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Cíl projektu

• Hlavním cílem projektu bylo modernizovat předměty 
zaměřené na anatomii a fyziologii člověka v českém a 
anglickém jazyce.



Úkoly

Pro splnění cíle projektu byly stanoveny následující úkoly:

1) Zakoupit výukové pomůcky (tlakoměry, EKG senzor (Vernier) vč. elektrod, 
spirometry vč. filtrů, dynamometry (Vernier)).

2) Modernizovat studijní experimentální příručky k praktickým úlohám v češtině a 
angličtině (měření tepu a krevního tlaku, EKG, dynamometrie, spirometrie).

3) Vytvořit slovník základního medicínského názvosloví v Moodle v angličtině.

4) Vytvořit výukové video k praktickým úlohám v češtině a angličtině (měření tepu 
a krevního tlaku, EKG, dynamometrie, spirometrie).

5) Umístit videa, modernizované příručky k experimentálním úlohám a odkaz na 
slovník na webových stránkách předmětů cílových skupin studentů.



Cílové skupiny

Projekt bude využít během výuky studentů následujících studijních programů v českém jazyce:

- biomedicínská technika (F7PBBAF1 Anatomie a fyziologie I., F7PBBAF2 Anatomie a fyziologie II.),

- optika a optometrie (F7PBOAF1 Anatomie a fyziologie člověka I., F7PBOAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.),

- fyzioterapie (F7PBFFPF Fyziologie a patofyziologie),

- radiologická asistence (F7PBRAF1Anatomie a fyziologie člověka I., F7PBRAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.),

- zdravotnické záchranářství (F7PBZAF1 Anatomie a fyziologie člověka I., F7PBZAF2 Anatomie a fyziologie 
člověka II.),

- laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (F7PBLAF1 Anatomie a fyziologie člověka I., F7PBLAF2 Anatomie a 
fyziologie člověka II..

a během výuky studentů následujících studijních programů v anglickém jazyce:

- biomedical technology (F7ABBAF1 Anatomy and Physiology I., F7ABBAF2 Anatomy and Physiology II.).

Slovník může být využít studenty v průběhu celého studia předmětů, zaměřených na anatomii a fyziologii 
člověka a jiných předmětů (Angličtina, Odborná anglická terminologie). 



Go Direct EKG Senzor (Vernier) a elektrody

EKG/EMG senzor pro sledování 
elektrické aktivity svalů 
(srdečního, ale i dalších svalů v 
těle).

Zakoupeno 5 kusů (celkem bude k 
dispozici 6 kusů).



Go Direct čidlo síly stisku ruky s integrovaným 

akcelerometrem a gyroskopem (Vernier)
• Pro měření síly stisku ruky nebo 

prstů. 

• Integrovaný tříosý akcelerometr 
s gyroskopem lze využít 
například v biologických 
experimentech při studiu 
rovnováhy.

• Zakoupeno 5 kusů (celkem bude 
k dispozici 6 kusů).



LabQuest Stream (Vernier)

• Rozhraní umožňující jak 
bezdrátové připojení senzorů 
pomocí Bluetooth (pro tablety a 
chytré telefony), tak klasické 
připojení přes USB (pro PC, 
notebooky, Windows tablety "2 
v 1").

• Zakoupeno 5 kusů.



Digitální zápěstní tlakoměr (Sencor)

Umožňuje zjednodušit průběh 
měření krevního tlaku po fyzické 
zátěži aj. úloh. 



Spirometr MIR SPIROBANK II Smart

• Spirobank II Smart je všestranný, 
přenosný spirometr 
kompaktních rozměrů, který 
slouží k vyšetření respiračního 
systému pacienta. 

• Měří více než 16 respiračních 
parametrů. 

• Spirobank II Smart lze přes 
Bluetooth připojit i k OS IOS.



Z důvodu ušetření finančních prostředků byly 
zakoupeny následující pomůcky firmy Vernier:
• Monitor dechu a krokoměr

• Bodové teplotní čidlo

• Siloměr, akcelerometr a 
gyroskop

• Doplněk k siloměru pro 
studium patelárního reflexu



Finanční čerpání

Položka Přiděleno, Kč Čerpáno, Kč
1 Pomůcky 227 000 226 317,6

2

Služby:

- překlady, korektura příruček
- natáčení a tvorba výukových 

videí

55 000 54 997,97

3 Odměna řešitelky 14 000 14 000
4 Odměna spoluřešitelky 10 000 10 000
5 Odměna za vypracování slovníku 5 000 5 000
6 Odměna studentce 5 000 5 000

Náklady celkem 316 000 315 315,57



Vypracované příručky v českém a anglickém 
jazyce



Obsah příruček

• Část 1. Dynamometrie. Síla stisku a svalová únava. 

• Úloha 1. Dynamometrie. Síla stisku a svalová únava. 

• Část 2. Spirometrie 

• Úloha 2. Základy spirometrie 

• Část 3. Srdeční a tepová frekvence

• Úloha 3A. Měření klidové tepové frekvence. Dechová arytmie. 

• Úloha 3B. Změna tepové frekvence po fyzické zátěži. 

• Část 4. Elektrokardiografie

• Úloha 4. Analýza srdce pomocí elektrokardiografie 

• Část 5. Krevní tlak

• Úloha 5A. Měření krevního tlaku. Vliv gravitace na hodnotu krevního tlaku. 

• Úloha 5B. Krevní tlak po fyzické zátěži 

• Úloha 5C. Rezervy srdce



https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/F7PBRAF1

https://predmety.fbmi.cvut.cz/en/F7ABBAF1



Slovník základního medicínského názvosloví



Příklad videa



Závěr

• Byly zakoupeny výukové pomůcky (tlakoměry, EKG senzor (Vernier) vč. 
elektrod, spirometry vč. filtrů, dynamometry (Vernier)).

• Byly modernizovány studijní experimentální příručky k praktickým úlohám 
v češtině a angličtině (měření tepu a krevního tlaku, EKG, dynamometrie, 
spirometrie).

• Byl vytvořen slovník základního medicínského názvosloví v Moodle v 
angličtině.

• Byla vytvořena výuková videa k praktických úlohám v češtině a angličtině 
(měření tepu a krevního tlaku, EKG, dynamometrie, spirometrie).

• Byla umístěna videa, modernizovány příručky k experimentálním úlohám a 
odkaz na slovník na webových stránkách předmětů cílových skupin 
studentů.



Děkuji za pozornost!


