
Abstrakt 

ÚVOD: Tato práce se zaměřuje na porovnání submaximální zátěže v podobě indexu W 170 

na třech různých typech ergometrů a zároveň porovnává různé metody výpočtu tohoto indexu. 

Ze čtyř metod, které jsme pro výpočet použili,  jsme vybrali tu metodu, která se zdá nejméně 

zatížena chybou a vůči ní jsme porovnávali ostatní tři metody. 

METODIKA: Testování se zúčastnilo 10 probandů (5 mužů a 5 žen) ve věkovém rozmezí 

20-29 let, bez závažnějších zdravotních obtíží. Pro zátěžový protokol byl zvolen stupňovaný test 

bez přestávek, kdy každý proband začal na zátěži 1 W/kg své váhy na bicyklovém a eliptickém 

ergometru. Na klikovém ergometru jsme použili přepočtový koeficient 0,5, což znamená, že zátěž na 

tomto ergometru začala na 0,5 W/kg. Zátěž se postupně zvyšovala o 0,5 W/kg na každý stupeň (u 

klikového ergometru o 0,25 W/kg). Každý stupeň trval 3 minuty a počet těchto stupňů byl 

individuální, neboť se řídil rychlostí vzestupu tepové frekvence. Poté, co proband dosáhl minimálně 

170 tepů za minutu, pokračovali jsme bez přestávky v kontinuálním zvyšování zátěže až do dosažení 

maxima. Během vyšetření jsme zjišťovali srdeční frekvenci na konci každého stupně zátěže a při 

dosažení maxima, dále subjektivní hodnocení intenzity zátěže pomocí škály dle Borga (RPE) na konci 

každého stupně zátěže a při dosažení maxima a také maximální hodnotu dosažených wattů, 

přepočtenou na 1 kg hmotnosti těla. 

VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že index W 170 se signifikantně liší mezi všemi ergometry 

navzájem a to s hladinou významnosti (p<0,001) ve všech případech. Také jsme zjistili, že na 

bicyklovém ergometru neexistuje signifikantní rozdíl ve výpočtu indexu W 170 mezi určenou 

stěžejní metodou a těmi ostatními. Ovšem na eliptickém i klikovém ergometru jsme určitý 

signifikantní rozdíl našli. 

ZÁVĚR: Naše výsledky dokazují, že existují signifikantní rozdíly při submaximální zátěži na 

bicyklovém, eliptickém a klikovém ergometru, což by se mělo brát v úvahu při indikacích 

pohybové léčby. Rozmyslet bychom se také měli při volbě výpočtu indexu W 170, protože 

zde existují určité signifikantní odlišnosti. 

 


