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ABSTRAKT 

Název práce: Problematika objemu nadýchaného vzduchu žáků 

při hodinách tělesné výchovy na základní škole. 

Cíl práce: Zjistit celkový objem nadýchaného vzduchu žáků při hodinách 

tělesné výchovy na prvním a druhém stupni základní školy. 

Ke splnění tohoto cíle, byly vytyčeny tři dílčí úkoly, a to laboratorní zátěžové 

vyšetření vybrané skupiny žáků základní školy, dále pak měření srdeční frekvence 

pomocí sport-testerů Polar Vantage NV v průběhu hodin tělesné výchovy a odhad 

celkového objemu nadýchaného vzduchu během hodin tělesné výchovy 

z naměřených hodnot srdečních frekvencí a výsledků laboratorního zátěžového 

vyšetření. 

Použité postupy ve výzkumu: Ke zjišťování objemů nadýchaného vzduchu žáků při 

hodinách tělesné výchovy bylo použito laboratorní zátěžové vyšetření, měření 

srdeční frekvence a regresní křivka. 

Výsledky: Výsledkem diplomové práce jsou konkrétní hodnoty objemu nadýchaného 

vzduchu u každého ze třicetišesti žáků dvou základních škol v průběhu hodin 

tělesné výchovy. Průměrná hodnota objemu nadýchaného vzduchu u souboru ZŠ 

Petřiny 7.tř. je 1105 litrů za hodinu TV, u souboru ZŠ Petřiny 5.tř. je 1075 litrů za 

hodinu TV, u souboru ZŠ Mikulandská 7. tř. je 15 96 litrů za hodinu TV a u 

souboru ZŠ Mikulandská 5.tř. je 1285 litrů za hodinu TV. 

Klíčová slova: 

Plicní ventilace, srdeční frekvence, laboratorní zátěžové vyšetření, regresní křivka 



ABSTRACT 

Title: Ventilation values of elementary and middle school students 

during their physical education classes. 

Dissertation goal: To find out volume ofventilation values of elementary and middle 

school students during their physical education classes. 

To accomplish tlůs goal we divided the work into three fazes: 

- laboratory endurance test of primary school students 

- measuring heart rate with sport-testers Polar V antage NV during physical 

education classes 

- calculating the amount of ventilation during PE classes using heart rate results 

and laboratory endurance test results 

Process used in the project: To find out the amount ofventilations in primary school 

students during their physical education classes we used, laboratory endurance 

test and heart rate measuring test. We used regression line to obtain ventilation 

values during PE classes. 

Results: The results are concrete values of ventilation of thirty six students from two 

primary schools during their physical education classes. A verage value of 

ventilation in the group ZŠ Petřiny 7.class is 1105 litters per PE-lesson, in the 

group ZŠ Petřiny 5. class is 1075 litters per PE-lesson, in the group ZŠ 

Mikulandská 7. class is 1596 litters per PE-lesson and in the group ZŠ 

Mikulandská 5.class is 1285 litters per PE-lesson. 

Keywords: 

Ventilation, heart rate, laboratory endurance test, regression method 
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ÚVOD 

Člověk svojí činností ovlivňuje kvalitu ovzduší v globálním i místním měřítku. Pro 

člověka je dýchání v každém okamžiku jeho života nezbytné. Proto kvalita ovzduší a 

charakter činnosti, kterou člověk v daném prostředí provádí mají významný vliv na 

jeho zdraví. Ze všech složek znečištěného životního prostředí má na člověka nesporně 

největší vliv čistota ovzduší, přesněji řečeno stupeň jeho znečištění. To proto, že 

znečištěnou pitnou vodu či kontaminované potraviny lze nahradit nezávadnými, 

zdevastované krajině nebo nevhodné skládce se vyhnout, stejně jako není nutné plavat 

ve znečištěné vodě, ale dýchat vzduch, který je mnohdy zamořený toxickými látkami, 

musíme všichni. Je logické, že kvalita vzduchu, který je vdechován, ovlivňuje zdravotní 

účinek tělesné výchovy a sportu. 

Zásadní vliv na zdraví člověka má spolu s kvalitou ovzduší také velikost plicní 

ventilace, která se oproti klidovým hodnotám při tělesné zátěži mnohonásobně zvyšuje. 

Nejběžnější hodnoty při hodinách tělesné výchovy se pohybují 4 až 6 násobně nad 

hodnotami klidovými (Doležal, 2000). Množství škodlivých látek pronikajících do 

organismu se tak ve stejném násobku zvyšuje vzhledem k reálným hodnotám znečištění 

ovzduší. 

V diplomové práci se budu zabývat zjištěním objemu nadýchaného vzduchu žáků 

základních škol během hodin tělesné výchovy, a to pomocí měření srdeční frekvence. 

Toto zjištění pak bude využito v projektu Přírodovědecké fakulty UK Praha a Fakulty 

tělesné výchovy a sportu UK Praha. Uvedený projekt zjišťuje, jak se mění prašnost 

vnitřm'ho prostředí (sportovní haly, tělocvičny, apod.) v závislosti na kvalitě ovzduší 

venkovního prostředí, a to za použití dvou vysoce moderních přístrojů, které nepřetržitě 

měří prašnost vnitřního i vnějšího prostředí. Při rekreační pohybové aktivitě a sportu 

(popřípadě při školní tělesné výchově) se věnuje malá pozornost expozici škodlivinám 

volného ovzduší, zatímco pracovnímu prostředí se trvale věnuje hygienický preventivní 

dozor. 

Konkrétním problémem v tomto projektuje úroveň respektování zdravotně 

orientované zátěže žáků při hodinách tělesné výchovy s užším zaměřením na množství 

a velikost prachových částic ve vzduchu vnitřního prostředí tělocvičny. Příspěvkem 

k řešení problému, může být odpověď na otázku "0 kolik více vzduchu nadýchají žáci 
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základních škol během hodin tělesné výchovy než v klidových podmínkách?" 

V návaznosti na tuto diplomovou práci bude vyhodnocováno, jakým způsobem 

ovlivňuje naměřená prašnost zdraví jedince v závislosti na charakteru činnosti tam 

prováděné. Projekt by měl poukázat na pravděpodobné překračování hygienických 

limitů dané Ministerstvem zdravotnictví, s tím, že další projekty využijí těchto měření 

ke studii vlivů na lidský organizmus, a to s případným doporučením k přehodnocení 

stanovených limitů či ke stanovení nových limitů v uzavřených prostorách používaných 

k pohybovým aktivitám. 
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1 PROBLÉM 

Znečištěný vzduch je globálním problémem. A tak přibývá důvodů, proč se lidé 

stále více zajímají, jakým způsobem ovlivňuje znečištěný vzduch jejich zdraví. Je 

prokázáno, že pokud je člověk pod fyzickou zátěží a nadýchá se většího množství 

vzduchu, který je znečištěn, pak je jeho organizmus vystaven mnohem větším 

negativním vlivům z látek obsažených ve znečištěném vzduchu, než člověk, který 

nečelí zvýšené tělesné zátěži. Změřit minutovou plicní ventilaci při zátěži je velmi 

obtížné a náročné z hlediska měřící techniky. 

V této diplomové práci byla použita technika měření, která je sice méně přesná, ale 

jediná realizovatelná v podmínkách většího počtu žáků v hodinách tělesné výchovy. 

9 
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2 PREHLED LITERA TURY 

V této kapitole věnuji pozornost publikacím a informačním zdrojům, které se 

zabývají základními pojmy užívanými v této práci, a to plicní ventilací a srdeční 

frekvencí, resp. jejich měřením a vzájemným ovlivňováním. 

2.1 Plicní ventilace 

Pro mou diplomovou práci bylo důležité zjistit, jestli se někdo před námi již zabýval 

objemem nadýchaného vzduchu při zátěži, a zvláště pak u žáků základních škol během 

hodin tělesné výchovy. Dle mně dostupných informací bylo podobných měření 

provedeno mnoho, a to zejména v zahraničí, ale žádné během hodin tělesné výchovy. 

Proto nemohu námi naměřené hodnoty během hodin tělesné výchovy s ničím porovnat. 

Po konzultaci s panem Doc. RNDr. Martinem Branišem, CSc., který je jedním z řešitelů 

projektu Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, mi byly 

doporučeny k prostudování následující odborné texty v anglickém jazyce, jejichž obsah 

zde zestručňuji: 

• V roce 2006 byl publikován odborný text [16] v Pediatrie Pulmonology: 

Evidence of Ventilatory Constraints in Healthy Exercising Prepubescent Children 

autorů: Cédric Nourry, PhD,l; Fabien Deruelle, PhD,2; Claudine Fabre, PhD,2; a 

kol. ve kterém je popsán výzkum, který byl zaměřen na zjištění množství nadýchaného 

vzduchu při zátěži, a to u 6 děvčat a 12 chlapců, ve věku 10,1+0,3 let. Děti byly 

rozděleny podle tělesných charakteristik na dvě skupiny (tabulka č.1 ). K získání hodnot 

nadýchaného vzduchu použili metodu laboratorní zátěžové vyšetření shodující se s naší 

s tím rozdílem, že děti byly zatěžovány na rotopedu a ne na běhacím koberci, jak tomu 

bylo u nás. Hodnoty stanovené na běhacím koberci jsou cca o 10% vyšší než hodnoty 

stanovené na šlapacím ergometru. Souběžně s tímto testem byly provedeny u této 

vybrané skupiny dětí další testy zaměřené na zjištění dalších dechových charakteristik. 

Jako je napň'klad zjištění rozdílu ve množství vydechovaného vzduchu při postupném 

zatěžování organismu. 
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Zajímavým závěrem bylo zjištění, že děti se schopností dosáhnout vyšších 

dechových parametrů používají nevědomky i lepší dýchací techniky, které používají i 

dospělí sportovci. z této publikace jsem použil zejména klidové hodnoty dětí v2 (1. min1
) 

(Tabulka č. 2a/, bl). 

Tabulka č.l ukazuje rozdíly tělesných charakteristik ve skupinách FL a NFL [16] 

Tabulka č.2a/ ukazuje ventilační hodnoty naměřené při zátěži u dětí ve skupině FL [16] 

Metobollc ond Vorlobles ExerclseJ 

Rest 30W sow 10W 

7.1 ± 1.4 18.1 :t 1.2 24.4 ± 1.8 30.5 ± 2.4 36.3 :1: 1.710 

7.7:1: 1.1 18.8 :t 1.3 25.4 ±0.6 ... 35.9 ± 1.8 51.6 ± 3.4 

18.4:1:2.8 29.0:1: 1.6• 32.2 ± 1.3"' 46.6±4.7 59.4 ±4.4 

0.50±0,03 0.63 ± 0.05 0.72± 0.03 0.80 ± 0.03 0.87 ± 0.03 

31.9:1:2.5 30.6 ± 1.7 31.4± 1.5 36.0 ± 2.1 42 .. 2:1:2.1 

38.4 ± 1.8 33.9 ± 1.4 32.1 ± 1.0 32.8 ± 1.2 34.6 ± 1.0 

109.2± 2.4 105.8 ± 1.6 107.8 ± 1.6 111.7:1:2.1 117.6±2.1 

35.3 ±0.9 37.8 ± 1.1 38.3 ± 0.7 36.7 ± 1.2 33.6 ± 1.1 
87.9 ± 1.4 69.9:1:2.1 58.5 ± 3.2 41.0 ±5.6 18.9 ±2.9 ... 
0,0 ±0.0 1.6 ± 0.5 2.6:1: 1.0 3.4 ± 0.9 5.5 ± 0.7 

97.8 ±0.1 96.8± 0.3 96.8±0.1 96.4±0.4 95.7 ± 0.5 
1 Va/ues are meons :t SE. FL, flow-limited group; NFL,nonf/ow-1/mited group; 

P,_k. peak power; V02, oxygen uptake; Vr.. minut ventilation; V1i tidal va/ume; 
V r/V02 ond V r/VC02, ven ti/a tory equiva/ent for oxygen ond carbon dioxide, 
respectlvely; Pet02 ond PetCO~ end-tido/ part/o/ oxygen ond corbon dioxide pressure,, 
respectlvely; BR, breothlng reserve; SA02 , orterlol oxygen soturotion. 
'"P< 0,05, slgnificont difference between FL ond NFL. 
'"P< between FL and NFL. 
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Tabulka č.2b/ukazuje ventilační hodnoty naměřené při zátěži u dětí ve skupině NFL[l6] 

&~rdseJ 

NFl 

R~st 30W 5DW 70W 

7.4 ± 1.5 18.5 ± 1.7 24.4 ± 2.1 30.5 ± 2.6 41.6 ± 1.7 

11.3 :t 2.1 21.9 ± 1.2 28.8± 1.0 38.3 ± 1.1 69.0 ± 6.7 

19.2 ± 2.7 38.3 ± 4.5 40.8 ± 3.7 44.8± 2.5 61.8 ± 2.5 

0.54±0.07 0.61 ±0.04 0.71 ± 0.04 0.84± 0.06 1.04 ± 0.09 

33.3 ± 4.7 30.3 ± 1.6 31.1 ± 1.3 32.9 ± 1.3 39.1 ± 1.8 

38.3 ± 2.9 35.0 ± 1.8 33.0 ± 1.5 32.9 ± 1.0 35.1 ± 1.3 

105.6±4.7 103.9 ± 1.7 106.1 ± 1.1 109.3 ± 1.3 117.8 ± 0.8 

34.0 ± 1.2 36.9 ± 1.3 36.9 ± 1.1 36.6 ± 0.7 31.4 ± 1.1 

84.7 ±2.8 68.1 ± 4.1 58.4± 4.5 42.5 ± 5.1 6.5 ± 2.6 

0.0±0.0 1.0 ± 0.3 1.8±0.4 2.3 ± 0.5 5.9 ± 1.0 

97.8 ±0.2 96.8±0.4 96.8 ± 0.2 97.0 ±0.3 94.9 ± 0.8 
1 Va/ues are means :t SE. FL, f low-limited group; NFL,nonflow-1/mited group; 
Ppeak, peak power; V02, oxygen uptake; V& minut venti/atlon; VTl tidal volume; 
V FfV02 and V FfVC02, venti/atory equivalent for oxygen and carbon dioxide, 
respective/y; Pet02 and PetC021 end-tidal partial oxygen and carbon dioxide pressure,, 
respectively; BR, breathing reserve; SA02 , arterial oxygen saturation. 
*P< 0,05, slgniftcant difference between FL and NFL. 
"'P< between FL and NFL. 

• V práci Prepubescents' ventilatory responses to excercise with reference to 

sex and body size autorů: Neil Armstrong; Brian J Kirby; Alison M McManus; a kol. 

(Dec 1997; 112, 6; ProQuest Medical Library pg. 1554) [6] jsou publikována měření u 101 

chlapců a 76 dívek ve věku 11,1 (0,4), dechové hodnoty při zatížení. Z laboratorního 

zátěžového vyšetření na běžícím pásu získali VE a V02 a další hodnoty. A za pomocí 

spirometru získali FVC a FEV 1. a procenta z naměřených hodnot pak vypočítali. MVV 

(maxima voluntary ventilation; measured at rest- maximum volní ventilace měřené v 

klidu) byly odvozené z rovnice FEVt x 359. 

Jimi získaná data byla rozdělena tak, aby mohli dojít k závěru, jestli jsou dechové 

rozdíly mezi chlapci a dívkami a jaký má vliv jejich tělesná stavba na dechové 

charakteristiky. 

Výsledkem práce je zjištění, že nejsou žádné výrazné rozdíly mezi chlapci a děvčaty 

během stejné zátěže v Rf, Vt/FVC, nebo VEN02, ale dle předpokladu bylo zjištěné, že 
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chlapci mají výrazně větší V02, VE, VT, a to 1 po úpravě vzhledem k tělesným 

rozměrům (Tabulka č.4). 

Tabulka č.3 ukazuje výsledky měření tělesných proporcí a ventilaci v klidu [6] 

Age, Antropometric, and Resting 

Ventllatory Data in Prepubescent Children by Sex• 

Boys (n=lOl) Glrls (n=76) 

Age, yr 11.1 (0,4) 11.0 (0.4) 

Stature, m 1.45 (0.06) 1.44 (0.08} 

Mass, kg 36.3 (6.1) 34.7 (5.2) 

Sum ofskinfolds, mm 19.4 (9.0) 21.1 (7.2) 

Hemoglobin concentr., g/l 13.5 (0.6) 13.6 (0.7) 

FVC,l 2.50 (0.37)t 2.19 (0.40) 

Adjusted FVC, l 2.43t 2.18) 

FEV11 l 2.20 (0.30)t 1.97 (0.35) 

Adjusted FEV, l 2.15t 1.96} 

FEV11 FVC,% 88.4 (5.6)t 90.1 (6.0) 

Predicted MW, L 82.38 (1L28)t 73.70 (13.03) 

• values are expressed as meean (SD) 
1
Significant difference between groups: p 0.001. 

1
Significant dlfference between groups: p 0.005. 

Zkratky v tabulce viz kap.l2 

Tabulka č.4 ukazuje rozdíly v plicní ventilaci mezi chlapci a dívkami při zátěži [6] 

Pek Ventilatory Data in Prepubescent Children 
by Sex• fiOVs (n=101) Glrts (n=76) 

VT,l 1.14 (0.21)t 0.96 (0.20) 

Adjusted VT, L 1.10t 0.95 

VT/FVC,% 46.0 (7.7) 44.7 (9.4) 

Rf, breaths/min 52.2 (9.7) 53.2 (11.6) 

Rf/VT 48.35 (16.40)t 59.99 (27.26) 

VE, L/min 58.42 (10.49)t 49.62 (8.58) 

Adjusted VE, L/min 56.60
1 

49.60 

1 VE/predicted MW, % 71.6 (13.2) 68.9 (14.8) 

V02 L/mln 1.81 (0,26)
1 

1.51 (0.22) 

Adjusted V02, L/min 1.76
1 

1.52 

Ventilatory equivalent for oxygen 29.8 (3.2) 29.5 (3.1} 

Ventilatory equlvalent for carbon dioxide 27.9 (2.4) 28.7 (2.2) 

RER 1.07 (0.07) 1.04 (0.07) 

Blood lactate, mmoi/L 4.8 (1.4) 5.0 (1.5) 

Heart rate, beats/min 200 (7) 201 (6) 
*Values are expressed as meean (SD) 
tSignificant difference between groups: p 0.001. 
tSlgniflcant difference between groups: p 0.001. 

Zkratky v tabulce VlZ kap.l2 
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• V následujícím odborném textu [15] se konstatuje, že přibývá sportujících ve 

městech, ať již ve vnitřních či venkovních prostorách, kde se bezesporu vyskytuje 

znečištěný vzduch, a proto je v dnešní době velmi důležité se začít zabývat vlivem 

znečištěného ovzduší na lidský organismus ve spojení s fyzickou aktivitou. V dnešní 

době stále přibývá astmatiků a lidí s různými problémy s dýchacím ústrojím. Studií 

v terénu, které měří množství nadýchaného vzduchu lidí během fyzické aktivity přímo 

v terénu je velmi málo. To si uvědomil tým odborníků: Christiane M Mermier; 

Jonathan M Samet; William E. Lambert; a kol. z Department of Medicine; New Mexico 

Tumor Registry; Cancer Center; University ofNew Mexico Medical Center; Albuquerque, New 

Mexico; a ve své práci Evaluation of the Relationship between Heart Rate And 

Ventilation for Epidemiology Studies (1993) poukazuje na to, že je velmi málo 

použitelných praktických metod, jak změřit množství nadýchaného vzduchu přímo 

v terénu, které jsou velmi potřebné k větším populačním výzkumům, naph'klad ke 

zjištění množství látek, které se usadí v plicích. Proto se zabývali výzkumem spojitosti 

mezi plicní ventilací VE a srdeční frekvencí SF. Celého projektu se zúčastnilo 

padesátšest osob ve věku od 7 do 72 let, které byly měřeny v klidu, při maximálním 

zatížení a při dvou zatíženích submaximálních (Tabulka č.5). Ke zjištění hodnot objemu 

nadýchaného vzduchu použili regresní křivku srdeční frekvence VE, SF. Obecné 

metody a protokoly na testování byly použity k získávání vztahu mezi VE a SF za 

použití tří testů: 1. jízda na rotopedu, 2. zdvihání, 3. vysávání vysavačem. 

Vztah mezi VE a SF byl zaznamenán křivkami do lineárních regresních modelů, 

používající přirozené záznamy k vyobrazení VE (Graf č.1 ). Rozdíly v naměřených 

hodnotách ve všech testech mezi sledovanými osobami byly minimální; například 

individuální hodnoty R2 (koeficient determinace) při maximálním zatížení na patnácti 

mužích, byly od 0,90 do 0,99. 

Zjistili, že srdeční frekvenci lze použít jako ukazatel objemu nadýchaného vzduchu. 

Pokud ovšem má být měření co nejpřesnější, je zapotřebí rozdělit měření při aktivitě 

zatížení horní části těla (např. cvičení s činkami v posilovně) a zatížení dolní části těla 

(např. běh). 
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Tabulka č.5 ukazuje počet osob, jejich věk, BM!, V02max, %FEV [15] 

Charocteristics of Subjeds -
Group n Age Body man Voz-. % predlcted 

(y) Index (ka/m2
) (ml/leg. min) FEVt.o 

Healthyboys 6 10.17. 18.8(3.0) 46.6 (5.8) 99.7 (4.3) 

Healthymen 15 18-72 23.6 (3.4) 45.7(16.7) 97.4 (11.7) 

Healthy girls 6 7-17. 18.3(3.6) 38.0(5.0) 104.5 (11.8) 

Healthy women 16t 21-72 23.4 (2.1) 32.2(8.9) 110.5 (10.7) 

Astshmatics § 5 21-43 21.5 (1.7) 41.2 (7.7) 98.0 (16.6) 

COPD patients 5 55-70 25.3 (3.6) 16.7 (4.6} 32.4(9.5) 

IHD patients 5 53-72 28.7 (5.2) 21.8 (5.7) 86.5 (20.7) 

Total 58 

Notc: Prediction ~:quutions for FEV 1 0 for aduJts and tor chiJdren (1btaincd Jtom ·tudies reterenced 
13 and 14. rcspt.'<:tivc.:ly. • A ll alues are pri!SC'llted as group mtHll1s. with standard deviations in 
parcntheses. tlncluding two who droppcd out of studyafter completing activhies on lhc first day. 
§ Valu~: tur four udult asthmatic subjccts on ly. The other asthmntic subject wns an 11 -y-old boy 
Whosc BMI was 13. 1. Vo2 mllX wns 43.6 mVkg . min. nnd the_E_crceni..J!!'edicted Fl~V 1 11 wa..-; 79.2. 

Zkratky v tabulce vzz kap.l2 

Graf č. 1 znázorňuje vztah mezi SF a VE [15] 

ve II..PMI 
BO 

70 

60 

40 

30 

60 90 100 110 

H .. rt Rata CIIPM) 

120 130 

fig. 1. Oistribution of fitted regression lines of ventilation on heart rate for individua! healthy rnen 
perfonning progressíve exercise to maxima! capadty. Ventilation is expressed in expired liters per 
minule (LPMJ and heart rate in beats per minute (BPM). 
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V publikaci Development of Ventilatory Resposes to Exercise in Normal White 

Children autoři: Thomas W. Rolland, MD a Lee N Cunningham, (ProQuest Medical 

Libary 1997) [18] měřili u 20 dětí (devíti chlapců a jedenácti dívek) ve věku od devíti do 

třinácti let, jak se mění jejich VE, VT, a Fr, a to v průběhu pěti let. Měření proběhlo 

jednou ročně, a to na běžícím pásu s dýchacím přístrojem, kde byly zaznamenávány 

hodnoty VEN02, VE, VT, Fr. Výsledkem měření je, že nebyly zjištěny žádné výrazné 

rozdíly během růstu mezi chlapci a děvčaty a hodnoty se zvyšovaly vzhledem k 

tělesným proporcím. Jediným rozdílem bylo zjištění, že dívky měli vyšší maximální a 

submaximální hodnoty VEN02. 

Pro mou práci bylo zajímavé se dozvědět jakým způsobem probíhají podobná 

měření a jaké jsou výsledky. 

• V českém originálu je podnětný odborný text autorů V. Bunce aJ. Hellera 

Tělesné zatížení a expozice NOx a S02 (Plzeň. lék. sbom., Suppl. 60, 1990: 67-74) [10], 

která se zabývá množstvím nadýchaných imisních látek během zátěže. Jejich výzkumný 

vzorek tvořili tři rekreačně sportující dobrovolníci, muži ve věku 27-35 let. Podobně 

jako v našem výzkumu byl i zde k dosažení výsledků použit běhací koberec a spirometr. 

Závěrem práce je mimo jiné fakt, že i krátkodobá expozice NOx navozuje alteraci 

funkčm'ho stavu organismu, a proto je třeba se intenzivně zabývat účinky chronické 

expozice škodlivinám zevm'ho prostředí na organismus sportovce, který je vzhledem k 

vyššímu fyzickému zatížení rovněž vystaven zvýšenému chronickému riziku. 

• V práci T. Doležala a P. Málka Ekologické aspekty tělesné výchovy, sportu a 

turistiky. UK Praha 2000, v kap. č. 5. "Čistota ovzduší a tělesná výchova" [1] autoři 

poukazují na problém znečištěného vzduchu, a to jak prachem, tak i plynnými 

částicemi. Za použití výsledků z různých měření od různých autorů došli k závěru, že 

intenzivně běžící běžec, který trénuje v době smogového ohrožení, vdechuje 5krát až 

1 O krát více znečištěních látek než osoba, která je v klidu. Uvádějí zde velmi zajímavé 

tabulky, které doporučují jakou aktivitu při hodinách tělesné výchovy zvolit vzhledem k 

inverzní situaci, která je každý den k dispozici ze zpráv z meteorologického ústavu. 

Autoři si také uvědomili, že je velmi jednoduché změřit srdeční frekvenci v terénu, a 

proto zde uvádějí tabulky (Tabulka č.6 a č.7, autor MUDR. Heller), podle kterých lze 
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určit objem nadýchaného vzduchu vzhledem k srdeční frekvenci. Cíl naší práce je velmi 

podobný. 

Tabulka č. 6 ukazuje násobky minutové ventilace plic proti klidové hodnotě 

v závislosti na SF u dívek [1] 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 25 

9,3 9,5 9,6 9,8 

8,6 8,9 8,9 9,6 9,2 9,2 
7,9 8,2 8,2 8,9 8,5 8,5 
7,2 7,5 7,5 8,2 7,8 7,8 
6,6 6,8 6,9 7,5 7,2 7,2 
5,9 6,1 6,2 6,8 6,5 6,5 
5,2 5,4 5,5 6,1 5,9 5,8 
4,5 4,7 4,8 5,4 5,2 5,2 
3,9 4 4,1 4,7 4,5 4,5 
3,2 3,2 3,4 4 3,9 3,8 
2,5 2,7 2,7 3,3 3,2 3,1 

2 2,5 

Tabulka č. 7 ukazuje násobky minutové ventilace plic proti klidové hodnotě 

v závislosti na SF u chlapců [1] 

6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 20 25 

8 8,2 8,5 9,8 
7,4 7,6 7,9 9,1 9 
6,9 7,1 7,3 8,7 8,4 8,3 
6,3 6,5 6,7 8 7,7 7,6 
5,7 5,9 6,1 7,2 6,9 6,8 
5,1 5,3 5,5 6,5 6,2 6,1 
4,5 4,7 4,9 5,7 5,5 5,4 
3,9 4,1 4,2 s 4,8 4,7 
3,2 3,4 3,6 4,2 4,1 4 
2,6 2,8 3 3,5 3.4 3,3 

1,9 2,1 2,3 2,7 2,6 2,5 
1,5 1,7 2 1,9 1,8 
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2.2 Srdeční frekvence a tepová frekvence 

V úvodu této podkapitoly je třeba upozornit na rozdíl mezi tepovou a srdeční 

frekvencí, jelikož ve většině publikací jsou oba pojmy užívané bez vysvětlení. Srdeční 

frekvence je frekvence srdce měřená přímo na něm pomocí přístrojů, jako je EKG či 

Sport-tester [2]. Srdeční frekvence měří pulsy srdce. Tepová frekvence měří tepové 

vlny pohybujících se tepen po každém pulsu srdce vypuzujícím krev ze srdce. Tepová 

frekvence se měří manuálně, tedy pohmatem (palpačně) na tepně zápěstí, vřetenní či 

spánkové. 

Srdce lze přirovnat k tlakovému čerpadlu: plní se krví, přitékající pod nízkým 

tlakem, a vypuzuje ji do aorty, respektive do plícnice, přičemž vytváří poměrně vysoký 

tlak. Ve skutečnosti jde o dvě čerpadla, umístěná sice anatomicky vedle sebe, ale 

pracující v postnatálním období, tj. po uzavření foramen ovale a ductus arteriosus za 

sebou, jak to odpovídá sériovému zařazení velkého a malého oběhu. 

Vlastní tlakově-objemovou práci vykonávají komory, přitom výkon levé komory je 

asi pětinásobkem výkonu komory pravé. Srdeční síně mají jen pomocnou úlohu při 

plnění komor krví a jejich stah nevytváří prakticky žádný tlakový rozdíl, takže jejich 

fyzikální výkon je zanedbatelný. Těmto rozdílům v čerpacím výkonu odpovídají i 

známé morfologické rozdíly ve stavbě srdeční stěny: síně mají stěnu poměrně tenkou, 

pravá komora poněkud silnější, kdežto levou komoru tvoří mohutná vrstva srdeční 

svaloviny. Činnost každého srdečního oddílu se projevuje pravidelným, rytmickým 

střídáním stahu (systoly) a ochabnutí, relaxace (diastoly). Systola síní o něco předchází 

systolu komor (u člověka asi o 0,16s), která časově spadá do začátku síňové diastoly[5). 

Srdeěnífrekvence(SF) 

Srdeční frekvence činí v klidu 60-80/min. To znamená, že přibližně za 1s proběhnou 

4 fáze činnosti srdečních komor (l.napínací; II. vypuzovací; III.relaxační; IV.plnění) 

[4]. Určení počtu pulsů za minutu (srdeční frekvence) je jedním z nejčastějších a 

nejsnadnějších lékařských vyšetření. Normální ("učebnicová") klidová hodnota je 72 

pulsů za min., ~. v jednotkách SI 1,2 s-1; tomu odpovídá interval 0,83 s. Srdeční 

frekvence totiž dosti kolísá a kromě toho reaguje velmi citlivě na psychické podněty, 

změny prostředí apod. 
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Srdeční frekvence se nápadně mění s věkem. V prvním roce života např. činí asi 120 

pulsů za min., pak postupně klesá. Pokles s věkem je způsoben jen zčásti snižováním 

vlastní frekvence srdečního pacemakeru, více se tu uplatňuje postupné zvyšování 

vagového tonu, který je u novorozence velmi malý a v dětském věku se zvyšuje. 

Zrychlení pulsu nazýváme tachykardií, zpomalení bradykardií. V klidu kolísá 

srdeční frekvence v rytmu dýchání (respirační arytmie): při vdechu se puls zrychluje, při 

výdechu zpomaluje. Hluboký, déletrvající vdech však vyvolá výraznou bradykardii, 

stejně tak hluboký předklon nebo podřep; jde o reflexní změny vagového tonu. Polknutí 

vyvolá přechodné zrychlení pulsu snížením vagového tonu [5]. 

Tepová frekvence (TF) 

Při měření tepové frekvence na zápěstí je odezva tepu opožděná, někdy zkreslená, 

zejména když sečítáme tepy, jak se často děje, ve zkráceném intervalu 30, 20 nebo 15 s 

a minutovou hodnotu určíme násobením. Jde tedy jen o orientační měření, nikoli spojité 

a trvalé, jak je tomu potřeba při cílené pohybové aktivitě. V trenérské praxi bývá 

nešvarem informativně hodnotit změny tepu pohmatem krkavic. V karotickém sinu jsou 

však uloženy baro-receptory, tedy receptory citlivé na změnu tlaku. Při jejich 

podráždění, které může být vyvoláno i stlačením krkavice, nastává reflexně zpomalení 

frekvence v průměru o 5-6 tepů za minutu, u citlivých jedinců až o 1 O tepů za minutu 

[2]. Pro úspěšné řízení tréninku se dále měří klidová tepová frekvence (KTF), což je 

počet úderů srdečního svalu za 1. min. v klidové poloze těla. Klidová tepová frekvence 

se zjišťuje vždy ráno hned po probuzení (bez budíku, ještě v klidové poloze). 

Dalším důležitým údajem je maximální tepová frekvence (MTF), což je maximální 

počet úderů srdečního svalu za minutu, kterého můžeme v průběhu tréninku dosáhnout 

bez zdravotních rizik (poškození srdce apod.). Nedá se říci, že všichni lidé mají jednu 

společnou MTF. Jedná se o hodnotu, která souvisí s pohlavím, věkem, úrovní fyzické 

připravenosti organismu (srdce), případně s genetickou výbavou. Přesnou hodnotu 

MTF lze zjistit jen ve specializované sportovní laboratoři při tzv. spiroergonometrii 

[21]. Hodnota tepové frekvence závisí na věku (u novorozence je okolo 120 tepů za 

minutu, u dospělého 70 tepů za minutu) a velmi významně na aktivitě 

sympatoadrenálního systému (zvyšuje TF nad 80 tepů za minutu) a parasympatiku 

(snižuje TF pod 60 tepů za minutu). Takto se projevuje fyzická a psychická zátěž 

(emoce), změn teploty okolí nebo i vlastního těla (horečka), vysoká nadmořská výška 
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(hypoxie), nedostatek spánku, únava (může být projevem přetrénování nebo přepětí), 

ale i příjem kofeinu, alkoholu či podpůrných látek (např. efedrinu) [2]. 

2.3 Sport-testery 

Sport-tester, pulsmetr či odborně Monitor srdeční frekvence, vystihuje přesně oč 

vlastně jde. Je to přístroj (většinou hodinky), který dokáže sledovat (měřit) srdeční 

frekvenci. Jak bylo uvedeno, cílem je sledovat srdeční frekvenci, v průběhu pohybové 

aktivity. Ta je nepřímým ukazatelem stavu zatížení organismu. Čím větší je zatížení, 

tím je větší puls. Je snadné přiblížit se k maximální srdeční frekvenci a to je nežádoucí 

účelem sport-testerů je pomoci jedinci, aby se těmto vysokým hodnotám vyhnul či v 

nich nesetrvával dlouhou dobu. Bohužel se v těchto vysokých hodnotách mnozí 

pohybují často, aniž by si to uvědomovali. Sport-testery jsou zpravidla náramkové 

hodinky nebo cyklocomputery. Součástí je tzv. hrudní pás nebo hrudní vysílač, který 

snímá z oblasti hrudníku srdeční frekvenci a bezdrátově ji předává hodinkám nebo 

cyklocomputeru, kde je následně zobrazena přesná hodnota pulsu a dále porovnána s 

uživatelsky nastavenou zónou pulsu, při jejím překročení zvukově nebo opticky 

upozorní a tím vyzve ke zvolnění tempa. Zjednodušeně lze říci, že sport-tester člověka 

hlídá a upozorňuje na pohyb ve vysokých srdečních frekvencích. Hrudní pás se nosí jen 

při samotném výkonu, jízdě na kole, běhu, plavání, jízdě na bruslích atp. 

Mezi veřejností převládá dojem, že používání sport-testerů je výsadou vrcholových 

sportovců. V současné době je opravdu rozšířen nejvíce mezi sportovci za účelem 

vedení efektivních tréninků a bezpečné cesty k zlepšení vlastních výkonů a kondice. 

Málo se však ví, že je možné pomocí sledování pulsu velmi efektivně snižovat nadváhu, 

rehabilitovat nebo vykonávat i rekreační sporty s efektem příjemného pocitu z pohybu 

nikoli z nepříjemného pocitu z vyčerpání. 

V dnešní době si lze vybrat z mnoha modelů, které jsou vždy specifické svými 

doplňkovými funkcemi a určením jsou zaměřeny na nejrůznější druhy sportů a 

pohybových aktivit. Uspokojení tedy nalézají v bohaté nabídce běžci, cyklisti, 

triatlonisti, plavci, rekreační sportovci, návštěvníci posiloven a fitness center a v 

neposlední řadě i lidé začínající s pohybovou aktivitou a toužící shodit nějaké to kilo 

dolů [20]. 
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3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Cíl práce 

Zjistit celkový objem nadýchaného vzduchu žáků při hodinách tělesné výchovy na 

prvním a druhém stupni základní školy. 

Úkoly práce 

ll Provést laboratorní zátěžové vyšetření náhodně vybrané skupiny žáků ze dvou 

tříd dvou základních škol. 

21 Změřit srdeční frekvenci pomocí sport-testerů Polar V antage NV v průběhu 

hodin tělesné výchovy na základních školách ve vybraných pátých a sedmých třídách. 

3/ Stanovit pravděpodobný objem nadýchaného vzduchu každého žáka během hodin tělesné 

výchovy z naměřených hodnot srdečních frekvencí a výsledků laboratorního zátěžového 

vyšetření použitím regresní křivky. Stanovit průměry nadýchaného vzduchu u souborů 

žáků. 
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4 HYPOTÉZY 

Na základě prostudované literatury, dalších informačních zdrojů a po diskusi 

s odborníky, a to s ohledem na stanovený cíl a úkoly diplomové práce jsem stanovil tyto 

hypotézy: 

Hypotéza ě.1 

Předpokládám, že celkový průměrný objem nadýchaného vzduchu žáků při zátěži během 

hodin tělesné výchovy bude pětkrát až šestkrát větší než mimo zátěž v klidu [1], [18]. 

Hypotéza ě.2 

Předpokládám, že mezi žáky pátých a sedmých tříd nebudou významné rozdíly v objemu 

nadýchaného vzduchu během hodin tělesné výchovy. 

22 



S METODIKA VÝZKUMU 

V této kapitole konkretizuji užití vybraných metod výzkumu a popisuji organizaci a 

postup ve výzkumu. 

5.1 Metody získávání dat 

Pro realizaci cíle a úkolů práce jsme zvolili metodu laboratorního vyšetření a metodu 

měření srdeční frekvence. Získané údaje byly regresní metodou převedeny na množství 

nadýchaného vzduchu. Metoda laboratorního zátěžového vyšetření byla uskutečněna u 

výzkumného souboru, tj. 46 žáků dvou základních škol v Praze. Měření srdeční 

frekvence jsme provedli u stejného výzkumného souboru. 

5.1.1 Obecně k výzkumným metodám 

Existují různé metody sloužící k získávání dat pro výzkum funkcí lidského těla. Zde 

uvádím ty nejdůležitější vzhledem k naší práci. Metodou somatického měření se získají 

základní data antropometrie těla. Metoda měření složení těla umožňuje získat vybrané 

tělesné parametry. Metoda měření kapacity plic se nazývá spirometrie. 

Elektrokardiogram (EKG) je elektronická metoda měření srdeční frekvence. 

Laboratorní zátěžové vyšetření je metoda, z které lze například zjistit tělesnou zdatnost, 

kapacitu plic, srdeční frekvenci, % tuku na kilogram hmotnosti, reakci na 

submaximální zatížení a maximální funkční parametry, atd.. Ke zpracování získaných 

dat se používají statistické a jiné metody, jako je např. metoda regrese či korelace. 

Při volbě metodologického přístupu pro optimální řešení daného problému jsme 

použili výzkumnou metodu laboratorního zátěžového vyšetření, metodu měření srdeční 

frekvence sport-testery a metodu regrese. 
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5.1.2 Metoda laboratorního zátěžového vyšetření 

Laboratorní zátěžové vyšetření je metoda ke zjištění různých parametrů funkcí 

lidského těla pod aerobním a anaerobním zatížením. Součástí této metody je funkční 

zátěžová diagnostika, resp. spiroergometrické vyšetření a diagnostika anaerobních 

schopností, resp. testy rychlostně - silových předpokladů. 

Funkční zátěžová diagnostika (spiroergometrické vyšetřeru') zahrnuje základní 

antropometrii, stanovení tělesného složení, vyšetření plicních funkcí, maximální 

zátěžový test na běhacím koberci či bicyklovém ergometru (hodnoty stanovené na 

běhacím koberci jsou cca o 10% vyšší než hodnoty stanovené na bicyklovým 

ergometru), nebo ergometru pro práci horních končetin (klikový ergometr), dále pak 

stanovení pozátěžové koncentrace laktátu (a glukózy) v kapilární krvi, vyhodnocení 

max. parametrů funkcí oběhového a dýchacího systému, stanovení ventilačru'ho 

anaerobního prahu a tréninkových intenzit. 

Výsledky tohoto vyšetření dokumentuje grafický výstup, tabulka, protokol (obsahuje 

čtyři skupiny parametrů: reakci na submaximální zatížení, maximální parametry a údaje 

pro řízení tréninku), komentář k výsledkům a individuální tréninkové doporučení. 

5.1.3 Metoda zfskávání dat srdeční frekvence 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2 je k měření srdeční frekvence užívána metoda 

elektronického zjišťování srdeční frekvence. Při měření elektronickým způsobem je 

používán v dnešní době nejčastěji sport-tester a EKG. I dnes lze najít přístroje a texty 

propagující měření pulsu srdce bez použití hrudního pásu, ale zpravidla jde o přístroje 

(hodinky), které změří tep jen v okamžiku přiložení dvou prstů na příslušné místo 

hodinek. Pro sledování srdeční frekvence v delších časových intervalech, při pracovním 

zatížení, apod. byly konstruovány přístroje (kardiotachometry a kardiotachografy). 

Změna tělesné polohy z lehu nebo sedu do stoje vyvolá zrychlení pulsu ( ortostatická 

reakce). Při tělesném pohybu se puls zrychluje někdy ve dvou fázích: počáteční 

okamžité zrychlení je vyvoláno snížením vagového tonu, následná pomaleji nastupující 

tachykardie souvisí s vyšší aktivitou sympatiku. 

Změny srdeční frekvence při přesně odměřeném zatížení, např. na bicyklovém 

ergometru, jsou důležitým indikátorem zdatnosti oběhového systému. Ergometrické 
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testy se používají neJen při kardiologickém vyšetření, ale i v pracovním a tě

lovýchovném lékařství. Srdeční frekvence se u zdravého člověka zvyšuje souběžně se 

srdečním výdejem, jen v určitém rozsahu zatížení [5]. 

5.2 Postup a organizace výzkumu 

Pro správný postup řešení vytyčených úkolů byla nezbytná metodologická příprava, 

tj. studium odborné literatury, diskuse s vedoucím diplomové práce, dohoda o 

spolupráci se základními školami, získávání informací od odborníků k dané 

problematice. 

Při výzkumu jsme spolupracovali se dvěma základními školami, a to ZŠ Petřiny, 

Praha 6, a ZŠ Mikulandská, Praha 1. Pro lepší vztahy mezi školou ZŠ Petřiny a námi 

jsem si vzal dovolenou a pomohl jim s organizací dětského dne. Výběr žáků byl 

konzultován s řediteli škol a třídními učiteli vybraných tříd. Na rodičovském sdružení 

dne 22.9.2007 jsme informovali rodiče o tomto výzkumu a požádali je o písemný 

souhlas k provedení měření na jejich dětech. Zároveň rodiče potvrdili, že jejich děti 

netrpí žádnými respiračními nebo kardiačními problémy či nemocemi, a že se tedy 

mohou zúčastnit tohoto vyšetření. Rodiče také souhlasili s použitím údajů jejich dětí a 

výsledků námi naměřených hodnot v našem projektu. Následně jsme pak uskutečnili 

losování, abychom z každé ze dvou tříd v obou školách vylosovali 12 chlapců a 12 

dívek. 

Výzkum, resp. jeho první část, tj. laboratorní zátěžové vyšetření jsme provedli v 

laboratoři UK FTVS Praha dne 1.11.2007 u žáků ZŠ Petřiny a dne 8.11.2007 u žáků ZŠ 

Mikulandská. 

Druhou část výzkumu, tj. měření srdeční frekvence při hodinách tělesné výchovy 

jsme uskutečnili použitím sport-testerů, a to u celého výzkumného souboru dne 

29.11.2007 na obou základních školách v dopoledních hodinách tělesné výchovy. 

Dalšími kroky bylo zpracování výsledků z obou měření, což představovalo: 

a) roztřídění záznamových protokolů z laboratorního zátěžového vyšetření dle jmen a 

tříd a vložení záznamů srdeční frekvence z měření v hodinách tělesné výchovy do 

programu Polar v počítači. Toto jsme konzultovali s odborníkem na FTVS panem 

PaedDr. Josefem Horčicem, PhD, jelikož není jednoduché data ze sport-testeru převést 
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do počítače. K seznámení se s programem Polar a také kvůli nefunkčnosti přenosného 

zařízení mezi sport-testerem a počítačem jsem musel mnohokrát navštívit prodejnu 

Polar v Praze-Letná. Kvůli dosluhujícím sport-testerům a nekvalitnímu a starému 

přenosnému zařízení bylo velmi obtížné a časově náročné přenést data ze sport-testerů 

do počítače. 

Z údajů laboratorního zátěžového vyšetření jsem sestavil pro každého žáka databáze 

z tabulek a grafů s regresní křivkou do nichž jsem vložil hodnoty z měření srdeční 

frekvence během hodin tělesné výchovy. A za použití vytvořených regresí jsem zjistil 

celkový objem nadýchaného vzduchu v hodinách tělesné výchovy u každého žáka. 

5.2.1 Průběh laboratorm'ho zátěžového vyšetřeni 

Laboratorní zátěžové vyšetření bylo provedeno ve dvou dnech a to pro žáky ze ZŠ 

Petřiny Praha 6, dne 1.11.2007, a pro žáky ze ZŠ Mikulandská; Praha 1, dne 8.11.2007. 

Vyšetření proběhlo v laboratoři LSM na UK FTVS. Je to profesionální badatelské 

pracoviště, které představuje přední výzkumné pracoviště v oblasti pohybových a 

sportovních aktivit a fyziologie zátěže. Objem laboratoře je 120m3. 

Bylo zjištěno, že vybraní žáci netrpí žádnými respiračními nebo kardiačními 

problémy či nemocemi, a že se mohou zúčastnit tohoto vyšetření (viz kap. 4.2). Žáci 

byli nejdříve seznámeni s průběhem laboratorního zátěžového vyšetření. Žáci byli 

rozděleni do skupiny dívek a skupiny chlapců s dvěma šatnami podle norem MŠMT a 

pod vedením zkušených pedagogů a asistentů se uskutečnilo vlastní vyšetření: 

Nejprve proběhlo měření zahrnující základní antropometrii a stanovení tělesného 

složení. Žáci byly zváženi a změřena jejich tělesná výška. Přístrojem Nutriguard-M, 

který má čtyři svody pro čtyři frekvence, bylo zjištěno jejich tělesné složení při 100 

kHz, 50 kHz, 5 kHz, 1kHz. Hodnoty tělesného tuku byly vypočítány na základě 

predikční rovnice pro dětskou populaci. 

Vyšetření (spiroergometrické vyšetření) na běhacím koberci zahrnovalo 8 minutové 

rozcvičovací zatížení, a to 4 minuty při sedmi kilometrové rychlosti a další 4 minuty při 

devíti kilometrové rychlosti při nulovém sklonu pásu. Po přestávce, pokračoval další 

průběh vyšetření (maximální test), žáci začínali při devíti kilometrové rychlosti při pěti 

stupňovém sklonu pásu, po každé minutě se rychlost pásu zvyšovala o jeden kilometr až 

do vyčerpání. Při vyšetření žáci dýchali do analyzátoru vzduchu Teem 100 a každých 
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dvacet sekund byl proveden automatický záznam dechové ventilace. Srdeční frekvence 

zatížení byla průběžně registrována zaznamenávána sport-testerem Polar Vantage NV. 

Ilustrační fotografie č.l z průběhu laboratorního zátěžového vyšetření 

5.1.3 Průběh měření srdeční frekvence v hodinách tělesné výchovy 

Měření srdeční frekvence při hodinách tělesné výchovy bylo provedeno použitím 

sport-testerů u celého výzkumného souboru dne 29.11.2007 na obou základních školách 

v dopoledních hodinách tělesné výchovy (viz kap. 4.2). 

Jelikož snahou bylo, aby měření proběhlo na obou školách ve stejný čas pro budoucí 

využití tohoto měření v projektu Přírodovědecké fakulty UK Praha a Fakulty tělesné 

výchovy a sportu UK Praha, bylo zapotřebí dvou týmů. V každém týmu pak bylo 

potřeba muže a ženy, kvůli pomoci při nasazování hrudních vysílačů na hrudník žákyň 

a žáků. První tým tvořil pan PaedDr. Jiří Šafránek s paní učitelkou Mgr. Markétou 

Šafránkovou, který měřil a natáčel žáky na základní škole Mikulandská. Druhý tým, to 

byl Michal Hájek s posluchačkou FTVS Silvií Plívovou, který měřil a natáčel žáky na 

základní škole Petřiny. 
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Přestože jsme funkčnost každého sport-testeru a hrudního vysílače zvlášť 

kontrolovali, malé problémy se vyskytly. Každý tým měl k dispozici dva náhradní pásy 

a dva náhradní přijímače. Při hodině tělesné výchovy se některým žákům přerušil signál 

mezi sport-testerem a hrudním vysílačem, a tak byl urychleně vyměněn buď vysílač a 

nebo sport-tester. Většinou však šlo o chybu ve vysílači, protože ve vysílači nelze 

baterie měnit ani kontrolovat jejich stav a po jejich vybití je nutno vyměnit celý pás. 

Před hodinou tělesné výchovy byli žáci seznámeni s průběhem měření. Nejdříve si v 

oddělených šatnách nasadili na hrudník hrudní vysílače na elastickém pásu. Pro budoucí 

využití tohoto měření jsme průběh hodin tělesné výchovy snímali videokamerou. Každý 

žák dostal rozlišovací dres, aby mohl být jeho pohyb při hodině na DVD lépe 

monitorován. Na každém sport-testeru bylo číslo, které jsme si zapsali k jménu 

žákalkyně, abychom věděli při přenosu dat do programu Polar v počítači, komu jaké 

výsledky patří. 

Před začátkem hodiny tělesné výchovy se každý žák opět pro budoucí lepší 

rozpoznání z videozáznamu, nejprve představil do videokamery, kde byla vidět celá 

jeho postava s dresem. Na konci nástupu, dal pan učitel signál svojí píšťalkou a všech 

12 žáků si najednou zapnuli sport-testery. My jsme během hodiny řešili problémy s 

sport-testery a nebo hrudními vysílači a bez přestání jsme snímali videokamerou průběh 

hodiny z nejpřehlednějšího místa. Polovinu hodiny opět žáci na signál pana učitele 

označili na sport-testeru. Při konci hodiny na nástupu všichni najednou sport-testery 

vypnuli. Oba týmy postupovali stejně. Takto proběhly všechny měřené hodiny tělesné 

výchovy. 

/lustrační fotografie č.2 z měření srdeční frekvence při hodinách tělesné výchovy 
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5.3 Výzkumný soubor 

K výzkumu jsme získali 46 žáků dvou základních škol v Praze. Žáci byli ve věku od 

10 do 13let. Jelikož pro naší práci nebylo důležité žáky třídit do věkových skupin,či do 

skupin podle pohlaví, nechali jsme je ve skupinách podle tříd. Pro další využití 

naměřených výsledků jsou uvedena data narození každého žáka. 

5.3.1 ZŠ Petřiny 

Výzkumný soubor z 5. třídy ZŠ Petřiny, Praha 6, se skládal ze žáků: 

K.T., narozena 18.6.1997, LM, narozena 14.6.1997, A.C., narozena 31.5.1997, R.Š., 

narozen 24.3.1997, L.R., narozen 27.1.1997, L. V., narozena 13.9.1996, J.D., narozen 

16.12.1996, Š.H, narozen 11.12.1996, T.S., narozena 27.10.1996, MV., narozena 

22.11.1996, MM, narozen 27.9.1996, J.Ch., narozen 12.8.1996 

Výzkumný soubor ze 7. třídy ZŠ Petřiny, Praha 1, se skládal z žáků: 

B.D., narozena 7.1.1994, F.H, narozen 25.4,1995, J.B., 4.5.1994, MK., narozena 

27.5.1995, Š.K., narozena 31.8.1994, V.M, 12.9.1994, Š.N, narozena 1.8.1994, T.P., 

narozena 27.1.1995, V.T., narozen 1.11.1994, MV., narozen 18.8.1994, MV. , narozena 

21.4.1995, MČ., narozen 27.6.1994. 

5.3.2 ZŠ Mikulandská 

Výzkumný soubor z 5. třídy ZŠ Mikulandská, Praha 1, se skládal ze žáků: 

F.F., narozen 9.8.1996, J.F., narozen 20.6.1996, L.B., narozena 4.11.1996, D.H, 

narozena 17.5.1996, MH, narozen 24.6.1997, K.Ch., narozen 11.2.1997, V.P., narozen 

16.5.1997, K.J., narozena 1.4.1997, MK., narozena 12.8.1997, K.L., narozena 

16.4.1997 

Výzkumný soubor ze 7. třídy ZŠ Mikulandská, Praha 1, se skládal ze žáků: 

E.K., narozena 15.10.1993, S. V., narozena 29.3.1994, T.Š., narozena 20.5.1993, L.T., 

narozena 13.11.1993, O.B., narozen 27.12.1994, T.R., narozen 30.10.1994, MP., 

narozena 5.3.1994, T.Š., narozena 18.6.1994, MŠ., narozena 10.3.1994, P.B., narozen 

3.3.1995, D.H, narozen 8. 7.1995, J.P., narozen 10.6.1995 
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6 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

V této kapitole prezentuji konkrétní výsledky z měření laboratorm'ho zátěžového 

vyšetření, výsledků měření srdeční frekvence a převodu těchto výsledků k získání 

celkového objemu nadýchaného vzduchu žáků při hodinách tělesné výchovy. 

6.1 Výsledky laboratorního zátěžového vyšetření 

Výsledky z každého měření v laboratoři byly k dispozici za sedm dní po vyšetření. 

Každému ze žáků jsme dali kopii jeho výsledků s vysvětlením k daným údajům. 

Výsledky jsou na dvou stranách. Na úvodní straně jsou osobní informace o žákovi 

(jméno, datum narození, věk, výsledky ze somatického měření (výška, hmotnost, BIO, 

ECM/BCM, TBW, ICW, EDW, BMR, % tuku, TPH) a výsledky ze zátěže ( V02, 

V02/k.g, V, SF, R, a to ze zatížení v I. submax., II. submax. a max.). Na druhé straně 

jsou výsledky měřených hodnot spirometrem (V02, VC02/k.g, VE, RQ, V02/k.g, 

kcaVmin) po 20 sekundách od začátku zátěže do konce zátěže. 

Výsledky z laboratorm'ho zátěžového vy§etřeni každého žáka (protokoly) jsou 

vzhledem k jejich počtu (92 stran) ve zvláštni složce mimo diplomovou práci. 

Phldad strany ě.2 z protokolu žáka Václava Tichého je uveden v ph1oze ě.5. 

Příklad strany ě.l z protokolu žáka Václava Tichého je uveden v přfloze č.6. 

Souhrnné výsledky z laboratornfho zátěžového vy§etřenf obou §kol jsou v přflohách 

č. 7 (Tab.l.9) a l.B (Tab.l.JO). 
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6.2 Výsledky získávání dat srdeční frekvence 

Měření srdeční frekvence v hodinách tělesné výchovy proběhlo úspěšně. Byli pouze 

tři neměření žáci vzhledem k jejich nepřítomnosti. A čtyř žáků, u kterých kvůli 

vzniklým problémům se sport-testery nelze považovat jejich výsledky z měření za 

validní. A u tří žáků, nebylo možné použít záznamy z protokolu laboratorního 

zátěžového vyšetření. 

Dále uvádím jejich iniciály: 

T.Š. 7. třída ZŠ Mikulandská (chyběla na hodině TV) 

S. V. 7. třída ZŠ Mikulandská (chyběla na hodině TV) 

E.K 7. třída ZŠ Mikulandská (nevalidní hodnoty z lab. vyšetření) 

MH 5. třída ZŠ Mikulandská (chyběl na hodině TV) 

V.P. 5. třída ZŠ Mikulandská (nevalidní hodnoty z lab. vyšetření) 

F.F 5. třída ZŠ Mikulandská (nevalidní hodnoty z lab. vyšetření) 

MV. 7. třída ZŠ Petřiny (chyběl na hodině TV) 

MK 7. třída ZŠ Petřiny (nevalidní hodnoty z lab. vyšetření) 

V.M 7. třída ZŠ Petřiny (nevalidní hodnoty z lab. vyšetření) 

L.R. 5. třída ZŠ Petřiny (cvičil pouze část hodiny TV) 

Přiklad záznamu výsledků naměřených hodnot srdeční frekvence v hodinách 

tělesné výchovy žáka Václava Tichého je uveden v ph1oze č.9. 

Ostatn{ záznamy jsou vzhledem k jejich počtu (40 stran) jsou pfiloženy k diplomové 
práci na CD v přl1oze č.2, vytiltěny a založeny jsou v samostatné složce. 
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6.3 Převod výsledků regresní metodou 

K získání celkového objemu nadýchaného vzduchu během hodin tělesné výchovy u 

každého žáka (viz cíl práce) bylo třeba sestavit databáze z tabulek a grafů. Z údajů 

laboratorního zátěžového vyšetření jsem sestavil tabulku s hodnotami srdeční frekvence 

a hodnotami minutové plicní ventilace. Pro zpřesnění výsledků bylo třeba vložit do 

tabulky ještě průměrnou klidovou srdeční frekvenci dětí získanou z elektronického 

zdroje [23] a k ní přiřazenou hodnotu průměrné plicní ventilace získané z uvedeného 

odborného textu [16] (tyto hodnoty jsou v modré buňce tabulky databáze označené 

slovem - extra). Na základě této tabulky byl vytvořen graf, který ukazuje 

exponencionální regresní křivku. 

Výsledky srdeční frekvence změřené během hodin tělesné výchovy, které již byly 

převedené do programu Polar a rozdělené do pěti zón (max, vys, stř, níz, klid), jsem 

zadal do další tabulky. Ostatní tabulky v databázi jsou na sobě přímo závislé za použití 

vytvořené exponenciální regrese y =abx , kde se již po zadání výsledků srdeční 

frekvence změřené v průběhu během hodin tělesné výchovy automaticky dopočítají 

hodnoty objemu nadýchaného vzduchu během hodin tělesné výchovy. Tabulky také 

automaticky vypočítávají pravděpodobný objem nadýchaného vzduchu v klidových 

hodnotách, když jedinou proměnou je průměrná minutová plicní ventilace, a tu jsem 

určil podle váhy žáků. 

Průměrnou klidovou minutovou plicní ventilaci (závislou na váze žáka a dalších 

faktorech viz tabulka č.l) jsem použil z tabulek č.2a/ a č.2b/ z již zmíněného 

odborného textu [16], ve kterém je popsán výzkum, který byl zaměřen na zjištění 

objemu nadýchaného vzduchu při zátěži a to u 6 děvčat a 12 chlapců. Dále je z těchto 

výpočtů automaticky vypočítáván násobek rozdílu mezi objemem nadýchaného 

vzduchu během hodin tělesné výchovy a pravděpodobným objemem nadýchaného 

vzduchu v klidových hodnotách v průběhu hodin tělesné výchovy. 

Příklad databáze žáka Václava Tichého pro ilustraci toho, jak jsou zpracována 
data všech ostatních žáků, je uvedena v přfloze č.10. 

Ostatn{ databáze jsou přiloženy k diplomové práci na CD v př11oze č.3, vytištěny a 
založeny jsou v samostatné složce. 
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6.4 Výsledky zjišt'ování objemu nadýchaného vzduchu u žáků 

V této kapitole jsou konkrétní hodnoty celkového objemu nadýchaného vzduchu při 
hodině tělesné výchovy, pravděpodobný objem nadýchaného vzduchu v klidu a násobky 
rozdílů mezi těmito hodnotami všech žáků výzkumného souboru, a dále popisné 
charakteristiky výzkumných souborů jednotlivých tříd. 

Tabulka č. 8 a/ ukazuje souhrnné výsledky výzkumného souboru 5. tHdy ZŠ Petřiny 

Jméno Celkem TV VE Klid VE Násobek 
S.tř.Petříny (v litrech) (v litrech) 

K.T 681,08 286 
I.M 540,43 217 
A.C 705,17 307 
R.Š 1062,94 311 
L.V 1096,65 435 
J.D 1321,65 456 
Š.H 1411,79 457 
T.S 894,95 278 
M.V 973,25 301 
M.M 2031,60 472 
J.Ch 1106,69 311 
L.R. 

2,38 
2,49 
2,30 
3,42 
2,52 
2,90 
3,09 
3,22 
3,23 
4,30 
3,56 

Jl 1075,11 348,27 3,041 
a 394,44 84,76 0,58 _ 

p.- aritmetický průměr; o -směrodatná odchylka; Celkem TV VE (v Jitrech) =Celkový objem nadýchaného vzduchu pfi hodině 
TV; Klid VE (v litrech) = pravdlpodobný objem nadýchaného vzduchu v klidu; 
Nésobek =násobek rozdl/u v objemu vzduchu mezi" Celkem TV VE" a "Klid VE" 

Tabulka č. 8 bl ukazuje souhrnné výsledky výzkumného souboru 7. tHdy ZŠ Petřiny 

Jméno Celkem TV VE Klid VE Násobek 
7.tř.Petřlny (v litrech) (v litrech) 

B.D. 938,63 298 3,15 
F.H. 1289,92 427 3,02 
J.B. 1066,85 425 2,51 
Š.K. 944,99 286 3,30 
Š.N. 1059,36 422 2,51 
T.P. 1045,53 422 2,48 
V.T. 1109,80 413 2,69 
M.V. 993,44 422 2,35 
M.Č. 1502,97 442 3,40 
M.V. 
V.M. 
M.K. 

Jl 1105,72 395,22 2,821 
a 171,72 55,71 0,37 _ 

p. =aritmetický průměr; o =směrodatná odchylka; Celkem TV VE (v litrech) =Celkový objem nadýchaného vzduchu pfi hodiné 
TV; Klid VE (v litrech) = pravdipodobný objem nadýchaného vzduchu v klidu; 
Nésobek =násobek rozdl/u v objemu vzduchu mezi" Celkem TV VE" a "Klid VE" 
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Tabulka č. 8 c/ ukazuje souhrnné výsledky výzkumného souboru 5. třfdy 
ZŠ Mikulandská 

Jméno Celkem TV VE Klid VE Násobek 
S.tř.Mikulandská (v litrech) (v litrech) 

J.F. 1165,54 458 2,54 

LB. 1589,89 632 2,52 

D.H. 1279,68 698 1,83 

K. CH. 1705,60 667 2,56 

K.J. 1297,77 435 2,98 

M.K. 1063,30 455 2,34 

K.L. 896,97 492 1,82 

F.F. 
V.P. 
M.H. 

... 1285,54 548,14 2,37 
a 262,96 104,45 0,39 

Jl.= aritmetický průměr; o =směrodatná odchylka; Celkem TV VE (v litrech) =Celkový objem nadýchaného vzduchu pfi hodině 
TV; Klid VE (v litrech) =pravděpodobný objem nadýchoného vzduchu v klidu; 
Nlisobek =násobek rozdilu v objemu vzduchu mezi" Celkem TV VE" a "Klid VE" 

Tabulka č. 8 dl ukazuje souhrnné výsledky výzkumného souboru 7. tlfdy 

ZŠ Mikulandská 

Jméno 
7 .tř.Mikulandská 

L.T. 
O.B. 
T.R. 
M.P. 
T.K. 
M.Š. 
P.B. 
D.H. 
J.P. 
E.K. 
s.v. 
T.Š. 

Celkem TVVE 
(v litrech) 

1381,26 
1001,38 
1069,24 
1621,68 
2013,66 
1639,65 
1758,68 
2140,61 
1740,97 

Klid VE 
(v litrech) 

592 
470 
597 
620 
639 
591 
722 . 
716 
717 

Násobek 

2,33 
2,13 
1,79 
2,62 
3,15 
2,77 
2,44 
2,99 
2,43 

... 1596,35 629,33 2,521 
a 364,88 76,93 0,40 _ 

Jl.= aritmetický průměr; o =směrodatná odchylka; Celkem TV VE (v litrech) =Celkový objem nadýchaného vzduchu při hodině 
TV; Klid VE (v litrech) =pravděpodobný objem nadýchoného vzduchu v klidu; 
Nlisobek =násobek rozd{[u v objemu vzduchu mezi" Celkem TV VE" a "Klid VE" 
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Průměrné hodnoty celkového objemu nadýchaného vzduchu žáků při hodině tělesné 

výchovy u souborů třfd. 

(u=394,44) 5.tř.ZŠ Petřiny 1075litrů 

(u=262,96) 5.tř.ZŠ Mikulandská 1285 litrů 

součet tříd 2360 litrů 

1105 litrů 7.tř.ZŠ Petřiny (u=171,72) 

1596 litrů 7.tř.ZŠ Mikulandská (u=364,88) 

2701litrů 

RozdO mezi souborem pátých a sedmých třfd je 341litrů. 

Každý žák průměrně nadýchal1265 litrů vzduchu při hodinách tělesné vVchovv. 

Průměrný násobek rozdOu mezi celkovým objemem nadýchaného vzduchu žáků při 

hodině tělesné výchovy a pravděpodobným objemem nadýchaného vzduchu v klidu u 

souborů třfd. 

5.tř.ZŠ Petřiny 3,04 2,82 7.tř.ZŠ Petřiny 

5. tř.ZŠ Mikulandská 2,37 2,52 7.tř.ZŠ Mikulandská 

Průměrný násobek rozdOu je 2,68 

Tzn., že se žáci průměrně nadýchali dvakrát až třikrát více vzduchu při hodinách 

tělesné výchovy než v pravděpodobných klidových hodnotách. 
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7 DISKUSE 

Pro přehlednost této kapitoly jsem rozčlenil diskusi na dvě části, na diskusi o cíli a 

úkolech a na diskusi vztahující se k hypotézám. 

7.1 Diskuse k cíli a úkolům 

Cílem diplomové práce bylo zjistit celkový objem nadýchaného vzduchu žáků při 

hodinách tělesné výchovy na prvním a druhém stupni základní školy. Postup ke splnění 

cíle práce uvádím v kapitole 5.3. V kap.2 Přehled literatury uvádím, že v zahraničí bylo 

uskutečněno mnoho výzkumů s podobným cílem, ale žádný se netýkal průběhu hodin 

tělesné výchovy. Proto je svým způsobem tato práce průkopnická a dobře doplňuje již 

provedené výzkumy a je přínosem do již několikrát zmíněného projektu Přírodovědecké 

fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. 

Vím, že můj postup k získání objemu nadýchaného vzduchu během hodin tělesné 

výchovy není zcela přesný a že se od přesného měření liší v několika litrech. Například 

spirometrem K4, který je upevněn během cvičení na zádech, lze změřit objem 

nadýchaného vzduchu při zátěži velmi přesně, ale pro děti je toto měření nevhodné a 

těžkopádné. Navíc nebylo možné k našemu výzkumu tyto přístroje zajistit, a to zejména 

kvůli jejich nedostupnosti a vysoké ceně. 

Naměřené hodnoty byly získány z celkem početného výzkumného souboru, a tak se 

domnívám, že závěrečné výsledky lze považovat za vypovídající o objemu vzduchu, 

který nadýchají žáci při hodinách tělesné výchovy. 

K dosažení cíle práce bylo nutné splnit vytyčené úkoly (kap. 3), jejichž provedení je 

popsáno v kapitolách 5 a 6. Zde připojuji několik poznámek a úvah: 

Úkol 1/ Provést laboratorní zátěžové vyšetření vybrané skupiny žáků ze dvou 

základních šlrol. 

Tento úkol byl základním krokem ke splnění cíle práce. Musel být nejprve proveden 

výběr základních škol. Základní školy byly vybrány vedoucím práce panem PaedDr. 

Jiřím Šafránkem. Byly vybrány školy v různých charakterech místních podmínek města 

Prahy. ZŠ Mikulandská reprezentovala centrum města v údolí řeky Vltavy s velkou 
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frekvencí provozu motorových vozidel v blízkosti školy. ZŠ Petřiny reprezentovala 

okraj města na větraném návrší v blízkosti zeleně. Pak musel být vybrán výzkumný 

soubor žáků z obou škol, což bylo bez problémů jak ze strany škol, tak i ze strany 

rodičů, jak je popsáno v kap. 5.2. 

Provedení laboratorního zátěžového vyšetření bylo velmi dobré. Ovšem o samotném 

vyšetření si myslím, že jsme udělali chybu, protože námi zkoumaný soubor nebyl 

změřen v klidových hodnotách srdeční frekvence ani v klidových hodnotách minutové 

plicní ventilace, a to způsobilo, že bylo potřeba přidat průměrné hodnoty z jiných 

výzkumů, abych mohl dojít k cíli práce. 

Dalším nedostatkem dle mého úsudku jsou nepřesná data v několika protokolech 

z laboratorního zátěžového vyšetření. U dvou žáků jsou uvedeny výrazně vyšší hodnoty 

minutové plicní ventilace při nižších hodnotách srdeční frekvence, než které jsou 

uvedeny při vyšších hodnotách srdeční frekvence u stejných žáků. Hodnoty těchto žáků 

jsem nepoužil k dosažení cíle práce. Tento nedostatek mohl být zapříčiněn buď lidským 

faktorem, a to špatným zápisem do protokolu, který byl proveden ručně, nebo 

zastaralým nedobře fungujícím spiroergometrem, či špatným držením hadice 

spiroergometru v ústech žáků. 

Myslím si také, že by bylo lepší, aby žáci začínali na nižších rychlostech, a nebo, aby 

byla rychlost přidávána pozvolněji a to proto, že většina žáků byla vyčerpána již ve třetí 

minutě vyšetření na běhacím koberci. 

Výše uvedené nedostatky ve vyšetření měli z největší pravděpodobností za příčinu, 

že zakřivení exponenciální křivky v grafu bylo nepřesné a graf ukazoval minusové 

hodnoty, což způsobilo, že výsledky byly až nesmyslné. Odstranění tohoto problému 

popisuji v úkolu /3/. 

Před začátkem celé práce jsme měli konzultace s odborníky, a to mimo jiné i 

s panem Doc. MUDr. Janem Hellerem, CSc., z nichž nám někteří doporučili provést 

laboratorní zátěžové vyšetření tak, aby pohyb žáků během měření byl velmi podobný 

pohybu při hodinách tělesné výchovy. Což znamená, že bychom museli každého žáka 

měřit průměrně 70minut (samotné vyšetření+ somatické měření s měřením tělesného 

složení), což se jevilo jako nejpřesnější měření, ale bylo z časových a mnoha dalších 

důvodů neproveditelné. Z těchto důvodů jsme hodiny tělesné výchovy snímali kamerou 
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k pozdějšímu možnému rozboru pohybu žáků spojeného s jejich srdeční frekvencí 

v daný okamžik. Záznamy těchto hodin jsou v příloze č.4. 

Úkol2/ Změřit srdeční .frekvenci pomocí sport-testerů Polar Vantage NVv průběhu 

hodin tělesné výchovy na základních školách ve vybraných pátých a sedmých třídách. 

Při plnění tohoto úkolu práce nevznikly dle mého úsudku žádné výrazné nedostatky 

či chyby, které by mohly negativně ovlivnit výsledky. Bylo třeba dvou týmů, jak se 

zmiňuji v kapitole 4.2.2, a přesně dodržet předem pečlivě naplánovaný postup při 

měření a snímání videokamerou. Jediným drobným nedostatkem bylo, že jedna ze 

zapůjčených videokamer neměla vyčištěnou hlavu, a tak je začátek hodiny tělesné 

výchovy u týmu č.2 velmi nekvalitní. Samotné přehrání záznamu z hodin na DVD jsem 

si zaplatil u firmy CE Videoassist renta!. 

Důležité bylo následné zpracování výsledků z obou měření, které jsme konzultovali s 

odborníkem panem PaedDr. Josefem Horčicem, PhD, z UK-FTVS Praha. Roztřídění 

záznamových protokolů z laboratorního zátěžového vyšetření dle jmen a tříd a vložení 

záznamů srdeční frekvence z měření v hodinách tělesné výchovy do programu Polar 

v počítači bylo ovšem kvůli dosluhujícím sport-testerům a nekvalitnímu a starému 

přenosnému zařízení velmi obtížné, což pak vyžadovalo několik dní nepřetržité práce. 

Kvůli nefunkčnosti přenosného zařízení mezi sport-testerem a počítačem jsem musel 

mnohokrát navštívit prodejnu Polar v Praze-Letná. 

Ještě bych chtěl poznamenat, že původním plánem bylo uskutečnit měření srdeční 

frekvence během hodin tělesné výchovy třikrát v roce po měsíčních pauzách na obou 

školách ve stejný čas a den. Bohužel to nebylo možné, protože po prvním měření se 

začala opravovat střecha tělocvičny na ZŠ Petřiny a oprava se kvůli komplikacím 

protáhla na půl roku. A tak další měření neproběhla. 

Odpověď na případnou otázku proč jsme vybrali 5. a 7. třídu základní školy je 

jednoduchá, protože jsme chtěli mít výzkumný soubor z prvního a druhého stupně ZŠ. 
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Úkol 3/ Stanovit pravděpodobný objem nadýchaného vzduchu každého žáka během 

hodin tělesné výchovy z naměřených hodnot srdečních frekvencí a výsledků 

laboratorního zátěžového vyšetření použitím regresní křivky. Stanovit průměry 

nadýchaného vzduchu u souborů žáků. 

Při plnění tohoto úkolu jsem se setkal s řadou problémů. Grafy závislosti srdeční 

frekvence a minutové plicní ventilace jsem mohl buď kreslit ručně a nebo vytvořit graf 

s regresní exponenciální křivkou v počítačovém programu Excel. Po mnoha 

konzultacích s panem Mgr. Jiřím Balášem a radách pana Doc. MUDr. Zdeňka Vilikuse, 

CSc., z FTVS-UK Praha, jsem došel k závěru, že při použití programu Excel budou 

výsledky z převodu přesnější, než kdybych graf závislosti kreslil ručně. Dalším 

důvodem proč jsem zvolil program Excel, bylo mnohem přínosnější použití grafů a 

tabulek pro projekt Přírodovědecké fakulty UK Praha a Fakulty tělesné výchovy a 

sportu UK Praha. Musím uvést, že jsem několik grafů nakreslil i ručně a výsledky byly 

velmi zkreslené, protože při vytvoření grafu a při nanášení hodnot do grafu se velmi 

lehce udělá spousta chyb, oproti vkládání dat do programu Excel. Vytvoření grafu 

v Excelu a k němu patřící regresní rovnici nebylo vůbec jednoduché, takže jsem musel 

požádat o pomoc odborníky z kalifornského institutu na software Ing. Neil Hand a Ing. 

Karla Konvičku z matematického ústavu v Kalifornii. Tito odborníci vytvořili shodný 

regresní exponenciální graf, který byl použit v práci [15]. Což mě utvrzuje ve správnosti 

tohoto kroku. 

Ovšem vzhledem k malému počtu dat z laboratorm'ho zátěžového vyšetření, a to 

kvůli tomu, že většina žáků byla vyčerpána již ve třetí minutě vyšetření na běhacím 

koberci, ukazoval graf minusové hodnoty, což pak způsobilo, že výsledky byly až 

nesmyslné. Bylo tedy třeba vložit průměrné klidové hodnoty srdeční frekvence a k nim 

přiřazené hodnoty průměrné plicní ventilace (viz kap. 6.3). Tímto krokem byl tento 

problém vyřešen a graf již nemohl ukazovat mínusové hodnoty. Pokud by námi 

zkoumaný soubor byl změřen v klidových hodnotách srdeční frekvence a v klidových 

hodnotách minutové plicní ventilace, nebylo by tohoto kroku zapotřebí. 

Další data, pravděpodobný objem nadýchaného vzduchu v klidových hodnotách, 

násobek rozdílu mezi objemem nadýchaného vzduchu během hodin tělesné výchovy a 

pravděpodobným objemem nadýchaného vzduchu v klidových hodinách během hodin 
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tělesné výchovy, jsou automaticky vypočítána vloženými rovnicemi, a proto mohu 

konstatovat, že jsou tyto hodnoty správné. 

Sečtením průměrných hodnot pátých tříd byl stanoven průměrný objem nadýchaného 

vzduchu u obou souborů žáků pátých tříd. Stejný postup byl zvolen u sedmých tříd. 

Odečtením takto získaných průměrných hodnot pátých a sedmých tříd byl stanoven 

rozdíl v objemu nadýchaného vzduchu mezi pátými a sedmými třídami. 

Domnívám se, že se všechny úkoly v rámci mých možností podařilo vyřešit a navic 

jsem diky tomu z/skal mnoho nových zkušeností a poznatků. Myslfm si, že má práce 

přinesla dalši poznatky ze fyzické zátěže žáků na základních školách a je nemalým 

pHspěvkem k projektu Přírodovědecké fakulty UK Praha a Fakulty tělesné výchovy a 

sportu UK Praha. 
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7.2 Diskuse k hypotézám 

Hypotéza ě.1 

Předpokládám, že celkový průměrný objem nadýchaného vzduchu žáků při zátěži během 

hodin tělesné výchovy bude pětkrát až šestkrát větší než mimo zátěž v klidu. 

Vzhledem k prostudované literatuře [1], [18] jsem se domníval, že se žáci nadýchají 

pětkrát až šestkrát více vzduchu, než kdyby byli v klidu. Výsledky našeho výzkumu 

ukazují, že se žáci během hodin tělesné výchovy pravděpodobně průměrně nadýchali 

dvakrát až třikrát více vzduchu než při pravděpodobných klidových hodnotách (viz 

kap.6.4). Proto se tato hypotéza nepotvrdila. 

Výsledky jsou samozřejmě ovlivněny tím, že měření proběhlo na dvou základních 

školách, kde je možný trochu jiný přístup učitelů k výuce tělesné výchovy a rozdílný 

čas vymezený pro hodinu tělesné výchovy. V základní škole Mikulandská trvala hodina 

tělesné výchovy déle než na základní škole Petřiny. V základní škole Petřiny se žáci 

průměrně pohybovali s vyššími hodnotami srdeční frekvence než na základní škole 

Mikulandská. I přes výše uvedené odlišnosti mezi oběma základními školy nejsou ve 

výsledcích výrazné rozdíly. 

Hypotéza č.l 

Předpokládám, že mezi žáky pátých a sedmých tříd nebudou významné rozdíly v objemu 

nadýchaného vzduchu během hodin tělesné výchovy. 

Výsledky našeho výzkumu vykazují malý rozdíl v objemu nadýchaného vzduchu 

žáků během hodin tělesné výchovy mezi průměrnými hodnotami souborů pátých a 

sedmých tříd (viz kap.6.4.). Tato hypotéza se potvrdila. 
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8 ZAVER 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit objem nadýchaného vzduchu žáků při 

hodinách tělesné výchovy na prvním a druhém stupni základní školy. 

Na základě studia odborné literatury, provedení samotného výzkumu, zpracování 

výsledků z výzkumu a diskuse s odborníky, se domnívám, že je velmi málo praktických 

a vhodných metod převedení hodnot srdeční frekvence získané v průběhu fyzické 

aktivity jedince přímo v terénu na objem nadýchaného vzduchu. Námi použité metody a 

postup ve výzkumu považuji za správný, praktický a použitelný pro měření většího 

výzkumného souboru, a tak se domnívám, že cíl diplomové práce byl splněn. 

Výzkumu se účastnilo 46 žáků, z toho ve všech jeho částech 36 žáků (19 dívek, 17 

chlapců) . 

Z výzkumu této diplomové práce je možné uvést následující závěry: 

)o> Převod hodnot srdeční frekvence na objem nadýchaného vzduchu regresní metodou 

při dodržení postupu lze považovat za správný, všeobecně a snadno použitelný 

(viz kap.6.3). 

)o> Žáci nadýchali během hodin tělesné výchovy v průměru dvakrát až třikrát více 

vzduchu, než kdyby byli po stejnou dobu v klidu. Konkrétní výsledky jsou uvedeny 

v kap. 6.4 a v příloze č.3. 

)o> Průměrně žáci nadýchali 1265litrů vzduchu během hodiny tělesné výchovy. 

Konkrétní výsledky každého žáka jsou uvedeny v kap. 6.4. a v příloze č.3. 

)o> Průměrná hodnota objemu nadýchaného vzduchu u souborů tříd: ZŠ Petřiny 7.tř. 

1105 litrů za hodinu TV, ZŠ Petřiny 5.tř. 1075 litrů za hodinu TV, ZŠ Mikulandská 

7.tř. 1596litrů za hodinu TV a ZŠ Mikulandská 5.tř. 1285litrů za hodinu TV (viz 

kap. 6.4). 

)o> V objemu nadýchaného vzduchu během hodin tělesné výchovy nejsou výrazné 

rozdíly mezi žáky pátých a sedmých tříd. 
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~ Vlastní poznatky a zkušenosti z přípravy a provedení výzkumu, které by mohli do 

budoucna zjednodušit a zpřesnit podobné výzkumy uvádím v kap. 7.1. 

Lze očekávat, že na tuto práci naváže studie, která bude mít za úkol zjistit, jak je 

ovlivňováno zdraví žáků cvičících v tělocvičnách, kde se vyskytuje větší prašnost. Jestli 

jim místo upevňování nehrozí zdravotní komplikace dýchacího ústrojí. Bude 

pravděpodobně nezbytné přehodnotit normy prašnosti Ministerstva zdravotnictví a 

poukázat na potřebu větší čistoty v tělocvičnách. 

Dovoluji si znovu konstatoval, že výsledky této diplomové práce mohou být 

významným příspěvkem pro projekt Přírodovědecké fakulty UK Praha a Fakulty tělesné 

výchovy a sportu UK Praha. 
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10 PRILOHY 

Ph1oha ě.l 

Výsledky (protokoly) z laboratorniho zátěžového vyletfeni jsou vzhledem k jejich 

velkému počtu stran (92 stran), založeny mimo diplomovou práci v samostatné 

složce. Příklad protokolu je v příloze č.5 a č.6. 

Příloha ě.2 

Výsledky záznamů žáků z naměfených hodnot srdečn{ frekvence v hodinách 

tělesné výchovy jsou vzhledem k jejich počtu (40 stran) v sámostatné složce mimo 

diplomovou práci. Příklad záznamu výsledků je v příloze č.9. 

Pn1oha ě.3 

Databáze tabulek a grafů jednotlivých žáků jsou přiloženy k diplomové práci 

pouze v elektronické formě na CD, a to kvůli jejich velkému počtu. Vytištěné a 

založené jsou v samostatné složce mimo diplomovou práci. Příklad databáze je 

v příloze č.lO. 

Ph1oha ě.4 

Videozáznam průběhu hodin tělesné výchovy jsou přiloženy k diplomové práci 

v elektronické formě na DVD. 
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Příloha č.S 

Pffklad strany č.2 z protokolu žáka Václava Tichého 

Name Tichý,Václav 
Time 01:32:05 Date 01/29/03 ID# 13 
Weight 43.5 kg Temperature 26 Pressure 750 Height 155.4 cm Age 13 
Sex Male Race 
Protocol Tested By Physician PeakPower 
Comment: 
7/9, 

Time HR V02 V C02 VE RQ V02/kg FE02 FE C02 kcal/min 
00:00 o o o 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
00:00:20 o 350 430 11.3 1.23 8.05 0.00 0.00 1.77 
00:00:40 o 750 820 20.6 1.09 17.25 0.00 0.00 3.79 
00:01:00 o 1240 1320 33.9 1.06 28.51 0.00 0.00 6.26 
00:01:20 o 1340 1580 39.2 1.18 30.81 0.00 0 .00 6.76 
00:01:40 o 1480 1700 41.0 1.15 34.03 0.00 0.00 7.47 
00:02:00 o 1440 1870 46.7 1.30 33.11 0.00 0.00 7.27 
00:02:20 o 1480 1920 46.3 1.30 34.03 0.00 0.00 7.47 
00:02:40 o 1540 2160 54.6 1.40 35.41 0.00 0.00 7.77 
00:03:00 o 1530 2190 55.1 1.43 35.18 0.00 0.00 7.72 
00:03:20 o 1620 2390 61.2 1.48 37.25 0.00 0.00 8.18 
00:03:40 o 1650 2450 60.2 1.48 37.94 0.00 0.00 8.33 
00:04:00 o 1660 2530 64.5 1.52 38.17 0.00 . 0.00 8.38 
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PřUoha č.6 

Pfíklad strany č.l z protokolu žáka Václava Tichého 

. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univel2ity Karlovy v Praze ' . .,/ 

Laboratoř sport~! motoriky ~ 

Vedouet pracoviště: prof. Ing. Václav Sune, CSc. 
/ 

JMÉNO ~ ~ A'C i 1} V Tt Ct·f Y !sPORT; " ,r> !, -.qJ;;. ! , ~· i G. . -{ 
Datum narození: IJ .'/ .'J ·( ífél L; ' ..\ 

I • I · 

Datum vy!etřeni: 
. 1/! ,;Q (/(,l '::;-. I . 

Věk: 4 .~ Maximálnf zátěžový test : {\f i počátečnf zatížení : 

Výška {cm): . , ~ ' t:' w,7oťNikg} : stupňování: _, 

Výška v sedě {cm): Max. výkon (J<mfh, W, sklon) : . 
čas (min): 

Hmotnost (kg) : 4- 1, '{ klid l.subm. ll.subm. max. 
810 (Ohmy): 

{. .. , ) 

I -r r-' Zatíženi: + ( 

· ECMIBCM: o' }1 vo2 (!/min) ( I ~ ~) .. 'i/ '7 ~ 
' ' /,. {, . -

TBW (1}: •' '> VO~g{ml} 1 'I I 7(1; I 57? 
ICW (1}: ,;: 1 ? V02fkg ATH {ml) 

ECW (1): / I,} V (llmin) ·: '· \ "' " L 
f ,_, ) 

1.' ,( ,_ 

BMR (kcal); fl; .. ,_] %Cl!{o/..) 

%tuku: / {..'/ 7 SF {min'1) 
/ ., 

.) Hl :?<7 ý 

%TPH: OF (min"1) I 
TPH (kg) 

f ". 

) ."/; L) 0 2tep(ml) 

0 2tep/kg(ml) 

R UL} /. c1.Gf:? -;?'Oe;;; 

VEq02 

Vr{l) 

TK(torr) 

V02(%max) 

.SF (~~m3X~ 

Vent. Anaer. Práh: V~Q/min) = 7 7''-? %max. ~i) I 
(km/h, S%)= 

,." l. r 
// / % ma:x. 

SF(min"1): = ~~,I 1 
' ' %max. n9 

LA max. (mmol/1) SFe (min-1}: ?i 
SF an {min"1

} : '· 
·lt;f 

'4.. ' +..1 

čas/1 km (min) : ...:.::· (/ ~) 
' 

Průměr I 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

zátěž q /Í •~ 11 11-L 11~ 
- ,/ 

SF 1 -~)' '~1/r J '.'ť·/\ -;:i~ \4 

~C'ť 
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Příloha ě.7 

Tabulka č. 9 ukazuje souhrnné výsledky 5. a 7. tildy ZŠ Petřiny 

Da1um~ní: 1.11.2007 
~ Petříny kondice bih 

Jm6no 
vfk vflb 

roky cm 
Bartoš Jili 13 168,2 

apel< Michal 13 167,8 
Mikoljak Vladislav 13 165,1 
TIChý Václav 13 155,5 
Valenta Michal 13 159,7 
Dl'eVIková Bar. 13 150,1 
K~Jichová Stěp. 13 162,1 
Nováková Sárka 13 172,2 
Hamouz Filip 12 161,1 
Vaverková Mon. 12 160,0 
Kindlová Míša 12 161,8 
Poapíchalová T. 12 162,2 
Chlflil Jakub 11 147.9 
Doležal Jakub 11 166,4 
Hradečný Simon 11 154,9 
MBikner Marek 11 154,6 
Slivková Tereza 11 137,6 
Vaňková Markéta 11 152,6 
Vlková Lucie 11 145,9 
Roubínek Ladisl. 10 150,6 
§imunek Robert 10 136,2 
Czeizelová A 10 136,5 
Machková lva 10 146,5 
Tučiová Klára 10 141.7 

/~~aboratoř sportovní motoriky FTVS UK Praha 
• ~ J. Martlho 31, 162 52 Praha 6 . ~ ~ ~ ! 

~~.\Y; c:#r-
' -ECM/ 

/BCM 
~ku 

kg " 55,0 0,95 12.2 
59,1 0,99 14,3 
69,6 1,02 20,2 
43,8 0,78 10,9 
47,5 0,95 11,8 
31,6 1,03 12,1 
37,8 1,37 12,2 
54,8 1,17 15,2 
47,6 1,11 11,8 
51,8 1,05 19,5 
59,7 1,13 19,8 
50,1 1,26 17,8 
35,6 1,00 12,4 
46,9 1,15 9,7 
48,5 0,93 14,5 
52,6 1,06 15,8 
36,3 0,95 14,5 
37,1 1,05 14,3 
35,3 1,31 15,1 
36,1 1,12 11,8 
28,2 1,03 12,3 
30,4 1,16 14,1 
36,4 1,03 13,3 
37,6 1,08 15,9 

rtiílí:lf,c i> ATH 
VO,.kg·' SF 

kg ml.kg· tmin· 

48.3 23.9 177 
50,6 22,1 179 
55,5 26,0 196 
39,0 19,1 153 
41,9 21,9 151 
27,8 24,6 175 
33,2 24.5 175 
46,5 23,2 185 
42,0 24,2 164 
41,7 28,8 188 
47,9 25,4 196 
41,2 19,9 162 
31,2 22,4 148 
42,3 18,6 152 
41,4 22,3 151 
44,3 21,0 164 
31,0 21,6 176 
31,8 18,3 178 
30,0 15,6 165 
32,1 24,3 175 
24,7 20,3 175 
26,1 18,4 189 
31,6 14,9 175 
31,6 18,6 174 

f'~tfl,fuW'; ;;: , MAX 

VO.kg·' SF ·- I vo,.kg·' v 
ml.kg· t.min· km.h" • ml. kg· f.m1n 

29,0 186 12 40 45.0 90.3 
29,2 192 13 20 48,0 81,0 
25,5 191 10 40 36,3 80,3 
26,9 177 12 60 53,8 84,2 
26,3 169 14 40 55,4 85,0 
26,8 190 10 60 40,0 56,0 
31,9 197 12 40 46,0 70.0 
28,5 201 12 20 43,6 78,0 
30,0 177 13 40 51,0 78.3 
34,0 196 10 40 37,0 56,0 
28,1 204 11 20 35,4 62,0 
25,3 187 11 40 38,1 72,0 
28,3 173 13 60 53,4 70,0 
27,2 175 12 60 49,4 64,0 
25,8 172 13 20 50,6 70,0 
26,6 164 12 20 40,0 62,0 
28,6 197 11 40 40,0 45,0 
21,5 191 10 60 38,2 52,6 
24,9 188 11 60 44,2 60,0 
29,6 193 12 20 46,0 68,0 
25,6 190 12 40 48,1 67,0 
20,1 195 10 60 39,0 53,0 
25,4 186 11 60 42,6 54,0 
23,1 185 11 20 40,0 60,7 

~ 

SF La AIIP 
t.min· mmoiJ t.min· 

206 10,3 185 
216 10,8 193 
208 9,8 185 
204 10,8 183 
199 11,9 180 
207 11,3 186 
214 10,8 190 
214 10,3 191 
211 11,3 188 
202 8,7 181 
215 10,3 192 
205 10,1 183 
202 11,3 182 
196 10,5 177 
202 9,8 181 
185. 10,1 168 
209 9,5 186 
202 10,3 181 
203 10,8 182 
208 11,1 187 
217 10,3 194 
210 10,3 188 
202 9,8 181 
213 10,5 190 

Prahy 

eas %~ AEP ANZ 
min.km· vo, t.mln· t.min" 

5:08 73,9 165 196 
5:02 74,2 173 204 
5:19 71,0 165 196 
5:00 76,0 163 194 
4:52 74,9 160 191 
5:06 73,0 166 197 
5:08 73,6 170 201 
5:10 73,0 171 202 
4:55 74,6 168 199 
5:23 71,4 161 192 
5:17 72,0 172 203 
5:12 72,0 163 194 
5:00 75,9 162 193 
5:05 74,0 157 188 
4:58 74,0 161 192 
4:55 72,0 150 178 
5:14 72,0 166 197 
5:15 72,9 161 192 
5:12 73,6 162 193 
5:05 74,0 167 198 
503 74,3 174 205 
5:10 72,6 168 199 
5 14 74,0 161 192 
5:08 73,6 170 201 
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Při1oha č.8 

Tabulka č. JO ukazuje souhrnné výsledky 5. a 7. třfdy ZŠ Mikulandská 

DaiWn vyěet/enl 8.11.2007 
zA Mlkulands~á kondice běh 

r ( v6t wflta ....... 
I rok)' an 

Kundrtová E. 14 160,1 
ISkochové Ter. 14 168,2 
Tančevová L. 14 168,5 
l~jard Olivie 7<" 13 149,4 
Rukavička Tom 7-ť 13 151 ,0 
~einovičová S. 13 169,0 
Pavllkové Mon. 13 1572 
ISmigovová Ter 13 162,1 
ISkůtcvé Marie 13 167,3 
Brach Petr f 12 159,5 
Hotový Dan. ( 12 154,8 
PéC Jáchym ' 12 161,4 
Facincani Fil. 11 1530 
Fonnan Jakub 11 142,3 
~lllllnovál . 11 161 ,4 
~váDebor h 11 151,7 
Hln1 Moris 10 136,0 
Chaloupka Kr. 10 163,7 
~nyakV 10 148,3 
uzková Klára 10 151,6 

Krtatová M<chaE a 10 147,9 
Lukaěová Klára 10 133,9 

, .... "\Laborator sportovni motoriky FTVS UK Praha 
{ ~ J. Martlho 31, 162 52 Praha 6 

'• fl J ,, _ _.. .. 
fCM/ .. ~· ···:<·ff/i lf.ť :• o'· MAX 

llmot %11Jilu A111 :'-- '-' . 
lB CM VO,.kg'1 SF va.~g·' SF ·~ t VO,.kg·' v 

kg 'll kg ml.kg· t.miri ml.kg' t.rrin· km.h· I ml. kg· l.mirf 

47,1 0,87 17.3 38,9 31 ,2 176 34,4 184 12 20 48,4 70,0 
56,0 1,02 20,1 44,7 32,3 193 37,3 196 12 60 47,4 82,0 
60,3 0,91 17,9 49,5 32,4 169 36,5 184 11 60 41,3 66,3 
37.8 0,99 11 ,9 33,3 26,3 154 34,0 172 12 60 51.3 48,0 
35,5 0,86 12,2 31,2 22,9 150 29,4 154 14 20 61,4 69,0 
56,3 0,95 165 47,0 32,9 184 35,0 194 12 20 46,5 79,2 
45,4 1,04 15,5 38 3 30,9 184 36,9 194 11 20 42,0 56,0 
53,4 111 17,0 44,3 30,2 163 41 5 199 11 60 46,7 77,2 
51 ,7 1,03 18,3 42,6 27,8 175 33.5 187 13 40 53,4 76,3 
47,8 o 89 13,5 41,3 24,8 150 37,2 175 12 40 55,3 71 ,0 
47,2 0,90 14,3 40,5 25 5 163 35,5 180 12 40 50,9 62,6 
47,4 1,03 12,2 41 ,6 34,4 176 37.6 183 12 40 55,0' 77,0 
50,8 1,09 16,1 42,6 34,3 197 37.1 199 11 20 400 52,0 
33,8 0,94 13,6 29,2 33,7 172 37.3 180 12 60 57,9 61 ,8 
43,5 1,23 19,1 35,2 28 3 194 35.6 201 10 60 41 ,1 59,0 
40.5 1,17 13,9 34,9 30,8 185 35.0 200 11 40 46,1 62,4 
34,1 1,02 13,6 29.5 24,4 166 41 .2 187 13 20 58,9 63,0 
55,0 1,12 14,0 47,3 31,2 173 41 ,2 192 12 40 52,1 64,4 
33,7 1,02 11,3 29,9 33,1 130 40,3 191 13 20 55,1 66,0 
38,3 0,94 142 32,9 24,4 1~3 31 .3 194 10 60 41.0 49,3 
32 5 1,11 12 8 28,3 31,6 177 34 6 181 11 40 42,0 540 
27.9 1,07 13,7 24,1 23,5 173 30,4 190 10 60 39,1 33,0 

Sf Ll AIIP čao 
t.mlrf mmoiJ t.min' min. knl 

203 10,1 182 5:12 
204 10,6 183 5:08 
196 10,6 177 5:10 
200 9,7 180 5:05 
197 9,8 178 4:40 
206 11,3 184 5:08 
200 9,8 180 5:17 
213 10,3 189 5:14 
211 11,3 188 5:03 
198 9,5 180 5:03 
201 10,1 180 5:08 
203 10,1 181 5:10 
221 8,6 195 5:14 
210 10,3 187 5:05 
213 9.7 190 5:20 
208 10,8 186 5:14 
205 11,3 184 5:05 
210 10,1 188 5:05 
207 9,8 186 5:05 
206 8,9 185 5:19 
203 10,6 183 5:17 
203 9,3 183 5:23 

l'rllly 

%,..., ID AN1. ' 
vo, l.mirf l.min" , 

74,0 162 193 
74,0 163 194 
73,0 157 188 
74,1 160 191 
75,0 158 189 
73,7 164 195 
73,0 160 191 
74.0 169 200 
73,6 168 199 
73 9 160 191 
74,0 160 191 
74,2 161 192 
70,9 75 206 
74,9 167 198 
72,6 170 201 
74,0 166 197 
76,0 164 195 
72,9 168 199 
74,6 166 197 
724 165 196 
74 o 163 194 
71,6 163 194 
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Příloha ě. 9 

Příklad záznamu výsledků naměřených hodnot srdeční frekvence v hodinách tělesné 

výchovy žáka Václava Tichého. 
Pl'ehled zón TF 

"rocenta času(%) Zóny TF 

100 100 

14.7'!1. 

90 90 

80 80 

70 70 

60 60 

50 50 

40 40 

30 30 

20 20 

10 10 
9.3'11. 

0~----------~------------------------------------------Lo 

O MAX (184 • 204 tepy():05:25 14. 7'16 '"1 (0 - 89 tepy/min) 

D VYS (163 • 183 tepy.0:09:05 24.6'16 

D sm (142 -182 tepy.o:11:oo 29.8% 

Q NIZ (121 • 141 tepy/10:08:00 21.7% 

D l<lD ceo- 120 tepyJrO:o3:2s 9.3% 

CELKOVÝ čAS: 

Osoba Václav Tichý /oatum 

Záznam 29.11.2007 12:52 jtas 
Druh akti Hodina TV 

I Jr rváni 

Poznámk 

0:36:55 100.0% 

29. 11 2007 TF průměr )5 tepy/mi 

12:52:29 TFmax 7 tepy/mi 

0:36:55.0 

Výběr 0:00:00 • 0:36:55 (0:36:55.0) 
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PřUoha č.lO 

Příklad databáze žáka Václava Tichého pro ilustraci toho, jak jsou zpracována data 
všech ostatnfch žáků. 

VÁCLAV TICHÝ ZŠ Petřiny 7. tř. 

výsledky z lab. zátěž. vyšetřeni 

204 201 190 178 177 153 
84,2 55,1 46,7 33,9 34,2 22,5 

Pravděpodobný objemu 
nadýchaného 
vzduchu v klidových ho 
min. TV 36,55 
klid. 11,3 
Celkem 413,02 litrů 

dnotách 

Rozdíl mezi klid a TV 

Násobek ll 
rozdilu ~ 

( 696,791itrů 

stř níz klid 
152 131 110 

27,4 20,2 15,0 

Výpočty 

zóny minuty objem celkem 
(1/min) v zóně 

max 5,25 50,11 263,06 
lvys 9,05 37,04 335,17 
stř 11,00 27,37 301 '11 
níz 8,00 20,23 161,86 
klid 3,25 14,95 48,60 

1109,80 
celkem I za 1 hod TV litrů 

Graf závislosti minutové ventilace (VE) a srdeční frekvence (SF) 

90 

80 -+---------------~----

70 

~ 60 

~ 50 
40 
30 

20 
10 
o 

50 100 150 200 250 
SF (pulsů za min.) 

VE 

Exponenciální (VE) 
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y , 

12 
BMI 

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK 

BIO 
BMR 
BR 
EKG 
ECM/BMC 
ECW 
EELV 
EILV 
ERV 
expFL 
FL 
f 
F-V 
FVC 
FEVl 
ICW 
IRV 
IC 
Lamax 
MIF 
MVV 
MFVL 
MEF 
NFL 
PEF 
Rf 
R 
Rmax 
SF 
SFmax 
TBW 
TPH 
Tidal volume 
V02. kg-1 
V02 
%V02max 
V02max 
Vmax 
v 
VE 
V "C02 
v·o2 
V"02peak 
VT 
ve 

=index tělesné hmotnosti 
=odpor těla 
= klidová metabolismus 
= dýchací rezervy při maximální zátěži(breathing reserve at maxima exercise) 
= elektrokardiogram 
=poměr mimován a vnitro buněčné hmoty 
= mimobuněčná voda 
= konec výdechového objemu (End-expiratory lung volume) 
=konec nádechového objemu (End-inspiratory lung volume) 
= reserva vydechnutého vzduchu (Expiratory reverse volume) 
= hranice výdechových hodnot ( expiratory airflow limitation) 
=skup. dětíjejichž hodnoty expFL byly alespoň 5% během cvičení[16] 
= frekvence dechu (Breathing frequency) 
= objem dechu (flow volume) 
= nucená vitální kapacita (forced vítal kapacity) 
= nucená výdechový objem za 1 sec.(forced expired volume in 1 sec.) 
= vnitrobuněčná voda 
= rezerva vdechnutého vzduchu (lnspiratory reserve volume) 
= nádechový objem (inspiratory kapacity) 
= maximální hodnota krevního laktátu 
=maximální tepová frekvence 
= maximum výdechu v klidu (maxima voluntary ventilation at rest) 
= maximální dechový objem (Maximal flow-volume loop) 
= maximum výdechu (maxima expiratory flow) 
=skupina dětí, jejichž hodnoty expFL nebyly 5% během cvičení (16] 
= největší výdechový tok (peak expiratory flow) 
=respirační frekvence 
= respirační koeficient 
= hodnota maximálm'ho respiračm'ho koeficientu 
= srdeční frekvence 
= maximální srdeční frekvence 
= celkové množství vody v organismu 
=tukuprostá hmotnost 
= dechový objem 
= spotřeba kyslíku vztažená na kg hmotnosti 
= spotřeba kyslíku na úrovni ventilačního anaerobního prahu 
=procento maximální spotřeby kyslíku na úrovni anaerobního prahu 
= hodnota maximální spotřeby kyslíku 
= maximální minutová ventilace 
= minutová plicní ventilace 
= minutová plicní ventilace (minute ventilation) 
= výdech oxidu uhličitého ( carbon dioxide output) 
= vdechnutý kyslík ( oxygen uptáme) 
=nejvíce vdechnutého kyslíku (peak oxygen uptake) 
=dechový objem (tidal volume) 
=vitální kapacita plic (vítal capacity) 
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