
1 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 - Vyjádření etické komise UK FTVS v Praze  

Příloha č. 2 - Informovaný souhlas  

Příloha č. 3 - Seznam obrázků 

Příloha č. 4 - Seznam tabulek  

Příloha č. 5 - Seznam zkratek 

 

 

 

 

  



2 

 

Příloha č. 1 - Vyjádření etické komise UK FTVS v Praze  
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Příloha č. 2 - Informovaný souhlas  

 

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 Centru léčby pohybového aparátu, 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 

artroskopii kolenního kloubu pro lézi menisku. 

 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice anatomie a 

biomechaniky kolenního kloubu a zpracování praktických poznatků o terapii pacienta 

po artroskopii kolenního kloubu formou kazuistiky. 

 

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:           Anna Dráždilová  Podpis: 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Anna Dráždilová 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. 

 

 

V Praze dne:  

 

Jméno a příjmení pacienta:      Podpis pacienta:  
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Příloha č. 3 - Seznam obrázků 

 

Obrázek 1 horizontální řez pravým kolenním kloubem pohled shora [1] ............... Error! 

Bookmark not defined. 

Obrázek 2 stavba kolenního kloubu [8] .......................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Anna/Documents/FTVS/Bc.%20Práce/Bc.%20Práce.docx%23_Toc478644384
file:///C:/Users/Anna/Documents/FTVS/Bc.%20Práce/Bc.%20Práce.docx%23_Toc478644385
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Příloha č. 4 - Seznam tabulek  

 

Tabulka 1: Vstupní antropometrické vyšetření ............... Error! Bookmark not defined. 

Tabulka 2: Vstupní Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů – aktivně ............. Error! 

Bookmark not defined. 

Tabulka 3:Vstupní Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů - pasivně .............. Error! 

Bookmark not defined. 

Tabulka 4: Vstupní vyšetření svalové síly dle Jandy ...... Error! Bookmark not defined. 

Tabulka 5: Vstupní vyšetření zkrácených svalů dle JandyError! Bookmark not 

defined. 

Tabulka 6: Vstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita ... Error! Bookmark not defined. 

Tabulka 7: Výstupní antropometrické vyšetření ............. Error! Bookmark not defined. 

Tabulka 8: Výstupní goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů – aktivně ............ Error! 

Bookmark not defined. 

Tabulka 9: Výstupní goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů - pasivně ............ Error! 

Bookmark not defined. 

Tabulka 10: Výstupní vyšetření svalové síly dle Jandy .. Error! Bookmark not defined. 

Tabulka 11: Výstupní vyšetření zkrácených svalů dle JandyError! Bookmark not 

defined. 

Tabulka 12: Výstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita Error! Bookmark not defined. 
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Příloha č. 5 - Seznam zkratek 

a. – arterie 

ant. - anterior  

atd. – a tak dále 

bilat. - bilaterálně 

BPN – bez patologického nálezu 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

dx.- dexter 

ext. – extenze 

flx. - flexe 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

HMS - hamstringy 

hlez. -  hlezenní 

HSS – hluboký stabilizační systém 

kl. - kloub 

kyč. – kyčelní 

L – levý, levá, levé 

lat. - laterální 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

Lig. - ligamentum 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – musculus 

med. - mediální 

mm. – musculii 

min. – minuta 

n. - nervus 

např. – například 

P – pravý, pravá, pravé 

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace 

popř. – popřípadě 

post. - posterior 

RHB – rehabilitace/rehabilitační 

RTG – rentgen 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SMS – senzomotorická stimulace 

SI – sacroiliakální skloubení 

St. p. – status post 

TMT – techniky měkkých tkání 

tzv. – takzvaně 

USG – ultrasonografie 

VP – výchozí poloha 


