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Příloha č. 1

Souhlas etické komise
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Příloha č. 2

Vzor informovaného souhlasu pacienta

V souladu se  Zakonem o peci o zdravi lidu  a  Umluvou o lidskych pravech a biomedicine  Vás 

zádám o souhlas k vysetření pomocí metody myotonometrie s cílem zmeření svalového napetí lytkového 

svalu. Dále Vás zádám o souhlas k nahlízení do nameřenych hodnot osobou získávající způsobilost k  

vykonu zdravotnického povolání v rámci praktické vyuky a s uveřejnením vysledků v rámci diplomové 

práce na FTVS UK. 

Meření  probehne celkem čtyřikrát  v  odstupu sedmi  dní.  Hodnoty  budou  získány   meřením 

svalového  napetí  na  povrchu  lytkového  svalu  pomocí  myotonometru.  Tato  metoda  je  neinvazivní. 

Vysetření by melo probehnout bez bolesti a limitem pro ukončení meření bude jakykoliv Vás subjektivní  

pocit diskomfortu, ktery ihned ohlásíte. Veskerá nameřená data nebudou zneuzita a osobní udaje nebudou 

zveřejneny. 

Svym podpisem stvrzujete: 

Byla jsem odbornym pracovníkem poučena o plánovaném experimentu 

a bezpečnosti jeho provedení. Prohlasuji a svym dále uvedenym vlastnoručním podpisem potvrzuji, ze 

odborny pracovník, ktery mi poskytl poučení, mi osobne vysvetlil vse, co je obsahem tohoto písemného 

informovaného souhlasu a mela jsem moznost klást mu otázky, na které mi řádne odpovedel. Prohlasuji,  

ze jsem vyse uvedenému poučení plne porozumela a vyslovne souhlasím s provedením experimentu. 

Souhlasím s uveřejnením vysledků experimentu v rámci studie. 

Osoba, která provedla poučení:                                                          

                                                                                                             …..........................

                                                                                                                      podpis

V Praze dne Jméno a příjmení Datum narození Podpis probanda
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Příloha č. 3

Seznam obrázků, grafů a tabulek

Obr. č. 1:   Hormonální hladiny behem menstruačního cyklu 

Obr. č. 2:  Hormonální ovariální a endometriální cyklus 

Obr. č. 3:  Primární folikul 

Obr. č. 4:  Graafův folikul 

Obr. č. 5:  Žluté telísko 

Obr. č. 6:  Časná proliferace - endometrium 

Obr. č. 7:  Rozvinutá proliferace - endometrium 

Obr. č. 8:  Rozvinutá az pozdní sekrece - ebdometrium 

Obr. č. 9:  Struktura kosterního svalu 

Obr. č. 10:  Lytkovy sval 

Obr. č. 11:  Myotonometr čtvrté generace - pohled shora 

Obr. č. 12:  Myotonometr čtvrté generace - pohled zepředu 

Obr. č. 13:  Myotonometr čtvrté generace - meřící hrot zblízka 

Obr. č. 14:  Demontrační graf hysterézní křivky tuzsí a mekčí tkáne

Obr. č. 15:  Demontrační graf zmen polohy křivek v závislosti na  fázi menstruačního            

                   cyklu - proband č. 2

Graf č. 1:  Proband č. 1 - zmeny svalového napetí behem menstruačního cyklu

Graf č. 2:  Proband č. 2 - zmeny svalového napetí behem menstruačního cyklu

Graf č. 3:  Proband č. 3 - zmeny svalového napetí behem menstruačního cyklu

Graf č. 4:  Proband č. 4 - zmeny svalového napetí behem menstruačního cyklu

Graf č. 5:  Proband č. 5 - zmeny svalového napetí behem menstruačního cyklu
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Graf č. 6:  Proband č. 6 - zmeny svalového napetí behem menstruačního cyklu

Graf č. 7:  Proband č. 7 - zmeny svalového napetí behem menstruačního cyklu

Graf č. 8:  Relativní zmeny svalového napetí behem menstruačního cyklu 

Graf č. 9:  Průmerné svalové napetí behem menstruačních fází 

Tab. č. 1:  Proband č. 1 - průbeh meření 

Tab. č. 2:  Proband č. 2 - průbeh meření 

Tab. č. 3:  Proband č. 3 - průbeh meření 

Tab. č. 4:  Proband č. 4 - průbeh meření 

Tab. č. 5:  Proband č. 5 - průbeh meření 

Tab. č. 6:  Proband č. 6 - průbeh meření 

Tab. č. 7:  Proband č. 7 - průbeh meření 

Tab. č. 8:  Relativní hodnoty svalového napetí behem menstruačního cyklu

Tab. č. 9:  Absolutní hodnoty svalového napetí behem menstruačního cyklu

Tab. č. 10:  Průmerná relativní hodnota svalového napetí   
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Příloha č. 4

         Tabulka c. 9: Absolutni hodnoty svaloveho napeti behem menstruacniho cyklu 

          (vlastni meřeni)

Proband č. Menstruace Proliferace Ovulace Sekrece 1 Sekrece 2

1 519,5 325,5 375 315,5

2 535,5 267 297 241,5

3 207,5 186,5 172

4 284,5 722 591,5 339,5

5 258 309 339 242,5

6 431 347,5 425,5 334

7 245 249,5 242,5 329
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Příloha č. 5

                     Tabulka c. 10: Průmerna relativni hodnota svaloveho napeti 

                      (vlastni meřeni)

Menstruační fáze Průmerná relativní hodnota svalového 

napetí a její smerodatná odchylka

Menstruace 0,94 + 0,12

Proliferace 0,72 + 0,23

Ovulace 0,79 + 0,11

Sekrece 0,75 + 0,15
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Příloha č. 6

67

Obrazek c. 15: Demonstracni graf zmen polohy křivek v zavislosti na fazi 
menstruacniho cyklu - proband c. 2 (vlastni obrazek)


