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Abstrakt:  

Cílem této práce bylo srovnání přesnosti biaxiálního piezoelektrického pedometru Omron 

HJ-720IT podle umístění na těle a jeho porovnání s klasickým pružinovým krokoměrem Yamax 

SW-200, který byl v předchozích studiích uznán validním. Studie obsahující 3 části se celkem 

zúčastnilo 57 probandů (39 žen, 18 mužů). V první části se krokoměry testovaly  

při samozvolené ,,pomalé“ , ,,normální“ a ,,rychlé“ chůzi na dráze o vzdálenosti 135 m. Druhá 

část zahrnovala čtyřminutové úseky chůze na běhátku v kontrolovaných podmínkách  

při rychlosti 3,2; 4,8; 6,4 a 7,5 km.h-1 se sklonem 0 %, 5 % a 10 % a dva patnáctiminutové úseky 

o rychlosti 4 km.h-1 bez sklonu a 6 km.h-1 se  sklonem 5 %. Třetí část  byla zaměřena  

na zaznamenávání artefaktů při jízdě autobusem. 

V žádné pozici při rychlosti 4,8 km.h-1 nepřesáhl chybu 1 %. Omron měřil nejpřesněji  

na opasku nad SIAS. V této pozici se na něj lze spolehnout také při počítání aerobních kroků.  

Při jízdě autobusem ve všech pozicích započítával max 3 kroky/min.  

 Pedometr Omron HJ-720IT se prokázal být spolehlivý v různých pozicích  

za samozvolených i za předepsaných podmínek chůze. 
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The aim of this study was to compare the accuracy of a biaxial piezoelectric pedometer 

Omron HJ-720IT according to a position it was attached to on a body with a classic spring - 

levered pedometer Yamax SW-200, which was approved to be valid in previous studies. The 
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1. ÚVOD 

Krokoměry jsou přístroje měřící pohybovou aktivitu (PA) formou kroků. Velmi snadno 

se používají a ve srovnání s jinými pohybovými senzory jsou relativně cenově dostupné. 

V posledních letech se staly velmi populárními.. Lze je využít nejen ke sledování fyzické 

aktivity, ale také jako motivační nástroj při intervenci PA (De Cocker et al., 2009). Jejich 

oblíbenost v posledních letech stoupá, vypovídá o tom množství nalezených článků při zadání 

termínu ,,pedometer“ v elektronické databázi PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), 

kde je do roku 2000 vyhledáno pouze 85 článků, ale od roku 2000 do roku 2010 je to již 570 

článků (platí k datu 18.7.2010) (Leicht, Crowther, 2009). Většina článků je publikována 

v časopise Medicine and Science in Sports and Exercise, v němž se články nejčastěji zabývají 

objektivním pozorováním.(Tudor-Locke et al., 2004). 

 Chůze je jedna z nejpřirozenějších a nejčastějších pohybových aktivit člověka, v USA je 

její prevalence nejvyšší z ostatních PA (33,6 %) (Ham, Kruger, Tudor-Locke, 2009). Není k ní 

třeba žádné speciální vybavení, proto většina lékařů doporučuje svým pacientům alespoň 

procházky, pokud nemohou zvýšit svůj energetický výdej jinak. Nemocní, ale i většina zdravých 

lidí potřebuje zvýšit svou PA(Bravata et al., 2007). Nízká úroveň fyzické aktivity může být 

příčinou řady onemocnění, například poruchy kardiovaskulárního aparátu - hypertenze, 

ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda - či jiné - diabetes melitus, obezita, 

osteoporóza, ale také deprese (De Cocker et al., 2009). 

Mým úkolem v této práci je zaměřit se na přesnost a spolehlivost dvou typů krokoměrů, 

piezoelektrického pedometru Omron HJ-720IT (Omron) a běžně používaného krokoměru 

Yamax SW - 200 (Yamax), při různém umístění na těle a v odlišných pohybových situacích. 

Výsledky nejsou důležité jen pro výzkum, ale také pro běžného uživatele, který na svůj 

krokoměr spoléhá a řídí se jím. 
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2. TEORETICKÉ POZNATKY 

 

2.1. Doporučení tělesné aktivity 

 

Vysoký příjem kalorií a nízká fyzická aktivita jsou označovány za klíčové příčiny 

dramatického nárůstu obezity, diabetes melitus a jiných chronických onemocnění v průběhu 

několika posledních desetiletí v USA a dalších vyspělých zemích.  Přesné monitorování fyzické 

aktivity a výdeje energie má zásadní význam pro ověření účinnosti stávající a vznikající klinické 

léčby (Chen, Anton, Helal, 2008; Schneider et al., 2006).  

Uvědomují si to vědci i lékaři z celého světa, proto v roce 1995 vydali Summary 

Statement of The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and The American College 

of Sports Medicine (ACSM) - doporučení, které mělo poskytnout jasnou a stručnou informaci    

o veřejném zdraví a které by stimulovalo zvýšení PA amerických občanů (Bassett Jr. et al., 1996; 

Haskell et al., 2007). Od vydání tohoto doporučení uplynulo mnoho let, avšak jeho záměr nebyl 

plně realizován, pohybová aktivita je stále na velmi nízké úrovni, přestože bylo prokázáno 

výrazné snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění při rychlejší chůzi po dobu 45-150 min 

týdně (viz doporučení). Odpovědnost se přikládá novým technologiím, které podporují sedavá 

zaměstnání, navíc jsou více placeni úředníci, než tvrdě fyzicky pracující lidé. Ukazuje se,  

že v USA se situace zlepšila a obyvatelé zvýšili svou PA, ale stále ne tolik, kolik je potřeba. 

Proto bylo v roce 2007 toto doporučení aktualizováno (Haskell et al., 2007). 

Doporučení je následující: Dospělí lidé ve věku 18 – 65 let potřebují PA o střední aerobní 

intenzitě min 30 min 5 dní v týdnu, nebo aktivitu s těžkou aerobní zátěží min 20 min třikrát 

týdně. Obě tyto varianty se mohou vzájemně kombinovat (Haskell et al., 2007). 

Různé činnosti a jejich odpovídající intenzitu lze nalézt v Kompendiu fyzické aktivity, 

jehož původní verze byla publikována v roce 1993 (Ainsworth et al., 1993), aktualizace proběhla 

v roce 2000 (Ainsworth et al., 2000). Kompendium obsahuje kódovaný systém, který spojuje 

pěticiferné kódy, reprezentující specifickou pohybovou aktivitu v různém nastavení, s jejich 

odpovídajícím metabolickým ekvivalentem (MET). Metabolický ekvivalent je fyziologický 

termín vyjadřující energetický výdej při PA , jako násobek klidové rychlosti metabolismu. Je 

definován jako poměr rychlosti metabolismu při určité PA ku klidové rychlosti metabolismu, 

která byla konvenčně stanovena na 3,5 ml.O2.kg-1.min -1 nebo 1 kcal.kg-1.h-1 nebo 4,184 J.kg-1.h-1 

(Ainsworth et al., 2000).  
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Pate et al. (Pate et al., 1995) rozdělili PA podle intenzity zátěže do tří skupin:        

lehká  < 3.0 METs, střední 3.0- 6.0 METs, těžká > 6.0 METs (Tabulka 1). 

 

Tabulka 1 -  Příklady aktivit  podle intenzity zátěže (Ainsworth et al., 2000) 
Lehká < 3.0  METs Střední 3.0 - 6.0 METs Těžká > 6.0 METs 

< 4 kcal/min 4 - 7 kcal/min > 7 kcal/min 

chůze chůze  chůze a běh 

po domě, v kanceláři  = 2.0 ≤ 4,8 km.h-1 (3mph) = 3,3 ≤ 8 km.h-1 (5mph) = 8.0 

 ≤ 3,2 km.h-1 (2 mph) = 2.0 ≤ 6,4 km.h-1 (4 mph) = 5.0 ≤ 9,6 km.h-1 (6 mph) = 10.0 

    ≤ 11,2 km.h-1 (7mph) = 11.5 

      

Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity 

rybaření obecně = 3.0  tanec obecně = 4,8 plavání = 7.0 -11.0 

  jízda na kole 16 km.h-1 (10 mph) = 6.0 jízda na kole > 32 km (20 mph) = 16.0 

  badminton rekreačně = 4.5    
 

Na základě výše zmíněného doporučení a  tabulky, lze uvést příklady konkrétních  

aktivit. Pro střední intenzitu je uvedena chůze rychlostí 4,8 km.h-1, pokud je prováděna 30 min  

5 dní v týdnu je vynaloženo 495 MET.min/týden, protože k rychlosti 4,8 km.h-1 je přiřazeno  

3,3 METs, výsledek pak získáme vynásobením počtem minut a dní (3,3 x 30 x 5 = 495).              

Do kategorie těžké zátěže spadá běh rychlostí 8 km.h-1 (5 mph), tedy 8 MET. Pokud člověk běhá 

touto rychlostí 20 min třikrát týdně, pak spotřebuje 480 MET. min /týden (8 x 20 x 3 = 480).  

Pokud chceme splnit současná doporučení, měli bychom si při kombinaci střední (3 MET)          

a těžké (> 6 MET) zátěže stanovit minimální cíl 450 - 900 MET.min/týden, tyto hodnoty jsou 

založeny na rozsahu MET pro střední zátěž, tedy 3-6 METs a délce trvání 150 min/víkend  

(30 min 5x týdně). Například rychlejší chůze 30 min dvakrát týdně a dvakrát týdně 20 min běh 

odpovídá spotřebě 518 MET.min  (3,3 x 30 x 2 = 198 a 8x20x2= 320).  

Toto doporučené množství aerobních aktivit je myšleno vedle běžných každodenních 

činností (např. vaření, nákupy). Také se nepočítají aktivity trvající méně než 10 minut  

(např. chůze z parkoviště, v kanceláři), protože jedno z doporučení je započítávat pouze aktivitu 

trvající déle než tuto dobu. 

Navíc by každý dospělý jedinec měl dvakrát týdně provádět 8-10 cvičení na posílení        

a protažení svalstva (Haskell et al., 2007).  
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2.2. Krokoměry 

 

Hodnocení fyzické aktivity, respektive chůze, během všedních denních činností je        

pro vědce, lékaře, ale i pro běžného uživatele důležité z několika důvodů. Chůze je zásadní 

každodenní činností tvořící převážnou většinu naší PA, navíc se stává velmi populární sportovní 

aktivitou, ať už chůze jako taková nebo ve formě dnes velmi populárního Nordic Walking – 

chůze se speciálními holemi, při níž se zapojuje větší množství svalů než při normální chůzi, 

čímž se  zvyšuje energetický výdej. Díky intenzivnějšímu zapojení horních končetin rostou také 

nároky na kardiovaskulární systém, což je základ zvyšování kardiopulmonální výkonnosti jako 

prevence civilizačních chorob. Navíc hole zlepšují stabilitu při chůzi a tím se zřejmě snižuje 

riziko pádu. 

Lékaři by měli mít možnost sledovat, hodnotit či ovlivnit pacientův energetický výdej. 

K těmto účelům se nejčastěji využívají různé dotazníky, deníky či protokoly. Přístupy,  

jimiž člověk hodnotí sám sebe, jsou stále považovány za důležité, protože umožňují zhodnotit 

typ fyzické aktivity a její další okolnosti, čímž dodá důležité kontextuální informace,  

které nejsou zřejmé z pohybového senzoru a umožní tak náhled z více perspektiv. Avšak jejich 

výpovědní schopnost nemusí být dostatečná, neboť jsou vyplňovány na základě vlastního 

vnímání vyšetřovaného, což s sebou nese určité problémy, jako zkreslení situace, odlišná 

interpretace pojmů, nedostatečná citlivost k intenzitě PA či k ušlé vzdálenosti (Bassett Jr., Strath, 

2002, s. 163; Holbrook, Barreira, Kang, 2009; Tudor-Locke, 2002). 

Proto roste zájem o objektivní a pokud možno přesné metody měření PA. Díky 

pokračujícímu technologickému pokroku v oblasti měření PA  se rozvíjí a využívají různé 

přístroje pro sledování PA používající  elektronické pohybové senzory, tj. krokoměry              

a akcelerometry (Tudor-Locke et al., 2004). 

Krokoměry jsou obvykle lehké a přenosné přístroje, které mohou být pomocí spony 

připevněny na opasek, či jinde na těle (na kotníku, zápěstí, nebo trupu (nejčastěji na boku))         

a počítat PA (Rowlands, Stone, Eston, 2007; Tudor-Locke, 2002). 

 Krokoměry mohou sloužit jako nástroje pro zpětnou vazbu, poskytují informace             

o dosaženém množství fyzické aktivity a zároveň připomenou, jak moc aktivní ještě má uživatel 

být (Schneider et al., 2003). 

Pedometry se mohou lišit ve čtyřech základních oblastech – cena, mechanismus, citlivost  

zařízení a paměť. 

Cena se pohybuje v celkem širokém pásmu od několika stokorun po tisíce, což může 

odpovídat rozdílům kvality nebo různým funkcím jednotlivých modelů. 
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Krokoměry mohou být mechanické, elektromechanické a elektronické. V dnešní době  

se vyrábějí převážně přístroje elektronické, popř. elektromechanické, ale s pouze mechanickými 

se již nesetkáme. Ty byly vůbec prvními krokoměry, které k zaznamenání kroku využívaly 

mechanického zařízení a jednoduchého počítadla. Při chůzi se pohybovala olověná kulička,  

popř. kyvadélko tam a zpět spolu s oscilací trupu. Dnes na tomto jednoduchém  principu pracují 

hlavně reklamní krokoměry, které obsahují kuličku 

ve svislé trubici. Kulička s každým krokem osciluje 

nahoru a dolů, přeruší elektrický obvod a tím je 

započítán krok (Aggarwal, 2004). Dnešní 

kvalitnější krokoměry pracují na třech základních 

mechanismech, první dva detekují krok čistě 

mechanicky, rozdíl je v kontaktu a v převodu 

zachyceného signálu elektronickým obvodem. 

Využívají horizontálně zavěšené rameno 

s pružinou, které se při chůzi pohybuje nahoru         

a dolů (Obrázek 1). Většina krokoměrů využívá 

jako pružinu tenké vlasové pero (jako v hodinkách) 

(Obrázek 2), které ale rychle ztrácí pružnost a tím    

i přesnost. Několik přístrojů (např. Yamax 

Digiwalker) obsahuje spirálovou pružinu (Obrázek 

3), která vydrží mnohem déle. Při chůzi noha 

pracuje proti gravitaci a způsobuje vertikální 

zrychlení a zpomalení středu těla a tím i krokoměru. 

Úder paty (heel strike) o zem vyvolá prudkou změnu 

pohybu, přičemž horizontální rameno pokračuje 

dolů kvůli setrvačnosti a dojde ke kontaktu kov na 

kov. Tím se uzavře obvod a započítá se krok, který 

se zobrazí na digitálním displeji. Následně pružina 

vytáhne rameno do původní polohy. Kvalita 

přístrojů vychází  

 

 

 

 

Obrázek 1 - Mechanismus pružinových 
krokoměrů (Bassett Jr. et al., 1996) 
 
 

Obrázek 2 - Vlasové pero jako pružina 
(JSC Engineering)  
 
 

Obrázek 3 - Spirálová pružina (Yamax) 
(JSC Engineering) 
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z výsledků technologického vývoje jednotlivých 

součástí, konkrétně v bodě kontaktu ramene                  s 

elektrickým obvodem. Klasicky se využívá kontakt kov 

na kov (tedy první typ), který ale vytváří cvakavý zvuk 

při každém kroku u méně kvalitních přístrojů (Obrázek 

4). Lepší výrobky mají kontakty potažené nerezavějící 

vodivou pryží, která tlumí hluk a zabraňuje korozi, ta 

zkracuje životnost kontaktů typu kov na kov (Bassett Jr. 

et al., 1996; JSC Engineering; Schneider et al., 2003; Tudor-Locke, 2002). 

Druhým typem, je magnetický bezdotykový spínač  (Obrázek 5). Magnetické spínače 

obsahují dva překrývající se ploché kontakty, které jsou hermeticky uzavřeny do skleněné 

trubice naplněné inertním plynem. Jeden magnet je připevněný na rameno v krokoměru  

a pohybuje se nahoru a dolů. Když se oba kontakty přiblíží vznikne magnetické pole, které spustí 

spínač a započítá tak krok (Schneider, Crouter, Bassett, 2004). Díky této technologii nedochází 

ke cvakavému zvuku, který vytváří kontakt kov na kov u méně kvalitních krokoměrů. 

Třetí typ, který byl vyvinut díky nedávným pokrokům v moderní technologii, používá 

piezoelektrického prvku k detekci zrychlení. Jeho 

mechanismus pracuje na základě akcelerometru, micro 

elektro-mechanické systémy (MEMS) obsahující 

horizontální paprsek (cantilever beam), piezoelektrický 

krystal a vychylovací obvod. Výhodou tohoto 

mechanismu je větší citlivost než pružinových 

krokoměrů. Při chůzi a tedy vertikálním zrychlení  

se vnitřní tenzometr deformuje vlivem setrvačnosti  

a generuje sinusové křivky zrychlení v závislosti  

na čase (Obrázek 6) (Hasson et al., 2009; Chen, Anton, Helal, 2008; Schneider, Crouter, Bassett, 

2004). Akcelerometry mohou detekovat pohyb v jedné rovině (uniaxial, typicky ve vertikální), 

ve dvou rovinách (biaxial) či ve třech rovinách (triaxial). Tento typ krokoměru nahrává  počet 

kroků jako data spočítaná na základě frekvence či intenzity pohybu v určitém časovém intervalu. 

Výsledek se buď ihned zobrazuje na display, nebo se data musí stáhnout k počítačové analýze 

(Tudor-Locke, 2002). Vzhledem k tomu, že akcelerometr poskytuje kvantitativní měření 

zrychlení, umožňuje krokoměr nejen počítat kroky,  ale také měřit intenzitu pohybu. Proto tato 

zařízení obvykle poskytují mnohem komplexnější a přesnější měření a analýzu v oblasti 

Obrázek 4 - Kontakt kov na kov 
(JSC Engineering) 
 
 

Obrázek 5 - Magnetický bezdotykový 
spínač (Bassett Jr. et al., 1996) 
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energetického výdeje(Chen, Anton, Helal, 2008; Schneider et al., 2003). Jejich nevýhodou je 

krátká životnost baterie kvůli stálému snímání tenzometru a také vyšší cena (JSC Engineering).  

Senzitivita jednotlivých krokoměrů závisí na prahu 

snímání vertikálního zrychlení, které je potřeba ke spuštění 

mechanismu. Práh citlivosti je důležitou vlastností 

krokoměru. Zajišťuje, aby přístroj nezapočítal tzv. artefakty – 

falešně započítané kroky – způsobené jinou aktivitou  než 

chůzí, př. jízda autobusem. Nevýhodou však je, že nemůže 

započítat kroky při pomalé chůzi, protože vertikální zrychlení 

nedosáhne daného prahu citlivosti. Naneštěstí se  

u jednotlivých značek práh citlivosti velmi liší, je konzistentní 

jen v rámci přístrojů od jednoho výrobce, protože přístroje prochází kontrolou jakosti, než jsou 

uvolněné do prodeje (Tudor-Locke, Lutes, 2009). Některé značky jsou citlivější než ostatní  

(tj. mají nižší práh pro zachycení pohybu), což má za následek zvýšenou schopnost zaregistrovat 

skutečné kroky(Bassett Jr. et al., 1996). Tato problematika souvisí s vnitřním mechanismem 

krokoměru a liší se podle kvality těchto přístrojů (Bassett Jr. et al., 1996; Schneider et al., 2003). 

U kuličkového krokoměru přesnost závisí na hmotnosti olověné kuličky, čím bude lehčí,  

tím se zvýší senzitivita krokoměru. V pružinových pedometrech závisí přesnost na délce  

a vyvážení ramena a tuhosti pružiny.  Síla potřebná pro pohyb ramene a k uzavření obvodu, tedy 

síla nutná k překonání pružiny, se měří v jednotce gravitační zrychlení (ag),  

které tělesu udílí gravitační síla (ag = 9,823 m·s-2). Zdá se, že většina krokoměrů vyžaduje 

průměrně 0.5 ag k započítání kroku. Všechny krokoměry musí být kalibrovány buď v továrně, 

nebo uživatelem, popř. obojím. Spirálové pružiny se mohou utahovat a uvolňovat, vlasová perka 

se mohou přemístit, tak aby se dosáhlo jejich efektivní délky. Je nutná obezřetnost při nákupu 

krokoměrů s externí kalibrací pomocí tlačítka či spínače, které umožňuje měnit citlivost. 

Znamená to, že výrobce chtěl ušetřit čas i peníze a neprovedl kalibraci při výrobním procesu,  

což znamená, že téměř nikdy nelze dosáhnout přesného nastavení citlivosti. Dobrý krokoměr je 

kalibrován v továrně a svou přesnost si dlouho udrží. Krokoměry s vláskovým perem si udrží 

přesnost maximálně do 1 milionu kroků (cca 100 dní při 10 000 kroků/den), pak se pružina 

oslabuje a přístroj začne nadhodnocovat kroky. Spirálové pružiny si udrží kalibraci desítky 

milionů kroků (JSC Engineering). 

Posledním zmíněným parametrem je paměť. Je totiž důležité shromažďovat údaje            

o činnosti v průběhu několika dní nebo dokonce týdnů k tomu, aby se dalo lépe zjistit přesné 

pohybové chování uživatele. Ne všechny krokoměry jsou schopny ukládat velká množství dat 

Obrázek 6 - Vnitřní tenzometr 
v akcelerometru 
(JSC Engineering) 
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nebo provádět statistické analýzy dat. Krokoměry mohou obsahovat interní paměť, nebo paměť 

přenosnou. Pouze interní paměť  obsahuje většina tradičních krokoměrů. Umí jen zobrazit počet 

kroků za den, nebo v určitém časovém úseku (Bassett Jr. et al., 1996; Tudor-Locke, 2002). 

Obvykle tyto krokoměry neposkytují rozhraní pro externí port a mají omezené množství 

úložného prostoru (cca 7-10 dní dat). Skupina s přenosnou pamětí (např. Omron HJ-720 IT  

a New LiveStyle série LifeCorder ) má obvykle sériový port nebo USB konektor, kterým lze 

připojit krokoměr k počítači. Je  tak možné dlouhodobě udržet údaje o fyzické činnosti              

a provádět rozsáhlé statistické analýzy pomocí PC softwaru, který tato zařízení poskytují (Chen, 

Anton, Helal, 2008). 

Některé krokoměry kromě počtu kroků umí spočítat energetický výdej či ušlou 

vzdálenost. Většinou se při kalibraci přístroje po uživateli vyžaduje zadání určitých dat, které se 

liší od výrobce, např. váha, výška, věk, pohlaví, délka kroku. Na tomto základě pak program 

v krokoměru spočítá množství vydaných kalorií nebo počet ušlých kilometrů. Každý výrobce má 

svůj algoritmus, který není veřejně dostupný, což ovšem neznamená že je bezchybný.              

Při procesu zpracovávání surových dat může dojít k chybě. Například člověk s malou délkou 

kroku se proti jinému s větší délkou kroku při stejném počtu kroků zdá méně aktivní. Proto vědci 

doporučují, aby se počet kroků, nebo počet kroků/den přijal jako standardní jednotka k měření 

PA při použití krokoměrů (Tudor-Locke, 2002). 

Elektronické pedometry mají ale jistá omezení při používaní ve studiích, protože podávají 

informace pouze o chůzi, nikoli o jiné PA a intenzitě (jízda na kole, plavání) (Graser, Pangrazi, 

Vincent, 2007; Schneider et al., 2003). 

 

2.3. Historie krokoměrů 

 

Ačkoli se zdá, že krokoměr je novodobý vynález není tomu tak. Jeho historie sahá         

až do doby Římanů, kteří používali tzv. hodometr, přístroj k měření dráhy projeté vozidlem,    

jak popisuje Herón (10-75) ve svém spisu Dioptra (Wikipedia, 2010). 

Vynález krokoměru je připisován známému umělci a vynálezci Leonardu da Vinci. Jeho 

kresby z 15. století vyobrazují princip přístroje obsahující kyvadlo umístěné na stehně,  

jehož rameno se při chůzi pohybovalo vpřed a vzad a zařízení, které se podle toho otáčelo,  

tím počítalo kroky (Bassett Jr., Strath, 2002, s. 164; Wikipedia, 2010).  

Ovšem za vynálezce krokoměru jako takového se nesprávně považuje americký prezident 

Thomas Jefferson, který velmi rád používal krokoměry, koupené ve Francii, při svých 
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procházkách. V roce 1788 Jefferson poslal krokoměr s instrukcemi svému příteli Jamesi 

Madisonovi do Ameriky (Bassett Jr., Strath, 2002, s. 164). 

Ve svých počátcích se krokoměry využívaly především k měření pozemků (Bassett Jr., 

Strath, 2002, s. 164), avšak poté kdy se dostaly do Japonska, se začaly používat k měření fyzické 

aktivity (Wikipedia, 2010).   

Krokoměry, jak je známe dnes, se objevily v roce 1964 v souvislosti s olympiádou 

v Japonsku, na trh se dostaly o rok později s obchodním názvem ,,manpo-kei“ nebo také 

,,manpo-meter“ (tzn. 10 000 kroků). Přístroj vyráběla firma Yamasa Corporation (Tokyo, 

Japan)(Tudor-Locke et al., 2008).  Tvůrcem sloganu je japonský vědec Dr.Yoshiro Hatano, který 

reagoval na nárůst obezity ve  své zemi. Tvrdil, že průměrný člověk ujde pouze 3500- 5000 

kroků denně, ale aby zlepšil svoji fyzickou kondici je nutné ujít minimálně 10.000 kroků za den. 

Doporučení se velmi rychle rozšířilo a krokoměry se staly motivačním nástrojem pro miliony lidí 

(Wikipedia, 2010). 

Krokoměry se rozšířily po světě, dokonce se začaly využívat v epidemiologických 

studiích. V 80. letech se od nich na chvíli upustilo, protože se ukázala jejich nepřesnost,  

která se  u různých značek lišila. V dalších letech se začaly vyrábět elektronické pedometry nové 

generace, které byly již mnohem přesnější. Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí 

je pak velmi rychle spolu s mottem ,,10.000 kroků denně“  přijalo jako motivační nástroj pro boj 

s obezitou (Tudor-Locke, 2002). 

 

2.4. 10 000 kroků 

 

Množství 10 000 kroků/den je považováno za zdravou a doporučovanou úroveň PA.  

Jak je již výše uvedeno tuto dávku stanovil Dr. Yoshiro Hatano v 60. letech v Japonsku. 

Studoval jedince s různým životním stylem a zjistil, že 10 000 kroků/ den přibližně odpovídá 

300 kcal/den (nebo 300 METs.min) pro průměrného japonského muže středního věku. Dále 

sledoval běžnou denní aktivitu aktivních chodců, kteří chodili 70 min denně 7 dní v týdnu, 

přičemž během této doby ušli cca 8500 kroků, plus při různých denních činnostech nasbírali asi 

1000 – 3500 kroků denně, což v součtu dává 9500-12000 kroků/den. Následně japonské 

ministerstvo zdravotnictví stanovilo cíl 1000 kroků /den nad původní množství, respektive  

cca 7200 kroků/den pro ženy     a 8200 kroků/den pro muže(Tudor-Locke et al., 2008).   

Tudor-Locke a Bassett (Tudor-Locke, Bassett Jr., 2004) na základě počtu kroků/den 

rozdělili zdravé dospělé do několika kategorií: 1) méně než 5000 kroků/den (sedaví), 2) 5000 -
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7499 kroků/den (méně aktivní), 3) 7500 - 9999 kroků /den (trochu aktivní), 4) 10 000 - 12 499 

kroků/den (aktivní), 5) více než 10 000 kroků/den (velmi aktivní). Kategoriím 1 – 3 bylo 

doporučeno zvýšení počtu kroků o 2500 denně. Nezávisle na předchozích vypracoval Dr. Hatano 

podobné rozdělení, které má kategorií sedm (Tudor-Locke et al., 2008). 

Vědci se chopili doporučení 10 000 kroků/ den  a začali toto téma zpracovávat ve svých 

studiích (De Cocker et al., 2009). Většinou hodnotí, zda stanovení tohoto cíle zvýší PA, jestli je 

vůbec nutné stanovit cíl nebo zda ke zvýšení PA dojde už jen při použití krokoměru, který 

uživatele stimuluje k nasbírání co největšího počtu kroků už sám o sobě. Dále testují, jakým 

způsobem se na uživateli projeví, zda je vůbec možné použít jej k intervenci PA u lidí s různým 

onemocněním, jak ho vůbec budou testovaní akceptovat atd. 

Výzkumným účelům pomohly také masové akce konající se na podporu zvýšení fyzické 

aktivity, při kterých se požívaly krokoměry a cíl 10 000 kroků/den, například : “The Step-by-

Step Trial“ v Austrálii, “10 000 Steps Rockhampton“ v Anglii, “10 000 Steps Ghent“ v Belgii 

nebo “Canada on the Move“. Účastníci těchto akcí zvýšili počet kroků/den, ale je otázkou,      

zda zvýšení nedosáhli pouze lidé, kteří již primárně aktivní byli, nebo menší podskupiny              

(př. 20 – 30letí). V Ghentu 47,5% účastníků po roce zvýšilo počet kroků/den o 896 (De Cocker 

et al., 2009). 

Bravata et al. ve svém systematickém přehledu uvádí, že  zvýšení PA tímto způsobem 

s sebou nese zlepšení výsledků v oblasti zdraví, zejména snížení BMI, tlaku krevního 

systolického i diastolického, dále byla prokázána nižší hladina lipoproteinů o nízké hustotě (low 

density lipoprotein, LDL) a změny koncentrace glukózy v krvi (Tabulka 2)(Bravata et al., 2007).  

Schneider provedl 36-týdenní výzkum, kde hodnotil vliv 10 000 kroků/den na tělesných 

parametrech u obézních a lidí s nadváhou (BMI = 35±5). Výsledky ukazují  signifikantní snížení 

hmotnosti (-4,5 kg), BMI (-1,6 kg.m-2), procenta tělesného tuku (-3,2 %), množství tukové 

hmoty (-4,7 kg), obvodu v pase (-3,1 cm), obvodu přes boky (-2,9 cm) (Schneider et al., 2006).  

Převážná většina studií popisuje zvýšení PA oproti výchozímu stavu při použití 

krokoměrů asi o 26,9 %, přičemž nejvyšší zvýšení se týká studií, ve kterých byl stanoven cíl 

10 000 kroků/den. Uživatelé kteří neměli daný minimální počet kroků nezvýšili svoji PA 

(Bravata et al., 2007; Richardson et al., 2007).  
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Richardson et al, provedli šesti týdenní zkoušku. Jednotlivce rozdělili do 2 skupin. První 

měla za úkol nashromáždit co nejvíce tzv. aerobních kroků (60 kroků za min., minimálně          

10 min), neměla však přehled o celkovém počtu kroků. Druhou skupinu naopak zajímal celkový 

počet kroků. Ukázalo se, že obě skupiny zvýšily počet celkových i aerobních kroků přibližně 

stejně, přičemž druhá skupina zvýšila počet celkových kroků, tím že zvýšila počet aerobních. 

Obě skupiny zvýšily počet aerobních kroků  o cca 2000 - znamená to, že proti výchozímu stavu 

navíc ušli denně 1,6 km o střední intenzitě, z čehož vyplývá, že by obě skupiny měly získat 

stejné zdravotní benefity. Co se týká uspokojení jedinců, přednost získala druhá skupina,  

která střádala celkový počet kroků, protože pro jedince z první skupiny bylo velmi frustrující, 

když chodili, ale kroky se jim nenačítaly (Richardson et al., 2007).  

Při studiích se projevila větší úspěšnost při získávání stanoveného cíle spíše u starších 

lidí. Příčinou může být více volného času či větší zájem vyzkoušet si krokoměr. Většinou se více 

zajímají o své zdraví a rádi si stanovují cíle, krokoměr jim dává možnost si cíl stanovit              

a dosáhnout jej (De Cocker et al., 2009).  

 

2.5. Přesnost krokoměrů 

 

Popularita elektronických krokoměrů mezi výzkumnými pracovníky roste z důvodu jejich 

snadného použití, objektivity a relativně nízkých nákladů. Vzhledem ke stále častějšímu výskytu 

nadváhy a obezity v USA a v jiných vyspělých zemích je žádoucí, aby tato zařízení měřila 

přesně a to zejména u jedinců s větší tělesnou hmotností (Crouter, Schneider, Bassett Jr., 2005).  

Japonský průmysl stanovil normy na regulaci kvality krokoměrů do 3% chyby  (3 kroky 

na 100) při normální rychlosti chůze cca 80 m.min-1 (4,8 km.h-1). Dr. Hatano uvedl, že při této 

rychlosti chůze odpovídá délka kroků přibližně krokům při rychlosti 120 m.min-1 (7,2 km.h-1). 

Tabulka 2 - Změna fyziologických hodnot při ovlivnění PA pomocí krokoměrů (Bravata et al., 2007)

charakteristika počet studií       
(počet účastníků) 

původní 
stav 

průměrná 
změna hodnota p 

BMI 18 (562) 30 -0,38 0,03 
systolický 12 (468) 129 -3,8 < 0,001 

krevní tlak (mmHg) diastolický 12 (468) 79 -0,3 0,001 
celkový 7 (192) 5,14 -0,09 0,05 
HDL 7 (192) 1,34 0,06 0,1 

cholesterol (mmol/l) LDL 7 (192) 2,93 -0,06 0,5 
triglyceridy (mmol/l) 7 (192) 2,19 -0,26 0,09 
krevní glukosa (mmol/l) 7 (211) 7,09 -0,03 0,7 
vysvětlivky: HDL - high density lipoprotein; LDL - low densitylipoprotein  
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Bohužel mimo Japonsko normy pro krokoměry stanoveny nejsou (Tudor-Locke et al., 2008)     

a proto je nutné jednotlivé přístroje otestovat a vzájemně porovnat.  

Hlavním problémem při hodnocení krokoměrů je správnost počítání kroků. Hodnotit 

přesnost krokoměrů lze pouze za kontrolovaných podmínek, není tak možné učinit během        

24 hodin běžného života.  

Existuje několik způsobů, jak posoudit přesnost krokoměrů. Je možné určitý počet kroků  

na krokoměrech ,,natřepat“, či ujít přesný počet kroků a následně jej porovnat s počtem kroků     

na přístroji. Pedometry lze porovnávat v terénních stejně jako v laboratorních podmínkách, 

přičemž je vhodné zaznamenávat skutečný počet kroků, například pomocí ručního počítadla. 

V laboratoři se krokoměry testují při chůzi na běžeckém trenažéru,  protože na něm lze 

nastavit přesnou rychlost a sklon pásu. Běžecký trenažér se stal velmi populárním přístrojem    

pro studium chůze, protože zde lze zaznamenávat chůzový cyklus při fixní rychlosti a protože 

se spolu s dalšími zařízeními a monitory vejde do malé laboratoře.  Zatím však není jednoznačný 

názor, zda se chůze na trenažéru shoduje s běžnou chůzí či nikoli, k čemuž se přiklání většina 

vědeckých pracovníků. Dal et al. testoval energetický výdej při chůzi na běžeckém pásu              

a po zemi, přitom zjistil, že preferovaná rychlost chůze (PWS – preferred walking speed)          

na zemi (O-PWS) se průměrně pohybovala okolo 85,96±12,82 m.min-1 a na běžícím pásu          

(T-PWS) 71,15±13,85 m.min-1, rozdíl byl statisticky signifikantní (P<0,05). Kadence      

(127±9,13 kroků/min) a délka kroku (67,02±6,9 cm) při chůzi na běžícím pásu byla signifikantně 

vyšší při O-PWS než kadence (119±10 kroků /min) a délka kroku (59,13±7,02 cm) během 

T- PWS (Dal et al., 2010). O-PWS je sice rychlejší, avšak  nároky na kyslík jsou při chůzi na 

trenažéru vyšší při T-PWS, proto se doporučuje použít O-PWS při chůzi na běhátku (Dal et al., 

2010). Tento výsledek možná naznačuje rozdílný energetický výdej při chůzi         

na trenažéru v porovnání s chůzí po zemi, ale při počítání kroků jako takových nehraje roli. 

Pro zhodnocení validity krokoměrů je nutno využít tzv. convergent validity, testování 

přístroje proti přístroji uznanému jako validovaný (většinou dražšímu), či criterion validity – 

oproti skutečnému počtu kroků. V rámci studia a měření PA považujeme za tzv. zlaté standardy 

kalorimetrii a doubly labeled water (DLW). Mezi další přímé metody patří pohybové senzory, 

pozorování, deníky a záznamy. Pro počítání kroků je za kontrolovaných podmínek základní 

metodou zaznamenávání kroků během sledování. Do nepřímých metod se řadí antropomoterické 

měření, metabolické měření, měření tepové frekvence a dotazníky (Tudor-Locke et al., 2004). 

Studie nejčastěji porovnávají krokoměry různých značek mezi sebou (Crouter et al., 

2003; Schneider et al., 2003; Schneider, Crouter, Bassett, 2004), krokoměry a akcelerometry 
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(Tudor-Locke et al., 2002), krokoměry s přístroji na měření energetického výdeje (Dal et al., 

2010), či krokoměry  a dotazníky (Bassett Jr., 2000; Bjørgaas et al., 2004). 

Přesnost krokoměrů může být ovlivněna řadou okolností, například rychlostí, rozložením 

tělesného tuku, typem přístroje, či jeho umístěním (Abel et al., 2009).  

 

2.5.1. Rychlost 

 

Studie převážně uvádějí, že  krokoměry podhodnocují při rychlosti  50-54 m.min-1       

(3,0-3,2 km.h-1), avšak většina krokoměrů měří přesně při rychlostech vyšších než 94 m.min-1    

(5,6 km.h-1). Při pomalé rychlosti chůze 27 m.min-1 (1,6 km.h-1) měří piezoelektrické krokoměry 

s 56 % přesností, SL krokoměry s 7-20 % přesností aktuální počet kroků (Ichinoseki-Sekine N, 

2006). 

 Důvodem, proč většina pedometrů podhodnocuje počet zaznamenaných kroků je 

pravděpodobně nedostatečné vertikální zrychlení boku a tedy krokoměru na něm umístěném 

(Abel et al., 2009; Bassett Jr. et al., 1996; Tudor-Locke et al., 2008).  

Crouter et al. ve své studii testoval 10 pedometrů. Účastníci absolvovali na běžeckém 

pásu chůzi o rychlosti 54, 67, 80, 94 a 107 m.min-1. Pedometry podhodnocovaly kroky              

při rychlosti 54 a 67m.min-1. Několik krokoměrů měřilo přesně při rychlostech od 80 m.min-1 

(patřil sem Yamax SW - 701, Omron - HJ 105), zjištěné hodnoty se pohybovaly do 1 % 

skutečných kroků. Pouze Yamax se významným způsobem nelišil od skutečných kroků při 

jakékoli rychlosti (P < 0,05) (Crouter et al., 2003).  

Basset et al. zkoušel efekt rychlosti chůze na přesnosti tří krokoměrů a porovnal získané 

informace. Yamax SW - 500 byl při pomalejších rychlostech (80 m.min-1 (4,8 km.h-1)) 

nejpřesnější, avšak při rychlosti  54 m.min-1 spolu s ostatními podhodnocoval (Bassett Jr. et al., 

1996). 

Rowlands et al. (Rowlands, Stone, Eston, 2007) testoval vliv rychlosti a frekvence kroků     

při chůzi a běhu na pohybové senzory, krokoměry SW 200, Actigraph (akcelerometr)              

a akcelerometr RT3. Analýza odhalila významný vliv kadence chůze na rychlosti a na přesnosti 

přístroje a také vzájemný vztah mezi přístroji a rychlostí. Vizuálně hodnocená frekvence kroků 

se signifikantně lišila při každé rychlosti. Yamax rozlišoval změnu frekvence při každé rychlosti 

nižší než 16 km.h-1, kromě 10 a 12 km.h-1, kde nebyl signifikantní rozdíl ve frekvenci kroků. 

Počet kroků zaznamenaných Yamaxem při rychlosti vyšší než 16 km.h-1 nebyl signifikantně 

rozdílný  při každé rychlosti, ale byl vyšší než při nižších rychlostech. Při rychlosti nad 20 km.h-1 

snímal nižší frekvenci než byla hodnocena vizuálně. Actigraph hodnotil stejně rychlosti 
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do 16 km.h-1,   ale pak nerozlišil rozdílný počet kroků při rychlosti 24 a 26 km.h-1 od 10 km.h-1. 

Krokoměry ukázaly lineární závislost na frekvenci kroků do rychlosti 20 km.h-1, ačkoli oba 

podhodnocovaly aktuální počet kroků (Yamax 5 kroků/ min, Actigraph 10 kroků/min). 

Podhodnocování se zvýšilo s frekvencí kroků vyšší než 3,5 Hz (kadence = 210 krok/min). 

Výsledky tedy naznačují, že v případě hodnocení všední PA pomocí krokoměrů může v daném 

časovém období dojít k podhodnocení činností o vyšší intenzitě, což je problém, protože všední 

PA se skládá z krátkých úseků o vyšší intenzitě (Rowlands, Stone, Eston, 2007). 

Výsledky získané jednoosým akcelerometrem a vertikálním vektorem RT3 ukazují,       

že při vyšších rychlostech již nedochází k dostatečné změně zrychlení boku ve vertikální rovině. 

Tento výsledek pravděpodobně reprezentuje všechny jednoosé akcelerometry a mechanické 

krokoměry (Rowlands, Stone, Eston, 2007). 

 

2.5.2. BMI 

 

Přesnost krokoměrů, kromě výše zmiňované rychlosti, ovlivňuje tělesná hmotnost, 

respektive BMI a to hned z několika důvodů. Vysoká tělesná hmotnost jde ruku v ruce s větším 

množstvím břišní tukové tkáně, kterou charakterizuje obvod pasu (Abel et al., 2009). Přesnost 

krokoměrů pak může být ovlivněna dvěma příčinami. Zaprvé měkká tkáň může tlumit vertikální 

pohyb trupu, což možná sníží naměřený počet kroků. Druhým důvodem je, že u obézních lidí, 

zvláště s velkým množstvím břišního tuku, nelze připevnit krokoměr na opasek do vertikální 

roviny, což znemožňuje vnitřnímu mechanismu krokoměru  zaregistrovat všechny kroky 

(Crouter, Schneider, Bassett Jr., 2005; Graser, Pangrazi, Vincent, 2007; Horvath et al., 2007; 

Schneider et al., 2003). Proto si vědci kladou otázku, kam umístit krokoměr u obézních jedinců, 

aby se zajistilo přesné měření. 

Výrobci klasických pružinových (spring levered) krokoměrů doporučují umístění  

na přední střední linii stehna (midthigh). Nicméně zjistilo se, že jiná místa mohou být přesnější 

než toto doporučované, zvláště u obézních jedinců. Abel et al.(Abel et al., 2009) posuzovali 

přesnost SL krokoměru Yamaxu SW - 701. Testovaní chodili na běžeckém pásu rychlostí 59, 72 

a 86 m.min-1 po dobu 3 min. Dále šli svou ,,normální“ rychlostí 400 m dlouho trať. ,,Normální“ 

chůze byla definována jako tempo, kterým dotyčný běžně chodí domů nebo do školy. U skupiny 

s větším obvodem pasu (průměrně 89,2±9,5 cm) a s BMI 27,8±3,4 se ukázalo jako nejpřesnější 

umístění na opasku na zádech. U skupiny s menším obvodem pasu (OP) se přesnost výrazně 

nelišila. Chůze na 400 m dopadla obdobně. Krokoměry podhodnocovaly při pomalé rychlosti, 

pravděpodobně v důsledku snížení nárazové síly do země (ground impact forces). Nárazová síla 



Diplomová práce                                                        Srovnání citlivosti a spolehlivosti krokoměru 
                                                                                Omron HJ – 720IT podle umístění na těle 
 

  24  

není ovlivněna rychlostí nýbrž tělesnou hmotností. Tuto domněnku potvrzuje větší přesnost 

krokoměru umístěného v zadní části u skupiny s vyšším OP, nežli u skupiny s nižším OP 

při nejrychlejší (86 m.min-1) a nejpomalejší (59 m.min-1) rychlosti chůze na běžícím pásu. Větší 

obvod v pase způsobil menší přesnost při umístění krokoměru vpředu (Abel et al., 2009).  

Graser et al. (2007) hodnotili přesnost pružinového krokoměru Walk4Life LS 2505  

na zdravých a obézních dětech (10-12 let). Krokoměry byly umístěny buď na opasku kalhot, 

nebo na standardizovaném pásku přímo na těle. Testovalo se 100 kroků rychlostí 80 m.min-1. 

Celkově přesněji měřily krokoměry umístěné na standardizovaném pásku (přední střední osa 

stehna pravé dolní končetiny – chyba 2,6 %), na opasku kalhot měřil nejpřesněji krokoměr 

umístěný na pravé straně ve střední axilární linii (chyba 6,6 %). Nejhůře v obou případech měřil 

krokoměr umístěný na pupku (na standardizovaném pásku chyba 15,8 %, na opasku 31 %). 

Ovšem signifikantní rozdíly mezi zdravými obézními dětmi se prokázaly pouze v pozici  

na přední straně stehna na opasku.  

Crouter et al. (Crouter, Schneider, Bassett Jr., 2005) provedli výzkum u obézních jedinců 

a jedinců s nadváhou. Srovnával přesnost pružinového (Yamax SW - 200 ) a piezoelektrického 

(New Lifestyles NL-2000 (NL)) krokoměru v kontrolovaných laboratorních podmínkách  

a na čem jejich přesnost závisí (BMI, úhel náklonu, obvod pasu). Krokoměr byl umístěn ve 

střední linii stehna na opasku a byl změřen úhel náklonu. Na běžícím pásu účastníci chodili 

tříminutové úseky rychlostí 54, 67, 80, 94 a 107 m.min-1. Počet skutečných kroků vyšetřující 

počítal pomocí ručního počítadla. Yamax zaznamenal signifikantně méně kroků než NL  

(p < 0,05) a signifikantně podhodnocoval aktuální počet kroků při rychlostech od 54-94 m.min-1 

(p < 0,05). NL podhodnocoval kroky průměrně o 7 % při rychlosti 54 m.min-1, ale udával pouze 

3 % chybu       při rychlostech 67 -107 m.min-1. Ukázalo se, že Yamax je méně přesný  

se zvyšujícím se BMI, obvodem v pase a rychlostí od 80 m.min-1 a menší. Nejdůležitějším 

faktorem ovlivňujícím přesnost se ukázal být úhel náklonu a to během všech rychlostí  

u Yamaxu. Přesnost NL nebyla ovlivněna ani jedním faktorem (Crouter, Schneider, Bassett Jr., 

2005).  

Z předešlého vyplývá, že primární faktor ovlivňující přesnost pružinových krokoměrů  

se zdá být jejich náklon , ale BMI i obvod v pase také přispívají ke špatnému započítávání kroků 

(Crouter, Schneider, Bassett Jr., 2005).  

Tento problém je částečně vyřešen u biaxiálních či triaxiálních piezoelektrických 

krokoměrů, které snímají pohyb ve více rovinách (Abel et al., 2009; Crouter, Schneider, Bassett 

Jr., 2005; Graser, Pangrazi, Vincent, 2007).  
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Hasson et al. ve své studii použili piezoelektrický krokoměr (Omron HJ 112),  

který obsahuje dva senzory. Výrobce popisuje, že tento model snímá průběh zrychlení z obou 

senzorů a na základě velikosti a tvaru  křivky pak pomocí určitého algoritmu určí, který senzor 

zaznamenává počet kroků. Aby krokoměr měřil přesně není nutné ho umístit pouze ve vertikální 

rovině, ale měl by snímat kroky přesně i pokud bude umístěn více našikmo do horizontální 

roviny, což by mohlo být výhodné při použití u obézních jedinců. Z tohoto tvrzení také vyplývá, 

že by nemusel být krokoměr umístěn pouze na boku (Hasson et al., 2009).  

 

2.5.3. Pravá/ levá strana 

 

Dalším faktorem, který by mohl ovlivnit přesnost krokoměrů je umístění na pravé či levé 

straně. Basset et al. tvrdí, že přesnost nezávisí na tom, jestli je krokoměr umístěn na pravé nebo 

levé straně. Yamax SW – 500 umístěný oboustranně na opasku ve střední ose stehna při chůzi 

normální rychlostí ve vzdálenosti  4,88 km naměřil vpravo 100,6 % skutečných kroků a vlevo 

100,7 % (Bassett Jr. et al., 1996).   

Schneider testoval přesnost 10 typů krokoměrů při 400 m dlouhé chůzi. Zjistil, že není 

signifikantní rozdíl (p > 0,05) mezi krokoměry umístěnými na pravé a levé straně, ale že je 

signifikantní rozdíl mezi různými modely (p < 0,05) (Schneider et al., 2003).  

Horvath et al chtěli zjistit, jak je závislá přesnost krokoměrů na různých pozicích             

a na přirozené asymetrii chůze. Provedli zkoušku při chůzi na běžícím pásu rychlostí 54, 80        

a 107 m.min-1, chůzi  po zemi pomalou, normální a rychlou chůzí  a výstup do schodů  

a ze schodů a použitím Yamax SW - 200. Napříč všemi modely chůze se nejpřesněji počítal 

krokoměr umístění v levé střední axilární linii (LMA). Chyba v této pozici byla u 18 z 20 

účastníků při pomalé chůzi na treadmillu o 9,6 % nižší (p < 0,01) než v pozici na opasku  

ve střední ose stehna vpravo (RMT) doporučované výrobcem. Čistě hypoteticky, pokud by 

krokoměr byl citlivý na horizontální zrychlení, měřil by přesněji    na pravé straně, kde u jedince 

s dominantní pravou dolní končetinou dochází k většímu horizontálnímu zrychlení (Horvath et 

al., 2007). 

Při pomalé rychlosti běžícího pásu byla zaznamenaná průměrná velikost vrcholu 

zrychlení navozeného pravým krokem na LMA  krokoměru 0,22±0,02 g a 0,21±0,015 g 

pro krokoměr umístěný na RMT. Velikost maximálního zrychlení při levých krocích zjištěných 

na levé straně byla významně vyšší než na pravé (p < 0,001). Průměrná velikost vrcholu 

zrychlení navozeného levým krokem zaznamenané z levého krokoměru byla 0,39±0,022 g 

a 0,29±0,021 g pro pravý krokoměr. Akcelerace byla významně vyšší u levého krokoměru 
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(p < 0,001) než u pravého. Pravděpodobnost špatného zaznamenání kroků je vysoká pro oba 

kroky, pokud jsou měřeny na pravé straně při pomalé chůzi. Při vyšších rychlostech (80 m.min-1) 

již asymetrie není zřejmá. Všichni účastníci v této studii měli pravé dolní končetiny dominantní. 

Teoreticky má každá dolní končetina jinou funkci (tzv. funkční asymetrie). Nedominantní 

končetina (nejčastěji levá) funguje jako stabilizátor (přenáší váhu a absorbuje energii). 

Dominantní dolní končetina (většinou pravá) působí jako mobilizer a manipulator (propulzní 

funkce a generátor svalové energie). Tato asymetrie dolních končetin je výraznější při pomalejší 

chůzi pravděpodobně v důsledku změněného chůzového vzoru (Horvath et al., 2007). 

 

2.5.4. Další funkce 

 

Kromě počtu kroků mnoho typů krokoměrů nabízí také další funkce, jako výpočet ušlé 

vzdálenosti a výpočet ,,spálených“ kilokalorií. Nabízí se ovšem otázka, jak moc se lze na tyto 

hodnoty spolehnout. Přístroje při nastavování potřebují zadat tělesnou hmotnost, délku kroku, 

popř. další data, ze kterých pak spolu s naměřeným počtem kroků podle určitého algoritmu 

vypočítají dané hodnoty, přičemž se mohou dopouštět nepřesností (Tudor-Locke, Lutes, 2009).  

U měření ušlé vzdálenosti je vzorec pro výpočet jasný: ušlá vzdálenost = počet kroků x 

délka kroku. Ale obecně platí, že při pomalejší rychlosti je skutečná délka kroku  kratší než délka 

zadaná do krokoměru, což způsobuje přecenění vzdálenosti. Ve vyšších rychlostech je skutečná 

délka kroku delší než naprogramovaná hodnota, což naopak způsobí podcenění ušlé vzdálenosti. 

Bohužel lze do určitého krokoměru zadat pouze jedinou délku kroku, pokud po kalibraci 

přístroje jde uživatel jinou rychlostí , vypočítaná vzdálenost bude nepřesná. 

Navíc podhodnocování vzdálenosti u většiny krokoměrů vychází již z doporučovaného 

způsobu určení délky kroku (průměr z 10 kroků), protože při 10 krocích používáme kratší délku 

kroku než při chůzi na delší vzdálenosti (Schneider et al., 2003). 

Crouter et al. udávají, že nejpřesněji naměřená vzdálenost se vyskytuje při rychlosti         

80 m.min-1. Některé krokoměry se zdály být přesné při měření vzdálenosti u pomalejší chůze 

(<80 m.min-1), avšak když se vzaly v úvahu ostatní faktory, bylo evidentní, že hrubě 

podhodnotily kroky, tudíž se spočítaná vzdálenost přibližně vyrovnala skutečné (Crouter et al., 

2003). 

Basset posuzoval přesnost 5 typů krokoměrů na chůzi po chodníku ve vzdálenosti 4,88 

km individuální rychlostí chůze. Zjistil výrazné rozdíly mezi aktuální vzdáleností a vzdáleností, 

která byla spočítána krokoměrem. Jako nejpřesnější se ukázal být Yamax  Digi-walker DW-500, 

jehož vypočítaná vzdálenost se od skutečné lišila o 0,05 km (Bassett Jr. et al., 1996). 
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 Co se týká energetického výdeje, většina krokoměrů odhaduje energetický výdej 

neznámým algoritmem z počtu kroků, udané váhy, délky kroku, či pohlaví. Krokoměry            

ale omezuje jejich schopnost započítat pouze určité typy záznamů pohybu, v závislosti              

na umístění zařízení, které obvykle zaznamená pohyb pouze některých konkrétních částí těla. 

Navíc rozdíly ve způsobu pohybových aktivit jsou většinou nerozeznatelné nebo nezměřitelné. 

Proto tato zařízení mohou mít omezenou schopnost odhadnout výdej energie z širokého spektra 

uživatelových činností (Chen, Anton, Helal, 2008).  

Krokoměry jsou nejpřesnější při započítávání kroků, méně ale při počítání vzdálenosti     

a energetického výdeje, protože kroky se zaznamenávají jako primární data a od nich se odvozují 

ostatní jednotky (Schneider et al., 2003). Proto by se standardně při měření s krokoměry měla 

používat jednotka počet kroků nebo počet kroků/den (Tudor-Locke, 2002).  

 

2.6. Yamax SW - 200 

 

Pedometr Yamax SW-200 (Yamax) je nejjednodušším 

ze série SW od firmy Yamax Corporation (Japonsko; 

www.yamaxx.com), která se specializuje na výrobu krokoměrů 

(Obrázek 7). Jejich značka  – Digi Walker – je považována 

za No.1 kvality a spolehlivosti, což bylo několikrát publikováno 

v časopise ACSM. Tento typ je nejčastěji používaným 

pedometrem ve výzkumu. Spolu s dalšími krokoměry v sérii 

SW se považuje za jeden z nejpřesnějších krokoměrů 

v kontrolovaných laboratorních podmínkách ve srovnání 

s jinými značkami (Bassett Jr. et al., 1996; Crouter et al., 2003; 

Schneider et al., 2003). 

Jeho jedinou funkcí je počítat kroky, další informace jsou popsány v Tabulce 3.  

 

Tabulka 3 – Základní popis přístroje Yamax SW – 200 
popis detail 
barva šedá, modrá, červená, černá, kouřová 
vnější rozměry 50 x 38 x 14 mm (včetně spony) 
hmotnost  21 g 
baterie typ LR – 44 
životnost baterie 3 roky 
země původu Japonsko 
cena cca 490 Kč 

 

Obrázek 7 - Yamax SW-200 

(Yamax Corporation) 
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Vnitřní mechanismus tohoto pedometru obsahuje rameno zavěšené na spirálovité pružině              

a kontakty s obvodem jsou potaženy nerezivějící vodivou pryží (Obrázek 8). Aby byl schopen 

zaregistrovat a zaznamenat krok, vyžaduje zrychlení ≥ 0,35 ag (Tudor-Locke et al., 2002). Práce 

s ním je velmi jednoduchá, ovládá se pouze jediným tlačítkem, které umožňuje jeho ruční 

vynulování, což je také kromě vyndání baterie jediný způsob, jak jej resetovat. Počet kroků  

se zobrazuje na digitálním display od 0 do 99999. 

Dokáže tedy zaznamenávat kroky po několik dní, ty 

však ale neodlišuje. 

Na opasek se připevňuje sponou umístěnou 

na krytu. Při otevírání se musí jednou rukou pevně držet 

kryt se sponou a druhou zatlačením na vyčnívající část 

otevřít přístroj, který se tím odklopí od těla a umožní 

tak přečíst počet kroků. Před jeho využitím je nutné 

dokonalé uzavření se zvukovým fenoménem zaklapnutí, 

jinak by mohla být ovlivněna jeho přesnost. Dle instrukcí výrobce se tento krokoměr má umístit 

na opasek na přední stranu ve střední ose stehna na pravou či levou stranu (Yamax Corporation). 

Pokud je vybitá baterie (pozná se tak, že slábne 

obraz na displeji), musí se vyměnit následujícím 

způsobem (Obrázek 9). Pomocí mince, která se vloží 

do štěrbiny ve spodní části krokoměru, pomalu se s ní 

otočí, až se s cvaknutím otevře kryt, ten se musí 

následně opatrně otevřít. Stará baterie se vymění         

za novou, tak aby strana se znaménkem “+“ směřovala 

nahoru. Je nutné ujistit se, že je správně umístěna. Kryt se musí opět s cvaknutím uzavřít 

(Yamax Corporation).  

 Jak bylo výše zmíněno, jedná se o nejčastěji používaný krokoměr, se kterým se velmi 

často srovnávají ostatní krokoměry. Ukázal se být velmi přesný při měření celodenní PA 

(Schneider, Crouter, Bassett, 2004), ale ve srovnání s akcelerometrem CSA nasbíral 

asi o 2000 kroků/den víc (Tudor-Locke et al., 2002). 

Také bylo zjištěno, že při chůzi pomalejší než 54 m.min-1 podhodnocuje počet kroků. 

Nelze jej tedy použít jako nástroj pro měření PA u jedinců s extrémně pomalou chůzí, tedy 

převážně u starých lidí (Schneider et al., 2003; Storti et al., 2008; Tudor-Locke, 2002; Tudor-

Locke et al., 2008).  

Obrázek 8 - Vnitřní mechanismus 
krokoměrů Yamax (Bassett Jr. et al., 
1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 9 - Výměna baterie Yamax 
(Yamax Corporation) 
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2.7. Omron HJ-720IT 

 

Krokoměr Omron HJ-720 IT  (Omron) byl nedávno 

uveden na trh firmou Omron Helathcare Corporation 

(Japonsko; www.omronhealthcare.com), která se 

specializuje na zdravotnickou techniku (tonometry, váhy…) 

a wellness (Obrázek 10). Jeho základ tvoří akcelerometr 

obsahující dva senzory pro detekci zrychlení (Obrázek 11) 

(Holbrook, Barreira, Kang, 2009). 

Tento systém umožňuje přesné započítávání kroků  

při umístění v různých pozicích ve vertikální i horizontální 

rovině. Narozdíl od krokoměru Yamax SW - 200 nenabízí 

pouze počítání kroků (steps), ale také další funkce, jako 

počítání spotřebované energie (kcal), kilometrů (km) – 

počet kroků vynásobený délkou kroku, množství spáleného 

tuku (g),  dobu trvání aerobní chůze (min) a tzv. aerobních 

kroků (aerobic steps), což jsou kroky dodržující dvě 

podmínky: souvislou chůzi s minimální kadencí  

60 krok.min-1 delší než 10 min  (Chen, Anton, Helal, 2008). 

Aerobní kroky dosud nebyly ověřeny, ale tato funkce 

umožňuje a podněcuje jednotlivce k hodnocení úspěšnosti 

v dosahování požadavku ACSM na akumulací 30 min 

střední intenzity cvičení, jako je svižná chůze (Hasson et 

al., 2009). 

Mechanismus a algoritmus použitý v tomto přístroji 

k zaznamenávání aerobních kroků a celkového počtu kroků byl shledán přesným a platným 

v nedávných studiích. Pro každou hodinu krokoměr zaznamenává čas a datum, celkový počet 

kroků, počet aerobních kroků a také označení, zda krokoměr detekoval nějaký pohyb během 

hodiny. Zatímco častěji používané krokoměry, které pracují také na základě akcelerometru, 

neukládají a ani nenahrávají detailní data nebo data z jiné PA nežli chůze. Tento model se vždy  

o půlnoci vynuluje automaticky, nemůže být vynulován manuálně, ale lze změnit původní 

nastavení vstupních hodnot (Holbrook, Barreira, Kang, 2009; Richardson et al., 2007). 

Obrázek 10 - Omron HJ-720IT 

(Omron Healthcare) 

 

 

Obrázek 11 - Vnitřní mechanismus 
Omron HJ-720IT 
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Jeho základní popis shrnuje Tabulka 4. Krokoměr dále obsahuje USB port pro stažení dat 

do PC. Další příslušenství dodávané spolu s přístrojem je spona, řemínek, držák, kabel USB, 

CD-ROM, instalační příručka šroubovák a návod k obsluze. 

 

Tabulka 4 - Základní popis přístroje Omron HJ-720IT 
popis detail 

barva modrá, černá 
vnější rozměry 47x73x16mm 
hmotnost  37 g 
baterie 3 V Li baterie typu CR2032 
životnost baterie 6 měsíců 

aktuální den + 41 dní předešlých  
  -  41 dní ke stažení do PC 

paměť 

  -  7 dní k zobrazení na displeji 
počet kroků: 0- 99 999 
počet aerobních kroků: 0-99 999 
trvání aerobní chůze: 1440 min 
spotřebovanou energii: 0-99 999 kcal 
množství spáleného tuku: 0 – 199,9 g 

měřící rozsah  

ušlá vzdálenost: 0,00 – 999,99 km. 
země původu Japonsko 
cena 1200-1400 Kč 
 

 

Před použitím se přístroj musí nastavit. Zadává se čas, váha a délka kroku. Připevňuje 

se pomocí spony. Dle výrobců může být umístěn v kapse kalhot, náprsní kapse, na opasku,            

na šňůrce kolem krku, ale také mimo povrch těla, například v batohu. Možnost umístit krokoměr 

na jiných místech, než na klasicky předepsaném, určitě vzbudí zájem zákazníků. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o novinku na trhu, je třeba zjistit, zda tvrzení výrobců odpovídá skutečnosti 

(Holbrook, Barreira, Kang, 2009).  

Touto problematikou za zabývá řada studií. Např. Hasson et al. porovnávali krokoměr 

Omron HJ - 112, který stejně jako Omron HJ-720 obsahuje dva piezoelektrické senzory, 

s Yamaxem SW - 701 při chůzi dvanáctiminutových úseků rychlostí pomalou (1,12 m.s-1=  

4 km.h-1), střední (1,34 m.min-1 = 4,8 km.h-1) a rychlou (1,56 m.min-1 = 5,6 km.h-1), následně šli 

19 min proměnlivou rychlostí. Výsledky ukazují nejpřesnější umístění Omronu na opasku 

nad SIAS (chyba 1,2 %), dále v náprsní kapse (1,7 %), na krku (2,2 %), nejméně přesně měřil 

krokoměr umístěný v kapse kalhot (5,8 %). Ani jeden z krokoměrů nevykazoval zkreslení při 

konstantní nebo proměnlivé rychlosti. Yamax byl méně přesný. Nejméně variabilní bylo 
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umístění Omronu na opasku nad SIAS, v ostatních pozicích byla variabilita vyšší. Téměř v žádné 

části ani Omron HJ - 112 ani Yamax SW – 701 nepřesáhly chybu 2,5 % (Hasson et al., 2009).  

Jehn et al. testovali HJ - 720IT při pomalé chůzi rychlostí (≤ 50 m.min-1) na běžícím pásu 

a v terénních podmínkách  u pacientů s chronickým srdečním selháním a zjistili, že zařízení je 

velmi nepřesné v nízkém rozsahu intenzity (Jehn, Schmidt-Trucksäss, Halle, 2009).   

Porovnání Omronu HJ - 720IT s triaxiálním akcelerometrem provedla Sekine et al. 

Účastníci šli vzdálenost 20 m samozvolenou rychlostí. Krokoměr měli umístěný na opasku na 

pravé straně zad. Průměrná rychlost byla spočítána na 39,5±11,1 m.min-1  

(cca 2,4 km.h-1), což odpovídá 74,5±18,5 kroků. Krokoměr významně podhodnocoval u všech 

účastníků, průměrná chyba byla -53,2±34,1 % a signifikantně korelovala s rychlostí chůze  

(r = 0,56, p < 0,01). Se snižující se rychlostí se zvyšovala chyba. Při porovnání s akcelerometrem 

bylo zjištěno, že pokud amplituda vertikálního zrychlení nedosáhla určité hranice, nebyl 

započítán krok. Což naznačuje, že při pomalejších rychlostech nelze na tuto metodu měření 

spoléhat (Ichinoseki-Sekine N, 2006).  

Holbrook et al.  provedli zkoušku na 100 m venkovní trati. Účastníkům bylo sděleno,   

aby šli pomalou, střední a velmi rychlou chůzí, bez jakýchkoli jiných instrukcí. Následovala      

ta samá zkouška tentokrát s předepsanou rychlostí 2.0, 3.0 a 4.0 mph. Tyto rychlosti 

v Kompendiu fyzické aktivity (Ainsworth et al., 2000) odpovídají označení pomalá, střední           

a velmi rychlá chůze, proto se velmi často používají v těchto studiích. Omrony HJ-720 umístili 

dle návodů výrobce, tedy na opasek na pravou a levou SIAS, na opasku ve střední ose zad, 

v pravé a v levé kapse a v batohu. Studie obsahovala 1 míli (1,6 km) dlouhou procházku, která 

zahrnovala chůzi v bytě, chůzi do schodů a ze schodů, do kopce a z kopce, přes ulici  

po přechodu pro chodce. Účastníci šli při pomalé chůzi průměrnou rychlostí 2,7 mph, při střední 

3,3 mph a při velmi rychlé 4,1 mph. Omron HJ – 720IT při tomto testu dosáhl relativní odchylky 

(RO) od 1,1 % po 3,5 % a celkově 2,3±2,8 % v celém rozsahu rychlostí. Nejmenší RO 

se objevila na opasku ve střední ose zad při střední rychlosti chůze (1,1% ±1,1%), největší RO 

při pomalé chůzi v batohu (3,5% ±3,2%) (Holbrook, Barreira, Kang, 2009). 
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3. CÍLE A HYPOTESY 

 

Cílem této experimentální studie je porovnat dosavadní informace o krokoměru Omron 

HJ - 720IT s našimi výsledky a porovnat tento piezoelektrický krokoměr s pružinovým 

Yamaxem SW - 200. Dále jsme si vzali za úkol zjistit, za jakých okolností tento pedometer měří 

nejpřesněji (pozice, rychlost chůze, strana) a naopak jaké jsou jeho limity. 

 

Hypotesy:  

1. Pedometr Omron HJ – 720IT neměří stejně přesně v doporučovaných pozicích 

2. Pedometr Omron HJ – 720IT měří s nejmenší chybou při umístění na opasku nad SIAS 

3. Krokoměry měří nejpřesněji při rychlosti 4,8 km.h-1 (80 m.min-1) 

4. Krokoměry podhodnocují při rychlosti 3,2 km.h-1 (54 m.min-1) 

5. Piezoelektrické krokoměry měří přesněji nežli pružinové, zvláště při pomalé chůzi 

6. Přesnost krokoměrů není stranově závislá 

7. Přesnost krokoměrů nezávisí pouze na rychlosti, ale také na kadenci a délce kroku 
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4. METODIKA 

 

Celkově se této experimentální studie zúčastnilo 57 probandů obou pohlaví ve věku     

16–31 let, charakteristiku souboru popisuje Tabulka 5. Většina z nich spolupracovala na jednom 

či dvou měřeních, přičemž měl na sobě umístěno 6–9 krokoměrů. Během celé studie jsme tedy 

získali cca 575 záznamů z krokoměrů, a z nich cca 3587 záznamů jednotlivých úseků. Získávány 

byly nejen údaje o krocích, ale také odhad přírůstku energetického výdeje, vzdálenosti a počet 

tzv. aerobních kroků. 

Všichni účastníci podepsali informovaný souhlas (Příloha 1). Anamnesticky jsme         

  u probandů nezjistili žádná vážnější prodělaná zranění, deformity, ortopedické vady, či zkrat 

dolní končetiny > 2 cm. Aspekčně jsme vyloučili vážnější odchylku chůzového stereotypu. 

Dalšími vylučovacími kritérii byla obesita a výrazná podváha, závažná akutní onemocnění, 

chronická neurologická onemocnění a závažná onemocnění hybného systému. 

Každého účastníka jsme zainstruovali v manipulaci s oběma typy přístrojů a v práci 

s protokolem, který se pro každou část lišil. 

 

Tabulka 5 – Charakteristika sloučeného souboru 
proměnné celkem (n = 57) ženy (n = 39) muži (n = 18)
věk  24,4 ± 2,77 23,9 ± 2,42 25,4 ± 3,20 
výška (m) 1,71 ± 0,078 1,68 ± 0,062 1,78 ± 0,065 
váha (kg) 67,0 ± 11,79 61,9 ± 8,30 77,1 ± 11,16 
BMI 22,7 ± 3,01 22,0 ± 2,91 24,2 ± 2,69 
délka kroku (cm) 71± 8,0 71 ± 6,4 72 ± 10,9 
 

 

Experiment obsahoval tři části: 

1) měření 135 m: chůze po rovné asfaltové dráze o délce 135 m samozvolenou rychlostí 

,,normální“, „pomalou“ a „rychlou“. 

2) měření na běhátku v kontrolovaných podmínkách: čtyřminutové úseky chůze  

na běhátku při různé rychlosti a sklonu pásu a patnáctiminutové úseky zaměřené  

na aerobní kroky 

3) měření artefaktů: jízda autobusem pro zjištění artefaktů naměřených krokoměry  

při jízdě vstoje a vsedě 
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Přístroje 

Při měření jsme používali vždy dva typy elektronických krokoměrů, pružinový Yamax    

a piezoelektrický Omron, oba jsou popsány výše. Každý jednotlivý přístroj jsme označili číslem, 

abychom usnadnili orientaci při zaznamenávání dat do protokolů a také, abychom mohli zjistit 

případnou nefunkčnost určitého krokoměru. Označení také sloužilo pro kontrolu náhodného 

přidělení krokoměrů jednotlivým probandům pro jednotlivé měřicí pozice. 

 

Měřicí pozice 

Ve všech částech výzkumu jsme krokoměry Omron umísťovali oboustranně na SIAS 

(PO, LO) a krokoměry Yamax vždy mediálně od nich (PY, LY). Tato umístění jsme zvolili 

z prostorových důvodů a také na základě instrukcí od výrobce, které doporučují připevnit 

krokoměr na opasek ve střední ose stehna (midthigh), cca 5-6 cm laterálně od pupku (Bassett Jr. 

et al., 1996).  

V jednotlivých částech experimentu jsme umísťovali Omrony ještě na další místa: 

- pravá/levá náprsní kapsa (PNK, LNK)  

a) měření 135 m - Omrony umístěné na hrudníku (zamýšleno jako náprsní 

kapsa), protože nikdo neměl náprsní kapsy, připevnili jsme krokoměry pomocí 

jejich spon na oděv a horní část jsme přilepili lepící páskou tak, aby byla 

zajištěna vertikální orientace krokoměru, 

b) měření v laboratoři – Omron připevněn pomocí spony na popruh batohu 

v horizontální rovině 

- pravá/levá kapsa kalhot (PK, LK) 

- batoh   

- Omron připevněn sponou v batohu (PB) 

- Omron volně vložený do batohu (LB) 

- střední osa zad (mid back, MB) – Omron připevněn na opasek 

  

Měření počtu kroků 

Během této studie jsme kroky měřili několika způsoby: 

• piezoelektrickým pedometrem Omron HJ - 720IT, který jsme před měřením na běhátku 

v kontrolovaných podmínkách a před měřením v terénu nastavili (čas, hmotnost, délka 

kroku). Na začátku a na konci úseku jsme opsali kroky, následně jsme od konečné 

hodnoty odečetli počáteční a získali tak množství napočítaných kroků. 
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•  pružinovým pedometrem Yamax SW - 200, který jsme před začátkem úseku vynulovali, 

po skončení úseku jsme zapsali započítané kroky a krokoměr opět vynulovali  

před dalším úsekem. 

• počítadlem (handheld tally counter), který obsluhoval vyšetřující. Stiskl jej vždy  

na konci kroku, tedy při úderu paty o zem (heel strike). Tento údaj považujeme 

za referenční hodnotu, tedy za ,,skutečné kroky“(Crouter, Schneider, Bassett Jr., 2005).   

Jeden krok =  polovina chůzového cyklu, ten má dvě fáze – stojnou (60%) a švihovou 

(40%). Krok začíná úderem paty (,,heel strike“) jedné dolní končetiny = počáteční 

kontakt a končí úderem paty druhé končetiny. Celý krokový cyklus popisuje  

Obrázek 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další měření pomocí krokoměrů 

• aerobní kroky = kroky započítané po 10 min chůze s kadencí větší než 60 krok.min-1  

a všechny další se stejnou kadencí. Režim započítávání těchto kroků se ukončí  

po 1 - minutové přestávce.  

•  odhad vzdálenosti = počet kroků * nastavená délka kroku. Ušlá vzdálenost se 

zaokrouhluje na 0,01 km. 

 

Data získaná výpočty z naměřených hodnot 

• rychlost = vzdálenost/čas (pouze u měření 135 m) 

• délka kroku = vzdálenost/ počet kroků 

 - při měření na běhátku jsme vzdálenost vypočítali z nastavené rychlosti a délky 

trvání úseku 

• kadence = počet kroků/čas (min) 

Obrázek 12 - Fáze krokového cyklu (Valouchová, 2001 ) 
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Ze všech hodnot jsme pro každý úsek vypočítali jejich průměr ± směrodatná odchylka 

(SD). 

 

Antropometrická data 

Před každým měřením jsme všechny účastníky zvážili, změřili jejich tělesnou výšku, 

změřili antropometrické údaje. Při měření byli vyšetřovaní bosi a oblečeni v lehkém oděvu. 

Měření: 

• tělesná výška (m) 

• tělesná hmotnost (kg)  

• BMI (kg/m2) - vypočítáno vzorcem = tělesná hmotnost (kg) dělená druhou mocninou výšky 

(m2) (Crouter, Schneider, Bassett Jr., 2005). 

• obvody (cm) 

- obvod pasu – uprostřed vzdálenosti mezi spodními žebry a cristae iliace,  (OP) 

- obvod přes spina iliaca anterior superior,  (O SIAS) 

- obvod přes boky - v úrovni velkých trochanterů, (O T) 

- obvod hrudníku - v pozici klidového expiria vzadu pod dolními úhly lopatek a vpředu  

u mužů  pod prsními bradavkami, u žen přes střed hrudní kosti (Haladová, Nechvátalová, 

2003, s. 26). 

- střední obvod paže – v polovině mezi laterálním okrajem acromionu scapulae   

a  olecranonu ulnae, (stř.o.p.) 

• vzdálenosti (cm): 

- výška k SIAS oboustranně při lehkém stoji rozkročném kolmo k zemi k vnitřnímu okraji 

chodidla, s botami (v P/LSIAS (b)) i bez nich (v P/LSIAS). 

- výška k velkému trochanteru oboustranně při stoji spatném kolmo k zemi, k vnějšímu 

okraji chodidla, (v P/LT) 

- výška vsedě (horní segment) – vzdálenost vertex – vrchní plocha sedadla (HS) 

- délka dolní končetiny oboustranně od SIAS k maleolus medialis (P/LS-MM)  

- tloušťka kožních řas – tricipitální, bicipitální, subscapulární, suprailiakální kožní řasy 

měřené kaliperem typu Harpenden (skinfold caliper, Holtain Ltd., UK) na levé polovině 

těla dle  mezinárodní konvence (Krásničanová, Lesný, 2005).  

• průměr břicha (sagittal abdominal diameter, SAD) –  vzdálenost mezi přední břišní stěnou  

a zády ve střední čáře transverzálně ve výši L4/5, měří se vstoje a vleže pomocí šuplery 

(Holtain-Kahn Abdominal Caliper, Holtain Ltd., UK) 
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• délka kroku –  průměrná délka kroku (polovina chůzového cyklu) z 10 kroků (5 celých 

chůzových cyklů) spontánně zvolenou rychlostí, kadencí a stereotypem (Omron Healthcare, 

2005).  

• vzdálenosti související s umístěním krokoměru – měřené kolmo od země k Omronu v pozici: 

- P/LNK – do středu přístroje 

- P/LK – ke dnu kapsy 

- PB – do středu přístroje 

- LB – k přístroji 

- MB – do středu přístroje 

 

Zpracování dat 

Ke statistickému zpracování dat jsme použili program Microsoft Excel 2002              

pro Windows a STATISTICA 9.1 (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, 2010). Všechna data jsme 

zpracovali deskriptivní statistikou. Normálně rozložená data jsme popsali pomocí průměru±SD, 

pro ostatní data jsme použili median, 2. a 3. kvartil. Pokud jsme našli odlehlé hodnoty  

(tzv. outliers), zkontrolovali jsme data, eventuelně je opravili. Zbylé odlehlé hodnoty jsme 

ponechali. 

Přesnost krokoměrů jsme posuzovali pomocí zaznamenaných kroků z jednotlivých 

krokoměrů a měření, nebo z relativních odchylek, kdy RO [%] = 100% * (kroky z krokoměru – 

kroky z počítadla) / kroky z počítadla (Holbrook, Barreira, Kang, 2009). 

RO jsme testovali Wilcoxonovým testem a Spearmanovým koeficientem pořadové 

korelace.  

Soustředili jsme se na:  

1. Celková RO každé pozice napříč všemi úseky = nejpřesnější pozice 

2. Celková RO pro každou rychlost napříč všemi pozicemi = při jaké rychlosti měří 

krokoměry nejpřesněji 

3. Průměrná RO Omronů (PO, LO) a Yamaxů (PY, LY) napříč všemi úseky = měří 

přesněji Omrony nebo Yamaxy 

4. Průměrná RO Omronů (PO, LO) a Yamaxů (PY, LY) v jednotlivých úsecích 

5. RO jednotlivých pozic napříč všemi úseky 

6. Porovnání RO jednotlivých pozic v rámci každého úseku  

a) Omrony a Yamaxy umístěné v pozicích PO, LO, PY, LY 

b) krokoměry umístěné ve stejných pozicích ale na opačné straně 

c) stejnostranné Omrony 
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specifika pro jednotlivé částí: 

• měření 135 m 

Pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) pro opakovaná měření jsme detekovali signifikantně 

významné rozdíly jednotlivých pozic napříč úseky u chůze na 135 m 

• měření na běhátku v kontrolovaných podmínkách 

ANOVA pro zjištění rozdílu RO aerobních kroků od normálních zaznamenaných Omrony 

mezi jednotlivými pozicemi a oběma patnáctiminutovými úseky  

• měření artefaktů 

Pro porovnání počtu artefaktů při jízdě autobusem u jednotlivých umístění byl použit 

všeobecný lineární model s opakováním a post-hoc test se Sidak úpravou hladin významnosti 

pro vícenásobné porovnání. 

 

4.1.  Měření 135 metrů 

 
Měření, které probíhalo ve dvou  dnech v dopoledních i odpoledních hodinách, 

se zúčastnilo celkem 22 účastníků, charakteristiku souboru popisuje Tabulka 6. Panovalo klidné 

jarní počasí a bezvětří. Nejprve jsme odebrali antropometrické hodnoty - výšku, váhu, obvody, 

vzdálenosti, kaliperace, SAD, výšku horního segmentu, délku kroku a vzdálenosti související 

s umístěním krokoměrů. Následně jsme do krokoměrů zadali potřebná data a umístili je na tyto 

pozice: PO, LO, PY, LY, PNK, LNK.  

 

 

 

Měření  jsme provedli na přímé přibližně vodorovné trati s rovným asfaltovým povrchem, 

sloužící jako cyklostezka, dlouhé 135 m. Účastníci měli za úkol jít tuto dráhu celkem třikrát, 

pokaždé jinou samozvolenou rychlostí podle pokynů: „normální“ (PWS), „pomalou“ a „rychlou“ 

chůzí. Během každého úseku byl měřen čas. Skutečný počet kroků zaznamenával vyšetřující 

ručním počítadlem jdoucí za vyšetřovaným. Poslední krok musel skončit dopadem paty             

za vyznačenou linií 135 m a přinožením druhé DK, přičemž vyšetřující oba kroky započítal.  

Tabulka 6 – Popis souboru měření 135 metrů 

proměnné celkem (n = 22) ženy (n = 12) muži (n = 10) 
věk 23,7 ± 3,32 22,7 ± 2,46 24,9 ± 3,92 
výška(m) 1,72 ± 0,074 1,72 ± 0,337 1,73 ± 0,073 
hmotnost(kg) 68,2 ± 14,16 66,2 ± 17,12 68,4 ± 13,83 
BMI 22,8 ± 3,58 22,5 ± 5,11 22,8 ± 3,50 
délka kroku (cm) 77 ± 6,0 77 ± 15,2 76 ± 5,8 
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Na konci úseku vyšetřující zapsal čas, zaznamenal data ze všech krokoměrů, vynuloval Yamaxy 

a zapsal počet kroků napočítaných ručním počítadlem.  

 

4.2. Měření  na běhátku v kontrolovaných podmínkách 

 

Měření se zúčastnilo celkem 18 probandů, charakteristiku souboru popisuje Tabulka 7. 

Test na běžícím pásu (Marquette T2000, USA) zahrnoval devět 4-minutových  a dva  

15-minutové úseky chůze o různé rychlosti a sklonu pásu (Tabulka 8) (Holbrook, Barreira, 

Kang, 2009). 

 

Tabulka  7 – Charakteristika souboru měření na běhátku 
v kontrolovaných podmínkách 
proměnné celkem (n = 18) ženy (n = 11) muži (n = 7) 

věk 24,7 ± 1,90 24,7 ± 1,36 24,5 ± 2,67 
výška (m) 1,72 ± 0,085 1,66 ± 0,054 1,80 ± 0,053 
hmotnost (kg) 67,7 ± 9,06 64,2 ± 7,18 73,2 ± 9,41 
BMI 23,0 ± 2,05 23,2 ± 2,27 22,6 ± 1,76 
délka kroku (cm) 70 ± 5,68 70 ± 6,34 71± 4,88 

 

Tabulka 8 – Popis úseků při chůzi na běhátku 

č. úseku trvání 
(min) 

rychlost 
(km.h-1) sklon (%) 

1 4 3,2 0 
2 4 3,2 5 
3 4 3,2 10 
4 4 4,8 0 
5 4 4,8 5 
6 4 4,8 10 
7 4 6,4 0 
8 4 6,4 5 
9 4 7,5 0 
10 15 4 0 
11 15 6 5 

 

Na začátku jsme odebrali osobní data     a antropometrické hodnoty - výšku, váhu, 

obvody, vzdálenosti, výšku horního segmentu, kaliperace, SAD        a délku kroku. Na probanda 

jsme připevnili celkem devět krokoměrů do pozic LO, PO, LY, PY, PK/LK, PNK/LNK, PB, VB, 

MB a následně jsme naměřili vzdálenosti  související s umístěním krokoměrů.  

Před samotným měřením jsme ověřili, že běhátko skutečně dodržuje nastavenou rychlost. 

Každý účastník si vyzkoušel chůzi na pásu, aby si přivykl na jiný stereotyp chůze. Následně 
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si dotyčný zvyšováním nebo snižováním rychlosti nastavil svoji preferovanou rychlost chůze 

(PWS). Poté jsme zjistili maximální rychlost chůze (maximal walking speed, MWS) - 

za tu považujeme rychlost chůze, která ještě nepřešla v běh. Před zahájením samotného měření 

se účastníci postavili obkročmo po straně pásu. Z Omronů jsme zaznamenali kroky, kcal a km, 

vynulovali Yamaxy. Na pokyn vyšetřovaný vstoupil na pohybující  se pás, přičemž se přidržel 

rukama o postranní opěry. Následně šel nastavenou rychlostí a sklonem vždy po dobu  

4 min, po ukončení se opět postavil obkročmo po stranách pásu. Po každé etapě jsme odečetli  

a zapsali počet kroků z každého krokoměru a  počet kalorií (kcal) z Omronů. Yamaxy jsme vždy 

vynulovali a současně jsme zaznamenali číselný údaj na ručním počítadle (Bassett Jr. et al., 

1996; Leicht, Crowther, 2009). Mezi jednotlivými úseky jsme vždy udělali  pauzu  2 min.  Před a 

po 15-min úsecích jsme navíc zapsali aerobní kroky na Omronech, během  čtyřminutových 

úseků jsme aerobní  kroky nezaznamenávali, protože  nemohly být splněny podmínky k jejich 

započítávání. Po posledním úseku jsme zaznamenali počet km.  

 

4.3. Měření artefaktů 

 

Tato část práce tentokrát neměla za úkol měřit přesnost kroků, ale zjistit množství falešně 

pozitivních kroků (tzv. artefaktů), které krokoměry napočítávají při jízdě autobusem. Měření, 

kterého se zúčastnilo 22 probandů (charakteristiku souboru popisuje Tabulku 9), probíhalo         

ve dvou dnech, jednou v dopoledních a dvakrát v odpoledních hodinách, mimo dopravní špičku.  

 
Tabulka 9 – Charakteristika souboru jízda autobusem 
proměnné celkem (n = 22) ženy (n = 18) muži (n = 4) 
věk 25,2 ± 1,60 24,8 ± 0,94 26,8 ± 2,93 
výška (m) 1,71 ± 0,068 1,70 ± 0,061 1,80 ± 0,031 
hmotnost (kg) 64,6 ± 10,80 61,4 ± 7,56 79,3 ± 12,04 
BMI 21,9 ± 2,86 21,4 ± 2,35 24,6 ± 3,79 
délka kroku  71 ± 6,1 70 ± 6,4  75 ± 1,5 

 

Pro experiment jsme vybrali pražskou hromadnou dopravu, linku 174 mezi zastávkami 

Nemocnice Motol a Velká Ohrada. Trasa měřila 7 km a jízda trvala cca 19 min (Příloha 2) .  

Před samotným měřením jsme nejprve odebrali antropometrické hodnoty. Výšku a hmotnost 

každý nahlásil, měřila se pouze délka kroku a vzdálenosti související s umístěním krokoměrů 

(V k P/LSIAS, O SIAS, výška k PB). Krokoměry jsme umístili na pozice PO, LO, PY, LY, PB. 

Na zastávce před příjezdem autobusu každý zaznamenal počet kroků na Omronech a Yamaxy 

vynuloval. Při nastupování do autobusu až na místo si každý počítal kroky, které zaznamenal   
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do protokolu, to samé provedl při vystupování. Po vystoupení z autobusu účastník na zastávce 

zaznamenal počet kroků do protokolu. První jízda začala na zastávce Nemocnice Motol  

a skončila na zastávce Velká Ohrada, během této cesty všichni stáli. Část měřených nastoupila 

předními dveřmi, druhá zadními a všichni zůstali stát v příslušné části vozu. Někteří se postavili              

na ,,kloub“ ve středu. Při cestě zpět všichni nastoupili obdobným způsobem, ale tentokrát se 

posadili a batohy si dali na klín, kromě tří, kteří batoh položili na zem. 
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5. VÝSLEDKY 

 

5.1. Měření 135 metrů  

 

Charakteristika souboru týkající se vlastností chůze je popsána v Tabulce 10. Skutečný 

počet kroků a počet kroků naměřených krokoměry popisuje Tabulka 11, z nich vypočítanou 

relativní odchylku Tabulka 12. Ze všech krokoměrů a pozic měřil s nejnižší průměrnou RO 

Omron umístěný v pozici PO (-1,06±3,03 %) (Obrázek 13). Nicméně se mezi pozicí PO 

a ostatními ani ostatními navzájem neprokázal ve Wilcoxonově testu signifikantní rozdíl. 

Spearmanův koeficient pořadové korelace prokázal, že Yamaxy spolu vzájemně korelují             

r = 0,46, Omrony ve stejné pozici ne, ani Omrony a Yamaxy umístěné na stejné straně. Omrony 

v náprsních kapsách korelují s Omrony umístěnými na opasku (vpravo r = 0,56, vlevo r = 0,58)  

a také vzájemně korelují Omrony v náprsních kapsách (r = 0,68) (Příloha 3).  

 

Tabulka 10 - Charakteristika chůze v jednotlivých úsecích 
n = 22 pomalá chůze normální chůze rychlá chůze 
parametry průměr SD průměr SD průměr SD 

délka kroku (cm) 68 5,3 77 6 85 7,4 
kadence (krok.min-1) 97,3 10,82 112 15,15 128 7,57 
rychlost (m.min-1) 66,5 10,29 86 15,06 108,7 11,27 
 

Tabulka 11 - Kroky naměřené ručním počítadlem, krokoměrem Omron HJ-720IT a 
krokoměrem Yamax SW-200 v jednotlivých pozicích a ve všech úsecích. 

pomalá chůze normální chůze rychlá chůze pozice         
(n = 22) průměr SD průměr SD průměr SD 

PNK 192,1 31,43 177,6 14,04 157,8 9,14 
LNK 195,3 30,81 177,3 14,00 153,8 20,28 
PO 193,4 18,16 176,5 13,95 157,9 9,74 
LO 195,7 24,14 177,2 14,00 158,1 13,26 
PY 190,5 21,03 177,8 15,75 159,4 10,06 
LY 192,8 18,89 177,8 13,62 160,5 9,80 
počítadlo 199,1 15,06 177,4 14,17 160,1 15,15 
Hodnoty jsou popsány pomocí průměru a SD 
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Tabulka 12 - RO v jednotlivých pozicích krokoměru Omron HJ-720ITC a 
krokoměru Yamax SW-200 ve všech úsecích.  

pomalá normální rychlá chůze        
(n = 22) průměr SD průměr SD průměr SD 

PNK -3,5 14,00 0,1 1,66 -1,1 5,87 
LNK -1,9 13,43 0,0 2,22 -3,7 11,8 
PO -2,7 7,67 -0,1 1,60 0,0 2,50 
LO -1,7 9,30 -0,1 2,26 -1,0 6,36 
PY -4,1 10,06 0,2 4,41 1,0 3,47 
LY -2,9 8,92 0,3 3,43 0,6 5,76 
Hodnoty jsou popsány pomocí průměru a SD relativní odchylky v procentech. 
 

Průměrná RO Omronů se  pohybuje od -7,2 % po 3,6 % s průměrem -1,2±2,9 %. 

Průměrná RO Yamaxů napříč všemi rychlostmi a pozicemi se  pohybuje od -15,8 % po 6,0 % 

s průměrem -1,18±4,3 % (Obrázek 14). Signifikantně se Yamaxy od Omronů neliší, ale korelují 

spolu (r = 0,57) (Obrázek 15).  

 

Obrázek 13 - Průměrné relativní odchylky jednotlivých pozic napříč všech úseků 
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Celkově krokoměry měří nejpřesněji při normální chůzi (Obrázek 16), ta se signifikantně 

liší od pomalé (p < 0,05). Omrony i Yamaxy měří s nejmenší RO při normální chůzi - Omrony   

-0,3±1,91 %, Yamaxy 0,3±3,71 % (Obrázek 17).  Signifikantně se Yamaxy od Omronů liší při 

normální chůzi (p < 0,05), kdy Yamaxy nadhodnocují a při rychlé chůzi (p < 0,01) chůzi, 

kdy podhodnocují Omrony. Při pomalé chůzi oba typy podhodnocují. Pouze Yamaxy 

se signifikantně odlišují mezi rychlostmi – normální chůze se liší od pomalé a rychlé (p < 0,05). 

Přístroje spolu korelují pouze při rychlé chůzi (r = 0,81).  

 
Obrázek 15 - Počet skutečných kroků a kroků zaznamenaných krokoměry 
 
 

 

 

Obrázek 14 - Rozdíl mezi Omrony a Yamaxy umístěnými v doporučovaných 
pozicích na opasku napříč všemi rychlostmi 
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Obrázek 16 - Porovnání přesnosti krokoměrů při pomalé, normální a rychlé chůzi 
 
 

 

 
Obrázek 17 - Relativní odchylky Omronů a Yamaxů při pomalé, normální a rychlé 
chůzi   
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Obrázek 18 - Grafické znázornění relativních odchylek všech pozic a rychlostí 
 
 

 

RO všech pozic ve všech rychlostech znázorňuje Obrázek 18, jejich testováním jsme 

zjistili, že se signifikantně vzájemně liší pouze Yamaxy umístěné v pozici PY při pomalé chůze  

a normální (p < 0,05)  a při pomalé a rychlé chůzi (p < 0,05), což potvrdila také ANOVA 

(Obrázek 19 a Tabulka 13). 

 

Obrázek 19 - ANOVA pro PY 
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Tabulka 13 - ANOVA pro RO-PY 
LSD test, variable DV_1 (135 m) 
Probabilities for Post Hoc Tests Error. 
Within MS = 37,771, df = 40,000 

Cell no. 
R1 (1)           -

4,245 
(2)     

0,47524 
(3)    

1,0270 
1 P-PY   0,017080 0,008252
2 N-PY 0,017080   0,772626 
3 R-PY 0,008252 0,772626   

 
 

Spolu s rychlostí chůze v jednotlivých úsecích se mění také délka kroku a kadence, 

všechny tři parametry vzájemně korelují (Tabulka 14, Příloha 4 -6). Z těchto tří parametrů pouze 

délka kroku ovlivňuje Yamaxy (r = 0,34), konkrétně pravý r = 0,31 a levý r = 0,31 (Příloha  

7 – 9). 

 

Tabulka 14 - Korelace parametrů chůze při 135 m  
parametry délka kroku kadence rychlost 
délka kroku 1,000000 0,693774 0,899456 
kadence 0,693774 1,000000 0,928776 
rychlost 0,899456 0,928776 1,000000 
označené hodnoty jsou signifikantně významné p < 0,05 

 

5.2. Měření na běhátku v kontrolovaných podmínkách 

 

Průměry a SD hodnot charakterizující chůzi popisuje Tabulka 15. Skutečný počet kroků  

a počet kroků naměřených krokoměry  v průměrech a SD pro každou rychlost popisuje 

Tabulka 16 a 17, jejich průměrné RO jsou vypsány v Tabulce 18.  

 

Tabulka 15 - Parametry chůze na běhátku 
  průměr  SD 
PWS (km.h-1) 3,6 0,85
MWS (km.h-1) 8,2 1,02
délka kroku nastavená (cm) 70 5,7
délka kroku průměrná (cm) 71 12,3
kadence (krok.min-1) 114,2 15,63
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Tabulka 16 - Kroky naměřené ručním počítadlem, krokoměrem Omron HJ-720IT a krokoměrem 
Yamax SW-200  v jednotlivých pozicích ve čtyřminutových úsecích.   

3,2 km.h-1 4,8 km.h-1 6,4 km.h-1 7,5 km.h-1 
pozice průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD 
PO 385,60 28,51 453,10 23,06 511,80 25,31 554,10 41,22
KK 378,00 74,40 449,10 30,40 504,50 25,29 541,40 29,54
NK 359,60 65,03 450,70 21,75 504,80 31,76 564,20 35,58
LO 382,90 20,94 451,30 25,84 501,90 40,05 552,70 58,12
PB 220,60 166,78 448,70 24,52 512,00 25,90 551,30 47,10
LB 322,40 112,70 452,70 21,98 509,30 28,43 540,80 60,52
MB 351,90 92,48 452,20 63,56 512,80 25,27 568,60 37,07
LY 363,60 64,01 456,60 23,82 515,10 25,01 570,20 38,95
PY 358,50 41,99 456,90 21,30 513,70 26,35 573,40 40,83
počítadlo 385,80 19,25 453,00 21,60 512,90 26,40 569,20 40,01

 

 
Tabulka 17 - Kroky naměřené ručním počítadlem, 
krokoměrem Omron HJ-720ITC a krokoměrem Yamax  
SW-200  v jednotlivých pozicích v patnáctiminutových 
úsecích.   

4 km.h-1 6 km.h-1 
pozice průměr SD průměr SD 
PO 1593,7 80,72 1839,6 90,57 
KK 1599,7 79,44 1827,5 80,77 
NK 1579,4 76,5 1839,9 92,54 
LO 1594,9 89,8 1842,2 92,37 
PB 1474,3 332,41 1842 91,65 
LB 1582,4 78,47 1839,9 88,48 
MB 1575,2 87,79 1840,1 98,24 
LY 1587,6 97,2 1847,3 89,86 
PY 1591,7 115,87 1846,6 88,4 
počítadlo 1586,3 76,65 1844,7 91,57 

 
 
Tabulka 18 - Průměrná RO v rámci jedné rychlosti pro všechny pozice 
  3,2 km.h-1 4,8 km.h-1 6,4 km.h-1 7,5 km.h-1 4 km.h-1 6 km / h 
pozice průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD 
PO -0,1 2,15 0 1,03 -0,2 0,59 -2,5 6,13 0,5 1,38 -0,3 0,7
KK -1,8 13,82 -0,2 5,64 -1,1 2,21 -15,1 31,29 -9,9 32,98 -11,5 32,23
NK -6,8 10,57 -0,5 0,47 -1,5 3,57 -0,8 1,26 -0,4 0,36 -0,3 0,45
LO -0,7 1,54 -0,4 0,54 -2,1 4,72 -3 6,64 0,5 1,83 -0,1 0,41
PB -43,8 39,16 -0,9 2,53 -0,2 0,39 -2,8 8,82 -7,1 20,12 -0,1 0,42
LB -16,9 17,43 -0,1 0,33 -0,7 2,98 -4,8 10,44 -0,3 0,41 -0,3 0,48
MB -8,7 19,36 -0,2 0,27 0 0,47 -0,1 1,29 -0,7 2 -0,3 1,49
LY -5,8 10,69 0,8 2,8 0,4 0,41 0,2 0,56 0,1 4,27 0,1 0,26
PY -6,9 8,66 0,9 1,6 0,1 0,86 0,8 0,9 0,3 5,36 0,1 0,59

 

Ze všech krokoměrů napříč všemi úseky a pozicemi měřil nejpřesněji Omron umístěný 

v pozici PO, jeho průměrná RO činila -0,19±0,81 %. Všechny průměrné RO jednotlivých pozic 
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zobrazuje Obrázek 20. Signifikantně se liší od Omronů v NK (p < 0,01), PB (p < 0,01) a LB  

p < 0,01. Jsou to pozice, kdy přístroje nejsou umístěné na kalhotách..  Navíc se tato pozice napříč 

všech úseků liší pouze v úsecích 4+0 x 2+10; 15min 4+0 x 2+10 a 4+0 x 5+0 a jeví se tak jako 

nejstabilnější při měření. Nejméně přesně měří Omron v pozici PB, který se signifikantně liší  

od všech ostatních (p < 0,05), protože výrazně podhodnocuje. Yamaxy vzájemně nekorelují,  

ale některé Omrony ano. 

 

Obrázek 20 - Průměrné relativní odchylky jednotlivých pozic napříč všemi úseky 
 
 

 

Průměrně krokoměry měřily s nejmenší RO v úseku 3+0 (0,7±1,98 %). Signifikantně se 

od něj lišily téměř všechny ostatní úseky, kromě těch se stejnou rychlostí a 15-min. úsek 6+5. Při 

všech třech úsecích s rychlostí 3,2 km.h-1 krokoměry významně podhodnocovaly oproti všem 

ostatním úsekům s jinou rychlostí. Nejrychlejší chůze 7,5 km.h-1 se významně liší od každé nižší 

bez sklonu, krokoměry při ní podhodnocují (Obrázek 21). Signifikantně spolu korelují pouze 

úseky : 2+0 x 2+5 (r = 0,63), 3+0 x 4+5 (r = 0,50), 4+0 x 5+0 (r = 0,48), 4+5 x 5+0 (r = 0,58). 

Při celkovém porovnání Omronů a Yamaxů ( Obrázek 22) se přístroje vzájemně neliší ani 

spolu nekorelují. 

 

  

 Median 
 25%-75% 
 Non-Outlier Range 

PO PK NK LO PB LB MB LY PY

pozice

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

R
O

 %



Diplomová práce                                                        Srovnání citlivosti a spolehlivosti krokoměru 
                                                                                Omron HJ – 720IT podle umístění na těle 
 

  50  

 Median 
 25%-75% 
 Non-Outlier Range 

2+0
2+5

2+10
3+0

3+5
3+10

4+0
4+5

5+0
15min 4+0

15min 6+5

úseky

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

R
O

 %
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 - Celkové porovnání Omronů a Yamaxů při chůzi na běhátku 
 
 

 

Obrázek 21 - Celkové průměrné relativní odchylky každého úseku 
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Omrony a Yamaxy (Obrázek 23) se při všech rychlostech kromě 4 km.h-1 signifikantně 

liší ( p < 0,05).  Při rychlosti 3,2 km.h-1 výrazně podhodnocují Yamaxy (-4,7±3,60 %), Omrony 

výrazně podhodnocují při rychlosti 7,5 km.h-1 ( -2,7±0,96 %). Nejpřesněji oba přístroje měřily 

v úseku 6+5 s průměrem RO Omronů  0,2±0,51 % a Yamaxů 0,13±0,38 %. Jak se lišily přístroje 

při jednotlivých rychlostech uvádí Tabulky 19 a 20. Omrony s Yamaxy spolu signifikantně 

korelovaly při rychlosti 4,8 km.h-1 (r = 0,60), 6,4 km.h-1 (r = 0,74) a 6 km.h-1 (r = 0,71). Omrony 

mezi rychlostmi nekorelují, ale Yamaxy korelují při rychlosti 6,4 x 7,5 km.h-1 (r = 0,60) 

a 6,4 x 4 km.h-1 (r = 0,60). 

 

Obrázek 23 - Porovnání Omronů a Yamaxů při různých rychlostech 
 
 

 

Tabulka 19 - Výsledek Wilcoxonova testu v hodnotách p pro RO Omronů  
rychlost km.h-1 3,2 4,8 6,4 7,5 4 6 

3,2 x 0,3958 0,0386 0,0029 0,2311 0,0386 
4,8 0,3958 x 0,0279 0,0096 0,8446 0,1989 
6,4 0,0386 0,0279 x 0,372 0,0249 0,1701 
7,5 0,0029 0,0096 0,372 x 0,0033 0,0038 
4 0,2311 0,8446 0,0249 0,0033 x 0,0475 
6 0,0386 0,1989 0,1701 0,0038 0,0475 x 

označené hodnoty jsou signifikantně významné 
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Tabulka 20 - Výsledek Wilcoxonova testu v hodnotách p pro RO Yamaxů  
rychlost km.h-1 3,2 4,8 6,4 7,5 4 6 

3,2 x 0,0029 0,0084 0,0074 0,0074 0,0096 
4,8 0,0029 x 0,0176 0,0311 0,0311 0,0096 
6,4 0,0084 0,0176 x 0,1989 0,1989 0,6475 
7,5 0,0074 0,0311 0,1989 x x 0,0222 
4 0,0074 0,0311 0,1989 x x 0,0222 
6 0,0096 0,0096 0,6475 0,0222 0,0222 x 

označené hodnoty jsou signifikantně významné 
 
 

Téměř ve všech úsecích se signifikantně liší PO x PY (Příloha 10) . LO x LY se neliší 

v úsecích s rychlostí 3,2 km.h-1, ale téměř ve všech ostatních úsecích již ano. Při rychlosti  

3,2 km.h-1 PY oproti PO podhodnocuje, v dalších pozicích naopak nadhodnocuje a spíše Omron 

podhodnocuje, podobně je tomu i vlevo.  

Při rychlosti 3,2 km.h-1 Yamaxy vzájemně neliší, neliší se vzájemně ani Omrony 

v pozicích PO x LO.  Ale od těchto Omronů se signifikantně liší ostatní kromě Omronů 

v kapsách. Nejvíce se liší Omron připevněný v batohu. Zdá se, že zvýšení sklonu při této 

rychlosti má pozitivní vliv na přesnost krokoměrů, ačkoli celkově signifikantní rozdíl je pouze 

mezi 5 a 10 % sklonem. Nejvíce zvýšení sklonu zasáhlo Omrony v NK a v PB, 

kdy se signifikantně liší 0 a 10 % sklon ( pro NK p < 0,05, pro PB p < 0,01). 

Při rychlejší chůzi 7,5 km.h-1 měří přesněji Yamaxy nežli Omrony ve stejné pozici,  

ty výrazně podhodnocují a signifikantně se liší p < 0,01. RO jednotlivých pozic v rámci 

jednotlivých úseků jsou zobrazeny v Příloze 11 – 21. 

Aerobní kroky by měly odpovídat krokům naměřeným ve stejném úseku, nicméně se tak 

neděje, protože krokoměry započítávají méně aerobních kroků než normálních. Našlo  

se          ale několik krokoměrů, které dokonce naměřily více aerobních kroků nežli započítaly 

normálních kroků a jeden, který aerobní kroky vůbec nezapočítal. Kontrolou dat byla vyvrácena 

chyba a ve statistickém zpracování se s těmito hodnotami nepracovalo. Nejpřesněji spočítal 

aerobní kroky Omron v pozici PO, Největší rozdíl mezi aerobními kroky a normálními způsobil 

krokoměr připevněný v batohu (PB) v úseku 4+0, započítal až o 228 aerobních kroků méně, 

signifikantně se ale neliší od ostatních (Tabulka 21). Potvrdila to také ANOVA pro opakovaná 

měření (Obrázek 24). Jednotlivé pozice se mezi úseky neliší, ale celkově se úseky od sebe 

signifikantně odlišují (Tabulka 22). 
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Tabulka 21 - Relativní odchylka aerobních kroků 
od kroků naměřených Omrony 

4+0 6+5 
pozice průměr SD průměr SD 
PO -1,8 1,96 -1,4 1,15 
KK -2,4 1,91 -1,7 1,12 
NK -1,7 1,48 -1,9 1,55 
LO -2,4 2,27 -1,8 1,6 
PB -3 2,3 -1,7 0,86 
LB -2 2,34 -1,1 1,07 
MB -1,9 1,73 -1,5 1,13 

 
 
Obrázek 24 - ANOVA pro opakovaná měření - relativní odchylky aerobních 
kroků od normálních 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 22 – ANOVA pro opakovaná měření – RO aerobní kroky 
Repeated Measures Analysis of Variance Sigma-
restricted parameterization Effective hypothesis 
decomposition 

Effect SS 
Degr. of 
Freedom MS F p 

Intercept 686,0955 1 686,0955 243,9149 0,00000
USEK 18,9923 1 18,9923 6,7520 0,01499
Error 75,9469 27 2,8128     
R1 24,4220 6 4,0703 1,5395 0,16841
R1*SEK 6,9677 6 1,1613 0,4392 0,85176
Error 428,3205 162 2,6440     

R1*USEK; LS Means
Current effect: F(6, 162)=,43922, p=,85176

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Při chůzi na běhátku stejně jako při 135 m spolu korelují všechny tři parametry chůze 

(Tabulka 23 a 24), ale na rozdíl od chůze 135 m zde více ovlivňují přesnost krokoměrů. (Tabulka 

25, Příloha 22 – 28). Krok se prodlužuje s rostoucí rychlostí (20% na 1,6 km.h-1) a se zvyšujícím 

se sklonem běžícího pásu (cca 1cm na 5 %) (Obrázek 25). Průměrná délka kroku každého úseku 

se signifikantně liší s každou v ostatních úsecích ( p < 0,05). Neliší se délka kroku mezi úseky  

2+0 x 2+5, 3+5 x 3+10, 4+0 x 4+5. Kadence se zvyšuje o cca 12-14 % na 1,6 km.h-1. 

 

 

 
 
Tabulka 24 - Korelace parametrů chůze při chůzi na běhátku 
parametry rychlost kadence délka kroku 
rychlost 1 0,794617 0,801386 
kadence 0,794617 1 0,786487 
délka kroku 0,801386 0,786487 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabulka 23 - Kadence a délka kroku při chůzi na 
běhátku 

kadence  
(krok.min-1) 

délka kroku  
(cm) 

rychlost (km.h-1) průměr SD průměr SD 
3,2 98 4,6 55 2,6 
4,0 106 5,1 63 3 
4,8 114 5 70 3,1 
6,0 123 6,1 81 3,9 
6,4 128 6 84 3,9 
7,5 142 10 89 5,9 

Tabulka 25 - Závislost celkové RO všech krokoměrů, 
Yamaxů a Omronů a krokoměrů v jednotlivých 
pozicích na rychlosti, kadenci a délce kroku 
Variable rychlost kadence délka kroku 
RO 
celkem 0,397140 0,304648 0,419796 
Omrony 0,003412 -0,149235 -0,081382 
Yamaxy 0,313166 0,268093 0,409200 
PO 0,057430 -0,055178 0,031553 
PK -0,010772 -0,129420 -0,047015 
LK -0,131809 -0,374733 -0,113049 
KK -0,051127 -0,242657 -0,005459 
PNK 0,205386 0,116800 0,232309 
LNK 0,425683 0,368109 0,426401 
NK 0,300550 0,237924 0,300676 
LO 0,036044 -0,060157 -0,008536 
PB 0,448124 0,492523 0,489603 
LB 0,232278 0,274023 0,269772 
MB 0,235595 0,271853 0,283032 
LY 0,240510 0,196313 0,295656 
PY 0,268012 0,231466 0,377781 
označené hodnoty jsou signifikantně významné p < 0,05 
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Obrázek 25 - Změna délky kroku v závislosti na rychlosti a sklonu 
 
 
 
 

 
 

5.3. Měření artefaktů 

 

Nejvíce falešných kroků započítávaly Yamaxy při jízdě stoje (Tabulka 26, Obrázek 26  

a 27). Ve stoji Yamaxy započítají výrazné množství kroků. Mezi sebou se vzájemně neliší.  

Od nich se ale liší ostatní krokoměry jak při jízdě vstoje, tak vsedě (p < 0,0001). Dále se liší  

ale ne signifikantně PY od PO a B, LY od PY a B p = 0,06 – 0,13 (Příloha 29). 

Počet falešně započítaných kroků za 1 min jízdy shrnuje Tabulka 27. 

 

Tabulka 26 - Množství falešně započítaných kroků při jízdě autobusem 
vstoje vsedě 

pozice průměr  SD průměr  SD 
PO 51,2 35,07 44,3 25,84 
LO 57 35,92 47,7 26,71 
PY 292,2 144,18 69,8 41,33 
LY 335,1 141,91 69,9 44,62 
B 56,1 46,74 38,7 18,08 
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Obrázek 26 - Množství falešně započítaných kroků při jízdě autobusem vstoje 
 
 

 

Obrázek 27 - Množství falešně započítaných kroků při jízdě autobusem vsedě 
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Tabulka 27 - Artefakty naměřené krokoměry za 1 min 
při jízdě autobusem 

jízda v stoje jízda v sedě pozice 
průměr SD průměr SD 

PO 2,7 1,85 2,3 1,36 
LO 3 1,89 2,5 1,41 
PY 15,4 7,59 3,7 2,18 
LY 17,6 7,47 3,7 2,35 
B 3 2,46 2 0,95 
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6. DISKUSE 

 

Krokoměry se v posledních letech staly vyhledávaným pomocníkem při intervenci PA 

pacientů, kteří potřebují zvýšit svůj energetický výdej. Většina studií s tímto zaměřením 

dokazuje, že uživatelé díky krokoměrům zvyšují PA pomocí chůze, protože je stimuluje 

k dosažení stanoveného cíle (př. 10 000 kroků/den), což je velmi důležitý faktor (Bravata et al., 

2007; De Cocker et al., 2009; Richardson et al., 2007). Vzhledem k velkému množství typů  

a značek krokoměrů na trhu je třeba zjistit, zda vyšší cena opravdu odpovídá vyšší kvalitě, 

jestli pedometry se základem akcelerometru snímající více než jen vertikální zrychlení 

a zda vážně zaznamenávají kroky přesněji než klasické pružinové krokoměry, které jsou levnější 

(Bassett Jr. et al., 1996; Schneider et al., 2003). Proto jsme si jako jeden z úkolů stanovili zjistit,  

zda se lze spolehnout na levnější pružinový krokoměr Yamax SW - 200, který byl uznán 

validovaným (Bassett Jr. et al., 1996; Schneider et al., 2003), nebo zda je o tolik lepší 

piezoelektrický pedometer Omron HJ – 720IT.   

Výrobci doporučují umístit Omron HJ – 720IT přední stranou kolmo k zemi do kapsy 

kalhot, náprsní kapsy, na opasek či do kabelky a tudíž předpokládají, že pedometry ve všech 

těchto pozicích měří stejně(Omron Healthcare, 2005). Nicméně předchozí studie tvrdí,  

že každá pozice pedometru Omron HJ-720IT měří jinak (Holbrook, Barreira, Kang, 2009). Proto 

jsme si stanovili Hypotesu 1, na základě našich výsledků s ní souhlasíme a ihned potvrzujeme 

také Hypotesu 2.  V naší studii Omrony celkově měřily s nejmenší RO v pozici PO, 

tedy připevněné na opasku nad spina iliaca anterior superior vpravo Při chůzi 135 m 

a na běhátku měřil v této pozici s průměrnou RO -1,1±3,03 % a -0,2±0,81 % , následoval jej 

Omron umístěný vlevo s průměrnou RO -1,1±4,1 % a 1,2±2,6.% Při chůzi na 135 m se od něj 

ostatní nelišily. Na běhátku je  následoval Omron umístěný ve střední ose zad s průměrem -

1,6±3,47 %. Na běhátku se od PO celkově lišily Omrony, které nebyly umístěny na kalhotách, 

tzn. v náprsních kapsách a v batohu. Hasson et al má podobné závěry. Tvrdí, že s nejmenší 

chybou měří Omron HJ – 112 na opasku ve střední ose stehna (1,2%) (Hasson et al., 2009), 

vnitřní mechanismus tohoto přístroje je identický s Omronem HJ – 720IT (Horvath et al., 2007). 

Porovnali jsme její výsledky s našimi, protože ale pro měření použila jiné rychlosti než my, 

vybrali jsme nejbližší rychlosti z obou našich měření, ze 135 m pro pomalou a rychlou chůzi, 

z běhátka normální (Tabulka 28). 
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Tabulka 28 - RO krokoměrů ve vybraných pozicích v porovnání se studií 
provedenou Hasson  (Hasson et al., 2009) 

naše výsledky Hasson 
  pomalá  normální rychlá pomalá normální rychlá 

rychlost m.min-1 66,5 80 108,7 67,2 80,4 93,6 
Omron na SIAS -2 0,2 -0,9 0,5 0,2 0,2 
Yamax  -3,5 0,8 0,4 -2 0 0,9 
Omron v NK -2,7 -0,6 -2,4 -0,5 -0,1 -0,4 
Omron v KK --------------- 1,8 --------------- -1,1 0,8 -0,5 

 

Omrony v náprsní kapse podhodnocovaly v obou studiích a téměř vždy měřily s větší RO 

než na SIAS. Omrony v kapse kalhot naopak nadhodnocovaly při normální chůzi a měřily s větší 

RO než Omrony v náprsní kapse a na SIAS, což se shoduje s Hasson. Omrony na opasku  

při žádné rychlosti chůze nepřesáhly chybu 3 %. 

Naše výsledky z běhátka (Tabulka 29) můžeme porovnat s výsledky Holbrook et al. 

(Tabulka 30), která hodnotila Omron HJ – 720IT při chůzi po zemi (Holbrook, Barreira, Kang, 

2009). Při její studii probandi šli průměrnou rychlostí 3,3 mph (moderate) – nejbližší naše 

měřená rychlost 4,8 km.h-1, a 4,1 mph (very brisk) – nejbližší naše 6,4 km.h-1.  

 
Tabulka 29 – RO vybraných pozic při chůzi na běhátku rychlostí 4,8 km.h-1 a 6,4 km.h-1 při 0% 
sklonu 
n = 18 PO LO MB PK LK PB LB 

4,8 km.h-1 
(moderate) 0,6 ± 2,95 -0,2 ± 0,45 3,5 ± 16,08 -0,4 ± 1,60 4,6 ± 13,04 -0,4 ± 1,02 -0,7±0,58
6,4 km.h-1 
(very brisk) -0,03 ± 0,45 -0,3 ± 1,07 -0,00 ± 0,90 -0,02 ± 0,63 0,2 ± 0,48 -0,1 ± 0,5 

-
1,14±4,82

  

Tabulka 30 - Relativní odchylky pedometru Omron HJ-720IT v různých pozicích a rychlostech 
(Holbrook, Barreira, Kang, 2009)   
 
 

vysvětlivky: APE = RO 
 

Naše výsledky se značně liší. Holbrook by doporučila nosit Omron v pozici midback, 

protože při její studii měřil nejpřesněji. Naše výsledky se v tomto ohledu značně liší. Krokoměr  

v pozici MB celkově měřil s chybou -1,6±3,47 %, pro srovnání Omron v pozici PO měřil 

s chybou -0,2±0,81 %.  Tato pozice při rychlosti 4,8 km.h-1 měřila téměř s největší chybou. 

Umístění Omronu ve střední ose zad na opasku bych nedoporučila vzhledem ke špatné 

manipulaci s přístrojem a také kvůli vysoké chybě měření při rychlosti 4,8 km.h-1, která je 
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považována za nejčastěji preferovanou. Navíc ze všech pozic, podle mého názoru, právě zde 

hrozí největší ztráta přístroje, což usuzuji z vlastní zkušenosti při měření, kdy se několikrát stalo, 

že se přístroj ze své pozice uvolnil. Stejný názor má také Graser, ač ve své studii s jinými 

krokoměry uvádí vysokou přesnost této pozice (Graser, Pangrazi, Vincent, 2007). 

S Holbrook souhlasíme ohledně umístění Omronu v batohu, pokud je přístroj v batohu 

volně a není zajištěno, aby jeho přední strana směřovala kolmo k zemi (naše pozice LB), 

pak při rychlejší chůzi výrazně podhodnocuje. Na druhou stranu ale měřil přesněji při rychlosti 

3,2 km.h-1 než připevněný v batohu (naše pozice PB), kde při pomalé chůzi výrazně 

podhodnocoval a ze všech pozic měřil s největší chybou -43,8±39,16 %.  

Celkově krokoměry při chůzi 135 m nejpřesněji zaznamenávaly kroky při normální chůzi 

(86±15,1 m.min-1), kdy měřily s průměrnou RO 0,03%, což na běhátku odpovídá rychlosti  

80 m.min-1, kdy měřily s průměrnou RO 0,7 %. Tento výsledek odpovídá normě na regulaci 

kvality krokoměrů Japonského průmyslu, který stanovil, že při této rychlosti mohou krokoměry 

měřit s maximální chybou 3 % (3 kroky na 100) (Tudor-Locke et al., 2008). S tímto tvrzením 

souhlasí také Crouter et al, který testoval několik krokoměrů při chůzi na běhátku, mezi nimi 

Yamax SW - 701 a Omron HJ - 105 (Crouter et al., 2003)a tedy potvrzujeme Hypotesu 3. 

Většina studií však uvádí,  že  krokoměry podhodnocují při rychlosti  50-54 m.min-1  

(3,0-3,2 km.h-1) (Ichinoseki-Sekine N, 2006), čemuž odpovídají také naše výsledky. Krokoměry 

významně podhodnocovaly při nižších rychlostech chůze, respektive při chůzi kolem 65 m.min -1 

se začíná objevovat podhodnocení, ale není signifikantně významné, při rychlosti 53,3 m.min-1 

již významné je. Stejné výsledky potvrzuje také Crouter et al., jenž ve své studii testoval 10 

krokoměrů (Crouter et al., 2003). Holbrook et al také uvádí, že rozdíl mezi pomalou  

a normální chůzí průměrně ze všech krokoměrů je signifikantně významný p < 0,05 , 

což potvrzuje většinu studií(Holbrook, Barreira, Kang, 2009), tudíž souhlasíme s Hypotesou 4. 

Příčinou, proč  pedometry  podhodnocují počet zaznamenaných kroků při pomalé chůzi, 

je pravděpodobně nedostatečné vertikální zrychlení boku a tedy krokoměru na něm umístěném 

(Abel et al., 2009; Bassett Jr. et al., 1996; Tudor-Locke et al., 2008). Ichinoseki-Sekine et al. 

testovali pedometr Omron HJ – 720IT spolu s triaxiálním akcelerometrem a potvrdili,  

že krokoměr nezapočítá krok pokud vertikální zrychlení nedosáhne určité hranice (Ichinoseki-

Sekine N, 2006).  Při pomalé chůzi měřily s nejmenší chybou Omrony umístěné na opasku nad 

SIAS (vpravo -0,1 %, vlevo -0,7 %), proto je vhodné, aby lidé chodící pomalou chůzi, využívali 

právě tyto pozice. 

Převážná většina studií tvrdí, že piezoelektrické pedometry měří přesněji nežli klasické 

pružinové krokoměry, zvláště při pomalé chůzi (Hasson et al., 2009; Horvath et al., 2007),  
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avšak při většině studií se stále používá pružinový Yamax SW - 200, který je považován  

za nejpřesnější z pružinových krokoměrů a který je také cenově dostupný (Schneider et al., 

2003), proto jsme stanovili Hypotesu 5. Ovšem potvrdit ji zcela nemůžeme, protože při 

celkovém porovnání krokoměrů Yamax – SW 200 a Omron HJ – 720IT umístěných na opasku  

dle doporučení výrobce jsme nenašli signifikantní rozdíl ani při jedné části. Oba přístroje 

průměrně stejně podhodnocují, ale Yamax měří s přibližně dvojnásobným rozptylem než Omron. 

Na běhátku se přístroje vzájemně signifikantně liší ve všech rychlostech kromě  

4 km.h-1. Při rychlosti 3,2 km.h-1 Yamaxy výrazně podhodnocují, při rychlosti 7,5 km.h-1 

podhodnocují Omrony. Oba přístroje podhodnocují při rychlosti 3,2 km.h-1. Skoro vždy se 

vzájemně liší pravostranné přístroje  (PO x PY), levostranné (LO x LY) se neliší při 3,2 km.h-1 

jinak ano. Při 3,2 km.h-1 Yamaxy vpravo výrazně podhodnocují, což souhlasí také s měřením 

135 m, kdy při pomalé chůzi signifikantně podhodnocují (p<0,05).  

Hasson et al tvrdí, že piezoelektrický Omron HJ - 112 při její studii nepřekročil RO 1 %, 

Yamax SW – 701 se naopak dopouštěl větších chyb (Hasson et al., 2009). Při našem měření 

všechny krokoměry při pomalé chůzi překročily chybu 1%, Yamax  i 3%. Storti et al uvádějí,   

že Yamax  při chůzi 48 – 60 m.min-1 dokonce podhodnocoval s průměrnou chybou -12,7 % 

(Storti et al., 2008). Při rychlé chůzi Yamax měřil přesněji než Omron,  

ale nadhodnocoval při normální chůzi, čímž se s Hasson lišíme (Tabulka 42, viz nahoru). Oba 

přístoje měřily nejpřesněji při rychlosti 6 km.h-1. Při této rychlosti měřil nejpřesněji také Yamax 

SW – 701 ve srovnání s jinými krokoměry i piezoelektrickými při chůzi na 400 m (Schneider et 

al., 2003). Crouter et al. tvrdí, že Yamax SW – 701 měřil nejpřesněji z 10 elektronických 

krokoměrů, dokonce i při pomalé chůzi měřil přesněji než piezoelektrické pedometry (Crouter et 

al., 2003). U obézních jedinců Yamax SW – 200 zaznamenal signifikantně méně kroků 

než piezoelektrický pedometr New – Lifestyles NL - 2000 při rychlosti 54, 67, 80, 94 

a 107 m.min-1 a významně podhodnocoval při rychlosti 54 – 94 m.min-1 (p < 0,05) (Crouter, 

Schneider, Bassett Jr., 2005). Stejné výsledky pro Yamax uvádí také Swartz et al. (Swartz et al., 

2003). 

Pokud spolu krokoměry nekorelují, nemusíme to nutně považovat za chybu, vzhledem 

k tomu, že jsme jejich přesnost porovnávali pomocí relativních odchylek, které mají poměrně 

malý rozsah díky tomu, že je z nich odstraněna část rozptylu způsobená kadencí a délkou kroku 

každého probanda. 

Horvath et al. provedl obdobnou studii jako my na běhátku s použitím krokoměrů Yamax 

SW – 200. Porovnával, zda se přesnost pedometrů stranově liší. Předpokládá, že má každá dolní 

končetina jinou funkci (tzv. funkční asymetrie). Dominantní, častěji pravá, dolní končetina má 
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propulzní funkci tím, že tělu uděluje kinetickou energii. Naopak nedominantní, častěji levá, dolní 

končetina spíše přenáší váhu a absorbuje energii. Proto na dominantní dolní končetině dochází 

k menšímu vertikálnímu zrychlení, ale většímu horizontálnímu zrychlení. Na tomto základě 

Horvath předpokládá, že by krokoměr citlivý také na horizontální zrychlení měřil přesněji na 

dominantní straně, tedy spíše pravé. Tato funkční asymetrie je výraznější při pomalé chůzi, při 

vyšších rychlostech (80 m.min-1) již není zřejmá (Horvath et al., 2007). Jeho výsledky 

se ale od našich odlišují (Tabulka 31). Při našem měření se neprokázal tak velký rozdíl mezi 

stranami. Navíc při rychlosti 6,4 km.h-1 spíše podhodnocuje levý Yamax. Avšak i my 

potvrzujeme, že při chůzi rychlostí 3,2 km.h-1 Yamax umístěný vlevo podhodnocuje méně než 

vpravo, ale ne významně. Stejný výsledek se prokázal také při měření 135 m, kdy Yamax vpravo 

podhodnocoval, ale od levostranného se opět signifikantně nelišil. Podobný výsledek 

zaznamenal také Schneider et al., který testoval 13 modelů krokoměrů během 24 hodin 

a porovnával je s krokoměrem Yamax SW -200, přičemž v rámci jedné části porovnával tyto 

Yamaxy vzájemně na obou stranách (Schneider, Crouter, Bassett, 2004). 

 

Tabulka 31 – RO Yamaxu v porovnání se studií 
provedenou Horvathem et al (Horvath et al., 2007) 

naše výsledky Horvath rychlost  
(km.h-1) PY LY PY LY 

3,2 -6,8 -4,2 18,1 10,3 
4,8 0,3 1,3 3,1 1,9 
6,4 0,3 0,5 -0,2 -1,2 

 

Porovnání Omronů při měření 135 m dopadlo podobně, ale lišilo se při chůzi na běhátku,  

kdy při rychlostech 3,2; 4,8; 6,4 a 7,5 km.h-1 podhodnocoval Omron připevněný na opasku 

vlevo, což by potvrzovalo Horvathovu hypotesu, ale signifikantně se nelišil Omronu vpravo. 

Protože se neprokázal signifikantní stranový rozdíl mezi Yamaxy ani Omrony, můžeme 

potvrdit Hypotesu 6 a přiklonit se tak k názoru, že přesnost krokoměrů není stranově závislá 

(Bassett Jr. et al., 1996; Schneider et al., 2003; Schneider, Crouter, Bassett, 2004). 

Dr. Hatano uvedl, že při  rychlosti 80 m.min-1 chůze odpovídá délka kroků přibližně 

krokům při rychlosti 120 m.min-1 (7,2 km.h-1), proto byla 3 % norma pro kvalitu krokoměrů 

stanovena právě pro tuto rychlost (Tudor-Locke et al., 2008). Tato rychlost byla pravděpodobně 

zvolena na základě Kompendia pohybové aktivity (Ainsworth et al., 2000), kde je považována 

 za PA se střední intenzitou zátěže. Nicméně účastníci většiny studií, včetně naší, si pro chůzi 

zvolili vyšší rychlost (Tabulka 32).  
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Tabulka 32 - Samozvolená rychlost 

zdroj 
zvolená 
rychlost 
(m.min-1) 

vzdálenost

naše výsledky 86,0 135 m 
(Schneider et al., 2003) 96,5 400 m 
(Holbrook, Barreira, Kang, 2009) 88,5 100 m 
(Horvath et al., 2007) 81,3 80 kroků 

 

Na základě našich výsledků nemohu souhlasit s tvrzením že se při rychlosti > 80 m.min-1 

délka kroku nemění. Při našem měření se s rychlostí v obou částech délka kroku prodlužovala. 

Při chůzi na běhátku se s každým zvýšením rychlosti o 1,6 km.h-1 (1mph) prodloužila o 20%. 

Rozdíl při chůzi rychlostí 80 m.min-1 a 125 m.min-1 byl 27 %, což je velká změna, která by  

se neměla přehlédnout,  protože přesnost krokoměrů koreluje s délkou kroku (r = 0,42). Tuto 

tendenci vykazují hlavně Yamaxy (r = 0,41), jejichž přesnost je, ale méně, ovlivněna také 

rychlostí a kadencí. Naopak se zdá, že přesnost Omronů umístěných na opasku nesouvisí 

ani s jedním z těchto parametrů.  

S rychlostí chůze se mění také kadence, zvyšuje se s rostoucí rychlostí (Rowlands, Stone, 

Eston, 2007).   Podle našich výsledků se se zvýšením rychlosti o 1,6 km.h-1 kadence zvýší  

cca o 12-14%. S kadencí koreluje přesnost krokoměrů (Rowlands, Stone, Eston, 2007), více to 

však platí pro Yamaxy (r = 0,27) nežli Omrony (r = -0,14) umístěné na opasku. 

Rowland et al. potvrdili, že přesnost krokoměru souvisí s vertikálním zrychlením,  

které se ale mění s kadencí. Porovnávali pružinový krokoměr Yamax SW - 200 

s akcelerometrem RT3. Zjistili, že s kadencí do 150 krok.min-1 nejvíce koreluje Yamax   

(r = 0,954), následně vertikální vektor akcelerometru RT3 (r = 0, 803) a také anteroposteriorní 

vektor ( r = 0,755) , s kadencí nad 150 krok.min-1 již více koreluje anteroposteriorní vektor  

(r = 0,830), méně Yamax (r = 0,827). Vertikální vektor koreluje mnohem méně (r = 0,533). 

Tento výsledek naznačuje nedostatečné vertikální zrychlení těla při rychlejší chůzi či běhu  

a tudíž podhodnocování krokoměrů měřících pouze vertikální zrychlení.(Rowlands, Stone, 

Eston, 2007). Je ale zajímavé, že v naší studii Omrony při nejrychlejší chůzi s průměrnou 

kadencí 142 krok.min-1 podhodnocovaly a Yamaxy měřily téměř přesně (Obrázek 28 – 29). 

Protože Omrony celkově spíše podhodnocují vypadá to, že mají vyšší práh citlivosti nežli 

Yamaxy, tudíž je k započítání kroku potřeba větší vertikální zrychlení (> 0,35 ag) a proto 

podhodnocují také při rychlé chůzi.  
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Obrázek 28 - Skutečná kadence x kadence Omron HJ - 720IT  
 
 

 

Obrázek 29 - Skutečná kadence x kadence Yamax SW - 200 
 
 

 

 

Předchozí studie (Holbrook, Barreira, Kang, 2009; Karabulut, Crouter, Bassett Jr., 2005; 

Le Masurier, Tudor-Locke, 2003)uznávají, že při ,,nechůzové" aktivitě (př. jízda motorovým 

vozidlem, jízda na kole, houpání nohou) by krokoměry mohly započítávat falešné kroky, ačkoli 

uživatel žádné neudělal. Nicméně obě studie se shodují na tom, že krokoměr Yamax SW – 701 

nezaznamenává výrazné množství artefaktů.  

V této práci jsme se snažili zjistit, jak krokoměry pracují při jízdě autobusem vstoje 

 a vsedě. Při jízdě vstoje Yamaxy započítaly cca 6x více kroků nežli Omrony, při jízdě vsedě již 

jen 0,5x více. Pokud by se tedy uživatel jezdící každý den do práce autobusem vstoje 30 min, 

spoléhal pouze na Yamax, měl by z denního cíle 10 000 kroků splněno téměř 10 %. Proto 
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navrhuji, aby si dotyčný za každou min jízdy autobusem  vstoje odečetl 15 kroků. Jízdou vsedě 

by nadhodnocením bylo dosaženo již pouze cca 2% denního cíle. 

Nutno brát ale v úvahu, že Yamaxy započítávaly kroky při nastupování a vystupování 

(celkem cca 40 kroků), ale Omrony je započítat nemusely, pokud akce trvala necelé 4 s. 

Nicméně při jízdě vstoje se odečtením těchto kroků, nesetře tak velký rozdíl mezi přístroji, 

ale vsedě by se již mohl vyrovnat. Bohužel si účastníci sice počítali kroky, než došli  

na stanovené místo, nicméně nebylo možné stihnout je zapsat a ještě se podívat, popř. zapsat, na 

5 přístrojů, jestli tyto kroky zaznamenaly. 

Jedinečnou vlastností pedometru Omron HJ – 720IT je možnost počítat tzv. aerobní 

kroky, nicméně zatím žádná studie nehodnotila, jak přesně se aerobní kroky započítávají, ačkoli 

díky ní lze stimulovat uživatele k dosažení denní 30 minutové aktivity o střední intenzitě, jak je 

doporučováno ACSM (Hasson et al., 2009). Ve své studii je využili Richardson et al., rozdělil 

probandy na dvě skupiny, aby zjistil jestli je lepší stimulovat uživatele k vyšší PA stanovením 

cíle pomocí normálních nebo aerobních kroků. Zjistil, že obě skupiny dosažením svého cíle 

dosáhly i cíle druhého, nicméně pro skupinu, která ,,sbírala“ pouze aerobní kroky bylo 

frustrující, že při chůzi kratší než 10 minut se vůbec nezaznamenávaly kroky (Richardson et al., 

2007).   

Naším měřením jsme zjistili, že zdaleka ne všechny kroky v 15 minutových úsecích chůzi 

rychlejší než 60 krok.min-1 jsou započítány do aerobních. Větší chyby se krokoměry dopouštěly 

při rychlosti 4 km.h-1 bez sklonu pásu nežli při rychlosti 6 km.h-1 se  sklonem 5 %. Chyba 

pravděpodobně souvisí s nastaveným algoritmem přístroje. Při chůzi 4 km.h-1 měřily krokoměry 

méně přesně než při 6 km.h-1, což odpovídá méně přesnému započítávání aerobních kroků. 

Mohlo se stát, že krokoměr nezaznamenal krok, což s sebou neslo nezaznamenání aerobního 

kroku, popř. více aerobních kroků (Obrázek 30). Nikde totiž není vysvětleno, jak krokoměr 

zaznamenává aerobní kroky, pokud se uživatel zastaví na kratší dobu než 1 min (nezastaví  

se započítávání aerobních kroků) a pak se znovu rozejde. Pokud se tedy nezaznamenal normální 

krok, jedná se vlastně o pauzu, krokoměr pak čeká 4 s než připočítá kroky ušlé za tuto dobu, což 

ale nemusí ihned udělat s aerobními. Pokud krokoměr nezaznamená více kroků (což je 

z výsledků evidentní) chyba pak roste. 
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Obrázek 30 - Rozdíl mezi aerobními a normálními kroky zaznamenanými 
Omronem připevněným v batohu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tímto by se dalo vysvětlit menší množství započítaných aerobních kroků, ale nedokáži 

vysvětlit více aerobních kroků nežli normálních, které se objevily na několika přístrojích. 

Dle návodu od  výrobce jsou aerobní kroky započítávány při chůzi s minimální kadencí 

60 krok.min-1 po 10 minutách souvislé chůze (Omron Healthcare, 2005), tedy co sekunda  

to krok, což je relativně nízká intenzita, která neodpovídá ani rychlosti 3,2 km.h-1. Navíc 

Omrony umístěné jinde než na opasku nad SIAS při takto nízké rychlosti výrazně podhodnocují, 

tudíž by z předchozího vyplývalo, že k zaznamenání aerobních kroků dojde minimálně, tudíž se 

tak nedá ani říct, že je tato hranice daná, proto aby jí mohli dosáhnout také lidé, kteří chodí 

pomalu, protože u nich k zaznamenání nedojde. V následujících pracích by bylo dobré toto 

vyzkoušet.   

Nedostatků této práce vidím několik. Kromě těch, které jsou v předchozím textu, ještě to, 

že jsme neotestovali všechny pozice z návodu ve všech částech studie. Na obhajobu lze říci,  

že v praxi by měření s tolika přístroji bylo velmi komplikované a zdlouhavé, proto bylo nutné 

vybrat si určité pozice. Možná by bylo bývalo dobré otestovat alespoň v jedné části Omron 

pověšený na krku, ale tato pozice mi nepřijde vhodná, protože by se přístroj při chůzi pohyboval 

ze strany na stranu, navíc ani výrobce nedodává dlouhou šňůrku k jeho pověšení. Jediné plus 

k této pozici by byla dobrá manipulace s přístrojem. Bylo by dobré v této studii pokračovat         

a otestovat krokoměry také na obézních lidech, kteří hlavně potřebují zvýšit svou PA a tím také 

energetický výdej. Protože jsme krokoměry testovali na relativně malém a navíc homogenním 

souboru (zdraví, mladí lidé), nelze naše výsledky vztáhnout na celou populaci, nicméně je lze 

porovnat s předchozími studiemi. 
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7.  ZÁVĚR 

 

Cílem naší práce bylo porovnat piezoelektrický pedometr Omron HJ – 720IT 

s již validovaným pružinovým krokoměrem Yamax SW – 200 (Bassett Jr. et al., 1996; Crouter et 

al., 2003). Výsledky této studie potvrzují jeho vysokou přesnost  při samostatně zvolené chůzi 

a při chůzi v kontrolovaných podmínkách.Výhodou a pro uživatele jistě velmi atraktivní, je 

možnost umístit jej do jakékoli pozice doporučované výrobcem, pokud jeho přední strana 

směřuje kolmo k zemi (Hasson et al., 2009), při rychlosti 4,8 km.h-1 v žádné doporučované 

pozici neměřil s větší chybou než 1%, což značně převyšuje hranici 3% stanovenou Japonským 

průmyslem pro přesnost krokoměrů (Tudor-Locke et al., 2008). Při velmi rychlé chůzi však 

nelze doporučit nosit krokoměr v kapse kalhot a naopak lidem, kteří chodí velmi pomalu 

nedoporučujeme dávat krokoměr do náprsní kapsy. V této pozici se na něj lze také nejvíce 

spolehnout při počítání aerobních kroků, lze tak využít jedinečnou možnost monitorovat aerobní 

aktivitu a denně se motivovat k minimálně 30 min pohybové aktivitě o střední intenzitě. Oproti 

Yamaxu Omron zaznamenává méně artefaktů při jízdě autobusem vstoje i vsedě, proto není 

nutné upravovat jakýmkoli způsobem dosažený počet kroků, jak by tomu mělo být při používání 

Yamaxu. 
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10. PŘÍLOHY 
Příloha 1 – Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s účastí ve studii 
 

Srovnání citlivosti a spolehlivosti krokoměru Omron 720 podle umístění na těle 
 

Jméno a příjmení probanda   ……....……….. 

 

Datum narození probanda            ……………….. 

 

Místo narození probanda                               .......................... 

          

Kód                                                            .............………. 

 

Jméno a příjmení vyšetřujícího                     .......................... 

 
Vážený pane, paní 
 
byl(a) jste požádán(a) o účast ve vědecké studii zaměřené na ověření citlivosti a 
spolehlivosti krokoměru Omron 720 v různých podmínkách. 

Níže uvedené informace by Vám měly vysvětlit význam studie a seznámit Vás se 
všemi jejími podrobnostmi. Po přečtení se s případnými dotazy můžete obrátit na 
pracovníka pověřeného prováděním studie. V případě Vašeho souhlasu s účastí ve studii 
budete požádán(a) o podepsání a datování tohoto souhlasu (viz 2.strana). Výsledky získané 
během této studie budou zveřejněny v anonymní podobě v odborných publikacích. 

 

Co znamená Vaše  účast  ve studii ? 

 

Před vstupem do studie budou naměřeny základní antropometrické údaje. 
Základem této validační studie je sledování počtu kroků při chůzi za různých terenních a 
laboratorních podmínek, krokoměry budou upevněny na několik definovaných míst na těle 
(kapsa, pásek, batoh..), při chůzi může být měřeno množství kyslíku ve vydechovaném 
vzduchu pomocí analyzátoru na bázi spirometru s otevřeným okruhem. Během studie 
nebudou prováděna žádná invazivní měření. 

Účast ve studii je dobrovolná a můžete ji proto odmítnout. Pokud se rozhodnete 
zúčastnit, smíte kdykoli toto své rozhodnutí změnit a účast v projektu odvolat. Avšak 
doufáme, že studii dokončíte a pomůžete tak mnoha lidem, kteří se snaží zvýšit pohybovou 
aktivitu pomocí tohoto přístroje. Vámi poskytnuté údaje jsou zcela anonymní a nebudou 
žádným způsobem použity k jiným účelům, než ke kterým udělíte souhlas následujícím 
prohlášením. 
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Informovaný souhlas s účastí ve studii 

 
Srovnání citlivosti a spolehlivosti krokoměru Omron 720 podle umístění na těle 

 
 

 

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s průběhem plánované studie, přečetl(a) jsem si 

výše uvedený popis a moje případné dotazy byly zodpovězeny. Rozumím plánovanému postupu 

a na základě toho souhlasím se svou účastí v této studii.  

 

 

 

 

 

Místo, datum:                                                               Podpis probanda: 

 

 

 

 

 

Místo, datum:                                                               Podpis vyšetřujícího: 
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Příloha 2 - Mapa autobusové linky č. 174  
 
 

 

 

Příloha 3 - Pozice - Spearmanův koeficient pořadové korelace  
Variable PNK LNK PO LO PY LY 
PNK 1,000000 0,677922 0,557230 0,218045 0,436090 0,540260 
LNK 0,677922 1,000000 0,876464 0,584416 0,325974 0,511011 
PO 0,557230 0,876464 1,000000 0,321926 0,360208 0,490247 
LO 0,218045 0,584416 0,321926 1,000000 0,400000 0,296104 
PY 0,436090 0,325974 0,360208 0,400000 1,000000 0,461039 
LY 0,540260 0,511011 0,490247 0,296104 0,461039 1,000000 
označené hodnoty jsou signifikantně významné p< 0,05   
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Příloha 4 - Závislost délky kroku na rychlosti při měření 135 m 
 
 

 
Příloha 5 - Závislost kadence na rychlosti při měření 135 m  
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Příloha 6 - Závislost délky kroku na kadenci při měření 135 m 
 
 

 
 
 
Příloha 7 - Závislost RO Yamaxu na délce kroku při 135 m 
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Příloha 8 - Závislost RO pravého Yamaxu na délce kroku při 135 m 
 
 

 

Příloha 9 - Závislost RO levého Yamaxu na délce kroku při 135 m 
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Příloha 10 - Rozdíl vybraných pozic v rámci jednotlivých úseků  na běhátku 

pozice 2+0 2 + 5 2+10 3+0 3+5 3+10 4+0 4+5 5+0 15min 
4+0 

15min 
6+5 

PO x LO 0,8647 0,0469 0,8753 0,3627 0,8068 0,1298 0,3812 0,0442 0,6417 0,9176 0,3003
PO x PK 0,4413 0,2626 0,5147 0,6744 0,1097 0,0929 0,6121 0,0500 0,1386 0,6744 0,3270
PO x KK 0,9588 0,9096 0,8767 0,6832 0,0076 0,1771 0,8261 0,0330 0,0340 0,4955 0,3967
PO x PNK 0,0745 0,0469 0,1688 0,2076 0,1730 0,2936 0,1386 0,9165 0,9528 0,0117 0,4990
PO x NK 0,0217 0,0050 0,0340 0,0480 0,0409 0,1319 0,0011 0,0640 0,9811 0,0004 0,3066
PO x PB 0,0005 0,0004 0,0007 0,4348 0,1167 0,0995 0,5701 0,4631 0,5509 0,0019 0,6496
PO x MB 0,1773 0,0090 0,0747 0,6832 0,3882 0,3003 0,4328 0,0555 0,0125 0,0064 0,6092
PO x LB 0,0249 0,0148 0,0191 0,6417 0,1359 0,1005 0,6496 0,3088 0,8446 0,0277 0,8647
PO x PY 0,0352 0,0129 0,0475 0,2274 0,0131 0,0008 0,0084 0,1118 0,0002 0,8446 0,0023
LO x KK 0,4631 0,7532 0,8767 0,4631 0,0063 0,3454 0,0355 0,3967 0,2115 0,6417 0,1398
LO x LK 0,6858 0,1730 0,6121 0,7532 0,0796 0,1730 0,0464 0,8927 0,1282 0,2367 0,9165
LO x LNK 0,0180 0,0173 0,0500 0,0431 0,0431 0,9165 0,2626 0,5754 0,4838 0,0117 0,0431
LO x NK 0,0038 0,0072 0,0156 0,0555 0,0747 0,9750 0,0555 0,4380 0,2461 0,0026 0,0088
LO x PB 0,0005 0,0011 0,0003 0,8613 0,2330 0,5695 0,7897 0,0413 0,2721 0,0084 1,0000
LO x MB 0,0499 0,0043 0,0175 0,9096 0,4802 0,1094 0,1307 0,0125 0,0037 0,0437 0,4328
LO x LB  0,0352 0,0086 0,0199 0,1730 0,3560 0,0409 0,3088 0,0052 0,4348 0,2553 0,2719
LO x LY 0,0340 0,1488 0,1128 0,0016 0,0313 0,0090 0,0004 0,0005 0,0012 0,5862 0,0004
PY x LY 0,2668 0,6192 0,8789 0,4348 0,9470 0,0703 0,5540 0,2209 0,0019 0,9133 0,8446
PK x PNK --------- 0,7671 0,5940 --------- 0,0173 0,1614 --------- 0,0687 --------- 0,1235 0,4838
LK x LNK --------- 0,0425 0,6002 --------- 0,0431 0,0630 --------- 0,7150 --------- 0,0280 0,7353
KK x NK 0,0063 0,2553 1,0000 0,2455 0,0019 0,9096 0,0125 0,1961 0,0037 0,0076 0,8647
PB x LB 0,0025 0,0113 0,0311 0,2213 0,0787 0,0229 0,6496 0,3109 0,8203 0,0691 0,1688
PB x MB 0,0249 0,0038 0,0029 0,4265 0,2094 0,1307 0,1961 0,0844 0,0619 0,0980 0,9249
PB x NK 0,0277 0,0026 0,0045 0,4631 0,7764 0,6378 0,0980 0,1005 0,2146 0,3271 0,0593
LB x MB 0,9811 0,5228 0,0609 0,6791 0,4265 0,1578 0,6165 0,7960 0,2775 0,6909 0,6832
označené hodnoty jsou signifikantně významné 
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Příloha 11 -13 - Relativní odchylky všech pozic v úsecích 2+0, 2+5 a 2+10 
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Příloha 14 - 16 - Relativní odchylky všech pozic v úsecích 3+0, 3+5 a 3+10 
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Příloha 17 - 19 - Relativní odchylky všech pozic v úsecích 4+0, 4+5  
a 5+0 
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Příloha 20 - 21 - Relativní odchylky všech pozic v  patnáctiminutových 
úsecích 4+0 a 6+5  
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Příloha 22- Závislost celkové RO na délce kroku při chůzi na běhátku 
 
 

 

Příloha 23 - Závislost celkové RO na kadenci při chůzi na běhátku 
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Příloha 24 - Závislost celkové RO na rychlosti při chůzi na běhátku 
 
 

 

Příloha 25 - Závislost RO Omronů na kadenci při chůzi na běhátku 
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Příloha 26 - Závislost RO Yamaxů na rychlosti při chůzi na běhátku 
 
 

 

Příloha 27 - Závislost RO Yamaxů na kadenci při chůzi na běhátku 
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Příloha 28 - Závislost RO Yamaxů na délce kroku při chůzi na běhátku 
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Příloha 29 - Autobus Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 

95% Confidence 
Interval for 
Differencea 

(I) factor1 (J) factor1 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig.a 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

st_LO -5,571 5,964 1,00000 -28,198 17,056 
st_PY -239,286* 28,272 ,00000 -346,541 -132,031 
st_LY -277,286* 27,645 ,00000 -382,160 -172,411 
st_B -4,905 7,843 1,00000 -34,658 24,848 
sed_PO 6,286 6,426 1,00000 -18,092 30,663 
sed_LO 2,667 8,685 1,00000 -30,282 35,615 
sed_PY -19,714 9,970 ,94377 -57,539 18,110 
sed_LY -20,048 9,865 ,92393 -57,474 17,379 

st_LO 

sed_B 13,190 8,943 ,99951 -20,738 47,119 
st_PO 5,571 5,964 1,00000 -17,056 28,198 
st_PY -233,714* 28,441 ,00000 -341,611 -125,817 
st_LY -271,714* 25,996 ,00000 -370,334 -173,095 
st_B ,667 6,350 1,00000 -23,424 24,757 
sed_PO 11,857 6,647 ,98537 -13,358 37,072 
sed_LO 8,238 7,081 1,00000 -18,625 35,102 
sed_PY -14,143 10,209 ,99988 -52,872 24,586 
sed_LY -14,476 9,689 ,99936 -51,234 22,281 

st_LO 

sed_B 18,762 8,927 ,89302 -15,105 52,629 
st_PO 239,286* 28,272 ,00000 132,031 346,541 
st_LO 233,714* 28,441 ,00000 125,817 341,611 
st_LY -38,000 29,354 ,99998 -149,359 73,359 
st_B 234,381* 31,203 ,00001 116,007 352,754 
sed_PO 245,571* 29,616 ,00000 133,218 357,925 
sed_LO 241,952* 30,727 ,00001 125,383 358,522 
sed_PY 219,571* 31,107 ,00003 101,560 337,583 
sed_LY 219,238* 30,374 ,00002 104,009 334,468 

st_PY 

sed_B 252,476* 32,868 ,00001 127,785 377,167 

st_PO 277,286* 27,645 ,00000 172,411 382,160 
st_LO 271,714* 25,996 ,00000 173,095 370,334 
st_PY 38,000 29,354 ,99998 -73,359 149,359 
st_B 272,381* 28,689 ,00000 163,543 381,219 
sed_PO 283,571* 29,223 ,00000 172,708 394,435 
sed_LO 279,952* 29,840 ,00000 166,750 393,155 
sed_PY 257,571* 30,551 ,00000 141,669 373,474 
sed_LY 257,238* 30,235 ,00000 142,537 371,939 

st_LY 

sed_B 290,476* 31,900 ,00000 169,459 411,494 

st_PO 4,905 7,843 1,00000 -24,848 34,658 
st_LO -,667 6,350 1,00000 -24,757 23,424 
st_PY -234,381* 31,203 ,00001 -352,754 -116,007 
st_LY -272,381* 28,689 ,00000 -381,219 -163,543 
sed_PO 11,190 9,174 ,99999 -23,612 45,993 
sed_LO 7,571 10,121 1,00000 -30,823 45,966 

st_B 

sed_PY -14,810 12,066 ,99999 -60,583 30,964 
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  sed_LY -15,143 10,478 ,99968 -54,894 24,609  
sed_B 18,095 10,619 ,99280 -22,189 58,379 
st_PO -6,286 6,426 1,00000 -30,663 18,092 
st_LO -11,857 6,647 ,98537 -37,072 13,358 
st_PY -245,571* 29,616 ,00000 -357,925 -133,218 
st_LY -283,571* 29,223 ,00000 -394,435 -172,708 
st_B -11,190 9,174 ,99999 -45,993 23,612 
sed_LO -3,619 4,774 1,00000 -21,729 14,491 
sed_PY -26,000 7,264 ,08105 -53,558 1,558 
sed_LY -26,333 7,788 ,12512 -55,878 3,211 

sed_PO 

sed_B 6,905 6,910 1,00000 -19,311 33,120 
st_PO -2,667 8,685 1,00000 -35,615 30,282 
st_LO -8,238 7,081 1,00000 -35,102 18,625 
st_PY -241,952* 30,727 ,00001 -358,522 -125,383 
st_LY -279,952* 29,840 ,00000 -393,155 -166,750 
st_B -7,571 10,121 1,00000 -45,966 30,823 
sed_PO 3,619 4,774 1,00000 -14,491 21,729 
sed_PY -22,381 7,818 ,35268 -52,039 7,277 
sed_LY -22,714 9,169 ,63729 -57,498 12,069 

sed_LO 

sed_B 10,524 6,088 ,99096 -12,572 33,620 
st_PO 19,714 9,970 ,94377 -18,110 57,539 
st_LO 14,143 10,209 ,99988 -24,586 52,872 
st_PY -219,571* 31,107 ,00003 -337,583 -101,560 
st_LY -257,571* 30,551 ,00000 -373,474 -141,669 
st_B 14,810 12,066 ,99999 -30,964 60,583 
sed_PO 26,000 7,264 ,08105 -1,558 53,558 
sed_LO 22,381 7,818 ,35268 -7,277 52,039 
sed_LY -,333 5,896 1,00000 -22,703 22,036 

sed_PY 

sed_B 32,905 8,883 ,06121 -,793 66,602 
st_PO 20,048 9,865 ,92393 -17,379 57,474 
st_LO 14,476 9,689 ,99936 -22,281 51,234 
st_PY -219,238* 30,374 ,00002 -334,468 -104,009 
st_LY -257,238* 30,235 ,00000 -371,939 -142,537 
st_B 15,143 10,478 ,99968 -24,609 54,894 
sed_PO 26,333 7,788 ,12512 -3,211 55,878 
sed_LO 22,714 9,169 ,63729 -12,069 57,498 
sed_PY ,333 5,896 1,00000 -22,036 22,703 

sed_LY 

sed_B 33,238 9,370 ,08703 -2,309 68,785 
st_PO -13,190 8,943 ,99951 -47,119 20,738 
st_LO -18,762 8,927 ,89302 -52,629 15,105 
st_PY -252,476* 32,868 ,00001 -377,167 -127,785 
st_LY -290,476* 31,900 ,00000 -411,494 -169,459 
st_B -18,095 10,619 ,99280 -58,379 22,189 
sed_PO -6,905 6,910 1,00000 -33,120 19,311 
sed_LO -10,524 6,088 ,99096 -33,620 12,572 
sed_PY -32,905 8,883 ,06121 -66,602 ,793 

sed_B 

sed_LY -33,238 9,370 ,08703 -68,785 2,309 

 

 

 


