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II. Příloha  

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 FTVS 

UK. Naše spolupráce bude probíhat během Vaší hospitalizace každý den v předem 

stanovený čas. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

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 vysvětlil vše, co 

je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu 

otázky, na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla 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. 
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IV. Příloha: Vyšetření stoje před a po terapii – zezadu 

 

  

Foto: autor 

Popis obrázků: Na obrázku vlevo je vyfocena pacientka zezadu při vstupním vyšetření 

30. 1. 2015, vpravo pak při výstupním vyšetření 13. 2. 2015. Je zde viditelný nárůst 

svalové hmoty LDK v oblasti stehna i bérce. LDK má celkově normální zbarvení. 

Pacientka výrazněji zapojuje při stoji LDK, došlo k vyrovnání pánve a přesunu těžiště 

do osy. Výraznější je i kontura gluteálních svalů a subgluteálních rýh. 

  



 

 

 

V. Příloha: Vyšetření stoje před a po terapii – zboku 

 

  

Foto: autor 

Popis obrázků: Na obrázku vlevo je vyfocena pacientka zboku při vstupním vyšetření 

30. 1. 2015, vpravo pak při výstupním vyšetření 13. 2. 2015. Je patrné výrazné 

vyrovnání semiflekčního postavení kolena LDK i PDK a zatížení LDK při stoji. 



 

 

 

VI. Příloha: Vyšetření stoje před a po terapii – zepředu 

 

  

Foto: autor 

Popis obrázků: Na obrázku vlevo je vyfocena pacientka zepředu při vstupním vyšetření 

30. 1. 2015, vpravo pak při výstupním vyšetření 13. 2. 2015. Viditelné je vyrovnání 

pánve, centrace rozložení váhy na obě DKK, vyrovnání semiflekčního postavení kolena 

LDK, přetrvává tmavší zabarvení LDK od kolene dolů a otok hlezna. 



 

 

 

VII. Příloha 

 

 

Foto: autor 

Popis obrázku: Na obrázku je vidět dobře zhojená, 21 cm dlouhá jizva po operaci 

provedené 21. 7. 2014 v Egyptě. 


