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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 zdravotnické dokumentace osobou 

získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky a s 

uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na Univerzitě Karlově v Praze, 

Fakultě tělesné výchovy a sportu. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byl(a) poučen(a) o plánovaném vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a 

svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který mi 

poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného 

souhlasu a bylo mi umožněno klást otázky, které mi byly zodpovězeny.  

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 – student Jana Rysová 

 

Podpis osoby, která provedla poučení……………………………..  

 

Vlastnoruční podpis pacienta…………………………………… 

 

 



Příloha č. 3 Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 - House-Brackmann Scale (Konečný & Vysoký, 2010)  

Tabulka č. 2 – Antropometrické vyšetření horní končetiny 

Tabulka č. 3 – Antropometrické vyšetření dolní končetiny 

Tabulka č. 4 – Antropometrické vyšetření obvodů hlavy, trupu a pánve 

Tabulka č. 5 – Antropometrické vyšetření pohyblivosti páteře 

Tabulka č. 6 – Goniometrické vyšetření krční a hrudní páteře 

Tabulka č. 7 – Goniometrické vyšetření horní končetiny 

Tabulka č. 8 – Vyšetření svalové síly mimických svalů 

Tabulka č. 9 – Vyšetřen svalové síly žvýkacích svalů 

Tabulka č. 10 – Vyšetření hlavových nervů 

Tabulka č. 11 – Vyšetření povrchového čití obličeje 

Tabulka č. 12 – Vyšetření svalové síly mimických svalů na 1-5 terapii 

Tabulka č. 13 – Vyšetření svalové síly mimických svalů na 6-10 terapii 

Tabulka č. 14 – Antropometrické vyšetření horní končetiny 

Tabulka č. 15 – Antropometrické vyšetření dolní končetiny 

Tabulka č. 16 – Antropometrické vyšetření obvodů hlavy, trupu a pánve 

Tabulka č. 17 – Antropometrické vyšetření pohyblivosti páteře 

Tabulka č. 18 – Goniometrické vyšetření krční a hrudní páteře 

Tabulka č. 19 – Goniometrické vyšetření horní končetiny 

Tabulka č. 20 – Vyšetření svalové síly mimických svalů 

Tabulka č. 21 – Vyšetřen svalové síly žvýkacích svalů 

Tabulka č. 22 – Vyšetření hlavových nervů 

Tabulka č. 23 – Vyšetření povrchového čití obličeje 

Tabulka č. 24 – Porovnání vstupního a výstupního svalového testu mimických svalů 

 



Příloha č. 4 Seznam Obrázků 

Obrázek č. 1 – Mimické svaly 

Obrázek č. 2 – Nervus facialis 

Obrázek č. 3 – Rozdíl periferní a centrální parézy 

Obrázek č. 4 – Klinický projev periferní parézy  

 

 



Příloha č. 5 Seznam zkratek 

ACM – arteria cerebri media 

CNS – centrální nervová soustava 

CT – Computed Tomography (počítačová tomografie) 

dx. – dexter (pravý) 

HCD – horní cesty dýchací 

IR – infrared radiation 

l. – lateralis (strana) 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

m. – musculus 

MR – magnetická rezonance 

n. – nervus 

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PNF – proprioreceptivní neuromuskulární facilitace 

PNS – periferní nervová soustava 

proc. – processus 

RP – reedukační pohyb  

sin. – sinister (levý) 

SP – stimulační pohyb 

ST – svalový test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 Obrázková dokumentace 

 

Obrázek č. 1 - Vzor ambulantního záznamu fyzioterapie mimických svalů (Vlastní vzor Oblastní 

nemocnice Kladno) 

 



 

Obrázek č. 2 – Vzor vyplněného názorného schéma obličeje (Gangale, 2004) 
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a) m. corugator před rehabilitací 

 

 

b) m. corugator po rehabilitaci 

 

 

 

 

 



 

 

c) m. orbicularis oris před rehabilitací 

 

 

d) m. orbicularis oris po rehabilitaci 

 

 


