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Příloha č.1 Vyjádření etické komise FTVS UK 

 
 



 

 

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. 

 

 

Prohlašuji a svým vlastním podpisem potvrzuji, že jsem byl dne 11.1.2013 odborným 
pracovníkem informován o plánovaném vyšetřením i následné terapii a měl jsem 
možnost klást tomuto pracovníkovi otázky, které mi osobně a řádně zodpověděl. Dále 
prohlašuji, že jsem uvedenému poučení a obsahu tohoto informovaného souhlasu plně 
porozuměl a výslovně souhlasím s provedením navrženého a popsaného vyšetření a 
následnou terapií.  

 

 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a uveřejněním 
výsledků terapie v rámci studie. 

 

 

Datum:……………………………. 

Osoba, která provedla poučení:………………………… 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

Vlastnoruční podpis pacienta :……………………………………. 

 



 

 

Příloha č.3 Seznam obrázků 

Obr. č.1 Odstupy arterií z aortálního oblouku  

Obr. č.2 Willisův okruh (Ambler, 2011) 

Obr. č. 3 Krvácení v nucleus caudatus 

Obr. č. 4 Krvácení do putamen, malá hemoragie 

Obr. č. 5 Krvácení do thalamu 

Obr. č. 6 Krvácení do okcipitálního laloku  

Obr. č. 7 Krvácení do Varolova mosta  

Obr. č. 8 Krvácení do mozečku  

Obr. č. 9 Tvořící se nová mozková spojení  

Obr. č. 10 Stanovení diagonál 
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Tabulka č. 1 Obvody horních končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 2 Obvody dolních končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 3 Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu horních 

končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 4 : Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu dolních 

končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 5 : Vyšetření zkrácených sválů dle Jandy (vstupní kineziologický rozbor) 
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rozbor) 

Tabulka č. 15 Výsledky testu funkční soběstačnosti (vstupní kineziologický rozbor) 
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Tabulka č. 19 : Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu dolních 
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Příloha č.5 Seznam zkratek 

a. - arterie 

AA - alergická anamnéza 

aa. - arteriae 

ADL - activity of daily living, aktivity 

všedního života 

AVM - arteriovenózní malformace 

CMP - cévní mozková příhoda 

CNS - centrální nervový systém 

DKK - dolní končetiny 

DMO - dětská mozková obrna 

FH - francouzská hůl 

FIM - Functional Independence 

Measure (Test funkční soběstačnosti) 

HKK - horní končetiny 

i. v. - intravenózně 

LDK - levá dolní končetina 

LHK - levá horní končetina 

M. - musculus, sval 

MPC - metakarpofalangeální  

NO - nynější onemocnění 

OA - osobní anamnéza 

PA - pracovní anamnéza 

PAG - panangiografie 

PDK - pravá dolní končetiny 

PHK - pravá horní končetina 

PIP -  proximální interfalangeální  

PIR - postizometrická relaxace 

PNF - proprioceptivní nervosvalová 

facilitace 

RA - rodinná anamnéza 

RHB - rehabilitace 

RIND - reverzibilní ischemický 

neurologický deficit 

RS - roztroušená skleróza 

SA - sociální onemocnění 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior 

SpA - sportovní anamnéza 

TIA - tranzitorní ischemická ataka 

TMT - techniky měkkých tkání 

v. - véna 

	  

 


