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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise



Příloha č. 2 – Informovaný souhlas

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 byl odborným pracovníkem poučen 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 měl jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl.

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl 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:



Příloha č. 3 – Seznam použitých zkratek

a. arteria

aa. arteriae

ADL activities of daily living

APPE apendektomie

bilat. bilaterálně

bpn. bez patologického nálezu

CHOPN chronická plicní nedostatečnost

CMP cévní mozková příhoda

C cervikální

č. číslo

ČR Česká republika

DK/DKK dolní končetina/-iny

DM Dibetes mellitus

DMO dětská mozková obrna

HK/HKK horní končetina/-iny

iCMP ischemická cévní mozková příhoda

IM infarkt myokardu

L lumbální/levá strana

lat. lateralis

lat. dx. lateris dextri (napravo)

lat. sin. lateris sinistri (nalevo)

LDK/LHK levá dolní končetina/levá horní končetina



m. musculus

mm. musculi

med. medialis

MMSE Mini mental state examination

n. nervus

nn. nervi

N nádech

Obj. objektivně

PDK/PHK pravá dolní končetina/pravá horní končetina

PFO perzistentní foramen ovale

PIR postizometrická relaxace

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace

RZS rychlá záchranná služba

SD starobní důchod

SIAS spina iliaca anterior superior

SIPS spina iliaca posteriori superior

TIA tranzitorní ischemická ataka

tzv. takzvaně

V výdech

VP výchozí poloha

ZR zevní rotace



Příloha č. 4 – Seznam tabulek

Tabulka č. 1 – Délky a obvody HKK, DKK

Tabulka č. 2 – Vyšetření mimických svalů

Tabulka č. 3 – Vyšetření hlavových nervů

Tabulka č. 4 – Obvody HKK, DKK



Příloha č. 5 – Seznam obrázků

Obr. č. 1 – Ischemická a hemoragická CMP

Obr. č. 2 – Willisův okruh



Příloha č. 6 – Test MMSE

1. ORIENTACE - odpověď do 10 s

Které je toční období?

Který máme nyní rok?

Kolikátého je dnes?

Který den v týdnu je dnes?

Který je měsíc?

Ve kterém jsme městě?

Ve kterém jsme okrese (kraji)?

V jaké jsme zemi?

Jak se jmenuje toto zdravotní zařízení, kde jsme?

V kolikátém jsme poschodí?

2. ZAPAMATOVÁNÍ

“Nyní vyjmenuji tři věci. Až je všechny vyjmenuji, budu chtít, aby jste je zopakoval. 

Dobře si je zapamatujte! Za několik minut se vás na tyto předměty znovu zeptám."

Bod přidělte za každou správnou odpověď. Pořadí je libovolné. Pokud není pacient 

schopen splnit úkol, opakujte slova, dokud si je nezapamatuje, maximálně však ještě 

pětkrát. Je to podmínka pro úkol číslo 4, tj. Vybavování.

LOPATA ŠÁTEK VÁZA (… … …)

"A nyní prosím tato slova opakujte."

3. POZORNOST A POČÍTÁNÍ

"Nyní odečtěte od 100 vždy 7, až odečtete pětkrát za sebou, skončete."

Jestliže udělá pacient chybu a od chybné hodnoty dál odečítá správně, počítejte pouze 

tuto chybu.



93 86 79 72 65 (… … … … …)

Pokud pacient nechce počítat, vyzvěte jej: "Hláskujte pozpátku slovo POKRM."

Dejte vždy bod za každé správné písmeno, např. M R K O P = 5 (… … … … …)

4. VYBAVOVÁNÍ

"A teď, prosím zopakujte slova, která jsem vám před chvílí říkal." Za každou správnou 

odpověď přísluší jeden bod.

LOPATA ŠÁTEK VÁZA (… … …)

5. POJMENOVÁNÍ PŘEDMĚTU

"Co je to?" (ukažte hodinky)

"Co je to?" (ukažte tužku)

6. OPAKOVÁNÍ

Za odpověď celou větou přidělte pacientovi jeden bod. Ale jen je-li odpovězeno 

bezchybně na první pokus.

"Opakujte!: “První pražská paroplavba." (…)

7. STUPŇOVANÝ PŘÍKAZ

Dejte pacientovi do ruky čistý papír a dejte mu tento úkol: “Nyní vezměte do pravé ruky 

tento papír, přeložte jej na půl a dejte ho na zem."

1. stupeň - uchopení papíru do pravice (…)

2. stupeň - přeložení papíru na polovinu (…)

3. stupeň - položení papíru na zem (…)

8. ČTENÍ A PLNĚNÍ PŘÍKAZU

Pacientovi ukažte kartičku s nápisem: ZAVŘETE OČI. Zároveň ho vyzvěte:

"Přečtěte, co je tady napsáno a udělejte to!"



Jeden bod přidělte pacientovi za splnění příkazu do 10 sekund, maximálně na tři 

pokusy. (…)

9. PSANÍ

Dejte pacientovi psací potřeby a papír a vyzvěte jej: “Napište libovolnou větu."

Věta může obsahovat pravopisné chyby, musí ale mít smysl a musí obsahovat podmět a 

přísudek.

10. OBKRESLOVÁNÍ

Dejte pacientovi bílé papíry a psací potřeby, vyzvěte jej, aby namaloval níže uvedený 

obrázek. Úkol může plnit na několik pokusů, ale v limitu jedné minuty. Nevadí 

zrotování ani roztřesenost. Musí být ale zachovány všechny strany a všechny úhly. 

Průnik obou pětiúhelníků musí tvořit čtyřúhelník.

Dosažené skóre: 30 bodů – normální stav kognitivních funkcí



Příloha č. 7 – Test Barthelové

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 kontinentní

občas inkontinentní

trvale inkontinentní

10

5

0

6. Kontinence stolice plně kontinentní

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

vydrží sedět

neprovede

15

10

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 - nezávislá
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