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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: Chapmanovy reflexní body anteriorní (Chila, 2010, s. 568) 

  
 

 

  



 

 

Příloha č. 2: Chapmanovy reflexní body posteriorní (Chila, 2010, s. 569) 

 
 

 

 

  



 

 

Příloha č. 3:  
Informovaný souhlas 
Vážená paní/slečno, 
 
Žádám Vás tímto o spolupráci na kazuistice k mé bakalářské práce (dále BP) v oboru 
Fyzioterapie prováděné na Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pod vedením Mgr. Klaudie Michalčinové. 

Pro účely BP je třeba odebrat anamnestické údaje, posbírat a zpracovat data získaná 
z kineziologického vyšetření a terapie. Je třeba absolvovat vyšetření gynekologem, vyšetření 
hormonálního profilu a dotazníkové šetření.  

Jméno a příjmení probandky:………………………………………………………………… 
Vstupní a výstupní vyšetření gynekologem a vyšetření hormonálního profilu bude sloužit 
k objektivnímu zhodnocení práce. Na vyšetření gynekologem bude proveden UZ a odběr 
cytologie. Hormonální profil bude vyšetřen 1.-3. den cyklu a rovněž po 5-6 měsíční 
fyzioterapeutické intervenci stejný den cyklu. 
Dotazníkové šetření bude pomocí SF-36, který zkoumá kvalitu života. Šetření bude provedeno 
před začátkem fyzioterapeutické intervence a následně po 5-6 měsíční intervenci.  
Vstupní a výstupní kineziologický rozbor proběhne na první a poslední terapii. Součástí každé 
terapie bude ošetření povrchových fascií, mobilizace, provedení viscerální drenáže a na jejím 
podkladě ošetření orgánů viscerální manipulací. Budete edukována o autoterapii, kterou 
se pokusíte provádět každý den.  
Informace o Vaší osobě, jsou považovány za přísně důvěrné, budou shromažďovány 
a zpracovávány výhradně v souvislosti s BP a pro její potřeby. Zajištění ochrany dat 
vyšetřované osoby je v souladu se zákonem. 

Prosím Vás tímto o souhlas s použitím dat dle výše stanovených podmínek. 

Děkuji,  
 
Lucie Pochmanová, autorka BP, studentka 2. LF UK 

Byla jsem informována o průběhu vyšetření. Byla jsem informována o důvodu vyšetření a 
následném zpracování získaných dat. Byla jsem informována o průběhu terapie. Sdělení 
považuji za úplné a srozumitelné, všemu rozumím a v případě jakýchkoliv dotazů jsem 
měla možnost se zeptat na vše, co považuji za důležité. Souhlasím s provedením výše 
popsaného. Jsem informována, že mohu kdykoliv od spolupráce odstoupit i bez udání 
důvodu. Souhlasím se zhotovením, zpracováním a následným použitím získaných dat a 
jejich poskytnutím dalším zdravotnickým pracovníkům k vědeckým účelům.  

V Praze dne………………………………………………………………………. 
 
Podpis probandky:………………………………………………………………………. 
 
Podpis vyšetřující osoby………………………………………………………………………. 
 
  



 

 

Příloha č. 4: 

 
 
  



 

 

Příloha č. 5: Dotazník kvality života SF-36 
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