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Příloha I 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS UK. 

Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření 

a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, 

na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace 

a s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:……………………………………… 

 

Osoba, která provedla poučení:……………………………………… 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta /tky:……………………………………. 
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VYJÁDŘENÍ ETICKÉ KOMISE 

 
  



Příloha III 

POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY 

 

ACR American College of Rheumatology 

bilat. bilaterálně 

BMI    body mass index 

bpn bez patologického nálezu 

cm centimetry 

CNS centrální nervový systém 

DK dolní končetina 

DKK dolní končetiny 

FH     francouzské hole 

HAZ hyperalgetická zóna 

HKK horní končetiny 

KoK kolenní kloub 

KyK kyčelní kloub 

LDK levá dolní končetina 

lig. ligamentum 

Lp. bederní páteř 

LTV léčebná tělesná výchova 

m. musculus 

mm. musculi 

mm milimetry 

MTT  metatarzální klouby 

Obj. objektivní 

PB periostový bod 

PIR    postizometrická relaxace 

PDK pravá dolní končetina 

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RTG rentgenový 

SI sakroiliakální 

SIAS spina iliaca anterior superior 

sin. levý 



St. p.   status post 

Subj. subjektivní 

TEN trombembolická nemoc 

TEP totální endoprotéza 

Th thorakální, hrudní 

TMT    techniky měkkých tkání 

TrP      trigger point 

ÚVN Ústřední vojenská nemocnice 
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