
6 PŘÍLOHY

6.1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BMI            - body mass index

bpn              - bez patologických nálezů

Cp               - krční oblast páteře

DF              - dorzální flexe

DK              - dolní končetina

HK              - horní končetina

HSS            - hluboký stabilizační systém

IP                - interfalangeální 

L                 - levá

LSp             - lumbosakrální část páteře

m.         - musculus

MT              - metatarzový

P                 - pravá

PNC            - penicilin

st.                - stupeň

Stp.             - stav po

TF               - tepová frekvence

Thp             - hrudní oblast páteře

TK              - tlak krve

TrP              - trigger point  



6.2 SEZNAM VLOŽENÝCH TABULEK

Tab. č. 1: Distance na páteři

Tab. č.2: Antropometrie DKK 

Tab. č. 3: Goniometrie metodou SFTR

Tab. č. 4: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Tab. č. 5: Vyšetření svalové síly dle Jandy na DKK

Tab. č. 6: Vyšetření kloubní vůle na DKK

Tab. č. 7: Vyšetření monosynaptických reflexů

Tab. č. 8: Vyšetření reflexních změn ve svalech – triggerpointy

Tab. č. 9: Periostové body

Tab. č. 10: Stereotyp extense v kyčelním kloubu

Tab. č. 11: Stereotyp extense v kyčelním kloubu s flexí kolenní

Tab. č. 12: Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu

Tab. č. 13: Distance na páteři

Tab. č. 14: Antropometrie DKK 

Tab. č. 15: Goniometrie metodou SFTR

Tab. č. 16: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Tab. č. 17: Vyšetření svalové síly dle Jandy na DKK

Tab. č. 18: Vyšetření kloubní vůle na DKK

Tab. č. 19: Vyšetření monosynaptických reflexů

Tab. č. 20: Vyšetření reflexních změn ve svalech – triggerpointy

Tab. č. 21: Periostové body

Tab. č. 22: Stereotyp extense v kyčelním kloubu

Tab. č. 23: Stereotyp extense v kyčelním kloubu s flexí kolenní

Tab. č. 24: Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu

Tab. č. 25: Přehled hlavních změn během terapie

Tab. č. 26: Přehled dalších změn během terapie

Tab. č. 27: Přehled změn v zapojování svalových skupin u stereotypu extense v kyčelním kloubu 

před a po terapii

Tab. č. 28: Přehled změn svalové síly na DKK před a po terapii



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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