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Abstrakt 

Účelem této práce je získat informace o využití biofeedbacku, fyziologii dechu a dále 

o vyšetřovacích metodách, pomocí nichž ji lze hodnotit.  

Praktická část je zaměřena na vytvoření návrhu aplikace s využitím biofeedbacku  

a naměření pilotních dat. Dále na samotnou realizaci aplikace, která je zaměřena na 

nácvik správné dechové vlny za pomocí biofeedbacku. 
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Abstract 

The purpose of this work is to get informations about the use of biofeedback,  

the physiology of breath and also about the investigation methods which is  

the physiology of breath evaluated by. 

The practical part is focused on creation of an application design with the use  

of biofeedback and measurement of pilot data. In this part implementation of the 

application is also done by training of the correct breath wave using biofeedback 
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1 ÚVOD 

Biofeedback neboli biologická zpětná vazba je metoda založená na principu učení, 

využívající elektronické přístroje k měření, vyhodnocení informací a poskytnutí 

zpětné vazby ve formě vizuální nebo akustické.  

 Výhodou této metody je její neinvazivnost, možnost zlepšovat své 

fyziologické funkce a uvědomit si to, co jedinec běžně smysly nepostřehne. Činnost 

lze opakovat a dosahovat tak lepších výsledků. 

 Cílem této práce bude seznámení se s fyziologií dechu, základním vyšetřením 

a uvedením základních diagnostických parametrů používaných ve spirometrii, 

prostudování dostupných metod sledování dechu a jejich možnostmi využití  

pro biofeedback.  

V praktické části bude vytvořen návrh aplikace pro kontinuální sledování 

dechu s využitím biofeedbacku, budou naměřena pilotní data. Dále bude realizována 

aplikace, která pomocí zpětné vazby usnadňuje nácvik správné dechové vlny.  

Pro malou skupinu pacientu bude provedeno měření a zhodnocení vlivu 

aplikace na správné provedení dechové vlny.  
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2 FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ 

Dýchací neboli respirační soustava se řadí mezi soustavy zajišťující základní vitální 

funkce organismu, stejně jako soustava oběhová a nervová. Samotný proces dýchání 

lze rozdělit na dva děje, které se periodicky opakují. Jedná se o vdechování 

(inspiraci) a vydechování (expiraci) vzduchu. Na základě této aktivity je organismu 

zajištěn každou minutu příjem 250 ml kyslíku a výdej 200 ml oxidu uhličitého, vše 

je řízeno automaticky tzv. generátorem dýchání, který je uložen v prodloužené míše. 

Dýchání je možno dále ovládat vůlí z kůry mozku, lze tak snížit nebo naopak zvýšit 

frekvenci dýchání.  

Primární úlohou dýchání je výměna plynů mezi vnějším prostředím  

a buňkami organismu, při které se transportuje kyslík z atmosféry do buněk  

a odvádí oxid uhličitý z buněk do atmosférického vzduchu. Místo výměny plynů 

rozděluje dýchání na dva typy. Prvním z nich je dýchání zevní, jindy označované jako 

plicní, při kterém dochází k výměně plynů mezi vnějším prostředím a krevním 

řečištěm přes alveolárním membránu za pomoci difúze. Druhým typem je dýchání 

vnitřní, tzv. tkáňová respirace, v jehož průběhu dochází procesem difúze k výměně 

látek mezi krví a tkáněmi. [5] 

  

Obr. 2.1 Schéma respirace [5] 

2.1 Poddajnost a smrštivost hrudníku a plic 

Pro vysvětlení pojmů jako je poddajnost a smrštivost je nutné uvést jednu  

z vlastností těles, kterou má i většina lidské tkáně, jedná se o pružnost. Tato 

vlastnost umožňuje tělesům získat zpět svůj tvar po elastické neboli přechodné 
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deformaci. Smrštivost je převrácenou hodnotou poddajnosti. Poddajnost je rozsah 

pružnosti a lze ji vypočítat za pomocí vztahu: 

 𝑪 =
∆𝑽

∆𝒑
 (

𝐥

𝒌𝑷𝒂
);  (2.1) 

kde je 𝐶 - poddajnost, ∆𝑉 - změna objemu a ∆𝑝 - změnu tlaku. 

 

Vzájemná závislost mezi uvedenými parametry je graficky znázorněna  

na obrázku 2.2. Na základě podmínek měření lze rozlišit statickou a dynamickou 

poddajnost plic. [9] 

 

Obr. 2.2 Poddajnost [9] 

 

2.1.1 Statická poddajnost plic 

Měření se provádí za opakovaného pozastavování nádechu nebo výdechu vitální 

kapacity plic, kdy jsou zaznamenávány hodnoty změny transpulmonálního tlaku  

a objemu plic. Vyhodnocení je uskutečněno z grafického znázornění závislosti 

změny objemu a změny tlaku. Pokud je křivka strmá, značí velkou poddajnost plic 

a naopak. [9] 
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Obr. 2.3 Statická závislost změn objemu hrudníku, plic a respiračního systému jako 

celku na změně tlaku. [9] 

2.1.2 Dynamická poddajnost plic 

Na rozdíl od statické je v tomto případě záznam nepřetržitý po dobu měření  

při klidném dýchání. Výsledkem je křivka dynamické poddajnosti znázorněna  

na obrázku 2.4 zobrazující dva body zvratu, ve kterých je dokončen buď proces 

nádechu nebo výdechu. Výpočet hodnoty dynamické poddajnosti je proveden z úhlu 

α (mezi spojnicí bodů nádechu a výdechu a osou x) za použití goniometrické funkce 

tangens vztahem 2.1. [5] 

 

Obr. 2.4 Zobrazení křivky dynamické poddajnosti a její výpočet [5] 
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2.2 Odpor respiračního systému 

V rámci odporu respiračního systému je rozlišován odpor elastický a neelastický. 

Elastický odpor je ovlivňován povrchovým napětím v alveolech a napětím 

elastických vláken. Součástí neelastického odporu je odpor tkání hrudníku 

zastupující 10 až 20 % a odpor dýchacích cest, který zastupuje zbylých 80 až 90 % 

celkového neelastického oporu dýchacího systému. [9] 

 

2.3 Plicní objemy a kapacity 

Parametry popsané v této kapitole jsou předmětem měření spirometrie, jenž je 

popsána v kapitole 4.1. Výsledkem měření jsou spirometrické parametry, které lze 

rozlišit na statické a dynamické. [9] 

 

2.3.1 Statické parametry 

Mezi tyto parametry se řadí čtyři druhy plicních objemů a čtyři druhy plicní 

kapacity, při jejichž měření se nesleduje závislost času a naměřených objemových 

hodnot. [9] 

 

Obr. 2.5 Plicní objemy a kapacity (zkratky vysvětleny v textu) [9] 

 

Dechový objem VT vyjadřuje velikost vyměněného objemu vzduchu  

při jednom klidovém nádechu nebo výdechu. Kvantitativně činí jeho hodnota 

přibližně 0,5 l vzduchu. V rámci dechového objemu je započítán i tzv. anatomický 
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mrtvý dýchací prostor. Jedná se o objem vzduchu, který je nachází v dýchacích 

cestách a přímo se nepodílí na výměně dýchacích plynů. Z dechového objemu 

zaujímá u průměrného mladého dospělého muže zhruba 30 až 40 %. [10] 

Jako inspirační rezervní objem (IRV) je označován objem vzduchu, který lze 

vdechnout s maximálním úsilím po již ukončeném klidovém nádechu. Jeho hodnota 

se pohybuje v rozmezí od 3,0 do 3,3 l. [9] 

Expirační rezervní objem (ERV) vyjadřuje číselně hodnotu objemu vzduchu, 

který je možné vydechnou s maximálním úsilí po dříve ukončením klidovém 

výdechu, jeho hodnota činí přibližně 1,0 l. [9] 

Plíce se ani po maximálním výdechu zcela nevyprázdní. Zůstává v nich 

přibližně 1,2 l vzduchu, což je tzv. reziduální objem (RV). Na rozdíl od výše 

uvedených objemů, nelze hodnotu tohoto objemu určit spirometrickou metodou 

měření. [9] 

Inspirační kapacita (IC) vyjadřuje hodnotu dechového objemu a inspiračního 

rezervního objemu. Jedná se tedy o objem vzduchu, který přibude do plic 

maximálním nádechem po provedeném klidovém nádechu. Jeho hodnota se 

pohybuje v rozmezí mezi 3,5 – 3,8 l. [9]  

Funkční reziduální kapacita (FRC) představuje objem vzduchu, který  

po klidném výdechu setrvá v plicích. Výpočet lze provést součtem hodnot ERV a RV, 

objem obvykle činí 2,2 l. [9] 

Vitální kapacita (VC) je objem vzduchu, který lze vydechnout s maximálním 

úsilím po maximálním nádechu. Numerickou hodnotu lze získat součtem hodnot VT, 

IRV a ERV. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí mezi 4,5 – 4,8 l. [9] 

Celková plicní kapacita (TLC) je asi 6,0 l, pojímá veškeré výše zmíněné objemy, lze 

ho také vypočítat jako součet hodnot VC a RV. [9] 

 

2.3.2 Dynamické parametry 

Dynamické parametry lze využít k hodnocení funkční zdatnosti dýchacího systému, 

jsou znázorňovány grafem závislosti objemu na čase. [9] 
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Obr. 2.6 Dynamické ventilační parametry: vlevo – usilovný výdech vitální kapacity 

(FVC) a usilovný výdech vitální kapacity za 1 sekundu (FEV1s); vpravo – konstrukce 

střední výdechové rychlosti (FEF25-75) [9] 

Usilovná vitální kapacita (FVC) vyjadřuje objem vzduchu vydechnutý 

maximální rychlostí a maximálním úsilím po maximálním vdechu. Při správném 

provedení vyšetření je objem vzduchu u zdravého jedince srovnatelný s jeho 

statickou hodnotou vitální kapacity.  

Usilovný výdech vitální kapacity za 1 sekundu (FEV1s) se od předchozího 

parametru FVC liší tím, že se měří pouze objem, který se vydechne během první 

sekundy. Následně se v procentech vyjádří hodnota FEV1s, při čem FVC činí 100 %. 

U zdravého probanda by FEV1s měla být rovna přibližně 80 % FVC. 

Střední výdechová rychlost (FEF25-75) je objem vzduchu expirovaný 

maximálním úsilím po maximálním inspiriu za 1 sekundu, hodnocení se získá  

z jejího grafického vyjádření, kde se stanoví rozdíl uplynulého času mezi 25 %  

a 75 % FVC. Pokud se čas prodlužuje, lze se domnívat, že se u jedince jedná  

o obstrukci v dýchacích cestách. [9] 

2.4 Dýchací pohyby 

Dýchání probíhá na základě vzniku pozitivního nebo negativního tlaku  

v intrapulmonálním prostoru. Zvětšení hrudního objemu působí na plicní objem, 

který se také zvětšuje za působení zvyšujícího se negativního intrapulmonálního 

tlaku, jenž vede k plnění plic vzduchem. Naopak zmenšení objemu hrudníku vede  

k poklesu negativního intrapulmonálního tlaku a zmenšení objemu plic, vzduch se 

tedy z plic uvolňuje. 
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Objem hrudníku je ovlivňován především polohou bránice a žeber.  

Při poklesu bránice je objem hrudníku zvětšován a naopak.  

Základní polohou bránice je vyklenutí do dutiny hrudní. Při nádechu dojde  

k aktivaci bránice, ta se oploští a zvětší kraniokaudálním směrem objem hrudníku. 

Dýchání v klidu vede ke změně polohy bránice přibližně o 1,2 cm, zatímco  

při maximálním nádechu až o 10 cm. Na změnách objemu hrudníku se v průběhu 

klidového nádechu podílí bránice ze 60 až 70 %.  

Pohyb žeber je rozlišen jako vzestup a pokles a je vyvolán aktivitou zevních 

mezižeberních svalů. Tyto dva pohyby vedou ke zmenšení nebo zvětšení plic  

ve směru předozadním a příčném. Základní polohu lze popsat následovně. Žebra 

směřují dolů a dopředu, zatímco hrudní kost k páteři. Aktivací zevních 

mezižeberních svalů se žebra zvednou a hrudní kost se od páteře oddálí přibližně  

o jednu třetinu jejich vzdálenosti.  

Jak již bylo výše zmíněno, dýchání je reprezentováno dvěma úkony, 

nádechem a výdechem.  

Nádech neboli inspirium je děj aktivní. Mezi hlavní inspirační svaly patří 

bránice a zevní mezižeberní svaly. Jsou řízeny motoneurony, které sídlí v míše  

pro bránici mezi třetím a pátým krčním segmentem a pro zevní mezižeberní svaly 

mezi prvním a jedenáctým hrudním segmentem. Dalšími svaly ovlivňujícími nádech 

jsou tzv. pomocné inspirační svaly, které se ovšem zapojují pouze při usilovném 

dýchání.  

Druhým úkonem je výdech neboli expirium. Na rozdíl od inspiria je tento děj  

při klidovém dýchání pasivní a pouze při usilovném dýchání aktivní. Během 

klidového expiria se hrudník i bránice navrací do základní polohy. Jelikož jsou 

bránice i zevní mezižeberní svaly relaxovány, k navrácení postačí pouze jejich 

hmotnost, schopnost pružnosti a tlak vyvíjený dutinou břišní na bránici.  

Změna nastane při usilovném výdechu, u kterého je nutná aktivita 

expiračních svalů. Mezi ně se řadí vnitřní mezižeberní svaly, způsobující pokles 

žeber a také svaly břišní stěny, které svojí aktivitou zvyšují nitrobřišní tlak, 

zodpovědný za vyklenutí bránice do hrudníku. [9] 
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3 DECHOVÁ CVIČENÍ 

Dýchání je základním biologickým procesem, správné provedení působí  

na zklidnění a harmonizaci organismu, zatímco dlouhodobě nesprávně prováděné 

dýchání způsobuje nedostatečné vyživování a má negativní vliv na metabolismus 

organismu.  

Následkem omezeného dýchání se může hromadit oxid uhličitý,  

který způsobí okyselení vnitřního prostředí. Tento stav negativně ovlivňuje 

mozkovou činnost, vede k únavě, nespavosti a metabolickým poruchám.  

Dýchání je výrazně ovlivňováno psychikou. Frekvence i hloubka dýchání se  

ve stresových situacích snižuje. Může dokonce vést až k nevědomému zatajení 

dechu. Opakem je hluboké dýchání s prodlouženým výdechem, které může vést  

k uvolnění se a zbavení se stresu.  

Ačkoliv je dýchání automatickým procesem řízeným potřebami organismu, 

je možné ho zároveň ovládat vlastní vůlí a účelně využívat.  

Cíli speciálního dechového cvičení jsou nácvik dýchání zaměřeného  

na hluboký nádech a výdech, korekce individuální dechové vlny, zvýšení celkového 

dechového objemu zvětšením rozsahu pohybu bránice a žeber, aj. Cvičení mají 

pozitivní vliv na psychický stav, správné držení těla a řadu onemocnění. [1] 

3.1 Správný dechový stereotyp 

Správný dechový stereotyp neboli fyziologická dechová vlna má danou podobu. 

Nádech i výdech mají kaudokraniální směr a dech je charakterizován několika 

znaky. Neměl by být slyšet, zároveň by měl být pomalý, hluboký a rytmický. Nádech 

má plynule přecházet ve výdech. V případě, že se nejedná o dýchání při intenzivní 

pohybové aktivitě, vzduch proudí výhradně nosem. 

Pro správné osvojení si dechového stereotypu se dechová vlna rozděluje  

na tři části. Jedná se o brániční dýchání, dolní hrudní dýchání a horní hrudní dýchání. 

[1] 
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3.1.1 Nácvik bráničního dýchání 

Hlavním svalem tohoto druhu dýchání je bránice. Nádech začíná aktivací bránice, 

která směřuje do dutiny břišní, ta se rozpíná dopředu, do stran i dozadu. Zároveň se 

zvedají dolní žebra a hrudník se kaudokraniálně prodlužuje.  

Následně se při výdechu bránice relaxuje a vrací do své původní polohy 

stejně jako břišní stěna. Jak již bylo uvedeno výše, výdech může být aktivním dějem, 

v takovém případě dojde k aktivaci břišních svalů, které dopomohou k navrácení 

břišní stěny.   

Mezi časté chyby se při nádechu řadí rozšíření břicha pouze směrem dopředu 

s prohnutím beder a při aktivním výdechu se jedná o přílišné přiblížení stěny břišní 

k bederní páteři doprovázené vyklenutím hrudníku. [1] 

 

3.1.2 Nácvik dolního hrudního dýchání 

V průběhu tohoto druhu dýchání jsou při nádechu aktivovány zevní mezižeberní 

svaly. Nádech se projevuje rozpínáním hrudníku do všech směrů, nejvíce do stran, 

pohyb je prováděn od pátého až po poslední žebro.  

Při výdechu se díky relaxaci svalů hrudník vrací do původní polohy,  

při aktivním výdechu se zapojují vnitřní mezižeberní svaly. [1] 

 

3.1.3 Nácvik horního hrudního dýchání 

Horní hrudní dýchání je vymezeno posledním krčním obratlem a šestým obratlem 

hrudním. Tato oblast je nejméně pohyblivá a nejméně prodýchávána. Pokud tento 

typ dýchání převažuje nad ostatními, působí negativně na organismus. Dech je 

v takovém případě nedostatečně hluboký, což vede ke zvýšení frekvence dýchání  

a dále např. k přetěžování pomocných vdechových svalů a krční páteře.  

Nádech je reprezentován mírným zdvihem této oblasti a výdech navrácením  

do původní polohy. Při aktivním výdechu se zapojují dolní fixátory lopatek. [1] 
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3.1.4 Nácvik dechové vlny 

Dechová vlna je složena ze tří výše uvedených typů dýchání, její nácvik se zaměřuje 

především na plynulý přechod mezi těmito typy. Nádech postupuje od bráničního 

přes dolní hrudní k hornímu hrudnímu dýchání, také výdech postupuje stejným 

směrem s tím, že při výdechu je kladen mírný důraz na kontrakci břišních svalů. [1] 

 Dechová vlna má tedy probíhat v pořadí: nádech do břicha, nádech  

do hrudníku, nádech do ramen - do podklíčku, výdech se uskutečňuje ve stejném 

pořadí, nejprve z břicha, dále z hrudníku a nakonec z ramen. Dech má být pomalý, 

vědomý, kontrolovaný. Jako pomůcka k správnému provedení může posloužit 

pravidlo, že vzduch by neměl být slyšet ani při nádechu ani při výdechu, dále lze 

použít počítání do tří, které je možné po zacvičení prodlužovat. Při nácviku je tedy 

nádech prováděn na tři, poté zadržen dech na tři, výdech na tři, poté zadržen dech 

na tři. Tento základní poměr byl dále využit v praktické části práce. [7] 
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4 METODY SLEDOVÁNÍ DECHU 

4.1 Spirometrie 

Jedná se o metodu využívanou k měření statických plicních objemů, při plné 

spolupráci vyšetřované osoby. Kvantifikace mechaniky dýchání se provádí 

následovně. Měřený jedinec provede maximální nádech, následně vydechne se 

snahou vytlačit veškerý vzduch z plic.  

Ze zaznamenaných dat je následně možné určit hodnotu vitální kapacity plic, 

celkové plicní kapacity, hodnotu reziduálního objemu, ale především plicní a hrudní 

poddajnost (complianci) a odpor vzdušných cest. Měření se provádí pomocí 

spirometru, jeho základními součástmi jsou: zvon s vodním těsněním, náustek  

a tubus.  

První provedení mělo uzavřenou cirkulaci plynů, proto se uvnitř zvonu 

zvyšovala koncentrace oxidu uhličitého, což znemožňovalo u stejného jedince 

bezprostředně opakovat měření, kvůli tomuto nedostatku došlo k inovaci přístroje 

oddělením cest nádechu a výdechu.  

Dnes bylo zjišťování statických plicních objemů nahrazeno měřením průtoku 

ventilačních plynů, přístroje provádějící měření pro zisk těchto dat se nazývají 

pneumotachometry. [8] 

 

4.2 Pletysmografie 

Pletysmografická metoda vychází z Boylova-Mariottova zákona. Zákon lze vyjádřit 

vztahem: 

 𝑃. 𝑉 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.; (4.1) 

kde P vyjadřuje tlak a V objem. Slovně vyjádřeno, vztah mezi změnami tlaku  

a objemu zůstane konstantní, pokud nedojde ke změně teploty. Touto metodou je 

možné hodnotit, jak mechanické, tak i elastické vlastnosti plic, dále stanovit hodnotu 

celkového nitrohrudního objemu plynu a odpor, kterému je vystaven vzduch 

v dýchacích cestách. Pletysmografie tedy neměří pouze objem ventilovaného plynu, 

ale i neventilovaného. [4] 
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4.2.1 Celotělová pletysmografie 

Jedná se o metodu umožňující vyhodnocení všech parametrů pulmonálních funkcí. 

Metodu lze provádět více způsoby lišícími se měřenými veličinami.  

První realizace dané metody využívá hodnoty naměřených mechanických 

veličin. Celotělová pletysmografie probíhá ve vzduchotěsné kabině, kam je umístěna 

testovaná osoba.  

Ta dýchá pomocí speciálního náustku vzduch mimo kabinu.  

Ze změny tlaku vzduchu nebo celkového objemu v kabině jsou odvozeny změny 

objemu těla a z toho následně objemové změny plynů v plicích.  

Výsledkem měření je tedy celkový objem plynů v plicích. Hodnota 

vydechovaného objemu plic může být nižší než celkový objem plynů v plicích, 

protože do výsledku měření je zahrnuta i hodnota uzavřených vzdušných cest 

organismu.  

Součástí měření může být i test schopnosti výměny plynu v alveolárních 

tkáních, za použití směsi čistého kyslíků a testovacího plynu, nejčastěji používané je 

hélium nebo oxid dusný. Výsledky testu jsou pak získány z koncentrace výše 

uvedených látek v krvi. 

Impedanční pletysmografie, jindy označovaná jako impedanční 

pneumografie je založena na měření změny impedance hrudníku při nepřerušeném 

dýchání.  

Vyšetření lze provádět s jedním párem elektrod, které v tomto případě plní 

funkci jak budící, tak i měřící nebo dvěma oddělenými páry elektrod, u kterých jsou 

tyto funkce oddělené.  

Samotné měření probíhá ve frekvenčním rozsahu od 20 do 100 kHz 

s použitím proudu v rozmezí od 25 do 500 μA. Proband má na hrudník připevněny 

elektrody bilaterálně podél střední axiální čáry. Umístění elektrod, tvar a hmotnost 

těla a také množství tělních tekutin v hrudi probanda ovlivňuje výslednou závislost 

mezi elektrickou impedancí a změnami objemu plic. Za normálních podmínek by 

tento vztah měl být lineární, tedy čím menší je objem hrudníku, tím menší je 

i hodnota elektrické impedance. [8] 
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5 PŘÍSTROJE MONITOROVÁNÍ DECHU 

DOSTUPNÉ NA UBMI 

5.1 Vernier LabQuest 2  

Jedná se o přenosný datalogger disponující dotykovým displejem, třemi tlačítky  

pro snadnější manipulaci, slotem na SD a MMC paměťové karty a jiné uživatelsky 

přívětivé porty. Díky paměti a také režimu bezdrátového připojení, umožňuje 

provádět měření v interních i externích podmínkách s maximální vzorkovací 

frekvencí 100 kHz.  

Vernier nabízí mnoho senzorů, které lze k přístroji připojit, na příklad čidlo 

tlaku plynu nebo spirometr. Rovněž má zabudované senzory pro měření teploty, 

akcelerace a intenzity osvětlení, dále interní mikrofon a GPS modul. Externí senzory 

lze připojit následující: tři analogové, dva digitální a jeden přes USB. Do USB portu 

lze samozřejmě připojit i flash disk nebo ho využít na propojení s počítačem.  

Software nabízí analýzu dat, kterou lze následně v podobě grafu nebo tabulek 

demonstrovat na displeji. Zároveň je možné k měření přidat poznámky.  

Výsledky pak mohou být uloženy na flash disk nebo paměťovou kartu, 

odeslány e-mailem, za pomocí USB nebo bezdrátově nahrány přímo do počítače, 

tabletu či mobilního telefonu. [12] 

 

5.2 Vernier LabQuest Mini 

LabQuest Mini na rozdíl od LabQuestu 2 není datalogger, plní funkci rozhraní 

LabQuest.  

Zajišťuje využití více než 50 senzorů značky Vernier a přes USB se připojuje 

k počítači. Stejně jako v případě LabQuest 2 i tento přístroje disponuje maximální 

vzorkovací frekvencí 100 kHz, obsahuje tři porty na připojení analogových snímačů 

a dva na připojení snímačů digitálních. [11]   
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5.3  Vernier Go!Link 

Jedná se o nejlevnější rozhraní, které Vernier nabízí. Jeho funkce je omezena  

na použití jednoho analogového snímače, který připojí k počítači za pomocí USB. 

Poskytovaná maximální vzorkovací frekvence je 200 Hz. [13]   

 

5.4 Biopac MP3X 

Přístroje řady MP od společnosti Biopac Systems, Inc. se prodávají ve více verzích. 

Model MP36R disponuje čtyřmi analogovými kanály a osmi digitálními. Výstup je 

zajištěn v podobě USB a nebo jednoho analogového portu. Stejně jako u výše 

zmíněných modelů i k tomu to je nutné použití různých snímačů, které jsou  

na ústavu rovněž dostupné jako například snímač průtoku vzduchu SS11LA. [14] 
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6 BIOFEEDBACK 

Biofeedback neboli biologická zpětná vazba je založena na principu ovlivnění 

nadcházející hodnoty měřené veličiny současnou hodnotou dané veličiny.  

Jedná se tedy o vhodnou terapeutickou metodu. Princip je založen na využití 

přístrojů k uvědomění si biologických procesů a možnosti je cíleně ovládat. Proband 

se aktivně zapojuje do průběhu terapie. Výsledky terapie závisí nejen na počtu 

opakování, ale také na vhodné prezentaci měřených dat.  

Dřívější realizace pomocí jednoduchého světelného nebo zvukového 

upozornění je v dnešní době často nahrazena vykreslením celé křivky značící 

průběh měřené veličiny nebo terapeutickou hrou.  

V těchto hrách je měřená veličina reprezentována na příklad jako letadlo  

v mracích a hodnota veličiny je jeho schopnost se vznášet. Nová prezentace 

měřených hodnot probanda více zaujme, a tak je snazší tento druh terapie využít  

i pro děti.  

Při některých terapiích navíc umožňuje přidat i řízenou stimulaci cílenou  

na danou proměnnou. Do hry jsou přidávány v určitý čas překážky a proband je musí 

překonávat, jeho aktivita je zaznamenávána a na závěr je možné provést hodnocení.  

[3] 

Biofeedback lze tedy využít v rámci terapie různých onemocnění. Jedním  

z nich je například astma, které se projevuje akutním zhoršením dýchání.  

Jak již bylo uvedeno výše, biofeedback je založen na interakci probanda  

a přístroje, kterým je např. pneumograf. Průběh dýchání je tímto přístrojem velmi 

přesně vyobrazen na pneumogramu, pro biofeedback je tedy nejefektivnější.  

Terapie spočívá ve snaze co nejpřesněji napodobit vzorový průběh dýchání. 

Cílem metody je dosažení vyšší schopnosti ovládat dýchání a to i při působení 

různých emocionálních stavů. [2] 

 

6.1 Respirační biofeedback trénink 

Tento trénink má za cíl ovlivnit dýchací vzorec klienta, tak aby lépe odpovídal 

optimálnímu dýchacímu vzorci.  
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Na příklad jej lze využít při zrychleném dýchání klienta, nácviku prodloužení 

výdechu, reedukaci chybných dechových vzorců nebo nácviku bráničního dýchání. 

Ve všech případech je vhodné trénink dýchání pomocí přístroje doplnit o cvičení  

v klientově přirozeném prostředí. 

 U nácviku diafragmatického dýchání se uvádí, že se mohou u klientů 

vyskytnout lehké závratě z důvodu příliš hlubokých nádechů, rychlého vydechování 

a následné možné hyperventilace, čemuž lze předejít nadechováním zlehka  

a pomalým vydechováním proti odporu na příklad sešpulenými ústy. Dále se mohou 

objevit projevy silných emocí, které mají souvislost s minulými traumaty. [6] 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

7.1 Měření dat určených k návrhu aplikace 

Cílem měření je provést monitorování dechu a zisk dat pro možnou simulaci 

k návrhu aplikace. 

7.1.1 Příprava na měření 

K měření byly použity následující přístroje: LabQuest 2 a dvě čidla tlaku plynu 

Vernier. Čidla jsou zabudována do látkových popruhů k již upevněným gumovým 

manžetám. Proband byl seznámen se správným dechovým stereotypem pro nácvik 

dýchání popsaným v kapitole 3.1. 

7.1.2 Průběh měření 

Probandovi byl umístěn jeden měřící popruh na střed břicha přes pupek a druhý 

přes deváté žebro, těsně pod hrudní kostí, jak je vyobrazeno na obrázku  

7.1.  

 

Obr. 7.1 Umístění měřících pásů [autorská fotografie] 
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Následně byly senzory připojeny k LabQuestu 2 analogovým kanálem. Po zmáčknutí 

tlačítka PLAY osobou provádějící měření, začal sběr dat. Proband provedl dechový 

stereotyp podle dřívějších instrukcí. Měření bylo po šedesáti sekundách ukončeno 

zmáčknutím tlačítka STOP a data přes USB port přenesena do počítače 

k vyhodnocení v návrhu aplikace realizované v programu Labview 2017.  

7.1.3 Naměřená data 

Naměřená data byla za pomocí programu Logger Lite importována do počítače, 

jejich formát byl upraven v programu Microsoft Excel 2016 a použit pro návrh 

aplikace. 

 

 

Obr. 7.2 Ukázka grafického zpracování naměřených dat [autorský obrázek] 

  

 

7.2 Návrh aplikace 

Návrh aplikace byl realizován v programu Labview 2017. Jedná se o biofeedback 

zaměřující se na nácvik správného dechového stereotypu. Schéma návrhu je 

pomyslně rozděleno do čtyř částí.  
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Obr. 7.3 Schéma návrhu aplikace [autorský obrázek] 

První část se zabývá zajištěním vstupu dat upravených v programu Microsoft 

Excel 2016. Poté, co jsou vybrány soubory s příslušnými daty pro měření pomocí 

hrudního pásu, břišního pásu a vzorový průběh, je možné zvolit měření, kterého 

z probandů má být zobrazeno. Z této části vystupují data uzpůsobena k zobrazení  

a dalšímu zpracování. 

Druhá část zajišťuje zobrazení průběhu dýchání ve formě grafů. Červená 

křivka znázorňuje vzorový průběh dechového stereotypu a bílá křivka odpovídá 

probandovu průběhu dýchání, v ideálním případě se obě křivky překrývají. 

Ve třetí části dochází k úpravě dat nutné pro vizuální zpětnou vazbu. 

Probandovi se zároveň zobrazí číselná hodnota procentuální shody přijatého 

objemu vzduchu v průběhu měření v porovnáním se vzorovým průběhem dýchání. 

Čtvrtá část umožňuje zobrazení vizuální zpětné vazby v podobě 

odkrývajícího se obrázku, velikost odpovídá procentuální hodnotě shody, jenž je 

popsána a zpracována ve třetí části.  

K návrhu aplikace byl vytvořen stručný manuál k použití, který je stejně jako 

elektronická verze aplikace součástí přílohy č.1. 
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Obr. 7.4 Grafická podoba návrhu aplikace [autorský obrázek] 

 

 Tato podoba aplikace byla navržena jako počáteční studie pro účel 

semestrální práce, v rámci bakalářské práce se ji autor pokusí rozvinout do graficky 

i uživatelsky příznivější podoby biofeedbacku s prvky herní aplikace. 

7.3 Realizace aplikace 

Stejně jako návrh je i samotná aplikace realizována v programu Labview 2017. 

Základním účelem je prezentace aktuálních hodnot tlaku vzduchu při nádechu  

a výdechu vhodným způsobem tak, aby usnadnila možnost samostatného se naučení 

správně provést dechovou vlnu. Aplikace je schématicky popsána následujícím 

vývojovým diagramem. 

 

Obr. 7.5 Vývojový diagram [autorský obrázek] 
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Pro správný chod aplikace je nutné před jejím samotným spuštěním ručně 

zadat následující údaje: cestu k obrázkům, zvukové stopě a vzorovým datům. 

Po spuštění aplikace je aktuální hodnota tlaku vzduchu získávána přístrojem 

LabQuest 2 a senzory tlaku vzduchu od firmy Vernier. Data jsou zobrazena v grafu  

a také znázorněna mírou odkrytí obrázku. Probandem realizovanou dechovou vlnu 

lze kontrolovat podle statických grafů čtyř vzorových dechových vln. Aplikace je 

obohacena o počítadlo dostatečně hlubokých nádechů, jak pro břišní, tak pro hrudní 

dýchání. Při každém přičtení dostatečně hlubokého nádechu se zároveň rozsvítí 

dioda, která na tento fakt upozorní. Celý průběh trénování dechové vlny je 

doprovázen zvukovými a obrazovými instrukcemi s povely nádech a výdech. 

Zvukové povely mohou být využity probandy soustředícími se na dýchání se 

zavřenýma očima, obrazové povely mohou být využity pro probandy, které by rušily 

zvukové instrukce. Jednotlivé části a celkový vzhled aplikace jsou podrobněji 

popsány níže.      

7.3.1 Online vstup 

Vstup aktuálních hodnotu do aplikace je zajištěn následujícím blokem, který je 

dostupný na webových stránkách firmy Vernier po nainstalování příslušné 

knihovny.  

 

Obr. 7.6 Online vstup [autorský obrázek] 

Zajišťuje propojení přístroje LabQuest 2 s programem Labview. Jednotlivé senzory 

lze buď načíst automaticky nebo manuálně. Před použitím je nutné nastavit 
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parametry bloku Single-point. Pro tuto aplikaci je zvolena doba experimentu  

300 sekund s frekvencí jeden snímek za sekundu.  

Vstupní data jsou na začátku experimentu kalibrována na hodnotu 100 kPa. 

V případě, že se nedaří této hodnoty dosáhnout za pomocí nafukovacího balónku, 

lze využít přičtení příslušného čísla přímo v aplikaci k čemuž slouží bloky: kalibrace 

– brisni pas a kalibrace – hrudni pas.   

Poté jsou data zobrazena v grafu, jehož čtecí rámec je upraven na dobu 

šedesáti sekund, tak aby odpovídal délce čtecího rámce vzorového průběhu.  

Za ideálních podmínek by se na grafu nemělo současně zobrazit více než pět 

dechových vln.  

7.3.2 Načtení vzorových dat 

Stejně jako návrh aplikace i v samotná realizace využívá načtení vzorových dat.  

Ta jsou uložena ve formátu *.txt, konkrétně vzor.txt. Data jsou zde uložena ve dvou 

sloupcích. První dva bloky následujícího obrázku zajišťují načtení již zmíněných dat 

do Labview. Po výběru správného sloupce jsou vykresleny dva grafy: Vzor – Hrudní 

pás a Vzor – Břišní pás, které reprezentují dané průběhy a slouží především  

ke kontrole pro probanda. Může si ověřit, zda průběh jeho dechové vlny má stejný 

nebo alespoň podobný tvar a hodnoty jako vzorová dechová vlna. 

 

Obr. 7.7 Načtení vzorových dat [autorský obrázek] 

7.3.3 Zvukové a obrazové instrukce 

Jelikož aplikace slouží především k samostatnému učení se dechové vlny, jsou 

přidány pokyny přímo do aplikace.  

Prvním z nich jsou instrukce zvukové. Nejprve je nutné vybrat správný 

zvukový soubor ve formátu *.wav, na kterém jsou dané instrukce uloženy. Jedná se 

o soubor s názvem instrukce.wav. Po spuštění aplikace se i tyto instrukce 
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automaticky spustí a celou dobu tréninku upozorňují na interval určený k nádechu 

a výdechu slovy „nádech a výdech“.  

 

Obr. 7.8 Zvukové instrukce [autorský obrázek] 

Další jsou instrukce obrazové. Podobně jako u zvukových i v tomto případě 

je nutné zvolit správné obrázky ve formátu *.jpg a to Nadech.jpg a Vydech.jpg  

na nichž je napsáno: nádech a výdech. Příslušný příkaz je vždy zobrazen po dobu 

daného intervalu. Tedy prvních šest sekund je viditelný příkaz nádech a od sedmé 

sekundy příkaz výdech. 

 

 

Obr. 7.9 Obrazové instrukce [autorský obrázek] 

7.3.4 Obrazová zpětná vazba 

Prezentaci hloubky nádechu v závislosti na čase je zajištěna odkrývajícími se 

obrázky. Prvním krokem pro správnou funkci této části je opět načtení příslušných 

souborů ve formátu *.jpg, konkrétně Bricho – BFB.jpg a Hrudnik – BFB.jpg. Vstupní 

parametr pro odkrývání osy x je nastaven jako cyklicky se opakující číselná řada  
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od jedné do čtrnácti. Odkrytí osy y je závislé na hloubce nádechu. Prvních devadesát 

sedm pixelů na ose y je odkryto stále, pro lepší orientaci ve fázi dechové vlny.  

Na obrázku jsou v této části vyobrazeny opět instrukce. Celý obrázek se odkryje 

v případě nádechu hlubokého natolik, že příslušné senzory zaznamenají tlak  

o hodnotě 103,5 kPa. Ve fázi výdechu dochází k postupnému zakrývání obrázku. 

 

 

 

Obr. 7.10 Obrazová zpětná vazba [autorský obrázek] 

 

7.3.5 Upozornění na dostatečně hluboký nádech   

Následující bloky slouží k oznámení probandovi, že nádech byl dostatečně hluboký. 

K tomuto účelu je použita dioda a počítadlo. Nastane-li situace, že hodnota nádechu 

přesáhne mezní hodnotu 103,2 kPa pro hrudní pás a 102,9 kPa pro břišní pás je 

označen za dostatečně hluboký. V takovém okamžiku se rozsvítí dioda a svítí  

až do doby, než hodnota poklesne pod uvedené meze.  

Zároveň je na počítadle přičtena jedna s tím, že celkový výsledek na počítadle uvádí 

počet dostatečně hlubokých nádechů. Počítadlo je označeno jako N/25, což uvádí 

aktuální počet dostatečně hlubokých nádechů značených jako N ku celkovému počtu 

dechových vln jednoho tréninku. 
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Obr. 7.11 Upozornění na dostatečně hluboký nádech [autorský obrázek] 

 

7.4 Vzhled aplikace v průběhu používání 

Nácvik dechové vlny využívá v Labview pouze front panel, pokud bude pominuto 

případné nastavení vstupních dat. Po zahájení tréninku stisknutím tlačítka start se 

spustí instrukce, načtou se grafy a odkryje se část obrázku. Samotná aplikace  

bez vlivu dýchání vypadá následovně.  
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Obr. 7.12 Celkový vzhled aplikace [autorský obrázek] 

 

Protože jednotlivé bloky již byly výše popsány, v této kapitole bude 

představena pouze jejich grafická podoba v aplikaci.  

V první části jsou umístěny vstupy pro data a zvuk, dále je zde možnost 

kalibrovat senzory na hodnotu 100 kPa.  

Druhá část obsahuje dva grafy aktuálních hodnot z břišního a hrudního pásu.  

Třetí část zajišťuje zpětnou vazbu v podobě diody, která je na obrázku 7.12 

vypnutá, dále obsahuje počítadlo a zakryté obrázky s instrukcemi.  

Čtvrtá část je tvořena odkrývajícími se obrázky.  



 28 

Poslední, pátou částí jsou dva grafy čtyř vzorových průběhů, které zůstávají 

po celou dobu tréninku v uvedené podobě. 

 

7.4.1 Vzhled při opakovaném výdechu a nádechu   

Obrázky v této kapitole zobrazují tu část aplikace, která mění svůj vzhled v závislosti 

na prováděné dechové vlně, ostatní části aplikace v průběhu měření nemění svůj 

vzhled a odpovídají obrázku 7.12.  

 

Obr. 7.13 Vzhled části aplikace při výdechu [autorský obrázek] 

 Obrázek 7.13 zachycuje aplikaci ve fázi výdechu. Graf aktuálních hodnot 

zobrazuje šest dechových vln. Jelikož byl aktuální nádech dostatečně hluboký jsou 

rozsvíceny obě diody a hodnota na počítadle dostatečně hlubokých nádechů se  

o jedno navýšila. Obrázek je v obou případech odkryt natolik, že potvrzuje 

provedení dostatečně hlubokého nádechu. Instrukce upozorňují na výdech  

a správné provedení výdechu je patrné z aktuální hodnoty břišního pásu vyobrazené 

v grafu i zakrývajícího se obrázku – obrázek pro průběh břišního pásu.   
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Po dokončení výdechu aplikace zobrazuje pouze instrukce pro započetí 

dalšího nádechu. Na obrázcích jsou tedy odkryty pouze instrukce, zbytek obrázku, 

který poskytuje zpětnou vazbu, je zakryt, což odpovídá úvodní fázi dechové vlny. 

 

 

Obr. 7.14 Vzhled části aplikace při nádechu [autorský obrázek] 

7.5 Měření malé skupiny 

Pro bakalářskou práci bylo provedeno měření malé skupinky lidí. 

Cílem měření bylo potvrdit nulovou hypotézu: použití aplikace vede 

k správnému provedení všech částí dechové vlny s tím, že zvlášť je hodnocen počet 

dostatečně hlubokých nádechů do břicha a hrudníku a počet dostatečně dlouhých 

dechových vln.  

Využit byl LabQuest 2 a měřící pásy s instalovanými čidly tlaku vzduchu  

od firmy Vernier. Uvedené přístroje byly zapojeny následujícím způsobem: měřící 

pásy se za pomocí analogového výstupu čidel propojili s LabQuestem 2  

přes analogové porty. Ten se následně propojil USB kabelem přes USB porty 

k počítači a přistoupilo se k samotné části měření. 
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Obr. 7.15 Příprava měření [autorský obrázek] 

Na začátku byl všem probandům vysvětlen princip realizace dechové vlny, 

její parametry a představen vzorový průběh. Poté byl na probanda umístěn první 

pás před pupek, označován jako břišní pás a druhý přes hrudník do úrovně 

přechodu z rukojeti v tělo hrudní kosti, ten je označován jako hrudní pás. Toto 

umístění, které je vyobrazeno na následujícím obrázku je zvoleno z důvodu pokrytí 

hrudním pásem jak hrudního, tak i podklíčkového dýchání, které z technických 

důvodů nebylo možné samostatně snímat.   

 

Obr. 7.16 Umístění měřících pásů [autorský obrázek] 
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Pásy byly nafouknuty na hodnotu 100 kPa. Proband provedl desetkrát 

dechovou vlnu, která byla měřena. Následně byla data uložena a proband trénoval 

dvacet pět dechových vln na aplikaci. Po dokončení tréninku mu bylo opět změřeno 

deset dechových vln.  

Pro názornost jsou uvedeny získané průběhy deseti dechových vln  

před i po tréninku.  

 

Graf 7.1 Příklad naměřených hodnot probanda před využitím aplikace 
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Graf 7.2 Příklad naměřených hodnot probanda po použití aplikace 

7.6 Diskuze výsledků měření 

Testování podstoupilo dvacet dva probandů, zastoupeni jsou muži i ženy  

ve věkovém rozmezí od dvaceti do čtyřiceti pěti let. Pohlaví ani věk nebyl  

do hodnocení výsledků zahrnut. 

Pro přehlednost je rozděleno hodnocení výsledků kvalitního provedení 

dechové vlny do tří částí. Zvlášť je hodnocen počet dostatečně hlubokých nádechů 

do břicha a hrudníku a počet dostatečně dlouhých dechových vln.  

Dostatečně hlubokých nádechů do břicha před využitím aplikace bylo 

průměrně 2,50 z deseti. Po trénování dechové vlny s aplikací došlo v sedmi 

případech ke zlepšení. Průměrný počet dostatečně hlubokých nádechů se zvýšil  

na hodnotu 3,59 správně provedených nádechů z deseti. Následně byly obě skupiny 

výsledků podrobeny statistickému Wilcoxonovu testu, na hladině významnosti 0,05 

se nepodařilo tuto hypotézu potvrdit. Pro lepší názornost výsledků je umístěn 

následující graf 7.3. 
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Graf 7.3 Srovnání výsledků měření dostatečně hlubokých nádechů do břicha 

 

Dalším hodnoceným parametrem byl dostatečně hluboký nádech  

do hrudníku. Těch bylo před využitím aplikace průměrně 4,09 z deseti. Po trénování 

se jedenáct probandů zlepšilo a průměrně tak bylo dostatečně hlubokých nádechů 

6,00 z deseti. V tomto případě i stejný statistický test potvrdil hypotézu o zlepšení 

po použití aplikace. Výsledky jsou opět znázorněny v následujícím grafu 7.4. 

 

Graf 7.4 Srovnání výsledků měření dostatečně hlubokých nádechů do hrudníku 

 

Posledním hodnoceným parametrem je počet dostatečně dlouhých 

dechových vln, kterých bylo před použitím aplikace správně provedeno průměrně 

4,50 z deseti. Trénink na aplikaci vedl ke zlepšení u třinácti probandů. Průměrný 
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počet dostatečně dlouhých dechových vln tak po tréninku činil 7,36 z deseti 

dechových vln. I v tomto případě byl statistickým testem potvrzen vliv aplikace  

na zvýšení počtu správného provedení délky dechové vlny. Následující graf 7.5 

znázorňuje získaná data.  

 

Graf 7.5 Srovnání výsledků měření dostatečné délky dechové vlny 

 

Z výsledků měření lze vyvodit následující závěry.  

Dýchání břišní nezaznamenalo dostatečné zlepšení, což mohlo být 

způsobeno krátkou dobou tréninku či malým počtem opakování tréninku, které byl 

v případě tohoto měření pouze jeden. Někteří probandi, zaznamenali problém 

s dýcháním do břicha při měřením před použitím aplikace, pro takové jedince bylo 

dvacet pět tréninkových nádechů nedostačující množství a použití aplikace  

tak nevedlo k efektivnímu zlepšení první části dechové vlny.  

V případě hrudního dýchání bylo dosaženo efektivní zlepšení stejně jako 

v případě délky dechové vlny.  

Za další úskalím lze považovat nutnost soustředit se zároveň na hloubku  

i délku dechové vlny. Celkově lze aplikaci považovat za efektivní, neboť pouze  

u dvou probandů nedošlo ke zlepšení v žádném z hodnocených parametrů. 

Aplikaci by tak bylo možné nadále vyvíjet a adaptovat i na další dechová 

cvičení.  
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8 ZÁVĚR 

Biofeedback neboli biologická zpětná vazba je metoda založená na principu učení, 

která může vést pomocí opakování činnosti k dosažení cílové změny v provádění 

určité fyziologické funkce. V případě této práce se jednalo o kontinuální sledování 

dechu a podporu schopnosti správně provádět dechový stereotyp s pomocí 

biofeedbacku. 

  Cílem teoretické části této práce bylo seznámení se s fyziologií dechu, 

základním vyšetřením a uvedením základních diagnostických parametrů 

používaných ve spirometrii, prostudování dostupných metod sledování dechu  

a jejich možnostmi využití pro biofeedback, dále byl v práci popsán význam 

dechového cvičení, způsob provádění správného dechového stereotypu a dechové 

vlny. 

  Na základě získaných informaci byl v praktické části vytvořen návrh aplikace 

pro kontinuální sledování dechu s využitím biofeedbacku a naměřena pilotní data.   

 Byla vytvořená aplikace, která pomocí zrakové a sluchové zpětné vazby 

usnadňuje nácvik správné dechové vlny a může být změnou parametrů uzpůsobena 

pro nácvik různých dechových vzorců. 

Pro malou skupinu pacientu bylo provedeno měření a zhodnocení vlivu 

aplikace na správné provedení dechové vlny.  
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Seznam zkratek 
ERV  Expirační rezervní objem 

FEF25-75 Střední výdechová rychlost 

FEV1s  Usilovný výdech vitální kapacity za 1sekundu 

FRC  Funkční reziduální kapacita 

FVC  Usilovná vitální kapacita 

GPS   Globální poziční systém 

IC  Inspirační kapacita 

IRV  Inspirační rezervní objem 

MMC   Typ paměťové karty - MultiMediaCard 

RV  Reziduální objem 

SD   Typ paměťové karty – Secure Digital 

TLC  Celková plicní kapacita 

USB   Univerzální sériová sběrnice 

VC  Vitální kapacita 

VT  Dechový objem 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 

Datové CD, jehož obsahem je: 

1. Stepan_Slama_BP.pdf – elektronická verze bakalářské práce 

2. Složka s označením Navrh_aplikace_k_semestralni_praci 

a. Navrh_aplikace_SP.vi 

b. Data_brisni_pas.txt 

c. Data_hrudni_pas.txt 

d. Data_vzorovy_prubeh.txt 

e. Manual_k_navrhu_aplikace.txt 

f. Plice_se_stupnici.jpg 

3. Složka s označením Realizovana_aplikace 

a. Aplikace.vi 

b. Manual_k_realizovane_aplikaci-BP.txt 

c. instrukce.wav 

d. vzor.txt 

e. Bricho – BFB.jpg 

f. Hrudnik – BFB.jpg 

g. Nadech.jpg 

h. Vydech.jpg 

 

 


