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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise UK FTVS 

 



 
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 použitých zkratek 
 
 AA  alergická anamnéza  

 BMI  Body Mass Index 

 cca  cirka 

 č.  číslo 

 FA  farmakologická anamnéza 

 HK  horní končetina 

 HKK  horní končetiny 

 kol.  kolektiv 

 L  levá 

 LHK  levá horní končetina 

 LTV  léčebná tělesná výchova 

 m.  musculus 

 mm.   musculi 

 OA  osobní anamnéza 

 OP  omezený pohyb 

 ORFM  oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny 

 P  pravá 

 PA  pracovní anamnéza 

 PIR  postizometrická relaxace 

 PHK  pravá horní končetina 

 PNF  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

 RA  rodinná anamnéza 

 RHB  rehabilitace 

 SA  sociální anamnéza 

 SP  střední postavení 

 TENS  transkutánní elektrická nervová stimulace  

 Th  hrudní 

 Th/L  přechod mezi hrudní a bederní páteří 

 TMT  techniky mekkých tkání  

 tzv.  tak zvaný 

 TrP  trigger point 



 TrPs  trigger points 

 UZ  ultrazvuk 

 UK  Univerzita Karlova 

 ÚVN  Ústřední vojenská nemocnice v Praze 

 FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 tbl.  tablety 



 
Příloha č. 4 – Seznam Tabulek  
 

Tabulka č. 1: Výsledky vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu, loketním kloubu a 

zápěstí (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 2: Výsledky vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 3: Výsledky vyšetření svalové síly dle Jandy (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 4: Výsledky antropometrického vyšetření horních končetin (vstupní kineziologický 

rozbor) 

Tabulka č. 5: Výsledky vyšetření Barthelova indexu (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 6: Výsledky vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu, loketním kloubu a 

zápěstí (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 7: Výsledky vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (výstupní kineziologický 

rozbor) 

Tabulka č. 8: Výsledky vyšetření svalové síly dle Jandy (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 9: Výsledky antropometrického vyšetření horních končetin (výstupní 

kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 10: Výsledky vyšetření Barthelova indexu (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 11: Vzdálenost dolního úhlu P lopatky od páteře (zhodnocení efektu terapie) 

Tabulka č. 12: Výsledky antropometrického vyšetření horních končetin (zhodnocení efektu 

terapie) 

Tabulka č. 13: Výsledky vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu, loketním kloubu a 

zápěstí (zhodnocení efektu terapie) 

Tabulka č. 14: Výsledky vyšetření svalové síly dle Jandy (zhodnocení efektu terapie) 

Tabulka č. 15: Výsledky vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (zhodnocení efektu terapie) 

Tabulka č. 16: Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové (zhodnocení efektu terapie) 

 
 


