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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 v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici, U 

Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02, 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: Kazuistika fyzioterapeutické 

péče o pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě v mozečkové hemisféře se spastickou 

pravostrannou hemiparézou. 

 

Cílem této bakalářské práce je: Ověřit efektivitu řešitelem vybraných 

fyzioterapeutických postupů u pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě v mozečkové 

hemisféře se spastickou pravostrannou hemiparézou. 

 

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: Gabriela Kočí            Podpis:........................ 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Mgr. Irena Kaizrová 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:.............................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce.........................................….. 

Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................  Podpis: .............................  

  



 

Příloha č. 3 – Seznam obrázků 

Obr. č. 1 – Graf relativní struktury zemřelých v ČR dle příčiny 

Obr. č. 2– Stoj na 1 končetině v sekundách před a po terapii.  
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Obr. č. 5– 10metrový test chůze – počet kroků před a po terapii 

 

Příloha č. 4 – Seznam tabulek 

Tab. č. 1 – krvácení do různých částí mozku 

Tab. č. 2 – antropometrické vyšetření – obvody horních končetin 

Tab. č. 3 – antropometrické vyšetření – obvody dolních končetin 

Tab. č. 4 – goniometrie - aktivní pohyb horních končetin 
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Tab. č. 9 – vyšetření zkrácených svalů 

Tab. č. 10 – vyšetření svalové síly 

Tab. č. 11 – testování spasticity 

Tab. č. 12 – desetimetrový test chůze 

Tab. č. 13 – antropometrické vyšetření – obvody horních končetin 

Tab. č. 14 – antropometrické vyšetření – obvody dolních končetin 

Tab. č. 15 – goniometrie – aktivní pohyb horních končetin 

Tab. č. 16 – goniometrie – pasivní pohyb horních končetin 

Tab. č. 17 – goniometrie – aktivní pohyb dolních končetin 

Tab. č. 18 – goniometrie – pasivní pohyb dolních končetin 

Tab. č. 19 – vyšetření pohyblivosti páteře 

Tab. č. 19 – vyšetření pohyblivosti páteře 

Tab. č. 20 – vyšetření zkrácených svalů 

Tab. č. 21 – svalová síla 

Tab. č. 22 – testování spasticity 

Tab. č. 23 – desetimetrový test chůze 

Tab. č. 24 – porovnávající 10metrový test chůze před/po  



 

Příloha č. 5 – Seznam zkratek 

 

a.  arterie 

AA alergická anamnéza 

aa. arteriae 

ADL activities of daily living, aktivity 

všedního života 

CMP cévní mozková příhoda 

CNS centrální nervový systém 

CT computed tomography – výpočetní 

tomografie 

DK  dolní končetina 

DKK dolní končetiny 

DMO dětská mozková obrna 

EKG  elektrokardiografie 

FH francouzská hůl 

HK horní končetina 

HKK horní končetiny 

i. v. intravenózně 

KPR kardiopulmonální resuscitace 

LDK levá dolní končetina 

LHK levá horní končetina 

m. musculus – sval 

mm. musculi -– svaly 

MPC metakarpofalangeální 

MRI magnetická rezonance 

NO nynější onemocnění 

OA osobní anamnéza 

PA pracovní anamnéza 

PDK pravá dolní končetiny 

PHK pravá horní končetina 

PIR postizometrická relaxace 

PNF proprioceptivní nervosvalová 

facilitace 

RA rodinná anamnéza 

RHB rehabilitace 

RIND reverzibilní ischemický 

neurologický deficit 

RS roztroušená skleróza 

SA sociální anamnéza 

SIAS spina iliaca anterior superior 

SIPS spina iliaca posterior superior 

SpA sportovní anamnéza 

Stp.  stav po 

TIA tranzitorní ischemická ataka 

TMT techniky měkkých tkání 

v. véna 

ZZS zdravotnická záchranná služba 

  



 

Příloha č. 6 – Anonymizovaný formulář testování spasticity 

  



 

Příloha č. 7 – Barthelové test základnch všedních činností – ADL 

(CEREBROVASKULÁRNÍ MANUÁL) 

 

Činnost Provedení činnosti Body 

1. najedení, napití samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

2. oblékání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

3. koupání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

4. osobní hygiena samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

5.kontinence moči samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

6.kontinence stolice samostatně bez pomoci 

s pomocí 

 neprovede 

10 

5 

0 

7. použití WC samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

8. přesun lůžko- židle samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

9. chůze po rovině samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

10. chůze po schodech samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

  



 

Příloha č. 8 – Dotazník MMSE (KURLOWICZ, L. a kol., 1999) 

 

1. Orientace: Položte nemocnému 10 otázek. 

 (Za každou správnou odpověď započítejte 1 bod) 

1. Který je teď rok?  

2. Které je roční období? 

3. Můžete mi říci dnešní datum? 

4. Který je den v týdnu? 

5. Který je teď měsíc? 

6. Ve kterém jsme státě? 

7. Ve které jsme zemi? 

8. Ve kterém jsme městě? 

9. Jak se jmenuje tato nemocnice?(toto oddělení?,tato ordinace?) 

10.  Ve kterém jsme poschodí?(pokoji?) 

2. Paměť: 

Vyšetřující jmenuje 3 libovolné předměty (nejlépe z pokoje pacientanapříklad židle, 

okno, tužka) a vyzve pacienta, aby je opakoval. (Za každou správnou odpověď je dán 1 bod)  

3. Pozornost a počítání:  

Nemocný je vyzván, aby odečítal 7 od čísla 100, a to 5 krát po sobě. (Za každou 

správnou odpověď je 1 bod.) 

4. Krátkodobá paměť (=výbavnost): Úkol zopakovat 3 dříve jmenovaných předmětů 

(viz bod 2.., za každou správnou odpověď je dán 1 bod) 

 5. Řeč,komunikace a konstrukční schopnosti:  

(správná odpověď nebo splnění úkolů = 1 bod)  

1. Ukažte nemocnému dva předměty (př. tužka,hodinky) a vyzvěte ho aby je 

pojmenoval.  

2. Vyzvěte nemocného, aby po vás opakoval: - „Žádná ale" - „Jestliže" - 

„Kdyby"  

3.  Dejte nemocnému třístupňový příkaz: „Vezměte papír do pravé ruky, 

přeložte ho na půl a položte jej na podlahu.“ 

4.  Dejte nemocnému přečíst papír s nápisem „Zavřete oči“. 



 

5. Vyzvěte nemocného, aby napsal smysluplnou větu (obsahující podmět a 

přísudek), která dává smysl)  

6. Vyzvěte nemocného, aby na zvláštní papír nakreslil obrazec podle předlohy 

 

Hodnocení:  

 00 – 10 bodů těžká kognitivní porucha  

 11 – 20 bodů středně těžká kognitivní porucha  

 21 – 23 bodů lehká kognitivní porucha 

 24 – 30 bodů pásmo normálu 


