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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

  



 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření 

a průběhu terapie prováděné v rámci praxe na
 
………………….………………………., 

kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou 

terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci 

bakalářské práce na UK FTVS, s názvem: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Cílem této bakalářské práce je:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele:………………………… 

Podpis:………………........... 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení..................................  

Podpis:......................... 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování 

a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta  ..................................Podpis pacienta:  .............................. 

  



 

Příloha č. 3 – Seznam použitých zkratek 

 

a. arteria 

aa. arteriae 

angl. anglicky 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

bilat. bilaterálně 

BMI body mass index 

CNS centrální nervový systém 

Cp krční páteř 

č. číslo 

DF dechová frekvence 

DK, DKK dolní končetina, dolní 

končetiny 

EKG elektrokardiografie 

HAZ hyperalgická zóna  

HK, HKK horní konřetina, horní 

končetiny 

kl. kloub 

L levá 

Lp bederní páteř 

lat. laterální 

LTV léčebná tělesná výchova 

m. musculus 

mm. musculi 

MRI magnetická rezonance 

n. nervus 

obr. obrázek 

OP omezený pohyb 

P pravá 

PIR postizometrická relaxace 

PNF proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace 

Thp hrudní páteř 

rr. rami 

RTG rentgen 

SFTR sagitální, frontální, transverzální, 

rotace 

SI sakroiliakální 

SIAS/SIPS spina iliace anterior 

superior/spina iliaca posterior superior 

SMS senzomotorická stimulace 

tab. tabulka 

TENS transkután ní elektrická nervová 

stimulace  

TF tepová frekvence 

TK krevní tlak 

TMT techniky měkkých tkání 

TrP trigger point 

TeP tender point 

tzv. takzvané 

UZ ultrazvuk 

v. vena 

VP výchozí poloha 

VR vnitřní rotace 

vv. venae 

X nebylo možné vyšetřit 

ZR zevní rotace 

  



 

Příloha č. 4 – Seznam vložených obrázků a fotografií 

 

Obr. č. 1 – Ventrální, laterální a dorzální pohled na páteř, os sacrum a os coccyx. 

Obr. č. 2 – Mícha s míšním nervem 

Obr. č. 3 – Cévní zásobení míchy 

Obr. č. 4 – Normální komunikace cévního systému a vznik arteriovenózní malformace 

Obr. č. 5 – Intradurální  dorzální AVF 

Obr. č. 6 – Juvenilní AVM 

Obr. č. 7 – Spinální angiografie odhalující intramedulární AVM 

Obr. č. 8 – Chirurgická operace AVM před a po zákroku 

Obr. č. 9 – Embolizační léčba AVM  

 

Fotografie č. 1 – Postavení P hlezenního kl. před terapií (vlastní zdroj) 

Fotografie č. 2 – Postavení P hlezenního kl. po terapii (vlastní zdroj) 

 

 

  



 

Příloha č. 5 – Seznam vložených tabulek 

 

Tab. č. 1 – Vstupní kineziologický rozbor: Délkové a obvodové míry dolních končetin 

(cm) 

Tab. č. 2 – Vstupní kineziologický rozbor: Rozsahy pohybů v kloubech dolních 

končetin (metoda SFTR, měřeno ve stupních), aktivně, pasivně 

Tab. č. 3 – Vstupní kineziologický rozbor: Testy hodnotící svalovou sílu dolních 

končetin dle Jandy 

Tab. č. 4 – Vstupní kineziologický rozbor: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tab. č. 5 – Vstupní kineziologický rozbor: Vyšetření hlavových nervů 

Tab. č. 6 – Vstupní kineziologický rozbor: Vyš. šlachookosticových reflexů a reflexů 

trupu 

Tab. č. 7 – Vstupní kineziologický rozbor: Vyšetření pyramidových jevů 

Tab. č. 8 – Vstupní kineziologické vyšetření: Barthel test ADL 

Tab. č. 9 – Výstupní kineziologický rozbor: Délkové a obvodové míry dolních končetin 

(cm) 

Tab. č. 10 – Výstupní kineziologický rozbor: Rozsahy pohybů v kloubech dolních 

končetin (metoda SFTR, měřeno ve stupních), aktivně, pasivně 

Tab. č. 11 – Výstupní kineziologický rozbor: Testy hodnotící svalovou sílu dolních 

končetin dle Jandy 

Tab. č. 12 – Výstupní kineziologický rozbor: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tab. č. 13 – Výstupní kineziologický rozbor: Vyšetření hlavových nervů 

Tab. č. 15 – Výstupní kineziologický rozbor: Vyšetření pyramidových jevů 

Tab. č. 14 – Výstupní kineziologický rozbor: Vyš. šlachookosticových reflexů a reflexů 

trupu 

Tab. č. 16 – Výstupní kineziologické vyšetření: Barthel test ADL 

Tab. č. 17 – Zhodnocení efektu terapie - Antropometrie 

Tab. č. 18 – Zhodnocení efektu terapie – Geometrické vyšetření 

Tab. č. 19 – Zhodnocení efektu terapie – Svalová síla 

Tab. č. 20 – Zhodnocení efektu terapie – Zkrácené svaly 

  



 

Příloha č. 6 - Fotografie 

 

Fotografie č. 1 – Postavení P hlezenního kl. před terapií (vlastní zdroj) 

 

Fotografie č. 2 – Postavení P hlezenního kl. po terapii (vlastní zdroj) 

 

 


