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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, 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, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie prováděné v rámci praxe v …..…………………………..…………., 

kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou 

terapií. Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci 

bakalářské práce na UK FTVS, s názvem ………………………………………...…… 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny v 

bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. Jméno a příjmení řešitele........................................................................ 

Podpis:........................ Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie ve výše uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla 

poučení, osobně vše podrobně vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v 

dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že 

jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o 

právu odmítnout prezentování a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v 

bakalářské práci nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním 

Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat řešitele. Místo, datum 

....................................... Jméno a příjmení pacienta ...................................... Podpis 

pacienta: .............................. 
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Příloha č. 3 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Játra, facies diaphragmatica (Gray, 1918) .................. Chyba! Záložka není 

definována. 

Obrázek 2 - Játra, facies visceralis (Gray, 1918) ....... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 3 - Schéma jaterního lobulu (Mescher, 2010) .................. Chyba! Záložka není 

definována. 
Obrázek 4 - Játra zdravá/cirhotizovaná (Mayo foundation 2018) .. Chyba! Záložka není 

definována. 
Obrázek 5 - Kožní pavoučkovité névy  

(převzato z:    http://cnx.org/content/m14900/latest/) Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 6- Ascites  

(převzato z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Hepaticfailure.jpg)

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

Obrázek 7- Řez ledviny s karcinomem (převzato z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Renal_cell_carcinoma%2C_gro

ss_pathology_of_bisected_kidney_20G0029_lores.jpg)................ Chyba! Záložka není 

definována. 
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Příloha č. 4 

Seznam tabulek 

Tabulka 1- Antropometrie dle Haladové 1. část ........ Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka 2- Antropometrie dle Haladové 2. část ........ Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 3- Antropometrie dle Haladové 3. část ........ Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka 4- Antropometrie dle Haladové 4. část ........ Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 5- Goniometrie dle Jandy 1.část .................. Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka 6- Goniometrie dle Jandy 2.část .................. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 7- Vyšetření pyramidových jevů ................. Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka 8- Orientační vyšetření svalové síly 1. část .. Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 9- Orientační vyšetření svalové síly 2. část .. Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka 10- Antropometrie dle Haladové 4. část ...... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 11- Antropometrie dle Haladové 5. část ...... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka 12-- Antropometrie dle Haladové 6. část ..... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 13- Antropometrie dle Haladové 7. část ...... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka 14- Goniometrie dle Jandy 3. část ............... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 15- Goniometrie dle Jandy 4. část ............... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka 16- Orientační vyšetření dle Jandy 3. část ... Chyba! Záložka není definována. 

Tabulka 17- Orientační vyšetření dle Jandy 4. část ... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka 18- Vyšetření pyramidových jevů 2. část..... Chyba! Záložka není definována. 
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Příloha č. 5 Seznam zkratek 

a., aa. – arterie 

al. - kolektiv 

AO - atlantookcipitální skloubení 

BMI - body mass index 

cm – centimetr 

cps. – kapsle 

DF - dechová frekvence 

DK - dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

FN - fakultní nemocnice 

FTVS - Fakulta tělesné výchovy a sportu 

g – gram 

ggt. - kapky 

HKK - horní končetiny 

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny 

IP - interfalangový kloub 

KARIP - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

péče 

LTV - léčebná tělesná výchova 

m. – musculus 

mg- miligram 

ml- mililitr 

MP - metakarpofalangeální kloub 

n., nn. - nervus, nerví 

p.o. - per os 

pvl. – prášek 

SIAS - spina iliaca anterior superior 

SIPS - spina iliaca posterior superior 

St. P. - status post 

tbl. – tablety 

TEN - tromboembolická nemoc 

TF - tepová frekvence 

TK - krevní tlak 
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TMT - techniky měkkých tkánívv. – vény 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

μg - mikrogram 

 

 


