. 6 - procentuální vyhodnocení poranění s ohledem na soutěž (MOL liga a 2. liga 

žen) v % (n = 112)...................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 7 - lokalizace úrazů jednotlivých hráček obou soutěží bez ohledu na 

věkovou kategorii v % (n = 112) ............................... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 8 – lokalizace úrazů vzhledem k věkovým kategoriím bez ohledu na soutěž 

v % (n = 112) ............................................................. Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 9 - typy jednotlivých poranění v % a obou soutěží bez ohledu na věkovou 

kategorii (n = 112) ..................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 10 - typy poranění s ohledem na věkové kategorie v obou soutěžích v % Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf č. 11 - poranění jednotlivých hráček bez ohledu na věkovou kategorii v % obou 

soutěžích v % (n = 112) ............................................. Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 12 - vyhodnocení poranění, které vzniklo při zápase nebo tréninku bez ohledu na 

soutěž v % (n = 112) .................................................. Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 13 - mechanismus vzniku úrazu bez ohledu na věkovou kategorii a soutěž v % 

(n = 112)..................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 14 - procentuální vyhodnocení všech respondentů trpící stresem či nikoli bez 

ohledu na věk nebo soutěž v % (n = 112) .................. Chyba! Záložka není definována. 



 

Graf č. 15 - vliv stresu, všech hráček bez ohledu na soutěž, na četnost výskytu zranění v 

% (n = 112) ................................................................ Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 16 - lokalizace jednotlivých poranění u křídel v % (n = 31)Chyba! Záložka 

není definována. 

Graf č. 17 - druhy poranění u křídel v % (n = 31) ..... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 18 - lokalizace poranění u spojek v % (n = 28)Chyba! Záložka není 

definována. 

Graf č. 19 - druh poranění u spojek v % (n = 28) ...... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 20 - lokalizace poranění u středních spojek v % (n = 16)Chyba! Záložka není 

definována. 

Graf č. 21 - druh poranění u středních spojek v % (n = 16)Chyba! Záložka není 

definována. 

Graf č. 22  - lokalizace poranění u pivotů v % (n = 20)Chyba! Záložka není 

definována. 

Graf č. 23 - druh poranění u pivotů v % (n = 20) ...... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 24 - lokalizace poranění u brankářů v % (n = 17)Chyba! Záložka není 

definována. 

Graf č. 25 - druh poranění u brankářů v % (n = 17) .. Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 26 - vliv jednotlivých postů na zranění bez ohledu na soutěž a věk v % .. Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf č. 27 -  porovnání hráček MOL ligy (n = 56) a 2. ligy žen (n = 56) v jejich závislosti 

na regeneraci v % ....................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 28 - vliv regenerace v závislosti na počtu zraněných v % (n = 112) ......... Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf č. 29 - typ regenerace u jednotlivých hráček bez ohledu na soutěž v % ....... Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf č. 30 - četnost výskytu regenerace do jednoho týdne bez ohledu na soutěž . Chyba! 

Záložka není definována. 



 

Graf č. 31 - srovnání zařazení kompenzačních cvičení u hráček MOL ligy (n = 56) a 2. 

ligy žen (n = 56) v % ................................................. Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 32 - vliv kompenzačních cvičení na výskyt zranění bez ohledu na soutěž a věk v 

% (n = 112) ................................................................ Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 33 - typy kompenzačních cvičení hráček působících v obou soutěžích bez 

ohledu na věk v % (n = 112) ...................................... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 34 -  další typy kompenzačních cvičení hráček obou soutěží bez ohledu na věk v 

% (n = 112) ................................................................ Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 35 - zastoupení fyzioterapeutů v týmech bez ohledu na soutěž a věk v % Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf 36 - výskyt fyzioterapeuta v jednotlivých soutěžích MOL ligy (n = 56) a 2. ligy 

žen (n = 56) v % ......................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 37 - vliv přítomnosti fyzioterapeuta v týmu na počty zranění bez ohledu na věk v 

% (n = 112) ................................................................ Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 38 - léčba všech zranění u všech zraněných respondentů bez ohledu na soutěž a 

věk v % (n = 112) ...................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 39 - navržení fyzioterapie při léčbě poranění bez ohledu na soutěž a věk Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf č. 40 - druhy navržené fyzioterapie u těch, kterým byla doporučena ............ Chyba! 

Záložka není definována. 

Graf č. 41 - poukazuje na to, zda hráčky používají kompenzační pomůcku při házené 

bez ohledu na věk nebo soutěž v % (n = 112) ........... Chyba! Záložka není definována. 

Graf č. 42 - druh kompenzační pomůcky při hraní házené bez ohledu na soutěž a věk v 

% (n = 68) .................................................................. Chyba! Záložka není definována. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 3 - seznam tabulek 

Tabulka č. 1 - medailová umístění Československa .. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 2 - DHC Zora Olomouc ........................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 3 - DHC Slavia Praha ............................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 4 - DHK Baník Most ................................ Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 5 - SHK Veselí nad Moravou ................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 6 - DHC Sokol Poruba ............................. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 7 - HC Zlín ............................................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 8 - Sokol Písek ......................................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 9 - HK Hodonín ....................................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 10 - TJ Astra Praha .................................. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 11 - TJ Turnov ......................................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 12 - HK Spartak Ústí nad Labem ............. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 13 - LOKO České Budějovice ................. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 14 - Házená Jindřichův Hradec ................ Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 15 - FK Hvězda Cheb .............................. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 16 - DHK Pardubice ................................. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 17 - Sokol Písek B .................................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 18 - Sokol Vršovice B .............................. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 19 - Slavoj Tachov ................................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 20 - Sokol Kobylisy II B .......................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 21 - průměrná výška a váha vzhledem k jednotlivým hráčským postům

 ................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka č. 22 - průměrná doba léčení jednotlivých poraněníChyba! Záložka není 

definována. 

Tabulka č. 23 - přehled doby léčení po zranění ......... Chyba! Záložka není definována. 

 



 



 

Příloha 4 - dotazník 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci, která bude 

zpracována na fakultě UK FTVS pod názvem: Zhodnocení nejčastějších úrazů v házené 

u kategorie žen. Práce je zaměřena na zhodnocení nejčastějších úrazů, jejich léčbu, 

kompenzaci a prevenci. V dotazníku se nachází i otázky týkající se regenerace, která je 

nedílnou součástí tréninkového procesu. 

Otázky jsou buď zaškrtávací, nebo otevřené, u kterých prosím o co pokud možná 

nejpřesnější odpověď. Dotazník je anonymní.  

Děkuji za Váš čas a spolupráci, Bc. Michaela Ragulová 

 

1. V jaké soutěži působíte? 

o MOL liga žen 

o 1. liga žen 

o 2. liga žen 

2. Kolik Vám je let? 

o 15 - 25 let 

o 25 - 30 let 

o 30 - 40 let 

o přes 40 let 

3. Jak dlouho se věnujete házené? 

o 10 - 15 let 

o 15 - 20 let 

o 25 - 30 let 

o přes 30 let 

4. Máte kromě házené i jiné koníčky (pokud ano, vypište prosím jaké): 

………………………………….



 

 

5. Jaké je Vaše povolání? 

o Student 

o Zaměstnání (či podnikatelská činnost) 

o Házená 

6. Za jaký tým nyní hrajete a jak dlouho v něm působíte? 

………………………………….. 

7. Jaká je Vaše výška a váha? 

………………………………….. 

8. Působíte v reprezentačním výběru žen? 

o Ano 

o Ne 

9. Na jakém postu hrajete? 

o Křídlo pravé/levé 

o Spojka pravá/levá 

o Střední spojka 

o Pivot 

o Brankář 

10. Jakou horní končetinou hrajete? 

o Pravá 

o Levá 

11. Kde trénujete? 

o Nafukovací hala 

o Tělocvična, hala jako součástí budovy 

o Venku



 

 

12. Na jakém povrchu trénujete? 

o Tartan 

o Umělá tráva 

o Beton 

o Tvrdý povrch – parkety/podlaha 

o Měkký povrch - halový 

13. Kolik hodin týdně strávíte hraním házené? (trénink + zápasy) 

………………………………….. 

14. Kolikrát v týdnu trénujete? 

………………… 

15. Kolik zápasů týdně odehrajete? 

o Jeden za týden 

o Dva za týden 

o Tři za týden 

o Víc jak čtyři za týden 

16. Od kolika hodin máte tréninky a jak dlouho trvá jeden trénink? 

………………………………….. 

17. Působí u Vás v týmu fyzioterapeut? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím na doplňující podotázku) 

o Ne 

 

Co všechno fyzioterapeut dělá? Co je v jeho kompetenci? 

………………… 

18. Jsou součástí tréninku/zápasu kompenzační cvičení? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím na doplňující podotázku) 

o Ne-0



 

 

Jakého typu jsou tato kompenzační cvičení? (Zaškrtnout můžete víc 

odpovědí). 

o Vyklusání před tréninkem 

o Strečink před tréninkem 

o Posilování před tréninkem- 

o Cvičení pro nehrací horní končetinu a neodrazovou dolní končetinu 

o Zařazení jiné sportovní aktivity (např. fotbal) 

o Posilování během tréninku 

o Vyklusání po tréninku 

o Strečink po tréninku 

o Jiné: ………………… 

19. Je součástí Vaší tréninkové jednotky regenerace? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím na další podotázky) 

o Ne 

 

Kolikrát do týdne máte regeneraci organismu? 

o Méně než jednou 

o Alespoň jednou týdně 

o Dvakrát týdně 

o Třikrát týdně 

o Více než třikrát týdně 

 

20. O jaký typ regenerace se jedná? (Zaškrtnout můžete více odpovědí) 

o Sauna 

o Koupel/Vířivka 

o Plavání 

o Fitness/Posilovna 

o Masáže 

o Jiné:……………….



 

 

20. Jste v rámci svého domácího či pracovního prostředí vystavena stresu? 

o Ano 

o Ne 

21. Měla jste zranění, které bylo způsobeno házenou? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím další otázkou) 

o Ne (pokud ne, dotazník již dále nevyplňujte) 

22. Stalo se zranění během tréninku nebo při zápase? 

o Trénink 

o Zápas 

23. O jaký typ zranění se jednalo? (Zaškrtnout můžete více odpovědí). 

o Zlomeniny kostí 

o Poranění svalů 

o Poranění menisků 

o Poranění vazů 

o Tržné rány 

o Luxace/Subluxace ramene 

o Impingment syndrom 

o SLAP léze 

o Entezopatie/Tendinitidy 

o Distorze hlezna 

o Otřes mozku 

o Jiné:………………



 

 

24. Uveďte lokalizaci úrazu na těle (zaškrtnout můžete více odpovědí): 

o Obličej 

o Hlava 

o Ruce 

o Loketní kloub 

o Ramenní kloub 

o Kolenní kloub 

o Kotník 

o Noha (chodidlo) 

o Jiné: ………………… 

25. Mechanismus vzniku úrazu: 

o Špatný došlap 

o Při změně pohybu 

o Při srážce s hráčem 

o Při přihrávce 

o Při střelbě 

o Psychika (stres, únava) 

o Nedostatečná regenerace 

o Nedostatečná kompenzace 

o Jiné: ………………… 

26. Jak bylo zranění léčeno? 

o Fixací sádrou 

o Fixací ortézou 

o Operace 

o Klid 

o Jiné: ………………… 

27. Byla vzhledem k úrazu navržena rehabilitace - fyzioterapie? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím na doplňující podotázku) 

o Ne



 

Jaká byla náplň fyzioterapie (zaškrtnout můžete více odpovědí): 

o Terapie měkkých tkání 

o Reflexní masáže 

o Cvičení na neurofyziologickém podkladě 

o Mobilizace 

o Vířivka 

o Magnetoterapie 

o Elektroléčba 

o Mechanoterapie 

o Jiné: ………………… 

28. Jak dlouho trvala léčba Vašeho zranění? 

………………………………….. 

29. Jak dlouho trvalo, než jste se vrátila do původní formy před zraněním? 

o Méně než měsíc 

o Jeden měsíc 

o Dva až pět měsíců 

o Šest až dvanáct měsíců 

o Více než jeden rok 

30. Používáte po zranění k házené nějakou kompenzační pomůcku? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím na doplňující podotázku) 

o Ne 

O jakou kompenzační pomůcku se jedná? 

o Bandáž 

o Taping 

o Ortéza 

o Jiná: ………………… 

Zde je místo pro Vaše poznámky: 

 

Děkuji za Váš čas při vyplňování mého dotazníku. 

 


