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ABSTRAKT: 

Název:  Využití měřiče vnějšího výkonu ve sportovní přípravě cyklistů a 

triatlonistů v ČR  

Zpracoval: Zdeněk Kučera 

Vedoucí práce: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. 

 

Cíle:  

Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké je využití měřiče vnějšího výkonu pro řízení 

tréninků a plánovaní optimálních tréninkových dávek. Využití wattmetru bude 

analyzováno mezi cyklisty a triatlonisty v České republice. 

 

Metody:  

Ve výzkumu, který byl realizován za účelem dosažení výše uvedeného cíle, byla 

použita metoda ankety. Získané informace byly setříděny a vyhodnoceny pomocí 

grafického zobrazení.  

   

Výsledky:  

Bylo zjištěno, že měření výkonu dle wattů je kladen velký význam a wattmetr hraje 

podstatnou roli mezi ostatními ukazateli výkonu. Je však nezbytné, aby využívání 

tohoto nástroje bylo založeno na znalostech, zkušenostech a individuálním přístupu 

sportovce. I přes oblíbenost wattmetru jsou ostatní ukazatelé výkonu nezanedbatelné, 

především srdeční frekvence je stále nenahraditelná.  

 

Klíčová slova:Wattmetr, srdeční frekvence, kadence, řízení tréninku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY: 

Title: Usage of measurer of external performance in trainings of cyclists 

and triathlonists in Czech republic 

Made by: Zdeněk Kučera 

Supervisor: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. 

 

Objectives: 

The main goal of this bachelor thesis is to find out, what is the usage of measurer of 

external performance for training management. The usage of wattmeter will be analysed 

among cyclists and triathlonists in Czech Republic.  

 

Methods:  

In my research, which was realized for the purpose of reaching the goal of thesis, was 

used the survey. The obtained information were sorted and interpreted by graphs.   

 

Results: 

It was found out, that performance measuring according to watts is supported and 

wattmeter plays an important role among other ways of measuring performance. It is 

necessary, that using of this tool has to be based on experiences, knowledge and 

individual access of cyclist. In despite of popularity of wattmeter the other ways of 

performance measuring are still inconsiderable, especially heart rate is not replaceable. 

 

Keywords:Wattmeter, heart rate, cadence, training management. 
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1 ÚVOD 

Již několik let je v cyklistice a triatlonu novinkou trénink, který je řízený výkonem. 

Nástroj, který měří výkon ve wattech, se nazývá wattmetr. Je využíván v nejednom 

cyklistickém klubu pro jízdu jak na silnici, tak v terénu. Mezi sportovci se najdou jak 

nadšenci, tak odpůrci této technologie. Důvodem pro osvojení si řízení tréninku 

dle výkonu byla omezení, která způsobovala trénování dle tepové frekvence. 

U tréninků řízených dle tepové frekvence bylo prokázáno, že tep je v různých situacích 

variabilní a dochází k opožděné reakci na změnu zátěže. To poskytlo prostor pro vývoj 

wattmetru, který umožňuje přímé měření výkonu a vypočítá i další zajímavé veličiny. 

Na trhu existuje již několik typů měřičů, ale vzhledem k tomu, že tyto nástroje jsou 

poměrně mladé, tak se způsob používání wattmetru v tréninku neustále vyvíjí. 

Používání wattmetru se rozšířilo nejen mezi profesionálními sportovci, ale také si ho 

oblíbili amatéři, a tím je otázka, jaké je využití wattmetru, ještě zajímavější. V této 

bakalářské práci se budeme zabývat tím, jak vypadá situace s používáním wattmetru 

mezi cyklisty a triatlonisty v České republice. Hlavním cílem je nastínit nejen to, jak je 

wattmetr využíván, ale jaký přínos byl dosud u tohoto nástroje zaznamenán. 

V teoretické části práce bude poukázáno na specifické rysy triatlonu a cyklistiky. Další 

kapitola bude charakterizovat sportovní výkon, především se zaměří na strukturu a 

složky sportovního výkonu. V této kapitole nebude chybět ani definice toho, co je 

základem tréninkového procesu, co je řízení tréninku a jaké fyziologické aspekty 

ovlivňují výkon v cyklistice a triatlonu. Tím se dostáváme k otázce, jakými způsoby lze 

měřit aktuální výkon a podrobněji bude představen wattmetr a způsob jeho používání.  

Praktická část se bude zabývat stanovením cílů a způsobu, jak bude hlavního cíle a 

jednotlivých úkolů dosaženo. Jeden z úkolů práce je realizace výzkumu mezi cyklisty a 

triatlonisty v České republice, jehož záměrem bude zjistit, jaký význam má wattmetr 

mezi našimi sportovci. Před prezentací výsledků šetření budou představeny použité 

metody a charakterizován vzorek respondentů.  

Ať dopadnou výsledky šetření jakkoli, smyslem výzkumu je utřídit všechny informace a 

shrnout zkušenosti a názory našich sportovců. Pro některé z nich představuje wattmetr 

vyšší stupeň kontroly tréninku nebo dokonce jeho další rozměr. Důležitým bodem bude 

i zamyšlení nad tím, co se od měření výkonů dle wattů očekává a jaká je budoucnost 
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wattmetru. Nesmí se zapomenout ani na to, jakou roli hraje wattmetr mezi ostatními 

nástroji, které se využívají pro měření aktuálního výkonu a pro plánování tréninkových 

dávek.  
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Teoretická část 

2 CHARAKTERISTIKA TRIATLONU A CYKLISTIKY 

Triatlon je vytrvalostním sportem, který je fyzicky i psychicky velmi náročný. 

Výborným výkonům předchází dlouhodobý a tvrdý trénink, a proto největších úspěchů 

dosahují triatlonisté až ve věku 30 – 40 let. V dnešní době je triatlon považován 

za moderní, progresivní, dynamický a také atraktivní sport. 

Triatlon je vytrvalostním vícebojem, který kombinuje tři sporty – plavání, cyklistiku a 

běh. Oproti jiným sportům má triatlon charakter homogenního sportu, což znamená, že 

je zahájen okamžikem startu a končí okamžikem cíle a v jeho průběhu mění zatížení. 

Všechny disciplíny triatlonu vyžadují vysokou úroveň dlouhodobé vytrvalosti, která je 

ovšem u jednotlivých disciplín triatlonu odlišná, především v intenzitě aerobních 

procesů, v úrovni vytrvalostní síly a schopností optimálně využívat zdroje energie 

charakteristické pro dobu trvání jednotlivých disciplín. (Formánek,Horčic, 2003) 

První doložitelné informace o triatlonu jsou z roku 1921 z okolí Marseille, kdy studenti 

zkoušeli skloubit dohromady 3 sportovní disciplíny – plavání, kolo a běh. Bohužel poté 

se po období  dvou světových válek zastavil jakýkoliv progres. Na kombinaci tří 

atletických sportů se mírně pozapomenulo a v Evropě se začalo více experimentovat 

na poli vícebojů a tomu podobných sportovních odvětví. Až v roce 1974 se opět 

objevila kombinace plavání, cyklistiky a běhu. V dnešní době existuje již řada 

světových triatlonových závodů, jen málokdo neslyšel např. o závodě pod českým 

názvem „Železný muž“ - nejznámější světový závod je zahájen plaváním ve vzdálenosti 

3,8 km, poté následuje 180 km cyklistické části a na závěr se běží 42,195 km. Ironman 

patří mezi dlouhé triatlony. Kromě toho ještě rozlišujeme krátký triatlon a sprint. Navíc 

dal triatlon vzniknout dalším sportovním odvětvím, kterými jsou duatlon, kvadriatlon, 

zimní triatlon, aquatlon nebo terénní triatlon-xterra (Matula,  

http://www.martinmatula.cz/co-je-triatlon-ironman). 

2.1 Specifické rysy cyklistiky 

Vzhledem k tomu, že se budeme zabývat analýzou výkonu pouze v cyklistice, 

představíme si specifické rysy cyklistické části v triatlonu a dále budeme 

charakterizovat cyklistiku jako samostatný sport. 

http://www.martinmatula.cz/co-je-triatlon-ironman�
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2.1.1 Cyklistická část v triatlonu 
Význam cyklistiky v triatlonu závisí především na tom, o jaký druh triatlonu se jedná. 

Vhledem k tomu, že v dlouhém triatlonu se cyklistika jezdí bez draftingu1

2.1.2 Cyklistika jako samostatné sportovní odvětví 

, může 

cyklistická část velmi významně ovlivnit celkový výsledek. U krátkého triatlonu je 

dovoleno jezdit i ve skupině, takže je zde cyklistika považována za disciplínu 

s nejmenší váhou. Jízda na kole v triatlonu je z pohledu techniky nejméně náročnou 

částí triatlonu, ale i přesto se nesmí podceňovat a je potřeba hledat možnosti, jak 

cyklistickou výkonnost zvyšovat. Oproti standardnímu závodu v cyklistice je potřeba 

při jízdě na kole v triatlonu nejen ujet daný úsek co nejrychleji, ale dojet do cíle 

bez výrazné celkové únavy. To ovlivňuje i přístup k tréninku. (Formánek, Horčic, 2003) 

Cyklistika je v současné době hojně se rozšiřující sport a to zejména díky tomu, že 

jezdit na kole lze prakticky v každém věku a na jakékoliv sportovní úrovni. Cyklistiku 

lze rozdělit na několik druhů: silniční cyklistika, horská cyklistika MTB, cyklokros, 

dráhová cyklistika, BMX, kolová atd. 

Ve své anketě jsem oslovil pouze triatlonisty a cyklisty, kteří se věnují buď silniční 

anebo horské cyklistice, proto budou dále v této kapitole charakterizovány jen tato dvě 

cyklistická odvětví. U silniční cyklistiky je typické dlouhé trvání závodů, což vyžaduje 

vysokou úroveň trénovanosti. Rozeznávají se dva typy závodníků – vrchaři a sprinteři. 

Vrchaři jsou spíše vytrvalostně vybaveni a sprinteři zase rychlostně, každopádně 

silniční cyklisté dosahují vysokých hodnot aerobní kapacity. Nejznámější závod silniční 

cyklistiky je Tour de France.  

MTB je relativně mladý individuální sport. Závody se jezdí na horském kole, které jsou 

navrženy pro jízdu v terénu. Závody jsou buď jednodenní anebo seriálové. Cílem 

sportovního výkonu je projet danou trať v co nejkratším čase. Na výkonu se podílí 

především vytrvalostní a koordinační schopnosti.  

(Bernaciková, Kapounková, Novotný, 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/cyklistika-mtb.html) 

 

                                                 
1Drafting = jízda v háku 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/cyklistika-mtb.html�
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3 SPORTOVNÍ VÝKON 

V této kapitole se zaměřujeme na charakteristiku sportovního výkonu v triatlonu a 

cyklistice a na faktory, které ho ovlivňují a na způsoby, jak lze výkon monitorovat.  

Obecně lze sportovní výkon definovat jako projev schopností sportovce, které se 

rozvíjejí cílevědomým dlouhodobým tréninkem. Výkon můžeme označit jak za cíl 

tréninkového procesu, tak i za proces rozvoje sportovce. V podstatě je výkon také 

výsledným projevem výkonnostního rozvoje sportovce, který je po celou dobu 

ovlivňován vrozenými dispozicemi, přírodním a sociálním prostředím a tréninkovým 

procesem. Sportovní výkon může být charakterizován i jako projev specializovaných 

schopností jedince v činnosti, zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je vymezen 

pravidly daného sportovního odvětví nebo disciplíny (Choutka, Dovalil 1991). 

3.1 Složky sportovního výkonu 

Dovalil (2009) uvádí, že úkolem sportovního tréninku je rozvoj, který spočívá 

především v kondiční přípravě. Nesmíme však opomenout ani rozvoj psychický a 

sociální. Jednotlivé úkoly se pak realizují v rámci následujících složek přípravy 

(Formánek, Horčic, 2003): 

• Kondiční 

Kondiční příprava se zaměřuje na rozvoj pohybových schopností – vytrvalost, 

síla, koordinace, rychlost. Zasahuje různé fyziologické funkce, ale dotýká se i 

procesů psychických. Pro triatlon a cyklistiku je klíčový rozvoj vytrvalosti, ale 

nesmí se podceňovat ani ostatní pohybové schopnosti.  

• Technické 

Cílem této přípravy je zdokonalovat sportovní dovednosti. Technika znamená 

způsob, jakým se řeší pohybový úkol a styl představuje osobité provedení 

pohybu. Technická příprava je také velmi klíčová i u triatlonistů, především 

rozvoj koordinačních dovedností. 

• Taktické 

Základem taktické přípravy je osvojování si taktických vědomostí, 

zdokonalování variant řešení, které jsou typické pro soutěžní prostředí, rozvoj 

tvůrčích schopností a taktického myšlení. Taktická příprava hraje 
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v triatlonových a cyklistických závodech významnou roli př. jízda na kole 

dle profilu tratě, doplňování tekutin atd. 

• Psychologické 

Hlavním úkolem psychologické přípravy je, aby sportovec rozpoznal své 

psychické stavy a uměl se s nimi vyrovnat a regulovat je. Do této přípravy patří 

rozvoj motivace a vůle pro závodění, regulace emocí, formování sociální role, 

rozvoj vytrvalosti, cílevědomosti. Velmi často sportovci využívají v této 

přípravě sportovního psychologa.  

3.2 Struktura výkonu 

Struktura sportovního výkonu je definována jako zákonité uspořádání a propojení sítí 

vzájemných vztahů (Dovalil, 2009). Obrázky 1 a 2 zobrazují základní přehled ukazatelů 

(faktorů), které ovlivňují výkon v triatlonu a výkon v cyklistice. 

Obrázek č. 1:Faktory ovlivňující výkon v triatlonu 
(Bernaciková M., Kapounková K., Novotný J. a 
kol.,http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/triatlon.html) 

 

 

 

 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/triatlon.html�
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Obrázek č. 2:Faktory ovlivňující výkon v silniční cyklistice 

(Bernaciková M., Kapounková K., Novotný J. a kol., 
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/triatlon.html) 
 

 

 

Jak již bylo uvedeno, hlavním cílem tréninku je dosažení co nejvyšší individuální 

výkonnosti. Výkon v triatlonu i cyklistice je ovlivňován řadou faktorů, s kterými by měl 

být sportovec i trenér seznámeni, aby si dokázali nastavit reálný cíl tréninku. Všechny 

faktory se prolínají a nesmíme opomenout ani na jeden. V této práci se zaměříme 

na kondiční faktory, které významně ovlivňují výkon v triatlonu i cyklistice. 

3.3 Základy tréninkového procesu 

Sportovní trénink je zaměřen převážně na záměrný rozvoj jedince, na dosahování 

dílčích cílů výkonnostního růstu. Proto bychom měli zaměřit pozornost hlavně k 

poznání podstaty výkonnostních předpokladů sportovce a jejich rozvoje. Tréninkovým 

procesem stimulujeme pohybové schopnosti, které reagují na zátěž adaptací, čímž 

dochází ke zvýšení sportovní výkonnosti. Pohybové schopnosti definujeme jako 

samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, 

kde se také projevují (Dovalil, 2009). 

 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/triatlon.html�
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Do pohybových schopností patří: 

• Silové schopnosti, 

• Rychlostní schopnosti, 

• Vytrvalostní schopnosti, 

• Obratnostní schopnosti, 

• Pohyblivost. 

V každém pohybu se mohou rozpoznat jednotlivé pohybové schopnosti, ale jedna z nich 

většinou mívá převahu. Vzhledem k tomu, že triatlon a také cyklistika je disciplína 

zejména se silově-vytrvalostním charakterem, nejvíce pozornosti se zaměřuje na 

vytrvalost. 

3.3.1 Vytrvalost 
Vytrvalost je pohybovou schopností, která umožňuje vykonávat činnost po určitou dobu 

co nejvyšší intenzitou nebo vykonávat pohyb určitou intenzitou po co nejdelší čas 

(Formánek, Horčic 2003). Ve sportu tuto schopnost vyvolávají takové požadavky 

jednotlivých sportovních disciplín nebo odvětví jako jsou délka tratě, doba utkání, počet 

pokusů atd. Určující význam pro posouzení této schopnosti má nástup únavy. 

Hlavním kritériem pro vymezení jednotlivých druhů vytrvalosti je způsob jejich 

energetického krytí a doby trvání zatížení. Podle něj rozlišujeme čtyři základní druhy 

vytrvalosti (Formánek, Horčic 2003), Tabulka 1. 
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Tabulka č. 1: Základní dělení vytrvalosti podle doby trvání pohybové činnosti a 
způsobu energetického krytí (Formánek, Horčic, 2003) 
 

Druh vytrvalosti Doba trvání pohybové 
činnosti 

Převážná aktivizace 
energetického systému 

Rychlostní do 20 sekund ATP – CP 

Krátkodobá 2 – 3 min ATP – La 

Střednědobá 8 – 10 min ATP – La/O2 

Dlouhodobá nad 10 min O2 

 

Podle tohoto základního dělení spadají do dlouhodobé vytrvalosti všechny disciplíny 

triatlonu. Na základě toho se dělí dlouhodobá vytrvalost podrobněji (viz tabulka č. 2), 

aby bylo zřejmé, v které energetické zóně se disciplína odehrává. Dlouhodobá 

vytrvalost je podmínkou pro absolvování většího objemu tréninku. 

V cyklistice se střednědobá a dlouhodobá vytrvalost uplatňuje v silničních závodech, ať 

se jedná o časovku jednotlivců, časovku družstev nebo silniční závod jednotlivců, ale 

také v závodech horských kol. 

Tabulka č. 2: Podrobnější dělení vytrvalosti využitelné z pohledu triatlonu (Formánek, 
Horčic 2003) 
 

Druh vytrvalosti Doba trvání 
pohybové činnosti 

Spotřeba kyslíku 
(%VO2max) 

Energetické krytí 
(% aerobního podílu) 

Krátkodobá 35 s – 2 min 100 20 

Střednědobá 2 – 10 min 95 – 100 60 

Dlouhodobá I 10 – 35 min 90 – 95 70 

Dlouhodobá II 35 – 90 min 80 – 95 80 

Dlouhodobá III 90 – 360 min 60 – 90 95 

Dlouhodobá IV nad 360 min 50 – 60 99 
 

O úrovni vytrvalostních schopností rozhoduje především výkonnost dýchacího a 

srdečně-cévního systému při přijímání a transportu kyslíku a energetických zdrojů do 

svalů. Je nezbytné stanovit zatížení, které bude ve svém důsledku způsobovat aerobní, 

anaerobně laktátové a anaerobně alaktátové procesy (Dovalil, 2009). 
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Podle Choutky a Dovalila (1991) lze vytrvalost dále rozlišovat: 

- podle množství zapojených svalových vláken: 

• Celková vytrvalost – k práci je využíváno více než 2/3 kosterního svalstva. 

Taková práce klade značné nároky na dýchací a oběhový systém. Tyto systémy 

především limitují úroveň činnosti. 

• Lokální vytrvalost – při pohybu se zapojuje méně než 1/3 kosterního svalstva, 

zapojují se menší svalové skupiny, činnost není omezována dýchacím a 

oběhovým systémem. Limitujícími faktory jsou biochemické změny ve tkáních. 

- podle typu svalové kontrakce 

• Statická vytrvalost – izometrické kontrakce. 

• Dynamická vytrvalost – ostatní typy kontrakce. 

3.4 Řízení sportovního tréninku 

Řízení tréninku je termínem, který chápeme jako pokyny a zásah do tréninku, které jsou 

vědomé, racionální a zdůvodněné. Na tento proces lze pohlížet ze dvou stránek. 

Sociálně psychologická stránka tréninkového procesu znamená vedení lidí, ovlivňování 

jejich jednání a jejich hodnocení. Stanovení velikosti a druhu zatížení již patří 

do technologického pohledu tréninkového procesu, v podstatě ovlivňuje trénovanost 

jedince. Následující schéma (Obrázek 3) přehledně zobrazuje řízení tréninku (Dovalil, 

Perič, 2010). 
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Obrázek č. 3: Schéma řízení sportovního tréninku (Dovalil, Perič, 2010). 

 

K tomu, abychom správně řídili tréninkový proces, je třeba znát a uspořádat spoustu 

informací. Ty získáme prostřednictvím plánováním tréninku, evidencí tréninku, 

kontrolou trénovanosti a vyhodnocováním tréninku. Plán představuje konkrétní 

představu o tréninku pro určité časové období. Činnost sportovce by se měla průběžně 

sledovat a zaznamenávat. Zpětnou vazbu, jak byl trénink absolvován, plní pak kontrola 

trénovanosti. Samozřejmě nesmí chybět ani vyhodnocení tréninku, podle kterého lze 

upravit následující tréninkové plány.(Dovalil, Perič, 2010) 

Nejvíce sledovanou veličinou u řízení tréninku je velikost zatížení. Jeho stanovení a 

následná odezva v organismu nás informuje, zda je jeho velikost přiměřená či nikoli. 
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Velikost zatížení se chápe jako vícerozměrná veličina, kterou vytvářejí charakteristiky 

zatížení, a to jak jednotlivě, tak ve vzájemné spojitosti: 

• Intenzita cvičení, 

• Doba trvání cvičení, 

• Počet opakování cvičení, 

• Interval odpočinku mezi cvičením, 

• Způsob odpočinku. 

(Zpracováno dle Babica, 2008) 

3.5 Fyziologické aspekty ovlivňující výkon 

Jak již bylo uvedeno, vytrvalostní schopnosti se řídí především výkonností dýchacího a 

srdečně-cévního systému při přijímání a transportu kyslíku a energetických svalů 

do pracujících svalů (Dovalil, 2009). Nesmí se však zapomenout, že na trénink je třeba 

pohlížet i z jiného pohledu než jen z fyziologického. Svou roli zde hraje i motivace, 

vůle trénovat, síla překonávat potíže během tréninku a psychický stav sportovce.     

3.5.1 Srdečně-cévní systém 
Srdečně-cévní systém je propojen s dýchacím. V tomto systému se zajišťuje přísun 

živin do svalů, ovládá se termoregulace a udržuje stálost vnitřního prostředí, imunitu 

(Bartůňková, 2006). Při pohybové činnosti dochází k podstatným změnám ukazatelů 

krevního oběhu. 

Srdeční frekvence 

Základní srdeční funkce je vypuzování krve do krevního oběhu. Počet systol za čas 

nazýváme srdeční frekvence, která je jedním ze základních ukazatelů krevního oběhu 

(Bartůňková, 2006). Při dlouhodobých trénincích dochází ke zvýšení hmotnosti a 

zvětšení srdce, což působí pozitivně na ekonomiku srdce. Tyto výrazné změny se 

nazývají jako „sportovní srdce“(Formánek, Horčic, 2003).  

Klidová srdeční frekvence se pohybuje kolem 70 tepů/minutu, u sportovců, kteří 

provozují vytrvalostní sport, je obvykle 50-60 tepů/minutu, u špičkových vytrvalců i 

nižší. Se zvyšujícím se zatížením se srdeční frekvence zvyšuje. Optimální hodnota je 

120- 130 tepů/minutu, kdy srdce pracuje nejekonomičtěji, protože je nejvíce plněno krví 

a vypuzuje ven nejvíce okysličené krve. (Bartůňková, 2006) 
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Tento ukazatel reaguje přes stresové hormony (adrenalin), takže se zvyšuje, i když je 

sportovec jen v předstartovním stavu. V době uklidnění se vrací frekvence na výchozí 

hodnoty. Čím je návrat po zatížení rychlejší, tím je sportovec zdatnější. (Dovalil, 2009) 

Krevní tlak   

Krevní tlak je dalším ukazatelem krevního oběhu, jeho výše závisí na činnosti srdce, 

množství krve, odporu cév, cévnímu průsvitu, pohybové aktivitě apod. (Bartůňková, 

2006). Optimální hodnota tlaku v klidu bývá obecně u systolického tlaku 120 torrů a u 

diastolického tlaku 80 torrů. Se vzrůstajícím zatížením se zvyšuje především systolický 

tlak, diastolický tlak se zvyšuje mírně nebo dokonce klesá. Může se stát, že velmi 

intenzivní zatížení může způsobit takové vyčerpání, že oba tlaky prudce klesají, což 

může vést až ke kolapsu (Dovalil, 2009). 

Minutový objem srdeční  

Tento ukazatel udává hodnotu, jaké množství krve je přečerpané srdcem za jednu 

minutu. S vyšším zatížením hodnota stoupá. Klidové hodnoty se pohybují kolem 4-5 

litrů za minutu, při pohybové aktivitě se může hodnota několikanásobně zvýšit např. až 

na 25 l (Dovalil, 2009), u vysoce trénovaných až 40 l (Formánek, Horčic, 2003). 

3.5.2 Dýchací systém 
Dýchací systém se v propojení na srdečně-cévní systém podílí na procesech, které 

okysličují tkáně a odvádí z těla metabolity. Pro sportovce je typická ekonomizace 

dýchání, což je pozorovatelné na následujících ukazatelích. 

Dechový objem, dechová frekvence 

Standardní dechový objem je asi 0,5 litru za jeden dechový cyklus, pravidelným 

tréninkem lze zvýšit z 0,5 litru až na 1 litr. Vytrvalostním tréninkem se posouvá celková 

tzv. maximální vitální kapacita (objem) plic ze 4 litrů až na 6 – 7 litrů, ale především se 

zvyšuje maximální minutová ventilace. Při maximálním zatížení je možné pak nadýchat 

místo 100 litrů až 150 a více litrů za minutu. (Formánek, Horčic, 2003) Tréninkem lze 

dosáhnout i snížení klidové dechové frekvence z 16 dechů/minutu na 8-12 

dechů/minutu. Při zatížení se dechová frekvence pohybuje okolo 30 dechů za minutu 

(Dovalil, 2009). 
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VO2max 

Tento ukazatel je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů výkonnosti a 

trénovanosti a používá se především pro určení vytrvalostní zdatnosti. Vyjadřuje výši 

maximální aerobní kapacity, kterou můžeme definovat jako maximální množství 

přijatého kyslíku, které je organismus schopen využít při svalové práci. Právě toto 

množství kyslíku spotřebovávané ve svalech ovlivňuje produkci energie vytvářené 

efektivním aerobním způsobem, či produkci odpadních látek. Čím vyšší hodnota 

VO2max, tím více kyslíku se dostane do svalů a tím rychleji a déle dokážeme provádět 

fyzickou aktivitu. (Carmichael, Rutberg, 2003) 

Spotřeba kyslíku v klidu činí kolem 0,3 l/min, přičemž jen necelých 20% přijatého 

kyslíku se zužitkuje, zbytek vydýcháme. Při maximálním zatížení však spotřeba a 

využitelnost kyslíku velmi strmě vzrůstá. VO2 max u průměrného netrénovaného 

mladého muže se pohybuje mezi 3-3,5 l/min, resp. 45-50 ml/kg.min, u žen mezi 2-2,5 

l/min, resp. 35-40 ml/kg.min. Nižší hodnoty VO2 max u žen jsou odůvodnitelné větším 

množstvím podkožního tuku, menší velikostí srdce a plic v poměru k rozměrům těla a 

nižší koncentrací hemoglobinu v krvi.  Špičkoví sportovci dosahují absolutních hodnot 

mezi 5-7 l/min (muži) a 3,5/5 l/min (ženy). Pro zajímavost zde uvádím nejvyšší 

naměřené a publikované výkony relativního VO2 max (ml/kg.min) u profesionálních 

cyklistů (http://www.sportvital.cz/sport/trenink/vo2-max-meritko-nasi-kondice/ 2008). 

92.5  
 

GregLeMond 
 

88.0 Miguel Indurain 

84.0 Lance Armstrong 

 

Anaerobní práh, aerobní práh 

Anaerobní práh je možné definovat jako nejvyšší možnou intenzitu zatížení vyjádřenou 

% maximální srdeční frekvence či % VO2max a rychlostí pohybu, kdy ještě organizmus 

pracuje v podmínkách setrvalého nebo rovnovážného stavu. Začínají se uplatňovat 

anaerobní procesy, ale tvorba laktátu zůstává ještě v dynamické rovnováze. (Formánek, 

Horčic, 2003) 

http://www.sportvital.cz/sport/trenink/vo2-max-meritko-nasi-kondice/�
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Nad hranicí anaerobního prahu je energetickým zdrojem pouze glukóza, a to 

energeticky velmi nevýhodným způsobem. Trénování v oblasti anaerobního prahu je 

velmi obtížné, ale díky tomuto typu tréninků se pak může rozhodnout o dobrém 

výsledku v závodě. 

Pro trénink v triatlonu je důležité dlouhodobé využití maximálních aerobních 

předpokladů. Aerobní práh je o stupeň nižší intenzita jak anaerobní práh. (Formánek, 

Horčic, 2003) U netrénovaných se hodnota aerobního prahu vyskytuje kolem 50-70% 

VO2max, u trénovaných jedinců je to až 80-90% VO2max. Zároveň se využívá aerobní 

práh i v porovnání se srdeční frekvencí, většinou se pohybuje kolem 85-90% maximální 

srdeční frekvence (Dovalil, 2009). 

Zatížení na úrovni aerobního prahu je typické pro rozvoj dlouhodobé vytrvalosti, tyto 

tréninky se používají na dlouhý triatlon. Aerobní práh je určen nejvyšší možnou 

intenzitou zatížení v aerobním pásmu, kdy nedochází ke zvýšené tvorbě laktátu 

(Formánek, Horčic, 2003). 

Na následujícím obrázku je vyznačeno, jak se stanoví jak anaerobní práh, tak práh 

aerobní. 

Obrázek č. 4: Stanovení AEP a ANP (http://www.sportvital.cz/rejstrik/a/anaerobni-prah/ 2010) 

 

 

http://www.sportvital.cz/rejstrik/a/anaerobni-prah/�
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3.5.3 Metabolismus 
Pohybová aktivita požaduje zajištění energie. Hlavními energetickými zdroji jsou 

makroergní fosfáty a makroergní Substráty. Mezi makroergní fosfáty patří 

adenosintrifosfát (ATP) a kreatinfosfát (CP). Druhým zdrojem jsou živiny tj. cukry, 

tuky, bílkoviny. 

ATP představuje energetickou rezervu, která vydrží jen na několik sekund cvičení 

o vysoké intenzitě. ATP se však velmi rychle obnovuje, a to především z kreatinfosfátu, 

po delším čase dochází štěpením živin k obnově ATP. Cukry jsou tvořeny zásoby 

jaterního a svalového glykogenu, které vydrží přibližně na 2-4 hodiny sportovní 

činnosti. Někteří sportovci využívají před závodem tzv. superkompenzační diety, kdy 

nejprve pomocí zatížení vyčerpají veškerý glykogen a pak doplní zásoby pomocí 

vysokocukerné stravy. To vše se děje 3-5 dnů před závodem. Tuky jsou vhodné 

pro déletrvající zatížení a bílkoviny se využívají spíše pro stavbu tkání nebo se pak 

jejich energetický podíl zvyšuje při déletrvajícím zatížení nebo v období regenerace 

(Formánek, Horčic, 2003). 

Při metabolických operacích probíhá anaerobní krytí „bez kyslíku“ i aerobní krytí 

„s kyslíkem“. Pro triatlon i cyklistiku jsou významné oba režimy krytí energetické 

spotřeby. Velmi ekonomické fungování představuje aerobní výkon, kdy se veškerá 

práce odehrává za přítomnosti kyslíku. Na druhou stranu není možné v tomto režimu 

dosáhnout maximálního výkonu v krátkých časových úsecích. Může poskytnout velké 

množství energie, ale za jednotku času méně než ostatní systémy (Vojtěchovský, 2009). 

Anaerobní výkon lze rozdělit na dvě části. Jednou z nich je ATP-CP metabolismus, 

který je u vytrvalců nejméně oblíbený, ale nesmí se podceňovat. Jeho okamžitý výkon 

je totiž několikrát vyšší než aerobní výkon. ATP-CP režim je typický např. pro 

sprintery. Druhá část je anaerobně laktátový metabolismus, kdy se tvoří laktát a 

organismus si do něj odkládá kyslíkový dluh v případě, že je po delší dobu požadován 

výkon, než jaký dokáže pokrýt přísun kyslíku. Tento metabolismus je pro cyklisty velmi 

klíčový v závěrečných částech závodu, protože anaerobně laktátová výkonnost 

rozhoduje o konečném pořadí v závodě (Vojtěchovský, 2009).  

3.6 Nástroje pro monitorování výkonu cyklistů 

Tréninkový systém je množina metodik, které se skládají z jednotlivých pravidel, 

postupů a nástrojů, díky kterým můžeme dosáhnout daného cíle – zlepšení své 
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výkonnosti a trénovanosti (Tichý, 2010). Ke zvýšení účinnosti tréninkového systému se 

využívá řada nástrojů (pomůcek), které nám pomáhají monitorovat, kontrolovat a 

vyhodnocovat náš výkon. Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na triatlon a 

cyklistiku, bude i následující text podávat bližší informace pouze k nástrojům, které 

se využívají jen při jízdě na kole. 

Klasickou metodou, pomocí které lze řídit trénink, je srdeční frekvence. V poslední 

době se však do popředí dostává nástroj tzv. wattmetr, který měří výkon cyklisty 

ve wattech. Srdeční frekvence a přímo měřený fyzikální výkon jsou jen dva způsoby, 

jak trénink dopředu naplánovat a po tréninku vyhodnotit. Dále se nabízí měření výkonu 

dle času, rychlosti, ujeté vzdálenosti, kadence, slovního popisu tréninku (Vojtěchovský, 

2009). Následující text se však bude zabývat jen nejčastěji používanými nástroji – 

srdeční frekvence a wattmetr. 

3.6.1 Srdeční frekvence 
Tréninkové zatížení lze stanovit podle srdeční frekvence, jejíž hodnoty nám měří 

v dnešní době sporttester. Sporttester vynalezla finská firma Polar a rozšířila ho mezi 

sportovce různých výkonností. V tréninku využíváme tzv. zátěžové zóny, ve kterých se 

předpokládá, že se organismus chová podobným způsobem a zatěžuje některý 

z energetických systémů (Vojtěchovský, 2009). Jaké údaje ze srdeční frekvence by se 

měly upřednostňovat? Zatímco maximální srdeční frekvence dokáže informovat jen 

o několika sekundách zatížení, průměrný údaj určuje sportovcovu reakci za souhrnnou 

dobu, kdy trvalo zatížení.      

Trénink pomocí srdeční frekvence se zdá jako jednoduchý, ale bohužel není úplně 

přesný, a tím výkonnost může být zkreslena. Nepřesnost je způsobena různými faktory. 

Počet tepů za minutu může být ovlivněn řadou činitelů jako je aktuální fyzická kondice 

nebo duševní stav. Jen malá nervozita může údaj zvýšit o pár tepů. Svůj význam má zde 

i teplota, kadence, nadmořská výška nebo únava. Na druhou stranu zkušený sportovec 

dokáže tyto vlivy podvědomě eliminovat a kompenzovat. Druhý problém je závažnější. 

S rostoucí trénovaností závodníka, s jeho kapacitou pro přenos kyslíku, roste i zpoždění 

akcelerace pulzu. Lze to eliminovat především zkušeností závodníka.(Vojtěchovský, 

2009)  
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3.6.2 Wattmetr 
Wattmetr je dnes oblíbeným a moderním přístrojem. K používání wattmetru evidentně 

vedly důvody, které brání v přesném měření výkonu pomocí srdeční frekvence. Výkon 

ve wattech je možné obecně charakterizovat jako množství vykonané práce za určitý 

časový úsek. Tato fyzikální veličina, která se dá vypočítat součinem síly a rychlosti, 

umožňuje cyklistům přesně posoudit jejich výkonnost. Z pohledu síly se zde myslí síla, 

která je vyvíjená na pedál. Rychlost je kadence nebo-li počet otáček za minutu.  

Označení „vnější výkon“ souvisí s výkonem, který je dán intenzitou pohybu jako je 

rychlost jízdy na kole (m/s, km/hod), ergometrickým výkonem na trenažérech (W, 

W/kg), vnějším přídavným odporem (N, N/kg). (Zpracováno dle Babica, 2008) 

Existuje několik přístrojů, které měří cyklistovi jeho výkon. Může to být systém SRM, 

který je umístěn na pedále, Powertrap, který se nachází na zadním náboji nebo třeba 

Ergomo, který bychom našli na šlapací středové ose. Zásadní výhodou wattmetru je, že 

se údaj o hodnotě výkonu mění ihned se změnou zatížení. Samozřejmě i zde bychom 

našli faktory, které ovlivňují schopnost podávat setrvalý výkon. Patří sem všechny 

negativní vlivy, které působí na fungování těla. Tím, že nedochází ke zpoždění a 

hodnota výkonu hned reaguje, je přímo měřený výkon citlivým indikátorem.  (Kleiner, 

2008) 

Existují v podstatě tři metody, jak využívat wattmetr v tréninku: stanovení zátěžových 

zón(Tabulka 3),použití kritických výkonů a detailní popis tréninku s pomocí 

konkrétních výkonů a časů. Ve všech případech se vychází z křivky středních 

maximálních výkonů (MMP) a z ní odvozeného funkčního prahového výkonu (FTP) 

závodníka. MMP křivka je charakterizována jako komplexní výkonnost cyklisty, 

na křivce se znázorňují střední maximální výkony. Na obrázku č. 5 je zobrazena křivka 

MMP, která vznikne tím, že jsou do grafu, na jehož svislé ose je dosažený střední výkon 

a na vodorovné ose čas na logaritmické stupnici, jsou zaneseny páry hodnot – rekordní 

výkon a čas jeho trvání. Funkční prahový výkon vyjadřuje maximální výkon, který je 

cyklista schopen udržovat po teoreticky neomezenou dobu. Prakticky to znamená 

maximální výkon, který udrží závodník přibližně jednu hodinu. V grafu (Obrázek 5) 

odtud dál směrem doprava se nachází výkonová oblast, kterou dokáže závodník plně 

pokrýt dodávkou kyslíku, tedy aerobně. (Vojtěchovský, 2009)    
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Obrázek č. 5: Křivka středních maximálních výkonů (Vojtěchovský, 2009) 

 

První metoda stanovení wattových zón s sebou nese několik úskalí. Je to dynamika 

změn, kdy výkon je měřený v násobcích během několika vteřin, proto se zóny výkonu 

týkají průměrného výkonu za danou dobu. U teorie kritických výkonů vycházíme 

z toho, že pro každý čas jízdy existuje maximální výkon, který dokáže cyklista udržet, 

je to tzv. kritický výkon. Na křivce MMP se odečte příslušný kritický výkon pro každou 

délku intervalu a z toho se pak může vycházet pro stanovení hodnoty průměrného 

výkonu. Poslední metoda je popis tréninku s explicitním vyjádřením časových úseků. 

Za optimální metodu se považuje kombinace všech tří postupů. (Vojtěchovský, 2009)    
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Tabulka č. 3 Rozdělení wattových zón dle AndrewCoggan, 2005 

Zóna název 
výkon (% 

FTP) 
přibližná 

hodnota TF popis 

1. 
Aktivní 

regenerace <55% <68% 

Pohodová jízda velmi 
nízkou intenzitou, 
používaná typicky jako 
kompenzace tréninkového 
či závodního zatížení. 
Verbální komunikace 
během jízdy je zcela 
bezproblémová. 

2. 
Vytrvalostní 

tempo 56-75% 69-83% 

Intenzita, kterou je možno 
absolvovat  celodenní 
vyjížďky. Dýchání je 
pravidelné, konverzace 
stále bez problémů. 

3. Tempo 76-90% 84-94% 

Typická intenzita 
skupinové tréninkové 
vyjížďky, vyžaduje již 
odpovídající úsilí a 
koncentraci na jízdu a 
dýchání v pravidelném 
rytmu, komunikace je 
přerušovaná, ale stále 
možná. 

4. Laktátový práh 91-105% 95-105% 

Intenzita při absolvování 
časovky, doprovázená 
hlubokým pravidelným 
dýcháním, komunikace je 
již obtížná.  

5. VO2 Max 106-120% >106% 

Typická intenzita 
opakovaných intervalů (3-8 
min) na zvýšení VO2max. 
Konverzace již není 
prakticky možná. 

6. 
Anaerobní 
kapacita >121%   

Krátké intervaly (od 30s do 
3 min) typicky na zvýšení 
anaerobní kapacity. 

7. 
Neuromuskulární 

síla     

Velmi krátké, 
několikavteřinové sprinty 
maximální intenzitou 
(typicky starty, apod.). 

 

U wattmetru platí, že čím intenzivnější jízda a čím proměnlivější zatížení, tím 

užitečnější wattové hodnoty bývají. U jízdy na začátku sezóny, která se odehrává 

ve vytrvalostním pásmu, tedy hluboko v aerobním režimu, wattmetr neposkytne žádnou 
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zvláštní výhodu. Je pravda, že určení optimálního množství tréninkového zatížení 

daného jednotlivce je často největším problémem, který musí sportovec nebo trenér 

řešit. Pro cyklistu je nejklíčovější to, abych pochopil vlastní reakci na tréninkové 

zatížení na základě objektivních měření, jako je výkon. Tím zpřesňuje postupy 

v tréninkovém procesu, jelikož výkon poskytuje přímou a okamžitou zpětnou vazbu. 

Nesmí se zapomenout, že každý jedinec může reagovat na zatížení rozdílně, proto je 

třeba přijmout individuální tréninkovou strategii. Jelikož wattmetr poskytuje až vědecky 

přesné údaje, lze s jeho pomocí zjistit, jakým způsobem daný trénink ovlivňuje výkon a 

následně lze optimalizovat tréninkové dávky přesně na míru daného cyklisty. (Kleiner, 

2008) 

To, jakým způsobem využívají wattmetr cyklisté a triatlonisté v ČR, bude hovořit 

praktická část této práce.   
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Praktická část 

Praktická část bakalářské práce se bude zabývat výzkumem, který byl realizován 

ve spolupráci s vybraným vzorkem cyklistů a triatlonistů.Moderním trendem 

v cyklistice a triatlonu je přístroj, který měří výkon ve wattech - wattmetr. Ve výzkumu 

se zaměříme na to, do jaké míry a jak efektivně se wattmetr využívá v České republice. 

V následujících kapitolách bude popsáno, jaký je hlavní úkol a cíl výzkumu, dále bude 

představen vybraný vzorek respondentů pro analýzu a uvedeny všechny metody, 

prostřednictvím kterých proběhl sběr potřebných informací, realizace a vyhodnocení 

výzkumu. Na závěr práce bude prezentováno shrnutí nejdůležitějších závěrů 

o využívání wattmetru v České republice. 

4 CÍL A ÚKOLY 

Hlavním cílem bakalářské práce je zaměřit se na měření výkonu ve wattech při jízdě na 

kole, posoudit využívání wattmetru v praxi a popsat, jak velký přínos má tento přístroj 

pro cyklisty a triatlonisty v České republice.  

Úkolem samotného výzkumu je navázání kontaktu s profesionálními i amatérskými 

cyklisty a triatlonisty, kteří mají zkušenosti s wattmetrem a poskytnou informace, jak 

efektivně lze wattmetr používat a zda tento přístroj ovlivňuje přístup k jejich 

cyklistickým tréninkům.  

Pro dosažení hlavního cíle jsem si stanovil následující dílčí úkoly: 

1. Oslovení a charakteristika sportovců, kteří používají wattmetr pravidelně. 

2. Jak často a pro jaké typy tréninků se wattmetr využívá. 

3. Jaký je vliv získaných dat z wattmetru na další plánování tréninků. 

4. Jakou roli hraje wattmetr mezi ostatními ukazateli. 

5. Jak je používání wattmetru pro sportovce přínosné. 
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5 METODOLOGIE 

Podle Hendla (2008) se metodologie zabývá systematizací, posuzováním a 

navrhováním strategií a metodami výzkumu. Předmětem této disciplíny jsou nástroje 

vědy. 

Za účelem dosažení hlavního cíle byl osloven vzorek respondentů a provedeno šetření. 

Získaná data byla zpracována, setříděna a vyhodnocena. Výsledky analýzy budou 

představeny a shrnuty v samostatné kapitole této práce. 

5.1 Charakteristika respondenta a velikost vzorku 

Tato kapitola slouží k podrobnějšímu určení skupiny respondentů. Skupinou, která byla 

součástí mého šetření, jsou sportovci, kteří se věnují cyklistice (počet 8) nebo triatlonu 

(počet 10). Všichni dotázaní se aktivně účastní závodů ve svém sportu, přičemž mezi 

účastníky výzkumu jsou jak profesionální sportovci, tak amatéři. Dá se konstatovat, že 

převážná část respondentů trénuje a závodí pod vedením trenéra.  

Sportovci, kteří se účastnili šetření, pochází z celé České republiky a spadají do 

věkového rozpětí 15 až 50 let. Jedna část vybraného vzorku patří stále mezi studenty 

(počet 3) druhá část se živí cyklistikou nebo triatlonem (počet 6) a třetí část představuje 

aktivně pracující osoby, které se věnují cyklistice a triatlonu ve svém volném čase 

(počet9). 

Celkem bylo osloveno 30 sportovců, a to dvěma způsoby. Pět profesionálních 

sportovcům jsem osobně potkal a oslovil na konferenci o vlivu sportu na výkonnost 

ekonomiky, která byla pořádána Českým svazem triatlonu a hostilo ji Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Ostatní byli po předešlé domluvě kontaktováni prostřednictvím 

emailových adres. 

5.2 Sběr dat 

Pro sběr dat, jako jsou informace o názorech nebo postojích, je možné použít anketu 

nebo výběrové šetření. Pro tento výzkum byla využita anketa, která byla realizována 

prostřednictvím rozdání dotazníků. Připravené dotazníky se předají určitému vzorku 

osob a záleží jen na nich, zda odpoví. Dotazníky lze rozdat nebo rozeslat emailem. Čím 

více osob odpoví, tím lépe. Vzorek respondentů se označuje jako nereprezentativní 

výběr, protože záleží jen na oslovených, zda dotazník vyplní a pošlou zpět. Anketa se 
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používá pro malé skupiny respondentů, kteří nesplňují statistická kritéria. (Čermák, 

2007) 

Anketu uskutečněnou prostřednictvím dotazníku využíváme především tam, kde je 

obtížné hledat odpovědi dotazováním se jednotlivých respondentů tváří v tvář. Zvláště 

tam, kde potřebujeme jednu a tutéž sadu otázek zadat většímu počtu lidí, je výhodnější 

předat je najednou. Tato metoda je výhodná v tom, že uspoří čas a data lze lépe 

kvantifikovat. Oproti jiným typům průzkumů (jako například osobní nebo telefonický 

rozhovor, pozorování, skupinový rozhovor, atd.) je možné získat informace s mnohem 

menší námahou a levněji. Nevýhodou může být menší pružnost, menší věrohodnost a 

příprava si vyžaduje velkou pečlivost. Zároveň tento způsob ankety redukuje 

komunikaci, protože nelze touto metodou zachytit nonverbální projevy. 

Uvedený dotazník (viz Příloha 1) obsahuje 17 otázek, objevují se v něm různé typy 

otázek a škálování (dále viz následující kapitoly).  

5.2.1 Sestavení dotazníku pro anketu 
Sestavení a vyhodnocení dotazníku může být dosti obtížné. Aby průzkumem byla 

získána potřebná data, je nutné se zaměřit na následující: 

• Naformulovat správné otázky, 

• Logicky je poskládat, 

• Zvolit vhodný okruh respondentů. 

Při přípravě marketingového výzkumu by se mělo postupovat podle určitých pravidel. 

(Přibová, 1996) uvádí následujících šest kroků: 

1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazník přinést. 
 
2. Určení způsobu dotazování. 
Dotazování může mít čtyři podoby – osobní, písemné, telefonické nebo elektronické 

dotazování. U písemného a elektronického je nutná dobrá formulace otázek, respondent 

nemá možnost se nikoho zeptat na nejasnosti. U těchto způsobu je dobré zapůsobit 

na dotazované a motivovat je k odpovědím, aby byla co největší návratnost. 

S návratností naopak není problém u osobního dotazování. Co se telefonického 

dotazování týká, je vhodné pro krátké a rychlé rozhovory. Nedoporučují se složité a 

náročné otázky, při kterých se užívají vizuální pomůcky. Problémem může v dnešní 
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době být nedostatečná telefonní síť. Stále více lidí používá mobilní telefony a ruší pevné 

linky, což způsobuje nesnadnost sehnání telefonního čísla.  

3. Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr. 
Specifikací cílové skupiny vlastně odpovídáme na otázku „Koho se budeme ptát?“. Jde 

o charakterizaci respondentů podle demografických (věk, pohlaví, vzdělání, bydliště 

atd.) a psychografických (životní styl, motivace atd.) znaků. Výběr dotazovaných tvoří 

vzorek, který bývá různě veliký, záleží na charakteru výzkumu. 

4. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace. 
Při tvoření otázek je nutné se zaměřit na dvě hlediska: 

Jakou funkci otázka má? 

Jakým způsobem ji položit, aby odpověď na ni přinesla přesně tu informaci, kterou 

potřebujeme? 

Při sestavování otázek je třeba zamyslet se nad volbou slov a stylizací. Konkrétní otázka 

poté závisí na tom, zda potřebujeme znát všechny možné odpovědi a zda stačí sloučení 

odpovědí do obecnějších kategorií nebo je třeba znát i jemnější rozdíly mezi 

možnostmi. 

5. Konstrukce celého dotazníku 
Dotazník musí mít logickou strukturu, zaujmout a udržet zájem respondenta. Nejde jen 

o počet otázek, ale i jejich pořadí. Z hlediska funkce rozlišujeme úvodní část, která 

slouží k navázání kontaktu s dotazovanými, představení výzkumu a vzbuzení důvěry. 

Meritorní otázky se týkají předmětu šetření a jsou středem celého dotazování. Filtrační 

otázky umožňují zajistit logickou strukturu dotazníku. Posledním typem jsou otázky 

identifikační, které pomáhají charakterizovat respondenta. 

6. Pilotáž 
Pilotáž je posledním krokem před samotným dotazováním. Cílem je ověřit dotazník 

u malého počtu respondentů a odhalit logičnost. 

5.2.2 Typy otázek 
Základem každé ankety jsou otázky. Na volbě, pořadí a znění otázek závisí kvalita 

informací, které chceme získat. 

Podle (Ferjenčíka, 2000) by se měl výběr otázek řídit těmito kritérii 

• Otázka musí mít vztah k výzkumnému problému, 
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• Typ a forma otázky musí odpovídat typu a charakteru informace, 

• Otázka musí být jasná a nedvojsmyslná, 

• Otázka nemá být sugestivní, 

• Otázka nemá stavět na informacích, které respondent nezná, 

• Otázka má být formulována tak, aby byla emociálně přijatelná, 

• Otázka nemá navádět k sociálně žádoucím odpovědím. 

Otázky je možné formulovat jako otevřené a uzavřené. Otevřené nesmí ohraničovat 

možnosti odpovědí respondenta, umožňují podrobnější vysvětlení vlastních názorů. 

U uzavřených otázek si může respondent vybrat jednu z připravených možností a 

můžeme získat větší množství informací v kratším čase. 

Uzavřené otázky se dále dělí: 

1. Dichotomické - umožňují pouze jednu ze dvou nabízených odpovědí; např. ano-

ne. 

2. Trichotomické - nabízejí respondentovi tři možné odpovědi; např. ano–nevím–

ne. Používají se kvůli respondentům, kteří neznají přesnou odpověď. 

3. Polytomické - obsahují větší počet odpovědí (více jak tři). 

• Výčtové otázky - dávají respondentovi možnost vybrat jednu nebo více 

možností. 

• Výběrové otázky - nabízejí výběr pouze jedné z několika možných 

odpovědí. 

Z hlediska funkce, kterou mají plnit, rozlišujeme otázky primární a sekundární. 

Primární otázky se formulují tak, aby byly získány informace týkající se dané oblasti. 

Sekundární otázky se používají v interview. Jsou to otázky následné a podněcující. 

Důležitá je i formulace otázek. Měl by se používat takový jazyk, aby všichni rozuměli, 

neměli bychom používat odborné termíny a spíše bychom měli používat kratší otázky, 

které budou srozumitelné a budou udržovat pozornost lidí. 

V anketě, která byla použita pro šetření, jsou obsaženy otevřené i uzavřené otázky. 

U některých uzavřených otázek je u odpovědí prostor i pro doplňující informace, jedná 

se o tzv. polootevřené otázky. Anketa tedy v sobě zahrnovala různorodé otázky, ale i 
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možnou četnost odpovědí. Cílem bylo zjistit přesná fakta i názory účastníků 

na používání wattmetru. 

5.2.3 Škálování 
Škála je určitá stupnice, kterou používáme při měření nějakých veličin. Je to nástroj, 

s jehož pomocí se snažíme vyznačit různou intenzitu nebo kvalitu určitých aspektů 

chování.  

(Ferjenčík, 2000) podle těchto způsobů rozdělil škály do pěti skupin: numerické, 

grafické, standardní, kumulované a škály nucenou volbou. V současné době posuzovací 

škály kombinují znaky uvedených skupin. K nejčastěji používaným patří škála 

s numerickým charakterem, která je využita i v této práci. Při posuzování konkrétní 

veličiny zaškrtneme číslo alternativy, která nejvíce odpovídá našemu hodnocení.  

Jak často řídíte trénink dle vnějšího výkonu (wattů)?  

1. Denně, 2. 3x – 5x týdně, 3. 1x – 2x týdně, 4. Občas 

Mezi další používané formy, které ve výzkumu již nebyly použity, patří grafické 

posuzovací škály, které mohou mít různé tvary. Jako příklad lze uvést situaci, kdy 

pod sebe napíšeme několik variant určitého chování, a posuzovatel křížkem označí 

míru, která podle něj odpovídá pozorovaným projevům chování viz následující příklad: 

velmi hovorný    

bez problému navazuje rozhovor 

mluví, když ho někdo vyzve 

málo hovorný, raději poslouchá 

odmítá mluvit 

Zajímavou možností posuzovacích škál je tzv. posuzovací s nucenou formou. 

Respondent má z určitého počtu předepsaných možností, které jsou stejně hodnotné, 

vybrat např. dvě, které nejvíce vystihují posuzovanou osobu viz následující příklad: 

 - nepřátelský  - agresivní  - nespolehlivý  -   vypočítavý 

I kdyby posuzovaná osoba měla všechny negativní vlastnosti, které jsou uvedené 

v tomto případě, může vybrat pouze dvě. Jde o nucený výběr. 
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5.3 Zpracování dat 

Během svého šetření v průběhu dvou měsíců jsem rozdal 30 dotazníků a nechal prostor 

jeden měsíc na jejich vyplnění a navrácení zpět. Návratnost dotazníků byla 60%, 

přičemž 56% z nich se vrátilo od triatlonistů (10 osob, z toho 3 studenti) a 44% 

od cyklistů (celkem 8 osob). U vrácených dotazníků jsem provedl kontrolu správnosti 

vyplněných dat a všechny jsem je zařadil pro následné zpracování. Získaná data jsem 

setřídil a důležité výstupy zobrazil pomocí tabulek a grafů viz následující kapitola. 
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6 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

Po setřídění výsledků analýzy bylo zřejmé, že měření výkonu dle wattů hraje v dnešní 

době důležitou roli jak mezi cyklisty, tak i triatlonisty. V následujícím textu budou 

detailně vyhodnoceny jednotlivé odpovědi k otázkám z ankety. Pak se krátce zastavíme 

u porovnání výsledků skupiny triatlonistů a skupiny cyklistů. Finální souhrnné 

hodnocení zdůrazní trendy v používání wattmetru. 

6.1 Detailní hodnocení výzkumu 

Po úvodní části dotazníku, kde bylo krátce představeno, co je cílem šetření a pro jaké 

účely bude využito, následovala první otázka týkající se wattmetru. 

Nejprve bylo důležité se zeptat, zda triatlonisté a cyklisté, kteří mají zkušenosti 

s wattmetrem, využívají měřič výkonu i pro řízení tréninku? Následující graf zobrazuje 

jasný výsledek. Naprostá většina respondentů své zkušenosti s wattmetrem využívá i při 

řízení tréninku.    

Graf č. 1: Využívání měřiče výkonu pro řízení tréninků skupiny triatlonistů a cyklistů 

(procenta %) 

 

 

Graf č. 2 podává přehled o tom, jaké typy wattmetrů jsou nejvíce oblíbené. Nejvíce 

využívaný je americký PowerTap, který je umístěn na zadním náboji. Na významu 

neztrácí ani Ergomo, který bychom našli na šlapací středové ose. Jeden respondent 

odpověděl, že má zkušenosti s přístrojem TACX. 
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Graf č. 2: Používání wattmetru dle typu u skupiny triatlonistů a cyklistů (počet 17) 

 

 

Další dotaz se týkal, kdy vybraní sportovci wattmetr používají. Přesně polovina 

sportovců jezdí s wattmetrem při trénincích venku. 39% respondentů používá měřič 

celoročně, tzn. jak při trénincích venku tak na trenažéru. Pouze v jednom případě slouží 

wattmetr pro jízdu na trenažéru.  

Z  grafu č. 3 vyplývá četnost využívání wattmetru. Je možné konstatovat, že 5 sportovců 

(27%) se s wattmetrem sžilo, protože se dle wattmetru řídí při každém tréninku, 

6 sportovců (33%) uvádí četnost využívání pro řízení tréninku 3-5krát týdně. 

Na základě toho vyplývá, že pro převážnou většinu je wattmetr doopravdy součástí 

skoro každého tréninku. 16% respondentů se vyjádřilo, že pracuje s wattmetrem 1-2krát 

týdně a stejný počet potvrdil používání měřiče jen občas. Ve stejném grafu lze vyčíst i 

frekvenci vyhodnocování dat z wattmetru. Ti, co pracují s wattmetrem při každém 

tréninku, si data svědomitě i stejně často vyhodnocují. Další výstupy už poukazují na to, 

že vyhodnocováním dat se zabývají méně než samotným používáním wattmetru.  
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Graf č. 3: Četnost využívání wattmetru u skupiny triatlonistů a cyklistů (počet 17) 

 

 

Další otázka se zaměřovala na to, jaký postoj k používání měřiče mají trenéři sportovců. 

V 72% byla odpověď, že trenér jim wattmetr pro řízení tréninku doporučuje. Na základě 

tohoto výsledku si dovoluji odhadnout, že trenéři mají poměrně velký vliv na to, jak 

se wattmetr využívá v tréninku. 

Na grafu č. 4 je možné si udělat představu, pro jaké typy tréninků je wattmetr 

nejvyužívanější mezi našimi sportovci. 

Graf č. 4: Používání wattmetru při jednotlivých typech tréninku u skupiny triatlonistů a 

cyklistů (počet 18) 
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Šetření ohledně toho, pro jaké typu tréninků se wattmetr používá nejvíce, ukázalo, že 

převážná většina sportovců sleduje hodnoty na wattmetru při všech typech tréninků.  

Nejčastěji byly uváděny tréninky zaměřené na základní vytrvalost v rozmezí AEP-ANP, 

speciální silovou vytrvalost a rozvoj oblasti ANP – prodloužení doby na úrovni ANP. 

Ne tak často se měří výkon dle wattů při trénování zvýšení úrovně anaerobního prahu a 

rozvoje VO2max. 

Prostřednictvím polouzavřené otázky jsem se dotázal na využitelnost záznamů 

z wattmetru pro další plánování tréninku a v případě kladné odpovědi také na odhad, 

na kolik naměřené údaje ovlivní další tréninkový plán. Graf č. 5 ukazuje odpovědi. 

Graf č. 5: Využití dat z wattmetru pro další tréninkový plán u skupiny triatlonistů a 

cyklistů (procenta %) 

 

 

Odhady, na kolik % měření výkonu ovlivňuje další tréninky, jsem získal pouze od 40% 

z těch, kteří odpověděli na výše uvedenou otázku kladně. Průměrná hodnota 

z uvedených odhadů je 37%. 

Ve svém výzkumu jsem se také zajímal o konkrétní maximální hodnoty ve wattech pro 

různé časové úseky. Ze všech respondentů 50% poskytlo své maximální hodnoty.  

Tabulka č. 4 informuje, v jakém rozsahu se nachází maximální hodnoty zúčastněných 

pro jednotlivé časové úseky. 

 

 



-33- 
 

Tabulka č. 4: Rozsah maximálních hodnot výkonu pro různé časové úseky u skupiny 

triatlonistů a cyklistů (watty) 

10s 900 – 1280  

1min 450 – 602  

2min 380 – 525  

5min 350 – 469  

10min 330 – 447  

20min 300 – 380  

60min 290 – 333  

AEP 130 – 305  

ANP 178 – 350  

 

Výhodou wattmetru je, že hodnota z něj získaná ukáže, o jak kvalitní výkon se jedná a 

do jaké kategorie lze sportovce zařadit. Z tabulky č. 4 lze rozpoznat, že mého šetření se 

účastnili jak špičkoví sportovci, tak amatéři, kteří jezdí ve svém volném čase.   

Sportovci byli požádáni o informaci, po jaké době používání wattmetru dokážou svůj 

aktuální výkon ve wattech odhadnout. 22% dotázaných dosvědčilo, že jsou schopni 

rozpoznat výkon ve wattech po 6 měsících. U ostatních se odpovědi již lišily, jejich 

odhady se pohybovaly v rozmezí od 14 dnů do 1,5 roku. Naprostá většina, tj. 38% 

cyklistů a triatlonistů, odpověděli negativně, že toto vůbec neodhadnou. 

V anketě nechyběl ani dotaz na to, jak by účastníci srovnali výkon ve wattech 

s ostatními ukazateli výkonu. Nabídl jsem pro srovnání následující ukazatele: výkon ve 

wattech, srdeční frekvence, kadence, rychlost, čas a vzdálenost. Dotázaní měli za úkol 

jednotlivé ukazatele seřadit dle toho, jakou důležitost jim přiřazují. Graf č. 6 zobrazuje 

výsledné pořadí. 
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Graf č. 6:Hodnocení důležitosti měření jednotlivých ukazatelů výkonu v tréninku 

u skupiny triatlonistů a cyklistů (procenta %) 

 

 

Účastníci šetření byli požádáni o seřazení ukazatelů výkonu dle důležitosti. Jednotlivá 

pořadí byla hodnocena na stupnici 1 – 5 (1 místo = 5 bodů). Nejlepší hodnocení získalo 

měření výkonu dle wattů, v zápětí je hned srdeční frekvence. Tento výsledek dokazuje, 

že navzdory tomu, že wattmetr se stal v poslední době velmi oblíbeným, význam 

srdeční frekvence neklesá. Cyklisté a triatlonisté nezanedbávají ani ostatní způsoby 

měření výkonu. 

To, že wattmetr je hojně využíván pro řízení tréninku, nelze zcela říct o používání při 

závodě. Při závodech spolupracuje s wattmetrem pouze necelá polovina respondentů. 

Někteří se zmínili, že při závodě je pro ně důležitější se řídit pocitem nebo průběhem 

samotného závodu. 

Následující graf č. 7 se zabývá tím, zda sportovci absolvují laboratorní vyšetření 

na stanovení fyziologických ukazatelů a výkonu ve wattech. Z výsečového grafu jasně 

vyplývá, že převážná část se vyšetřením věnuje.  
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Graf č. 7: Účast na laboratorním vyšetření (stanovení výkonu ve wattech) u skupiny 

triatlonistů a cyklistů (procenta %) 

 

 

Ne tak pozitivního výsledku bylo dosaženo při dotazu, zda wattmetr slouží pro terénní 

testování výkonnosti. Bližší údaje lze vyčíst na grafu č. 8. 

Graf č. 8: Využívání wattmetru k terénnímu testování u skupiny triatlonistů a cyklistů 

(procenta %) 

 

 

 



-36- 
 

Poslední informace, které jsem se snažil získat, se týkaly toho, jak moc se cyklisté a 

triatlonisté zajímají o samotný wattmetr a o to, jak ho používají ostatní. 50% sportovců 

mi potvrdilo, že se zajímají o novinky v oblasti měření výkonu a 45% odpovědělo, že 

zná nejen své záznamy z wattmetru, ale také hodnoty svých sportovních kolegů. 

6.2 Porovnání výsledků cyklistů a triatlonistů 

Po detailním vyhodnocení výsledků jsem se snažil porovnat získané hodnoty cyklistů a 

triatlonistů. Vzhledem k tomu, že ve vybraném vzorku bylo rozdílné zastoupení cyklistů 

(počet 8)a triatlonistů (počet 10) a vzorek respondentů nebyl příliš velký, nebylo možné 

provést zcela relevantní porovnání.  

I přes výše uvedené budou shrnuty nejdůležitější závěry z této dílčí analýzy. 

V odpovědích a získaných datech nebyly nalezeny významné rozdíly mezi triatlonisty a 

cyklisty. Ve srovnání, které bylo provedeno uspořádáním získaných dat do tabulky, se 

objevily dva rozdíly. 

Je zřejmé, že cyklisté řídí trénink pomocí wattmetru častěji než triatlonisté(Graf 9). 

Tuto skutečnost podporuje fakt, že cyklisté se věnují jen cyklistickým tréninkům, 

zatímco triatlonisté musí trénovat svou výkonnost v plavání i v běhání. U cyklistů 

převládala odpověď, že používají wattmetr denně a triatlonisté řídí trénink pomocí 

wattmetru nejvíce 3x – 5x týdně.  

Graf č. 9:Frekvence využívání wattmetru pro řízení tréninku u skupiny cyklistů a 

triatlonistů 
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Respondenti byli také dotázáni, po jaké době používání wattmetru dokážou odhadnout 

svůj aktuální výkon ve wattech. Ze získaných informací vyplývá, že cyklisté odhadnou 

svůj výkon průměrně po 5,5 měsíce. U triatlonistů (počet 6) převažovala odpověď, že to 

nedokážou odhadnout vůbec, ostatní triatlonisté (počet 4) dosáhli průměrné hodnoty 

6,5 měsíce. Důvod, který vedl k tomuto závěru, je pravděpodobně ten, že cyklisté 

wattmetr využívají častěji a rychleji s ním umí pracovat. 
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7 DISKUZE 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit využití wattmetru u cyklistů a triatlonistů 

v České republice. Ke splnění cíle pomohlo vyhodnocení dat, které bylo získáno 

od vybraného vzorku sportovců. Během výzkumu byl každý účastník požádán o jeho 

názor a zkušenost s využitím wattmetru. V následujícím textu bude popsáno, zda a 

do jaké míry byly splněny stanovené úkoly: 

1. Oslovení a charakteristika sportovců, kteří používají wattmetr pravidelně. 

2. Jak často a pro jaké typy tréninků se wattmetr využívá. 

3. Jaký je vliv získaných dat z wattmetru na další plánování tréninků. 

4. Jakou roli hraje wattmetr mezi ostatními ukazateli. 

5. Jak je používání wattmetru pro sportovce přínosné. 

Často se spekuluje nad tím, zda wattmetr je pouze hitem dnešní doby anebo naopak 

užitečným nástrojem v cyklistice. Pro analýzu byli vybráni cyklisté a triatlonisté, kteří 

wattmetry opravdu pravidelně používají, proto jejich zkušenosti a odpovědi lze 

považovat za relevantní. Na základě návratnosti dotazníků lze také konstatovat, že 

zájem o wattmetr není nemalý. Tím považuji první dílčí úkol za splněný. 

Dále jsem se zajímal o to, jak často a pro jaké typy se wattmetr využívá. Domnívám se, 

že naši sportovci wattmetr používají v podstatě při všech typech tréninků a co nejčastěji. 

Obecně platí, že čím je jízda intenzivnější a zatížení proměnlivější, tím je wattmetr 

užitečnější. Dle uváděných názorů, které zaznamenali cyklisté a triatlonisté 

do dotazníku, vyplývá, že na začátku sezóny, kdy se „najíždí“ objem, nemá wattmetr 

tak velký význam jako v dalších obdobích. 

Naprostá většina účastníků potvrdila, že se s hodnotami, které získá z wattmetru, snaží 

pracovat i při plánování dalších tréninků. Tento výsledek je podpořen slovními 

komentáři. Většina dotázaných se shodla na slově „přesnost“. Nejen, že díky wattmetru 

lze velmi exaktně odhadnout výkonnost cyklisty, ale je možné určit i velmi přesně 

následující tréninkové dávky. Mohu konstatovat, že můj výzkum tím potvrdil současné 

diskuze, které se vedou mezi cyklisty. Tento výsledek považuji za velmi přínosný, 

protože určení optimálního množství tréninkového zatížení daného jednotlivce bylo 

často největším problémem.  
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Výsledky šetření také ukazují, že ve srovnání s ostatními ukazateli je měření výkonu 

podle wattů upřednostňováno. Respondenti přisuzovali měření výkonu podobný 

význam jako ukazateli srdeční frekvence.  Nicméně doplňující komentáře potvrzují, že 

díky wattmetru lze včas poznat únava, nejezdí se už pokaždé na doraz, je možné 

trénovat efektivněji. Sportovci jsou si vědomi, že měření výkonu dle srdeční frekvence 

je podstatné, ale existují zde i jiné vlivy, které hodnoty srdeční frekvence mohou 

zkreslit. 

Na základě výsledků mého šetření jsem dospěl k závěru, že využití wattmetru v České 

republice není rozhodně zanedbatelné a že budoucnost měření výkonu dle wattů je 

velmi optimistická. Největší přínos lze spatřit v tom, že hodnoty z wattmetru okamžitě 

prozradí, zdali se jedná o výkonnost na úrovni světové extratřídy či o závodníka nižší 

kategorie a v tom, že pomocí měřiče výkonu je možné určit, jakým způsobem daný 

trénink ovlivňuje výkon a jak stanovit optimální tréninkovou dávku. Díky přesným 

tréninkovým dávkám sportovec dosáhne svého optimálního růstu výkonnosti. 

Podle mého názoru by se však nemělo zapomenout na to, že wattmetr je pouze přístroj, 

a proto by měl být doplňován i jiným ukazateli jako je srdeční frekvence. Srdeční 

frekvence může mít minimálně roli kontrolní funkce. Je pravda, že každému cyklistovi 

nebo triatlonistovi může vyhovovat něco jiného, proto by se mělo ke svým tréninkům 

přistupovat individuálně a nepřebírat ihned tréninková strategie, která vyhovuje jinému 

sportovci. 
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8 ZÁVĚR 

V dnešní době je wattmetr vnímán jako nástroj, který pomůže cyklistům a triatlonistům 

zefektivnit jejich tréninkový proces. Mezi sportovci panuje názor, že měření výkonu 

dle wattů je přesné, wattmetr poskytuje objektivní zpětnou vazbu, pomáhá monitorovat 

aktuální výkon a odhalit rezervy při různých změnách jízdy na kole. 

Realizovaný výzkum a zpracované výsledky výše uvedený názor podpořily a potvrdily i 

to, že využívání wattmetru má potenciál i do budoucna.  Navzdory tomu, jaký přínos a 

výhody byly zmíněny, nesmí se zapomenout, že jde pouze o nástroj. Pokud sportovec 

nemá s wattmetrem zkušenosti a znalosti, jak přístroj používat a interpretovat získaná 

data, nemusí být měření výkonu dle wattů vždy pozitivním, naopak může i uškodit. I 

v mém šetření bylo několikrát zmíněno, že wattmetr je přesný do té míry, jak přesně 

jsou nastaveny wattové zóny. 

Na závěr bych chtěl zmínit, že cíl bakalářské práce byl splněn. Způsob, kdy tréninky 

jsou řízeny a měřeny dle výkonu, je velmi oblíbený a přínosný, nicméně je třeba, aby 

každý cyklista či triatlonista nabral zkušenosti s používáním wattmetru a osvojil si 

přístup, který mu nejvíce vyhovuje a podporuje jeho optimální růst. V žádném případě 

výsledky výzkumu nevyloučily využívání dalších ukazatelů výkonu, naopak by měly 

sloužit jako doplňková a kontrolní funkce k wattmetru.       
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník 

Využití měřiče vnějšího výkonu ve sportovní přípravě cyklistů a triatlonistů v ČR. 
Vážení respondenti, 
dovolte, abych Vám předem poděkoval za účast při vyplňování tohoto dotazníku. 
Ujišťuji Vás, že dotazník je zcela anonymní a bude sloužit výhradně k získání podkladů 
pro mou bakalářskou práci. 
 Cílem dotazníku je zjistit, jakým způsobem se využívá měřič vnějšího výkonu na kole 
v cyklistice a triatlonu. 
          
Zdeněk Kučera 
Student FTVS           
zdenek.kucera@ymir.cz        
  
 

Cyklistika - triatlon 
1. Využíváte měřič výkonu (wattmetr) pro řízení tréninku? 

a. Ano 
b. Ne  

2. Jaký typ měřiče máte k dispozici? 
a. Ergomo 
b. PowerTap 
c. SRM 
d. Polar 
e. Jiný – specifikujte …… 

3. Používáte měřič výkonu celoročně? 
a. Při tréninku venku  
b. Při řízení tréninku na trenažéru 
c. Oboje  

4. Jak často řídíte trénink dle vnějšího výkonu (dle wattů)? 
a. Denně – při každém tréninku na kole 
b. 3x – 5x týdně 
c. 1x – 2x týdně 
d. Občas- možnost dopsání vlastní odpovědi 

5. Používáte wattmetr také při závodech? 
a. Ano 
b. Ne 

6. Doporučuje trenér zapojit wattmetr pro řízení Vašeho tréninku?  
a. Ano 
b. Ne 

7. Pro jaké typy tréninku wattmetr využíváte? 
a. Oblast základní vytrvalosti v rozmezí AEP-ANP (60-91% ANP)  
b. Speciální silová vytrvalost (85-91% ANP)  
c. Rozvoj oblasti ANP -prodloužení doby na úrovni ANP (91-105%ANP)  

mailto:zdenek.kucera@ymir.cz�
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d. Rozvoj, zvýšení úrovně anaerobního prahu-úseky (na) a nad úrovní ANP 
(100-110% ANP)  

e. Rozvoj VO2Max (105-120% ANP) 
f. Jiné 

………………………………………………………………………… 
8. Využíváte záznamy wattmetru z jednotlivých tréninkových jízd k dalšímu 

plánování tréninkového zatížení? 
a. Ano 
b. Ne 

V případě že ano, prosím odhadněte, na kolik ovlivní výsledky měření 
Váš tréninkový plán? 
………………………………………………………….. 

9.   Znáte své maximální hodnoty ve wattech pro časové úseky (prosím o zapsání 
hodnot do tabulky)? 

a. 10 s           
b. 1min,2min,5min 

c. 10min,20min,60min 
d. AEP, ANP 

 
10. Jak často vyhodnocujete data z měřiče? 

a. Denně – při každém tréninku na kole 
b. 3x – 5x týdně 
c. 1x – 2x týdně 
d. Občas- možnost dopsání vlastní odpovědi 

11. Znáte hodnoty svých kolegů ve wattech, inspirujete se tréninkovými plány svých 
kolegů/konkurentů? 

a. Ano 
b. Ne 

12. Jaký údaj nebo soubor údajů je pro Vás nejdůležitější? Seřaďte 1-5 
(1=nejdůležitější)  
     a. Výkon 
     b. Kadence 
     c. Srdeční frekvence 
     d. Rychlost 
     e. Čas, vzdálenost, jiné…………………………. 

13. Zajímáte se o novinky v oblasti měření výkonu?  
a. Ano ,  uvést zdroj, co Vás zajímá? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...... 
b. Ne 

a  x x 
b    
c    
d   x 
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14. Po jaké době používání wattmetru dokážete odhadnout svůj aktuální výkon ve 
wattech? 
………………………………………………………………………. 

15. Absolvujete laboratorní vyšetření na stanovení fyziologických ukazatelů a 
výkonu ve wattech, pracujete s naměřenými daty? 

a. Ano 
b. Ne 

16. Používáte Wattmetr k terénnímu testování vaší výkonnosti v jednotlivých 
částech sezony?(přípravné, předzávodní, závodní, přechodné období) 
      a. Ano pravidelně provádím terénní test. Popište jaký včetně dosažených 
výkonů: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………… 
 
      b. Občas provedu terénní test. Popište jaký včetně dosažených výkonů: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………… 
 
      c. Neprovádím 
 

17. Prosím popište stručně, jak byste ohodnotili přínos wattmetru v praxi? 
……………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………. 
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