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Příloha č. 2 Informovaný souhlas 

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 výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS UK. Naše spolupráce 

bude probíhat během Vaší hospitalizace každý den v předem stanovený čas. 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:…………………………………………………… 

Jméno pacienta:…………………………………………………………………………... 

Datum narození pacienta:………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 Seznam zkratek 

ADL – Activity of daily Living 

AFC – arteria femoralis communis 

AGR – antigravitační relaxace 

atp. – a tak podobně 

BDN – běžné dětské onemocnění 

bpn – bez patologických nálezů 

CMP – cévní mozková příhoda 

Cp – cervicální páteř 

č. - číslo 

DKK – dolní končetiny 

DM – diabetes mellitus 

DSA – digitální subtrakční angiografie 

FH – francouzská hole 

HKK – horní končetiny 

iCMP – ischemická CMP 

IP - interphalangeální 

IVT – intravenózní terapie 

JIP – jednotka intenzivní péče 

L - levá  

l.dx. – locus dexter 

l.sin. – locus sinister 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

LK – levá komora 

Lp – lumbální páteř 

LS – levá síň 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. - musculus 

MCP - metakarpophalangeální 

min. - minuta 

mm. - musculi 

n. - nervus 

NF – neurofyziologický podklad 

NCH - neurochirurgie 

NS – nervový systém 

P - pravá 

PDK – pravá dolní končetina 

PFO - patent foramen ovale 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PJI – pyramidové jevy iritační 

PJZ – pyramidové jevy zánikové 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace 

RHB - rehabilitace 

SAK – subarachnoideální krvácení 

SCM - sternocleidomastoideus 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

ST – svalový test 

St. - status 

ŠOR – šlachookosticové reflexy 

TEE – transesofageální echokardiografie 

tj. – to je 

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice 

VAS – vertebroalgický syndrom 

vč. - včetně 

vs. - versus 

zejm. – zejména 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 Seznam obrázků a fotografií 

Obrázek č. 1 Přívodné mozkové cévy (7)  

Obrázek č. 2 Typický spastický vzorec 

(26)  

 

Foto č. 1 Kineziotaping mm. peronei l.sin. 

(archiv autora) 

Foto č. 2 Postavení levého hlezenního 

kloubu 5. 1. 2015 (archiv autora) 

Foto č. 3 Postavení levého hlezenního 

kloubu 30. 1. 2015 (archiv autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Vyšetření svalového tonu jednotlivých svalů z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 2 Obvodové rozměry – horní končetina (cm) z 5. 1. 2015 

Tabulka č. 3 Délkové rozměry – horní končetina (cm) z 5. 1. 2015 

Tabulka č. 4 Obvodové rozměry – dolní končetina (cm) z 5. 1. 2015 

Tabulka č. 5 Délkové rozměry – dolní končetina (cm) z 5. 1. 2015 

Tabulka č. 6 Obvodové rozměry – trup (cm) z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 7 Vyšetření kloubního rozsahu na horních končetinách z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 8 Vyšetření kloubního rozsahu na dolních končetinách z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 9 Vyšetření kloubního rozsahu krční páteře z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 10 Vyšetření svalové síly na horních končetinách z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 11 Vyšetření svalové síly na dolních končetinách z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 12 Vyšetření zkrácených svalů z 5. 1. 2015 

Tabulka č. 13 Vyšetření ŠOR z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 14 Vyšetření kožních reflexů z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 15 Vyšetření PJI z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 16 Vyšetření PJZ z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 17 Vyšetření úchopu dle Nováka z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 18 Modifikovaná Ashworthova škala (9) 

Tabulka č. 19 Vyšetření spasticity dle Modifikované Ashworthovy škály levostranných 

končetin z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 20 Vyšetření svalového tonu jednotlivých svalů z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 21 Obvodové rozměry – horní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

Tabulka č. 22 Délkové rozměry – horní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

Tabulka č. 23 Obvodové rozměry – dolní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

Tabulka č. 24 Délkové rozměry – dolní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

Tabulka č. 25 Obvodové rozměry – trup (cm) z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 26 Vyšetření kloubního rozsahu na horních končetinách z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 27 Vyšetření kloubního rozsahu na dolních končetinách z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 28 Vyšetření kloubního rozsahu na dolních končetinách z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 29 Vyšetření svalové síly na horních končetinách z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 30 Vyšetření svalové síly na dolních končetinách z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 31 Vyšetření zkrácených svalů z 30. 1. 2015 

Tabulka č. 32 Vyšetření ŠOR z 30. 1. 2015  



 

Tabulka č. 33 Vyšetření kožních reflexů z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 34 Vyšetření PJI z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 35 Vyšetření PJZ z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 36 Vyšetření úchopu dle Nováka z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 37 Modifikovaná Ashworthova škala (9) 

Tabulka č. 38 Vyšetření spasticity dle Modifikované Ashworthovy škály levostranných 

končetin z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 39 Nejdůležitější funkční změny po terapii 

  



 

Příloha č. 6 Barthel Index (10) 



 

Příloha č. 7 Funkční index soběstačnosti (23) 

 



 

 

 



 

Příloha č. 8 Mini-Mental State Examination (23) 



 

 

 

 

 


