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ABSTRAKT 

 

Název:   Porovnání funkcí sporttesterů určených pro řízení a kontrolu parametrů 

pohybu ve vodě 

Cíle:    Porovnání a vyhodnocení jednotlivých funkcí vybraných sporttesterů 

v různých typech plaveckého tréninku. 

Metody:  Výzkumný soubor byl tvořen jednou probandkou, studentkou UK FTVS.  

Ve výzkumu jsme zvolili metodu řízeného pozorování, kterým jsme 

zjišťovali a porovnávali jednotlivé funkce vybraných sporttesterů 

v průběhu třech typů plaveckého tréninku.  

Výsledky:  Na základě analýzy přesnosti záznamu sledovaných veličin u jednotlivých 

sporttesterů jsme zjistili, že sporttestery Polar a Garmin lze použít 

k zaznamenávání, vedení a kontrole plaveckého tréninku. Konečný 

záznam je ale nutné doplnit o přesný součet uplavaných metrů, který 

následně zpřesní výsledky průměrné rychlosti plavání. Sporttester 

Swimmo byl hodnocen nejhůře, a to na základě nepřesného měření 

jednotlivých veličin a ovládání přístroje. V celkovém zhodnocení všech 

přístrojů a jejich parametrů byl sporttester Polar hodnocen nejlépe.  

Klíčová slova: srdeční frekvence, plavecký trénink, Garmin, Polar, Swimmo 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title:  Comparison of functions of sports testers designed for control and 

monitoring of parameters of movement in water   

Objectives: Comparison and evaluation of individual functions of selected sport-

testers in different types of swimming training.   

Methods: The research group consisted of one probande, a student of Charles 

University FTVS. In the research, we chose a controlled observation 

method to detect and compare the individual functions of selected sports 

testers over three types of swimming training. 

Results:  Based on an analysis of the accuracy of the recording of observed 

quantities for individual sporttesters, we found that the sporttesters Polar 

and Garmin can be used both to manage and guide and control swimming 

training. However, the final record needs to be supplemented by the exact 

sum of the swimming metres, which in turn refines the results of the 

average swimming speed. The Swimmo sports tester was rated the worst, 

based on inaccurate measurements of individual quantities and instrument 

control. In an overall assessment of all devices and their parameters, the 

Sporttester Polar was the best. 

Keywords: heart rate, swimming training, Garmin, Polar, Swimmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



7 

 

Obsah 
1. ÚVOD......................................................................................................................... 9  

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ................................................................ 10  

2.1 Historie vývoje sporttesterů a jejich funkce .............................................. 10 

2.1.1 Postupný vývoj funkcí sporttesterů .................................................... 11 

2.2 Využití sporttesterů ve sportovním tréninku ............................................. 12 

2.3 Srdeční frekvence (SF).............................................................................. 13  

2.3.1 Způsoby měření SF ............................................................................ 13  

2.3.2 Variabilita SF na suchu ...................................................................... 15  

2.3.4 Variabilita SF ve vodě........................................................................ 17  

2.3.5 Určování zón zatěžování pomocí SF ................................................. 18 

2.4 Vybrané sporttestery a jejich charakteristika ............................................ 20 

2.4.1 Polar Vantage M ................................................................................ 20  

2.4.1.1 Obsluha ........................................................................................... 20  

2.4.1.2 Jednotlivé funkce ............................................................................ 22  

2.4.1.3 Metriky plavání v bazénu ................................................................ 25  

2.4.2 Garmin Forerunner 935 ...................................................................... 26  

2.4.2.1 Obsluha ........................................................................................... 26  

2.4.2.2 Jednotlivé funkce ............................................................................ 28  

2.4.2.3 Metriky plavání v bazénu ................................................................ 32  

2.4.3 Sportovní hodinky – Swimmo ........................................................... 32 

2.4.3.1 Obsluha ........................................................................................... 32  

2.4.3.2 Jednotlivé funkce ............................................................................ 33  

3. CÍLE, ÚKOLY A VÝZKUMNÉ OTÁZKY ............................................................ 35 

3.1 Cíl práce .................................................................................................... 35  

3.2 Úkoly práce ............................................................................................... 35  

3.3 Výzkumné otázky ..................................................................................... 35  



8 

 

4. METODIKA PRÁCE ............................................................................................... 36  

4.1 Charakteristika souboru ............................................................................ 36  

4.2 Metody sběru dat ....................................................................................... 36  

5. VÝSLEDKY............................................................................................................. 41  

5.1 Záznam tréninku č. 1 Polar Vantage M .................................................... 41 

5.1.1 Záznam tréninku č. 2 Polar Vantage M ................................................. 44 

5.1.2 Záznam tréninku č. 3 Polar Vantage M ................................................. 47 

5.2 Záznam tréninku č. 1 Garmin Forerunner 935 .......................................... 50 

5.2.1 Záznam tréninku č. 2 Garmin Forerunner 935 ....................................... 53 

5.2.2 Záznam tréninku č. 3 Garmin Forerunner 935 ....................................... 56 

5.3 Záznam tréninku č. 1 Swimmo ................................................................. 59  

5.3.1 Záznam tréninku č. 2 Swimmo .............................................................. 61  

5.3.2 Záznam tréninku č. 3 Swimmo .............................................................. 63  

5.4 Parametry výsledků jednotlivých sporttesterů .......................................... 65 

6. DISKUZE ................................................................................................................. 69  

7. ZÁVĚR ..................................................................................................................... 79  

8. SEZNAM LITERATURY ........................................................................................ 80  

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A ZKRATEK ..................................................... 83 

 

  



9 

 

1. ÚVOD 
 Měření různých hodnot výkonnosti, ať už pouhé vzdálenosti, rychlosti, tempa, 

srdeční frekvence apod., je v dnešní době pro mnoho lidí, především sportovců, 

nejdůležitější součástí jejich tréninku. Bez manipulace s těmito proměnnými není snadné 

řídit kvalitní trénink a zvyšovat tak potřebnou výkonnost jedince.  

Plavání patří do skupiny sportů, kde trénink klade stále větší nároky na tělesnou a 

psychickou kondici plavce, proto je žádoucí tuto aktuální úroveň kondice pravidelně 

kontrolovat. V dnešní době existuje velké množství různých sporttesterů, které jsou 

zaměřené na jeden či více sportů. Jejich cena se pohybuje řádově od několika set korun 

do desítek tisíc, vždy v souvislosti s kvalitou měření. Život bez sporttesteru nebo chytrých 

hodinek je pro mnoho lidí již nepředstavitelný. Žijeme v době, kdy je trendem zdravý 

životní styl, ke kterému neoddělitelně patří kontrola hmotnosti, výkonnosti a srdeční 

frekvence.  

Během mé aktivní sportovní kariéry, byly možnosti měření fyziologických funkcí 

a objemových parametrů omezené. V současnosti jsou tyto možnosti mnohem lepší, a 

protože jsem na mateřské dovolené a sama aktivně sportuji, řekla jsem si, že by bylo 

zajímavé jednotlivé sporttestery mezi sebou porovnat.  

Jako bývalá plavkyně chápu, jaké nároky jsou v dnešní době na profesionální i 

hobby plavce kladeny, proto chci zjistit, které z vybraných sporttesterů, jsou uživatelsky 

nejlepší. Z široké nabídky sporttesterů jsem vybrala dvě velice známé značky sportovních 

hodinek Garmin a Polar. K porovnání specifických funkcí ve vodě jsem vybrala ještě třetí 

hodinky značky Swimmo, které jsou určené přímo pro plavecký trénink. Výsledky 

provedených testů mohou posloužit jak obecně aktivním uživatelům, tak trenérům a jejich 

svěřencům pro výběr vhodných sporttesterů. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Pro měření intenzity pohybové aktivity je nepostradatelné určení aktuální úrovně 

zdatnosti člověka a zjišťování účinnosti tréninkových programů orientovaných na její 

zvýšení. Měřící zařízení – sporttestery se neustále vyvíjí s postupným rozvojem 

technologického poznání. Sporttestery jsou čím dál sofistikovanější a jsou použitelné pro 

přesné sledování a analyzování pohybové aktivity, které je realizováno v běžných 

životních podmínkách (Sigmund & Sigmundová, 2011).  

 

2.1 Historie vývoje sporttesterů a jejich funkce 

Přístroj na měření času, hodiny, známe již z přelomu 13. a 14 století. V roce 1675 

Christian Huygens vynalezl první kapesní hodinky a na zápěstí se objevily až začátkem 

20. století. Hodinky s elektrickým pohonem známe od roku 1957 a první křemenné 

(digitální) hodinky s LED nebo tekutými krystaly LCD vyvinula japonská firma Seiko 

v roce 1969. Digitální hodinky však začali vyrábět hodináři ve Švýcarsku v roce 1970 

(Michal, 1987; Kynčl, 2008,). 

V roce 1975 byl Fin Seppo Säynäjäkangas osloven národním týmem běžeckého 

lyžování, zda by pro tréninkové účely nevytvořil mobilní měřič srdeční frekvence (SF). 

Na základě požadavku Säynäjäkangas vyvinul první bezdrátový snímač založený na 

EKG, který si nechal v roce 1977 patentovat. Následně založil, dnes již světoznámou 

firmu „Polar Electro“ v Kempele (Sorvoja, 2006). Firma Polar své přístroje stále 

zdokonalovala. V roce 1977 byl představen přístroj na snímání tepové frekvence z prstu 

a v roce 1982 firma změnila umístění snímače na hrudník, čímž umožnila, kromě dalších 

funkcí, přesně měřit srdeční frekvenci. S použitím elektrod umístěných na prsou, zařízení 

měřilo napětí srdečního svalu při zatížení. Hodinky sloužily jako přijímač, do kterého 

byla data z hrudního pásu vysílána bezdrátově. Výhodou bylo, že uživatel mohl na 

displeji sledovat svou aktuální srdeční aktivitu. Sporttester Polar i dnes pracuje stále na 

stejném principu jako elektrokardiograf (EKG), čímž umožňuje průběžné a přesné měření 

srdečního výkonu v tréninku i závodě (Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005). Další 

zlepšení následovalo o dva roky později. V roce 1984 bylo poprvé možné přístroje Sport 

Tester PE3000 propojit s počítačem. Za pět let, v roce 1989 byl vyroben vodotěsný 

sporttester s bezkontaktním propojením na interface a velkokapacitní pamětí přijímače. 

Při vývoji stále nových přístrojů se vyskytly i některé nedostatky, které se v tomto případě 

projevovaly vzájemným rušením signálu. Tento problém byl vyřešen následujícím 



11 

 

modelem Polar Vantage NV (1995), který byl vybaven kódovaným signálem. V roce 

2004 se přístroje Polar poprvé daly připojit k telefonu, konkrétně k Nokii 5140, ve kterém 

bylo možné provádět analýzy záznamu. Další každý rok firma Polar přístroje upravovala 

a přidávala různá vylepšení (www.polar.cz, 2020). 

 

2.1.1 Postupný vývoj funkcí sporttesterů 

Výrobci novějších sporttesterů umožňovali připojení dalších zařízení, jako jsou 

GPS senzory, kroková čidla a další příslušenství (Hrubý, 2012). Ve sporttesterech, které 

byly ve vyšších cenových tarifech, se nacházely funkce jako je snímač rychlosti stoupání 

a klesání, senzor měření běhu (aktuální a průměrná rychlost běhu, celková vzdálenost 

běhu atd.), barometr (měření nadmořské výšky a barometrického tlaku), kompas nebo 

větší vnitřní paměť pro ukládání dat. Mezi další funkce patřil záznam aktuální teploty, 

odhad VO2max a mnohé cyklistické funkce (Matas, 2013). V dnešní době má většina 

sporttesterů veškeré tyto funkce zabudované. 

Sporttestery disponovaly i funkcí externích pamětí, kdy bylo možné paměť 

rozšířit o paměťovou kartu. Na tento typ pamětí bylo možné ukládat naměřená data 

sportovních aktivit a následně data přehrát do PC, tabletu nebo mobilu k pozdějšímu 

vyhodnocení. Dnes je přehrávání dat možné především bezdrátově pomocí funkcí 

Bluetooth nebo Wi-Fi. Vyhodnocování dat probíhá dvojím způsobem, buď pomocí 

programu či softwaru, který nabízí sám výrobce nebo na tréninkových serverech. Většina 

výrobců poskytuje obě varianty vyhodnocení nebo alespoň jednu z výše zmiňovaných 

(Matas, 2013). 

Samotné sporttestery nemohly měřit aktuální a průměrnou rychlost běhu apod. 

pokud nedisponovaly vlastním GPS přijímačem nebo alespoň možností připojení 

krokoměru (footpodu) (Matas, 2013). 

Matas (2013) dělil sporttestery s GPS na dva typy: 

· sporttester s integrovaným GPS přijímačem, 

· sporttester s externím GPS přijímačem, které se již v dnešní době nevyužívají. 

 

Přístroj neustále monitoruje celkovou vzdálenost a aktuální nebo průměrnou 

rychlost. U moderních sporttesterů je možné zobrazit samotnou trasu přímo na displeji a 
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poté ve vyhodnocovacím programu či softwaru, kterou daný sporttester disponuje. 

Velkou nevýhodou sporttesterů s integrovaným GPS přijímačem je jeho využívání při 

indoorových sportech včetně plavání. V budovách nebo pod samotnou střechou mají 

velmi špatný, nebo ve většině případů žádný signál. Není tak možné měřit výše 

zmiňované údaje. Pokud tedy uživatel chce, aby přístroj měřil vzdálenost, aktuální a 

průměrnou rychlost v hale, musí sporttester doplnit o krokový senzor, tedy krokoměr 

(Matas, 2013). V bazénu se tento problém řeší funkcemi, které dané sporttestery mají. Na 

hodinkách lze nastavit délku bazénu a samotné sporttestery vypočítávají frekvenci 

záběrů, díky tomu plavec ví, jakou vzdálenost uplaval. 

V minulých letech docházelo k měření vzdálenosti a rychlosti pomocí sporttesteru 

s krokoměrem. Tyto typy sporttesterů se dělily na měřiče se zabudovaným krokoměrem 

a na měřiče, ke kterým musel být krokoměr připojený. Jednalo se o snímače, které se 

připevnily na nohu, respektive na botu, a uživatel provedl synchronizaci s pulsmetrem. 

Krokoměry (pedometry) snímaly akceleraci a směr pohybu a jejich velkou předností bylo 

využití v hale nebo hustých lesích, kde je špatný nebo žádný GPS signál, což je výhodné 

i v současné době (Ferra, 2014). 

Dnes na trhu existuje obrovské množství firem, které svoji výrobu zaměřují na 

sporttestery a multifunkční přístroje sloužící k měření a zaznamenávání pohybové 

aktivity. Za nejznámější považujeme již zmiňovanou firmu Polar Electro. Další výrobci 

sporttestrů jsou: Beurer, Casio, FRWD, Garmin, Chung-Shi, inSPORTline, Sigma, 

Techtrail, Timex a mnoho dalších (Ferra, 2014).  

 

2.2 Využití sporttesterů ve sportovním tréninku 

„Při výběru vhodného přístroje se během prvního kroku musíme zamyslet nad tím, 

co očekáváme od svého tréninku. Zda chceme zaběhnout svůj osobní rekord, zlepšit svou 

celkovou kondici apod. Právě tyto faktory určují, jakým způsobem budeme sporttestery 

používat a které funkce budeme potřebovat. Sporttester oceníme ve chvíli, kdy se 

nacházíme ve vrcholné formě a běháme na laktátovém prahu, nebo když se vracíme po 

zranění zpět do plného zatížení. Je pro nás tedy důležité vědět, jak náš organismus reaguje 

na postupné zvyšování zátěže“ (www.sportsite.cz). 

Sporttester tedy neodmyslitelně patří do součástí řízení optimální sportovní 

přípravy. Především po stránce kvalitativní. Množství funkcí, které sporttestery obsahují, 

slouží k následné evidenci a vyhodnocování sportovního tréninku nebo výkonu. Pomocí 
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všech sporttesterů je možné měřit aktuální hodnotu SF, zaznamenávat její maximální a 

minimální hodnoty nebo akustickým signálem kontrolovat interval nastavení SF. Je 

možné provádět i základní diagnostické testy pro stanovení anaerobního prahu 

(Conconiho test) a podobně. Je-li měřič SF v průběhu závodu technicko-taktickou 

pomůckou optimalizující intenzitu a výkon, tak z naměřených parametrů následně 

můžeme upravovat kvalitu tréninku (Formánek, Horčic, 2003). 

 

2.3 Srdeční frekvence (SF) 

Jednou z mnoha funkcí sporttesterů, která je nejvíce využívána, je měření SF, 

kterou Havlíčková (1999) řadí do kardiorespiračního systému. Pomáhá nám určovat 

transportní funkci a rozvod krve k orgánům. Změny v oběhovém systému můžeme 

rozdělit na reaktivní a adaptační. Adaptační změny jsou výsledkem dlouhodobého a 

opakujícího se tréninku. Reaktivní změny se pojí s reakcí na pohybovou zátěž a dále jsou 

spojeny s lokalizací, tedy zda změny probíhají v centrálním systému (srdce) nebo 

periferním systému (cévy, tepny atd.). 

Hlavní ukazatele srdeční činnosti jsou: systolický objem srdce, minutový objem 

srdce a samotná SF. Srdeční frekvence, která je hodnocena na periferiích (zápěstí, třísla 

apod.) se nazývá tepová frekvence (TF). Ta je většinou neměnná, pokud tedy nedochází 

k nějakému výkonu. Změny TF můžou být pozorovány před výkonem, během výkonu a 

po výkonu (Havlíčková, 2008).  

 Bašátková (2012) definuje srdeční frekvenci jako počet tepů (stahů) srdce za jednu 

minutu. SF v klidu se u zdravých jedinců pohybuje mezi 70–80 tepy za minutu. Pokud je 

SF nižší než 60 tepů za minutu nazývá se tento stav bradykardií, pokud je vyšší než 100 

tepů za minutu, označujeme jí jako tachykardii. 

2.3.1 Způsoby měření SF 

Na základě prostudované literatury a výše uvedených informací můžeme říci, že 

srdeční nebo tepovou frekvenci máme možnost měřit těmito třemi způsoby: 

• snímáním SF hrudním pásem (měření srdeční frekvence prostřednictvím 

elastického pásu), 

• palpací – stlačením vřetenní tepny nebo karotidy, 

• snímání SF ze zápěstí.  
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Snímání SF hrudním pásem 

Snímání SF hrudním pásem probíhá pomocí dvou elektrod, které snímají srdeční 

aktivitu a přes vysílač, který je umístěn uprostřed pásu, jsou hodnoty posílány do 

přijímače – hodinek. Měření SF pomocí hrudního pásu patřilo mezi nejrozšířenější 

způsoby zaznamenávání variability SF, a i když současná technologie umožňuje 

zaznamenávat SF pomocí LED diod ze zápěstí, je tato metoda stále nejpřesnější (Matas, 

2013; www.polar.com, 2020; www.garmin.com, 2020). 

Měření SF pomocí palpace 

Jedná se o nepřístrojovou metodu, ke které je ovšem zapotřebí časomíra, která 

zobrazuje sekundy. Tep se měří pomocí 2–3 prstů přiložených obvykle na arterii radialis 

opačné končetiny na vnitřní straně předloktí. Po nahmatání pulsu počítáme jednotlivé 

tepy obvykle po dobu půl minuty, tento výsledek následně vynásobíme dvěma. V případě 

nejasnosti v měření je vhodné měřit tep po celou jednu minutu. Tep můžeme dále měřit 

na dalších arteriích, které můžeme nalézt v třísle nebo na krku (Ganong, 2005).  

Měření tepu ze zápěstí 

V současnosti již existují tzv. optické snímače, které jsou součástí klasických 

sporttesterů nebo fitness náramků. Tento typ snímače kontroluje průtok krve na dorzální 

straně zápěstí uživatele, a z těchto důvodů již není potřeba používat hrudní pás, který je 

sice přesnější, ale zato náročnější na upevnění (www.garmin.com, 2020). 

S možností měření tepové frekvence pomocí optického senzoru na hodinkách 

přišla jako první v květnu 2015 firma Garmin s modelovou řadou Forerunner 225 

(www.garmin.com, 2020). V říjnu tohoto roku navázala firma Polar s typem hodinek 

A360 (www.polar.com, 2020) a o rok později se přidala i firma Suunto 

(www.suunto.com, 2020), která tak doplnila trojici sofistikovaných přístrojů zaměřených 

na sledování pohybové aktivity člověka. 
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2.3.2 Variabilita SF na suchu 

Hodnota SF může být ovlivňována různými faktory, do kterých řadíme:  

1) Teplotu a vlhkost 

Nejvýrazněji se podepisuje na aktuální SF zvýšená teplota tělesného jádra. Pokud 

se k tomu přidá vysoká teplota okolního prostředí (30ºC) a vlhkost až 70 % - může 

se SF při stejné intenzitě výkonu zvýšit až o 10–20 tepů v porovnání s normálními 

podmínkami. 

2) Nadmořskou výšku 

Nadmořská výška a její vliv na zvýšení SF při zátěži i v klidu je známý především 

mezi vytrvalci. Rychlost adaptace na zvýšení nadmořské výšky je dána několika 

dalšími faktory: hodnotě nadmořské výšky, aktuální úrovně výkonnosti, četnosti 

pobytů ve výšce apod. 

3) Oblečení  

Různé druhy oblečení (bavlna, nylon atd.) mají rozdílné vlivy na zvyšování SF, 

pokud oblečení nedovoluje optimální výměnu tepla, způsobí zvýšení SF. 

4) Příjem potravin 

Při stravě bohaté na cukry se SF může zvýšit v průměru o 10–20 tepů za minutu, 

stejně jako se zvýší hladina laktátu. Pokud se bude hladovět a budou vyčerpány 

glycidové zásoby – SF a hladina laktátu bude nižší. 

5) Psychické vlivy 

Rozdíly v atmosféře na tréninku a závodní atmosféře, blízkost druhého pohlaví či 

jiné situace s vysokým emotivním nábojem mohou také výrazně působit na 

momentální hodnoty SF, proto je třeba při celostním posuzování hodnoty SF brát 

v úvahu i aktuální psychický stav (Formánek, Horčic, 2003). 

2.3.3 Maximální SF, její funkce, ovlivnění a určování  

Maximální srdeční frekvence (SFmax) je určena jako individuální hodnota SF která 

je charakteristická maximálním počtem srdečních úderů za jednu minutu. Po dosažení 

SFmax není organismus schopen pokračovat v práci. Hodnota SFmax se odlišuje 

trénovaností a genetickými dispozicemi jedince. S rostoucím věkem dochází k jejímu 

snižování. SFmax je měřena pomocí laboratorních testů na běžeckém nebo bicyklovém 

ergometru. Tyto testy jsou prováděny do maximálního úsilí (Tvrzník, Soumar 2004). 
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Maximální srdeční frekvence je taková hodnota, kterou docílíme maximálním 

zatížením a jsme schopni ji měřit na závěr souvislého zatížení o maximální intenzitě, 

kterou jsme nuceni ukončit z důvodu vyčerpání. SFmax můžeme také změřit při 

stupňovaném souvislém zatížení do maxima, kdy by doba trvání zátěže měla být nejméně 

3 minuty a neměla by být delší než 15 minut (Gulati et. al., 2010; Formánek a Horčic, 

2003). 

 Určování SFmax je důležité pro stanovení tréninkových intenzit zátěže, kdy 

musíme přihlédnout k faktu, že zjištěná hodnota by měla být vázána na danou pohybovou 

aktivitu, která je prováděna jedincem na velmi vysoké úrovni s dostatečným efektivním 

energetickým krytím, a na kterou je jedinec dostatečně adaptovaný. Dosáhneme tak 

vyšších a přesnějších hodnot SFmax, než kdybychom využili nespecifických testů (pro 

plavce při běžecké ergometrii). Určit SFmax se řada odborníku na pohybové aktivity snaží 

také pomocí různých vzorců, které nejsou tak finančně a časově náročné a sportovec tedy 

nemusí být vystavován zátěžovým testům. V průběhu těchto měření došlo k potvrzení 

faktu, že nejdůležitějším faktorem, jenž ovlivňuje SFmax je právě věk. Poprvé byl vzorec 

pro predikci SFmax představen v roce 1938 (SFmax = 212 – (0,77 x věk)). Dle postupného 

měření a vypočtu SFmax, došli vědci k závěru, že neexistuje ideální vzorec pro výpočet. 

Rozdíly mezi odhady a laboratorními měřeními byly příliš veliké. Přesto, nejčastěji 

používaným vzorcem pro zjišťování SFmax je vzorec sestavený Foxem a Haskellem z roku 

1971 (SFmax = 220 – věk). Tato vypočítaná hodnota může později posloužit ke zjištění 

tréninkových pásem, aerobního nebo anaerobního prahu (Robergs a Landewehr, 2002).  

Další možností pro určování tréninkových zón je zjištění tzv. maximálního rozpětí 

srdeční frekvence (MRSF). Tuto hodnotu zjistíme pomocí rozdílu mezi SFmax a klidovou 

srdeční frekvencí (SFklid). Klidovou hodnotu můžeme získat pomocí měření vhodnou 

technikou hned po ránu po probuzení. Hodnotu měříme palpačně nebo sporttesterem  

v poloze vleže po 60 sekund. Hodnota MRSF a z ní zjištěné procentuální hodnoty 

intenzity zátěže jsou totožné s procentuální zátěží ve VO2max (Wilmore; Costill, 1999).  

V aerobní zóně je dynamika SF vyrovnaná intenzitě zatížení. SF stoupá, podle 

intenzity zatížení (Bunc in Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). 

Ottermann (2010) a Whalen (2011) uvádějí fakt, že nejdůležitější je získání co 

nejvíce výhod ze správně stanovené SFmax. Správným určením této hodnoty můžeme 

snížit riziko srdečních událostí, které mohou nastat během zátěže. 
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2.3.4 Variabilita SF ve vodě 

Při plavání nebo pobytu ve vodě dochází ke snížení klidové i maximální SF. Je to 

způsobeno řadou faktorů, mezi které patří poloha těla, hydrostatický tlak, hloubka 

ponoření, teplota vody nebo potápěcí reflex.  

Čechovská a Miler (2019) uvádí, že s nižší teplotou vody se jako trend ukazuje 

bradykardie. Co se týče teploty vody a poklesu SF, ta je nejčastěji zaznamenávána 

v klidné poloze těla a teplotou vody 33-17,4 ºC. Naopak tachykardie je zaznamenávána 

při teplotě vody vyšší než 33 ºC nebo nižší než 14 ºC. V termoneutrální teplotě vody (tj. 

29-35 ºC) nedochází ke změnám SF.  

 Pro přesnější určení zátěžových pásem se doporučuje odečíst průměrně 10-17 

tepů. Organismus je ve vodním prostředí ovlivněn těmito faktory: 

 

1) Diving reflex (DR): 

Jedná se o primitivní reflex, který je asociovaný nervy umístěnými v nasální 

oblasti. V okamžiku ponoření obličeje a zadržení dechu klesá SF a krevní tlak. U 

některých jedinců může k tomuto poklesu dojít i při pouhém vstupu do vody bez 

ponoření obličeje. 

2) Gravitace a vodorovná poloha: 

Působení gravitační síly a vztlakové sily ve vodním prostřední na vodorovnou 

polohu těla vedou k optimalizaci  krevního oběhu. Tato reakce organismu vede ke 

snížení SF při zátěži ve vodním prostředí. 

3) Teplota vody: 

Voda usnadňuje termoregulaci organismu rychleji, tudíž během zátěže dochází 

k vyššímu a rychlejšímu ochlazení těla. Tím dochází k nižší zátěži srdečního svalu 

a následnému snížení SF. 

4) Hydrostatický tlak: 

Vlivem hydrostatického tlaku dochází ke snadnějšímu přesunu kyslíku do krve. 

Tím dochází ke snižování SF ve vodním prostředí. Působením hydrostatického 

tlaku dále dochází i ke stlačení (kompresi) organismu člověka, nejvíce tlak působí 

na krevní oběh v kůži a pod ní. Vliv tlaku a teploty vody se nejvíce projevuje 

vytěsňováním krve z krevních kapilár a přesunu krve z periferií do centra těla. To 

má za následek zvýšení objemu srdce, následné snížení SF a rychlejší distribuce 

okysličené krve do svalů (Edwards, 1996). 
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Podle ústního sdělení Daniela Juráka (vedoucího katedry plaveckých sportů UK 

FTVS, J. Martího 269, Praha 6) dne 10. června 2020 se domníváme, že nejvíce hodnotu 

SF ve vodním prostředí ovlivňuje poloha těla a teplota vody, dále se na poklesu SF určitou 

měrou podílejí gravitace, hydrostatický tlak a nakonec diving reflex. 

2.3.5 Určování zón zatěžování pomocí SF 

V naší diplomové práci máme stanoveno několik tréninkových jednotek, kde 

budeme plavat určitou intenzitou. Z těchto důvodů do textu přidáváme informaci k funkci 

tréninkových zón, které jsou procentuálně odvozeny od hodnoty maximální SF. 

 Zóny srdeční frekvence slouží ke zkvalitnění tréninkového procesu. Formánek a 

Horčic (2003) uvádějí tyto zóny zatěžování: 

1) Přípravná zóna (50-60 % SFmax):  

Jedná se především o úvodní fáze tréninkových jednotek, tedy o rozplavání. 

Pohyb v této zátěžové zóně vede ke snižování hodnot tělesného tuku, cholesterolu 

a krevního tlaku. Tato zóna by měla být obsažena max z 10-15 % v tréninkové 

jednotce. 

2) Regenerační zóna (60-70 % SFmax): 

Aktivací této zóny dochází k rozvoji aerobní zdatnosti a vytrvalostních 

schopností, dále se aktivuje metabolismus tuků a regenerace glykogenových 

zásob. Po úsecích vyšší zátěže se doporučuje vyplavání na úrovni 70 % SFmax. 

Zóna by měla být zařazena z 20-45 % do tréninkové jednotky. 

3) Aerobní zóna (70-80 % SFmax): 

V aerobní zóně dochází k rozvoji kardiovaskulárního systému, ke zlepšení 

transportu kyslíku do svalů a naopak. V této zóně vytváříme základy pro 

vytrvalostní schopnosti, zvyšujeme kapacitu srdce a plic. Délka této zátěže by 

měla být od 20 do 60 minut a procentuálně by měla být zastoupena ze 40-50 % 

času tréninkové jednotky. 

4) Aerobně/anaerobní zóna (80-90 % SFmax): 

Trénink v této zóně slouží k posouvání bolestivosti a zlepšení adaptačních funkcí 

organismu. Aktivací zóny rozvíjí systém kyseliny mléčné, metabolismus cukrů 

formou glykogenu převládá nad metabolismem tuku v poměru 85/15 %. Jako 

vedlejší produkt glykogenu je tvorba právě kyseliny mléčné. Na hodnotě cca 88-

93 % SFmax se nachází tzv. Anaerobní práh (ANP), který představuje nejvyšší 
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možnou intenzitu zatížení, kde po překročení této hranice dochází k tvorbě 

energie převážně anaerobní cestou. Musí se brát v úvahu, že pravidelná pohybová 

aktivita na úrovni ANP narušuje acidobazickou rovnováhu, hladinu hormonu a 

dochází k enormní zátěži kardiovaskulárního aparátu. Procentuálně by se trénink 

v této zóně měl pohybovat kolem 10-30 %, což odpovídá 10-30 minutám. 

5) Zóna maximální úsilí (90-100 % SFmax):  

Zatížení v této zóně by mělo tvořit přibližně 10 % objemu tréninkové jednotky. 

Jedná se především o trénink závodní rychlosti, krátké sprinty a testy. Poměr 

odpočinku a zátěže se může pohybovat od 1 : 1 až 1 : 6, ale i více. Zóna je 

využívána jako „vylaďovací“ před soutěžním obdobím. Ve velké míře případů 

nedochází k vystoupání SF na tak vysokou hladinu. 
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2.4 Vybrané sporttestery a jejich charakteristika 

Pro naši diplomovou práci jsme vybrali sportovní hodinky Polar Vantage M, 

Garmin Forerunner 935 a plavecké hodinky SWIMMO. Firma Polar po dlouhé době 

představila nový model (Polar Vantage), který zahrnuje většinu sportovních aktivit a je 

možné je použít i v plaveckém tréninku, kde odečet SF probíhá ze zápěstí. Garmin 

Forerunner 935 je přístroj, který přerušil dominanci hodinek Polar na řadu let. Hodinky 

Garmin lze rovněž použít ve vodním prostředí, ke kontrole SF je však nutné mít upevněný 

snímač SF na hrudníku. Plavecké hodiny Swimmo jsme vybrali z důvodů jejich 

specifikace. Na rozdíl od ostatních sporttesterů, jsou tyto hodinky určeny speciálně pro 

plavecký trénink a snímání SF probíhá rovněž ze zápěstí. Naším cílem je porovnat 

hodinky, které snímají SF ze zápěstí, ale i pomocí hrudního pásu.  

2.4.1 Polar Vantage M 

Hodinky Polar Vantage M patří k univerzálním sportovním hodinkám se 

zabudovanou GPS. Sledování SF probíhá po celý den, což umožňuje integrovaný senzor 

Polar Precision PrimeTM, který pracuje i v náročných teplotních podmínkách. Během 

plaveckého tréninku jsou hodinky vystaveny vyššímu hydrostatickému tlaku, nebo 

samotnému působení vodního prostředí. Pokud budeme hodinky využívat při 

vysokohorské túře, musí hodinky bezchybně reagovat na změny atmosférického tlaku. 

Při jízdě na kole, běžecké aktivitě nebo například snowboardingu nebo lyžování jsou 

hodinky navrženy tak, aby odolávaly nárazům a otřesům. Mezi další funkce patří 

vyhodnocení celodenní zátěže, počet spotřebovaných kalorií a doba regenerace 

(www.support.polar.com, 2020). 

2.4.1.1 Obsluha  

Na obrázku č. 1 vidíme základní funkce tlačítek hodinek Polar Vantage M.  

Před první použitím je potřeba hodinky nabít a nastavit. Kromě ručního nastavení je tu 

možnost nastavení přes počítač a mobilní zařízení. K nastavení přes počítač je nutný USB 

kabel a připojení k internetu. Pokud se hodinky nastavují přes mobilní zařízení, je nutností 

připojení k internetu a stáhnutí aplikace Polar Flow. Aplikace Polar Flow obsahuje 

tréninková data, grafická znázornění jednotlivých tréninků, údaje o aktivitě a možnost 

plánování tréninku. 
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Ke správné funkci hodinek je důležité provést nastavení antropometrických 

ukazatelů (v hodinkách nazvaných Fyzická nastavení), obecná nastavení a nastavení 

hodinek.  

Funkce Fyzická nastavení obsahuje tyto údaje:  

• Hmotnost (kg). 

• Výška (cm). 

• Datum narození. 

• Pohlaví (muž / žena). 

• Frekvence tréninku 

• Příležitostně (0–1 hodina týdně). 

• Pravidelně (1–3 hodiny týdně). 

• Často (3–5 hodin týdně). 

• Velmi často (5–8 hodin týdně). 

• Poloprofesionálně (8–12 hodin týdně). 

• Profesionálně (více jak 12 hodin týdně). 

• Cíl aktivity (Úrovně 1, 2 a 3). 

• Preferovaná doba spánku. 

• Maximální srdeční frekvence (automaticky vypočítají hodinky 220 - věk). 

• Klidová srdeční frekvence (Změří hodinky nejlépe v ranních hodinách). 

• VO2max (Potřeba znát z vyšetření, popřípadě funkce Running index). 

Funkce Obecná nastavení obsahuje: 

• Párování a synchronizace (S aplikací Polar Flow). 

• Nastavení jízdních kol (Zobrazí se, pouze pokud jsou hodinky spárované s 

cyklistickým snímačem). 

• Souvislé sledování TF (zap/vyp. /pouze v noci). 

• Režim Letadlo (zap/vyp.). 

• Nerušit. 

• Oznámení na telefon (zap., vyp. - během tréninku se upozornění nedostávají). 

• Jednotky (km, cm nebo lb, ft). 

• Jazyk. 

• Upozornění na nečinnost (zap., vyp.). 

• Vibrace (zap., vyp.). 
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• Hodinky nosím na (pravá nebo levá ruka). 

• Poziční satelity (GPS + GLONASS, GPS + Galileo nebo GPS + QZSS). 

• Informace o hodinkách. 

Funkce Nastavení hodinek obsahuje: 

• Budík. 

• Ciferník hodinek (analogový nebo digitální). 

• Čas (24 h nebo 12 h). 

• Datum (Možnost vybrat formát data). 

• První den v týdnu (pondělí, sobota nebo neděle). 

Obrázek č. 1  Hodinky Polar Vantage M (www.support.polar.com, 2020) 

2.4.1.2 Jednotlivé funkce 

GPS 

Hodinky disponují zabudovanou GPS, které poskytuje přesné měření rychlosti, 

vzdálenosti a nadmořské výšky. Po zobrazení dokončené tréninkové jednotky nebo jiné 

pohybové aktivity je možné pomocí aplikace Polar Flow vykreslit trasu. Trasu je možné 

zobrazit v mapovém rozhraní u běžecké aktivity, chůze, jízdě na kole nebo plavání ve 

venkovních vodách.  

Pro rychlé získání aktuální polohy hodinky využívají službu Assisted GPS (A – 

GPS), díky této funkci hodinky ukazují, kde se sportovec nachází, a proto dokáží přijímat 

signál během několik vteřin. 

Funkce GPS: 

• Vzdálenost: údaje o vzdálenosti (v průběhu tréninku i po něm).  

• Rychlost/ Tempo: údaje o rychlosti/tempu (v průběhu tréninku i po něm).  

• Nadmořská výška, stoupání a klesání: Měření nadmořské výšky v reálném čase, 

a také překonané nebo dosažené nadmořské výšky, tj. výstupu a sestupu/ sjezdu v 

metrech/ stopách.  
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• Running Index (Běžecký index): Running Index se vypočítává z údajů o srdeční 

frekvenci a rychlosti naměřené při běhu. Poskytne vám informace o vaší 

výkonnosti, a to jak o aerobní kondici, tak i efektivitě běhu. 

Závodní tempo 

 Funkce „Závodní tempo“ pomáhá při udržení stále stejného tempa a při dosažení 

cílového času na dané vzdálenosti. K dispozici je i možnost zjištění jaké rychlosti či tempa 

je potřeba k dosažení cíle. Cíl lze nastavit v hodinkách i v aplikaci PolarFlow. 

Smart coaching 

Do této funkce patří všechny níže jmenované: 

1) Training Load PRO  

Měří, jak je tělo zatížené a jak to přispívá k výkonnosti. Do toho spadá měření 

kardiovaskulární zátěže a subjektivní zátěže (pocitu z tréninku). 

Úroveň/zátěž:  

Ukazuje, do jaké míry trénink zatížil kardiovaskulární systém v aerobním a 

anaerobním režimu, čím vyšší hodnota úrovně zátěže je, tím namáhavější pro 

kardiovaskulární systém trénink byl. Vypočítává se z údajů o SF a délce tréninku. 

Hodinky měří také krátkodobou kardio zátěž (námahu spíše úroveň intenzity) a 

dlouhodobou kardio zátěž (toleranci spíše úroveň kondice). Intenzita zatížení udává, 

jakým úsilím jste se v poslední době tréninkům věnovali (např.: věnovali jsme se aktivitě 

na úrovni aerobního prahu, který se teoreticky pohybuje kolem 60 % z maximální SF). 

Úroveň kondice udává, na jaké úrovni intenzity jste připraveni pohybový trénink 

realizovat. Poměr úrovně zátěže poté vyjadřuje vztah mezi úrovní intenzity a kondice, 

ukáže, zda je úroveň zátěže nedostatečná, udržovací, produktivní či nadměrná. Poměr 

úrovně zátěže pomáhá s hodnocením vlivu tréninku na psychický stav a na rozvoj tělesné 

kondice dané osoby. 

Subjektivní zátěž:  

Hodnota subjektivní zátěže závisí na subjektivním vnímání náročnosti a délky 

tréninku. K jejímu vyjádření se využívá RPE (Rate of Perceived Exertion), která 

kvantifikuje subjektivní tréninkovou zátěž. Tato metoda je praktická zejména u sportů, u 

nichž lze tréninkovou zátěž měřit na základě SF jen v omezené míře, například u silového 

tréninku. 
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Tréninková zátěž z jednoho tréninku: 

Dá se zobrazit v přehledu tréninku na hodinkách, ukazuje celkovou zátěž za 

posledních 90 dní a z těchto důvodů se dá porovnávat aktuální trénink s tréninkovým 

průměrem. Díky dlouhodobému sledování tréninků, mají hodinky možnost automaticky 

vyhodnotit tréninkovou zátěž jako vysokou, ale po nějaké době trénování s hodinkami, 

se ze stejného tréninku může stát zátěž nízká.  

2) Running Program  

Jedná se o personalizované programy založené na tělesné kondici, které jsou 

nastavené tak, aby se trénovalo optimálně a nepřepínalo se. Programy jsou nastavené pro 

závody na 5 km, 10 km, půlmaraton a maraton. Každý program má tři fáze: základní 

posilování, specializovaný trénink a zvyšování výkonnosti.  

3) Running Index  

Sledování změn v běžeckém výkonu. Je to přibližná hodnota maximálního 

aerobního běžeckého výkonu. 

4) Přínos tréninku  

Zpětná vazba ohledně účinnosti každého tréninku.  

5) Chytré kalorie  

Polar uvádí, že jde o nejpřesnější počítač kalorií spotřebovaných během dne na 

základě těchto údajů:  

• tělesné hmotnosti, výšce, věku, pohlaví,  

• maximální srdeční frekvence jedince (SFmax), 

• intenzitě tréninku nebo aktivity, 

• maximální spotřebě kyslíku jedince (VO2max). 

6) Souvislé sledování srdeční frekvence  

Měří SF průběžně během celého dne. Na základě zabudovaného 3D 

akcelerometru sledují hodinky aktivitu po celý den, pohybem zápěstí. Provádí se analýza 

frekvence, intenzity a pravidelnosti pohybů v kombinaci s tělesnými údaji. Hodinky by 

se neměly nosit na dominantní ruce. 

7) Polar Sleep Plus  

Aplikace umožňující sledování spánku. Sledování spánku vyhodnocuje jednotlivé 

fáze spánku jako je hluboký spánek, fáze REM apod. Také zaznamenává pohyb během 

spaní a během toho neustále měří SF. 
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8) Activity Benefit 

Uvádí zpětnou vazbu ohledně příznivého vlivu tělesné aktivity na zdraví a také o 

nežádoucích účincích dlouhého sezení na zdraví. 

Řízení dechového cvičení SERENE™ 

 Jedná se o řízené dechové cvičení s hlubokým dýcháním. Hodinky vedou k tomu, 

aby se člověk zklidnil a dýchal v pravidelném rytmu – 6 nádechů za minutu, optimální 

dechovou frekvencí ke snížení stresu. Při tomto dýchání se srovnává SF s rytmem dýchání 

a mění se intervaly mezi jednotlivými tepy. Po tomto cvičení hodinky zobrazí čas, který 

byl stráven ve třech zónách klidu. Čím vyšší zóna, tím lepší synchronizace s optimálním 

rytmem. 

Test tělesné kondice s měřením SF na zápěstí 

 Tento test umožňuje odhadnout klidový aerobní práh jedince. Výsledek, který se 

nazývá Polar Own index, je srovnatelný s hodnotou maximální spotřeby kyslíku 

(VO2max). Test je určen zdravým dospělým osobám. Aerobní kondice udává, jak efektivně 

dokáže kardiovaskulární systém distribuovat kyslík po celém těle. 

Zóny SF  

 V hodinkách je možnost využití sledování intenzity tréninku, na základě pěti zón 

SF. Ty se dělí: 

• 1. Zóna SF – velmi lehký trénink: 50–60 % SFmax,  

• 2. Zóna SF – lehký trénink: 60–70 % SFmax,  

• 3. Zóna SF – středně náročný trénink: 70–80 % SFmax,  

• 4. Zóna SF – náročný trénink: 80–90 % SFmax,  

• 5. Zóna SF – velmi náročný trénink: 90–100 % SFmax. 

2.4.1.3 Metriky plavání v bazénu 

 Hodinky dokážou sledovat plaveckou aktivitu pomocí vestavěného gyroskopu. Při 

plavání v krytém bazénu je to výhodou, jelikož není nutnost příjmu GPS signálu. Během 

plavání Polar Vantage M umožňují zaznamenávat uplavanou vzdálenost, kterou si 

můžeme nastavit jako samotný cíl pohybové aktivity, nebo jen plavat a sledovat 

narůstající vzdálenost pomocí automatického počítání délek bazénů. Před plaveckou 

aktivitou je nutno vybrat z přednastavených hodnot, nebo ručně nastavit, délku bazénu. 

Hodinky už poté samy zaznamenávají plavecké obrátky nebo změny směru plavání 

pomocí gyroskopu. Plavecká aktivita v hodinkách umožňuje sledovat celkovou 

uplavanou vzdálenost, čas, tempo, frekvenci záběrů, časy odpočinku. Mezi jeden 
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z největších přínosů hodinek je automatické rozpoznávání plavecké techniky, což 

umožňuje již výše zmiňovaný gyroskop (www.support.polar.com, 2020). 

2.4.2 Garmin Forerunner 935 

Garmin Forerunner 935 jsou hodinky pro monitorování celé škály sportů jako je 

triatlon, běh, cyklistika, plavání, jóga, silový trénink apod. Forerunner 935 jsou 

odlehčenou verzí Garmin Fénix. Mezi hlavní rozdíly, kterými se liší modelová řada 

Forerunner 935 od hodinek Fénix je jejich hmotnost, která je z 85 g snížena na 49 g. 

Dalším velkým rozdílem je bezdrátové Wi-Fi připojení. Hodinky snímají SF přímo ze 

zápěstí, ve vodním prostředí je potřeba ke změření SF přidat hrudní pás. Forerunner 935 

nově disponují funkcemi, jako je úroveň denního stresu, a jako starší modely měří 

klidovou a maximální SF, umožňují monitorování spánku nebo vyhodnocování 

zátěžových zón a odhad VO2max (www.static.garmin.com, 2020).   

2.4.2.1 Obsluha 

Hodinky se ovládají celkem pěti tlačítky (obrázek č. 2), tyto tlačítka slouží ke 

kompletnímu nastavení od osobních parametrů až po hodnoty pro nastavení tréninků.  

Po nabití a následném spuštění vás hodinky provedou automatickým nastavením 

jednotlivých parametrů. Pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth se hodinky propojují se svou 

mateřskou aplikací Garmin Connect, která automaticky aktualizuje software, umožňuje 

uživatelské nastavení, dále disponuje statistickým vyhodnocením daných aktivit, a jejich 

grafickým znázorněním. Další plnohodnotnou funkcí je možnost plánování tréninků 

právě v aplikaci.  

Pro správnou funkci hodinek je důležité manuální nastavení antropometrických 

hodnot (Fyzická nastavení) a také jejich obecné nastavení. 

Funkce Fyzická nastavení obsahuje tyto údaje: 

• Hmotnost (kg). 

• Výška (cm). 

• Datum narození. 

• Pohlaví (muž / žena). 

• Doba spánku. 

• Maximální srdeční frekvence (automaticky vypočítají hodinky 220 - věk). 

• Klidová srdeční frekvence (změří hodinky nejlépe v ranních hodinách). 

• VO2max (Potřeba znát z vyšetření, popřípadě funkce Running index). 
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• Sledování menstruačního cyklu (žena). 

Funkce Obecná nastavení obsahuje: 

• Párování a synchronizace (s aplikací Garmin Connect). 

• Souvislé sledování TF (zap/vyp. /pouze v noci). 

• Nerušit. 

• Oznámení na telefon (zap/vyp. - během tréninku se upozornění nedostávají). 

• Jednotky (km, cm nebo lb, ft). 

• Jazyk. 

• Upozornění na nečinnost (zap/vyp.). 

• Vibrace (zap/vyp.). 

• Hodinky nosím na (pravá/levá ruka). 

• Poziční satelity (GPS + GLONASS, GPS + Galileo). 

• Barometrický výškoměr. 

• Vyhledání telefonu/sportovních hodinek (s aplikací Garmin Connect). 

• Informace o hodinkách. 
 

                                   

Obrázek č. 2 Hodinky Garmin Forerunner 935 (www.garmin.com, 2020) 
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2.4.2.2 Jednotlivé funkce 

GPS a Barometrický výškoměr 

 Sportovní hodinky mají zabudované GPS (GPS + GLONASS, GPS + GALILEO) 

senzory, které umožňují okamžité měření rychlosti, vzdálenosti a nadmořské výšky. 

Funkci GPS využívá i barometrický výškoměr, který se právě pomocí GPS kalibruje. 

Právě díky využití barometrického výškoměru a GPS dosahují hodinky velmi přesného 

měření, převážně nadmořské výšky.  

  Barometrický výškoměr umožňuje měření nastoupaných a sestoupaných metrů. 

Umožňuje započítávat nastoupaná patra. 

Funkce GPS: 

• Vzdálenost: celková vzdálenost pohybové aktivity. 

• Rychlost/Tempo: průměrná rychlost (km/h) a tempo (min/km). 

• Kadence běhu: průměrný počet kroků za minutu. 

• Virtual Partner: umožňuje nastavit cíl, tempo a závodit s ní. 

• Mapa: zobrazení mapy pomocí GPS. 

• Navigace k cíli. 

• LiveTrack: vysílání pohybové aktivity online pomocí aplikace Garmin Connect. 

• GroupTrack: možnost sdílení pohybové aktivity nebo podnikání skupinové 

aktivity online pomocí aplikace Garmin Connect. 

Srdeční frekvence 

 Hodinky umožňují sledování SF na zápěstí (pravé/levé), nebo s využitím hrudního 

snímače HRM-Swim nebo HRM-Tri (určený převážně pro triatlonisty), který není 

součástí balení a musí se dokoupit. Získané tréninkové parametry ukládají do paměti a po 

synchronizaci s chytrým telefonem nebo PC, jsou dané hodnoty vyhodnoceny. Ve 

výsledcích vidíme průměrnou klidovou nebo maximální SF, klidovou SF za posledních 

7 dní nebo měsíc, stejně tak SF maximální.  

 Hrudní snímač HRM-Swim umožňuje snímání SF při plavání, jelikož měření 

pomocí snímače na zápěstí při zapojení hrudního snímače není aktivní. Hodinky 

zaznamenávají: 
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• Plaveckou techniku.  

• Intervaly odpočinku.  

• Délku pohybové aktivity.  

• Dosaženou vzdálenost. 

• Čas zaplavaného posledního úseku. 

• Průměrný čas.    

 

Snímač HRM-Tri vyhodnocuje:  

• Kadenci: pravé/levé nohy dohromady. 

• Vertikální oscilaci: odraz při běhu, vertikální pohyb trupu v cm. 

• Doba kontaktu se zemí: interval, který stráví uživatel při každém kroku se zemí 

v m/s. 

• Vyváženost doby kontaktu se zemí: hodnota se zobrazuje v % a zobrazuje 

vyváženost kontaktu se zemí např.: 51 % se šipkou doleva nebo doprava. 

• Délka kroku: vzdálenost jednoho došlapu ke druhému. 

• Vertikální poměr: poměr výšky kroku k jeho délce v %. 

 
Měření výkonu pomocí SF 

Zaznamenávání vybraných parametrů hodinky provádí pouze pomocí odhadu. 

Cílem je pomoci uživateli pochopit výkon při tréninku nebo závodech. K zpřesnění 

výkonových parametrů  dochází postupně, na základě absolvování několika tréninků nebo 

sportovních disciplín s využitím měření SF na zápěstí nebo na hrudníku. Obecně na 

hodinkách můžeme sledovat: 

• Stav tréninku: ukazuje konečný vliv tréninku na naši kondici a výkon. Na 

základě těchto hodnot můžeme plánovat další tréninky. Kvalita tréninku se 

následně ukazuje jako: 

Stoupající/Produktivní/Udržovací/Regenerace/Neproduktivní/Podtrénování/Nad

měrná. 

• VO2max: odhad VO2max je na hodinkách zobrazeno jako číslo, popis a ukazatel na 

barevném měřidle. Podrobnější informace uživatel získá v aplikaci Garmin 

Connect. 
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• Doba regenerace: čas potřebný do plné tělesné regenerace. Využívá se odhad 

VO2max. Pro přesnější hodnoty je zapotřebí více pohybových aktivit pro zjištění 

úrovně výkonnosti. 

• Tréninková zátěž: zobrazuje objem tréninků za posledních 7 dní a souhrn hodnot 

nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu. Hodnota je zobrazena v grafu a 

ukazuje, zda je nízká/vysoká nebo optimální, kdy dochází k udržování či 

zlepšování fyzické kondice. Tréninková zátěž je automaticky po každé pohybové 

aktivitě aktualizována. 

• Předpokládané závodní časy: zobrazení závodních času, kterých by uživatel 

dosáhl při daných hodnotách VO2max a poskytnutých dat. 

• Test zátěže VST: pro test variability SF je nutný hrudní snímač Garmin. Dochází 

k měření odchylek SF při klidovém stoji po dobu tří minut. Výsledná hodnota je 

vyjádřením míry stresu od 1 do 100. 

• Zhodnocení výkonu: při vykonávání aktivity (běh, jízda na kole, plavání) 

dochází k analýze tempa, SF a odchylek srdečního tepu. 

• Funkční limitní hodnota výkonu. 

• Laktátový práh: vyžaduje hrudní snímač SF a následné provedení řízeného testu. 

Pro určení prahu je využíván odhad VO2max při běhu stejnoměrnou nebo vysokou 

intenzitou.  

• Obnovení SF: tato hodnota ukazuje rozdíl mezi SF při tréninku a SF dvě minuty 

po jeho ukončení. Ve stručnosti jde o ukazatel, o kolik tepů za minutu se sníží SF 

po sportovní aktivitě. 

• Stress score: na základě VST je stanovena škála od 1 do 100, kdy 1 je nejnižší 

možný stav stresu a 100 velmi vysoký stres. Při znalosti stress score může uživatel 

zhodnotit, zda je vhodné zařadit náročný plavecký trénink nebo dechová cvičení. 

• Training Effect: měří dopad aktivity na aerobní a anaerobní kondici. Data jsou 

shromažďována v průběhu aktivity a hodnotí, jak přínosná je aktivita pro naši 

fyzickou kondici. Hlavní parametry, které ovlivňují tuto hodnotu, jsou: SF, délka 

a intenzita aktivity. Hodnota je zobrazena v rozmezí 0–5 (viz tabulka č. 1.) 

(www.garmin.com, 2020). 
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Tabulka č. 1 Training Effect 

TRAINING 

EFFECT 
AEROBNÍ PŘÍNOS ANAEROBNÍ PŘÍNOS 

0,0 až 0,9 Žádný přínos Žádný přínos 

1,0 až 1,9 Malý přínos Malý přínos 

2,0 až 2,9 Udržuje aerobní kondici Udržuje anaerobní kondici 

3,0 až 3,9 Ovlivňuje aerobní kondici Ovlivňuje anaerobní kondici 

4,0 až 4,9 Výrazně ovlivňuje aerobní kondici Výrazně ovlivňuje anaerobní kondici 

5,0 
Nadměrná zátěž, potenciálně 

riziková, pokud není kompenzována 
dostatečně dlouhým odpočinkem 

Nadměrná zátěž, potenciálně 
riziková, pokud není kompenzována 

dostatečně dlouhým odpočinkem 
 

Nastavení zón SF 
 Nastavení zón SF je důležité pro správnou efektivitu tréninků, které správným 

dávkováním vedou ke zvyšování výkonnosti. Zóny SF můžou být stanoveny několika 

způsoby:  

• automatické nastavení zón SF zařízením  

• výpočtem rozsahů SF (Tabulka č. 1) 

 
Tabulka č. 2 Výpočet rozsahů SF (www.garmin.com, 2020) 

Rozsah % SFmax Vnímaná námaha Výhody 

1 50–60 % 
Uvolněné lehké tempo, rytmické 

dýchání 

Aerobní trénink základní 

úrovně, snižuje stres 

 

2 60–70 % 
Pohodlné tempo, mírně hlubší 

dýchání, je možné konverzovat 

Základní kardiovaskulární 

trénink, vhodné regenerační 

tempo 

3 70–80 % 
Střední tempo, udržování 

konverzace je obtížnější 

Zvýšená aerobní kapacita, 

optimální kardiovaskulární 

trénink 

4 80–90 % 
Rychlé tempo, mírně nepohodlné, 

intenzivní dýchání 

Zvýšená anaerobní kapacita 

a hranice, zvýšená rychlost 

 

5 90–100 % 
Tempo sprintu, neudržitelné po delší 

dobu, namáhavé dýchání 

Anaerobní a svalová 

vytrvalost, zvýšená 

výkonnost 

http://www.garmin.com/
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 2.4.2.3 Metriky plavání v bazénu 

Hodinky zobrazují uplavanou vzdálenost, interval plavání, tempo, SF a počet 

záběrů na délku bazénu. Samotná vzdálenost je měřena podle délky bazénu, která musí 

být nastavena před spuštěním aktivity, interval plavání je zaznamenáván jako jedna nebo 

více délek. Nový interval začíná vždy po odpočinku.  

Garmin Forerunner 935 započítávají jednotlivé záběry paží, vždy když paže 

s nasazeným zařízením dokončí celý cyklus. Dochází zde také k záznamu plavecké 

techniky, která je rozpoznávána právě podle typu záběru. Ten je vyhodnocen pomocí 

vestavěného gyroskopu hodinek. Hodinky rozpoznají kraul, znak, prsa, motýlek, ale i 

volný styl, pokud je provedeno více jak jedno opakování záběru. 

Dále se u hodinek setkáváme s funkcí SWOLF. Jedná se o hodnocení během 

plaveckého tréninku, nebo samotné plavecké aktivity. Zobrazuje míru efektivity plavání, 

podobně jako u golfu, čím je hodnota SWOLF nižší, tím je efektivita plavání vyšší. Pro 

uvedení na správnou míru hodnota SWOLF započítává počet záběrů spolu s délkou 

bazénu. Takže, pokud je na délku 25 m bazénu provedeno 15 záběrů, je tato hodnota 40. 

Při plavání na otevřené vodě je hodnota zaznamenávána právě na každých 25 uplavaných 

metrů. 

2.4.3 Sportovní hodinky – Swimmo 

Hodinky Swimmo jsou na rozdíl od hodinek Polar nebo Garmin vyrobené přímo 

pro použití ve vodě. Jsou vyrobené tak, aby odolávaly účinkům sladké, slané nebo 

chlorované vody. Operační systém Swimmo umožňují nastavit osobního trenéra, 

automaticky zaznamenávají počet uplavaných bazénů, množství spotřebovaných kalorií 

a uplavanou vzdálenost. 

2.4.3.1 Obsluha 

 Hodinky jsou ovládány pomocí OLED displeje (obrázek č. 3).  Swimmo jsou 

ovládány gesty přímo na displeji, nebo se ovládají pohybem ruky. Ačkoliv displej není 

dotykový, tak reaguje na silnější doteky pro potvrzování či rušení operací. Pro 

vyhodnocování plaveckých tréninků je nutná synchronizace s aplikací Swimmo. 
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Základní nastavení jde provést pouze po synchronizaci s aplikací, kde musíme 

nastavit jednotlivé antropometrické parametry: 

• Pohlaví: muž / žena. 

• Věk: nastavení věku. 

• Hmotnost: nastavení hmotnosti (kg). 

Obrázek č. 3 Hodinky Swimmo (www.swimmo.cz, 2020) 

 

2.4.3.2 Jednotlivé funkce 

Mezi základní plavecké funkce hodinek patří tyto: 

• Automatické počítání bazénů: hodinky automaticky započítávají každý bazén 

pomocí akcelerometru, který pomocí obrátky vypočítá další započatý bazén. 

• Pravidelné měření plaveckého tempa: hodinky dokáží měřit plavecké tempo. 

Na základě nastavené funkce „trenér“ v aplikaci, hodinky vibrací informují, zda 

má plavec zrychlit nebo si naopak může dovolit zpomalit. 

• Trvání plaveckého tréninku: zaznamenání a vyhodnocení kompletního 

tréninku. 

• Celková vzdálenost: zobrazení celkové vzdálenosti v metrech nebo yardech. 

 

Mezi rozšířené plavecké funkce hodinek patří tyto: 

• Měření SF: měření SF po celý den. Hodinky mohou být využívány i pro další 

sporty jako je běh a cyklistika. 

• Měření SF při plavání 
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• Spotřeba kalorií: možnost nastavení hodnoty kalorií, kterých chce plavec 

dosáhnout. Po nastavení stačí jen začít plavat a sledovat postupné plnění cíle, na 

který hodinky upozorňují pomocí vibrací. 

• Rozpoznání plavecké techniky: pomocí pohybu paží hodinky vyhodnotí 

plaveckou techniku (kraul, prsa, znak, motýlek). 

• Počet záběrů: hodinky započítávají počet záběru po každém ukončení cyklu. 

• Délka záběru: měření délky plaveckého záběru. 

• Funkce SWOLF: viz Garmin Forerunner 935 

Hodinky také disponují těmito plaveckými módy: 

• Just Swimm: hodnocení SF, vzdálenosti, tempa. 

• Kontrola SF při plavání: po nastavení hodnot pro trénink jsou hodinky schopny 

hlídat určenou SF. Při dosažení nastavené SF hodinky pomocí vibrací informují, 

zda plavec udržuje intenzitu v rozmezí zadané SF nebo ne. 

• Režim PaceKeeper: pomocí vibrací hodinky upozorňují na plavecké tempo. 

• Kontrola plnění cíle: pokud si nastavíte cíl tréninku (spotřeba kalorií, uplavání 

vzdálenosti) hodinky pomocí vibrací upozorní na jeho dosažení. Swimmo 

upozorňují vibracemi při 25 %, 50 %, 75 % a 100 % dosažení stanoveného cíle. 
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3. CÍLE, ÚKOLY A VÝZKUMNÉ OTÁZKY  
 

3.1 Cíl práce 

 Cílem práce je porovnat a vyhodnotit funkce vybraných sporttesterů v různých 

typech plaveckého tréninku. 

 

3.2 Úkoly práce 

 K dosažení hlavního cíle práce bylo nutné stanovit si dílčí úkoly, které byly 

následující: 

• Zpracovat teoretická východiska na podkladě rozboru a prostudování 

dostupných českých a zahraničních bibliografických a internetových 

zdrojů týkajících se daného tématu. 

• Vybrat jednotlivé měřiče SF. 

• Sestavit plavecké tréninkové jednotky. 

• Využít poznatků z teoretické části a seznámit se s jednotlivými měřiči SF, 

s jejich mobilními aplikacemi a jejich využitím ve vodním prostředí. 

• Odplavat veškeré plavecké tréninkové jednotky s jednotlivými měřiči SF. 

• Porovnat a vyhodnotit výsledná data. 

• Prodiskutovat výsledná zjištění. 

 

3.3 Výzkumné otázky 

1) Liší se aktuální klidová TF/SF na jednotlivých sporttesterech ve stejném dni a 

čase měření? 

2) Existuje rozdíl v průměrné hodnotě TF/SF v plaveckých testech u jednotlivých 

sporttesterů? 

3) K jaké variabilitě záznamu TF/SF dochází u jednotlivých sporttesterů v průběhu 

tréninku s vytrvalostním motivem? 

4) K jaké variabilitě záznamu TF/SF dochází u jednotlivých sporttesterů v průběhu 

tréninku s rychlostním motivem? 

5) Je spolehlivost měření objemových parametrů ve sporttesteru Swimmo přesnější, 

než u Garminu a Polaru? 

6) Který sporttester je uživatelsky nejlépe hodnocen? (osobní nastavení, propojení 

s mobilem, měření, ukládání výsledků, přesnost a přehlednost výsledků) 
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4. METODIKA PRÁCE 
4.1 Charakteristika souboru 

Testování sporttesterů proběhlo na jedné probandce, která je zároveň autorkou 

této diplomové práce. Hlavním kritériem pro probandku bylo uplavat daný plavecký 

trénink bez problémů, což znamenalo ovládat všechny plavecké techniky a být schopna 

uplavat určené vzdálenosti. Probandce během výzkumu bylo 25 let a byla studentkou VŠ. 

Probandka byla pravidelně pohybově aktivní, konkrétně 1x týdně plavání a 2x týdně 

cvičení, přesněji kruhové tréninky, až do doby, než se uzavřela veškerá sportoviště a 

začala celostátní karanténa. Po celou dobu karantény cvičila 2x týdně doma, tzn., že téměř 

3 týdny byla bez plaveckých tréninků. V tabulce č. 4 jsou rozepsány výsledky 

z diagnostické váhy TANITA. Dle výsledků je probandka v hmotnostní normě 

(www.szu.cz). Probandka při maximálním úsilí uplave 100 m za 1 minutu a 20 vteřin se 

startovním skokem a 50 m za 41 vteřin a 56 setin bez startovního skoku.  

 

Tabulka č. 3 Antropometrické parametry probandky 

Pohlaví žena 

Věk 25 let 

Výška 169 cm 

Hmotnost 63,4 kg 

BMI 22,2 (norma) 

Tělesný tuk  13,9 kg 

Svalová hmota  47,0 kg 

 

4.2 Metody sběru dat 

 Ve výzkumu jsme zvolili metodu řízeného pozorování, kterým jsme zjišťovali a 

porovnávali jednotlivé funkce vybraných sporttesterů v průběhu třech typů plaveckého 

tréninku. 

 Testování sporttesterů proběhlo během devíti dnů v květnu a červnu 2020.  

Vzhledem ke koronavirové krizi se bazény otevřely 28. 5. 2020 a většina 25 m bazénů 

ještě o týden, i dva déle. Právě z tohoto důvodu byly tréninky odplavány ve třech různých 

bazénech se stejnými podmínkami – délka 25 metrů, stejná teplota vody a volná plavecká 

dráha. Bazén v Tyršově domě byl využit dvakrát, bazén Lagoon Letňany jednou a šestkrát 
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bazén v Holešovicích. Všechny tréninkové jednotky proběhly v odpoledních hodinách a 

to od 17:00 do 18:00. Po třech odplavaných trénincích došlo k výměně sporttesteru. 

Tréninky se plavaly obden. Ve všech bazénech byla stejná teplota vody 26 °C. V tabulce 

č. 2 je rozepsán rozvrh tréninkových jednotek s jednotlivými hodinkami. Měření klidové 

srdeční frekvence proběhlo v den prvního plaveckého tréninku 28. 5. v 16:50, kdy byly 

upevněné hodinky Swimmo a Polar na levém zápěstí a u Garmin Forerunner 935 byl 

využit hrudní pás spolu s hodinkami. 

 Byly vytvořeny 3 tréninkové jednotky, které byly nutné odplavat s každými 

hodinkami zvlášť. Všechny tréninkové jednotky obsahují stejné rozplavání a liší se pouze 

hlavním motivem, který je zaměřený na rozvoj vytrvalosti a na rozvoj rychlosti. Všechny 

měřiče SF byly při trénincích připevněny na levé ruce, zapnuté ve vodě těsně před 

rozplaváním a vypnuté po doplavání posledního bazénu vyplavání, aby se co nejvíce 

omezily odchylky při měření. Všechny použité sporttestery byly nastaveny v mateřské 

aplikaci jednotlivých sporttesterů na 25 m bazén a na antropometrické parametry 

probandky.  

 Měření pomocí jednotlivých typů sporttesterů proběhlo nestandardně. V prvním 

týdnu proběhlo měření všech tréninků se sporttesterem Polar, druhý týden probíhaly 

tréninky se sporttesterem Swimmo a třetí týden byl použit sporttester Garmin. Jsme si 

vědomi toho, že naměřené výsledky, konkrétně hodnoty SF a rychlost plavání můžou být 

ovlivněny zvyšující se úrovní tělesné kondice.  

 V sestavených tréninkových motivech jsme použili vysvětlující zkratky dle Jitky 

Pokorné (Čechovská, Jurák, Pokorná, 2018).  
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Tabulka č. 4 Rozvrh tréninkových jednotek 

  

Rozvrh tréninkových jednotek 

 
Polar Vantage M Swimmo 

Garmin 

Forerunner 935 

Klidové měření 

28. 5. 2020  

16:50 

Tyršův dům 

28. 5. 2020  

16:50 

Tyršův dům 

28. 5. 2020  

16:50 

Tyršův dům 

Trénink č. 1 

28. 5. 2020  

17:00 – 18:00 

Tyršův dům 

3. 6. 2020 

17:00 – 18:00 

Bazén Holešovice 

9. 6. 2020 

17:00 – 18:00 

Bazén Holešovice 

Trénink č. 2 

30. 5. 2020 

17:00 – 18:00 

Lagoon Letňany 

5. 6. 2020 

17:00 – 18:00 

Bazén Holešovice 

11. 6. 2020 

17:00 – 18:00 

Bazén Holešovice 

Trénink č. 3 

1. 6. 2020 

17:00 – 18:00 

Tyršův dům 

7. 6. 2020 

17:00 – 18:00 

Bazén Holešovice 

13. 6. 2020 

17:00 – 18:00 

Bazén Holešovice 
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Popis jednotlivých tréninků: 

Trénink č. 1 Se změnou plaveckého způsobu – vytrvalost 

Rozplavání: 

100 m kraul (K), 100 m prsa (P), 100 m znak (P) 

4 x 25 m paže libovolně  

 4 x 25 m nohy libovolně   

 4 x 25 m sprint do 10 m libovolně  

Hlavní motiv: 

 400 m střídat K, P po 100 m, intenzita 80 %  

 Vyplavání (V) 100 m libovolně 

 400 m střídat po dvou bazénech K, P, Z, intenzita 80 %  

 V 200 znak soupaž 

 

Trénink č. 2 Se změnou rychlosti plavání – vytrvalost 

Rozplavání: 

 100 m K, 100 m P, 100 m Z  

 4 x 25 m paže libovolně  

 4 x 25 m nohy libovolně   

 4 x 25 m sprint do 10 m libovolně   

 Hlavní motiv: 

 400–75 K volně - 25 m K vyšší intenzita  

 V 100 m libovolně 

 16 minut- 3 min K–1 min K vyšší intenzita  

 V 200 m znak soupaž  
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Trénink č. 3 Rozvoj rychlosti a síly – rychlost 

Rozplavání: 

100 m K, 100 m P, 100 m Z  

 4 x 25 m paže libovolně  

 4 x 25 m nohy libovolně   

 4 x 25 m sprint do 10 m libovolně  

Hlavní motiv: 

10 x 25 m K maximální rychlostí do 15 m zbytek vyplavat, interval odpočinku 

(IO) 30 s  

 V 200 volně delfínové vlnění střídat se znakem soupaž  

 10 x 25 K nohy, IO 15 s  

 V  100 m libovolně 

  10 x 25 K paže, IO 15 s  

 V 200 znak soupaž 

 Na základě těchto tréninkových jednotek budeme mezi sporttestery porovnávat 

jednotlivé funkce, které jsou spojeny s kontrolou SF, konkrétně s naměřenými hodnotami 

průměrné SF, minimální SF a maximální SF. Dále s přesností měření celkové vzdálenosti 

tréninku a jednotlivých plaveckých délek při změně plaveckého způsobu a průměrnou 

rychlost plavce na 100 metrů.  

  



41 

 

5. VÝSLEDKY 

5.1 Záznam tréninku č. 1 - Se změnou plaveckého způsobu pro rozvoj vytrvalosti 

Polar Vantage M 

Obrázek č. 4 Přehled tréninku č. 1 (Polar Vantage M) 

 Obrázek č. 4 zobrazuje parametry výsledků daného tréninku. V tabulce vidíme 

hodnotu minimální TF probandky, která byla 58 tepů za minutu a hodnotu maximální TF 

164 tepů za minutu. Průměrná hodnota TF probandky byla 137 tepů za minutu. Trénink 

trval 42 minut a 53 sekund. Celková zaznamenaná uplavaná vzdálenost byla 1525 m. 

Průměrná rychlost na 100 m byla 1 minuta a 53 sekund.  
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Obrázek č. 5 Uplavaná vzdálenost v dané technice (Polar Vantage M) 

 Obrázek č. 5 zobrazuje vzdálenost, kterou probandka uplavala během 1. 

plaveckého tréninku s využitím jednotlivých plaveckých způsobů. Z obrázku je patrné, 

že „volný styl“ (překlad významů v aplikaci není přesný, a abychom čtenáře zbytečně 

nepletli, tak toto označení necháváme i dále v popisu), – kraul a prsa byly ve stejném 

zastoupení. Pomocí těchto dvou způsobů bylo uplaváno vždy 550 m. Pomocí plaveckého 

způsobu znak bylo uplaváno 425 m.  
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Obrázek č. 6 Zóny TF (Polar Vantage M) 

 Obrázek č. 6 zobrazuje graf a křivku TF plavce, z které můžeme vyčíst dobu trvání 

pohybu v jednotlivých zónách TF. Největší část tréninkové jednotky probíhala ve třetí 

zóně – středně náročný trénink, konkrétně 19 minut a 17 sekund. Ve druhé tréninkové 

zóně – lehký trénink bylo odplaváno celkem 18 minut a 41 sekund. V hodnotách 

náročného tréninku, tedy ve čtvrté zóně byl plavecký trénink prováděn pouhé 2 minuty a 

37 sekund. Velmi lehký trénink, hodnoty první zóny TF, byl 90 sekund a pouze na začátku 

plavecké aktivity.  
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5.1.1 Záznam tréninku č. 2 Se změnou rychlosti plavání pro rozvoj vytrvalosti 

Polar Vantage M 

Obrázek č. 7 Přehled tréninku č. 2 (Polar Vantage M) 

 Obrázek č. 7 zobrazuje parametry výsledků daného tréninku. V tabulce vidíme 

hodnotu minimální TF probandky, která byla 65 tepů za minutu a hodnotu maximální TF 

173 tepů za minutu. Průměrná hodnota TF plavce byla 144 tepů za minutu. Trénink trval 

44 minut a 2 sekundy. Celková zaznamenaná uplavaná vzdálenost byla 1925 m. Průměrná 

rychlost na 100 m byla přesně 2 minuty.   
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Obrázek č. 8 Uplavaná vzdálenost v dané technice (Polar Vantage M) 

Obrázek č. 8 zobrazuje vzdálenost, kterou probandka uplavala během 2. 

plaveckého tréninku s využitím jednotlivých plaveckých způsobů. Z obrázku je patrné, 

že „volný styl“ – kraul byl v největším zastoupení. Kraulem bylo uplaváno celkem 1350 

m. Plaveckým způsobem prsa bylo uplaváno 325 m a plaveckým způsobem znak 250 m.  



46 

 

Obrázek č. 9 Zóny TF (Polar Vantage M) 

 Obrázek č. 9 zobrazuje graf a křivku TF probandky, z které můžeme vyčíst dobu 

trvání pohybu v jednotlivých zónách TF. Největší část tréninkové jednotky probíhala ve 

třetí zóně – středně náročný trénink, konkrétně 20 minut 22 sekund. Ve čtvrté zóně TF – 

náročný trénink, se plavec pohyboval 10 minut 8 sekund. Ve druhé tréninkové zóně – 

lehký trénink bylo odplaváno celkem 12 minut 6 sekund. Pouhá 1 minuta plavecké 

aktivity byla v úvodní části v hodnotě první zóny TF.   
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5.1.2 Záznam tréninku č. 3 Rozvoj rychlosti a síly Polar Vantage M 

Obrázek č. 10 Přehled tréninku č. 3 (Polar Vantage M) 

Obrázek č. 10 zobrazuje parametry výsledků daného tréninku. V tabulce vidíme 

hodnotu minimální TF probandky, která byla 95 tepů za minutu a hodnotu maximální TF, 

165 tepů za minutu. Průměrná hodnota TF plavce byla 139 tepů za minutu. Trénink trval 

48 minut a 47 sekund. Celková zaznamenaná uplavaná vzdálenost byla 1350 m. Průměrná 

rychlost na 100 m byla 1 minuta a 50 sekund.   
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Obrázek č. 11 Uplavaná vzdálenost v dané technice (Polar Vantage M) 

Obrázek č. 11 zobrazuje vzdálenost, kterou probandka uplavala během 3. 

plaveckého tréninku s využitím jednotlivých plaveckých způsobů. Z obrázku je patrné, 

že „volný styl“ – kraul byl zastoupen v největší míře.  Kraulem bylo uplaváno celkem 

750 m. Plaveckým způsobem prsa bylo uplaváno 350 m a plaveckým způsobem znak 250 

m.  
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Obrázek č. 12 Zóny TF (Polar Vantage M) 

Obrázek č. 12 zobrazuje graf a křivku TF probandky, z které můžeme vyčíst dobu 

trvání pohybu v jednotlivých zónách TF. Největší podíl tréninkové jednotky má třetí zóna 

– středně náročný trénink, konkrétně 23 minut 36 sekund. Ve druhé tréninkové zóně – 

lehkým tréninkem bylo odplaváno celkem 19 minut 5 sekund. V hodnotách náročného 

tréninku, tedy ve čtvrté zóně plavecký trénink trval 4 minuty 28 sekund. V úvodu 

plavecké aktivity byla zaktivována první zóna TF na 77 sekund.  
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5.2 Záznam tréninku č. 1 Se změnou plaveckého způsobu pro rozvoj vytrvalosti 

Garmin Forerunner 935 

Obrázek č. 13a Přehled tréninku č. 1 (Garmin Forerunner 935) 

Obrázek č. 13a souhrnně zobrazuje dobu trvání pohybu, uplavanou vzdálenost, 

množství spotřebovaných kalorií, průměrnou rychlost na 100 m a hodnotu SWOLF. 

 

Obrázek č. 13b Přehled tréninku č. 1 (Garmin Forerunner 935) 

Obrázek č. 13b detailněji popisuje jednotlivé parametry plaveckého tréninku. 

Plavecký trénink měl trvat 36 minut 43 sekund, ovšem aktivní čas tréninku trval 34 minut 

12 sekund. Průměrná SF probandky byla 154 tepů za minutu. Maximální SF se vyšplhala 

na hodnotu 170 tepů za minutu. Průměrná hodnota SWOLF byla na stupni 39. Úroveň 

anaerobního zatížení se pohybovala na stupni 2,2 celkového rozvoje anaerobní kondice. 
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Úroveň aerobního zatížení se pohybovala na stupni 4,2 celkového rozvoje aerobní 

kondice. Počet záběrů za minutu se v maximální hodnotě pohyboval kolem 29 záběrů za 

minutu, v průměru probandka provedla 25 záběrů za minutu. Průměrný počet záběrů na 

jednu délku bazénu (25 m) byl 11,4. Průměrná rychlost (tempo) byla 1 minuta 51 sekund 

na 100 m. Maximální dosažená rychlost (tempo) byla 53 sekund na 100 m. 

 

Obrázek č. 14 Srdeční frekvence (Garmin Forerunner 935) 

Obrázek č. 14 graficky zobrazuje hodnoty SF probandky v závislosti na době 

trvání pohybové aktivity. Bílá vodorovná přímka zobrazuje průměrnou hodnotu SF.  
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Obrázek č. 15 Training effect (Garmin Forerunner 935) 

 Na obrázku č. 15 je zobrazena doba trvání zátěže v jednotlivých zónách SF. 

Hodnoty ukazují, jak dlouho se probandka pohybovala v jednotlivých zónách SF. Úroveň 

aerobního zatížení se pohybovala na stupni 4,2 celkového rozvoje aerobní kondice. 

Úroveň anaerobního zatížení se pohybovala na stupni 2,2 celkového rozvoje anaerobní 

kondice. Podle intenzity SF se probandka nejčastěji pohybovala ve 4. zóně zatížení a to 

konkrétně 20 minut a 15 sekund. Doba trvání pohybu v 5. zóně SF byl 7 minut 37 sekund. 

Podobná část tréninku se odehrávala ve 3. zóně SF a to 6 minut 12 sekund. Doba trvání 

pohybu ve 2. zóně SF byla 66 sekund, jednalo se o úvodní část plaveckého tréninku.  
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5.2.1 Záznam tréninku č. 2 Se změnou rychlosti plavání pro rozvoj vytrvalosti 

Garmin Forerunner 935 

Obrázek č. 16a Přehled tréninku č. 2. (Garmin Forerunner 935) 

Obrázek č. 16a souhrnně zobrazuje dobu trvání pohybu, uplavanou vzdálenost, 

množství spotřebovaných kalorií, průměrnou rychlost na 100 m a hodnotu SWOLF. 

Obrázek č. 16b Přehled tréninku č. 2 (Garmin Forerunner 935) 
 

Obrázek č. 16b detailněji popisuje jednotlivé parametry plaveckého tréninku. 

Plavecký trénink celkem trval 46 minut 44 vteřin, ovšem aktivní čas tréninku byl 42 minut 

44 vteřin. Průměrná SF probandky byla 144 tepů za minutu. Maximální SF se vyšplhala 

na hodnotu 163 tepů za minutu. Průměrná hodnota SWOLF byla 44.  Úroveň anaerobního 

zatížení se pohybovala na stupni 2,2 celkového rozvoje anaerobní kondice. Úroveň 



54 

 

aerobního zatížení se pohybovala na stupni 3,7 celkového rozvoje aerobní kondice. 

Průměrný počet záběrů na jednu délku bazénu (25 m) byl 12,7. Průměrná rychlost (tempo) 

plavce se pohybovala v hodnotách 2 minuty 5 sekund na 100 m. Maximální dosažená 

rychlost (tempo) byla 53 sekund na 100 m. 

 
 

Obrázek č. 17 Srdeční frekvence (Garmin Forerunner 935) 
 

Obrázek č. 17 graficky zobrazuje hodnoty SF probandky v závislosti na době 

trvání pohybové aktivity. Bílá vodorovná přímka zobrazuje průměrnou hodnotu SF. 
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Obrázek č. 18 Training effect (Garmin Forerunner 935) 
 
 Obrázek č. 18 je zobrazena doba trvání zátěže v jednotlivých zónách SF. Úroveň 

aerobního zatížení se pohybovala na stupni 3,7 celkového rozvoje aerobní kondice a 

úroveň anaerobního zatížení se pohybovala na stupni 2,2 celkového rozvoje anaerobní 

kondice. Podle intenzity SF se probandka nejčastěji pohybovala ve 4. zóně zatížení, a to 

konkrétně po dobu 25 minut 35 sekund. Doba trvání pohybu v 5. zóně SF byl pouhých 

24 sekund. Doba trvání pohybu ve 3. zóně SF byl 14 minut 52 sekund. Doba trvání 

pohybu ve 2. zóně SF byla 1 minutu a 44 sekund, jednalo se o úvodní část plaveckého 

tréninku.   
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5.2.2 Záznam tréninku č. 3 Rozvoj rychlosti a síly Garmin Forerunner 935 

Obrázek č. 19a Přehled tréninku č. 3. (Garmin Forerunner 935) 
 

Obrázek 19a souhrnně zobrazuje dobu trvání pohybu, uplavanou vzdálenost, 

množství spotřebovaných kalorií, průměrnou rychlost na 100 m a hodnotu SWOLF. 

 

Obrázek č. 19b Přehled tréninku č. 3. (Garmin Forerunner 935) 
 

Obrázek 19b detailněji popisuje jednotlivé parametry plaveckého tréninku. 

Plavecký trénink trval 48 minut 22 sekund, ovšem aktivní čas tréninku byl 40 minut 26 

vteřin. Průměrná SF plavce byla 145 tepů za minutu. Maximální SF se vyšplhala na 

hodnotu 166 tepů za minutu. Úroveň anaerobního zatížení se pohybovala na stupni 1,9 

celkového rozvoje anaerobní kondice. Úroveň aerobního zatížení se pohybovala na stupni 

3,6 celkového rozvoje aerobní kondice. Průměrná hodnota SWOLF byla 44. Průměrný 
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počet záběrů na jednu délku bazénu (25 m) byl 12,2.  Průměrná rychlost (tempo) plavce 

se pohybovalo v hodnotách 2 minuty 6 sekund na 100 m. Maximální dosažená rychlost 

(tempo) byla 51 sekund na 100 m.  

Obrázek č. 20 Srdeční frekvence (Garmin Forerunner 935) 
 

Obrázek č. 20 graficky zobrazuje hodnoty SF probandky v závislosti na době 

trvání pohybové aktivity. Bílá vodorovná přímka zobrazuje průměrnou hodnotu SF. 
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Obrázek č. 21 Training effect (Garmin Forerunner 935) 
 
 Obrázek č. 21 je zobrazena doba trvání zátěže v jednotlivých zónách SF. Úroveň 

aerobního zatížení se pohybovala na stupni 3,6 celkového rozvoje aerobní kondice. 

Úroveň anaerobního zatížení se pohybovala na stupni 1,9 celkového rozvoje anaerobní 

kondice. Podle intenzity SF se probandka nejčastěji pohybovala ve 4. zóně zatížení, a to 

konkrétně po dobu 25 minut 35 sekund. Poměrná část tréninku se odehrála ve 3. zóně SF 

po dobu 14 minut a 18 sekund. Doba trvání pohybu v 5. zóně SF byl 1 minuta 12 sekund, 

podobně jako tomu bylo ve 2. zóně SF 1 minutu a 26 sekund.  
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5.3 Záznam tréninku č. 1 Se změnou plaveckého způsobu pro rozvoj vytrvalosti 

Swimmo 

Obrázek č. 22 Přehled tréninku č. 1. (Swimmo) 

 Obrázek č. 22 zobrazuje výkonové a fyziologické parametry probandky po 

vytrvalostním tréninku. Sporttester na každou uplavanou délku bazénu zaznamenal čas 

okruhu (25 m) a celkový čas plavání.  

Probandka plavala po dobu 38 minut 46 sekund a uplaval celkem 57 délek bazénu. 

Její průměrná TF byla 98 tepů za minutu. U tréninku nebyl vybrán žádný konkrétní cíl a 

průměrná rychlost (tempo) na dva uplavané bazény (50 m) byla 1 minuta a 22 sekund. 
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Obrázek č. 23 Tepová frekvence (Swimmo) 

 Obrázek č. 23 zobrazuje TF v závislosti na době trvání pohybu. Průměrná TF 

hodnota byla 98 tepů za minutu, tato hodnota je vyobrazena vodorovnou přerušovanou 

přímkou.  
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5.3.1 Záznam tréninku č. 2 Se změnou rychlosti plavání pro rozvoj vytrvalosti 

Swimmo 

Obrázek č. 24 Přehled tréninku č. 2 (Swimmo) 

Obrázek č. 24 zobrazuje výkonové a fyziologické parametry probandky po 

tréninku se změnami rychlosti plavání pro rozvoj vytrvalosti. Sporttester na každou 

uplavanou délku bazénu zaznamenal čas okruhu (25 m) a celkový čas plavání.  

Probandka plavala po dobu 48 minut 12 sekund a uplavala celkem 72 délek 

bazénu. Její průměrná TF byla 103 tepů za minutu. U tréninku nebyl vybrán žádný 

konkrétní cíl a průměrná rychlost (tempo) na čtyři uplavané bazény (100 m) byla 2 minuty 

a 41 sekund.  
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Obrázek č. 25 Tepová frekvence (Swimmo) 

 Obrázek č. 25 zobrazuje TF v závislosti na době trvání pohybu. Průměrná TF 

hodnota byla 103 tepů za minutu, tato hodnota je vyobrazena vodorovnou přerušovanou 

čarou.  
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5.3.2 Záznam tréninku č. 3 Rozvoj rychlosti a síly Swimmo 

Obrázek č. 26 Přehled tréninku č 3 (Swimmo) 

Obrázek č. 26 zobrazuje výkonové a fyziologické parametry probandky po 

tréninku pro rozvoj rychlosti a síly. Sporttester na každou uplavanou délku bazénu 

zaznamenal čas okruhu (25 m) a celkový čas plavání.  

Probandka plavala po dobu 46 minut 24 sekund a uplaval celkem 55 délek bazénu. 

Jeho průměrná TF byla 125 tepů za minutu. U tréninku nebyl vybrán žádný konkrétní cíl 

a průměrná rychlost (tempo) na čtyři uplavané bazény (100 m) byla 3 minuty a 22 sekund. 
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Obrázek č. 27 Tepová frekvence (Swimmo) 

 Obrázek č. 27 zobrazuje TF v závislosti na době trvání pohybu. Průměrná TF 

hodnota byla 125 tepů za minutu, tato hodnota je vyobrazena vodorovnou přerušovanou 

čarou. 
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5.4 Parametry výsledků jednotlivých sporttesterů v definovaných typech tréninku 

 

Tabulka č. 5 Klidová srdeční/tepová frekvence 

 

Tabulka č. 6 Trénink č. 1 

 
Tabulka č. 6 zobrazuje stručný výčet důležitých parametrů během prvního 

plaveckého tréninku. Jeden z největších rozdílů je vidět u naměřených vzdáleností. Délka 

plaveckého tréninku byla 1 700 m. Sporttester Polar Vantage M a Swimmo naměřil méně. 

Celková vzdálenost naměřená sporttesterem Polar byla o 175 m kratší. Sporttester 

Swimmo naměřil dokonce o 275 m kratší vzdálenost. U sporttesteru Garmin byla 

zaznamenaná vzdálenost delší o 150 m.  

Celkový čas tréninků se také lišil. Sporttester Polar zaznamenal trénink o délce 42 

minut 53 sekund, Swimmo 38 minut a 46 sekund a Garmin 36 minut a 29 sekund. Rozdíly 

v celkové délce trvání tréninku by mohly být způsobeny metodikou měření, vše 

Klidová tepová/srdeční frekvence 

 Polar Vantage M Swimmo Garmin Forerunner 
935 

Klidová TF/SF po 5 min 

ve vodě s teplotou 26 °C 
77 bpm 82 bpm 80 bpm 

Se změnou plaveckého způsobu – vytrvalost 

 Polar Vantage M 
Odplaváno 1. týden 

Swimmo 
Odplaváno 2. týden 

Garmin Forerunner 
935 

Odplaváno 3. týden 
Skutečně uplavaná 

vzdálenost 1 700 m 1 700 m 1 700 m 

Započítaná 
vzdálenost 1 525 m 1 425 m  1 850 m 

Celkový čas 
tréninku 00:42:53 00:38:46 00:36:29 

Minimální TF/SF 58 bpm 74 bpm - 

Maximální TF/SF 164 bpm 148 bpm 170 bpm 

Průměrná TF/SF 137 bpm 98 bpm 154 bpm 

Průměrná rychlost 1:53min/100 m 1:22min/50 m 1:51min/100 m 

Teplota vody 26 °C 26 °C 26 °C 
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vysvětlíme v diskuzní části práce. Minimální/maximální/průměrná SF byla u sporttesteru 

Polar 58/164/137 tepů za minutu, Swimmo 74/148/98 tepů za minutu. U sporttesteru 

Garmin nedochází ke zjišťování minimální SF, takže došlo pouze ke změření hodnoty 

maximální 170 tepů za minutu a hodnoty průměrné 154 tepů za minutu. Průměrná 

rychlost byla sporttesterem Swimmo stanovena na 1 minutu 22 sekund na 100 m. 

Sporttester Garmin vyhodnotil průměrnou rychlost na 1 minutu 51 sekund a Polar 

Vantage M 1 minutu 53 sekund. 

 Tabulka č. 7 Trénink č. 2 

 

Tabulka č. 7 taktéž zobrazuje výčet naměřených hodnot všemi třemi typy 

sporttesterů. Plavecký trénink byl stanovený na 1 300 m + vzdálenost, která bude 

uplavána za 16 minut, v tomto případě tedy nebyla přesně určená vzdálenost, které se 

mělo dosáhnout. Probandka vypočítávala skutečnou uplavanou vzdálenost na základě 

doplavání. Sporttester Garmin Forerunner naměřil 2 050 m a jako jediný se shoduje se 

skutečně uplavanou vzdáleností, Polar Vantage naměřil 1 925 m a Swimmo pouhých 

1 800 m. Délka trvání tréninku byla sporttesterem Swimmo změřena na 48 minut 12 

sekund, u sporttesteru Garmin trénink trval 46 minut 44 sekund a sporttester Polar změřil 

celkové trvání pohybové aktivity na 44 minut 2 sekund. Hodnoty minimální, maximální 

a průměrné SF se pohybovaly 65/173/144 tepů za minutu u sporttesteru Polar, 79/145/103 

Se změnou rychlosti plavání – vytrvalost 

 Polar Vantage M 
Odplaváno 1. týden 

Swimmo 
Odplaváno 2. týden 

Garmin Forerunner 
935 

Odplaváno 3. týden 
Skutečně uplavaná 

vzdálenost 
1 300 m + 725 m 

2 025 m 
1 300 m + 750 m 

2 050 m 
1 300 m + 750 m 

2 050 m 
Započítaná 
vzdálenost 1 925 m  1 800 m 2 050 m  

Celkový čas 
tréninku 00:44:02 00:48:12 00:46:44 

Minimální TF/SF 65 bpm 79 bpm - 

Maximální TF/SF 173 bpm 145 bpm 163 bpm 

Průměrná TF/SF 144 bpm 103 bpm 144 bpm 

Průměrná rychlost 2:00min/100 m 2:41min/100 m 2:05min/100 m 

Teplota vody 26 °C 26 °C 26 °C 
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tepů za minutu u sporttesteru Swimmo a maximální SF 163 tepů za minutu a průměrnou 

SF 144 tepů za minutu u sporttesteru Garmin Forerunner. Průměrná rychlost plavání u 

sporttesterů Garmin a Polar byla téměř shodná. Celkový průměrný čas se lišil o pouhých 

5 sekund, konkrétně sporttester Polar stanovil průměrnou rychlost na 2 minuty na 100 m 

a sporttester Garmin na 2 minuty 5 sekund na 100 m. Sporttester Swimmo naměřil 

průměrnou rychlost na 2 minuty 41 sekund na 100 m.  

 

Tabulka č. 8 Trénink č. 3 

 

Tabulka č. 8 je posledním výčtem tréninků. Všechny použité sporttestery se 

shodují v maximální SF, která byla pouze o jeden tep za minutu nižší u sporttesteru Polar. 

Ostatní sporttestery vyhodnotily maximální hodnotu shodně 166 tepů za minutu. 

Průměrná hodnota SF byla 139 tepů za minutu u sporttesteru Polar Vantage, 125 tepů za 

minutu u Swimmo a 145 tepů za minutu u sporttesteru Garmin Forerunner. Minimální SF 

byly opět měřeny pouze u sporttesteru Polar Vantage 95 tepů za minutu a sporttesteru 

Swimmo 79 tepů za minutu. Čas plaveckého tréninku byl 48 minut 47 sekund u Polaru 

Vantage, 46 minut 24 sekund u Swimmo a 48 minut 22 sekund u Garmin Forerunner. 

Délka plaveckého tréninku byla stanovena na 1 850 m. Celkovou vzdálenost změřil 

Rozvoj rychlosti a síly – rychlost 

 Polar Vantage M 
Odplaváno 1. týden 

Swimmo 
Odplaváno 2. týden 

Garmin Forerunner 
935 

Odplaváno 3. týden 
Skutečně uplavaná 

vzdálenost 1 850 m 1 850 m 1 850 m 

Započítaná 
vzdálenost 1 350 m  1 375 m  1 925 m 

Celkový čas 
tréninku 00:48:47 00:46:24 00:48:22 

Minimální TF/SF 95 bpm 79 bpm - 

Maximální TF/SF 165 bpm 166 bpm 166 bpm 

Průměrná TF/SF 139 bpm 125 bpm 145 bpm 

Průměrná rychlost 1:50min/100 m 3:22min/100 m 2:06min/100 m 

Teplota vody 26 °C 26 °C 26 °C 
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sporttester Polar Vantage o 500 m méně, sporttester Swimmo o 425 m méně a sporttester 

Garmin Forerunner, který naměřil o 75 m více. 
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6. DISKUZE 

Aktivace hodinek, párování, nastavení antropometrických ukazatelů a příprava 

k vlastnímu tréninku 

U každého ze sporttesterů je potřeba začít stejnou činností. Sporttestery nabít a 

poté zapnout. Každý ze sporttesteru má svoji aplikaci, kterou je potřeba stáhnout do 

mobilního telefonu. Uživatel musí mít v aplikaci vlastní účet, na který se zadají osobní a 

antropometrické údaje, které se po připojení synchronizují se sporttesterem. 

Antropometrické parametry lze nastavit i přímo ve sporttesteru, ale pouze v Polarech a 

Garminech, Swimmo tímto nedisponují. Po registraci se telefon synchronizuje se 

sporttesterem pomocí Bluetooth, aby došlo k přenosu všech dat. 

Jako první jsme zkoušeli připojit sporttester Polar Vantage M. K tomuto 

sporttesteru náleží aplikace Polar Flow, ke které jsme se v první fázi testování, nemohli 

připojit. Po několika neúspěšných pokusech jsme zjistili, že proband nebyl prvním 

uživatelem těchto hodinek, a proto se spárování neuskutečnilo. Muselo dojít k obnovení 

továrního nastavení sporttesteru, které lze udělat pouze při připojení sporttesteru 

k počítači, a to jakýmkoliv uživatelem, který má hodinky k dispozici a je registrovaný 

v aplikaci Polar Flow. Po obnovení továrního nastavení už proběhlo připojení k telefonu 

bez problémů.  

Aplikace Polar Flow je jednoduchá, intuitivní a přehledná. Při připojení 

sporttesteru s mobilním telefonem se uvedené antropometrické údaje automaticky 

převedou z aplikace do sporttesteru. V aplikaci je dále nutné nastavit parametry délky 

bazénu, to znamená buď 25 m, nebo 50 m. Uvedení délky bazénu je důležité pro celkové 

vyhodnocení pohybové aktivity. Samostatné ovládání sporttesteru je rovněž jednoduché. 

Před plaveckým tréninkem je potřeba nastavit pohybovou aktivitu, kterou budete 

v bazénu vykonávat a následně zmáčknete jen tlačítko START. Ovládání sporttesteru ve 

vodě je stejné jako při použití na suchu. V průběhu tréninku můžete na sporttesteru 

přecházet mezi jednotlivými nastavenými funkcemi, které jsme podrobně popsali 

v teoretické části. Po doplavání tréninku stačí zmáčknout tlačítko STOP a trénink se 

automaticky uloží do aplikace, která provede zhodnocení daného tréninku.  

V průběhu všech plaveckých tréninků jsme u sporttesteru Polar používali jen 

tlačítko START a STOP, dále jsme hodinky nenastavovaly, což v některých případech 

zřejmě mělo vliv na celkovou délku uplavané vzdálenosti. Sporttester totiž automaticky 

vyhodnocuje délku plavaného úseku k poměru rychlosti, jakmile se rychlost plavání příliš 
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sníží, například z důvodů procvičování techniky nebo plavání jen dolních končetin, 

sporttester chybně zaznamená uplavanou délku daného cvičení. V módu plaveckého 

tréninku je „pomalé“ plavání ošetřeno kolonkou „Cvičení“, kde je ale nutné zadat celkové 

množství uplavaných metrů. Rychlost plavání se v tomto režimu nezaznamenává, 

zpřesňuje se ale celková uplavaná vzdálenost. V našem případě jsme režim „Cvičení“ 

nenastavovali, což se projevilo v počtu reálně odplavaných metrů v poměru k celkové 

vzdálenosti určené tréninkem.   

V tréninku č. 2 jsme ve sporttesteru Polar využili funkci odpočítávání času. 

V tomto tréninku jsme rozvíjeli vytrvalost pomocí změn intenzity plavání v určitém 

časovém intervalu, který lze vymezit zvukovým signálem. To znamená, že po odplavání 

3 minut nízkou intenzitou, hodinky zvukovým signálem upozornily na změnu intenzity. 

Proband plaval další úsek, tentokrát vyšší intenzitou, která byla znovu vymezena 

signálem. Před a po ukončení intervalového tréninku jsme museli zastavit a intervaly 

nastavit a zrušit.  

Sporttester Polar Vantage M automaticky zaznamenává TF v pohybovém tréninku 

bez jakéhokoliv dodatečného nastavení. Pro nepřerušený záznam TF během pohybu, je 

nutné zkontrolovat těsnost připevnění sporttesteru na dorzální straně zápěstí. TF je 

viditelná hned po spuštění sporttesteru při zahájení tréninku. V průběhu plavání, lze TF 

velmi jednoduše kontrolovat stisknutím tlačítka na boku hodinek. Po doplavání a uložení 

dat ve sporttesteru se sporttester spáruje s aplikací v telefonu, která zobrazí křivku TF, 

v průběhu celého tréninku. Jednoduše a přehledně se lze orientovat i v hodnotách 

maximální a minimální TF. Způsob zobrazení dat TF v aplikaci najdete v kapitole 5 

VÝSLEDKY.  

I když se domníváme, že způsob zaznamenávání TF u sporttesteru Garmin je 

přesnější, přesto se naměřené hodnoty sporttesteru Polar příliš nelišily. U tréninku č. 2 a 

3 byl rozdíl v naměřených maximálních a průměrných hodnotách 10 tepů. Pouze u 

tréninku č. 1 se hodnoty lišily o 17 tepů.  

Po skončení tréninku a po připojení k telefonu se sporttester automaticky 

synchronizoval s aplikací, ve které bylo možné vidět celkové zhodnocení tréninku, které 

jsme popsali v kapitole 5 VÝSLEDKY. Z uživatelského hlediska se nám s tímto 

sporttesterem pracovalo nejlépe. Nastavení sporttesteru, jeho funkčnost, rychlost 

propojení s aplikací a způsob vyhodnocení tréninku patřilo k nejlepším z testovaných 

sporttesterů. 
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Další test funkčnosti byl proveden na sporttesteru Swimmo. Stejně jako u Polaru, 

je pro nastavení a vyhodnocení tréninku nutné stáhnout aplikaci do mobilního zařízení. 

Po zaregistrování a přihlášení do systému se nabitý sporttester automaticky páruje 

s aplikací Swimmo, a to i u dalších osob, které mají tuto aplikaci staženou. V porovnání 

s Polarem a Garminem se Swimma připojovaly bez problémů, přesto se v průběhu 

přípravy na trénink opakovaně stalo, že jsme se s aplikací v telefonu nemohli spojit a 

připojení probíhalo s delší prodlevou. Někdy se pokus o připojení musel opakovat a 

bohužel jsme nezjistili, v čem byla chyba. Po spárování je ale již sporttester připraven 

k použití a po spuštění aplikace, lze vstoupit do vody a zahájit trénink.  

V porovnání s ostatními testovanými sporttestery se ve Swimmech nedají nastavit 

základní antropometrické ukazatele, což možná není velká nevýhoda, protože následné 

použití sporttesteru není limitováno dříve přihlášeným klientem, jak se nám to stalo u 

Polaru. Antropometrické ukazatele, ale lze nastavit v aplikaci. Kromě problémů 

s připojením hodinek k aplikaci před tréninkem, jsme měli problém i s obecným 

nastavením jazyka, který není nabízen v češtině.  

Další nevýhodou sporttesteru Swimmo je absence ovládacích tlačítek na přístroji. 

Aktivace hodinek musí být provedena úderem prstů do displeje a pro vyhledávání 

v nabídce sporttesteru je nutné otáčet zápěstím, dokud se neobjeví požadovaná volba. Ve 

sporttesteru Swimmo je pouze jedna aktivita – Plavání. Při úderu na tuto ikonku se listuje 

v záložkách, kde se před zahájením tréninku vybírá cíl sledování tréninku a je na výběr 

mezi těmito: sledování času, vzdálenosti, tempa, kalorií nebo TF. Probandka určila cíl 

sledování času, ale při sledování kteréhokoliv z cílů se na displeji objevují stále stejné 

informace. Po nastavení požadované pohybové aktivity a cíle, je nutné volbu potvrdit 

úderem prstů do displeje a pak je možné zahájit trénink. Ukončení aktivity musí být znovu 

provedeno úderem prstů do displeje.  

Při vstupu do vody a přípravy na trénink se sporttester ovládal stejně 

komplikovaně, jako na suchu. Sporttester Swimmo rovněž automaticky nezaznamenává 

plavání nízkou rychlostí, tak jako u Polaru a Garminu. Navíc neobsahuje funkci 

„Cvičení“, jako Garmin a Polar a z těchto důvodů docházelo k velkým odchylkám v 

uplavaných vzdálenostech. Následný problém se projevil i v údajích o průměrné 

rychlosti, která se vypočítává právě z celkově uplavaných metrů a dosažené rychlosti 

plavání.  
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Nastavení funkce kontroly odpočítávání času u sporttesteru Swimmo nelze 

provést. U tréninku č. 2 byla probandka nucena sledovat displej hodinek během obrátek, 

což vedlo ke zdržování. Aplikace pak vyhodnocuje pouze průměrnou hodnotu TF. Ostatní 

hodnoty je nutno vyhledat v tabulce min. a max. TF, která je součástí aplikace a ukazuje 

rozpis každého bazénu.  

Sporttester Swimmo automaticky zaznamenává TF v pohybovém tréninku bez 

jakéhokoliv dodatečného nastavení. Pro nepřerušený záznam TF během pohybu, je nutné 

zkontrolovat těsnost připevnění hodinek na dorzální straně zápěstí. TF je viditelná hned 

po spuštění hodinek při zahájení tréninku. V průběhu plavání, lze TF kontrolovat buď 

otočením zápěstí, kdy se rozsvítí displej sporttesteru nebo úderem prstu do displeje. Po 

doplavání a uložení dat se sporttester spáruje s aplikací v telefonu, která zobrazí křivku 

TF v průběhu celého tréninku. Sporttester Swimmo má k dispozici pouze ukazatele 

průměrné TF. TFmin a TFmax se musí složitě dohledávat v tabulkovém rozpisu každé 

uplavané délky. Způsob zobrazení dat TF v aplikaci najdete v kapitole 5 VÝSLEDKY.  

Sporttester Swimmo měl nejvíce odchylek při měření TF. Rozdíly mezi 

naměřenými hodnotami průměrné TF/SF se lišily o 20-56 tepů za minutu, hodnoty TFmin 

o 14-16 tepů a hodnoty TFmax o 1-28 tepů oproti výsledkům TF/SF sporttesterů Polar a 

Garmin. Jediná hodnota, která se blížila výsledkům Polaru a Garminu byla v tréninku č. 

3, kdy Swimmo spočítaly TF stejně jako Garmin a pouze o jeden tep rozdílně než Polar. 

Po skončení tréninku a po připojení k telefonu se sporttester automaticky 

synchronizoval s aplikací, ve které bylo možné vidět celkové zhodnocení tréninku, které 

jsme popsali v kapitole 5 VÝSLEDKY. Z uživatelského hlediska se nám s tímto 

sporttesterem nepracovalo dobře. Sporttester Swimmo, v porovnání s ostatními přístroji, 

obsahuje málo funkcí, ve kterých je složité se vyznat. Nastavení sporttesteru, jeho 

funkčnost, rychlost propojení s aplikací a způsob vyhodnocení tréninku patřilo 

k nejhorším z testovaných sporttesterů. 

Jako poslední jsme testovali sporttester Garmin Forerunner 935. Po nabití, 

spuštění sporttesteru a stažení aplikace Garmin Connect, se uživatel bez problémů 

zaregistruje do systému. V porovnání s ostatními přístroji, Garminy obsahují nejvíc 

funkcí a chvíli trvá, než zjistíte, jak s nimi zacházet. Stejně jako u Polaru je možné, 

antropometrické parametry a délku bazénu nastavit ručně, přímo v hodinkách nebo 

následně, jednodušeji v aplikaci Garmin Connect.  
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Na rozdíl od předchozích testovaných přístrojů, které mají pro snímání TF 

zabudovaný optický přijímač přímo na spodní straně sporttesteru, tak Garmin snímá TF 

stále pomocí hrudního pásu. Připevnění hrudního pásu na tělo tedy vyžaduje určitou dobu 

a zručnost a plně funkční připojení hrudního pásu se sporttesterem se projeví až 

v momentě, kdy sporttester ukazuje hodnotu aktuální, v tomto případě, srdeční frekvence. 

Snímač SF se připojí automaticky, jakmile dojde k přiblížení sporttesteru ke snímači a 

sporttester a snímač se nachází nad hladinou. To znamená, že plavec, který chce sledovat 

svou SF, nesmí být zanořen, aby přenos dat ze snímače do sporttesteru nebyl blokován 

vodním prostředím. Jakmile se plavec zanoří do vody, přenos je přerušen, ale záznam SF 

stále pokračuje, ukládá se a po skončení aktivity, je možné hodnoty SF odečíst v aplikaci.  

Po vstupu do vody sporttester fungoval a reagoval úplně stejně jako na suchu. Pro 

zahájení plavání, je potřeba ručně vyhledat funkci plavání, potvrdit ji a následně stisknout 

START. V průběhu tréninku lze přepínat mezi obrazovkami, kde můžete sledovat předem 

nastavené parametry. Obecně sporttester ukazuje celkově uplavaný čas, délku odpočinku, 

uplavanou vzdálenost, záznam cvičení, které musíte před daným cvičením nejdřív 

nastavit a v případě, že máte připojený snímač SF, tak i SF.  Po doplavání se trénink uloží 

do sporttesteru. Hodnoty SF se stahují pomaleji a chcete-li je uložit, musíte uložení 

potvrdit. 

 Intenzita plavání byla u tréninku č. 1, kontrolována probandkou. Nastavení 

funkce odpočítávání času tréninku u sporttesteru Garmin nelze rovněž provést. U tréninku 

č. 2 byla probandka nucena sledovat displej sporttesteru stejně jako u sporttesteru 

Swimmo. Kontrola uplavané vzdálenosti v dané intenzitě byla kontrolována vizuálně 

v průběhu obrátek.  

Po skončení tréninku a po připojení k telefonu se sporttester automaticky 

synchronizoval s aplikací Garmin Connect, ve které se zobrazí celkové zhodnocení 

tréninku. Celkové zhodnocení jsme popsali v kapitole 5 VÝSLEDKY. Z uživatelského 

hlediska se nám s tímto sporttesterem pracovalo dobře. Kontrola SF byla přesná, ale 

v rámci komfortu sledování SF byla v porovnání s ostatními sporttestery náročnější 

z důvodu častého zastavování probandky kvůli sledování SF ve sporttesteru. Nastavení 

sporttesteru, jeho funkčnost, rychlost propojení s aplikací a způsob vyhodnocení tréninku 

patřilo k nejlepším z testovaných sporttesterů, ale z pohledu probandky jako uživatelky, 

byl lepší sporttester Polar, protože byl celkově jednodušší, jak na ovládání, tak 

v přehlednosti aplikace. 
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Kontrola délky uplavené vzdálenosti v jednotlivých typech tréninku a kontrola 

průměrné rychlosti 

U sporttesteru Polar Vantage M jsme během každého tréninku zaznamenali nižší 

uplavanou vzdálenost, než byla vzdálenost předepsaného plaveckého tréninku. Jak jsme 

se již zmiňovali výše, celková hodnota byla ovlivněna nízkou intenzitou plavání 

některých technických cvičení, které sporttester nezaznamenal. Zpřesnění celkové 

vzdálenosti lze upravit nastavením funkce Cvičení, která slouží k zaznamenávání 

uplavané vzdálenosti v nízké intenzitě. Problémem je, že tato funkce se musí před daným 

cvičením manuálně nastavit a potvrdit. Tuto funkci jsme však nepoužili, čímž vznikly již 

zmiňované rozdíly v celkové délce uplavaných metrů, a to jak u Polaru, tak i u Garminu. 

V tréninku č. 1 sporttester Polar vyhodnotil uplavanou vzdálenost na 1 525 m, skutečně 

uplavaná vzdálenost byla o 175 m delší. V tréninku č. 2 sporttester zaznamenal 1 925 m, 

skutečně uplavaná vzdálenost byla o 100 m delší. V tréninku č. 3 sporttester zaznamenal 

1 350 m, skutečně uplavaná vzdálenost byla o 500 m delší. Další nepřesnosti s celkovou 

délkou naplavaných metrů vznikly při plavání různých modifikací plavecké techniky, 

které se plavaly znovu nižší rychlostí, než průměrně sporttestery zaznamenávaly. 

Průměrnou rychlost probandky při plavání zaznamenal sporttester Polar v tréninku č. 1 

jako 1:53 min/100 m a lišil se pouze o 2 sekundy od Sporttesteru Garmin, v tréninku č. 2 

byla průměrná rychlost 2:00 min/100 m a lišila se pouze o 5 sekund od sporttesteru 

Garmin a v tréninku č. 3 byla 1:50 min/100 m, lišila se nejvíce, a to o 15 sekund oproti 

sporttesteru Garmin. Větší rozdíl průměrné rychlosti v tréninku č. 3 u sporttesterů Polar 

a Garmin může být způsoben velkým rozdílem v uplavaných metrech a to rozdílem 575 

m. Z uživatelského hlediska hodnotíme sporttester Polar jako velmi přesný v určení 

průměrné rychlosti, která mohla být přesnější při využití výše jmenované funkce Cvičení. 

Kontrola počtu uplavaných metrů byla u sporttesteru Swimmo nejméně přesná. 

Počet celkové vzdálenosti se lišil v tréninku č. 1 o 275 m, v tréninku č. 2 o 250 m a 

v tréninku č. 3 o 475 m v porovnání s reálně naplánovanou délkou tréninku. Nižší počet 

uplavaných metrů rovněž zkresloval výsledky celkové průměrné rychlosti plavání. 

Sporttester Swimmo vyhodnotil průměrnou rychlost u prvního tréninku na 1:22 min/50 

m, u druhého tréninku na 2:41 min/100 m a u třetího na 3:22 min/100 m. Sporttester 

Swimmo byl nejméně přesný ve výpočtu vzdáleností tréninku i v určení průměrné 

rychlosti. 
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U sporttesteru Garmin jsme během každého tréninku zaznamenali stejnou nebo 

větší uplavanou vzdálenost, než byla vzdálenost předepsaného plaveckého tréninku. 

Domníváme se, že větší počet naplavaných metrů byl způsoben rozdílem v rychlostech 

plavání. Při nižší rychlosti plavání software chyboval a napočítal více uplavaných metrů, 

než byla naplánována celková vzdálenost tréninku. Mohlo to být rovněž způsobeno 

rychlým vyplaváním po obrátce, kdy vyšší rychlost pohybu těla negativně ovlivnila 

počítání metrů nebo bazénů. Průměrnou rychlost plavání probandky vyhodnotil 

sporttester Garmin v tréninku č. 1 na 1:51 min/100 m, v tréninku č. 2 na 2:05 min/100 m 

a v tréninku č. 3 na 2:06 min/100 m. I přes uvedené nesrovnalosti v celkové délce 

uplavaných metrů, byl sporttester Garmin nejpřesnější, a to i v případě výpočtu průměrné 

rychlosti probandky.  

 

Celková doba měření tréninku 

 Celková doba měření tréninku se u každého přístroje liší. Příčinou může být 

rozložení tréninků v průběhu realizace výzkumu. Probandka zvolila variantu testování 

sporttesterů po sobě jdoucích týdnech, což mohlo ovlivnit délku trvání tréninku z důvodu 

zlepšování adaptace na vodní prostředí a zvyšování tělesné kondice. Tyto změny jsou 

patrné v tréninku č. 1, kde u sporttesteru Polar byl celkový čas tréninku 42,53 s, ale u 

posledního testovaného sporttesteru Garmin, byl celkový čas tréninku 36,29 s.    

Celková doba měření u tréninku č. 2 ale neodpovídá naší domněnce. Trénink č. 2 

byl odplaván nejrychleji v prvním týdnu výzkumu (44,02 s). Ve druhém týdnu byl tentýž 

trénink odplaván nejpomaleji (48,12 s) a ve třetím týdnu byl trénink odplaván pomaleji 

než v prvním týdnu, ale rychleji, než v týdnu druhém (46,44 s).  

Celková doba měření u tréninku č. 3 byla zase jiná. V prvním týdnu výzkumu byl 

trénink zaplavaný nejpomaleji (48,47 s). V druhém týdnu byl trénink odplaván nejrychleji 

(46,24). A ve třetím týdnu byl trénink odplaván v čase (48,22 s). Domníváme se, že kromě 

zlepšené tělesné kondice, výsledky mohl ovlivnit individuální zdravotní stav probandky 

nebo přesnost měření jednotlivých sporttesterů.  
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Celkové zhodnocení sporttesterů 

 V tabulce č. 9 je znázorněno zhodnocení sporttesterů bodovou škálou od 1-3. 

Číslo 1 znamená nejlepší hodnocení a číslo 3 naopak nejhorší. Ve zhodnocení jsou 

započítána, jak subjektivní hodnocení probandky, která se týkají manipulace se 

sporttestery a jejich aplikacemi, tak reálná hodnocení parametrů, která jsme 

vyhodnocovali výše v diskuzi. Z této tabulky názorně vidíme, že nejlépe hodnocený byl 

sporttester Polar Vantage M a hned za ním Garmin Forerunner 935. Sporttestery Polar a 

Garmin bychom zhodnotili jako sobě rovné sporttestery, které žádnému uživateli 

nezpůsobí velké výkyvy hodnocených parametrů při trénincích, avšak uživatelsky 

pohodlnější a jednodušší hodnotíme sporttester Polar Vantage M. Sporttester Swimmo je 

hodnocen nejhůře z těchto tří testovaných, jak z důvodu manipulace se sporttesterem a 

aplikací, tak z důvodu celkově nepřesného měření všech určených parametrů.  

 

Tabulka č. 9 Celkové zhodnocení sporttesterů 

 Polar Vantage M Swimmo Garmin 
Forerunner 935 

Manipulace se 
sporttesterem 1 3 2 

Připojení 
k mobilnímu 

telefonu 
2 2 1 

Přehlednost 
aplikace 1 2 2 

Funkce 
odpočítávání času u 

tréninku č. 2 
1 3 3 

Kontrola TF/SF při 
plaveckém tréninku 1 3 2 

Přesnost měření 
TF/SF 2 3 1 

Určení průměrné 
rychlosti 2 3 1 

Přesnost měření 
vzdálenosti 2 3 1 

Přehlednost 
vyhodnocení 

tréninků v aplikaci 
1 3 2 

Součet 13 25 15 
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Výzkumné otázky 

 V naší práci jsme si stanovili šest výzkumných otázek, na které budeme v této 

části odpovídat. První otázka zní: 

Liší se aktuální klidová TF/SF na jednotlivých sporttesterech ve stejném dni a čase 

měření?  

Klidová TF/SF se odlišuje. Sporttester Polar Vantage M naměřil hodnotu 77 tepů 

za minutu, sporttester Swimmo 82 tepů za minutu a Garmin Forerunner 935 80 tepů za 

minutu. U poslední hodnoty, tedy u sporttesteru Garmin, můžeme počítat s nejpřesnější 

hodnotou, protože byla měřena pomocí hrudního pásu. Jelikož byly všechny hodinky ve 

stejném čase na stejné ruce, je možné, že odchylky v hodnotách TF/SF mohly být 

způsobeny umístěním sporttesterů na zápěstí.  

 Druhá výzkumná otázka zní: 

Existuje rozdíl v průměrné hodnotě TF/SF v plaveckých testech u jednotlivých 

sporttesterů? 

Při plaveckém tréninku docházelo k největším odchylkám měření u sporttesteru 

Swimmo, který měřil odlišné hodnoty průměrné TF/SF o 20-56 tepů za minutu. Největší 

odchylku 56 tepů za minutu jsme zaznamenali během prvního tréninku. Sporttester 

Garmin Forerunner 935 zaznamenal průměrnou hodnotu SF 154 tepů za minutu. U 

sporttesterů Polar a Garmin byly hodnoty o 17 tepů za minutu rozdílné. Během druhého 

plaveckého tréninku se sporttestery Polar Vantage M a Garmin Forerunner 935 shodují 

na průměrné hodnotě TF/SF 144 tepů za minutu. Sporttester Swimmo naměřil průměrnou 

TF 103 tepů za minutu. U třetího tréninku byl rozdíl sporttesterů Polar Vantage M a 

Garmin Forerunner 935 pouhých 6 tepů za minutu. Sporttester Swimmo zaznamenal 

průměrnou hodnotu TF 125 tepů za minutu, o 14 tepů méně než Polar. 

Třetí výzkumná otázka zní: 

K jaké variabilitě záznamu TF/SF dochází u jednotlivých sporttesterů v průběhu 

tréninku s vytrvalostním motivem? 

Variabilita záznamu představuje rozptyl mezi minimální a maximální TF/SF 

v průběhu záznamu daného tréninku. Při prvním plaveckém tréninku byla variabilita 

záznamu TF/SF u sporttesteru Polar 106 tepů, u sporttesteru Swimmo 74 tepů. U 

sporttesteru Garmin nelze variabilitu SF přímo vyčíst, jelikož sporttester nevyhodnocuje 

minimální SF, ale můžeme si určit, že průměrná SFmin byla u sporttesteru Garmin 70 tepů 
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a s touto hodnotou pracovat i u dalších otázek. V takovém případě byla variabilita u 

sporttesteru Garmin 100 tepů. 

V tréninku č. 2 byla variabilita u sporttesteru Polar 108 tepů, u sporttesteru 

Swimmo 66 tepů a u sporttesteru Garmin 93 tepů. 

Čtvrtá výzkumná otázka zní: 

K jaké variabilitě záznamu TF/SF dochází u jednotlivých sporttesterů v průběhu 

tréninku s rychlostním motivem? 

V tréninku č. 3 byla variabilita záznamu TF/SF u sporttesteru Polar 70 tepů, u 

sporttesteru Swimmo 87 tepů a u sporttesteru Garmin 96 tepů. 

Pátá výzkumná otázka zní: 

Je spolehlivost měření objemových parametrů ve sporttesteru Swimmo přesnější, 

než u Garminu a Polaru? 

Nejblíže k reálným hodnotám byl sporttester Garmin Forerunner 935, u prvního 

tréninku vyhodnotil vzdálenost 1 850 m oproti skutečným 1 700 m. Druhý naměřený 

trénink odpovídal skutečným 2 050 odplavaným metrům. Při třetím tréninku sporttester 

naměřil o 75 m více. Sporttester Polar naměřil při prvním plaveckém tréninku 1 525 m 

oproti skutečným 1 700 m. Během druhého tréninku bylo zaznamenáno o 100 m méně, 

než byla ve skutečnosti délka plaveckého tréninku. Největší rozdíl byl naměřen při třetím 

tréninku, kdy byl rozdíl oproti skutečnosti rovných 500 m. Největší odchylky v měření 

vzdálenosti byly u sporttesteru Swimmo. V prvním tréninku byla zaznamenaná 

vzdálenost o 275 metrů kratší, u druhého tréninku o 250 metrů kratší a u třetího bylo 

zaznamenáno o 475 metrů méně. Sporttester Swimmo nepatří ke spolehlivým plaveckým 

měřicím přístrojům. 

Šestá výzkumná otázka zní: 

Který sporttester je uživatelsky nejlépe hodnocen? (osobní nastavení, propojení 

s mobilem, měření, ukládání výsledků, přesnost a přehlednost výsledků) 

Sporttester Polar Vantage M hodnotíme jako uživatelsky nejpříjemnější. Připojení 

k mobilnímu telefonu probíhalo bez obtíží, aplikace i hodinky jsou velmi jednoduché na 

ovládání, a proto i práce s nastavováním potřebných parametrů probíhala rychle a bez 

komplikací. Měření a vyhodnocování plavecké aktivity patřilo k nejpřesnějším 

z testovaných sporttesterů a grafické znázornění uplavaných tréninků v aplikaci bylo 

nejpřehlednější.  
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7. ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na porovnání funkcí sporttesterů při pohybu ve 

vodě. Výsledky získané během měření vybranými sporttestery Polar Vantage M, Garmin 

Forerunner 935 a Swimmo byly interpretovány pomocí obrázků a tabulek v souvislosti 

s dodržením metodiky diplomové práce.  

Na základě analýzy přesnosti záznamu sledovaných veličin u jednotlivých 

sporttesterů jsme zjistili, že sporttestery Polar a Garmin lze použít jak k řízení, tak i vedení 

a kontrole plaveckého tréninku. Konečný záznam je ale nutné doplnit o přesný součet 

uplavaných metrů, který následně zpřesní výsledky průměrné rychlosti plavání. 

 Sporttester Swimmo byl hodnocen nejhůře, a to na základě nepřesného měření 

jednotlivých veličin a ovládání přístroje.  

Na rozdíl od sporttesterů Swimmo, se sporttestery Garmin a Polar dají využít i 

v dalších typech sportovních aktivit. Velkou výhodou obou přístrojů je i využitelnost 

v běžném životě, kde kromě měření času nabízejí uživateli i další funkce spojené 

s funkcemi mobilního telefonu. Cena těchto sporttesterů je ale mnohonásobně vyšší než 

cena sporttesteru Swimmo.  

V celkovém zhodnocení všech přístrojů a jejich parametrů byl Sporttester Polar 

hodnocen nejlépe.  
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