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Abstrakt:  

Cíl: Tato studie má za cíl ověřit přesnost piezoelektrického krokoměru Omron HJ 720 ITC vůči 

mechanickému krokoměru Yamax SW 200 v podmínkách běžného života u dětí.  

Dále také porovnáváme výsledky obou těchto krokoměrů ve 20krokovém testu. Metodika: 

Experiment obsahuje 2 části. Studie se zúčastnilo celkem 24 dětí ve věku 9 až 15 let (14 chlapců  

a 10 dívek). První částí je 20krokový test a druhou částí je měření kroků při volnočasové aktivitě. 

Výsledky: V 20krokovém testu krokoměry Omron vykazují častější přesnost než krokoměry 

Yamax. Při volnočasové aktivitě (v podmínkách běžného života) krokoměry Omron měří průměrně 

99,16±7,34 % kroků z Yamaxem determinované hodnoty. Častěji podhodnocují vůči této referenční 

metodě, se kterou zároveň vykazují silnou korelaci (r=0,97). Devadesát jedna procent krokoměrů 

Omron měří s akceptovatelnou chybou do ±10 %. Závěr: Výsledkem studie je, že piezoelektrické 

krokoměry Omron HJ-720 ITC jsou pro použití u dětí v podmínkách běžného života validní. 
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Abstract: 

Aim: The aim of this study is to examine the accuracy of the Omron HJ-720 ITC piezoelectric 

pedometr against the spring-levered Yamax SW 200 pedometr in a free-living conditions in 

children. We have compared the results of those pedometers in a 20 step test. Methods: Twenty-

four children 9 to 15 years old (14 boys and 10 girls) took part in this study. Our study consists of  

2 parts. The first part is the 20 step test and the second part is the measurment of steps in free-living 

conditions. Resulsts: In the 20 step test Omron pedometers show the good accurancy more 

frequently than Yamax pedometers. In free-living conditions Omron pedometers show in average 

99,16±7,34 % of Yamax-determined steps. Omron pedometers tend to underestimate in comparison 

to the reference method. The correlation between theese two methods is relatively strong (r=0,97). 

Ninety-one percent of Omron pedometers measure with acceptable deviation less than ±10 %. 

Conclusion: As a result of this study we have found, that the piezoelectric Omron HJ-720 ITC 

pedometer is valid for use in free-living conditions in children. 

Keywords: pedometer, physical activity, Yamax, Omron, children 
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1 ÚVOD 

V současném civilizovaném světě se obecně snižuje celková pohybová aktivita lidí, důraz je 

kladen spíše na rozvoj mentality a intelektu na úkor somatomotorického vývoje. Tím dochází 

k psychosomatické asymetrii (Véle, 2006). Abychom této tendenci předcházeli, měli bychom 

podporovat pohybovou aktivitu co nejvíce způsoby a nejlépe již v dětství. 

Chůze je jedním z nejpřirozenějších pohybů člověka, který je zároveň nejpřístupnější formou 

pohybové aktivity, kterou až na některé výjimky může provádět každý. Krokoměry jsou obecně 

přijímanou formou monitorace pohybové aktivity, konkrétně kroků, která je pro použití jednoduchá 

a finančně dostupná. Počítá kroky provedené v rámci habituální i strukturované aktivity. Může 

fungovat i jako motivační prvek pro zvýšení těchto aktivit. Jejich používání v poslední době stoupá 

a dostávají se do povědomí široké veřejnosti. 

Validační studie jsou důležité pro epidemiologické výzkumy, lékaře a pro jedince samotné, kteří 

všichni očekávají a chtějí znát co nejpřesnější počty provedených kroků. Tato studie se bude 

zabývat právě přesností v počítání kroků u relativně nového piezoelektrického krokoměru Omron 

HJ-720 ITC u kategorie dětí. Výsledky budeme porovnávat vůči běžně užívanému krokoměru 

Yamax SW 200.  
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2 PŘEHLED POZNATKŮ 

2.1. Pohybová aktivita  

2.1.1. Pohybová aktivita obecně 

Pohybovou aktivitu (PA) definuje WHO (2013a) jako jakýkoliv tělesný pohyb prováděný 

kosterním svalstvem, který vyžaduje energetický výdej. 

Jde jak o sportovní aktivitu, rekreační volnočasový pohyb, tak aktivitu spojenou s běžnými 

denními činnostmi. Pravidelná PA střední intenzity (chůze, jízda na kole) má významné výhody pro 

udržení zdraví. Snižuje rizika kardiovaskulárních onemocnění, diabetu II.typu, nádorů tlustého 

střeva a prsu a je prevencí pro depresi (WHO, 2013a). Pravidelná PA významně pomáhá při 

kontrole tělesné hmotnosti. Je logické, že již dětství je podkladem pro budoucí zdravotní stav 

v dospělosti, pro optimální stav pohybového systému, pro kardiopulmonální výkonnost  

a insulinovou senzitivitu (Máček, Radvanský et al., 2011). Pravidelnou pohybovou aktivitou také 

snižujeme riziko osteoporózy. Zvláště prepubertální období je nejvhodnější k získávání kostní 

hustoty a biomechanické odolnosti (Bass, 2000). 

Naopak pohybová inaktivita (nedostatečnost) je stav s minimálním tělesným pohybem. Jde 

o chování jedince s velmi nízkým objemem běžných denních aktivit a strukturovaných aktivit, tedy 

se sedavým způsobem života (Hendl, Dobrý et al., 2011). Pohybová inaktivita je dle WHO (2010) 

považována vedle vysokého krevního tlaku, kouření, hyperglykemie a obezity za jeden z hlavních 

faktorů způsobujících chronická onemocnění. Tyto rizikové faktory se týkají i dětí a adolescentů, 

pro které je tedy význam preventivních a intervenčních opatření v oblasti PA zásadní. Proto se tato 

práce zaměřuje na zjištění přesnosti měření jedné z metod (krokoměrů), která pohybovou aktivitu 

jedinců monitoruje, a dává tak zpětnou vazbu a možnost kontroly PA například právě u rizikových 

jedinců.  

Pohybová inaktivita bývá způsobená snížením pohybových nároků v každodenním životě. 

Jde jak o pracovní činnost, které je pro značnou část obyvatelstva sedavá, tak o způsob trávení 

volného času. Pro dětský věk existuje široká nabídka atraktivních činností, které jsou ale pasivního 

a statického charakteru (Máček, Radvanský et al., 2011). Pokles aktivity také souvisí s využíváním 

pasivních motorizovaných způsobů transportu (automobily, veřejná doprava, výtahy, eskalátory), 

které nahrazují chůzi nebo jízdní kolo. Ve velkých městech a metropolích omezuje přirozenou 

pohybovou aktivitu nebezpečí plynoucí z nadměrného provozu na komunikacích, nedostatek nebo 

nedostupnost parků, lesů a ploch ke sportovní aktivitě určených a změněná kvalita vzduchu (WHO, 
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2013b; Sigmund, Sigmundová, 2011). Kromě zevních faktorů mohou mít na míru vyvíjené aktivity 

také poruchy somatického a psychického vývoje (Radvanský, Máček, 2011). 

2.1.2. Rozdělení pohybové aktivity  

Pohybovou aktivitu Dobrý et al. (2009) rozděluje na běžné denní aktivity (habituální, 

nestrukturované), kam zahrnuje práce doma, na zahradě, chůzi do zaměstnání, nakupování, chůzi do 

schodů atd. Nevyžadují speciální vybavení nebo prostor. A jako druhou kategorii používá Dobrý 

pohybovou aktivitu dovednostní (strukturovanou), charakterizovanou účelovostí, záměrným 

opakováním a časovým vymezením. Lze ji popsat frekvencí, intenzitou, časovým trváním a typem. 

Jde tak o sport, cvičení a procházky, které člověk provádí za účelem udržení a zlepšení fyzické 

kondice. 

PA rozděluje Frőmel et al. (1999) na organizovanou a neorganizovanou (spontánní). Pro 

organizovanou je charakteristické vedení cvičitelem, učitelem nebo trenérem. Neorganizovaná 

znamená volně a bez pedagogického vedení. Je vlastními zájmy determinovaná (Sigmund, 

Sigmundová, 2011).  

V literatuře se můžeme setkat s pojmem pohybový režim. Ten zahrnuje činnosti pracovní, 

nepracovní nebo volnočasové, podmínkou je však jejich pravidelnost (Mužík, Vlček, 2010). Pro 

kategorii dětí se jedná tedy o školní a mimoškolní činnosti, které jsou obvykle určeny denním 

režimem rodiny a školy. 

Dalším pojmem je pohybová aktivnost. Tu Hendl a Dobrý et al. (2011) definovali jako 

souhrn bazálních, zdraví podporujících, sportovních a jiných pohybových aktivit v určité časové 

jednotce (např. školní přestávka, pobyt ve škole, den, měsíc). Zahrnuje komplexně mnoho druhů 

PA od chůze, kondičního běhu, aerobiku k práci na zahradě. K této aktivnosti přispívá sebevědomí, 

přesvědčení o přínosnosti pohybu a podpora okolí. Pravidelná pohybová aktivnost je považována za 

jeden z nejdůležitějších faktorů podpory zdraví jedince. (Hendl, Dobrý et al., 2011; WHO, 2010) 

2.1.3. Parametry pohybové aktivity 

PA můžeme popisovat a kvantifikovat několika ukazateli - intenzita, typ, trvání (objem)  

a frekvence pohybové aktivity. Jde o takzvaný model F.I.T.T. (frekvence, intenzita, trvání a typ) 

(Waehner, 2012). Intenzitu charakterizuje zatížení kardiovaskulárního systému, typicky je to tepová 

srdeční frekvence, spotřeba kyslíku. Dále intenzitu vyjadřujeme výkonem (ve W/kg) nebo 
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násobkem bazálního metabolismu (v METech). Typ či druh PA je vyjádřen složkou vytrvalostní, 

rychlostní, koordinační a silovou. Objem PA vyjadřujeme hodnotou vydané energie nebo trváním 

pohybové aktivity. Frekvenci udává počet pravidelných opakování pohybové aktivity v časovém 

úseku.  

Intenzitu PA dělíme na základní kategorie-lehká, střední a těžká. WHO (2013c) tyto kategorie 

specifikuje jako lehkou do 3 MET, střední 3 až 6 MET a těžkou větší než 6 MET. Pro kategorii dětí 

(8 až 11 let) Rowlands et al. (1999) používá rozdělení velmi lehkou (do 3,5 MET), lehkou (3,5 až 

4,5 MET), střední (4,5 až 6 MET - ekvivalent chůze 4 km/hod), vysokou (6 až 8 MET-ekvivalent 

chůze 6 km/hod), náročnou (8 až 9,5 MET - ekvivalent 8 km/hod) a velmi náročnou (větší než  

9,5 MET - ekvivalent běhu 10 km/hod). Bailey et al. (1995) používá u dětí škálu intenzity určenou 

spotřebou kyslíku, lehká aktivita je se spotřebou menší než 11 ml/min/kg, střední 11 až  

24,5 ml/min/kg a těžkou aktivitu považuje nad 24,5 ml/min/kg. Pokud bychom tuto škálu převedli 

na jednotku MET (1 MET=3,5 ml/kg/min), získáme pro děti jednoduší rozdělení intenzity a to po 

zaokrouhlení-lehká (menší než 3 MET), střední (3 až 7 MET) a těžká (nad 7 MET). 

Prostřednictvím těchto F.I.T.T. parametrů se nejčastěji specifikují pohybová doporučení. Za 

účelem sledování těchto aspektů PA, převážně intenzity, se využívají různé způsoby monitorace, 

uvedené v kapitole Monitorace pohybové aktivity.  

2.1.4. Pohybová aktivita u dětí 

Od narození si dítě postupně osvojuje a vytváří pohybové vzory. Přibližně od jednoho roku 

u zdravého jedince postupně začíná převažovat chůze po dvou jako hlavní způsob lokomoce. 

Spontánní pohybová aktivita u předškolních dětí je nejčastěji ve formě dětské hry, která zahrnuje 

pohyby v mnoha směrech. Oproti školním dětem obsahuje méně vertikálních pohybů (Oliver et al., 

2007a). Skládá se z lezení, šplhání, poskoků, točení, vyvažování, klouzání, házení atd. (Therrel, 

2002). Dále u mladších dětí před dokončením vývoje chůze tedy s širší bází opory je větší procento 

horizontálních pohybů než u dětí s již vyzrálou chůzí (Keen, 1993) Proto při použití přístrojových 

metod monitorace PA předškolních dětí je vhodné využít snímače zachycující pohyb ve více 

rovinách, nejlépe akcelerometry.  

Bailey et al. (1995) detailně pozoroval aktivitu dětí 6 až 10 let v jejich běžném životě  

a zaznamenal, že děti tráví 77 % bdění nízkou intenzitou a 3 % vysokou intenzitou pohybu. Dále 

také zhodnotil, že aktivita dětí je charakteristická krátkými a často se střídajícími úseky s nízkou  
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a střední intenzitou zátěže. Od 10. roku se zvyšuje míra řízeného pohybu, snižuje se čas věnovaný 

dětské hře. Děti získávají směr a motivaci pro určitý typ PA, věnují se konkrétním sportům  

a specifickému cvičení. 

2.1.5. Doporučení pohybové aktivity u dětí 

Již od narození je vhodné děti povzbuzovat k aktivnímu pohybu (hře, přesunům, chůzi, 

běhání, skokům). Dítě motivuje reakce okolí a vjemy, které k němu přichází. Děti mají tendenci 

napodobovat pohyby ostatních, proto je zásadní již od útlého věku jít dětem příkladem ve 

smyslu aktivního životního stylu. 

V předškolním věku (4 až 6 let věku) pokračuje rozšiřování pohybové výbavy. Vyzrává vzor 

chůze a běhu, dítě umí chodit po schodech. Pohybová potřeba takto starých dětí tvoří průměrně  

25 % dne, tedy 6 hodin (Kučera et al., 1999). Děti preferují rychlé střídání forem pohybu spíše 

dynamického charakteru (Therell, 2002). Odmítají dlouhodobé jednotvárné činnosti. Dítě zvládá 

skoky, házení, chytání míče a je možný nácvik plavání. Veškerá PA je založena na dětské hře. 

Sedavý způsob trávení času např. u televize by neměl v tomto období přesáhnout 1 hodinu denně 

(Australian Government, 2007) 

Mladší školní věk (6 až 10 let věku) přináší velkou změnu pro PA dítěte. Se začátkem školní 

docházky je čas pro volnou PA limitován a naopak nahrazen sezením ve školní lavici. To dokládá  

i studie Sigmunda a Sigmundové (2009), která na skupině 176 dětí porovnávala změnu PA v období 

navštěvování školky a po nástupu do první třídy. Z výsledků je zjevné, že děti ve školce 

přesahovaly hranice 10 000 kroků (v pracovní i víkendové dny) a při školní docházce se hranice 

naměřených kroků pohybovala kolem 8000 kroků za den. Dle Kučery et al. (1999) toto dítě 

potřebuje pohyb po 20 % dne, tedy 5 hodin denně. Děti by neměly trávit více jak 2 hodiny denně při 

sezení u televize nebo počítače (Australian Government, 2004a). Proctor et al. (2003) uvádí, že děti 

ve věku 4 až 11 let sledující televizi déle než 3 hodiny denně mají největší příbytky BMI a zároveň 

tloušťky kožní řasy. 

Střední a starší školní věk (od 11 let do ukončení školní docházky) zahrnuje pubertální  

a postpubertální období (někdy také dospívání, pubescence), kdy dochází k přetváření tělesné 

konstituce, vnitřního prostředí. Zvýší se svalová síla, ale v některých případech nedojde k adekvátní 

změně v pevnosti pojivových tkání (šlach, vazů a kostí), které pak mohou být namáhány až 

přetíženy. Motivačním prvkem pro PA přestávají být rodiče a trenéři, ale působí zde faktor 
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kolektivu vrstevníků. Sportovní aktivita se specializuje na určitý druh činnosti. Potřeba PA je 16 % 

ze dne (Kučera et al., 1999), to jsou 4 hodiny denně.  

Dorostový věk (adolescence) začínající 15. rokem a končící neostře mezi 18. až 20. rokem je 

zásadní pro pevné vytvoření si vztahu k pohybu. Ukončení povinné školní docházky, přechod na 

střední školu popřípadě do zaměstnání nese riziko úbytku volného času vhodného pro cílený pohyb 

a sportovní vyžití. Převažuje statická složka pohybového režimu nad dynamickou z důvodu 

sedavého trávení času při učení či zaměstnání, které potencuje hypomobilii. Pohybová potřeba ve 

věku 15 až 18 let jsou 3 hodiny aktivity denně (Kučera et al. 1999). Proto je důležité hledat 

způsoby, jak udržet pohybovou aktivitu i přes tyto skutečnosti na vhodné úrovni.  

Obecně pro kategorii školních dětí tedy 6 až18 let je doporučováno trávit 60 minut střední až 

těžké intenzity pohybové aktivity v intenzitě 5 až 8 MET (Strong et al., 2005).  

Pro dospělé jedince dává American College of Sport Medicine (Garber et al., 2011) jako 

doporučení pro udržení a zlepšení fyzické zdatnosti pohybovou aktivitu střední intenzity po dobu 

min 30 min denně minimálně 5 dní v týdnu. Při důrazné (vysoké) intenzitě aktivity doporučuje 

minimálně 20 min denně po 3 dny v týdnu. ACSM uznává, že zdravotní benefity mohou mít i lidé, 

kteří sice nedosahují pravidelně doporučené úrovně PA, ale alespoň snižují množství času při 

sedavých aktivitách. 

Doporučení v jednotkách spotřeby kyslíku nebo MET nejsou vhodná pro použití v praxi. 

Proto některé studie vyjádřily tyto kategorie intenzity tak, jak je lze v běžném životě dostupně 

sledovat. Za středně intenzivní PA je obecně považována i svižná chůze, proto Graser et al. (2011) 

na skupině 93 dětí (12 až 14 let) srovnávala vztah srdeční frekvence (ukazatel intenzity PA)  

a kadence kroků, respektive rychlosti chůze. Došla k výsledku, že chlapci dosáhli střední intenzity 

(definované jako 40 až 59 % TFmax) při 122±6 krocích/min a to v rychlosti 5,64 km/hod. Dívky 

stejné intenzity dosáhly již při 102±9 krocích/min v rychlosti 4,8 km/hod. Jago et al. (2006) na 

skupině 78 chlapeckých skautů ve věku 10 až 15 let zjistil, že pro dosažení střední intenzity PA 

chlapci musí provést 127 kroků/min, tedy 3 810 kroků ve 30 minutách. Pro lepší zapamatování Jago 

toto doporučení upravil na 4 000 kroků za 30 minut a 8 000 kroků za 60 minut. Pro mladší děti 6 až 

7 let Scruggs et al. (2003) došel k poznatku, že dítě musí udělat 1 800 až 1 890 kroků za 30 min 

školní tělesné výchovy. To znamená kadenci 60 až 63 kroků/min, aby dosáhlo nejnižšího stupně 

středně intenzivní PA, tedy podstatně méně než děti starší ve věku 10 až 15 let. 
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U dospělých (n=50, 18 až 39 let) Tudor Locke et al. (2005) došla k výsledkům, které 

ukázaly, že muži při rychlosti 4,8 km/hod při kadenci 101±13 kroků/min dosahují intenzity  

3,7±0,5 MET a ženy v této rychlosti při 114±6 kroků/min intenzity 3,5±0,3 MET, tedy dle WHO 

střední intenzity PA.  

Předešlá doporučení a „směrnice“ jsou formulována jako časové úseky, ve kterých by 

jedinci měli být výrazněji pohybově aktivní. To by do jisté míry mohlo vést k takovému přístupu, 

že stačí 30 minut po 3 dny v týdnu vykonávat středně intenzivní PA a zbytek týdne nebýt aktivní 

vůbec. Proto vznikají další doporučení, která posuzují pohybovou aktivnost v průběhu celého dne. 

Například v Japonsku od 60. let 20. století je zažito zdravotní doporučení pro dospělé jedince a to 

10 000 kroků/den. Toto doporučení se rozšířilo již do celého světa ve formě veřejných akcí 

podporujících aktivní životní styl a bojující proti obezitě.  

Tudor Locke et al. (2011) shrnula dosavadní poznatky a doporučuje pro kategorii dětí 4 až 6 let 

10 000-14 000 kroků/den, pro kategorii 6 až 11 let 13 000 až 15 000 krok/den pro chlapce a 11 000 

až 12 000 kroků/den pro děvčata, pro kategorii 12 až 19 let 10 000 až 11 700 kroků/den. Sigmund et 

al. (2011) pro kategorii 6 až 12 let pro snížení rizika obezity doporučuje pro chlapce 15 000 a dívky 

12 000 kroků. A pro podporu zdraví 13 000 u chlapců a 11 000 u dívek. Také vytvořila tabulku 

znázorňující počet kroků a jemu odpovídající typ celodenní PA, popřípadě jiných vybraných PA. 

Například den strávený v bytě s přesuny pouze mezi ledničkou, koupelnou, televizí a postelí je 

vyjádřen hodnotou 1 000 až 4 000 kroků. Celodenní aktivita dětí na letním táboře odpovídá 16 000 

až 19 000 kroků a na putovním táboře přesahuje 21 000 kroků. Třiceti minutové nepřetržité hře 

squashe, běhu do schodů, skákání přes švihadlo a in-line bruslení odpovídá přibližně 8000 kroků. 

2.2. Monitorace pohybové aktivity 

PA sledujeme v laboratorních podmínkách nebo v podmínkách běžného života. Sledování 

právě pohybové aktivity mimo laboratoř, v běžném životě, je pro vědce, lékaře a samotné pacienty 

důležité z mnoha hledisek. Lze tak monitorovat celodenní aktivitu a získávat představu o denním 

energetickém výdeji, o rozložení PA v časovém úseku, o pohybové aktivnosti a životním stylu 

jedince. Případně můžeme podchytit pohybovou inaktivitu jedince. Prostřednictvím různých typů 

monitoringu zachytíme intenzitu, typ, trvání a frekvenci terénní PA a díky tomu pak můžeme 

hodnotit, jak jedinci na pohybovou aktivitu reagují, zda přináší odpovídající zdravotní benefity  

a v neposlední řadě jaká je účinnost intervenčních opatření.  
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2.2.1. Způsoby monitorace pohybové aktivity 

Mezi způsoby monitorace patří metody objektivní a subjektivní. K objektivním metodám 

řadíme nepřímou kalorimetrii, metodu dvojitě značené vody, přímé pozorování, snímače srdeční 

frekvence a pohyb snímající přístroje (pedometry, akcelerometry a případně další multifunkční 

zařízení). K subjektivním patří dotazníky, záznamní archy a cílené rozhovory.  

Metody nepřímé kalorimetrie a dvojitě izotopicky značené vody jsou určené k měření 

energetického výdeje a jsou společně s přímým pozorováním považovány za takzvaný „gold 

standart“ pro monitoraci PA dětí (Sirard, Pate, 2001). Jsou ale finančně, technicky a uživatelsky 

náročné. Přímé pozorování je náročnější z důvodů časových a personálních, ale znamená pro nás 

nejpřesnější variantu pro určení opravdu prováděné pohybové aktivity.  

V oblasti měření PA u dětí a adolescentů se využívají rámcově stejné metody jako  

u dospělých. Nemůžeme však tvrdit, že i přesnost výsledků je stejná jako u dospělých jedinců. 

Velká část studií zaměřených právě na přesnost a spolehlivost těchto metod byla dělaná na dospělé 

populaci. Nelze tak stoprocentně převést tvrzení o validaci na sice stejný typ monitoringu ale pro 

kategorií dětí a adolescentů (Beets et al., 2005). Pro některé způsoby monitorace u dětí bylo nutno 

vytvořit alternativy, které jsou pro tuto věkovou kategorii spolehlivější. 

2.2.1.1. Dotazníky 

Dotazníky monitorující terénní pohybovou aktivitu souhrnně zaznamenávají jevy, které 

slouží ke zjišťování závislostí mezi různými proměnnými. Jde o soubor otázek, které jsou cíleny na 

objem, intenzitu, druh a frekvenci vykonané PA, demografické, antropometrické a osobní údaje 

sledované osoby. Dotazníky jsou vyplňované přímo vyšetřovaným samotným nebo pověřeným 

zapisovatelem. Výhodou tohoto způsobu je aplikační a organizační jednoduchost, ekonomická 

nenáročnost, a proto je tento způsob nejrozšířenější a nejpoužívanější pro rozsáhlé epidemiologické 

studie (Armstrong, Welsman, 2006). Další výhodou je možnost do jisté míry hodnotit i takové 

proměnné a závislosti, které nelze zachytit přístrojovým monitoringem lépe (Sigmund, 

Sigmundová, 2011). Avšak přesnost této metody je zatížena chybou při vzpomínání, záměrným  

i nechtěným zkreslením výsledků, což je ještě více zvýrazněno při použití dotazníků u dětí (Sirard, 

Pate, 2001; Armstrong, Welsman, 2006) a u starších dospělých nad 50 let (Grimm et al., 2012).  
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U mladších dětí lze využít formu rozhovoru (proxy-reports) vedeného nejčastěji rodičem či 

výzkumníkem, který pak formulář vyplní.  

Byl vytvořen mezinárodní standardizovaný dotazník pro zjišťování úrovně realizované 

týdenní PA u věkové kategorie 15 až 69 let, The International Physical Activity Questionaire 

(IPAQ). Tento dotazník existuje v českém překladu a je volně dostupný pro širokou veřejnost. Je 

doporučováno tyto IPAQ dotazníky spojit s přístrojovým monitoringem (pedometrem nebo 

akcelerometrem) pro zvýšení objektivity výzkumu. Vhodným typem dotazníku pro použití u dětí je 

Previous day physical aktivity recall (PDPAR), jde o formulář zjišťující PA v mimoškolním čase 

z předešlého dne. Tento typ je určen pro použití u dětí a jeho validitu prokazuje práce Weston et al. 

(1997). 

2.2.1.2. Akcelerometry 

Jde o snímače změn rychlosti pohybu pomocí vnitřního piezoelektrického krystalu. Mechanickou 

deformaci krystalu způsobenou změnou zrychlení převádí na elektrický impuls, který je pak podle 

zadaných individuálních antropometrických údajů přepočítán a na displeji vyjádřen jako výdej 

energie. Výsledek je vztažen na kg tělesné hmotnosti a délce monitorování. Akcelerometr může 

snímat pohyb prostorově i jednorozměrně (Sirard, Pate, 2001), podle této vlastnosti se pak řídí 

umístění přístroje na sledovaném jedinci. Zpravidla se umisťuje na bocích v úrovni opasku nebo 

nad kotník. Akcelerometry jsou schopné zaznamenávat jak změny rychlosti pohybu souhrnně za 

celý den, tak i jednotlivě v každém okamžiku. Díky této funkci můžeme zpětně analyzovat PA 

v jednotlivých časových úsecích (například po minutách, vyučovacích hodinách, nebo tréninkových 

jednotkách). Nejrozšířenějším akcelerometrem používaným pro monitorování terénní PA mládeže 

je typ Actigraf GT3X (Sigmund, Sigmundová, 2011). Snímá pohyb ve třech rovinách a na displeji 

vyjadřuje energetický výdej. Jeho cena je pro představu $249 a cena softwaru Actilife 

zpracovávajícího data z přístroje je $ 995 (Actigraph, 2013). Dalším typem je například ve třech 

osách měřící Tritrac R3D, který ve studii u dětí 10 až 12 let vykazoval korelaci s přímým 

pozorováním (CARS) r=0,70 ve školní třídě a r=0,77 při hodině tělesné výchovy (Welk et al., 

1998). Pozorování CARS (Children´s activity rating scale) provádí školeným pozorovatel, který PA 

dítěte třídí do 5 kategorií podle její intenzity v závislosti na čase (Puhl et al., 1990). 
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2.3. Pedometry 

2.3.1. Pedometry obecně 

Další variantou monitorace pohybové aktivity je použití krokoměrů (pedometrů). Přístroj měří 

vertikální oscilace segmentu, na kterém je krokoměr připevněn. Tyto oscilace jsou přeneseny na 

segment v momentě dopadu chodidla na zem, nejčastěji úderu paty na začátku stojné fáze. Počet 

těchto oscilací, které přesáhnou určitý práh citlivosti, je zaznamenáván a zobrazován na displeji 

krokoměru jako počet kroků. 

Tento způsob měření je relativně cenově dostupný (Bassett et al., 1996; Tudor Locke et al., 

2002b; Clemes, Biddle, 2013; McNamara, Hudson, 2010; Dueker et al., 2012; Sigmund et al., 

2011) a uživatelsky přijatelný. Jde o elektronický přístroj malých rozměrů, který se umísťuje 

nejčastěji na tělo uživatele, respektive připevní se na oděv nebo pásek. V některých případech může 

být připevněn v batohu, na krku či na nordic-walkingové holi. Pedometry jsou díky těmto výhodám 

využívány k rozsáhlým epidemiologickým studiím v oblasti výzkumu PA (McNamara, Hudson, 

2010). 

Krokoměry nedovedou zachytit všechny pohyby, které člověk vykoná (pohyb HK, 

izometrickou aktivitu atd) (Sirard, Pate, 2001). Nedokáží měřit intenzitu chůze, nerozlišují kroky 

provedené na rovině a do kopce, nerozlišují kroky provedené v chůzi a běhu (Armstrong, Welsman, 

2006). Některé nejnovější modely však dokáží zachytit kadenci kroků, a tedy částečně odvodit 

intenzitu chůze. I přes předchozí nedostatky vědci považují pedometry za vhodnou přístrojovou 

metodu pro monitorování PA u dětí v běžném životě (De Vries et al., 2009; Tudor Locke et al., 

2002a; Cuberek et al., 2010; Clemes, Biddle, 2013).  

2.3.2. Mechanismus počítání kroků  

Pedometry počítají kroky na základě jednoho ze 3 mechanismů. Na mechanickém principu 

odpruženého ramena páky je založen první mechanizmus, kde se horizontální pružina pohybuje 

nahoru a dolů podle změny polohy boku. Rameno páky tak otevírá  

a zavírá elektrický okruh, což je započítáváno jako krok (Bassett et al., 1996). Tímto způsobem 

fungují krokoměry zančky Yamax DigiWalker SW series-200, 401, 651, 700, 701, které obsahují 

spirálovou pružinu. Zatímco většina ostatních takto pracujících krokoměrů obsahuje jako pružinu 

méně odolné vlasové pero, jsou to krokoměry značky Freestyle Pacer Pro; Walk4life, Inc. LS series 

a další (JSC Engineering, 2013). Dalším rozdílem v mechanismu přístroje je typ kontaktu ramene 
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s elektrickým obvodem. Jednou variantou je kovový kontakt (kov na kov), který vydává cvakavý 

zvuk při chůzi, a druhou variantou je tlumený kontakt, kdy jsou kontakty potažené vodivou pryží, 

která brání korozi a zároveň tlumí cvaknutí.  

Další mechanismus funguje také díky horizontální pružině, která je ale spojena s magnetem. 

Pracuje na základě jazýčkového relé, které je uzavřené ve skleněném válci. Elektromagnet vytváří 

magnetické pole a v případě dotyku jazýčku (pružiny) s magnetem, krokoměr zaznamenává 1 krok.  

Tímto způsobem pracují krokoměry značky Omron HJ105; Sport Brain, iStepX; Accusplit AX120; 

Oregon Scientific a další.  

Třetí typ obsahuje akcelerometr s horizontálním kyvadélkem a piezoelektrický krystal, který 

je při úderu paty do podložky, kdy dojde k náhlé deceleraci středu těla, deformován. Pohyb tak při 

chůzi vytváří sinusovou křivku, která znázorňuje jednorovinné vertikální zrychlení v závislosti na 

čase. Připočítání kroku je pak podmíněno protnutím časové osy touto křivkou. (Crouter et al., 2003; 

Schneider et al., 2003). Takto pracují například krokoměry New-Lifestyles, Inc. NL 2000; Highgear 

Fitware; Omron HJ 112, HJ 720 a další. Z těchto dat charakterizujících zrychlení lze také měřit 

intenzitu PA, jelikož přístroj zná počet kroků provedených za určitou časovou jednotku. Tyto 

krokoměry jsou obvykle dražší.  

Jelikož se krokoměry liší typem vnitřních mechanismů a zároveň výrobcem, je validita  

a reliabilita každého typu krokoměru jiná. Z výsledků studií se tyto rozdíly v kvalitě jeví méně 

významné v laboratorních podmínkách než v podmínkách běžného života (Cuberek et al.,2010). 

Kromě kvality zpracování však musíme vzít v úvahu také další faktory, které mohou výsledky 

studií ovlivnit. V laboratorním prostředí se jedná hlavně o možnost zvolit a dodržet přesně 

stanovené podmínky (rychlost chůze, povrch, atd.), které se v průběhu testování nemění. Zvláště  

u dětí je výhodou laboratorních podmínek to, že jsou jedinci pod přímým dohledem vědeckých 

pracovníků a eliminují se tak případná porušení pravidel výzkumného protokolu. V podmínkách 

běžného života jsou krokoměry vystaveny mnoha jiným pohybům, než je samotná chůze či běh a to 

je jízda na kole, jízda v dopravních prostředcích, švihy, hody, poskoky, rotační pohyby, kopy atd. 

Také jsou časté změny směrů chůze a rychlostí. 
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2.3.3. Další funkce pedometrů 

Některé pedometry kromě počítání kroků také poskytují další údaje. Nejčastěji počítají 

celkovou ušlou vzdálenost a spotřebovanou energii (spotřebované kalorie, množství spáleného 

tuku).  

Naměřená vzdálenost je vypočítávána z průměrné délky kroku a krokové frekvence 

(Giannakidou et al., 2011). Bassett et al. (1996) provedl studii, která porovnávala vzdálenost 

naměřenou krokoměrem se vzdáleností reálně ušlou. Probandi (n=20, věk 18 až 65 let) urazili trasu 

4,8 km po klasickém chodníku v sebou zvolené rychlosti. Z pěti různých druhů krokoměru určil 

nejpřesněji ušlou vzdálenost typ Yamax DW 500, nadhodnocoval s odchylkou 1 % (tedy přibližně 

0,05 km). Giannakidou et al. (2011) hodnotila tuto funkci u dvou piezoelektrických krokoměrů 

značky Omron na skupině dospělých. Oba typy (HJ-720 a HJ-113) v nižších rychlostech ušlou 

vzdálenost nadhodnocovaly a v rychlostech 94 m/min a 107 m/min naopak podhodnocovaly. 

Nejpřesnější se ukázaly v rychlosti 80 m/min. V měření energetického výdeje tyto krokoměry 

podhodnocovaly vůči měření analyzátoru výměny plynů. 

Další funkcí, kterou mohou krokoměry disponovat, je aerobický režim pro měření aerobní 

chůze-„aerobic steps“. Jde o zaznamenání počtu kroků, které byly provedeny v minimální kadenci 

60 kroků/min po dobu delší než 10 minut (Omron Healthcare, (2013); Hasson et al., 2009). Na 

displeji krokoměru se pak uživatel dozví, kolik takových kroků udělal a trvání tohoto aerobického 

režimu. Tato funkce podporuje jedince k dosažení doporučované střední intenzity cvičení po dobu 

minimálně 30 minut (například právě svižnou chůzí) (Hasson et al., 2009). 

Některé typy krokoměrů umožňují údaje ukládat do paměti a tyto informace dále zpracovávat 

pomocí počítače (Crouter et al., 2003). Zajímavou funkcí je možnost vyznačit časový úsek, který je 

pak při zpracování v počítači zvýrazněn v časech označení úseku. Například tak zjistíme, kolik 

kroků uživatel provedl při cestě do zaměstnání. 

2.3.4. Přesnost počítání kroků 

I přes možnosti dalších funkcí krokoměrů, je stále nejvěrohodnější a nejpoužívanější funkcí 

počítání kroků. Chyby se objevují ale i v této  samotné základní funkci krokoměrů. Dochází k tomu 

v případech, kdy jsou započítávány jako kroky i pohyby (oscilace), které nebyly způsobeny 

krokovým mechanismem. Mohou to být například otřesy užitých dopravních prostředků (kolo, 
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automobil, autobus), náraz těla, švih atd. Nebo naopak některé provedené kroky být započítány 

nemusí, jelikož síla oscilace nepřesáhla práh citlivosti krokoměru. Výzkumy prokázaly, že k tomu 

dochází při nižších rychlostech chůze (Holbrook et al., 2008; Basset et al., 1996). Proto je nutné 

rozlišovat termín počet provedených kroků a počet zaznamenaných kroků.  

Rozdíly v hodnotách prahu citlivosti jsou právě jedním z důvodů, proč se přesnost počítání 

kroků mezi jednotlivými modely pedometrů liší (Bassett et al., 1996; Schneider et al., 2003; Crouter 

et al., 2003). Tento práh pro Yamax SW 200 je 0,35g (Tudor Locke et al., 2002b). Při této hodnotě 

citlivosti a v porovnání s akcelerometrem naměřil Yamax o 1 845 kroků méně než akcelerometr. 

Tento typ akcelerometru má totiž nižší práh a to 0,30 g. Mohli bychom tedy říci, že krokoměry 

s nižším prahem citlivosti měří kroky provedené i v nižší rychlosti chůze. Musíme však potom ale 

počítat s tím, že tyto krokoměry budou náchylnější k započítávání pohybů, které nebyly způsobené 

provedením kroku, ale například prudkým úklonem trupu, švihem horní končetiny nebo otřesy 

dopravních prostředků.  

2.3.5. Vliv rychlosti chůze na měření  

Studie potvrzují, že v nižších rychlostech chůze dochází k větším odchylkám v počítání 

kroků. Naopak se zvyšující se rychlostí přesnost měření stoupá. Důvodem odchylek je nejspíše 

nepřesažení prahu citlivosti a nedostatečné zrychlení při dopadu nohy na zem v nízkých 

rychlostech.  

Beets et al. (2005) uvádí, že u 20 dětí (5 až 11 let) Yamax SW 200 v rychlosti 40 m/min 

koreluje s provedenými kroky na 0,46, při rychlosti 67 m/min na 0,904 a v rychlosti 94 m za minutu 

na 0,999. Toto měření bylo provedeno na běžeckém pásu v laboratorních podmínkách.  

Duncan et al. (2007) provedl měření na skupině 36 dětí (5 až 7 let) a 49 dětí (9 až 11 let). Děti 

měly na sobě připevněný krokoměr Yamax SW 200 a piezoelektrický New Lifestyles NL 2000 a na  

běžeckém pásu šly v rychlostech 42 m/min, 66 m/min a 90 m/min. Výsledky kategorie 5 až 7 let 

ukazují, že v rychlosti 42 m/min jsou odchylky krokoměru Yamax vůči manuálně napočítaným 

krokům nejvíce podhodnocené (20,1 %). V rychlosti 90 m/min krokoměry Yamax podhodnocovaly 

pouze o 0,7 %. Výsledky krokoměru NL 2000 nebyly signifikantně rozdílné. U kategorie 9 až 11 let 

se výsledky oproti mladší kategorii signifikantně lišily jen u krokoměru NL 2000 a to v nejnižší 

rychlosti o 9,6 % ve smyslu podhodnocení. I další studie (Nakae et al., 2008; Bassett et al., 1996; 

Eston et al., 1998) potvrzují, že přesnost krokoměrů klesá se snižující se rychlostí chůze. 
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2.3.6. Vliv pozice krokoměru na měření 

Krokoměry jsou upevňovány na tělo respektive části oblečení jedince pomocí klipsy. Výrobci 

v manuálech doporučují různé pozice pro umístění. Nejčastější je pozice na opasku kalhot ve 

střední horizontální ose stehna poblíž SIAS. Dalšími pozicemi jsou náprsní kapsa, přední kapsa 

kalhot, zavěšení na krku, v batohu či tašce. Existuje mnoho studií, které se zabývají právě vlivem 

pozice přístroje na měření kroků (Hasson et al., 2009; Bassett et al., 1996; Crouter et al., 2003; 

Schneider et al., 2003; Bohdanová 2010; Jago et al. 2006). Z prací Hasson et al (2009) a Bohdanové 

(2010) vyplývá, že nejpřesnější pro měření je umístění na opasku poblíž SIAS. 

Studie Crouter et al. (2003), Schneider et al. (2003), Bassett et al. (1996) a Beets et al. (2005) 

dokázaly, že rozdíly při měření u dospělých na pravém a levém boku nejsou statisticky 

signifikantní. Beets et al. (2005) tvrdí, že u skupiny 10 chlapců a 10 děvčat (5 až 11 let) byl rozdíl 

mezi výsledky pravých a levých krokoměrů při rychlostech menších než 54 m/min signifikantní. 

Zatímco s narůstající rychlostí se odchylky snižovaly. Při rychlosti 80 m/min byla shoda pravých  

a levých krokoměrů Yamax  SW 200 vysoká (ICC≥0,994) a při rychlosti 94 m/min bylo 

ICC≥0,998.   

2.3.7. Další důvody nepřesnosti 

Důvodem nepřesnosti může být abdominální obezita uživatele, která způsobuje vychýlení 

pedometru od vertikální osy, která je pro přesnost měření důležitá (Tudor Locke at al., 2004). Mitre 

et al. (2009) provedl výzkum na skupině jedenáctiletých dětí, které rozdělil dle BMI na děti v normě 

(s BMI 16, 8±1,7) a s nadváhou až obezitou (s BMI 22,9 ±2,8). Za použití krokoměru Yamax SW 

200 a piezoeletrického krokoměru Omron HJ 105 měřil kroky na běžeckém trenažéru v daných 

rychlostech a na 230 metrové trase ve vlastním tempu chůze (2,5±0,3 mi/h). Pro obézní děti oba 

krokoměry vykazovaly téměř stejné signifikantní procentuální chyby ve srovnání s přímým 

počítáním kroků. Přesto však Mitre doporučuje jejich použití u obézní populace dětí. Crouter et al. 

(2005) provedl studii s 40 dospělými jedinci s BMI nad 25. Pro kategorii jedinců s úhlem náklonu 

přístroje od vertikální osy do 10° při rychlosti 80 m/min se rovnal výsledek napočítaných kroků 

(Yamax SW 200) přibližně 90 % skutečného počtu kroků. Pro kategorii s úhlem náklonu nad 15° 

při stejné rychlosti odpovídaly naměřené kroky jen 60% skutečných kroků. Piezoelektrický 

krokoměr New Lifestyles NL 2000 v této studii vykazoval větší přesnost oproti mechanickému 

značky Yamax. Proto doporučuje pro obézní populaci použití piezoelektrických krokoměrů. 
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Obecným závěrem tedy je nutnost brát tyto nepřesnosti v úvahu při použití krokoměrů u obézních 

jedinců.  

Dalším faktorem, který při měření terénní PA pedometry musíme brát na zřetel, je použití 

dopravního prostředku, místo vlastní pěší chůze. Krokoměry v tomto případě mohou zaznamenávat 

vertikální oscilace (falešné kroky) způsobené terénními nerovnostmi povrchu. Výzkum Slabého et 

al. (2010) se zabýval právě měřením těchto artefaktů při jízdě autobusem. Za 19 minut jízdy 

v autobuse bylo v pozici vsedě napočítáno přibližně 50 kroků (artefaktů) u obou zkoumaných typů 

(Yamax SW 200 a Omron HJ-720) a vestoje krokoměr Yamax zaznamenal přibližně 300 artefaktů. 

To je signifikantně více oproti krokoměru Omron, který zaznamenal přibližně znovu 50 „kroků“.  

Další studie Maddock et al. (2010) při použití krokoměru Yamax SW 401 u 20 probandů při 

15 minutové jízdě autem zaznamenal průměrně 25 artefaktů. LeMasurier a Tudor Locke (2003) 

použili u 20 probandů krokoměr Yamax SW 200, který při jízdě autem (v pozici vsedě) na trase 

dlouhé 16,3 km zaznamenal pouze průměrně 10 „kroků“. 

Skutečností, která může vnášet do měření skutečně provedených kroků chyby, je nastavení 

některých modelů, které připočítá kroky až v případě, kdy jich uživatel provede několik za sebou. 

To znamená, že pokud člověk například vykoná pouze dva kroky a poté se na delší dobu zastaví, 

pedometr tyto dva kroky nepřipočte. Pouze pokud uživatel udělá například více jak sedm kroků, 

započítají se k celkovému počtu. Při prvních sedmi krocích se počet na monitoru nezmění, ale po 

osmém kroku se připočítá osm kroků najednou a dále krokoměr připočítává kroky po jednom.  

U některých modelů je tímto kriteriem čas chůze (minimální počet sekund od začátku chůze). Tato 

funkce zamezuje tomu, aby nebyly do celodenního součtu přičítány příliš krátké krokové sekvence. 

Na druhou stranu pak tyto krokoměry neuvádějí přesný počet provedených kroků. 

2.3.8. Způsoby ověřování přesnosti krokoměrů 

Abychom mohli přikládat naměřeným hodnotám dostatečnou platnost, je nutné zajistit jejich 

validitu a reliabilitu. Reliabilitou myslíme spolehlivost a stálost, kterou přístroj vykazuje při 

opakovaném měření, respektive chybnost měření, která je akceptovatelná pro efektivní praktické 

využití krokoměru (Atkinson, Nevill, 1998). Validita (platnost) znamená míru shody naměřených 

hodnot se skutečnými hodnotami, popřípadě s hodnotami naměřenými referenční metodou. 

V případě krokoměrů tedy jde o naměřený počet kroků pedometrem porovnaný se skutečně 

vykonanými kroky.  
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V oblasti monitorace PA rozlišujeme konvergentní validitu, která popisuje hodnověrnost 

výsledků ve srovnání s dalšími nástroji měření. Mezi ně patří akcelerometry a dotazníková šetření 

(Tudor Locke et al., 2002b). Dalším typem je kriteriální validita, která je zjišťována pomocí 

srovnání výsledků s hodnotou naměřenou nejvíce přesným dostupným způsobem. Ten se pak 

nazývá jako zlatý standart (kriteriální metoda). Pro oblast monitorování PA je dosud sporné, zda 

tento zlatý standart existuje. (Andersen, 2003; Tudor-Locke et al., 2002a). Přesto Sirard a Pate 

(2001) rozdělují prostředky pro monitorování PA u dětí a adolescentů na tři skupiny. První jsou 

kriteriální standardy, kam řadí přímé sledování, dvojitě izotopicky značenou vodu a nepřímou 

kalorimetrii. K sekundárním nástrojům měření patří snímače srdeční frekvence, akcelerometry  

a pedometry. A k subjektivním metodám měření řadí dotazníky, rozhovory, „proxy reports“  

a deníky. 

Pokud ale tyto pravidla upřesníme pouze na počítání kroků, můžeme pak za konvergentní 

validitu považovat srovnání s ostatními typy krokoměrů nebo akcelerometry. Pro kriteriální validitu 

můžeme použít jako zlatý standart přímé pozorování (manuální počítání kroků). 

Přímé pozorování provádí výzkumný pracovník, který sleduje osobu s krokoměrem 

nepřetržitě po celou dobu měření a každý jeho krok zaznamená například pomocí manuálního 

počítadla (hand tally counter), popřípadě každou dvojici kroků. Toto měření může probíhat, jak 

v laboratorních podmínkách (na běžeckém pásu, na atletickém ovále, na chodníku), kde je 

s dotyčným přítomen výzkumný pracovník, tak by mohlo být použito v podmínkách běžného 

života. Tato varianta se však ve výzkumných pracích neobjevuje. V  případě podmínek běžného 

života se využívá porovnání s měřením jiného přístroje, který je již validován (viz níže). 

Praktickou modifikací přímého pozorování je 20krokový test, který je časově a prostorově 

nenáročný. Měřený s krokoměrem provede 20 kroků vlastním tempem. Kroky si počítá sám, 

popřípadě je kontrolován výzkumným pracovníkem, a po dvacátém kroku se zastaví. Naměřené 

hodnoty se odečtou z displeje a výsledky lze dále zpracovávat. Chyba 1 kroku tak značí 5 % 

odchylku (Tudor Locke et al., 2006 ). Další variantou je „100 step test“, který je provedením stejný 

jako předchozí 20krokový test. Odchylka 3 kroků se považuje za povolenou (Vincent et al., 2003). 

Přesnost krokoměrů také můžeme porovnávat mezi krokoměry navzájem. Proband má na 

sobě připevněno zároveň více krokoměrů, jejichž výsledky pak porovnáváme mezi sebou. Lze 

například použít krokoměr již validovaný a s ním srovnávat nevalidovaný. Tento způsob lze využít 
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v laboratoři v kontrolovaných podmínkách, tak i v terénu v podmínkách běžného života pro 

monitoraci celodenní PA (Dondzila et al., 2012; Hasson et al., 2008). 

Další variantou určení přesnosti je porovnání výsledků krokoměru s výsledky měření 

akcelerometru (Tudor Locke et al., 2002b; Tudor Locke et al., 2006; Mitre et al., 2009; Jago et al., 

2006). Tento způsob je často využívaný pro zjišťování přesnosti v podmínkách běžného života.  

Pro testování krokoměrů existuje také takzvaný „shake test“ (Vincent, Sidman, 2003). 

Testovaný model se umístí do vhodně velké krabičky a tou je pak ručně provedeno přesně  

100 otřesů. Poté se krokoměr opatrně vyndá a z displeje se odečtou naměřené kroky. Chyba 

jednoho otřesu značí odchylku 1 %.  

2.3.9. Východiska měření 

Studie, které sledují přesnost krokoměrů, jsou prováděny na věkové kategorii, jak dospělých, 

tak dětí. Ze shromážděných zdrojů vyplývá, že v obou těchto kategoriích bylo provedeno nemalé 

množství výzkumů, které různými způsoby hodnotí přesnost a validují krokoměry. Pro děti ve věku 

4 až 12 let považujeme za validní krokoměry Yamax SW series a krokoměry Walk4life LS series, 

které v laboratorních podmínkách vykazují korelační koeficient s přímým pozorováním větší než 

0,75 (De Vries et al., 2009). Clemes a Biddle (2013) v systematickém přehledu přidává pro 

kategorii školních dětí do 12 let ještě krokoměr New Lifestyles (NL 2000) a piezoelektrické 

krokoměry Kenz Liferecorder a Omron HJ-700 IT. Pro starší školní věk a adolescenty (tedy 12 až 

18 let) neexistuje dostatek studií sledujících validitu (De Vries et al., 2009). 

Velká část těchto studií byly a jsou prováděny v laboratorním prostředí na běžeckém pásu. 

Posuzují měření při fixních vzdálenostech, určených rychlostech chůze a mají možnost přímého 

pozorování a počítání kroků. Za předpokladu, že jedním z hlavních účelů krokoměrů je dávat 

informaci o počtu kroků provedených za den, musíme zkoumat i přesnost měření v podmínkách 

běžného denního života, kde není možné využít stejných výhod jako v laboratoři.  

Jelikož cílem výrobců je nabídnout model, který poskytuje přesnost a spolehlivost za nízkou 

cenu, objevují se na trhu nové typy krokoměrů. Ty je pak nutné validovat. Jedním z těchto nových 

krokoměrů je piezoelektrický Omron HJ-720 ITC.  

Ze shromážděných zdrojů vyplývá, že dosud nebyla s tímto typem provedena validační studie 

pro kategorii dětí. Tento krokoměr byl zatím použit ve studiích s dospělými probandy (Dondzila et 
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al., 2012; Holbrook et al., 2009; Gianakidou et al., 2011; Silcott et al., 2011; Zhu, Lee, 2010; 

Ichinoseki-Sekine et al., 2006). Tyto studie říkají, že Omron HJ-720 ITC v laboratorních 

podmínkách počítá kroky s velkou přesností a nepřesahují chybu 3 % (Dondzila et al., 2012; 

Giannakidou et al., 2011; Holbrook et al., 2009). Ze studie Silcott et al. (2011) vyplývá, že Omron 

HJ-720 ITC v pozici na pase u dospělých jedinců podhodnocuje s procentuální chybou 64±11% 

vůči výsledkům akcelerometru, který je považován za referenční. Z těchto všech poznatků 

předpokládáme, že krokoměr Omron HJ-720 ITC bude v podmínkách běžného života 

podhodnocovat, míra přesnosti je však otázkou. 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cílem této pilotní studie bude porovnat měření kroků krokoměrem Omron HJ 720 ITC vůči 

krokoměru Yamax SW 200 v podmínkách běžného života (při volnočasové aktivitě) u kategorie 

dětí. A dále také porovnat výsledky obou těchto krokoměrů ve 20krokovém testu. 

Hypotézy: 

1)Piezoelektrický krokoměr Omron se liší vůči výsledkům krokoměru Yamax v podmínkách 

běžného života s odchylkou větší než ±10 % (s hladinou významnosti P<0,05).  

2)Chyba krokoměru Yamax ve 20krokovém testu je menší než 5 %.  
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4 METODIKA VÝZKUMU 

Výzkum jsme rozdělili do dvou částí. První částí byl 20krokový test. A druhou část tvořilo 

měření krokoměrů v průběhu výletů, které jsme se skupinou dětí podnikli. Obou částí měření se 

zúčastnily děti z turistického oddílu mládeže TOM Robinsoni Poděbrady a 20krokového testu se 

zúčastnily navíc děti ubytované v lázeňské léčebně Dr. Filipa v Poděbradech. Měření byla 

provedena v průběhu července 2012 až března 2013. 

 

4.1. Použité krokoměry 

4.1.1. Krokoměr Yamax Digiwalker SW 200  

 

Tento krokoměr patří mezi  nejjednodušší modely japonské značky Yamax (YAMASA TOKEI 

KEIKI CO., LTD,). Jeho jedinou funkcí je počítání kroků. Tato funkce je ovládána jedním tlačítkem, 

které resetuje tuto funkci, tedy vynuluje počet zaznamenaných kroků. Funguje na základě 

odpruženého ramena páky, obsahuje spirálovou pružinu a jeho doteky kontaktů jsou tlumeny pryží. 

Jeho rozměry bez připínací klipsy jsou 50x38x14 mm a váží 21 g. Je napájen baterii LR-44, 

výrobce uvádí její životnost 3 roky. Displej umožňuje započítání maximálně 99 999 kroků. Displej 

a tlačítko krokoměru Yamax jsou chráněny a překryty „zaklapovacím“ plastovým krytem, který 

zabraňuje nechtěnému vynulování a sledování současného stavu počtu kroků. 

Jde o model, který je široce využívaný pro monitoraci PA jak u dětí, tak u dospělých. Je na 

něj zaměřeno mnoho validačních studií u dětí (Eston et al., 1998; Kilanowski 1999; Beets et al., 

2005; Oliver et al., 2007b; Jago et al., 2006; Treuth et al., 2003; Hart et al., 2011; Duncan et al., 

2007) a dospělých (Barierra et al., 2013; Tudor Locke et al., 2002b; Tudor Locke et al., 2006; 

Crouter et al., 2005), které potvrzují jeho maximální přesnost, zvláště u jedinců bez nadváhy a při 

vyšších rychlostech chůze. V souhrnné práci Clemes a Biddle (2013) se neobjevila žádná studie, 

která validuje krokoměr Yamax v podmínkách běžného života u dětí. Studie Oliver et al. (2007b)  

validoval tento krokoměr pro děti předškolního věku při volné hře, tedy v podmínkách běžného 

života. U dospělých v podmínkách běžného života validován je a je doporučován k porovnávání 

ostatních nevalidovaných krokoměrů (Schneider et al., 2004). Krokoměry japonské značky Yamax 

mají pro vědecké účely vysokou hodnotu, jelikož jejich výroba podléhá kontrole, která má 

přípustnou míru odchylky v počítání kroků pouze 3 % při rychlosti chůze 80 m/min (Tudor Locke 

et al., 2008). 
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4.1.2. Krokoměr Omron HJ-720 ITC 

Tento model japonské značky Omron (Omron Healthcare Co., LTD.) patří mezi piezo-

elektrické krokoměry. Obsahuje akcelerometr s dvěma piezoelektrickými pohybovými senzory. Je 

tedy schopný počítat kroky v horizontálním, nebo vertikálním směru (Holbrook et al., 2009). Vždy 

však měří pouze jeden z nich (Nakae et al., 2008). Jeho cena je v USA $59.99 (březen 2013), 

v České republice se cena pohybuje okolo 1200 Kč (březen 2013). 

Jeho přibližné rozměry jsou 47x73x16 mm a váží 37 g včetně baterie. Je napájen 3V lithiovou 

baterii CR 2032 a vydrží dle výrobců 6 měsíců. Displej je schopen zobrazit maximálně 99 999 

kroků. Výrobce uvádí možnost nošení na opasku kalhot, v kapse, v batohu, případně zavěšený na 

krku. Vždy však musí být připevněn kolmo k zemi s maximální odchylkou 30° od vertikální osy. 

Ke krokoměru je připevněn řemínek, který snižuje riziko ztráty krokoměru.  

Krokoměr na displeji začne započítávat kroky až po 4 vteřinách od začátku chůze. Do té doby 

provedené kroky připočte najednou a dále připočítává po jednom kroku. Jde tedy o jakýsi filtr, 

jehož smyslem je eliminovat započítání pohybů, které nejsou kroky. A zároveň tento krokoměr pak 

započítává pouze „delší“ úseky nepřerušované chůze. Kromě základní funkce celkového počtu 

kroků disponuje tento model dalšími doplňujícími funkcemi. Aerobický režim uvádí trvání a počet 

kroků, které byly provedeny s minimální kadencí větší než 60 kroků/min po dobu minimálně  

10 minut. Dále krokoměr uvádí ušlou vzdálenost, která je odvozována z počtu kroků a zadané 

průměrné délky kroku. Je uváděn počet spálených kalorií, respektive gramů tuku. Jde pouze  

o orientační výpočet. Další funkcí je Časový úsek, který dává možnost pomocí tlačítka vyznačit 

hodinu, ve které byla vykonávána sledovaná aktivita (vycházka, cesta do školy). V PC je poté 

možné zobrazit počet kroků zaznamenaný v tomto časovém úseku, v celé sledované hodině. 

Krokoměr všechny předešlé informace ukládá do interní paměti, na displeji jsou k zobrazení 

z předešlých 7 dnů. A popřevedení paměti přes USB kabel do PC je možné pomocí veřejně 

dostupného softwaru, který lze získat na oficiálních stránkách firmy (www.omronhealthcare.com), 

zobrazit údaje z předešlých 41 dnů. Krokoměr nelze manuálně vynulovat s výjimkou vyndání 

baterie, vynulování probíhá automaticky o půlnoci nastaveného času.  
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4.1.3. Způsob použití krokoměrů ve studii  

Každý z účastníků studie měl v době měření (20krokový test, volnočasová aktivity) na sobě 

zároveň 2 krokoměry. Jeden model Yamax SW 200 a druhý Omron HJ-720 ITC. Krokoměr byl 

umístěn pomocí upínacího zařízení krokoměru na opasku kalhot v úrovni vertikální středové osy 

stehna. Displej krokoměru Yamax byl po dobu měření zaklapnut krytem a displej krokoměru 

Omron jsme při měření v terénu (v době volnočasové aktivity) zaslepili, přelepili jsme ho papírovou 

samolepkou (Tudor Locke, Myers, 2001). Hodem kostkou jsme určili, na které straně bude mít 

umístěn typ Omron. Na opačném boku byl pak umístěn krokoměr Yamax. 

Krokoměru Yamax SW 200 je běžně využíván k výzkumným účelům a v mnoha případech se 

ukazuje jako jeden z nejpřesnějších krokoměrů (Beets et al., 2005; De Vries et al., 2009; Duncan et 

al., 2007; Hart et al., 2011; Jago et al., 2006; Oliever et al., 2007b). Proto ho v této studii v druhé 

části použijeme jako referenční hodnotu, se kterou budeme porovnávat hodnoty získané 

krokoměrem Omron. 

4.2. Účastníci studie 

Studie se zúčastnilo dohromady 24 dětí ve věku 9 až 15 let.. Zákonní zástupci dětí podepsali 

informovaný souhlas s účastí ve studii. Jeho vzor je uveden jako Příloha 1. U probandů z obou částí 

studie jsme aspekcí nezjistili žádné výraznější odchylky stereotypu chůze. Účastnící byli seznámeni 

s průběhem experimentu a s pravidly manipulace s přístroji. Bylo jim zakázáno jakkoliv přístroje 

ovládat, nastavovat, či resetovat.  

4.3. Experiment 1. Dvacetikrokový test 

4.3.1. Skupina probandů 

Dvaceti krokového testu se zúčastnilo 19 dětí s věkem od 9 do 15 let, z toho bylo 10 chlapců  

a 9 dívek. Jejich tělesná výška byla od 141 do 182 cm. Jejich tělesná hmotnost byla od 28 do 70 kg. 

BMI všech účastníků této skupiny je v pásmu normy dle percentilového grafu (Krásničanová 2005). 

Souhrn získaných antropometrických údajů je v Tabulce 1. 
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  Celkem (n=19) Dívky (n=9) Chlapci (n=10) 

Věk (let) 12,8 ±1,7 12,1±1,2 13,4±1,8 

Výška (cm) 163±11 160±0,2 166±12 

Váha (kg) 53±15 46±14 59±14 

BMI (kg/m
2
) 19,5±3,6 17,8±3,7 21±2,8 

Tabulka 1. Charakteristika souboru probandů pro 20krokový test 

4.3.2. Protokol testu 

Účastníci měli připevněné 2 krokoměry (Yamax a Omron), jak je popsáno výše, a jejich 

úkolem bylo udělat 20 kroků sebou zvolenou rychlostí. Při dvacátém úderu paty se proband zastavil 

a následující švihovou fázi opačné končetiny již zbrzdil a provedl pomalý přísun. Každý z účastníků 

si počítal kroky sám a byl kontrolován pomocí ručního počítadla. Test byl proveden na přírodním 

povrchu (polní cestě a trávníku). Krokoměr Yamax byl na začátku každého měření tlačítkem reset 

vynulován a řádně zaklapnut. Jelikož krokoměr Omron nelze vynulovat manuálně, byla opsána 

z displeje stávající hodnota a hodnota po dokončení testu. Po provedení 20 kroků byly výsledky 

měření zaznamenány.  

4.4. Experiment 2. Měření při volnočasové aktivitě 

4.4.1. Skupina probandů 

Výletů se dohromady zúčastnilo 12 dětí ve věku od 9 do 13 let. Ve skupině bylo 7 dívek  

a 5 chlapců. Jejich tělesná výška byla od 141 do 174 cm. Jejich tělesná hmotnost byla od 28 do 68 

kg. BMI všech účastníků této skupiny je v pásmu normy dle percentilového grafu (Krásničanová 

2005). Další charakteristiky skupiny jsou uvedené v rámci Tabulky 2. 

  Celkem (n=12) Dívky (n=7) Chlapci (n=5) 

Věk (let) 11,3±1,5 11,9±0,9 11±2 

Výška (cm) 159±11 159±9 161±14 

Váha (kg) 44±14 44±12 48±16 

BMI (kg/m
2
) 17,3±3,2 20±3,4 18,1±3,1 

Tabulka 2. Charakteristika souboru probandů při volnočasové aktivitě 

4.4.2. Protokol testování 

V červenci 2012, říjnu 2012 a lednu 2013 byly provedeny celkem 4 celodenní výlety. Děti 

měly na sobě připevněny opět 2 krokoměry (Yamax a Omron), jak je popsáno výše. Na začátku 

výletu byly krokoměry Yamax vynulovány a řádně zaklapnuty. Z krokoměrů Omron byly před 
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zaslepením papírovou samolepkou zaznamenány počáteční hodnoty kroků, které jsme na konci 

výletu od zaznamenaných kroků odečetli.  

Testování probíhalo v podmínkách běžného života. Nešlo o celodenní monitoraci, pouze  

o větší část dne. Děti v průběhu výletu převážně šly a to v přírodním terénu (lesní, polní cesty), 

případně po asfaltové cestě. Krokoměry měly nasazené po celou dobu výletu, tudíž i při pauzách, 

drobných pohybových hrách a přesunech dopravními prostředky. Doba výletů se průměrně trvala 

6,5 hodiny. Ušlá vzdálenost prvního výletu byla 21 km, druhého výletu 20 km, třetího výletu 12 km 

a čtvrtého výletu 14 km. V rámci druhého výletu děti jely 12 km autobusem. 

První měření se zúčastnilo 5 dětí, druhého 5 dětí, třetího 6 dětí a čtvrtého také 6 dětí.  

4.5. Zpracování výsledků 

Výsledky jsme zanesli do programu Microsoft Excel 2007 pro Windows a program MedCalc 

12.5.0 (MedCalc Software, Ostend, Belgium, 2013). 

Popisnou statistiku souboru probandů, respektive jejich antropometrických údajů jsme 

vyjádřili jako aritmetický průměr ± směrodatná odchylka (SD).  

Hodnoty krokoměrů z 20krokového testu jsme procentuálně vyjádřili jako relativní odchylku 

od reálně vykonaných 20 kroků, které představují 100 %. Použili jsme vzorec RO=(hodnota 

z krokoměru-20)/20*100. Chyba jednoho kroku tedy odpovídá relativní odchylce  

5 %. Pro rozlišení podhodnocení a nadhodnocení rozlišujeme pozitivní a negativní odchylku. Jako 

akceptovatelnou odchylku budeme považovat chybu maximálně ±5 % (Tudor Locke et al., 2006). 

Vyhodnotili jsme frekvenci pod-, ok-, nad- hodnocování u jednotlivých krokoměrů souhrnně pro 

celý soubor a poté pro jednotlivé skupiny dle pohlaví, dle věku a dle umístění krokoměru Omron. 

Pro rozdělení dětí dle věku jsme vytvořili kategorii 9 až 12 let a 13 až 15 let.  

V druhé části experimentu (volnočasové aktivitě) jsme počet kroků z přístroje Yamax 

považovali za referenční hodnotu, tedy 100 %. Vypočítali jsme, kolik procent kroků započítal 

krokoměr Omron z Yamaxem determinované hodnoty. Tuto hodnotu pak nazýváme „Omron 

Percentage“ (OP). Použili jsme vzorec OP=(hodnota z Omronu/hodnota z Yamaxu)*100 (Silcott et 

al., 2011). Hodnoty větší než 100 % pak znamenají, že krokoměr Omron napočítal více kroků než 

Yamax, nadhodnotil, a hodnoty nižší než 100 % značí, že podhodnotil. Vyjádřili jsme pak frekvenci 

tohoto podhodnocování a nadhodnocování. Akceptovatelná hranice Omron Percentage je 90 % a 
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110 %, tedy procentuální odchylka od hodnoty Yamax je maximálně ±10 % (Tudor Locke et al., 

2006; Schneider et al., 2004; Atkinson, Nevill, 1998). 

Provedli jsme korelační analýzu, vyjádřili korelační koeficient (r) a vytvořili rozptylový graf 

s přímkou shodnosti. Dle doporučení pro validační studie jsme pro vlastní ověření přesnosti funkce 

krokoměru použili rozdílový graf dle Bland-Altmana. Vyjádřili jsme parametr 95 % intervalu 

spolehlivosti (Limits of Agreement, LoA) mezi kroky naměřenými krokoměrem Omron  

a referenční metodou (krokoměrem Yamax). Hodnoty nad linií průměrného rozdílu značí 

nadhodnocení a pod linií podhodnocení krokoměrem Omron. Čím je interval LoA užší, tím je 

menší rozptyl měření dvou metod, a čím je střed (průměrný rozdíl) tohoto intervalu blíže nule, tím 

je menší systematický rozdíl mezi oběma metodami (Slabý et al., 2012). Hladina statistické 

významnosti pro zpracování všech výsledků byla stanovena hodnota P<0,05 (Silcott et al., 2011). 
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5  VÝSLEDKY EXPERIMENTU 

5.1. Dvacetikrokový test 

Získali jsme hodnoty od 19 probandů. Popis získaných hodnot je shrnutý v Tabulce 3. 

 n=19 Max. hodnota Min. hodnota Průměr SD 

RO Omron (%) 10 -5 1,58 3,99 

RO Yamax (%) 20 0 6,32 7,41 

 Tabulka 3. RO při 20krokovém testu 

 

Nejvyšší relativní odchylka je 10 % a nejnižší -5 %, tedy krokoměr Omron maximálně 

napočítal 22 kroků a minimálně 19 kroků. Krokoměr Yamax napočítal maximálně 24 kroků  

a minimálně 20 kroků. Z 19 krokoměrů nadhodnotilo (s chybou větší než 5%) 10,53 % (tedy  

2 krokoměry) a podhodnotilo 0 %. Z krokoměrů Yamax nadhodnotilo 42,11 % (8 krokoměrů)  

a podhodnotilo 0 %. Tyto údaje o frekvenci pod- (<-5 %), ok (≥-5 % a ≤5%) a nad- (> 5%) 

hodnocení shrnuje Obrázek 1. 

 

Obrázek 1. Frekvence pod- (<-5 %), ok (≥-5 % a ≤5 %) a nad- (>5 %) hodnocení souhrnně, n=19, osa y značí 

počet procent z celkového souboru měření 

Frekvenci podhodnocování a nadhodnocování pro kategorii chlapců shrnuje Příloha 2. a pro 

kategorii děvčat Příloha 3. Žádný z obou typů krokoměrů nepodhodnotil s chybou větší než -5 % (tedy 

1 kroku). U děvčat 100 % krokoměrů Omron měřilo s chybou maximálně ±5 %. U chlapců  takto měřilo   

80 % krokoměrů Omron. 50 % respektive 66 % krokoměrů Yamax měřilo s akceptovatelnou chybou  

u chlapců respektive děvčat. V kategorii dětí 9 až 12 let 100 % krokoměrů Omron měřilo s chybou do ±5 %, 

v kategorii 13 až 15 let 81 %. Frekvence pro věkové kategorie 9 až 12 let jsou v Příloze 4. a pro kategorii  
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13 až 15 let v Příloze 5. Výsledky frekvence podhodnocování a nadhodnocování podle stranového 

umístění krokoměrů jsou uvedeny v Příloze 6. a Příloze 7. 

5.2. Volnočasová aktivita 

Vypočítali jsme procentuální hodnotu krokoměru Omron vůči Yamaxem determinované 

hodnotě (tedy Omron Percentage). Minimální, maximální hodnoty, průměr a SD jsou uvedeny 

v Tabulce 4. 

 n=22 
Min. 

hodnota 

Max. 

hodnota 
průměr SD 

Omron 
Percentage (%) 

90,55 120,41 99,16 7,34 

Tabulka 4. Omron Percentage při volnočasové aktivitě  

Žádný z krokoměrů Omron nepodhodnotil vůči Yamaxem determinovaným hodnotám vice 

jak 10 %. Devadesát jedna procent bylo v intervalu od 90 % do 110 % a jen 9 % krokoměrů Omron 

nadhodnotilo. Tato frekvence je znázorněna na Obrázku 2. 

 

Obrázek 2. Frekvence pod- (<90 %), ok (≥90 % a ≤110 %) a nad- (>110 %) hodnocení krokoměru Omron vůči 

Yamaxem determinovaným hodnotám, n=22, osa y značí počet procent z celkového souboru měření 

 

V případě, že bychom snížili akceptovatelnou odchylku od referenční metody na ±5 %, projeví 

se více charakter podhodnocení a nadhodnocení. Tyto „nové“ výsledky jsou znázorněny na 

Obrázku 3. Je z něho patrné, že častěji krokoměry Omron podhodnotily (41 %) než nadhodnotily 

(18 %). 
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Obrázek 3. Frekvence pod- (<95 %), ok (≥95 % a ≤105 %) a nad- (>105 %) hodnocení krokoměru Omron vůči 

Yamaxem determinovaným hodnotám, n=22, osa y značí počet procent z celkového souboru měření 

Naměřené hodnoty z obou krokoměrů jsme zanesli do rozptylového grafu (Obrázek 4.)  

a pomocí korelační analýzy určili korelační koeficient r=0,97 (Tabulka 5.). 

 

Obrázek 4. Rozptylový graf pro hodnoty kroků z krokoměru Omron a Yamax, vyznačena přímka shodnosti (y=x) 

přerušovaně, n=22 
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Velikost souboru 22 

Korelační koeficient r 0,9719 

Hladina významnosti P<0,0001 

95% interval spolehlivosti pro r 0,9323 - 0,9885 

Tabulka 5. Korelační analýza 

Vytvořili jsme rozdílový graf podle Bland-Altmana s vyznačeným průměrným rozdílem  

a 95 % LoA (Obrázek 5). Průměrný rozdíl je -48,8 kroků, což značí nízký průměrný systematický 

rozdíl těchto dvou metod měření. Hranice intervalu LoA, tedy násobek 1,96*směrodatná odchylka, 

jsou -3 914,7 a 3 817,1 kroků.  

 

Obrázek 5. Rozdílový graf podle Bland-Altmana, vyznačen průměrný rozdílv (plná čára) a LoA (přerušovaná čára), 

hodnoty jsou uvedené v krocích 
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6 DISKUZE 

Z nashromážděných pramenů jsme nenalezli žádnou studii, která by hodnotila přesnost 

krokoměru Omron HJ-720 ITC u dětí. Tato pilotní studie je tedy první, která zpracovává výsledky 

piezoelektrického krokoměru právě u dětí. Naše výstupní hodnoty tedy můžeme porovnávat se 

studiemi, které pracují s podobnými typy krokoměrů na dětech nebo s identickými krokoměry, ale 

v kategorii dospělých. Dalším zdrojem pro porovnání přesnosti krokoměrů jsou studie prováděné 

v laboratorním prostředí, které však popisují a validují krokoměry jen v předem určených  

a kontrolovaných podmínkách za neustále přítomnosti výzkumného pracovníka. Tyto studie pro nás 

nejsou stoprocentně směrodatné, avšak do jisté míry nám dávají informaci o „chování“ krokoměrů 

v jednotných podmínkách. 

Validační studie pro krokoměr Omron u dospělých v  laboratorních podmínkách (na 

běžeckém pásu, na chodníku atd.) prokazují jeho validitu pro monitoraci počtu kroků. Krokoměr 

Omron HJ-720 ITC je validovaný pro chůzi v určených rychlostech (54 až 107 m/min) (Holbrook et 

al., 2009; Gianakiddou et al., 2011) a s vlastní zvolenou rychlostí s různým umístěním (Holbrook 

2009). Dále Zhu (2010) validoval tento krokoměr pro podmínky chůze po rovném chodníku, 

schodech a smíšené dráze. V pozici na bocích, použité i v naší studii, při chůzi po chodníku 

nepřesahují průměrnou relativní odchylku ±2 % od kroků počítaných výzkumným pracovníkem. 

Podobnou odchylku v této skupině vykazuje i krokoměr Yamax SW 200. 

Nakae et al. (2008) provedl validační studii u dětí (7 až 12 let), použil biaxiální 

piezoelektrický krokoměr Omron HJ-700 IT a mechanický Yamax EC 200. Oba tyto krokoměru 

pracují na stejných principech jako námi použité krokoměry. Při měření na atletickém ovále na 50m 

úseku v sebou určené  pomalé, normální a svižné chůzi krokoměr Yamax signifikantně 

podhodnocoval vůči manuálně napočítaným krokům ve všech rychlostech. V rychlosti 

klasifikované jako normální krokoměr Yamax vykazoval odchylky převážně větší než -10 %. 

Biaxiální krokoměr Omron HJ-700 IT v pozici na bocích při normálním tempu chůze udával 

relativní odchylku -3,2 %, která v rámci zaokrouhlení vyhovuje přípustné odchylce 3 % určené 

japonskými průmyslovými standardy. Z výzkumu tedy vyplývá, že při sebou zvolené rychlosti 

chůze na krátké vzdálenosti piezoelektrický krokoměr měří přesněji než mechanický krokoměr.  

Pro celodenní monitorování v podmínkách běžného života nebyl dosud žádný piezoelektrický 

krokoměr značky Omron validován pro děti, proto máme k dispozici pouze data zjištěná pro 



Bakalářská práce Validace krokoměru Omron HJ-720 ITC u dětí 

39 

 

kategorii dospělých (viz níže). Ty na rozdíl od studie Nakae et al. (2008) vypovídají o větší 

přesnosti mechanického krokoměru Yamax oproti piezoelektrickému krokoměru Omron právě 

v podmínkách běžného života.  

Studie Silcott et al. (2011) má nejvíce shodných parametrů s naší metodikou, bohužel pracuje 

s jedinci ve věku 18 až 69 let. Byla v ní provedena validace v podmínkách běžného života při 

celodenním užívání. Jako referenční metoda byl zvolen akcelerometr Step Watch-3 (SW). Tento 

akcelerometr umisťovaný nad kotník s krokoměrem Accusplit Digi Walker, který je mechanismem 

shodný jako Yamax SW 200 (Schneider et al. 2004), vykazuje u jedinců ve věku 21 až 51 let s BMI 

v normě při rychlosti 4,8 km/hod na běžeckém pásu téměř 100 % shodnost v měření kroků (Foster 

et al., 2005). Výsledky Silcottovi studie ukazují, že krokoměr Omron HJ-720 ITC u jedinců s BMI 

v normě vykazuje 64±11 % ze 100 % určených akcelerometrem. Krokoměr Yamax SW 200 pro 

stejné podmínky vykazoval 81±8,7 %, tedy krokoměr Yamax byl přesnější. Na základně našeho 

měření je průměrná Omron Percentage 99,16±7,34 % ze 100 % určených krokoměrem Yamax SW 

200. Musíme zdůraznit, že v naší studii je použita jiná referenční metoda. Přesto však naše 

průměrná hodnota OP se 100 % blíží výrazně více. Na základě toho, pak můžeme tvrdit, že 

krokoměr Omron HJ-720 ITC je v podmínkách běžného života u dětí poměrně přesný. Nasvědčuje 

tomu i rozdílový graf, vyjádřený v naší i v Silcottově studii. Pro krokoměr Omron a akcelerometr je 

průměrný rozdíl 3 969±4 385 kroků a interval spolehlivosti (LoA) -414 až 8 354 kroků. Náš 

průměrný rozdíl je -49 kroků a interval LoA -3 915 až 3 817 kroků. Značí to menší systematický 

rozdíl mezi krokoměry a užší rozptyl měření těchto dvou krokoměrů oproti měření krokoměru 

Omron a akcelerometru. Průměrný rozdíl pro krokoměr Yamax (naší referenční metodu) je ve studii 

Silcott et al. (2011) 2 671 ± 3 616 kroků a LoA -945 až 6 287 kroků a v této studii je tedy 

nejpřesnější vůči referenční metodě. Závěr této Silcottovy studie je, že krokoměr Omron HJ-720 

ITC signifikantně podhodnocuje v podmínkách běžného života. Zatímco mechanický krokoměr 

Yamax je do jisté míry v těchto podmínkách přesnější. Silcott přikládá vinu na tomto výsledku 

filtru, který kroky započítává až po 4 sekundách trvání chůze, a kterým krokoměr Omron disponuje. 

Naopak krokoměr Yamax tento filtr nemá a započítá tak veškeré kroky a otřesy provedené 

v intervalech kratších než 4 sekundy. Naše výsledky tomuto také nasvědčují a s tímto vysvětlením 

souhlasíme.  

Druhou studii, která validuje krokoměr Omron HJ-720 ITC v podmínkách běžného života 

provedl Dondzila et al. (2012). Při monitoraci celodenní PA v porovnání s referenční metodou, 
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validovaným piezoelektrickým krokoměrem NL 1000, vykazuje krokoměr Omron signifikantní 

podhodnocení s průměrnou relativní odchylkou 13 % pro jedince ve věku 20 až 49 let. Model NL 

1000 dle studie Harta et al. (2011) vykazuje s krokoměrem Yamax silnou korelaci r=0,9. I v tomto 

případě můžeme vidět podobnost našich výsledků. 

Výše uvedené studie uvádějí, že piezoelektrické krokoměry, tudíž i Omron HJ-720 ITC 

podhodnocují. Naše výsledky toto potvrzují. Hodnota OP byla u 91 % měření v akceptovaném 

intervalu (90 až 100 %) a průměrná hodnota Omron Percentage vyšla 99,16±7,34 %. Nemůžeme 

tedy souhlasit s hypotézou č.1, že krokoměr Omron se liší vůči krokoměru Yamax o více než 

 ±10 %. A zároveň můžeme považovat krokoměr Omron HJ-720 ITC za validní způsob monitorace 

kroků u dětí v podmínkách běžného života. 

Vyjádřený korelační koeficient r=0,97 značí velikost lineárního vztahu mezi měřením 

krokoměru Yamax a Omron. Přímka, která by byla proložená jednotlivými body grafu, velice blízce 

odpovídá přímce shodnosti, která svírá s osami grafu 45 %. To svědčí o velké shodnosti měření 

obou metod. 

Výsledky 20krokového testu se od studie Tudor Locke et al. (2006) a Trapp et al. (2012) 

významně liší. V obou studiích žádný z krokoměrů Yamax SW 200 nepřekročil hranici odchylky  

5 %, tedy 1 kroku. V naší studii překročilo 42 % krokoměrů Yamax tuto odchylku, které všechny 

nadhodnotily. Pouze 11 % krokoměrů Omron překročilo tuto hranici také ve smyslu nadhodnocení. 

Tato část studie nepotvrdila hypotézu 2 a to, že chyba krokoměru Yamax v 20krokovém testu je 

menší než 5 %, jelikož skoro polovina krokoměrů tuto odchylku překročila. Výsledkem 

20krokového testu v této studii je, že krokoměr Omron vykazuje větší přesnost vůči přímému 

pozorování než krokoměr Yamax.  

Ve shromážděných pramenech se neobjevují žádné studie, které by zaznamenaly tendenci 

krokoměrů nadhodnocovat, spíše naopak. Důvody nadhodnocení vidíme v metodice 20krokového 

testu. Jelikož je při něm provedeno pouze 20 kroků, zvyšuje se pravděpodobnost, že chyba bude 

způsobena na začátku při prvních krocích nebo na konci při posledních krocích. V těchto krajních 

úsecích se výrazně mění rychlost chůze, potažmo se mění zrychlení segmentů těla, které je pro 

započítání kroků nejzásadnější. Jako průkaznější test navrhujeme „100 step test“ popsaný 

Vincentem et al. (2003), případně testy s ještě více kroky.  



Bakalářská práce Validace krokoměru Omron HJ-720 ITC u dětí 

41 

 

 Obecné výhody krokoměru Omron jsou funkce, kterými disponuje. Informuje o přibližné 

ušlé vzdálenosti a o počtu takzvaných aerobních kroků, které jsou považovány za pohybovou 

aktivitu ve střední intenzitě (pro děti 6 až 7 let), tudíž mohou být zahrnovány do doporučovaných 

60 min PA při intenzitě 5 až 8 MET dle Stronga et al. (2005). Další výhodou je možnost data 

z krokoměru převést do počítače, kde jsou v přehledné formě. Dále oceňujeme přítomnost řemínku, 

který se jednoduše připevní k opasku a zabrání případné ztrátě krokoměru. V rámci vlastní 

zkušenosti, jde o nezbytnou součást upevňovacího zařízení. Nevýhodou krokoměru Omron je jeho 

vyšší cena oproti krokoměru Yamax a nutnost častěji vyměňovat baterie.  

Jelikož v podmínkách běžného života je velmi časté užití dopravních prostředků, tím pádem 

riziko započítávání artefaktů, mohla by být vyvinuta funkce, která by umožnila dočasně vypnout 

zaznamenávání kroků po dobu, kdy je dotyčný v autobuse nebo autě. Muselo by být však zajištěno, 

aby toto „vypnutí“ nebylo aktivováno omylem. 

Jelikož jsme došli k závěru, že krokoměr Omron lze použít k celodenní monitoraci PA u dětí, 

je vhodné zdůraznit doporučení, které lze krokoměrem kontrolovat. Obecné doporučení shrnuté 

Tudor Locke et al. (2011) je pro kategorii 6 až 11 let pro chlapce 13 000 až 15 000 kroků/den a pro 

děvčata 11 000 až 12 000 kroků/den, pro kategorii 12 až 19 let 10 000 až 11 700 kroků/den. Jago et 

al. (2006) vytvořil praktické doporučení pro děti ve věku 10 až 15 let pro dosáhnutí potřebné střední 

intenzity zátěže a to 8 000 kroků za 60 minut.  

Slabiny této práce vidíme v malém počtu probandů. Jde ale o pilotní studii, která vytvořila 

návod pro případné budoucí větší studie. Dále si uvědomujeme nižší homogenitu při volnočasových 

aktivitách respektive výletech, které byly rozdílně dlouhé. Rozptylový graf však prokázal, že vztah 

naměřených počtu kroků je lineární. Tudíž přesnost krokoměrů byla shodná při kratších i delších 

výletech. Při návrhu statistického zpracování jsme vycházeli z metodiky popsané renomovanými 

odborníky v impaktovaných časopisech.  
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7 ZÁVĚR 

Tato pilotní studie přinesla jako první informace o měření počtu kroků piezoelektrickým 

krokoměrem Omron HJ-720 ITC u dětí v podmínkách běžného života. Na základě porovnání jím 

naměřených hodnot vůči hodnotám běžně používaného a v laboratorních podmínkách validovaného 

krokoměru Yamax SW 200, můžeme tvrdit, že krokoměr Omron HJ-720 ITC je validní u dětí 

v podmínkách běžného života. Tedy, je vhodným modelem pro sledování celodenní pohybové 

aktivity v rámci epidemiologický studií, intervenčních opatření nebo individuální kontroly. Oproti 

jiným krokoměrům má krokoměr Omron paměť, kterou můžeme převést do počítače a přehledně 

nasbíraná data dále zpracovávat. Další jeho výhodou je aerobický režim, který podporuje uživatele 

ve svižné chůzi po delší dobu. 
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9 PŘÍLOHY 
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Příloha 1. Vzor informovaného souhlasu 

Příloha 2. Frekvence pod- (<-5 %), ok (≥-5 % a ≤ 5%) a nad- (> 5%) hodnocení v 20krokovém testu pro 

kategorii chlapců 

Příloha 3. Frekvence pod- (<-5 %), ok (≥-5 % a ≤5 %) a nad- (>5 %) hodnocení v 20krokovém testu pro 

kategorii děvčat 

Příloha 4. Frekvence  pod- (<-5 %), ok (≥-5 % a ≤5 %) a nad- (>5 %) hodnocení v 20krokovém testu pro 

kategorii 9 až12 let 

Příloha 5. Frekvence  pod- (<-5 %), ok (≥- 5% a ≤ 5%) a nad- (>5 %) hodnocení v 20krokovém testu  pro 

kategorii 13 až15 let 

Příloha 6. Frekvence  pod- (<-5 %), ok (≥- 5% a ≤ 5%) a nad- (>5 %) hodnocení v 20krokvém testu u 

krokoměrů umístěných na pravém boku 

Příloha 7. Frekvence  pod- (<-5 %), ok (≥- 5% a ≤ 5%) a nad- (>5 %) hodnocení v 20krokovém testu  u 

krokoměrů umístěných na levém boku 

  



Bakalářská práce Validace krokoměru Omron HJ-720 ITC u dětí 

51 

 

Važený pane, vážená paní, 

chtěli bychom Vás požádat o souhlas s účastí Vašeho dítěte ve studii s názvem Validizace 

krokoměru značky Omron u dětí a adolescentů.  

Cílem studie je porovnat výsledky měření krokoměru Omron a již validovaného krokoměru Yamax. 

Účastník bude v průběhu testu (jednodenního výletu a jednoho dne v táboře v dětském kolektivu) 

mít na pase připevněné 2 krokoměry, které budou měřit počet kroků, které účastník provede. 

Průběžné součty mu nebudou známy (zajištěno zaslepeným displejem), budou mu sděleny až po 

ukončení testu. Za účelem validizace krokoměru Omron, bude také proveden krátký dvaceti 

krokový test (opět s dvěma krokoměry). V rámci měření budou odebrány tyto údaje-věk, výška, 

váha, délka průměrného kroku.  

Testovaní je neinvazivní, anonymní a nenese žádná zdravotní ani jiná rizika. Účast je dobrovolná  

a v průběhu máte možnost účast ve studii kdykoliv přerušit; žádné důvody opět udávat nemusíte. 

Získaná data budou zpracována a použita pouze pro vědecké účely formou odborných prezentací 

či článků ve vědeckých časopisech. 

Informovaný souhlas 

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně poučen/a formou tohoto informovaného souhlasu a byly mi 

zodpovězeny všechny moje otázky týkající se studie.  

Dobrovolně souhlasím s účastí mého dítěte  

jménem……………………………………………………………………………………………………………………………… 

datum narození……………………………………………………………………………..…………………………………… 

 ve studii s názvem Validizace krokoměru Omron u dětí a adolescentů. 

  

V ………………… dne ………………… podpis zákonného zástupce………………… 

 

Prohlašuji, že jsem účastníka studie řádně seznámil/a s charakterem a průběhem studie, jejími 

potenciálními riziky, a že jsem pravdivě odpověděl/a na všechny jeho/její doplňující otázky. 

 

V ………………… dne ………………… podpis vyšetřujícího …………………  

Příloha 1. Vzor informovaného souhlasu 
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Příloha 2. Frekvence pod- (<-5 %), ok (≥-5 % a ≤ 5%) a nad- (> 5%) hodnocení v 20krokovém testu pro 

kategorii chlapců; n=10, osa y značí počet procent z celkového souboru měření 

 

Příloha 3. Frekvence pod- (<-5 %), ok (≥-5 % a ≤5 %) a nad- (>5 %) hodnocení v 20krokovém testu pro 

kategorii děvčat; n=9, osa y značí počet procent z celkového souboru měření 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

pod ok nad 

Yamax 

Omron 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

pod ok nad 

Yamax 

Omron 



Bakalářská práce Validace krokoměru Omron HJ-720 ITC u dětí 

53 

 

 

Příloha 4. Frekvence pod- (<-5 %), ok (≥-5 % a ≤5 %) a nad- (>5 %) hodnocení v 20krokovém testu pro 

kategorii 9 až 12 let; n=8, osa y značí počet procent z celkového souboru měření 

 

Příloha 5. Frekvence pod- (<-5 %), ok (≥- 5% a ≤ 5%) a nad- (>5 %) hodnocení v 20krokovém testu pro 

kategorii 13 až 15 let; n=11, osa y značí počet procent z celkového souboru měření 
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Příloha 6. Frekvence pod- (<-5 %), ok (≥- 5% a ≤ 5%) a nad- (>5 %) hodnocení v 20krokovém testu u 

krokoměrů umístěných na pravém boku; n (Yamax)=9, n (Omron)=10, osa y značí počet procent z celkového 

souboru měření 

 

Příloha 7. Frekvence pod- (<-5 %), ok (≥- 5% a ≤ 5%) a nad- (>5 %) hodnocení v 20krokovém testu u 

krokoměrů umístěných na levém boku; n (Yamax)=10, n (Omron)=9, osa y značí počet procent z celkového souboru 

měření 
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