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Incidence zranění u vrcholových hráčů badmintonu v závislosti
na fyzioterapii a kompenzačních programech
- anketa pro účely diplomové práce
Dobrý den,
jmenuji se Lucie Havlová a jsem studentkou Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné
výchovy a sportu oboru Fyzioterapie. V rámci své diplomové práce na téma ,,Incidence
zranění u vrcholových hráčů badmintonu v závislosti na fyzioterapii a kompenzačních
programech“ uskutečňuji výzkumné šetření, které bude probíhat od ledna do února 2018
formou přiložené ankety. Její vyplnění Vám potrvá zhruba 15 minut. Tímto se na Vás
obracím s žádostí o spolupráci na tomto výzkumném projektu, jehož cílem je zkoumat vztah
mezi incidencí zranění u českých vrcholových hráčů badmintonu a vykonáváním
kompenzačních programů spolu s fyzioterapií. Získaná data budou zpracována, publikována a
uchována v anonymní podobě, případně budou využita pro výzkum na UK FTVS, a
ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie se můžete seznámit na emailové adrese:
luciehavlov@gmail.com. Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně
souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, o které jste byl/a informován/a, jakož i o
právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické
komisi UK FTVS.
Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.

1. Věk: __________ (vypište, prosím)
2. Pohlaví:

□ muž

□ žena

3. Nejvyšší soutěž, kterou hrajete:
□ 1. liga v ČR

□ extraliga v ČR

□ zahraniční liga

4. Herní disciplína:
□ dvouhra

□ čtyřhra

□ smíšená čtyřhra

5. Dominantní končetina:
□ pravá

□ levá

6. Od kolika let se badmintonu věnujete? __________ (vypište, prosím)

7. Kolikrát denně máte obvykle badmintonový trénink?
□ maximálně 1x denně

□ 2x denně

□ 3x denně

□ častěji

8. Jak dlouho obvykle trvá tréninková jednotka?
□ 60 minut

□ 90 minut

□ 120 minut

□ 150 minut

□ 180 minut

9. Kolikrát týdně máte obvykle badmintonový trénink?
□ každý den □ 5x – 6x týdně

□ 3x – 4x týdně

□ 1x – 2x týdně □ 1x za 14 dní

10. Kolikrát měsíčně se v herní sezóně obvykle účastníte turnajů?
□ každý týden

□ 1x za 14 dní

□ 1x za 3 týdny

□ 1x měsíčně

□ 1x za 2 měsíce

□ méně často

11. Prodělal jste za svou kariéru nějaký úraz?
□ ANO

□ NE

12. O poranění jaké oblasti se jednalo? (zaškrtněte i více možností)
□ pravé rameno

□ pravý loket

□ levé rameno

□ levý loket

□ záda

□ pravé hlezno

□ pravé koleno

□ levé hlezno

□ levé koleno
□ jiná oblast ___________________________________________(vypište, prosím)

13. O jakou konkrétní diagnózu/diagnózy se jednalo? Uveďte ke každému zranění i
věk, ve kterém ke zranění došlo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________(vypište, prosím)

14. Kdy ke zranění došlo? Zaškrtněte alespoň 2 možnosti.
□ při zápase □ na tréninku

□ před sezónou

□ v sezóně □ po sezóně

15. V čem spočívala léčba a jak dlouho trvala?
□ navštěvoval jsem fyzioterapeuta________________________________ _______
(pokud ano, uveďte, kolikrát týdně a po jakou dobu)
□ absolvoval jsem fyzikální procedury (elektroterapie, ultrazvuk, magnetoterapie,
laser, rázová vlna…)_________________________________________________
(pokud ano, uveďte, kolikrát týdně a po jakou dobu)
□ absolvoval jsem vodoléčbu (vířivka)___________________________________
(pokud ano, uveďte, kolikrát týdně a po jakou dobu)
□ prováděl jsem doma cvičení zadané fyzioterapeutem_______________________
(pokud ano, uveďte, kolikrát týdně a po jakou dobu)
□ léčba probíhala jinak, než je výše zmíněno _______________________________
(specifikujte, prosím)

16. Byl jste nucen z důvodu zranění omezit tréninkovou přípravu?
□ ANO ___________________________(uveďte, jak dlouho herní přestávka trvala)
□ NE

17. Trpěl jste někdy chronickými bolestmi určité oblasti těla?

□ ANO

□ NE

18. Tíží Vás tyto obtíže i dnes?
□ ANO

□ NE

19. O jaké konkrétní obtíže se jedná/jednalo?______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ (vypište, prosím)

20. V jakém věku jste se setkal s prvním zraněním/s prvními obtížemi pohybového
aparátu? __________________________________________ (vypište, prosím)

21. Používáte kompenzační pomůcky? Pokud ano, tak jaké? (tape, ortéza,…)
□ ANO _______________________ (vypište, prosím)
□ NE

22. Kdy kompenzační pomůcky používáte?
□ permanentně

□ při obtížích

23. Spolupracujete s fyzioterapeutem?
□ ANO

□ NE

24. Od kolika let s fyzioterapeutem spolupracujete?____________(vypište, prosím)

25. Figuruje fyzioterapeut ve Vašem týmu?
□ ANO

□ NE

26. Pokud ano, účastí se tréninků/turnajů?
□ ANO, tréninků

□ ANO, turnajů

□ ANO, tréninků i turnajů

□ NE

27. V čem spočívá jeho práce? (např. provádí společné kompenzační cvičení, věnuje se
každému hráči individuálně dle jeho potřeby)
_____________________________________________________________________
______________________________________________(vypište, prosím)

28. Pokud docházíte k fyzioterapeutovi ambulantně, tak jak často absolvujete terapie
pod jeho vedením?
□ 1x týdně a častěji

□ 1x za dva týdny □ 1x měsíčně □ 1x za tři měsíce

□ 1x za půl roku a méně často

□ navštěvuji fyzioterapeuta pouze při obtížích

□ nenavštěvuji ambulantně fyzioterapeuta

29. Jak dlouho v průměru trvá terapie?
□ zhruba 30 min

□ zhruba 45 min

□ zhruba 60 minut

□ déle než 60 minut

30. Provádíte rozběhání před tréninkem?
□ ANO
□ NE
31. Provádíte i vyklusání po tréninku?
□ ANO
□ NE

32. Věnujete se pravidelnému statickému strečinku po tréninku? Pokud ano, jak často?
□ ANO, po každém tréninku

□ ANO, občas

□ ANO, zřídka

□ NE

33. Jak dlouho statický strečink po tréninku provádíte?
□ méně než 5 min □ 5 – 10 min □ 10 – 15 min

□ 15 – 20 min □ déle než 20 min

34. Provádíte statický strečink také před tréninkem?
□ ANO

□ NE

35. Provádíte kromě strečinku jiná kompenzační cvičení či sporty taktéž v rámci
kompenzace? Pokud ano, tak jak často?
□ posilování s vlastní vahou těla
□ posilování s pomůckami (overbal, gymball, theraband, balanční plošiny)
□ jóga
□ plavání
□ jiné_________________________________________________(vypište, prosím)
□ NE
36. Věnujete se nějakým formám regenerace? (za každé zaškrtnuté políčko napište, jak
často)
□ NE, nevěnuji
□ masáže________________ (vypište, prosím)
□ sauna_________________ (vypište, prosím)
□ vířivka________________ (vypište, prosím)
□ kryoterapie_____________ (vypište, prosím)
□ jiné ___________________ (vypište, prosím)

37. Došlo u Vás někdy ke schvácení organismu/přetrénování? Pokud ano, jaké byly
jeho projevy?
□ ANO______________________________________________(vypište, prosím)
□ NE

