
Příloha 1: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas účastníka studie  
 
Já, níže uvedený, dávám souhlas k účasti ve studii s názvem: 
 

VLIV TŘÍTÝDENNÍHO KOMPLEXNÍHO INTENZIVNÍHO REHABILITAČNÍHO 
PROGRAMU V RÁMCI NÁSLEDNÉ PÉČE U NEMOCNÝCH SE ZÍSKANÝM 

POŠKOZENÍM MOZKU 
 
Jméno: …………………………………………………………………………................ 
Rodné číslo: …………………………………………………………………………......... 
Identifikační kód…………………………………………………………………………… 
 
1. Zcela dobrovolně souhlasím s účastí v této studii. 
2. Byl(a) jsem plně informován(a) o účelu této studie, o procedurách s ní 

souvisejících a o tom, co se ode mne očekává. Měl(a) jsem možnost položit 
jakýkoliv dotaz, týkající se použité metody i účelu této studie a potvrzuji, že 
všechny mé dotazy byly zodpovězeny.  

3. Souhlasím, že budu plně spolupracovat koordinátorem studie, nezávislými 
vyšetřujícími, lékaři i terapeuty, a budu je ihned informovat, pokud se objeví 
změny mého zdravotního stavu nebo nečekané či neobvyklé projevy. 

4. Vím, že mohu kdykoli svobodně ze studie odstoupit, aniž by to mělo vliv na 
kvalitu mého dalšího léčení.  

5. Chápu, že informace v mé zdravotnické dokumentaci jsou významné pro 
vyhodnocení výsledků studie. Souhlasím s využitím těchto informací 
s vědomím, že bude zachována důvěrnost těchto informací.  

 
Koordinátor studie: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., kamila.rasova@gmail.com, 
604511416  
Podpis pacienta:      „Souhlasím“ 
Jméno pacienta:       
Datum:  
 
Já, níže podepsaný (klinický pracovník), tímto prohlašuji, že jsem dle mého 
nejlepšího vědomí vysvětlil/a cíle, postupy, výhody a rovněž také rizika a 
diskomfort vyplývající z této studie účastníku této studie nebo jeho zákonnému 
zástupci (jméno a příjmení)……………………………………………………………………….. 
Účastník poskytl svůj informovaný souhlas k účasti ve studii. Kopie 
informovaného souhlasu bude dobrovolníkovi poskytnuta. 
Datum: …………………………………………………………………………. 
Podpis výzkumného pracovníka: ……………………………………………………………… 
 

 



Příloha 2: Schválení etické komise 

 
 
 
 
 

 
 



Příloha 3: Formulář k vyplňování NIHSS Převzato z: MIKULÍK et al. (20) 

NIHSS 
JJmméénnoo RRooddnnéé ččíísslloo 

HHooddnnoocceenníí PPŘŘIIJJEETTÍÍ 22 HHOODD 2244 HHOODD 7722 HHOODD 77 DDNNÍÍ// PPRROOPP 

DDaattuumm      

11aa.. ÚÚrroovveeňň vvěěddoommíí 00 -- ppllnněě ppřřii vvěěddoommíí,, ssppoolluupprraaccuujjííccíí 
      

zzvvoolliitt ttaakkoovvýý tteessttoovvaaccíí iimmppuullss,,aabbyy oobbeeššeell 

ppřřííppaaddnnéé ppřřeekkáážžkkyy ((oorroottrraacchh.. ttrraauummaa,, jjaazzyykk.. 

bbaarriiéérraa,, iinnttuubbaaccee)),, tteessttuujjee ssee vvžžddyy.. 

11 -- ssppaavvýý,, ppoo mmíírrnnéé ssttiimmuullaaccii ppoosslleecchhnnee,, ooddppoovvíí  

22 -- ooppaakkoovvaannáá ssttiimmuullaaccee kk ppoozzoorrnnoossttii,, ssooppoorr  

33 -- kkoommaa ((rreefflleexxnníí ččii žžááddnnáá ooddppoovvěěďď))  

11bb.. SSlloovvnníí ooddppoovvěěddii 00 -- oobběě ooddppoovvěěddii zzcceellaa sspprráávvnněě 
      

ppttáámmee ssee nnaa vvěěkk ppaacciieennttaa aa mměěssíícc 

ppooččííttáá ssee pprrvvnníí aa ppoouuzzee zzcceellaa sspprráávvnnáá ooddppoovvěěďď,, 
bbeezz nnááppoovvěěddyy.. 

11 -- jjeeddnnaa sspprráávvnněě,, ttěěžžkkáá ddyyssaarrtthhrriiee ččii jjiinnáá bbaarriiéérraa ((OOTTII)) 

22 -- oobběě ššppaattnněě,, aaffáázziiee,, kkóómmaa 
 

11cc.. VVyyhhoovvěěnníí vvýýzzvváámm 00 -- oobbaa úúkkoollyy sspprráávvnněě 
      

ppoožžááddaatt oo ootteevvřřeenníí aa zzaavvřřeenníí ooččíí aa ssttiisskknnuuttíí aa 

ootteevvřřeenníí nneeppaarreettiicckkéé rruukkyy,, úúkkoonn llzzee ppaacciieennttoovvii 
ppřřeeddvvéésstt.. 

11 -- jjeeddeenn úúkkooll sspprráávvnněě  

22 -- žžááddnnýý sspprráávvnněě,, kkóómmaa 
 

22.. OOkkuulloommoottoorriikkaa 00 -- bbeezz ppaattoollooggiiee 
      

tteessttuujjee ssee ppoouuzzee hhoorriizzoonnttáállnníí ppoohhyybb,, 

ppaacciieenntt ss bbaarriiéérroouu ((sslleeppoottaa,, bbaannddáážž,, ttrraauummaa)) jjee 

tteessttoovváánn rreefflleexxnníímmii ppoohhyybbyy ((nnee kkaalloorriicckkéé 

tteessttoovváánníí!!)).. TTeessttuujjeemmee ii ppaacc.. vv kkoommaattuu.. 

11 -- iizzooll.. ppaarreessaa ookkoohhyybbnnééhhoo nneerrvvuu,, ddeevviiaaccee ččii 

ppoohhlleeddoovváá ppaarreessaa ppoottllaaččiitteellnnáá OOCC mmaannéévvrryy 

 

22 -- nneeppoottllaaččiitteellnnáá ddeevviiaaccee ččii ppoohhlleeddoovváá ppaarreessaa 
 

33.. ZZoorrnnéé ppoollee 00 -- bbeezz ppoossttiižžeenníí 
      

 11 -- ččáásstteeččnnáá hheemmiiaannooppssiiee,, ffeennoomméénn eexxttiinnkkccee  

vvyyššeettřřoovvaatt ii ssiimmuullttáánnnníí ppoohhyybb pprrssttůů 

kkvvůůllii ffeennoomméénnuu eexxttiinnkkccee.. TTeessttuujjeemmee ii uu ppaacc.. 

ss ppoorruucchhoouu vvěěddoommíí ppoommooccíí mmrrkkaaccííhhoo rreefflleexxuu.. 
22 -- kkoommpplleettnníí hheemmiiaannooppssiiee 

 

33 –– oobboouussttrraannnnáá hheemmiiaannooppssiiee ((sslleeppoottaa,,vvččeettnněě kkoorrttiikkáállnníí 

sslleeppoottyy)) 

44.. FFaacciiáállnníí ppaarreessaa 00 -- ssyymmeettrriicckkýý ppoohhyybb,, bbeezz ppoossttiižžeenníí 
      

 11 -- lleehhkkáá ppaarreessaa ((nnaappřř.. aassyymmeettrriiee NNLL rrýýhhyy))  

CCeenněěnníí zzuubbůů,, zzaavvřřeenníí ooččíí,, eelleevvaaccee oobbooččíí.. 
22 –– úúppllnnáá nneebboo ččáásstteeččnnáá ppaarréézzaa ddoollnníí vvěěttvvee 

cceennttrráállnníí ppaarreessaa 

 

 33 –– kkoommpplleettnníí ((ppeerriiff..)) ppaarréézzaa uunnii-- ččii bbiillaatteerráállnníí,, kkoommaa 

55.. aa 66.. MMoottoorriikkaa  

00   -- bbeezz kkoollííssáánníí 

11   –– kkoollííssáánníí nneebboo ppookklleess,, bbeezz úúppllnnééhhoo ppáádduu nnaa 

ppooddlloožžkkuu 

22   -- uurrččiittýý ppoohhyybb pprroottii ggrraavviittaaccii,, nneeuuddrržžíí nnaadd 

ppooddlloožžkkoouu 
33   -- ppoohhyybb ppoo ppooddlloožžccee 

44   -- pplleeggiiee,, bbeezz ppoohhyybbuu,, kkoommaa ((pprroo vvššeecchhnnyy kkoonnčč..)) 

99 -- aammppuuttaaccee,, aannkkyyllóózzaa aajj..ppřřííččiinnyy ppaattoolloogg.. 
nnáálleezzuu nneessoouuvviisseejjííccíí ss ppřřííhhooddoouu 

LLHHKK 
     

HHKKKK ddoo 9900 sstt vv sseedděě rreesspp.. 4455 sstt.. vvlleežžee 

DDKKKK ddoo 3300 sstt..,, kkoollííssáánníí nnaa HHKKKK jjee tteehhddyy,, 

ppookkuudd kklleessáá ddřříívvee nneežž zzaa 1100 sseekkuunndd aa nnaa 

DDKKKK ddřříívvee nneežž zzaa 55 sseekkuunndd.. 

TTeessttuujjíí ssee vvššeecchhnnyy kkoonnččeettiinnyy,, 

99 ssee uudděělluujjee  ppřřii jjiinnéémm 

ppoossttiižžeenníí kkoonnččeettiinnyy –– vvyyssvvěěttlliitt.. 

PPHHKK 
     

LLDDKK 
     

PPDDKK 
     

77.. AAttaaxxiiee kkoonnččeettiinn 00 -- nneeppřřííttoommnnaa,, nneebboo jjeenn ddůůsslleeddeekk ppaarreessyy.. KKoommaa.. 
      

tteessttoovváánníí pprrsstt--nnooss--pprrsstt nnaa HHKKKK aa nnaa DDKKKK 

ppaattaa--kkoolleennoo.. 

NNeehhooddnnoottíí ssee uu ppaacc..,, kktteerrýý 

nneerroozzuummíí.. UU sslleeppýýcchh:: nnooss--nnaattaažžeennáá HHKK.. 

VV kkóómmaattuu,, ppřřii pplleeggiiii aattdd.. ssee hhooddnnoottíí 00.. 

11 -- nnaa jjeeddnnéé kkoonnččeettiinněě  

22 -- ppřřííttoommnnaa nnaa vvííccee kkoonnččeettiinnáácchh 
 

99 -- aammppuuttaaccee,, aannkkyyllóózzaa aajj.. 
 

88.. SSeennzziittiivviittaa 00 -- bbeezz ppoorruucchhyy ččiittíí 
      

zzkkoouuššíí ssee oossttřřeejjššíímm ppřřeeddmměětteemm,, uu nneessppoolluu-- 

pprraaccuujjííccíícchh aallggiicckkýýmm ppooddnněětteemm ((úúnniikkoovváá rreeaakkccee,, 

ggrriimmaassaa)).. KKoommaa hhooddnnoottíímmee 22.. 

11 –– lleehhkkáá aa ssttřřeeddnníí ppoorruucchhaa sseennssee ((hhyyppeesstteezziiee,,hhyyppaallggeezziiee)) 

22 –– ttěěžžkkáá ppoorruucchhaa sseennssee aažž aanneesstteezziiee uunnii,, ččii bbiillaatt.. KKóómmaa.. 

99.. ŘŘeečč 00 -- bbeezz aaffáázziiee 
      

tteessttoovvaaccíí sslloovvaa:: MMÁÁMMAA,, PPÍÍSSEEKK,, TTRRÁÁVVAA 
DDĚĚKKUUJJII,, EELLEEKKTTŘŘIINNAA,,FFOOTTBBAALLOOVVÝÝ MMÍÍČČ 

VVííttee jjaakk,,DDoollůů nnaa zzeemm,,JJsseemm uužž zz pprrááccee ddoommaa.. 

PPooppiiss oobbrráázzkkuu.. 

11 -- lleehhččíí ffaattiicckkáá ppoorruucchhaa,, llzzee ppoorroozzuumměětt  

22 -- ttěěžžkkáá ffaattiicckkáá ppoorruucchhaa 
 

33 -- gglloobbáállnníí aaffáázziiee,, mmuuttiissmmuuss,, kkóómmaa  

1100.. DDyyssaarrttrriiee 00 –– nneeppřřííttoommnnaa 
      

 11 -- sseettřřeelláá řřeečč,, jjee mmuu rroozzuumměětt  

PPřřii ffaattiicckkéé ppoorruuššee hhooddnnoottíímmee vvýýsslloovvnnoosstt.. 

PPřřii hhooddnnoocceenníí 99 vvyyssvvěěttlliitt ((nnaappřř.. OOTTII)).. 
22 -- vvýýrraazznněě sseettřřeelláá vvýýsslloovvnnoosstt,, nneenníí rroozzuumměětt,, mmuuttiissmmuuss,, 

kkóómmaa 

 99 -- iinnttuubbaaccee,, jjiinnáá bbaarriiéérraa  

1111.. NNeegglleecctt 00 –– nneeppřřííttoommeenn 
      

PPoouužžiijj ssiimmuullttáánnnníí ssttiimmuullaaccii zzrraakkuu aa sseennssee.. 

HHooddnnoottíí ssee ppoouuzzee,, ppookkuudd ppřřííttoommeenn.. 

11 -- nneegglleekkttuujjee 11 kkvvaalliittuu,, aannoossooggnnoozzee  

22 -- nneegglleekkttuujjee vvííccee jjaakk 11 kkvvaalliittuu,, kkóómmaa.. 
 

 

CC EE LL KK OO VV ÉÉ NN II HH SS SS 
     

 

 



Příloha 4: Montrealský kognitivní test (MoCA) Převzato z: 

https://www.mocatest.org/the-moca-test/ (44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mocatest.org/the-moca-test/


Příloha 5: Dotazník kvality života SF-36 Převzato z: 

https://myreg.registry.cz/res/file/myreg/SF_36.pdf (49) 

 

Příjmení ……………………….. 
Jméno ……………………….. 
RČ ……………../……….. 
Datum vyplnění (DDMMRR) ………………………. 

 

NÁVOD: V tomto dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše 
odpovědi pomohou určit, jak se cítíte a jak dobře se Vám daří zvládat 
obvyklé činnosti. 

 
Odpovězte na jednu z otázek tím, že vyznačíte příslušnou odpověď. 
Nejste-li si jisti jak odpovědět, odpovězte, jak nejlépe umíte. 
 

1. Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově: 
 

(zakroužkujte jedno číslo) 
 

Výtečné    1 

Velmi dobré    2 

Dobré     3 

Docela dobré    4 

Špatné    5 
 
 
 

2. Jak byste hodnotil(a) své zdraví dnes ve srovnání se stavem před 
rokem?  
                                                      (zakroužkujte jedno číslo) 

 

Mnohem lepší než před rokem 1 

Poněkud lepší než před rokem 2 

Přibližně stejné jako před rokem   3 

Poněkud horší než před rokem 4 

https://myreg.registry.cz/res/file/myreg/SF_36.pdf


Mnohem horší než před rokem 5 
 

3. Následující otázky se týkají činností, které někdy děláváte během 
svého typického dne. Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti? 
Jestliže ano, do jaké míry? 

(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce) 
 

ČINNOSTI 
Ano, omezuje 

hodně 

Ano, omezuje 

trochu 

Ne, vůbec 

neomezuje 

a. Usilovné činnosti 

jako je běh, zvedání 

těžkých předmětů, 

provozování náročných 

sportů 

1 2 3 

b. Středně namáhavé 

činnosti jako 

posunování stolu, 

luxování, hraní kuželek, 

jízda na kole 

1 2 3 

c. Zvedání nebo nošení 

běžného nákupu 
1 2 3 

d. Vyjít po schodech 

několik pater 
1 2 3 

e. Vyjít po schodech 

jedno patro 
1 2 3 

f. Předklon, shýbání, 

poklek 
1 2 3 

g. Chůze asi jeden 

kilometr 
1 2 3 

h. Chůze po ulici sto 

metrů 
1 2 3 

i. Chůze po ulici několik 

desítek metrů 
1 2 3 

j. Koupání doma nebo 1 2 3 



oblékání bez cizí 

pomoci 

 

4. Trpěl jste některým z dále uvedených problémů při práci nebo při 
běžné denní činnosti v posledních 4 týdnech kvůli zdravotním 
potížím? 

(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce) 
 
  

  ANO NE 

a. Zkrátil se čas, který 

jste věnoval(a) práci 

nebo jiné činnosti? 

1 2 

b. Udělal(a) jste méně 

než jste chtěl(a)? 
1 2 

c. Byl(a) jste 

omezen(a) v druhu 

práce nebo jiných 

činnosti? 

1 2 

e. Měl(a) jste potíže 

při práci nebo jiných 

činnostech (např.) jste 

musel(a) vynaložit 

zvláštní úsilí)? 

1 2 

 
5. Trpěl(a) jste některým z dále uvedených problémů při práci 

nebo při běžné denní činnosti v posledních 4 týdnech kvůli 
nějakým emocionálním potížím (například pocit deprese nebo 
úzkosti)? 

(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce) 
 

  ANO NE 



a. Zkrátil se čas, který 

jste věnoval(a) práci 

nebo jiné činnosti? 

1 2 

b. Udělal(a) jste méně 

než jste chtěl(a)? 
1 2 

c. Byl(a) jste při práci 

nebo jiných činnostech 

méně pozorný(á)? 

1 2 

 
6. Uveďte, do jaké míry bránily Vaše zdravotní nebo emocionální potíže 

Vašemu normálnímu společenskému životu v rodině, mezi přáteli, 
sousedy nebo v širší společnosti v posledních 4 týdnech. 
 

    (zakroužkujte jedno číslo) 
 
     Vůbec ne    1 

Trochu    2 

Mírně    3 

Poměrně dost   4 

Velmi silně   5 

7. Jak velké bolesti jste měl (a) v posledních 4 týdnech? 

 
            (zakroužkujte jedno číslo) 

Žádné    1 

Velmi mírné   2 
 

Mírné  3 
 

Střední   4 
 

Silné     5 
 

Velmi silné   6 
 
 



8. Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i 
doma) v posledních 4 týdnech? 

 

(zakroužkujte jedno číslo)  

Vůbec ne    1 

Trochu    2 

Mírně    3 

Poměrně dost    4 

Velmi silně    5 

 

9. Následující otázky se týkají Vašich pocitů a toho jak se Vám v 
posledních 4 týdnech dařilo. U každé otázky označte prosím 
takovou odpověď, která nejlépe vystihuje 
jak jste se cítil(a). 

 
Jak často v posledních 4 týdnech         (zakroužkujte jedno číslo na každé 

řádce) 

 

  Pořád Většinou Dost často Občas Málokdy Nikdy 

a. jste se cítil(a) 

pln(a) elánu? 
1 2 3 4 5 6 

b. jste byl(a) velmi 

nervózní? 
1 2 3 4 5 6 

c. jste měl(a) 

takovou depresi, 

že Vás nic 

nemohlo 

rozveselit? 

1 2 3 4 5 6 

d. jste pociťoval(a) 1 2 3 4 5 6 



klid a pohodu? 

e. jste byl(a) pln(a) 

energie? 
1 2 3 4 5 6 

f. jste pociťoval(a) 

pesimismus a 

smutek? 

1 2 3 4 5 6 

g. jste se cítil(a) 

vyčerpán(a)? 
1 2 3 4 5 6 

h. jste byl(a) 

šťastný(a)? 
1 2 3 4 5 6 

i. jste se cítil(a) 

unaven(a)? 
1 2 3 4 5 6 

 
10. Uveďte, jak často v posledních 4 týdnech bránily Vaše zdravotní 

nebo emocionální obtíže Vašemu společenskému životu (jako 
např. návštěvy přátel, příbuzných atd.)? 
 

(zakroužkujte jedno číslo)                             
 
                         Pořád       1 

Většinu času 2 

Občas 3 

Málokdy 4 

Nikdy 5 

11. Zvolte, prosím, takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, do jaké 
míry pro Vás platí každé z následujících prohlášení? 

(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce) 

  Určitě Většinou Nejsem si Většinou Určitě ne 



ano ano jist ne 

a. Zdá se, že 

onemocním 

(jakoukoliv 

nemocí) poněkud 

snadněji než jiní 

lidé 

1 2 3 4 5 

b. Jsem stejně 

zdráv(a) jako 

kdokoliv jiný 

1 2 3 4 5 

c. Očekávám, že se 

mé zdraví zhorší 
1 2 3 4 5 

d. Mé zdraví je 

perfektní 
1 2 3 4 5 

 
 


