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Příloha 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 

souhlas s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS UK. Osobní 

data v této studii nebudou uvedena. 

 

Dnešního dne jsem byl(a) odborným pracovníkem poučen(a) 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(a) jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl(a) 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:….. …………………………………… 
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ADL activities of daily living (aktivity běžných denních činností) 

BBS Berg Balance Scale (Bergova balanční škála) 

BI Barthel Index (Barthelův test) 

BMI Body Mass Index (index tělesné hmotnosti) 

CMP cévní mozková příhoda 

CT computed tomography (počítačová tomografie) 

ČR Česká republika 

č. číslo 

DGI Dynamic Gate Index (Dynamický index chůze) 

DKK dolní končetiny 

DSA digitální subtrakční angiografie 

EKG elektrokardiogram 

FT fyzikální terapie 

FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HKK horní končetiny 

HSSP hluboký stabilizační systém 

L lumbální (bederní) 

LHK levá horní končetina 

LDK levá dolní končetina 

m. musculus 

MR magnetická rezonance 

mRS modified Rankin Scale (modifikovaná Rankinova škála) 

n. nervus 

NIH The National Institute of Health 

NIHSS The National Institute of Health Stroke Scale 

PIR postizometrická relaxace 

PHK pravá horní končetina 

PNF proprioreceptivní neuromuskulární facilitace 

PDK pravá dolní končetina 

r. reflex 

RIND reverzibilní ischemický neurologický deficit 

SIPS spina iliaca posterior superior (zadní horní spina) 



 

SIAS spina iliaca anterior superior (přední horní spina) 

tbl. tablety 

s. c. subkutánně (podkožně) 

TIA tranzitorní ischemická ataka 

Th thorakální (hrudní) 

Th/L thorako-lumbální 

TMT techniky měkkých tkání 

UK Univerzita Karlova 

VP výchozí poloha 

WHR Waist Hip Ratio (poměr pas-boky) 

 
 


