
 

 



 
Informovaný souhlas pacienta 

 

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: 

bpn - bez patologického nálezu 

CNS - centrální nervový systém 

CT - počítačová tomografie (z anglického originálu computed tomography) 

DK - dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

DM - diabetes mellitus 

F - frontální rovina 

FNKV - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

GABA - kyselina gama aminomáselná 

GAD - dekarboxyláza glutamátu 

HK - horní končetina 

HKK - horní končetiny 

IDDM - insulin dependentní diabetes mellitus 

L - levý 

LDK - levá dolní končetina 

L3 -3. bederní obratel 

LTV - léčebná tělesná výchova 

m. - musculus 

neg. - negativní 

obj. - objektivní 

P - pravý 



PDK - pravá dolní končetina 

PIR - postizometrická relaxace 

r. -reflex 

R - rovina rotací 

S - rovina sagitální 

SIAS - spina iliaca anterior superior 

SIPS - spina iliaca posterior superior 

SMS - senzomotorická stimulace 

SPS - stiff person syndrom 

St.p. -status preasens 

Subj. -subjektivní 

T - rovina transverzální 

TMT - techniky měkkých tkání 

viz. -vizte 

 

  



PŘÍLOHA Č. 4: 

Fotodokumentace CT vyšetření ze dne 21.1.2015: (str.25) 

  

  

  



PŘÍLOHA Č. 5: 

Fotodokumentace vyšetření stoje: (str.26) 

Stoj s pomůckou: 

 

Stoj bez pomůcky: 

  

  



PŘÍLOHA Č. 6: 

Fotodokumentace terapie horkou rolkou 
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