
PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu 

Příloha č. 3 Seznam obrázků 

Příloha č. 4 Seznam tabulek 

Příloha č. 5 Seznam zkratek



 

Příloha č. 1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

 



 

Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o zdravotních službách (§ 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 

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 průběhu a výsledků vyšetření a terapie, včetně 

fotografií, v rámci bakalářské práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy. Osobní data v této práci nebudou uvedena. 

 

Dnešního dne jsem byl(a) odborným pracovníkem 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 měl(a) jsem možnost klást mu 

otázky, které mi byly zodpovězeny. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl(a) a souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace 

a s uveřejněním průběhu a výsledků vyšetření a terapie v rámci bakalářské práce. 

 

Datum: 

 

Jméno osoby, která provedla poučení: 

Podpis osoby, která provedla poučení: 

 

Jméno pacienta: 

Vlastnoruční podpis pacienta: 
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Příloha č. 5 Seznam zkratek 

a.  arteria 

AA  alergologická anamnéza 

ABD  abdukce 

ADL  aktivity of daily living 

aj.  a jiné 

BMI  body mass index 

bpn.   bez patologického nálezu 

cca  cirka 

C/Th  cervikolumbální 

č.  číslo 

dx.  dexter 

DK  dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

DO  dřívější onemocnění 

et al.  a kolektiv 

EXT  extenze 

F  frontální 

FA  farmakologická anamnéza 

FH  francouzské hole 

FL  flexe 

FTVS UK Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

Hb  hemoglobin  

L  levá 

LDK  levá dolní končetina 

lig.  ligamentum 



 

Lp  lumbální páteř 

LTV  léčebná tělesná výchova 

m.  musculus 

mm.  musculi 

MT  metatarzální 

N  nevyšetřeno 

n.  nervus 

NO  nynější onemocnění 

OA  osobní anamnéza 

Obj.  objetkivně 

Obr.  obrázek 

Odst.  odstavec 

OP  omezený pohyb 

ORFM  Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny 

P  pravá 

PA  pracovní anamnéza 

Pá  pátek 

PDK  pravá dolní končetina 

Popř.  popřípadě 

PIR  postizometrická relaxace 

PNF  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Po  pondělí 

prim.  primář 

R  rovina rotací 

RA  rodinná anamnéza 

RHB  rehabilitace 



 

ROM  range of motion 

S  sagitální 

SA  sociální anamnéza 

Sb.  sbírka   

SMS  senzomotorická stimulace 

Subj.  subjektivně 

St.  status 

SYSADOA symptomatic slow acting drungs of OA  

Tab.  tabulka 

TEN  tromboembolická nemoc 

TEP  totální endoprotéza 

Th/L  thorakolumbální 

VAS  vizuální analogová škála 

tzv.  takzvaný 

v.  vena  

VP  výchozí poloha 

VR  vnitřní rotace 

ZR  zevní rotace 

 

 

 


