
PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ETICKÉ KOMISE UK FTVS 

 

 

  



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 ve Vršovické zdravotní a.s., Oblouková 837/7, Praha 10, 100 00, 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 pacientku po hemoragické CMP 

s pravostrannou hemiparézou. 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracování teoretických informací o cévní mozkové příhodě, 

vypracování kazuistiky pacientky a posouzení efektu použitých fyzioterapeutických postupů.  

 

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

Jméno a příjmení zákonného zástupce .........................................…. 

Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................  Podpis: ......................... 

 

  



PŘÍLOHA Č. 3 – GLASGOWSKÁ ŠKÁLA PORUCH VĚDOMÍ 

 

 

  



PŘÍLOHA Č. 4 – FORMULÁŘ ICH SKÓRE  

 

  



PŘÍLOHA Č. 5 – FORMULÁŘ NIHSS 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 6 – VSTUPNÍ MONTREALSKÝ KOGNITIVNÍ TEST 



PŘÍLOHA Č. 7 – VÝSTUPNÍ MONTREALSKÝ KOGNITIVNÍ TEST 

 

  



PŘÍLOHA Č. 8 – FIM VYŠETŘENÍ VSTUPNÍ + VÝSTUPNÍ TABULKA

 

 



PŘÍLOHA Č. 9 – FIM VYŠETŘENÍ VSTUPNÍ + VÝSTUPNÍ GRAF 



PŘÍLOHA Č. 10 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABD – abdukce 

ADD – addukce 

ADL – activities of daily living  

AV – arteriovenózní 

BG – bazální ganglia 

cm – centimetr(y) 

CMC – karpometakarpový 

CMP – cévní mozková příhoda 

CVA – cerebrovascular accident 

CVT – cévní venózní trombóza 

CT – computed tomography  

CTA – computed tomography angiography  

D – diagonála 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny  

DSA – digitální subtrakční angiografie 

EXT – extenze 

FH – francouzská hůl 

FLX – flexe 

hCMP – hemoragická cévní mozková příhoda 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

m. – musculus  



MCP – metakarpophalangový 

mg – miligram 

min – minuta 

ml – mililitr 

MR – magnetická rezonance 

n. – nervus  

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – neuromuskulární facilitace 

RHB – rehabilitace 

RTG – roentgen/rentgen, roentgenový/rentgenový 

s – sekunda 

SAK – subarachnoideální krvácení 

TEN – tromboembolická nemoc 

TIA – transitorní ischemická ataka 

TMT – techniky měkkých tkání 

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice 

VR – vnitřní rotace 

WHO – World Health Organization 

ZR – zevní rotace 

 



PŘÍLOHA Č. 11 - SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1 - Krevní zásobení mozku (Giraldo, 2013) 

Obrázek č. 2 - Typický spastický vzorec CMP (WHO, 2004) 

Obrázek č. 3 - Správné polohování pacienta po CMP (WHO, 2004) 
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PŘÍLOHA Č. 12 - SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1 – Délkové rozměry HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 2 – Obvodové rozměry HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 3 – Délkové rozměry DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 4 – Obvodové rozměry DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 5 – Kloubní rozsah HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 6 – Kloubní rozsah DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 7 – Pyramidové jevy zánikové HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 8 – Pyramidové jevy iritační HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 9 – Pyramidové jevy zánikové DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 10 – Pyramidové jevy iritační DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 11 – Pyramidové jevy iritační HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 12 – Šlachookosticové reflexy DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 13 – Pyramidové jevy zánikové DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 14 – Pyramidové jevy iritační DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 15 – Vyšetření kožních reflexů (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 16 – Hodnocení spasticity dle modifikované Ashworthovy škály (Krivošíková, 

2011) 

Tabulka č. 17 – Vyšetření spasticity (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 18 – Vyšetření úchopů (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 19 – Délkové rozměry HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 20 – Obvodové rozměry HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 21 – Délkové rozměry DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 22 – Obvodové rozměry DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 23 – Kloubní rozsah HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 



Tabulka č. 24 – Kloubní rozsah DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 25 – Orientační vyšetření svalové síly HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 26 – Orientační vyšetření svalové síly DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 27 – Šlachookosticové reflexy HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 28 – Pyramidové jevy zánikové HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 29 – Pyramidové jevy iritační HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 30 – Šlachookosticové reflexy DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 31 – Pyramidové jevy zánikové DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 32 – Pyramidové jevy iritační DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 33 – Vyšetření kožních reflexů (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 34 – Vyšetření spasticity (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 35 – Vyšetření úchopů (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 36 – Zhodnocení nejvýznamnějších funkčních změn  

 

 

 

 


