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6.1   Souhlas etické komise 

 



 

 

6.2   Informovaný souhlas pacienta 

 

 

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:…..……………………………………  

 

 
 

 



 

 

6.3   Seznam zkratek 

 

AC – acromioclaviculární kloub 

ADL - activity of daily living. 

Akt. – aktivní 

ASK - artroskopie 

Bilat. – bilaterálně 

BMI – body mass index 

CT – computer tomography 

DD proudy – diadynamické proudy 

DKK – dolní končetiny 

HKK – horní končetiny 

IS – impingement syndrom 

LHK – levá horní končetina  

Lig. - ligamentum 

m. – musculus  

mm. – musculi 

n.- nervus 

MRI – magnetická resonance 

Obr. – obrázek 

Pas. – pasivní 

PHK – pravá horní končetina  

PIR –  postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RM – rotátorová manžeta 

RTG – rentgen  

SIAS – spina iliaca anterior superior 

Tab. – tabulka 

TrP – trigger point 

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice 

ZR – zevní rotace 
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6.6   Barthelův test základních všedních činností 

        (ADL – Activities of Daily Living) 

 

Jméno pacienta:  J.Š. 
Ročník: 1970 
 
 

 Činnost Provedení činnosti Bodové skóre* 

1. Příjem potravy a tekutin samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

2. Oblékání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

3. Koupání samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

5. Kontinence moči plně inkontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

6. Kontinence stolice plně inkontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

7. Použití WC samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 

s malou pomocí 

15 

10 



 

 

vydrží sedět 

neprovede 

5 

0 

9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m 

s pomocí 50 m 

na vozíku 50 m 

neprovede 

15 

10 

5 

0 

10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

 Celkem 100 

 

ADL 4      0 – 40 bodů vysoce závislý 

ADL 3    45 – 60 bodů závislost středního stupně 

ADL 2    65 – 95 bodů lehká závislost 

ADL 1    96 – 100 bodů nezávislý 

 

 

 

 

 

 
 


