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Příloha č. 1 Vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

  



 

 

Příloha č. 2. Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 
V souladu se Zákonem o zdravotních službách (§ 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 UK 

FTVS. Osobní data v této práci uvedena nebudou. 

 Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlit 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 

a. – arteria  

AA – alergie 

aa. - arteriae 

ACA – arteria cerebri anterior 

ACI – arteria carotis interna 

ACM – arteria cerebri media 

ADL – Activity of Daily Living 

AG – angiografie 

atp. – a tak podobně  

BMI – body mass infex 

CA - carcinom 

CMC - carpomethacarpální 

CMP – cévní mozková příhoda  

Cp – cervikální páteř  

CT – computer tomografy, počítačová 

tomografie 

č. - číslo  

DF – dechová frekvence 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny  

DNS – dynamická neuromuskulární 

stabilizace 

DSA – digitální subtrakční angiografie  

dx. – dextra = pravá, vpravo 

FA – farmakologická anamnéza 

GA – gynekologická anamnéza 

hCMP – hemoragická cévní mozková 

příhoda 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny  

HSS – hluboký stabilizační systém 

iCMP – ischemická cévní mozková 

příhoda 

IP - interphalangeální  

L - levá  

l.dx. – locus dexter  

l.sin. – locus sinister  

LDK – levá dolní končetina  

LHK – levá horní končetina  

Lp – lumbální páteř  

LTV – léčebná tělesná výchova  

m. - musculus  

MCP - metacarpophalangeální  

min. - minuta  

mm. - musculi  

MR – magnetická rezonance 

n. - nervus  

P - pravá  

PA – pracovní anamnéza 

PDK – pravá dolní končetina  

PHK – pravá horní končetina  

PIR – postizometrická relaxace  

PNF – proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace  

RA – rodinná anamnéza 

RD – rodinný dům 

RHB - rehabilitace  

SA – sociální anamnéza 

sin. – sinistra = levá, vlevo 

St. p. – status post 

TF – tepová frekvence 

ThL - thoracolumbální 

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice



 

 

Příloha č. 4. Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Obvodové rozměry HKK 

Tabulka č. 2 Délkové rozměry HKK 

Tabulka č. 3 Obvodové rozměry DKK 

Tabulka č. 4 Délkové rozměry DKK 

Tabulka č. 5 Rozsahy pohybů horních končetin zaznamenané metodou SFTR 

Tabulka č. 6 Rozsahy pohybů dolních končetin zaznamenané metodou SFTR 

Tabulka č. 7 Hodnocení vyšetření zkrácených svalů 

Tabulka č. 8 Hodnocení svalové síly dle Jandy na distálních segmentech DKK 

Tabulka č. 9 Orientační svalový test pro obličejové svalstvo 

Tabulka č. 10 Vyšetření myotatických reflexů HKK 

Tabulka č. 11 Vyšetření výbavnosti pyramidových zánikových jevů na HKK 

Tabulka č. 12 Vyšetření výbavnosti pyramidových iritačních na HKK 

Tabulka č. 13 Vyšetření myotatických reflexů DKK 

Tabulka č. 14 Vyšetření výbavnosti pyramidových zánikových jevů na DKK 

Tabulka č. 15 Vyšetření výbavnosti pyramidových iritačních na DKK 

Tabulka č. 16 Ashworthova škála spasticity 

Tabulka č. 17 Vyšetření jemné motoriky dle Nováka 

Tabulka č. 18 Vyšetření hrubé motoriky dle Nováka 

Tabulka č. 19 Hodnocení dle Barthelové 

Tabulka č. 20 Montrealský kognitivní test 

Tabulka č. 21 Obvodové rozměry HKK 

Tabulka č. 22 Délkové rozměry HKK 

Tabulka č. 23 Obvodové rozměry DKK 

Tabulka č. 24 Délkové rozměry DKK 

Tabulka č. 25 Rozsahy pohybů horních končetin zaznamenané metodou SFTR 

Tabulka č. 26 Rozsahy pohybů dolních končetin zaznamenané metodou SFTR 

Tabulka č. 27 Hodnocení vyšetření zkrácených svalů 

Tabulka č. 28 Hodnocení svalové síly dle Jandy na distálních segmentech DKK 

Tabulka č. 29 Orientační svalový test pro obličejové svalstvo 

Tabulka č. 30 Vyšetření myotatických reflexů HKK 

Tabulka č. 31 Vyšetření výbavnosti pyramidových zánikových jevů na HKK 

Tabulka č. 32 Vyšetření výbavnosti pyramidových iritačních na HKK 



 

 

Tabulka č. 33 Vyšetření myotatických reflexů DKK 

Tabulka č. 34 Vyšetření výbavnosti pyramidových zánikových jevů na DKK 

Tabulka č. 35 Vyšetření výbavnosti pyramidových iritačních na DKK 

Tabulka č. 36 Vyšetření jemné motoriky dle Nováka 

Tabulka č. 37 Vyšetření hrubé motoriky dle Nováka 

Tabulka č. 38 Hodnocení dle Barthelové 

Tabulka č. 39 Montrealský kognitivní test 

Tabulka č. 40 Srovnání změn při vyšetření modifikací stoje 

Tabulka č. 41 Srovnání antropometrických změn v obvodových rozměrech HKK 

Tabulka č. 42 Srovnání antropometrických změn v obvodových rozměrech DKK 

Tabulka č. 43 Srovnání motorických dovedností levé ruky 

Tabulka č. 44 Srovnání rozsahů pohybu levé horní končetiny 

Tabulka č. 45 Srovnání rozsahů pohybu levé dolní končetiny 

Tabulka č. 46 Srovnání výsledků vyšetření zkrácených svalů 

  



 

 

Příloha č. 5 Fotodokumentace 

Obrázek č. 1 Cévní zásobení mozku (Blumenfeld, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Skládání pexesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Práce s hladítkem 
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