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Příloha č. 1 

  



 

 

Příloha č. 2 

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 …..…………………………..…………., 

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 ………………………………………...…… 

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:........................  

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 obrázků 

Obr. č.  1 - Játra, pohled zepředu (Pechová, 1996) .... Chyba! Záložka není definována. 

Obr. č.  2 - Mikroskopická stavba jater (Funkce buněk a lidského těla, 2014) ..... Chyba! 

Záložka není definována. 

Obr. č.  3 - Cirhóza jater (Rehabilitace 1, 2016) ........ Chyba! Záložka není definována. 

Obr. č.  4 - Ascites (Pfmmedical, 2014) .................... Chyba! Záložka není definována. 

Obr. č.  5 - Poklepové změny ascitu (Qsota medical, 2016)Chyba! Záložka není 

definována. 

Obr. č.  6 - Kayserův - Fleischerův prstenec (Rehabilitace 2, 2016)Chyba! Záložka 

není definována. 
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Příloha č. 4 

Seznam tabulek 

Tab. č. 1 - Délky HKK (Vstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 2 - Délky DKK (Vstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 3 - Obvody HKK (Vstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 4 - Obvody DKK (Vstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 5 - Goniometrie HKK (Vstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 6 - Goniometrie DKK (Vstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 7 - Orientační svalový test HKK (Vstupní kineziologický rozbor) ........... Chyba! 

Záložka není definována. 

Tab. č. 8 - Orientační svalový test DKK (Vstupní kineziologický rozbor) ........... Chyba! 

Záložka není definována. 

Tab. č. 9 - Délky HKK (Výstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 10 - Délky DKK (Výstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 11 - Obvody HKK (Výstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 12 - Obvody DKK (Výstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 13 - Goniometrie HKK (Výstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 14 - Goniometrie DKK (Výstupní kineziologický rozbor)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 15 - Orientační svalový test HKK (Výstupní kineziologický rozbor) ....... Chyba! 

Záložka není definována. 



 

 

Tab. č. 16 - Orientační svalový test DKK (Výstupní kineziologický rozbor) ....... Chyba! 

Záložka není definována. 

Tab. č. 17 - Goniometrie HKK (Efekt terapie) .......... Chyba! Záložka není definována. 

Tab. č. 18 - Orientační svalový test HKK (Efekt terapie)Chyba! Záložka není 

definována. 

Tab. č. 19 - Orientační svalový test DKK (Efekt terapie)Chyba! Záložka není 

definována. 

 

  



 

 

Příloha č. 5 

Seznam zkratek 

a. – arterie 

ADL – běžné všední činnosti  

bill. – bilaterálně 

cm - centimetr 

CMP – cévní mozková příhoda 

DK, DKK – dolní končetina, dolní končetiny 

HAK – hormonální antikoncepce 

HK, HKK – horní končetina, horní končetiny 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

IP – mezičlánkové klouby 

IVF – in vitro fertilizace 

JIP – jednotka intenzivní péče 

KARIP – resuscitační oddělení 

kol. – kolektiv 

L páteř – bederní páteř 

lat. - latinsky 

lig. – ligamentum 

m. – musculus 

min. – minimálně 

ml - mililitr 

MP – metakarpofalangeální 



 

 

prof. – profesor 

RHB - rehabilitace 

RTG – rentgen 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIAP – spina iliaca anterior posteriori 

TEN – trombo - embolická nemoc 

Th páteř – hrudní páteř 

tzn. – to znamená 

tzv. – takzvaný 

v. – vena 


