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Příloha I. – Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vážený pane,
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 publikováním od Vás získaných dat v rámci bakalářské
práce s názvem Porovnání zapojení svalů dolních končetin u smýkaného oblouku a oblouku v
telemarském postavení a zároveň Vám děkuji za spolupráci.

Cílem bakalářské práce je pomocí elektromyografického přístroje porovnat svalovou aktivaci
u jednotlivých oblouků ve sjezdovém lyžování. Testováni byli 4 dospělý probandi, kterým byly
nalepeny elektrody na dolní končetiny. Výsledky otevřených otázek z výzkumu budou
zpracovány a publikovány do výsledkové části bakalářské práce. Osobní data nebudou v této
bakalářské práci zveřejněna, data budou uchovávána v anonymizované podobě a v maximální
možné míře zajistím, aby získaná osobní data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení řešitele: Eva Pospíšilová

Podpis: ..........................

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím
s publikací dat ve výše uvedeném projektu a že jsem měl možnost si řádně a v dostatečném čase
zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se mé účasti
ve výzkumu a že jsem dostal jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl jsem poučen o
právu odmítnout účast ve výzkumu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka................................................ Podpis: ....................................

Příloha II. – EMG záznamy (proband 2)

V této příloze jsou zobrazeny grafy průměrných kroků u vybraných svalů probanda číslo 2.
Červená křivka na grafu znázorňuje průměrný krok vybraných svalů v telemarkovém
oblouku (Graf 12-16) a smýkaném oblouku (Graf 17-20). Druhý graf ve spodní části znázorňuje
surový EMG záznam. Tyto grafy považuji pouze za ukázkové u probanda 2 z důvodu velkého
množství dat. Takovéto grafy jsme získali pro každý sval v obou lyžařských technikách od
všech probandů.

Graf 1. Průměrné aktivace m. gastrocnemius TELE v průměrném krok

Graf 2. Průměrná aktivace m. vastus medialis TELE v průměrném kroku

Graf 3. Průměrná aktivace m. vastus lateralis TELE v průměrném kroku

Graf 4. Průměrná aktivace m. biceps femoris TELE v průměrném kroku

Graf 5. Ukázka průměrné aktivace m. gluteus maximus TELE v průměrném kroku

Graf 6. Průměrné aktivace m. gastrocnemius ALPIN v průměrném kroku

Graf 7. Průměrné aktivace m. vastus med. ALPIN v průměrném kroku

Graf 8. Průměrná aktivace m. vastus lat. ALPIN v průměrném kroku

Graf 9. Průměrné aktivace m. biceps femoris ALPIN v průměrném kroku

Graf 10. Ukázka průměrné aktivace m. gluteus maximus ALPIN v průměrném kroku

Na Grafu č. 18 a 19 je znázorněn průměrný krok pro každý měřený sval probanda
v telemarkovém a smýkaném oblouku. Nejslabší úsečka na koncích vyjadřuje velikost
směrodatné odchylky. Čím je tedy interval špičatější, tím signalizuje větší vzájemné odlišnosti.
Tyto odlišnosti můžeme vidět především v telemarkovém oblouku u m. gastrocnemius medialis
a m. glutus maximus. Z porovnání těchto dvou obrázků můžeme tvrdit, že při telemarkové
technice docházelo k větším rozdílům svalové aktivace mezi oblouky, na rozdíl od smýkaných
oblouků, které byly prováděny podobněji. Tento graf opět slouží pouze k názorné ukázce, která
data nám software po vyhodnocení z naměřených dat nabízí. Naměřená data opět patří
probandu 2.
Graf 11. Ukázka průměrného kroku pro vybrané svaly TELE

Graf 12. Ukázka průměrného kroku pro vybrané svaly ALPIN

