
 

 

6    PŘÍLOHY 

6.1    Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise 
 

 



 

 

6.2      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 na ………………….………………………., 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………………………………………………  

 

 

Cílem této bakalářské práce je ……...................................................... 

 

 

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

 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ........................................................... 

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



 

 

6.3    Příloha č. 3 – Seznam obrázků 
 

 

Obr. č. 1 – Hlavní mozkové arterie. (A) Pohled ventrálně, Willisův okruh. 

(B) Laterálně. (C) Sagitální průřez. (D) Frontální průřez. (Purves, 2001) 

Obr. č. 2 - Vývoj standardizované mortality v důsledku cévní mozkové 

příhody v ČR v letech 1989 – 2007 (Bruthans, 2009) 

Obr. č. 3 - Mortalita v důsledku cévní mozkové příhody podle věku a pohlaví 

v ČR v roce 2005 (Bruthans, 2009) 

Obr. č. 4 – Schéma vzniku ischemické cévní mozkové příhody (National 

Heart, Lung and Blood Institute, 2014) 

Obr. č. 5 – Schéma vzniku hemoragické cévní mozkové příhody (National 

Heart, Lung and Blood Institute, 2014) 

Obr. č. 6 – Wernickeovo-Mannovo držení (Pfeiffer, 2007) 

 

 

 



 

 

6.4     Příloha č. 4 – Seznam tabulek 
 

Vstupní kineziologický rozbor: 

Tabulka č. 1 – Antropometrie horní končetiny  

Tabulka č. 2 – Antropometrie dolní končetiny 

Tabulka č. 3 – Goniometrie horní končetiny aktivně 

Tabulka č. 4 – Goniometrie horní končetiny pasivně  

Tabulka č. 5 – Goniometrie dolní končetiny aktivně  

Tabulka č. 6 – Goniometrie dolní končetiny pasivně  

Tabulka č. 7 – Vyšetření zkrácených svalů  

Tabulka č. 8 – Vyšetření úchopů  

Tabulka č. 9 – Vyšetření šlachookosticových reflexů horních končetin  

Tabulka č. 10 – Vyšetření šlachookosticových reflexů dolních končetin  

Tabulka č. 11 – Vyšetření pyramidových jevů iritačních 

Tabulka č. 12 – Barthel index  

Tabulka č. 13 – MMSE  

 

Výstupní kineziologický rozbor: 

Tabulka č. 24 – Antropometrie horní končetiny  

Tabulka č. 35 – Antropometrie dolní končetiny  

Tabulka č. 46 – Goniometrie horní končetiny aktivně 

Tabulka č. 57 – Goniometrie horní končetiny pasivně 

Tabulka č. 68 – Goniometrie dolní končetiny aktivně  

Tabulka č. 79 – Goniometrie dolní končetiny pasivně  

Tabulka č. 20 – Vyšetření zkrácených svalů  

Tabulka č. 21 – Vyšetření úchopů  

Tabulka č. 22 – Vyšetření šlachookosticových reflexů horních končetin 

Tabulka č. 23 – Vyšetření šlachookosticových reflexů dolních končetin  

Tabulka č. 24 – Vyšetření pyramidových jevů iritačních  

Tabulka č. 25 – Barthel index  

Tabulka č. 26 – MMSE  

 

Tabulka č. 27 – Porovnání aktivní hybnosti před rehabilitací a po rehabilitaci  

 



 

 

6.5    Příloha č. 5 – Seznam zkratek  

 

a. – arteria   

aa. – arteriae   

ADL – activities of daily living    

AO – atlanto-okcipitální 

CIMT – Constraint-induced movement therapy, nuceně navozená terapie 

CM – karpo-metakarpální 

CMP – cévní mozková příhoda  

CNS – centrální nervová soustava  

CT – computer tomography (výpočetní tomografie)  

ČR – Česká republika 

DIP – distální interfalangeální 

DK – dolní končetina 

EKG – elektrokardiogram 

FN – fakultní nemocnice 

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 

hCMP – hemoragická cévní mozková příhoda 

HK – horní končetina 

HSS – hluboký stabilizační systém 

iCMP – ischemická cévní mozková příhoda 

IP – interfalangeální  

LDK – levá dolní končetina 

LDN – léčebna dlouhodobě nemocných 

LHK – levá horní končetina 

m. – musculus   

mm. – musculi  

MP – metakarpo-falangeální 

MR – magnetická rezonance 

n. – nervus   

Obr. – obrázek   

PDK – pravá dolní končetina 

PET – positron emission tomography (pozitronová emisní tomografie) 

PHK – pravá horní končetina 



 

 

PIP – proximální interfalangeální 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace  

RTG – rentgen   

SFTR – rovina sagitální, frontální, transversální, rovina rotací 

SPECT – single-photon emission computerized tomography (jednofotonová 

emisní tomografie) 

TEN – tromboembolická nemoc  

TMT – techniky měkkých tkání 

UK – Univerzita Karlova 

v. – vena   

vv. – venae   

WHO – World Health Organization 



 

 

6.6     Příloha č. 6 – MMSE  
 

Vstupní vyšetření: 

 



 

 

Výstupní vyšetření: 

 

 

 


