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Příloha č. 1 

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ETICKÉ KOMISE 
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Příloha č. 2 

VZOR INFORMOVANÉHO SOUHLASU 

Jméno informujícího: 

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 zdravotní 

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. 

 

Jméno pacienta: 

Dnešním dnem 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 příležitost se na vše zeptat 

a zvážit podané odpovědi. 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

 

Souhlasím s nahlížením výše jmenované osoby do mé zdravotní dokumentace a všech 

ostatních provedených zobrazovacích a vyšetřovacích metod, které jsem podstoupil a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 

…………………………………….. 

 

Datum: 15. 1. 2013 

Podpis informujícího:……………………………………... 
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Příloha č. 3 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1 Antropometrie, délky, vstupní KR 

Tabulka č. 2 Antropometrie, obvody, vstupní KR 

Tabulka č. 3 Palpace svalů, vstupní KR 

Tabulka č. 4 Palpace periostových bodů, vstupní KR 

Tabulka č. 5 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, vstupní KR 

Tabulka č. 6 Vyšetření svalové síly dle Jandy, vstupní KR 

Tabulka č. 7 Goniometrie dle Jandy, vstupní KR 

Tabulka č. 8 Šlachookosticové reflexy, vstupní KR 

Tabulka č. 9 Vyšetření kloubní vůle, vstupní KR 

Tabulka č. 10 Antropometrie, délky, výstupní KR 

Tabulka č. 11 Antropometrie, obvody, výstupní KR 

Tabulka č. 12 Palpace svalů, výstupní KR 

Tabulka č. 13 Palpace periostových bodů, výstupní KR 

Tabulka č. 14 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, výstupní KR 

Tabulka č. 15 Vyšetření svalové síly dle Jandy, výstupní KR 

Tabulka č. 16 Goniometrie dle Jandy, výstupní KR 

Tabulka č. 17 Šlachookosticové reflexy, výstupní KR 

Tabulka č. 18 Vyšetření kloubní vůle, výstupní KR 
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Příloha č. 4 

SEZNAM OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ 

Obrázek č. 1 Vztah kloubních ploch femuru a tibie s vloženými menisky, menisky 

kolenního kloubu 

Obrázek č. 2 Příčný řez kolenním kloubem ve výši tibiálního plata (levá strana) 

Obrázek č. 3 Rozdělení menisku na tři zóny podle cévního zásobení 

Obrázek č. 4 Typy ruptur menisku 

Obrázek č. 5 Typy resekce menisku 

Obrázek č. 6 Taping kolenního kloubu 

Obrázek č. 7 Provedení Apleyova testu 

Obrázek č. 8 Test na postranní vazy a vyšetření menisků 

Obrázek č. 9 Mc Murrayův test 

Obrázek č. 10 Testování mediálního a laterálního menisku 

Obrázek č. 11 Bounce home test 

Obrázek č. 12 Metoda inside – out 

Obrázek č. 13 Metoda outside – in 

Obrázek č. 14 Metoda all – inside 
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Příloha č. 5 

TESTY NA POŠKOZENÍ MENISKU 

Provedení Apleyova testu 

 

Obrázek č. 7: Provedení Apleyova testu, vlevo distrakční fáze, vpravo kompresní fáze (Dungl, 2005) 

 

 

Obrázek č. 8: Vlevo rotace tibie se současnou distrakcí jako test postranních vazů. Vpravo test na 
vyšetření menisků se současnou kompresí. (Dungl, 2005) 
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Provedení Mc Murrayova testu 

Bérec rotujeme střídavě zevně a vnitřně a současně koleno postupně převádíme 

z maximální flexe do 90° flexe. 

 

Obrázek č. 9: Mc Murrayův test (Dungl, 2005) 

 
 
Obrázek č. 10: A – zevní rotace a současná abdukce (valgotizace), testování mediálního menisku; B – 
vnitřní rotace a současná addukce (varotizace), testování laterálního menisku (Dungl, 2005) 
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Bounce home test 

Test ozřejmuje natržení menisků. 

 

Obrázek č. 11: Bounce home test (Gross, 2005) 
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Příloha č. 6 

PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ARTROSKOPICKÝCH TECHNIK 

Princip metody inside-out. 

 

Obrázek č. 12: Metoda inside – out (Trč, 1998) 

 

Princip metody outside-in. 

 

Obrázek č. 13: Metoda outside – in (Trč, 1998) 
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Princip metody all-inside. 

 
 
Obrázek č. 14: Metoda all – inside (Trč, 1998) 

 

 


