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Příloha č. 1 – žádost o vyjádření etické komise  



 

 

Příloha č. 2 – vzor informovaného souhlasu pacienta 

Informovaný souhlas 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 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. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

 

Dnešního dne 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 možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl. 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl 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: 

 

Vlastnoruční podpis pacienta: 

  



 

 

Příloha č. 3 – seznam zkratek 

 

ADL  activity of daily living 

Ant.  anterior 

Apod.  a podobně 

Atp.  a tomu podobné 

BMI  Body Mass Index 

DK  dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

FH  francouzské hole 

FTVS  fakulta tělesné výchovy a sportu 

HK  horní končetina 

HKK  horní končetiny 

IP  interfalangeální klouby 

L  levá 

Lat.  lateralis 

LTV  léčebná tělesná výchova 

M.  muskulus 

Maj.  major 

MTT  metatarsy 

P  pravá 

P/LDK  pravá/levá dolní končetina 

P/LHK  pravá/levá horní končetina 

PIR  postizometrická relaxace 

RHB  rehabilitace 

SI  sacro-iliakální skloubení 



 

 

SMS  senzomotorická stimulace 

St.p.  status po 

Sup.  superior 

TMT  techniky měkkých tkání 

UK  Univerzita Karlova 

 

 

  



 

 

Příloha č. 4 – seznam tabulek 

Tab. č. 1 – antropometrie, vstupní vyšetření 

Tab. č. 2 – goniometrie, vstupní vyšetření 

Tab. č. 3 – vyšetření svalové síly dle Jandy, vstupní vyšetření 

Tab. č. 4 – vyšetření zkrácených svalových skupin dle Jandy, vstupní vyšetření 

Tab. č. 5 – vyšetření kloubní vůle, vstupní vyšetření 

Tab. č. 6 – Barthel index, výstupní vyšetření 

Tab. č. 7 – antropometrie, výstupní vyšetření 

Tab. č. 8 – goniometrie, výstupní vyšetření 

Tab. č. 9 – vyšetření svalové síly dle Jandy, výstupní vyšetření 

Tab. č. 10 – vyšetření zkrácených svalových skupin dle Jandy, výstupní vyšetření 

Tab. č. 11 – vyšetření kloubní vůle, výstupní vyšetření 

Tab. č. 12 – Barthel index, výstupní vyšetření 

  



 

 

Příloha č. 5 – seznam obrázků  

  

Obr. č. 1 – stoj zepředu bez protézy 

– výstupní kineziologické vyšetření 

(autor: Anna Hlaváčková, 2015) 

Obr. č. 2 – stoj zezadu bez protézy – 

výstupní kineziologické vyšetření 

(autor: Anna Hlaváčková, 2015) 

Obr. č. 3 – stoj zepředu s protézou – 

výstupní kineziologické vyšetření 

(autor: Anna Hlaváčková, 2015) 

Obr. č. 4 – stoj zezadu s protézou – 

výstupní kineziologické vyšetření 

(autor: Anna Hlaváčková) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 5 – chůze do schodů – 

průběh terapie 20. 1. 2015     

(autor: Anna Hlaváčková, 2015) 

Obr. č. 6 – chůze ze schodů – 

průběh terapie 20. 1. 2015    

(autor: Anna Hlaváčková, 2015) 

Obr. č. 7 – pahýl shora – výstupní kineziologické vyšetření 

(autor: Anna Hlaváčková, 2015) 

Obr. č. 8 -  pahýl z laterální strany – výstupní kineziologické 

vyšetření (autor: Anna Hlaváčková, 2015) 


