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Příloha č. 1- Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS



Příloha 2- Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Jsem studentka 5. Ročníku oboru fyzioterapie a oslovuji Vás s nabídkou spolupráce na 

mé diplomové práci. Náplní výzkumu je zhodnocení testu chůze v terénu v délce 2 km 

před  2 měsíční  pohybovou aktivitou a po ní. Pohybová aktivita zahrnuje jízdu na 

rotopedu či chůzi na běhátku  po alespoň 30 minutách 3x týdně se sledováním tepové 

frekvence sportesterem. Vyšetření je neinvazivní, provedeme chodecký test, zvážím Vás 

na bioimpedanční váze a vyplníte jednoduché dotazníky ohledně pohybové aktivity a 

Vašeho zdravotního stavu, abychom předešli případným zdravotním komplikacím. Na 

konci výzkumu obdržíte graficky zpracované výsledky testů pro srovnání Vaší fyzické 

zdatnosti před výzkumem a po jeho skončení. Získaná data nebudou zneužita a osobní 

údaje nebudou  zveřejněna. 

Bc. Kateřina Benešová

Jméno Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Příloha 3- Anketa o pohybové aktivitě

Anketa o pohybové aktivitě

PA1 V současné době necvičím, cvičil(a) jsem nepravidelně méně než 3x týdně do 18 

let (mimo školní TV)

PA2 V současné době necvičím, cvičil(a) jsem pravidelně do 18 let   (mimo školní TV)

PA3 V současné době cvičím,ale nepravidelně –méně než 3x týdně

PA4 V současné době cvičím pravidelně, ale až posledních 6 měsíců

PA5 V současné době cvičím a to již déle než 6 měsíců

PA6 V současné době cvičím a to již déle než 5 let

(OJA, P- TUXWORTH, B. Eurofit pro dospělé, Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-

7184-469-1.)



Příloha 4- Dotazník k orientačnímu hodnocení zdravotního stavu

Dotazník k orientačnímu posouzení zdravotního stavu (PAR-Q)

1. Řekl Vám někdy lékař, že nemáte „srdce v pořádku“ a doporučil pouze 
omezenou tělesnou aktivitu?

2. Cítíte při tělesné aktivitě bolest na prsou?

3. Objevila se u Vás poslední měsíc bolest na prsou i v klidu?

4. Objevila se u Vás ztráta vědomí, rovnováhy nebo závrat´?

5. Pociťujete bolesti zad a kloubů, které mohou být spojeny se záměrnou tělesnou 
aktivitou ?

6. Předepsal Vám lékař a berete v současné době nějaké přípravky pro úpravu 
krevního tlaku, nebo zlepšení činnosti srdce?

7. Jste si vědom(a), na základě vlastní zkušenosti nebo doporučení lékaře, nějaké 
jiné příčiny, pro kterou byste neměl(a) provádět tělesné cvičení bez souhlasu 
lékaře?

(OJA, P- TUXWORTH, B. Eurofit pro dospělé, Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-

7184-469-1.)



Příloha 5- Věk jednotlivých účastníků výzkumu 

Vysvětlivky: 3 ženy (subjekt 2, 3, 5) a 3 muži (subjekt 1, 4, 6)
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Příloha 6- Maximální spotřeba kyslíku na kg hmotnosti VO2max (ml.min-1.kg-1)- hodnoty 
čs. populace

Věk Vysoce 
podprůměrní

Podprůměrní Průměrní Vytrvalostně 
trénovaní

MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY

20 37,5 30,5 41,5 33,5 45,5 36,2 53,5 42,2

25 35,3 28,9 39,5 31,9 43,2 34,8 51,2 40,7

30 33,2 27,3 37,2 30,3 41,2 33,2 49,2 39,1

35 31,3 25,7 35,3 28,7 39,3 31,6 47,3 37,5

40 29,6 24,1 33,5 27,0 37,5 30,0 45,5 35,9

45 27,8 22,5 31,8 25,5 35,8 28,4 43,8 34,3

50 26,2 20,9 30,2 23,9 34,2 26,8 42,2 32,7

55 24,6 19,3 28,6 22,3 32,6 25,2 40,6 31,1

60 23,0 17,7 27,0 20,7 31,0 23,6 39,0 29,5

(Upraveno dle Seliger, V., Bartůněk, Z.: Maen values of various inidices of physical 

fitness in the investigation of CS population aged 12 - 55 years. ČSTV Praha 1976)



Příloha č. 7- Tabulka pro posouzení úrovně tělesné zdatnosti žen a mužů využitím času v testu 

2 km běh/chůze. (Bunc, 1990)

Ženy

Muži

(in Hnízdil, J. a kol., Rozvoj a diagnostika vytrvalostních schopností.Vyd. 1. Ústí nad Labem: 

Univerzita J. E. Purkyně, 2012. ISBN 978-80-7414-476-9.)



Příloha 8- Normy zdatnosti podle maximálního příjmu kyslíku VO2max (ml.min-1.kg1) 

převzato (Polar, 2008). 

(in Hnízdil, J. a kol., Rozvoj a diagnostika vytrvalostních schopností.Vyd. 1. Ústí nad Labem: 

Univerzita J. E. Purkyně, 2012. ISBN 978-80-7414-476-9.)



Příloha č. 9- Standardy aerobní zdatnosti pro ženy (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006)

(In NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BUNC, V. Fit programy pro ženy, 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2006. 225 s. ISBN 80-247-1191-5)



Příloha 10- Standardy aerobní zdatnosti pro muže (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006)

(In NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BUNC, V. Fit programy pro ženy, 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2006. 225 s. ISBN 80-247-1191-5)



Příloha 11- Vyšetřované parametry podle Eurofit pro dospělé (1997)

Přehled zjišťovaných dat

Test (měření): Věková kategorie Skóre-jednotky

Aerobní zdatnost

chůze na vzdálenost 2 km (Oja, Laukkanen) 18-65 min

Somatická měření: 

SM1 Tělesná výška cm

SM2 Tělesná hmotnost kg

BMI kg.m-2

Tělesný tuk, Bioimpedance -váha Tanita %, kg

Anamnéza:

Osobní, farmakologická, sportovní

Dotazníky:

PAR-Q Hodnocení zdravotního stavu Ano/ne

Celoživotní pohybová aktivita             Ano/ne



Příloha 12- Popis testu chůze na vzdálenost 2 km podle Eurofit pro dospělé (1997)

Popis testu chůze na vzdálenost 2 km podle Eurofit pro dospělé (1997)

Je součástí testové baterie Eurofit pro dospělé. Test vychází z předpokladu, že je chůze 

přirozená a jednoduchá činnost, dostupná téměř všem dospělým. Svojí přirozeností, 

bezpečností a sociální přijatelností proto představuje vhodné cvičení pro testování 

kardiorespirační zdatnosti. Série studií ukázala, že je test dostatečně informativní, spolehlivý a 

přijatelný pro zdravé osoby dospělého věku, kromě těch, které vykazují vysokou úroveň 

spotřeby VO2max. Test byl vypracován specielně pro terénní podmínky a ukazuje se, že je 

zvláště motivující pro jedince se sedavým zaměstnáním. 

Popis testu: Rychlá chůze na vzdálenost 2 km. Výsledek testu, použitelný jak pro VO2max, 

tak pro výpočet indexu zdatnosti, je odvozen z času chůze, hodnoty frekvence na konci chůze, 

indexu relativní tělesné hmotnosti, (BMI body mass indexu kg/m2) a věku.

Výpočet indexu zdatnosti (Oja, Tuxworth, 1995)

Muži:

420-[(čas chůze (min) x 11,6 + čas chůze (sec)x 0,20 + srdeční frekvence (tepů x min-1)x 0,32 

+ BMI x 1,1)] – věk (roky) x 0,4

Ženy:

304-[(čas chůze (min) x 8,5 + čas chůze (sec)x 0,14 + srdeční frekvence (tepů/min)x 0,56 + 

BMI x 2,6)] – věk (roky) x 0,2 

Hodnocení výsledků testu:  Index zdatnosti zařadí jedince do kategorie zdatnosti bez ohledu 

na věk (20-65 let) a pohlaví následovně:

<70……  výrazně podprůměrný

70-89…..  podprůměrný

90-110…  průměrný

111-130..  nadprůměrný

>130……výrazně nadprůměrný

Tato norma je odvozena z výsledků měření finské populace. Rozmezí pro průměrné (90-110) 

odpovídá hodnotě jedné směrodatné odchylky, právě tak jako rozmezí pro podprůměrné a 

nadprůměrné. Krajní kategorie představují zbytek. Při interpretaci výsledků testu bereme 



v úvahu, že první pokusy mohou vést k mírnému podhodnocení zdatnosti, zvláště s ohledem 

na nezkušenost testovaných s rychlou chůzí a tudíž ne vždy maximální výkon.

Rovnice pro predikci VO2max (ml x min/kg):

Muži:

VO2max(ml x min/kg) = 184,9-4,65 x čas chůze (min, sec)-0,22x srdeční frekvence (tep/min) 

– 0,26 x věk (roky) – 1,05x BMI (kg.m-2)

Ženy:

VO2max(mlx min/kg) = 116,2-2,98 x čas chůze (min, sec) - 0,11 x srdeční frekvence 

(tep/min) – 0,14 x věk (roky) – 0,39 x BMI (kg.m-2)

Podmínky testování: extrémní teplotní podmínky ( >25°C a <5° C) nepříznivě ovlivňují 

výsledek testu  a zvyšují riziko poškození zdraví. Nadměrná vlhkost a hluk jsou také 

nežádoucí, jedinec má mít na sobě lehký cvičební úbor a vhodnou obuv pro chůzi. Před 

vlastním testem je nutné krátké rozcvičení, které zahrnuje protahovací cvičení pro dolní 

končetiny a zahřátí organismu přiměřenou chůzí. Po skončení testu by mělo následovat 

postupné uklidnění.

Postup: Před začátkem testu jsou zaznamenány základní informace o testovaných, ti pak 

vyplní dotazník o zdravotním stavu a způsobilosti k provádění testu. Vlastnímu provedení 

testu předchází 5-10 minutové rozcvičení (strečink pro dolní končetiny a asi 200 m rychlejší 

chůze. Před samotným provedením terénního testu na zjištění aerobní zdatnosti, absolvují 

účastníci zkušební test, pro zjištění svých optimálních fyzických možností a pro správné 

provedení následujícího testu. Ne však v plném rozsahu.

Osoby startují s instrukcí „ jděte co nejrychleji jak můžete. Používejte normálního způsobu 

chůze, jděte ustáleným tempem“ (zrychlení v závěru negativně ovlivňuje výsledek testu). Pro 

optimální výpověď testu je nutné vyžadovat maximální či mírně submaximální tempo.

V průběhu testu kontrolujeme chůzi. V cíli hodnotíme čas v sekundách a bezprostředně 

hodnotu srdeční frekvence. 

Zařízení:  Test byl proveden na rovném úseku dlouhém 1 km se začátkem a cílem ve stejném 

místě, kde stál testující, ve vzdálenosti jednoho km stál druhý testující. Vzdálenost byla 



změřena krokoměrem s přesností 5 m. K testu potřebujeme karty pro záznam údajů, stopky, 

sporttester (značky Polar) pro záznam srdeční frekvence. 

Zdroje chyb: nedostatečné rozcvičení a poučení pro provádění testu, příliš pomalá rychlost 

chůze, nebo záměna s během, zpoždění při závěrečném měření srdeční frekvence. Zkreslené 

údaje o tělesné hmotnosti. 

(JA, P- TUXWORTH, B. Eurofit pro dospělé. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-469-

1.)
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