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Příloha č.1: Informovaný souhlas – text k publikování
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 publikováním od Vás získaných dat v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem
Aplikovaný kruhový trénink pro nevidomé se zaměřením na úpravu svalových dysbalancí
a zároveň Vám děkuji za spolupráci.

1. Cílem bakalářské práce je zlepšení kondice a úprava svalových dysbalancí u
nevidomých cvičenců. Cvičení bude zaměřeno na kondiční trénink a následné
protažení. Osobní data nebudou v této bakalářské práci zveřejněna, data budou
uchována v anonymizované podobě, po anonymizaci budou osobní data smazána.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.

Jméno a příjmení řešitele:

Podpis:

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s publikací dat 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 mé 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 výzkumu nebo
svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí.

Místo, datum .................... Jméno a příjmení účastníka :...............................................
Podpis: ....................................

Příloha č.2: Seznam obrázků
Obrázek 1: Schématické zobrazení lidského oka ........................................................... 11
Obrázek 2: Vzpor ležmo ................................................................................................. 33
Obrázek 3a,b: Vzpor ležmo s mírným zanožením pravé (levé) DK ............................... 33
Obrázek 4a, b, c, d: Vzpor ležmo, postupným krčení pravé a levé HK do podporu na
předloktí ležmo a následně postupným dopínáním zpět do vzporu ležmo ............. 34
Obrázek 5a, b: Výdrž ve vzporu ležmo s mírným zanožením pravé (levé) DK a
předpažením či vzpažením levé (pravé) HK........................................................... 35
Obrázek 6a, b, c, d, e, f: Leh na břiše, zvednout paže nad podložku a současným krčení
obou paží opakovaně provádět pohyby plaveckého způsobu prsa ......................... 36
Obrázek 7a, b, c, d, e: Leh na břiše, zvednout paže nad podložku a současným krčení
obou paží opakovaně provádět pohyby plaveckého způsobu prsa. K tomu zvednout
obě nohy nad podložku a střídavě zanožovat pravou a levou DK – typické pro
plavecký způsob kraul ............................................................................................ 37
Obrázek 8a, b: Leh na břiše, pokrčit upažmo předloktí vpřed, postupně pokrčit upažmo
poníž, přiblížit lopatky k sobě................................................................................. 38
Obrázek 9a, b, c: Leh na břiše, vzpažit, postupným krčením obou paží až do polohy
pokrčit upažmo poníž a následně zpět do výchozí polohy ..................................... 39
Obrázek 10a, b: Leh pokrčmo, zvedání pánve nad podložku ......................................... 39
Obrázek 11a, b: Leh pokrčmo, zvednout pánev a dopnout pravou (levou) DK ............. 40
Obrázek 12: Výdrž v podporu na předloktí vzadu sedmo - zvednuté obě DK ............... 41
Obrázek 13a, b: Výdrž v podporu na předloktí vzadu samo, skrčit a následně dopnout
DK

41

Obrázek 14a, b: Výdrž v podporu vzadu sedmo, střídavě protisměrně přednožovat a
zanožovat P a L DK ............................................................................................... 42
Obrázek 15a, b: Výdrž v podporu na předloktí vzadu sedmo, střídavě protisměrně
zanožit dovnitř L a přednožit dovnitř P (a opačně) ................................................ 43
Obrázek 16a, b: Squaty ................................................................................................... 43
Obrázek 17a, b, c, d, e: Metronomy................................................................................ 44
Obrázek 18a, b: Zkouška zapažených paží pravou paží před intervencí a po intervenci 48
Obrázek 19a, b: Zkouška zapažených paží levou paží před intervencí a po intervenci.. 48

Obrázek 20a, b: Test na flexory kolenního kloubu u pravé DK před intervencí i po
intervenci ................................................................................................................ 49
Obrázek 21a, b: Test na flexory kolenního kloubu u levé DK před intervencí i po
intervenci ................................................................................................................ 50
Obrázek 22: Zkouška předklonu v sedě před intervencí................................................. 51
Obrázek 23: Zkouška předklonu v sedě po intervenci .................................................... 51

Příloha č.3: Seznam tabulek
Tabulka 1: Stupně zrakového postižení dle WHO.......................................................... 18
Tabulka 2: Zrakové postižení a jejich vymezení (stručná charakteristika) .................... 19
Tabulka 3: Zraková postižení dle OSERS ...................................................................... 20
Tabulka 4: Zraková postižení dle IBSA ......................................................................... 21

