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6. Přílohy 
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6.1 Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
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6.2 Vzor informovaného souhlasu 
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6.3 Seznam zkratek 

ABD – abdukce 

ADD – addukce 

AGR – antigravitační relaxace 

AII – ankle instability instrument 

AP – aktivní pohyb 

ATFL – ligamentum talofibulare anterius 

bil. – bilaterálně 

BMI – body mass index 

bpn – bez patologického nálezu 

CAIT – the cumberland ankle instability tool 

CFL – ligamentum calcaneofibulare 

cm – centimetr 

Cp – krční páteř 

DD – diadynamický proud 

DF – diphasé fixe proud 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

dx. – dextra  

et.al - et alia 

EXT – extenze 

FA – farmakologická anamnéza 

FAAM – foot and ankle measure 

FLX – flexe 

GA – gynekologická anamnéza 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

IP – interfalangový kloub 

kyč. kl. – kyčelní kloub 

kys. - kyselina 

LCA – ligamentu cruciatum anterior 

LDK – levá dolní končetina 

lig. – ligamentum 
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LP – longues périodes 

m. – musculus 

M. – musculus 

min. – minuta 

Mm. – musculi 

MP – metacarp 

MT – metatarz 

MTP – metatarzophalang 

OA – osobní anamnéza 

Obj. – objektivně 

P – pravá 

PA – pracovní anamnéza 

PDK – pravá dolní končetina 

PFX – plantární flexe 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární 

PP – pasivní pohyb 

PRO – pronace 

PTFL – ligamentum talofibulare posterius 

RA – rodinná anamnéza 

RHB – rehabilitace 

RTG – rentgenové záření 

SA – sociální anamnéza 

SI – sakroiliakální skloubení 

SIAS – spina illiaca anterior superior 

SIPS – spina illiaca posterior superior 

SMS – sensomotorická stimulace 

Subj. – subjektivně 

SUP – supinace 

TFL – tensor fasciae latae 

TMT – techniky měkkých tkání 

tzv. – takzvanou 

VAS – visual analogue scale
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