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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření Etické komise 

 

 



   

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážená paní,  
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679  
a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů, 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    ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Šrobárova 

1150/50, Praha 10, 100 34, 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  Kazuistika 
fyzioterapeutické péče o pacienta po CMP s levostrannou hemiparézou. 
 
Cílem této bakalářské  práce  je  získání  a zpracování teoretických poznatků o cévní 
mozkové příhodě. Dále vypracování kazuistiky pacienta po CMP s levostrannou 
hemiparézou, zahrnující vlastní vyšetření, následný návrh terapie a především její 

praktické provedení. 
 
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:........................  
 
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení........................... 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. 5: Bergova balanční škála

 

  Bergova balanční škála   vyšetřeno 18. 1. 2021, část 1/2 



   

 

  Bergova balanční škála   vyšetřeno 18. 1. 2021, část 2/2 

 



   

 

  Bergova balanční škála   vyšetřeno 3. 2. 2021, část 1/2 

 



   

 

  Bergova balanční škála   vyšetřeno 3. 2. 2021, část 2/2 
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Příloha č. 7: Mini Mental State Exam 

MINIMENTAL STATE EXAMINATION  ZAZNAMOVÝ LIST 
 

Datum vstupního vyšetření: 18. 1. 2021 
Datum výstupního vyšetření: 3. 2. 2021 

I. ORIENTACE  Body  Vstupní 
vyšetření 

Výstupní 
vyšetření 

1. Jaký je dnes den v týdnu?  01  1  1 
2. Kolikátého je dnes? Jaké je dnes datum?  01  1  0 
3. Který je teď' měsíc?  01  1  1 
4. Který rok je nyní?  01  1  1 
5. Jaké je nyní roční období?  01  1  1 
6. Ve kterém státě jsme?  01  1  1 
7. Ve kterém okrese jsme?  01  1  1 
8. Ve kterém městě jsme?  01  1  1 
9. Jak se jmenuje tato nemocnice (zdravotnické zařízení)?  01  1  1 
10. Ve kterém poschodí se nacházíme?  01  0  0 
II. ZAPAMATOVÁNÍ       
11. Bezprostřední reprodukce tří předmětů:      

 člověk          míč           auto  03  3  3 

II. POZORNOST A POČÍTÁNÍ       
12. Opakované počítání 7 od 100 (100; 93;86;79;72;65) nebo hláskovat 

slova POKRM pozpátku  05  5  5 

IV. PAMĚŤ, VÝBAVNOST       
13. Reprodukce 3 předmětů z úlohy č. 11  03  1  1 
V. POJMENOVÁNÍ       
14. Ukažte na náramkové hodinky: „Co je to?“  01  1  1 
15. Ukažte tužku: ,,Co je to?“  01  1  1 
VI. OPAKOVÁNÍ       
16. Opakování věty: „Žádné kdyby anebo ale.“  01  1  1 
VII. TŘÍSTUPŇOVÝ PŘÍKAZ       
17. Porozumění (sdělený třístupňový příkaz): ,,Vezměte tento papír do 

Vaší pravé ruky, přeložte ho jednou na polovinu oběma rukama a 
položte ho na zem." 

03  3  3 

VIII. ČTENÍ A SPLNĚNÍ PŘÍKAZU       
18. Porozumění (písemný jednostupňový povel):  
                                  ZAVŘETE OČI 

01  1  0 

IX. PSANÍ       
19. Napsání věty  01  1  1 
X. OBKRESLOVÁNÍ       
20. Obkreslení předlohy průniku dvou pětiúhelníků: 
 
 
 
 
 
 
 

01  1  1 

CELKOVÉ SKÓRE 
  030  27  25 

Hodnocení (Štěpánková et al., 2015): 
  06   bodů  těžká kognitivní porucha 
 617  bodů  středně těžká kognitivní porucha 
1824  bodů  lehká kognitivní porucha 
2526  bodů  hraniční nález  podezření na MCI, doporučeno podrobnější neuropsychologické 

  vyšetření 
2730  bodů  norma 
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