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ABSTRAKT

Název práce
Porovnání srdeční frekvence ve vodním prostředí a na suchu.

Cíl práce
Cílem práce je zjištění, zda ponoření organismu těsně pod vodní hladinu má
signifikantní vliv na změnu srdeční frekvence oproti srdeční frekvenci měřené na suchu.

Metoda
Jedná se o kvantitativní výzkum prováděný na základě porovnání hodnot
tepových frekvencí u 30 probandů, které byly následně vyhodnoceny pomocí
statistických metod. Hlavním výstupem byly hodnoty ze Studentova párového t-testu.
Poloha probandů při měření byla vleže na zádech. Výška vodního sloupce byla 26 cm.

Výsledky
Porovnávají vliv 26 cm vysokého vodního sloupce, oproti normálním
atmosférickým podmínkám, působících vleže na organismus. Měřeným indikátorem je
srdeční frekvence.
Nezjistili jsme signifikantní změnu srdeční frekvence při měření klidové srdeční
frekvence ve vodě, oproti měření na suchu, p<0,05.

Klíčová slova
plavání, srdeční frekvence, voda, potápění, srdeční frekvence ve vodě

ABSTRACT

Title
Comparison of heart rate in the aquatic environment and on land.

Purposes
The aim is to determine whether the body immersed just below the surface of the
water has a significant effect on the change in heart rate compared to heart rate
measured on land.

Methods
This is a quantitative research carried out by comparing of heart rate frequency
in 30 probands, which were evaluated using statistical methods. The main output of the
values was Student's paired t-test. Location of probands during the measurement was
lying on his back. The height of the water column was 26 cm.

Results
Compare the effect of 26 cm high water column compared to normal atmospheric
conditions, operating while lying on the body. Indicator is measured heart rate.
We found no significant change in heart rate during measurement in resting heart rate in
water, compared to measurement on land, p <0.05.

Key words
swimming, heart rate, water, diving, heart rate in water
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

1.

AČR – Armáda České republiky

2.

ČVUT – České vysoké učení technické v Praze

3.

ECG – Elektrokardiografie

4.

EKG – Elektrokardiogram

5.

IN15 – časový údaj 15 vteřin ve vodě

6.

OUT15 – časový údaj 15 vteřin na suchu

7.

SF – srdeční frekvence

8.

STP – Speciální tělesná příprava

9.

UK FTVS – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
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1 ÚVOD
Vliv vodního prostředí na organismus je zkoumán z mnoha hledisek. Tlak
působící na tělo mění životní funkce a procesy. Úkolem badatelů a vědců je tyto změny
zjistit a popsat. Zejména hloubkové potápění je oblast, kde je zjišťování změny stavu
vnitřního prostředí organismu nutností. Tento fakt je spojen se souvisejícím nebezpečím
zvyšujícího se tlaku s přibývající hloubkou. Méně často se výzkumy obracejí k oblasti
plavání a činnostem, které se provádějí do jednoho metru pod vodní hladinou.
Obecným problémem při zjišťování vlivu vodního prostředí na organismus při
plavání je vodní prostředí samo. Jen těžko se dá na suchu simulovat totožný pohyb a
totožný odpor jaký je vytvořen ve vodě. Pokud tyto dvě podmínky nemohou být
dodrženy, nelze ani počítat s významnou validitou měření. Nejspíše díky náročnosti
provedení, kterou představuje právě sestrojení totožných podmínek, není mnoho prací,
které by se ovlivněním srdeční frekvence za pohybu zabývaly. Také všechny mnou
nalezené výzkumy byly prováděny ve statické poloze. Dá se jen těžko odhadovat
korelace mezi změnou srdeční frekvence při statické poloze a při činnostech v pohybu.
Přesto můžeme říct, že i když je plavání pohybovou aktivitou, tak zkoumání změn i při
statickém ponoření má smysl. Už totiž samotné vodní prostředí je významným
faktorem, u kterého má smysl změny zkoumat. Snahou této práce je prohloubit základ
poznatků týkajících se změn, které se projevují právě při činnostech do jednoho metru
pod hladinou. V tomto případě je nejčastěji používaným indikátorem (ve sportovní
oblasti) srdeční frekvence.
Na UK FTVS byla v roce 2009 napsána práce Helenou Suchomelovou, na
kterou můj výzkum z velké části navazuje. Jejím smyslem bylo také zjišťování změn
srdeční frekvence na suchu a ve vodním prostředí, jen podmínky samotného provedení
nebyly z našeho pohledu zcela dostačující. Tomuto výzkumu se dále věnujeme
v teoretických východiscích práce. Samozřejmě jsou i další výzkumy na toto téma (jak
také bylo již uvedeno výše), ale možnost osobní konzultace s Danielem Jurákem
(vedoucím práce) byla nejlepším způsobem pro zjištění všech okolností provedeného
výzkumu.
Aktuálnost tématu je spojena se skutečností, že součástí Speciální tělesné
přípravy je vojenské plavání. Přibývá výzkumů a prací, které se tímto tématem
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zabývají. Tyto výzkumy také často souvisí se zjišťováním srdeční frekvence. Bohužel
zdroje pojednávající o reakci organismu (respektive změně srdeční frekvence) se ve
většině případů rozcházejí a celkově jich není mnoho. Má tedy význam, nejen
v souvislosti s provedenými závěrečnými vojenskými pracemi, na výzkumy navázat.
Pokusit se prohloubit tuto oblast, případně některé teorie potvrdit, nebo vyvrátit.
Z osobního hlediska jsem téma diplomové práce zvolil na základě dlouholeté
zkušenosti se závodním plaváním. Zde jsem měl možnost setkat se s problematikou
srdeční frekvence ve vodním prostředí, často při měření srdeční frekvence docházelo na
debaty, jaká je odlišnost srdeční frekvence ve vodě a mimo ní. K tématu mě také
přiblížilo zpracování bakalářské práce zabývající se tématem vojenského plavání. Při
práci jsem také využíval hodnot srdeční frekvence ve vodě.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Činnost ve vodě jako součást tělesné přípravy v AČR
Plavání a další příbuzné činnosti jsou v armádě České republiky jednou z oblastí,
které mají své pevné místo ve výcviku vojáka. Je tomu tak od chvíle, kdy došlo ke
specifikaci tělesné přípravy a vyčlenění samotného bloku Speciální tělesné přípravy,
jejíž součástí je i vojenské plavání (Normativní výnos Ministerstva obrany, 2011).
Nelze ale omezovat činnost ve vodě pouze na výcvik spojený s vojenským plaváním.
Vojáci z povolání absolvují každoročně výroční přezkoušení, kde jednou z alternativ
pro splnění stanovených požadavků je uplavat 300 m volným způsobem ve stanoveném
čase (Normativní výnos Ministerstva obrany, 2011). Vojáci mají také z těchto důvodů
v rámci tělesné přípravy možnost účastnit se hodin plavání, kde jednou z variant
sledování výkonu, je jako u jiných sportů, vyhodnocování na základě srdeční frekvence.

Tabulka č. 1 Normy pro výroční přezkoušení vojáků z povolání
(NVMO č. 12, 2011)

Normativní výnos Ministerstva obrany č. 12/2011 ukládá vojákům a studentům
středních a vysokých vojenských škol povinnost výcviku ve Speciální tělesné přípravě.
V té se vojáci podle služebního zařazení připravují ke zvládnutí činností a úkolů
spojených s jejich vojenskou odborností.
Témata Speciální tělesné přípravy jsou:


Boj zblízka
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Vojenské plavání



Překonávání překážek a házení



Vojenské lezení



Přesuny



Přesuny na sněhu a ledu



Základy přežití



Vojenské víceboje
Cílem výcviku ve vojenském plavání je naučit vojáka pohybu ve vodním

prostředí, spojit tento pohyb s vojenskými činnostmi, překonáváním vodních překážek
za pomoci brodění, nebo plavání. Dále rozvíjet dovednosti a návyky spojené s vodním
prostředím plněním úkolů bojového, záchranného nebo výcvikového charakteru.
(Správa doktrín ŘeVD, 2006)
Obsahem výcviku ve vojenském plavání je:


Přezkoušení plaveckých dovedností.



Zdokonalovací výcvik plaveckých dovedností.



Základy hydrologie.



Zásady překonávání vodní překážky.



Brodění a plavání za ztížených podmínek.



Plavání a přeprava materiálu s pomocí improvizovaných nadlehčovacích
prostředků.



Dopomoc indisponovanému plavci.



Záchrana tonoucího a první pomoc.
(Správa doktrín ŘeVD, 2006)
Je také nasnadě zmínit průběh a obsah výcviku vojenského plavání vojáka

z povolání v systému AČR. Bohužel i přesto, že ho systém STP zahrnuje, pouze část ze
zaměstnanců resortu obrany je schopno zvládnout základní plavecké dovednosti. Je to
s největší pravděpodobností dáno způsobem zjišťování plavecké zdatnosti před vstupem
a během služby v AČR. Osoba je pouze dotazována, jestli je nebo není plavec. Většina

13

rekrutů označí ano, už jen z důvodu, že představu o plavci má každý jinou a
pravděpodobně ne každý člověk odpoví pravdivě, když ví, že jde pouze o dotazník.
Z důvodu kontroly plaveckých dovedností a připravenosti vojáků, bylo
nastaveno vstupní přezkoušení pro vstup do kurzu. Přezkoušení zahrnuje:


Uplavat 300 m libovolným způsobem bez přerušení.



Ponořit se a vydržet pod hladinou nejméně 30 s.



Se startovním skokem uplavat 20 m pod vodou.
Těmito kritérii se velice zúží výběr lidí pro další absolvování speciálního

výcviku. Někteří vojáci totiž u vstupního přezkoušení neuspějí. I přesto, že voják přes
vstupní testy neprojde, by se měl více, či méně (záleží na postavení v AČR) účastnit
tohoto výcviku. Díky tomu se i pro jedince nesplňující podmínky pro absolvování, musí
připravit program na zlepšení plaveckých dovedností. Celkově to zvedá nákladnost
výcviku, prodlužuje jeho dobu a rozděluje na více částí, které jsou náročnější pro
personální zajištění.

2.2 Medicínská oblast
2.2.1 Krevní oběh a cirkulace krve
Jak uvádí Graver (2010) krev se skládá z plasmy (což je bezbarvá tekutina) a
několika druhů buněk. Hemoglobin, součást krve, je primárním přenašečem kyslíku
v krvi. Přibližně 45 % procent z krve je hemoglobin. Hemoglobin uvolňuje kyslík
z krve, když tkáně zjistí, že ho potřebují. Pokud tkáně použijí kyslík, produkují uhlíkový
dioxid. Uhlíkový dioxid se rozptýlí do žilního systému a do plic pro výměnu kyslíku.
Tento celý cirkulační cyklus zabere okolo třiceti vteřin.
Výsledkem fylogenetického vývoje je srdečně – cévní systém v lidském těle
uspořádán velice výhodně (Trojan, 2003). Toto uspořádání odpovídá především vývoji
dýchacího ústrojí, ale i jiných tkání a orgánů.
Trojan (2003) uvádí, že krev jakožto transportní medium může své funkce plnit
jen za předpokladu, že nepřetržitě cirkuluje organismem. Tím srdce zabezpečuje
pumpující krev do systému, který je tvořen rozvodnými a sběrnými cévami a
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tenkostěnnými cévami umožňujícími výměnu látek mezi krví a tkáněmi, nebo
dýchacích plynů mezi krví a plicními alveolami.

Obrázek č. 1 Kardiovaskulární systém člověka
(http://anatomie-lidskeho-tela.kvalitne.cz/, 2013)

2.2.2 Srdce a jeho funkce
Jedním z autorů, který pojednává o problematice kardiovaskulárního systému je
J. Mourek (2005). Srdce označuje jako hnací jednotku, které společně s velmi složitým
cévním systémem splňují požadavky proto, aby mohla být respektována skutečnost, že
ne všechny tkáně vykazují stejný stupeň metabolismu, stejnou energetickou potřebu a to
všechno za různého časového průběhu.
Čerpací funkce srdce je podmíněna pravidelným střídáním kontrakcí srdečního
svalu (systola) a následujícím ochabnutím (diastola). Při diastole je srdce zaplněno krví,
oproti tomu při systole dochází k jejímu vypuzení. Z komor se krev vypuzuje pod
tlakem do velkých tepen – aortou do velkého oběhu a plicnicí do malého oběhu. Systola
síní má jen pomocnou funkci při plnění komor. S vypuzováním krve je také spojen
důvod proč má levá komora zřetelně mohutnější svalovinu (asi 4 – 5), než komora
pravá. Vypuzuje totiž krev proti mnohem většímu odporu ve velkém oběhu. Pravá
komora vypuzuje krev do nízkotlakého řečiště malého oběhu, jehož smyslem je
okysličení krve a eliminace oxidu uhličitého v plicích.
15

2.2.3 Zevní projevy srdeční činnosti
Mourek (2005) hovoří o tom, že srdeční činnost můžeme vyšetřit fyzikálním
vyšetřením a to pohledem, poklepem a poslechem. Nejčastěji vyšetřujeme palpačně
srdeční tep a poslechově srdeční ozvy. Tyto a další možné způsoby zjišťování srdeční
frekvence jsou popsány níže.
Arteriální tep je tlakově – objemová vlna. Ta je šířena díky vypuzení krve ze
srdce po stěně tepen. Pružnost cévní stěny a její průměr rozhodují o tom, jakou rychlostí
se vlna bude šířit. V aortě se šíří rychlostí asi 5 m/s v periferních tepnách je rychlost
šíření asi 8 – 10 m/s. Srdeční vlny lze nahmatat na palpačně přístupných tepnách a tak
posuzovat frekvenci srdeční činnosti, popř. její pravidelnost.
Srdeční ozvy jsou zvukové stopy, které vznikají narážením krve na chlopňové
soustavy při proudění krve v srdci. Zvuky lze zachytit pouhým uchem, nebo pomocí
lékařského fonendoskopu a konečně i pomocí citlivého mikrofonu.

2.2.4 Srdeční frekvence
Srdeční frekvence je veličinou, podle které se posuzuje zatížení
kardiovaskulárního systému. Důležitými údaji tohoto posuzování jsou hodnoty klidové
srdeční frekvence a hodnoty při zatížení, resp. maximální srdeční frekvence. Velmi
rychle reaguje na změny velikosti zatížení a zvláště na změny zatížení při práci svalstva.
Používá se pro posuzování intenzity cvičení, resp. zatížení. SF však není ovlivněna jen
prací svalů, ale např. i teplotou okolí, psychickým stavem, polohou těla nebo
předchozím příjmem stravy (McArdle a kol, 2007).
Srdeční frekvence je řízena nervově a humorálně. Nervovou regulaci
uskutečňuje sympatikus a parasympatikus. Parasympatikus snižuje a sympatikus naopak
zvyšuje srdeční frekvenci. Humorální řízení se děje za pomoci adrenalinu a
noradrenalinu, které mají stejný účinek jako sympatikus. Acetylcholin působí jako
parasympatikus. Glukagon zvyšuje sílu kontrakce a zrychluje SF, inzulín také zvyšuje
SF a progesteron naopak SF snižuje. Na průběh srdeční frekvence mají vliv i
koncentrace iontů draslíku a vápníku v tělních tekutinách, zvýšená i snížená tělesná
teplota. (Rokyta a kol., 2000)
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Bartůňková (2006) udává, že srdeční frekvence je u zdravého člověka dána
aktivitou sinusového uzlíku a činí 70 cyklů za minutu. Je ale také několik tělesných a
okolních vlivů, které srdeční frekvenci ovlivňují:


Genetická dispozice



Trénovanost



Teplota tělesného jádra



Poloha těla



Klimatické podmínky



Intenzita a typ fyzické zátěže



Psychická zátěž



Trávení



Únava



Reflexní dráždění



Látkové vlivy

2.2.5 Způsoby měření srdeční frekvence
Miller (2012) říká, že je mnoho způsobů jak měřit srdeční frekvenci např.
palpační metoda, metoda za využití Dopplerova ultrazvuku, poslechová metoda,
elektrické monitorování. Ačkoli je elektrokardiografie považována jako zlatá střední
cesta pro měření srdeční frekvence, ostatní způsoby mohou být použity s různými
odchylkami přesnosti měření.

Palpační metoda
Palpace je proces rozeznávání srdeční frekvence na základě cítění distenze tepen
ve kterých prochází pulzujíce krev. Několik velkých tepen prochází blízko povrchu
kůže, tato vlastnost je dělá ideálními pro palpaci. Dvě nejběžněji používané lokace pro
měření palpací jsou radiální tepna na dlaňové straně zápěstí a karotická tepna na krku.
Tepny, které jsou hlouběji a jsou obklopeny ostatními tkáněmi, jsou pro palpaci
nevhodné. Také činnost jako je chůze a běh mohou být omezující pro možnost měření
tepu, protože rytmické pohyby těla způsobují špatně rozlišitelné pulsní vlny (Miller,
2012).
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Poslechová metoda
Technika počítání tepů je pro monitorování srdeční frekvence u palpační a
poslechové metody velmi podobná. Avšak, při poslechové metodě jsou pulsní vlny
zachycovány pomocí zvuku, které vydává srdce, velké tepny, nebo obojí. Stetoskop
poslouchá a počítá zvuky, které vydávají kontrakce srdce (Miller, 2012).

Elektrokardiografie
Ačkoli je elektrokardiografie často využívaná pro klinické a výzkumné metody,
měření srdeční frekvence za pomoci tohoto zařízení není složité a není pro něj potřeba
rozsáhlá praxe. ECG (elektrokardiografie) je tvořena sjednocenou pohybující se vlnou
iontů, které procházejí skrz srdce jako signál pro kontrakci (Guyton, 1991).
ECG se využívá se pro klinické účely, protože z tvaru vlny můžeme predikovat
různé druhy patologie myokardu. Avšak analýza ECG může být také použita pro
ustanovení přesné srdeční frekvence při odpočinku a zatížení (Goldberg and Goldberg
1994).
Zjištění srdeční frekvence za pomoci ECG je možné, protože pokud použijeme
standardní metodu vyhodnocení výsledků, dostáváme ze zařízení papírový pás se
záznamem. Papír je vytisknut s čárami, které reprezentují specifický časový interval.
Papír ze zařízení vyjíždí konzistentní rychlostí (25 mm/sek), časování mezi údery srdce
můžou být použity pro určení srdeční frekvence (Goldberg and Goldberg 1994).

Monitory srdeční frekvence
Jak uvádí autoři Máček a Radvanský (2011) tyto zařízení se využívají pro
monitoring a záznam srdeční frekvence zejména v terénu. Jsou často nepřesně
označovány jako sporttestery. Zařízení má dvě části. První část tvoří hrudní pás
s elektrodami a vysílačem. Druhou částí jsou malé přístroje podobné digitálním
hodinkám. Hrudní pás registruje EKG, jeho hodnoty jsou následně vysílány při každém
výskytu vlny R.
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2.2.6 Tělesná ztráta tepla
Podle Gravera (2010) má tělo několik fyziologických odpovědí na ztrátu tepla.
Ochlazení těla způsobuje automatické zvýšení respirace, což je nevhodné. Tělo totiž
vyzařuje teplo a hydratuje inspirovaný vzduch, ale na druhou stranu ztrácí teplo a
hydrataci s každým výdechem. Čím více nádechů je provedeno, tím více tepla a
hydratace je ztraceno do okolí. Hloubka vody zvyšuje problém, protože čím větší tlak
okolí, tím větší hustota vzduchu, který je vdechován. Hustý vzduch absorbuje více tepla
než vzduch málo hustý. Což, ale neplatí v případě, že je potopeno jen tělo a samotný
nádech probíhá nad hladinou.
Graver (2010) také uvádí, že cokoliv co má efekt na funkce těla – vzrušení,
strach, nemoci, tak může ovlivnit ztrátu tepla. Důvodem reakce na chlad je přesun krve
z periferií prostřednictvím vazokonstrikce. Cirkulace redukuje tepelnou ztrátu, protože
přebírá teplou krev pocházející z oblastí, které mají malou izolaci. Hlava, podpaží,
třísla, ruce, chodidla jsou částmi těla, která jsou nejvíce náchylná na ztrátu tepla. Také u
lidí menšího vzrůstu dochází k odlišné reakci organismu. Prochladnou totiž ve vodě
rychleji než lidé vyšší. Malí lidé mají méně svalové hmoty, která by generovala a
uchovávala teplo.

Obrázek č. 2 Tělesné ztráty tepla
(http://www.nano-concept.cz/, 2013)
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2.2.7 Vliv vodního prostředí na srdeční frekvenci
Plavání a pobyt ve vodě je charakteristický snížením klidové i maximální
srdeční frekvence oproti srdeční frekvenci měřené na suchu. Ačkoliv na toto téma
proběhlo několik výzkumů, tak hodnota rozdílu není přesně určena. Autoři se rozcházejí
jak v rozdílu srdeční frekvence, tak v důvodech vzniku tohoto jevu.
Významným zdrojem poznatku ohledně změny srdeční frekvence ve vodě je
práce Heleny Suchomelové (2009), která provedla výzkum na vzorku 45 studentů (23
děvčat a 22 chlapců) manažerského studia na UK FTVS. Srdeční frekvence byla u
probandů měřena v šesti různých polohách v časovém úseku 2 minuty:


Leh na břiše.



Leh na zádech na vodní hladině.



Leh na břiše na vodní hladině s dýchacím přístrojem.



Sed na dně bazénu se zátěží a dýchacím přístrojem.



Tažení po hladině 25 m.



Tažení po hladině 25 m s dýchacím přístrojem.

Tabulka č. 2 Porovnání tepových frekvencí ve vodě a na suchu v různých polohách
(Suchomelová, 2009)

Z výsledků jsou patrné změny zejména při tažení, kde se jedná o rozdíly přes 10
% oproti srdeční frekvenci v lehu na suchu. Problémem při vyhodnocování a
interpretaci výsledků je nedostatečný popis způsobu testování. Z textu není jasné,
v jakých hloubkách se jednotlivé měření prováděla. Zda bylo při poloze na hladině
potopeno celé tělo, nebo jen část. Problémem je také délka doby měření jednotlivých
probandů. V práci není stanoveno, zda 2 minuty byly měřeny až po určité době
uklidnění, anebo hned bezprostředně po připravení podmínek. Dvě minuty by v druhém
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případě byla krátká doba. Část měření bylo prováděno s využitím dýchacího přístroje.
Při jeho používání, je ale při nádechu potřeba překonávat větší odpor, než je v případě
dýchání normálního atmosférického vzduchu z okolí. Tento faktor také může ovlivnit
srdeční frekvenci a to tachykardií.
McEvoy (1985) v určení tréninkového pásma pro kondiční plavání doporučuje
odečítat průměrně 10 tepů za minutu. Důvodem je vodorovná poloha těla. Ta zlepšuje
rozvod krve po krevním řečišti a zvyšuje tepový objem (efektivnější srdeční práce).
Dalším faktorem, který může ovlivňovat srdeční frekvenci ve vodním prostředí
je tzv. Diving reflex, který je podrobněji přiblížen níže. Čechovská, Novotná, Milerová
(2003) uvádí, že ponoření obličeje do vody (diving reflex) je spojeno s poklesem
srdeční frekvence o 10 – 25 %. Při potopení celého těla a zadržení dechu se hodnota SF
dále snižuje. Závodní plavci, podle autorek, vlivem adaptace na vodní prostředí a
dokonalé plavecké techniky, nevykazují tak výrazné rozdíly SF na suchu a ve vodě. U
běžné populace je tedy srdeční frekvence snížena zhruba o 7 – 13, průměrně 10 tepů za
minutu.
Bunc (1990) si nižší hodnoty srdeční frekvence vysvětluje především tím, že
plavání nepatří mezi základní lokomoční prostředky člověka a organismus vykazuje
podstatně nižší stupeň adaptace na tento typ zatížení, než je tomu v případě chůze nebo
běhu.
Další autoří Colwin (1992), Edwards (1996), Maglischo (2003), Olbrecht (2000)
se také neshodují na velikosti srdeční frekvence, která by se měla odečítat od
naměřených hodnot za 1 minutu. Přesto určili nejčastější faktory způsobující tuto
změnu:


Potápěcí reflex (diving reflex). Jedná se o přirozený reflex asociovaný nervy
v nasální oblasti, který při potopení obličeje do chladné vody způsobí
snížení srdeční frekvence i krevního tlaku.



Vodorovná poloha těla, která zlepšuje návrat krve provázený zvýšením
srdečního objemu (efektivnější srdeční práci).



Práce menších svalových skupin horní poloviny těla oproti práci větších
svalových skupin dolní poloviny těla při pohybu na suchu.
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Stažení periferního cévního systému v chladnějším prostředí vlivem
hydrostatického tlaku vody.
Také Graef a Kruel (2006) určili hlavní faktory ovlivňující změny srdeční

frekvence. Konkrétními hodnotami snížení srdeční frekvence se však nezabývali.
Faktory jsou:


Teplota vody



Hydrostatický vztlak



Poloha těla



Hloubka ponoření



Klidová SF



Intenzita prováděné činnosti
Bělková-Preislerová (1988) uvádí, že díky hydrostatickému tlaku je vytlačena

krev z periferie do centrálních orgánů, jako jsou srdce, plíce a další. Díky tomuto jevu
stoupne při ponoření těla až po krk minutový objem srdce o 60 % a to v důsledku
zvýšené nabídky krve pravému srdci. Tepový srdeční objem při ponoření po krk
stoupne ze 70 ml na 110 ml a to při současném poklesu srdeční frekvence.

Diving reflex
Diving reflex nebo také potápěčský reflex dle Rozložníka (2004) je nejtypičtější
reakcí organismu na ponoření. Projevuje se zvýšením krevního tlaku, poklesem srdeční
frekvence a snížení průtoku krve v periferiích. Také Finley a kolektiv (1979) uvádí, že
k nejzákladnějším projevům diving reflexu můžeme zařadit bradykardii (zpomalenou
srdeční frekvenci), zvýšený arteriální krevní tlak, periferní vazokonstrikci a snížený
minutový krevní objem. Reakce kardiovaskulárního systému pro vyvolání diving
reflexu probíhá ve dvou fázích. První fáze se značí tachykardií. Duprez a kol. (2000)
uvádí, že je způsobena Bainbridgeovým reflexem jako reakcí na nahromadění krve
v hrudníku po hlubokém nádechu. Zatím, co následný vzestup arteriálního tlaku krve při
zvýšeném krevním objemu a minutovém krevním objemu, působí proti tomu zvýšenou
srdeční frekvencí. Tento jev se děje prostřednictvím zvýšené stimulace tlakových
receptorů v karotických sinusech. Srdeční frekvence se dále upravuje následným
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zvýšením srdečního objemu srdce a v druhé fázi dochází k poklesu srdeční frekvence.
Baran (2010) uvádí, že diving reflex je spuštěn podrážděním vláken trigeminálního
nervu (např. při ochlazení tváře) se současnou volní, nebo reflexní zástavou dechu –
apnoe. Tento jev následně způsobí pokles srdeční frekvence, periferní vazokonstrikci,
zvýšení arteriálního krevního tlaku a snížení minutového výdechového objemu. Na
vyvolání uvedených změn se podílejí složky autonomního nervového systému. Toto
také potvrzuje Gooden (1994) a doplňuje, že se tak děje prostřednictvím bloudivého
nervu (n. vagus), který zodpovídá zejména za bradykardii, přičemž periferní artériová
vazokonstrikce je způsobena sympatikovou adrenergickou aktivací. V důsledku toho,
dochází k aktivaci reflexního oblouku n. trigeminus – mozkový kmen. Lindholm (2002)
uvedl, že projevy diving reflexu byly zaznamenány také při tělesném zatížení a to
v takové úrovni, že dokázaly překrýt zátěžovou tachykardii.
Mechanismus diving reflexu můžeme rozdělit do třech částí (Gooden, 1994)


Vstupy na vyvolání reflexu zahrnující zastavení dýchání a stimulaci
senzorických vláken trigeminu.



Centrální zpracování těchto vstupů v mozkovém kmeni, kde inhibice
respiračního centra způsobí zvýšení aktivity kardioinhibičního a
vazomotorického centra.



Výstupy do efektorových orgánů (srdce, cévy a respirační svaly)
zprostředkované parasympatikem a sympatikem.
Diving reflex je zkoumán a nejčastěji spojován s hloubkovým potápěním. Ať jde

o potápění s přístrojem, nebo o potápění na nádech (Free diving). Potápěči musí
z důvodu své bezpečnosti řešit sebemenší detaily, které by ve velkých hloubkách mohly
ovlivnit jejich zdraví. I přes tyto fakta, se zkoumá i na nepotápějící se veřejnosti
(Andersson, 2001). Díky tomu, že aktivuje obě části autonomního nervového systému,
se potápěčský reflex využívá v klinické praxi na diagnostiku poruch, jako je například
familiární dysautonomie (Hilz a kol, 1999), ale také na léčbu srdečních arytmií.
Diving reflex není jevem, který by se projevoval po celou dobu ponoření
organismu pod vodní hladinu. Schagatay a kolektiv (2001) uvádějí, že přibližně po 30
sekundách od začátku ponoření dochází k ustálení kardiovaskulárních parametrů
srdečního rytmu a jeho hodnota se výrazněji nemění do konce apnoe. Velikost poklesu
srdeční frekvence může kolísat od nesignifikantních změn až po 70 – 80 % pokles vůči

23

výchozí srdeční frekvenci. Při 30 sekundách apnoe s ochlazením tváře zaznamenal u
zdravých subjektů asympatickou bradykardii na úrovní přibližně 15 úderů za minutu,
přičemž jako příklad nejnižší extrémní pozorované bradykardie uvádí hodnotu 5 – 6
úderů/min.

Závislost diving reflexu na teplotě vody
Na základě více studií, které se věnovali souvislostí mezi teplotou vody a
velikostí diving reflexu (Schagatay, 1998) můžeme konstatovat, že ponoření obličeje do
termoneutrální vody má minimální vliv na změnu srdeční frekvence v porovnání
s ponořením obličeje do studené vody. Studená voda výrazně prodlužuje čas apnoe. Je
to pravděpodobně způsobené zpomalením distribuce respiračních, respektive
metabolických stimulů pro chemoreceptory, které mají zhoršený přístup do cirkulace
díky periferní vazokonstrikci a bradykardii. Berk a kolektiv (1991) uvádějí, že ponoření
tváře do studené vody způsobuje větší bradykardii. Také Paulev a kolektiv (1990) uvádí
silný negativní chronotropný efekt při ponoření tváře do deseti stupňové vody už po 10
sekundách apnoe. Jako nejvýhodnější interval teplot pro vyvolání diving reflexu se
uvádí rozmezí 10 - 25 °C, respektive 5 – 25 °C. Ponoření tváře do vody s nižší teplotou
také vyvolá diving reflex, ale voda kolem O °C aktivuje více bolestivou než chladovou
recepci. Při použití vyšší teploty vody (20 °C) byl pozorován výskyt postupné adaptace
chladových receptorů a tím i pokles diving reflexu.
Baran (2010) ve své práci zkoumal odezvu srdeční frekvence ve statické apnoi
při teplotě vody 14 °C a 28 °C. Výzkumným souborem bylo 6 probandů, přičemž při
teplotě vody 28 °C bylo evidováno snížení srdeční frekvence v průměru o 40,8
tepů/min. Což v procentuálním vyjádření znamenalo pokles o 32 % oproti vstupním
hodnotám. Při teplotě vody 14 °C se očekával mnohem výraznější pokles srdeční
frekvence. Zjištěné výsledky poukazují na to, že u sledovaných probandů bylo snížení
srdeční frekvence o 58 tepů za minutu, což v procentuálním vyjádření představuje
pokles o 49,3 % oproti vstupním hodnotám.
Kromě teploty vody diving reflex ovlivňuje také teplota okolního vzduchu
(Schagatay, 1996). Teplejší vzduch okolí a chladnější voda vyvolává markantnější
bradykardii, což je pravděpodobně důsledek dynamické stimulace chladových
receptorů.
24

Závislost diving reflexu na věku
Podle Barana (2010) má potápěčský reflex důležitou úlohu u dětí a zmenšuje se
ve spojitosti s vývinem. Uvádí se, že stimulace nervus trigeminus vyvolává silnější
odpověď u nedonošených dětí v porovnání s dětmi donošenými. Podobně je to i u
kardiorespirační odpovědi na autonomní reflexy, která je větší u dětí než u dospělých.
Velikost diving reflexu se stoupajícím věkem u jedince klesá díky poklesu tonu
parasympatiku a strukturálními změnami cév. Tento předpoklad podporuje také nález,
že při aplikaci testu ochlazení tváře, byl pokles srdeční frekvence menší u starších lidí.

Srdeční frekvence v závislosti na teplotě vody
Lees (2007) ve svém článku uvádí, že otázka teploty vody je kritickým bodem,
speciálně v případě v souvislosti s odezvou srdeční frekvence ve vodě. Hlavním
výsledkem je, že srdeční frekvence je nižší ve studenější vodě, než ve vodě teplé. Podle
Dressendorfera a kolektivu (1976) byla srdeční frekvence u mužů, při měření zatížení
na cyklistickém ergometru do vyčerpání, ve vodě o teplotě 30 °C o 8 tepů za minutu
menší než na suchu. Ve vodě o teplotě 25 °C byla srdeční frekvence o 15 tepů za
minutu nižší, než při měření na suchu.
K dalším výsledkům týkajících se srdeční frekvence a její závislosti na teplotě
vody došli Rennie a kol. (1971, in Graef, Kruel, 2006). Ti zjistili, že při ponoření
v klidu klesla průměrná srdeční frekvence o 25 % a to při teplotě vody pod 34 °C. U
teploty 36 °C, ale už k významnému poklesu srdeční frekvence nedošlo.
Müller a kol. (2001, in Graef, Kruel, 2006) porovnávali vertikální ponoření
organismu se stejnou polohou na suchu. Výsledky bradykardie jsou ve vodě 17 tepů za
minutu, přičemž teplota vody byla 33 °C. U teploty vody 30 °C byla bradykardie 24
tepů a u vody, která měla 27 °C, byla 27 tepů za minutu.
Kasee a kolektiv (2010) zjišťovali, zda se bude lišit odezva srdeční frekvence u
dvou generačně rozdílných vzorků populace, při třech různých teplotách vody. První
skupina se skládala z 16 osob (9 žen, 7 mužů) o věkovém průměru 21,8 let a
směrodatnou odchylkou 2,72. Druhá skupina se skládala ze 14 osob (8 žen, 6 můžu),
věkový průměr skupiny byl 52,29 let a směrodatná odchylka byla 6,66. Teplota vody
byla stanovena na hodnoty 31 °C, 36 °C, 39 °C. Výzkum nezjistil významnější rozdíly
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při změně srdeční frekvence v závislosti teplot 31 °C a 36 °C. Zde byl pokles ve vodě
velmi podobný. U vody s teplotou 39 °C byl větší pokles srdeční frekvence u starší
skupiny a ještě výraznější pokles byl zaznamenán u odpočinku po vytažení z vody.

Vzorek

Základní
hranice

Studená
voda

1. Pauza

Neutrální
voda

2.
Pauza

Teplá
voda

3.
Pauza

Srdeční
frekvence

Studenti

67,412

62,676

60,000

60,382

59,882

82,309

67,765

-----

Věk 42
- 65

70,500

64,321

62,929

63,446

59,929

80,405

72,071

Tabulka č. 3 Porovnání srdeční frekvence ve vodě u rozdílně staré populace
(Kasee a kol., 2010)
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Srdeční frekvence v závislosti na hloubce ponoření
Zjištění, že srdeční frekvence je závislá na hloubce ponoření organismu pod
vodní hladinu (pokud bereme v potaz ponoření do 1 m pod vodní hladinu, kde okolní
tlak není tak enormní jako při hloubkovém potápění) potvrdil Onodera a kolektiv
(2010). Výzkum byl proveden na sedmi dobrovolnících, kterým byla v 5 různých
hloubkách vody měřena srdeční frekvence. Teplota vody a vzduchu byla totožná a to
konkrétně 34 °C. Graf níže ukazuje průběh změny srdeční frekvence s přibývající
výškou vodního sloupce. Výška vodního sloupce nebyla stanovena v metrických
jednotkách, ale odvíjela se od segmentů lidského těla. A: na suchu, B: úroveň kolen, C:

Srdeční frekvence (t/min)

oblast trochanter major, D: oblast Procesus xiphodeius, E.oblast Claviculi.

Hloubka ponoření
Graf č. 1 Změna srdeční frekvence v závislosti na hloubce ponoření
(Onodera a kol., 2010)
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2.3 Oblast fyzikální
2.3.1 Působení hydrostatických sil na lidské tělo
Lidské tělo je z fyzikálního hlediska ve vodě ovlivňováno velmi odlišně oproti
pobytu na suchu. Proto níže uvádíme několik základních charakteristik, které by měly
tyto odlišnosti přiblížit.

Základní fyzikální vlastnosti vody
Hofer a kolektiv (2012) ve své knize o biomechanice a technice plavání uvádí,
že kapaliny, do nichž zařazujeme i vodu jsou stejnorodé (homogenní látky), vyznačující
se malou soudržností a nepatrnou změnou objemu s tlakem. Rovněž se u nich významně
neprojevuje vliv teploty.
Fyzikální stav vody je určován dvěma veličinami: hustotou a tlakem.
Hustota (měrná hmotnost) vody je definován poměrem hmotnosti a objemu.
Hustota říční (sladké) vody o teplotě 20 °C je 998kg.m-3.
Měrný tlak v klidné vodě (hydrostatický tlak) p je dán poměrem kolmé tlakové
síly F na příslušný prvek S: p=F/S (Pa = kg.m-1.s-2).
Hlavní jednotkou tlaku je N.m-2 a má samostatný název Pascal – Pa. (N.m-2= Pa
= kg.m-1.s-2).
Voda je 25x lepší vodič tepla než vzduch. Ztráty tepla souvisí s teplotou vody.
Čím nižší je teplota vody, tím dochází k větším ztrátám tepla. Už jen samotný pobyt ve
vodě, ve které dochází ke značnému odvodu tepla, zvyšuje energetický výdej o 35 %
(Havlíčková, 1993).

Hydrostatická síla, hydrostatický vztlak, Archimédův zákon
Podle Hofera a kolektivu (2012) lze hovořit o třech základních zákonech, které
se vyskytují u reálné neproudící kapaliny (za předpokladu působení síly tíže):


Velikost měrného tlaku v kapalině p nezávisí na směru působení, tj. tlak
v kapalině je skalár (není tomu stejně u tlaku kapaliny na plochu – ten
vyjadřuje sílu a to je vektor).
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Tlak v kapalině se šíří všemi směry (Pascalův zákon).



Tlak v kapalině roste úměrně s hloubkou.
Z těchto zákonů můžeme odvodit zákon čtvrtý, ten se projevuje u všech druhů

plaveckých aktivit. Jde o zákon Archimedův.
Jestliže ponoříme hranol s obsahem (plochou) základem S a výškou h = h2-h1
pod vodní hladinu, síly působící ve vodorovném směru se budou zřejmě rušit. Na horní
základnu bude působit síla F1 = p1.S, která se rovná tíze vodního sloupce nad základnou.
Tento jev způsobuje hydrostatický vztlak. Ten se dá představit Archimedovým
zákonem: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, rovnající se
tíze kapaliny tělesem vytlačené. Působiště hydrostatické vztlakové síly je v těžišti
objemu (geometrickém středu objemu.
Hydrostatický tlak je jevem, který pocítí každý, kdo má větší zkušenosti
s vodním prostředím. Ať už jako plavec, nebo potápěč. Souvisí to s faktem, že člověk,
který je ponořený pod vodní hladinu musí při vdechu překonávat hydrostatický tlak
působící na hrudník silou dechových svalů. Hydrostatický vztlak v maximální míře
snižuje účinek tíže na jednotlivé části lidského těla, což se využívá v medicíně v řadě
rehabilitačních procesů.
Sílu hydrostatického tlaku lze pozorovat na jednoduchém příkladu. Pokud se
jedinec potopí do větších hloubek, pociťuje bolestivý tlak na ušní bubínky. Je to spojeno
s faktem, že s každým metrem zanoření se zvýší hydrostatický tlak na tělo plavce asi o
9800 Pa. Při průměrné ploše povrchu těla dospělého může S =2,0 m2, dosahuje tato
tlaková síla až dvou tun.

Obrázek č. 3 Tlak působící na ponořené těleso
(Hofer a kol.,2012)
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Čechovská, Novotná, Milerová (2003) uvádějí, že plavec si důsledky změny
hydrostatického tlaku nemusí vůbec uvědomit. Ten je sice vyšší než atmosférický a
stoupá s hloubkou, ale je to dáno tím, že se plavec pohybuje ve vodorovné poloze těsně
u hladiny. Znaky, které nasvědčují změně tlaku, jsou rozpoznatelné na stlačitelných
částech těla. Jedná se o zmenšení objemu hrudníku, břicha, ovlivnění odtoku žilní krve
směrem k srdci. Změna je patrná také u dýchání, kdy nás tlak vody nutí usilovněji
provádět výdech do vody.
Také Havlíčková (1993) potvrzuje, že mechanika dýchání, dechový objem i
frekvence dýchání jsou změněny při působení hydrostatického tlaku vody na tělo. Mění
se i vitální kapacita, ta se redukuje o 10 %. Důvodem je zvýšený odpor dýchacích svalů
a zadržení krve v hrudníku. Dochází k poklesu expiračního rezervního objemu a
dechový objem je přemístěn do oblasti inspiračního rezervního objemu.

2.4 Výzkumné metody a statistika
2.4.1 Výběr populace: vzorky
Walker (2010) uvádí, že populace je skupina, o níž se ve výzkumu a ve statistice
zajímáme. Jde o skupinu, v jejímž případě chceme dospět k nějakému závěru. Je ale
nutné s tímto termínem zacházet opatrně, protože slovo nabývá jiného významu, než je
běžně používáno. Obvykle se slovem populace označují lidi, kteří žijí na určitém místě,
jako například evropská populace. Ve výzkumu, ale tento výraz označuje mnohem
konkrétnější věc a to skupinu lidí, o níž chceme něco zjistit. Populací často bývají lidé,
ale mohou to být také zvířata, organizace, události, nebo cokoliv jiného.
Pokud chceme získat vzorek, musíme vybrat část populace a následně ji
studovat. Procesu vybírání jedinců, se kterými budeme pracovat, se říká výběr vzorků.
Jestliže máme stanovený vzorek populace, následně o tomto vzorku něco zjistíme,
můžeme generalizovat výsledky na celou populaci. Ze vzorku totiž odhadneme, jaké
výsledky bychom získali za předpokladu, že bychom mohli studovat populaci celou.
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2.4.2 Normální rozdělení dat
Magnello (2009) ve své knize uvádí, že normální rozdělení se někdy označuje
také jako normální křivka. Často se setkáváme s nesprávným názvem Gaussovo
rozdělení. V moderní statistice je normální rozdělení často využívané a hraje důležitou
roli. Na jeho základě totiž lze interpretovat zjištěná data. Za předpokladu, že použijeme
různé statistické postupy, které slouží k modelování interpretace. Normální rozdělení je
tedy teoretický konstrukt, který nám umožňuje vyjádřit, co může platit mezi náhodnými
údaji, které člověk sbírá a pravděpodobností jejich hodnoty.
Níže je vyobrazená normální křivka identifikovatelná třemi matematickými
vlastnostmi:
1.

Vždy zachovává symetričnost ve tvaru zvonu a sahá od záporného ke
kladnému nekonečnu.

2.

Její tvar je určen pomocí průměru a směrodatné odchylky. U
standardizovaného normálního rozdělení je průměr souboru roven 0 a
směrodatná odchylka je rovna 1. Tvar normální křivky se může měnit
v závislosti na různých směrodatných odchylkách.

3.

Šikmost (asymetrie, nesouměrnost) normální křivky je nulová. Je to dáno
díky symetrii kulem průměru. Pokud by ale bylo rozdělení zešikmeno do
levé strany, míra šikmosti (nesouměrnosti, asymetrie) by měla zápornou
hodnotu. Jestliže je rozdělení zešikmeno doprava, míra šikmosti má hodnotu
kladnou.

Graf č. 2 Normální rozložení dat – normální křivka
(http://cs.wikipedia.org/, 2013)
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Normální křivka je funkcí dvou proměnných (wikiskripta.eu, 2013): střední
hodnoty a rozptylu. Rozptyl určuje vzdálenost křivky od střední hodnoty. Čím blíže je
tento parametr, tím je graf ostřejší. Často se můžeme setkat s pravidlem tří sigma. Toto
pravidlo nám říká, že pokud zjistíme výsledky náhodného pokusu, budou ležet
v intervalech rozptylu:


-1 – 1 s pravděpodobností 68,27 %



-2 – 2 s pravděpodobností 95,45 %



-3 – 3 s pravděpodobností 99,73 %

2.4.3 Chyby při měření
Meloun a Militký (2004) uvádějí, že pokud nastanou při měření nějaké chyby,
tak mohou být způsobeny několika faktory. Můžeme je dělit podle místa vzniku do tří
základních skupin, označujeme je jako:
1.

Instrumentální chyby – ty jsou způsobeny nedokonalostí měřících přístrojů.
Čím menší je instrumentální chyba, tím je větší kvalita samotného přístroje.
Řada výrobců tyto chyby sama udává a zná je.

2.

Metodické chyby – jsou spojeny s vybraným a použitým postupem měření.

3.

Chyby zpracování dat – jsou to chyby numerické metody a chyby
způsobené užitím nevhodných metod statistického vyhodnocení.

Podle příčin vzniku můžeme chyby rozdělit na:
1.

Náhodné chyby – tyto chyby jsou nepředvídatelné, kolísají náhodně co do
velikosti znaménka při opakování měření. Těžko je můžeme odstranit,
protože je způsobuje řada příčin. Jedinou variantou je jejich vliv omezit.

2.

Systematické chyby – na rozdíl od chyb náhodných, jsou ty chyby
předvídatelné. Bývají funkcí času, nebo parametru měřícího procesu. Mívají
stejná znaménka. Se systematickou chybou můžeme následně snižovat,
nebo zvyšovat hodnotu všech měření o konstantu. Většinou je ani
nezaznamenáme, většinou až poté co výsledky porovnáme s výsledky
z jiného přístroje.
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3.

Hrubé chyby – tyto chyby jsou způsobeny výjimečnou příčinou, náhlým
selháním měřícího zařízení, špatným zaznamenáním výsledků. Označují se
také jako vybočující respektive odlehlé hodnoty. Často je proto problém
oddělit systematickou a náhodnou složku chyb.

2.4.4 Reliabilita testu
Reliabilitu můžeme také jinými slovy označit jako spolehlivost testu. Blahuš
(1996) říká, že reliabilita je často vysvětlována špatně. Formulace, že test je spolehlivý
pokud při opakování u týchž osob za těch samých podmínek vyjdou stejné či podobné
výsledky, je lichá. Správným výkladem je podle Blahuše (1996) formulace, že test je
spolehlivý, pokud rozptyl jeho chyb je malý. Vysvětluje to tím, že chyba testování je
odchylka pozorovaného testového výsledku od skutečné (ideálně přesné) hodnoty. Tu je
ale nemožné přesně znát. Je nutné hledat nepřímé postupy a vedlejší matematické
postuláty, z nichž lze rozptyl chyb testu odhadnout. Jednou z nich může být někdy i
opakování testu, v mnoha případech však test opakovat nelze. Jedinou možností jak
tento problém vyřešit je užití postupů založených na homogenitě testu a na jiných
principech. Jedním z nich je koeficient spolehlivosti (reliability). Ten je formou podílu
vyjádřená část rozptylu výsledků testu, která je očištěná od rozptylu chyb (tj. chybami
nezkreslená). Čím více je koeficient blíže číslu 1, tím je spolehlivost testu vyšší.
Spolehlivost testu je důležitým předpokladem pro jeho validitu.
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY
3.1 Cíle práce
Cílem práce je zjištění, zda ponoření organismu těsně pod vodní hladinu má
signifikantní vliv na změnu srdeční frekvence oproti srdeční frekvenci měřené na suchu.

3.2 Výzkumná otázka
Má ponoření těla do vody, vliv na srdeční frekvenci člověka?

3.3 Úkoly práce


Rešerše odborné a vědecké literatury, najít články a texty pojednávající o
mém tématu práce, shromáždění a utříbení teoretických východisek.



Zajistit prostory pro realizaci práce (rehabilitační vana – katedra
fyzioterapie).



Zajistit vhodné probandy a jejich informovaný souhlas.



Zajistit souhlas Etické komise UK FTVS.



Provedení měření srdeční frekvence ve statické poloze ve vodě a na suchu.



Zpracování získaných dat a vyhodnocení výsledků měření.

3.4 Hypotézy
Nulová hypotéza:


Vodní prostředí nebude mít signifikantní vliv na snížení srdeční frekvence.
Alternativní hypotéza:



Vodní prostředí bude mít signifikantní vliv na snížení srdeční frekvence.
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3.5 Omezení a vymezení studie
Omezení studie


V prostorech, kde byl prováděn výzkum na suchu, nebylo možné regulovat
přesnou hodnotu teploty vzduchu.



V rehabilitační vaně, nebylo možné regulovat teplotu vody tak, abychom
mohli nastavit její konkrétní, předem známou hodnotu.



Rehabilitační vanu nebylo možné napouštět studenou vodu pomocí
vlastního přívodu – prasklé potrubí.



Pocitová reakce probandů na zvolenou teplotu vody byla rozdílná.



Probandi nebyli při lehu ve vodě úplně uvolnění.

Vymezení studie


Skupina probandů byla vybrána ze studentů FTVS, kteří mají zkušenosti
s plaváním a pobytem ve vodním prostředí.



Z důvodu časové náročnosti nebylo možné výzkum provádět u všech
probandů ve stejný den.



Z důvodu časové náročnosti nebylo možné výzkum provádět u všech
probandů ve stejný čas – výzkum v rozmezí 7:30 a 14:30.



Statická poloha, při které bylo měření prováděno.
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4 METODIKA PRÁCE
4.1 Popis použitého zařízení a jeho využití
K výzkumu byly využity pomůcky a zařízení, které jsou běžně dostupné. Při
případném navazování na náš výzkum lze využít zařízení, které totožně splní
požadovaný účel. Výzkum by proto měl být za těchto okolností bez problému
reprodukovatelný.
K realizaci diplomové práce jsme použili pracoviště nacházející se na UK
FTVS. Přístroje využité k realizaci měření byly zajištěny katedrou plaveckých sportů,
katedrou fyzioterapie a katedrou vojenské tělovýchovy.

4.1.1 Rehabilitační vana
Výběr vhodných prostor pro realizaci měření, byl jedním ze stěžejních úkolů
před samotným zahájením prací.
Bylo nutné najít vanu (bazén) u které:


Budeme mít jednoduchý přístup k probandům.



Budeme mít možnost snadné obsluhy.



Budeme moci nastavit zvolenou teplotu vody.



Budeme mít možnost regulovat hloubku vody (výšku vodního sloupce ode
dna).



Bude moci proband ležet pod vodní hladinou ve stejné pozici jako na suchu
(s nataženýma nohama).

Obrázek č. 4 Rehabilitační vana na UK FTVS
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K výše zmíněným účelům mi posloužila rehabilitační vana od firmy KOVOS
czech S.R.O, která se nachází na katedře fyzioterapie na UK FTVS v Praze v prostorech
vodoléčby. Firma KOVOS tuto vanu vyrobila na zakázku a není k ní vyhotoven
podrobný manuál.

Technická specifikace


Hloubka: 54 cm.



Délka úhlopříčně: 235 cm.



Šířka v nejužším místě: 105 cm.



Šířka v nejširším místě: 155 cm.



Doba plnění: cca 12 min.



Max objem vody: 800 l.



užitný objem vody: 730 l.
Problémem při využívání této vany bylo fakt, že vana se od doby své instalace

do místnosti ani jednou nepoužila. Následně se při zkoušce její funkčnosti zjistilo, že
přívod studené vody je nefunkční a nelze použít. Tento problém byl vyřešen
dopouštěním vody z jiné rehabilitační vany. Celkově to ale snižovalo jednoduchost a
přesnost následné obsluhy.

4.1.2 Snímač srdeční frekvence Polar S610i
Druhým stěžejním prvkem pro možnost realizace měření bylo vybrání vhodného
snímače srdeční frekvence. Bylo nutné, aby celé snímací zařízení bylo vodotěsné a
hlavně, aby se celý průběh jednotlivých měření dal zobrazit v počítači ve formě grafu.
Tyto požadavky dostatečně splňoval srdeční frekvence Polar S610i, který byl poskytnut
katedrou plaveckých sportů na UK FTVS.
Monitorovací zařízení Polar S610i se skládá ze dvou částí. Hrudního pásu a
hodinek (přijímače signálu z hrudního pásu). K zařízení je dodávaný také software do
počítače pro možnost sledování celého průběhu změny srdeční frekvence během daného
časového úseku. Hodinky umožňují řadů funkcí, které lze při různých činnostech využít
(např. výpočet počtu spálených kalorií ze zadaných hodnot výšky a váhy). Pro náš
výzkum nám postačila základní funkce snímání srdeční frekvence. To je možné
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v hodinkách nastavit v určitých časových intervalech. Vybrali jsme ten nejkratší a ten je
5s.
K monitorovacímu zařízení je dodáván počítačový program Polar precision
performance SW, který slouží k možnosti zpětného sledování průběhu křivky srdeční
frekvence provedeného měření. V programu je možné vyhodnotit průměrnou hodnotu
srdeční frekvence za daný časový úsek. Z přijímače signálu (hodinek) je možné data
stáhnout pouze za pomoci infračerveného portu, který je také dodáván
k monitorovacímu zařízení.
Významným problémem u tohoto zařízení, který jsem musel řešit už ve své
bakalářské práci, je vypadávání signálu. To je zapříčiněno nedostatečnou doléhavostí
hrudního pásu na tělo a nemožností vhodnějšího připevnění. Problém se projeví
zejména při činnostech ve vodním prostředí za pohybu. Dá se řešit operativním
přilepením snímače k tělu probanda. U našeho měření šlo pouze o statické pozice a
tento problém jsme tedy nemuseli řešit. Zařízení v několika případech začalo
zaznamenávat a ukazovat nesmyslné hodnoty srdeční frekvence, které neodpovídaly
realitě (z 55 tep/min na 205 tep/min). Výpadky přičítám vodnímu prostředí a nižší
průchodnosti signálu. Na suchu tento problém nenastal.

Technická specifikace


Pracovní teplota: od -10 °C do +50 °C.



Odolnost vůči vodě: do 50 m pod vodní hladinu.



Hrudní pás výdrž baterie: 2500 hodin.



Hodinky výdrž baterie: 2 roky.

Obrázek č. 5 Monitorovací zařízení Polar S610i
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4.1.3 Digitální teploměr Greisinger GTH 175/PT
K měření teplot vody a teploty vzduchu jsme využili digitální teploměr
Greisinger GTH 175/PT. Ten nám byl zapůjčen z ČTVUT FEL v Praze. Pro co největší
přesnost měření jsme zvolili digitální teploměr určený pro zjišťování teploty kapalin,
vzduchu a plynů. Při využití rtuťových teploměrů, bychom nezajistili stejnou přesnost
měřeni a také bychom museli delší dobu čekat na odezvu samotného teploměru (při
změně prostředí pro měření), než se ustálí na správné hodnotě.

Obrázek č. 6 Digitální teploměr Greisinger GTH 175/PT

Při měření nedocházelo se zařízením k žádným potížím. Reakce změny teploty
byla okamžitá a nedocházelo k žádným výpadkům při měření. Výpadky ve většině
případů souvisejí s nedostatečně nabitou baterií.

Technická specifikace


Rozsah měření: -199,9 °C až +199,9 °C.



Rozlišení: 0,1 °C.



Přesnost přístroje: 01 % z MH ±2 číslice (v rozsahu -70 °C…..+199,9 °C).



Provozní teplota: -30 °C …..+45°C.



Napájení: 1×9 V baterie typ IEC 6F 22 (životnost cca 200 hodin).



Snímač: Pt1000, 2-vodič.
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4.1.4 Další příslušenství
Ke zhotovení měření jsem využil další pomůcky, které ale nejsou pro realizaci
výzkumu nezbytné, anebo se dají bez problému nahradit jinými prostředky, které ale
budou stejně splňovat svůj účel.

Závaží
K stabilizaci a upevnění těla pod vodní hladinou jsme využili potápěčská závaží
přidělané na látkovém pásu. Jedno ze závaží (3 kg) bylo upevněno na pase probanda a
druhé (2,5 kg) nad koleny probanda. Závaží bylo vypůjčeno z katedry technických
sportů na UK FTVS. V případě závaží nedocházelo k žádným významným
komplikacím. Dalo by se hovořit jen o možnostech upevnění závaží k dalším částem
těla (např. kotníky a zápěstí).

Obrázek č. 7 Závaží

Metr
K měření výšky vodního sloupce, ve kterém byli probandi ponořeni, jsme
využili standardizovaného metru o délce 5 metrů.

Obrázek č. 8 Metr
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Potápěčská maska
Pro zakrytí obličeje a nosních dutin pod vodní hladinou jsme použili
potápěčskou masku. Měření jsme s maskou prováděli jak pod vodou, tak na suchu.
Maska by šla nahradit například plaveckými brýlemi a kolíčkem na nos. U masky byl
nepatrný problém, že zakrývala větší část obličeje, než by tomu bylo u brýlí, ale pro
jednoduchou reprodukovatelnost jsme zvolili potápěčskou masku.

Obrázek č. 9 Potápěčská maska

Podložka
Pro ležení na suchu jsme využili podložku, která se využívá ke cvičení na zemi.
Podložka měla zabránit prochladnutí probandů a zlepšení jejich komfortu, tak aby
nedocházelo z jejich strany k nevyžádaným pohybům.

Obrázek č. 10 Podložka na ležení
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4.2 Popis sledovaného souboru
Sledovaným souborem bylo 30 studentů (mužů) Fakulty tělesné výchovy a
sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Soubor byl vybrán tak, aby šlo o co
nejhomogennější skupinu. U vybraných studentů se dalo počítat s podobným
minimálním stupněm trénovanosti. Ta je daná překonáním přijímacích zkoušek na
FTVS. Dále všichni absolvovali alespoň jeden semestr výuky plavání. 26 probandů z 30
absolvovali na FTVS výuku potápění a potápěčský kurz. Všichni probandi se tedy na
vodní prostředí dokáží adaptovat. Nedělá jim problém zejména dýchání ve vodě a
ponoření obličeje pod hladinu. 7 z 30 probandů bylo nebo stále je závodními plavci. 20
z 30 probandů jsou vojáci z povolání. Věkový průměr všech probandů byl 23,7 let,
rozptyl hodnot 3,5 a směrodatná odchylka 1,9.

Základní informace:


Počet probandů: 30 osob.



Pohlaví: muži.



Věkový průměr: 23,7 let.



povolání: 30 probandů – studenti UK FTVS.

Etická komise a informovaný souhlas
K realizaci výzkumu a zejména k provádění testování na živých účastnících je
zapotřebí souhlas Etické komise UK FTVS a podepsaný informovaný souhlas od
zkoumaných probandů. Svým podpisem stvrzují souhlas s provedením měření a jsou
obeznámení s možnými riziky a ochranou osobních dat a údajů.
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4.3 Použité metody
Základním úkolem práce bylo zkoumání srdeční frekvence u vybraných
probandů. Jako metoda měření bylo použito neinvazivní zjišťování srdeční frekvence za
pomoci výše popsaného monitorovacího zařízení Polar S610i. Jedná se kvantitativní
výzkum.

4.3.1 Způsob a postup měření
Přípravy k měření byly započaty už před samotným sledováním srdeční
frekvence. Probandi byli instruováni, aby se den před měřením vyvarovali činností,
které by mohli ovlivnit jejich průběh klidové srdeční frekvence a následně i výzkum.
Měli jsme zejména na mysli požívání alkoholických nápojů, extrémně náročný
tréninkový program, dlouhý spánkový deficit.
Po příchodu do místnosti, kde se provádělo testování, se probandi převlékli do
plavek. Byl jim nasazen hrudní pás (snímač srdeční frekvence), potápěčská maska a
byla vyzkoušena funkčnost zařízení. První probíhalo měření na suchu. Probandi
zaujmuli polohu leh na zádech na podložce. V této pozici nesměli usnout a ani
komunikovat s okolím. Probandi nebyli vystaveni žádným rušivým vlivům v podobě
řeči a pohybů. V poloze leh na zádech nejprve setrvali pět minut bez měření tak,
abychom měli jistotu, že došlo k úplnému uklidnění organismu. Až po pěti minutách
probíhalo zaznamenávání srdeční frekvence po dobu dalších pěti minut. Po celou dobu
měli probandi na obličeji potápěčskou masku, která zaručovala, že budou (stejně jako
ve vodě) dýchat jen ústy.
Po ukončení měření na suchu neprodleně následovalo měření ve vodě. Měření
mělo totožný charakter a průběh jako měření na suchu. Probandi byli celí potopení pod
hladinou. Jediné, co jim zůstalo nad hladinou, byla ústa a malá část obličeje. Probandi
měli oproti lehu na zemi nad koleny a na bocích přidělané závaží (2,5 kg a 3kg).

Popis průběhu měření:


Základní poloha probanda při měření: leh na zádech.



Délka pobytu v základní poloze: 10 minut.



Délka zaznamenávání srdeční frekvence: 5 minut (druhá polovina z 10
minut v základní poloze).
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Specifikace měření na suchu: leh na podložce na zemi, potápěčská maska
na obličeji.



Specifikace měření ve vodě: leh ve vodě (26 cm), závaží nad koleny (2,5
kg), závaží na pasu (3 kg), potápěčská maska na obličeji, pouze ústa nad
vodou.



Posloupnost měření: 1. měření na suchu, 2. měření ve vodě.

Obrázek č. 11 Poloha těla při měření

4.4 Sběr dat
Sběr dat probíhal ve třech čtyřdenních blocích. Jak už bylo zmíněno výše,
měření se uskutečnilo v prostorech rehabilitačních van na katedře fyzioterapie na UK
FTVS.
Data v podobě grafického záznamu se po spuštění ukládala do přijímacího
zařízení (hodinek) Polar S610i. Nebylo tedy nutné kontrolovat nic jiného než správné
spuštění, zajistit spojení přijímače a snímače (signál se pod vodou zhoršil, bylo potřeba
jeho dosah sledovat), navlhčit snímač a probanda na suchu tak, aby snímač mohl
zaznamenávat srdeční frekvenci.
Dalším krokem při sběru dat bylo přenesení zaznamenaných souborů
z přijímacího zařízení (hodinek) do počítače a to pomocí infračerveného portu a
následně pomocí programu Polar precision performance SW, kde se už průběh srdeční
frekvence objeví v podobě grafu. Pro následné vyhodnocení, které je popsáno v kapitole
4.5 Analýza dat, jsme museli připravit v programu Microsoft Office Excel tabulku pro
zaznamenávání a vyhodnocení zjištěných dat.
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Základní informace:


Datum měření: 22. - 24. 1. 2014, 4. – 7. 2. 2014 a 11. – 13. 2. 2014.



Časová rozmezí měření: od 8:00 do 13:00.



Časová náročnost měření 1 probanda: 30 minut (10 minut měření na
suchu + 10 minut měření ve vodě + 10 minut příprava prostor).



Teplota vody při měřeních: 30,0 °C – 30,8 °C; průměr – 30,38 °C (měřeno
10 cm pod hladinou).



Teplota vzduchu při měřeních: 22,9 °C – 23,9 °C; průměr – 23,41 °C
(měřeno u země).



Výška vodního sloupce: 26 cm (s probandem).



Data: z grafu srdeční frekvence zaznamenání hodnoty po 15 sekundách
(celkem 20 hodnot v pěti minutách).

4.5 Analýza dat
Analýzu dat můžeme rozdělit do několika postupných kroků:


Analýza křivky v programu Polar precision performance SW.



Přenesení vybraných dat u všech probandů do tabulky v programu Microsft
Office Excel a jejich připravení pro statistické zpracování.



Statistické zpracování v programech NCSS 2007 a IBM SPSS statistics 22.

4.5.1 Polar precision performance SW
Program vyhodnotil průběh jednotlivých měření srdeční frekvence u probandů
pomocí křivky v čase. Zjistili jsme průměrnou srdeční frekvenci z celého
zaznamenaného úseku. Hlavním úkolem bylo využití možnosti zjištění srdeční
frekvence v přesně stanovený čas. Pro další statistické vyhodnocení byly využity
hodnoty v intervalech po 15 sekundách (v 5 minutách 20 hodnot). 20 intervalů bylo
zvoleno z důvodu eliminace extrémních krátkodobých hodnot v záznamech srdeční
frekvence. Pokud bychom statisticky porovnávali pouze průměrnou srdeční frekvenci,
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mohlo by pak dojít k ovlivnění průměrné srdeční frekvence extrémním vychýlením
hodnot.

Graf č. 3 Záznam srdeční frekvence v programu Polar precision performance SW

4.5.2 Záznam dat do Microsoft Office Excel
Získaná data jsme shromažďovali do tabulek, tak aby s nimi byla možná další
práce (statistické vyhodnocení pomocí programu NCSS 2007). Už v tabulkách jsme
provedli základní statistické úkony, jako je výpočet aritmetického průměru, směrodatné
odchylky a rozptylu. Nakonec jsme je ale využili (i s dalšími daty) z použitého
statistického programu. Způsob jakým byla data do tabulky zaznamenávána je
vyobrazen v příloze č. 3.
V Tabulkovém vyhodnocení jsou jednotlivé časové body zaznamenány podle
místa provedení značkami OUT – měření na suchu a IN – měření ve vodě. K těmto
dvěma označením jsou dále přidělena čísla určená dle odpovídajícího času. Například
druhá minuta a třicátá vteřina při měření ve vodě je označena jako IN230. Podle tohoto
klíče jsou označena i další data.

4.5.3 Vyhodnocení výsledků ve statistických programech
K vypracování statistického vyhodnocení výsledků jsme použili dva počítačové
programy. Jeden slouží k ověření normality dat (NCSS 2007) a druhý ke zpracováním
ostatních, níže uvedených statistických úkonů (IBM SPSS statistics 22). Oba umožňují
při pochopení ovládání, jednoduchý způsob vyhodnocení zvolených dat. Programy
vytvoří přehledné tabulky a provedené zvolené statistické úkony. Tato varianta
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vyhodnocení práce s naměřenými daty je mnohem jednodušší a rychlejší, než manuální
výpočet hodnot pro daný vzorec.

Ověření Normality v programu NCSS 2007
K ověření normality jsme využili několik testů, které se běžně k těmto účelům
používají. Možnost ověření normality pomoci sedmi testů je další z výhod, které
umožnuje výše zmíněný statistický program.
Každý z testů má svou výslednou hodnotu, která ale nemá u všech stejný
význam. Je zde uvedena zejména z důvodu možnosti případné zpětné kontroly.
U testu jsou také předloženy hodnoty:


Výsledná hodnota testu: Každý z testů má svou výslednou hodnotu, která
ale nemá u všech stejný význam. Je zde uvedena zejména z důvodu
možnosti případné zpětné kontroly.



Level testu: udává hladinu významnosti testu.



10 % (5 %) kritická hodnota v testu: Walker (2010) uvádí, že kritická
hodnota testu je spojena se stupni volnosti. Ke každému stupni volnosti je
přiřazena hodnota rovnající se zvolené hladině významnosti.
Rozhodnutí zda je u dat zvoleným testem potvrzena normalita, je určující pro

další práci s daty. Pokud by u dat nebyla potvrzena normalita, tak jsou data označena
jako neparametrická a pro jejich další zhodnocení by byl použit jiný test (nejspíše
Mann-Whitney U test), než u dat parametrických – u těchto dat je přijata normalita
(Walker, 2010)

Statistické vyhodnocení v programu IBM SPSS statistics 22
Deskriptivní statistika
u dat jsme zvolili pro přehled a další statistickou práci tyto statistické údaje:


Velikost souboru – n: určuje nám, kolik probandů se účastnilo výzkumu.



Rozsah naměřených dat - Rozsah: udává, jaký je rozsah mezi nejnižší a
nejvyšší hodnotou.
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Minimum: určuje nám nejnižší hodnotu souboru.



Maximum: určuje nám nejvyšší hodnotu souboru.



Střední hodnota souboru - Průměr: říká nám, jaká je střední hodnota
souboru při vydělení celkové hodnoty všech souborů počtem hodnot. Součet
všech odchylek je vždy roven nule.



Směrodatná odchylka: Průměrná míra odchylky v řadě čísel. Jde o
průměrnou míru, o níž se každé číslo od střední hodnoty odlišuje (Walker,
2010).



Rozptyl: Střední kvadratická odchylka určující variabilitu
rozdělení souboru náhodných hodnot kolem její střední hodnoty.

Korelace a korelační koeficient
Jak uvádí Walker (2010) pokud chceme zjistit, zda existuje vztah mezi dvěma
řadami čísel, mohu využít techniku zvanou korelace. Ta určuje právě sílu vztahu mezi
naměřenými hodnotami, nebo řadou naměřených hodnot. V našem případě jde o sílu
vztahu mezi srdeční frekvencí na suchu a ve vodě. Pokud nám vyjde, že je vztah mezi
dvěma hodnotami silný, můžeme činit další předpovědi. Sílu vztahu nám určuje tzv.
korelační koeficient.
Korelační koeficient nabývá hodnot od nuly do jedničky. Čím více se hodnota
blíží jedničce, tím větší vztah je mezi oběma veličinami. Naopak, když se číslo blíží
nule, je tento vztah slabý. V našem případě jsme použili Pearsonův korelační koeficient,
u něhož se dá předpokládat, že pokud je hodnota vyšší, než 0,8, je vztah vysoký.

Studentův párový t-test
Studentův párový t-test se používá v případě, pokud máme dvě řady výsledků a
chceme zjistit, zda a jak se od sebe liší. (Walker, 2010).
U testu jsou také předloženy hodnoty:


Standartní chyba střední hodnoty - na jejím základě můžeme posoudit, jak
dalece je naše střední hodnota důvěryhodná.
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95 % interval spolehlivosti - určuje interval hodnot, který zaručuje, že
pokud při měření byla způsobena chyba - je tímto intervalem eliminována.



Výsledek t – testu: určuje nám výslednou hodnotu testu.



Stupeň volnosti – df: je způsob jak, určit počet čísel, se kterými pracujeme.
Přičemž musíme vědět, kolik čísel jsme nashromáždili a kolik statistických
údajů jsme na jejich základě získali. Pokud máme např. počet výsledků 30,
použijeme číslo o jednu menší než je počet výsledků, tedy číslo 29.



Statistická významnost – sig: výsledná hodnota nám určuje, zda je výsledek
statisticky významný. Hladina významnosti je stanovena na hodnotě 0,05
Pokud je výsledek pod touto hodnotou můžeme říct, že je výsledek
statisticky významný. Pokud je výsledek nad touto hodnotou nelze
statistickou významnost potvrdit.

Anova
Jedním ze způsobů vyhodnocení dat je analýza rozptylu ANOVA (Analysis of
Variance). Tato analýza rozptylu nám umožňuje testovat, zda hodnota náhodné veličiny
má statisticky významný vliv na hodnotu znaku, který zkoumáme. Stejně tak umožňuje
testovat rozdíl mezi průměry několika skupin, které byly podrobeny působení různých
zásahů.
Anova také slouží ke zjištění, zda mezi dvěma, nebo více proměnnými jsou
významné rozdíly. Výhoda této metody je založena na faktu, že nejde o přímé
srovnávání aritmetických průměrů, ale jde o srovnávání rozptylů, které přesněji
charakterizují polohu dat kolem aritmetického průměru.
U testu jsou také předloženy hodnoty:


Součet čtverců - vyjadřuje, o jaké číslo klesne ve složitějším modelu (po
zařazení uvedeného znaku či kombinace) součet druhých mocnin odchylek
od odhadnutých středních hodnot.



Stupeň volnosti - df - je způsob, jak určit počet čísel, se kterými ve
výzkumu pracujeme. Přičemž musíme vědět, kolik čísel jsme nashromáždili
a kolik statistických údajů jsme na jejich základě získali. Zjednodušeně
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řečeno, pokud máme počet výsledků 30, použijeme číslo o jednu menší než
je počet výsledků, tedy číslo 29.


F hodnota - ukazuje na hodnotu testového kritéria, které porovnává dvojici
modelů.
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5 VÝSLEDKY
5.1 Ověření normality dat
Ověření normality jsme provedli u všech zvolených časových hodnot a to jak u
varianty ve vodě, tak na suchu. Ve všech případech (20 časových hodnot na suchu, 20
časových hodnot ve vodě) byla přijata normalita u všech testů, které jsme provedli. Pro
demonstraci dat jsou uvedeny výsledky z časového údaje 15 vteřin na suchu (OUT15) a
z časového údaje 15 vteřin ve vodě (IN15).

5.1.1 Normalita dat out15
U zobrazené kontroly normality v tabulce u hodnoty OUT15 vidíme, že u všech
jednotlivých testů je rozhodnutí normality potvrzeno (rozhodnutí zda budou data přijata
jako normálně rozložená, či nikoliv) Tento fakt je i přes relativně malý počet probandů,
dobrým ukazatelem. Data, u kterých je normalita potvrzena totiž mají v dalším
statistickém vyhodnocování mnohem větší sílu, než data bez normálního rozložení (i
když to by také nebránilo v další práci s nimi).

Testy

Hodnota testu

Level

10 %

5%

Kritická

Kritická

hodnota

hodnota v

v testu

testu

Rozhodnutí

Shapiro-Wilk W

0,9887356

0,9831559

0

0

Přijetí normality

Anderson-Darling

0,1997634

0,8846712

0

0

Přijetí normality

Martinez-Iglewicz

1,047213

0

1,148522

1,228175

Přijetí normality

Kolmogorov-Smirnov

7,524776E-02

0

0,146

0,159

Přijetí normality

D'Agostino Skewness

-0,6100251

0,5418452

1.645

1.960

Přijetí normality

D'Agostino Kurtosis

0,7307

0,464936

1.645

1.960

Přijetí normality

D'Agostino Omnibus

0,9061

0,635681

4.605

5.991

Přijetí normality

Tabulka č. 5 Ověření normality OUT15
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Níže je znázorněno grafické vyhodnocení dat. V prvním případě se jedná o tzv.
graf normálního rozdělení. Z něho je patrné, že data proložená křivkou se podobají
ideálnímu rozložení dat (tzv. zvonovitému tvaru křivky). Druhý graf znázorňuje, že
body, které leží v prostoru, jsou jen málo vychýleny od ideální lineární přímky, která je
proložena grafem.
Histogramof out15
12,0

C ount

9,0

6,0

3,0

0,0
35,0

45,0

55,0

65,0

75,0

out15

Graf č. 5 Normální rozložení dat – histogram OUT15

Normal ProbabilityPlot of out15
75,0

out15

65,0

55,0

45,0

35,0
-3,0

-1,5

0,0

1,5

Expected Normals

Graf č. 6 Rozložení dat Q-Q plot OUT15
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3,0

5.1.2 Normalita dat in15
Stejně jako u dat Out15 byla u nejdůležitějšího bodu (rozhodnutí o přijetí
normality) v tabulkovém přehledu přijata normalita u všech provedených testů.

Testy

Hodnota testu

Level

10 %
Kritická
hodnota
v testu

5%
Kritická
hodnota v
testu

Rozhodnutí

Shapiro-Wilk W

0,9885687

0,981842

0

0

Přijetí normality

Anderson-Darling

0,1516316

0,9609929

0

0

Martinez-Iglewicz

0,9869875

0

1,148522

1,228175

Kolmogorov-Smirnov

6,080184E-02

0

0,146

0,159

D'Agostino Skewness

-0,460135

0,6454194

1.645

1.960

D'Agostino Kurtosis

-0,4812

0,630370

1.645

1.960

D'Agostino Omnibus

0,4433

0,801202

4.605

5.991

Přijetí normality
Přijetí normality
Přijetí normality
Přijetí normality
Přijetí normality
Přijetí normality
Tabulka č. 6 Ověření normality IN15

I u dat In15 jsou pro názornost vyobrazeny dva grafy, potvrzující normalitu
zvolených dat. V histogramu k normálnímu rozložení dat, ale můžeme pozorovat rozdíl
křivky oproti hodnotě IN15. Křivka se méně podobá křivce ideální. Podobně tomu je i u
rozložení Q-Q plot, kde jsou data vychýlena od ideální přímky více, než tomu bylo u
OUT15. Přesto byla ve všech případech normalita potvrzena.
Histogramof in15
10,0

65,0

7,5

C ount

in15

Normal ProbabilityPlot of in15
75,0

55,0

45,0

5,0

2,5

35,0
-3,0

-1,5

0,0

1,5

3,0

0,0
35,0

Expected Normals

45,0

55,0

65,0

75,0

in15

Graf č. 7 Norm. rozložení dat – histogram IN15; Graf č. 8 Norm. rozložení dat – histogram IN15
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5.2 Deskriptivní statistická data
Z přehledu všech naměřených dat ve zvolených časových bodech (např. OUT15)
lze pozorovat několik zajímavých skutečností.
U porovnání rozsahu tepových hodnot v jednotlivých bodech mezi probandy
(mezi hodnotou nejnižší a nevyšší), lze pozorovat nejvyšší rozsah v bodě IN230, kdy
rozsah mezi nejnižší a nejvyšší naměřenou hodnotou byl 44 tepů/min. Naopak nejnižší
rozsah 25 tepů/min byl v bodě OUT200.
Už aritmetický průměr hodnot nasvědčuje tomu, že rozdíl mezi hodnotami
naměřenými na suchu a ve vodě bude nízký. Všechny hodnoty se pohybují v rozmezí
průměru od 57 tepů/min do 60 tepů/min.
Rozptyl a směr. odchylka hodnot se od střední hodnoty daných bodů významně liší.
Tento fakt je očekávatelný z pohledu na rozsah souboru.
Směr.

n

Rozsah

Minimum

Maximum

Průměr

out15

30

37

38

75

57,50

7,855

61,707

in15

30

37

38

75

57,40

8,896

79,145

out30

30

36

40

76

58,30

8,103

65,666

in30

30

36

40

76

57,00

8,702

75,724

out45

30

27

44

71

58,10

6,666

44,438

in45

30

34

39

73

57,57

8,645

74,737

out100

30

26

43

69

58,50

7,133

50,879

in100

30

34

39

73

57,97

8,775

76,999

out115

30

29

41

70

59,17

7,428

55,178

in115

30

34

39

73

58,27

8,346

69,651

ou130

30

33

40

73

59,50

8,207

67,362

in130

30

38

39

77

58,57

8,328

69,357

out145

30

31

42

73

59,57

7,514

56,461

in145

30

38

39

77

57,90

8,699

75,679

out200

30

25

45

70

58,87

6,972

48,602

in200

30

43

39

82

58,27

9,217

84,961

54

Odchylka

Rozptyl

Směr.

n

Rozsah

Minimum

Maximum

Průměr

out215

30

30

45

75

58,73

6,982

48,754

in215

30

39

40

79

58,60

9,354

87,490

out230

30

30

43

73

58,97

7,256

52,654

in230

30

44

39

83

59,37

9,683

93,757

out245

30

30

44

74

59,13

7,682

59,016

in245

30

41

39

80

59,27

9,670

93,513

out300

30

35

42

77

59,33

8,108

65,747

in300

30

41

39

80

59,43

9,092

82,668

out315

30

36

41

77

59,53

8,274

68,464

in315

30

38

40

78

58,60

9,309

86,662

out330

30

37

42

79

58,93

8,047

64,754

in330

30

40

40

80

59,07

9,116

83,099

out345

30

32

43

75

58,50

7,361

54,190

in345

30

42

40

82

58,90

9,211

84,852

out400

30

28

41

69

58,63

7,632

58,240

in400

30

41

41

82

58,53

9,250

85,568

out415

30

31

42

73

58,93

7,511

56,409

in415

30

41

41

82

58,60

9,313

86,731

out430

30

29

42

71

59,00

7,278

52,966

in430

30

40

42

82

59,13

9,687

93,844

out445

30

43

42

85

59,93

9,105

82,892

in445

30

40

41

81

58,93

9,333

87,099

out500

30

35

42

77

58,80

8,160

66,579

in500

30

40

40

80

59,37

8,787

77,206

Tabulka č. 7 Přehled deskriptivních dat
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Odchylka

Rozptyl

5.3 Korelace
U jednotlivých časových hodnot byla provedena korelace pro zjištění, zda
existuje vzájemný vztah mezi dvěma měřeními. Mezi měřením srdeční frekvence na
suchu a srdeční frekvence ve vodě. Jelikož hranice pro určení významné závislosti je
hodnota korelačního koeficientu 0,8, můžeme konstatovat, že u 8 časových bodů byla
tato hranice překročena. U ostatních bodů se výsledný korelační koeficient této hodnotě
přibližoval. Žádná hodnota se nevyskytovala pod hranicí 0,7. Jen u měření OUT445 a
IN445 se to této hranici blížilo.
n

Korel. koef.

Sig.

Pair 1

out15 & in15

30

,821

,000

Pair 2

out30 & in30

30

,758

,000

Pair 3

out45 & in45

30

,776

,000

Pair 4

out100 & in100

30

,761

,000

Pair 5

out115 & in115

30

,806

,000

Pair 6

ou130 & in130

30

,841

,000

Pair 7

out145 & in145

30

,817

,000

Pair 8

out200 & in200

30

,791

,000

Pair 9

out215 & in215

30

,835

,000

Pair 10

out230 & in230

30

,775

,000

Pair 11

out245 & in245

30

,816

,000

Pair 12

out300 & in300

30

,784

,000

Pair 13

out315 & in315

30

,828

,000

Pair 14

out330 & in330

30

,754

,000

Pair 15

out345 & in345

30

,826

,000

Pair 16

out400 & in400

30

,797

,000

Pair 17

Out415 & in415

30

,758

,000

Pair 18

out430 & in430

30

,766

,000

Pair 19

out445 & in445

30

,709

,000

Pair 20

out500 & in500

30

,757

,000

Tabulka č. 8 Korelace
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5.4 Studentův párový t-test
Provedení statistické analýzy dat pomocí Studentova párového t-testu je pro nás
hlavním východiskem pro interpretaci výsledků, které mají říct, zda existuje statistická
významnost mezi klidovou srdeční frekvencí na suchu a klidovou srdeční frekvencí při
ponoření lidského těla pod 26 cm vysoký vodní sloupec.
První z informací, které je si potřeba při vyhodnocení dat párového t-testu
všimnout, je standardní chyba střední hodnoty (stř. chyba). Zde by měly být hodnoty
vůči směrodatné odchylce co možná nejnižší. Čím nižší je totiž hodnota této chyby, tím
lépe se dá odhadnout, jak to v širší populaci vypadá. Jde o tzv. míru nejistoty, zda při
rozšíření vzorku, by se hodnoty směrodatné odchylky změnily, či nikoliv. U vyšších
hodnot (vůči směrodatné odchylce) můžeme předpokládat, že se hodnoty změní). U
nižších hodnot (vůči směrodatné odchylce) můžeme počítat s udržením dané tendence
výsledků. V našem případě byla u všech porovnávaných párů naměřená hodnota
vysoká. Jedná se o hodnoty kolem 20 % vůči směrodatné odchylce, což nelze považovat
za nízkou hodnotu standardní chyby střední hodnoty.
U hodnot 95 % intervalu spolehlivosti si lze všimnout, že výsledky testu vždy
leželi v hranici, kdy jejich ovlivnění chybou při vykonávání testu, nebylo tak významné,
aby se dostali mimo spodní a horní hranici intervalu spolehlivosti. Ve většině případů
leží data (výsledky t- testu) téměř uprostřed těchto hodnot.
Pro zjištění statistické významnosti, ze které vycházíme pro hlavní hodnocení
celého testování, je podstatný poslední sloupec výsledků. Zde se žádná z hodnot
nepřibližuje číslu 0,05, což je hranice, do které jdou výsledky považovat jako statisticky
významné. Pokud by výsledky byly 0,05 a menší mohli bychom je považovat za
statisticky významné. Jediný pár (pár 7), který se této hodnotě přibližuje, dosahuje
hodnoty 0,080.
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Párové rozdíly
95 % Interval
spolehlivosti

Směr.
Průměr odchylka

Stř. chyba

Spodní

Horní

t

df

Sig.

Pair 1

out15 - in15

,100

5,115

,934

-1,810

2,010

,107

29

,915

Pair 2

out30 - in30

1,300

5,873

1,072

-,893

3,493

1,212

29

,235

Pair 3

out45 - in45

,533

5,457

,996

-1,504

2,571

,535

29

,596

Pair 4

out100 - in100

,533

5,716

1,044

-1,601

2,668

,511

29

,613

Pair 5

out115 - in115

,900

4,992

,911

-,964

2,764

,987

29

,332

Pair 6

ou130 - in130

,933

4,668

,852

-,810

2,676

1,095

29

,282

Pair 7

out145 - in145

1,667

5,026

,918

-,210

3,544

1,816

29

,080

Pair 8

out200 - in200

,600

5,648

1,031

-1,509

2,709

,582

29

,565

Pair 9

out215 - in215

,133

5,211

,951

-1,812

2,079

,140

29

,890

Pair 10

out230 - in230

-,400

6,123

1,118

-2,686

1,886

-,358

29

,723

Pair 11

out245 - in245

-,133

5,600

1,022

-2,224

1,958

-,130

29

,897

Pair 12

out300 - in300

-,100

5,732

1,046

-2,240

2,040

-,096

29

,925

Pair 13

out315 - in315

,933

5,245

,958

-1,025

2,892

,975

29

,338

Pair 14

out330 - in330

-,133

6,101

1,114

-2,412

2,145

-,120

29

,906

Pair 15

out345 - in345

-,400

5,197

,949

-2,341

1,541

-,422

29

,676

Pair 16

out400 - in400

,100

5,598

1,022

-1,990

2,190

,098

29

,923

Pair 17

out415 - in415

,333

6,093

1,112

-1,942

2,609

,300

29

,767

Pair 18

out430 - in430

-,133

6,224

1,136

-2,457

2,191

-,117

29

,907

Pair 19

out445 - in445

1,000

7,032

1,284

-1,626

3,626

,779

29

,442

Pair 20

out500 - in500

-,567

5,935

1,084

-2,783

1,649

-,523

29

,605

Tabulka č. 9 Studentův t-test
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5.5 Analýza rozptylu - ANOVA
Stejně jako u Studentova párového t-testu jsme chtěli analýzou rozptylu zjistit
závislosti výsledků v naměřených hodnotách. U t-testu šlo pouze o porovnání srdeční
frekvence na suchu a vodě v daném časovém bodě. Anova nám umožnila srovnat
výsledky průměru jedné skupiny se všemi průměry všech ostatních skupin. Výsledkem
tohoto porovnání je hodnota F testu (F), které můžeme vidět níže v tabulce.
Stejně jako u Studentova párového t – testu je v tabulce uvedena hodnota
hladiny významnosti. U těchto hodnot si můžeme všimnout, že ani při porovnání mezi
jednou a všemi ostatními skupinami se hladina významnosti nepřibližuje hodnotě 0,05 a
menší. Tato hodnota je kritická pro určení statistické významnosti.

A15

A30

A45

A100

A115

A130

Součet čtverců

df

Prům. čtverců

F

Sig.

Mezi skupinami

,150

1

,150

,002

,963

Ve skupinách

4084,700

58

70,426

Celkem

4084,850

59

Mezi skupinami

25,350

1

25,350

,359

,552

Ve skupinách

4100,300

58

70,695

Celkem

4125,650

59

Mezi skupinami

4,267

1

4,267

,072

,790

Ve skupinách

3456,067

58

59,587

Celkem

3460,333

59

Mezi skupinami

4,267

1

4,267

,067

,797

Ve skupinách

3708,467

58

63,939

Celkem

3712,733

59

Mezi skupinami

12,150

1

12,150

,195

,661

Ve skupinách

3620,033

58

62,414

Celkem

3632,183

59

Mezi skupinami

13,067

1

13,067

,191

,664

Ve skupinách

3964,867

58

68,360

Celkem

3977,933

59

59

A145

A200

A215

A230

A245

A300

A315

A330

A345

Součet čtverců

df

Prům. čtverců

F

Sig.

Mezi skupinami

41,667

1

41,667

,631

,430

Ve skupinách

3832,067

58

66,070

Celkem

3873,733

59

Mezi skupinami

5,400

1

5,400

,081

,777

Ve skupinách

3873,333

58

66,782

Celkem

3878,733

59

Mezi skupinami

,267

1

,267

,004

,950

Ve skupinách

3951,067

58

68,122

Celkem

3951,333

59

Mezi skupinami

2,400

1

2,400

,033

,857

Ve skupinách

4245,933

58

73,206

Celkem

4248,333

59

Mezi skupinami

,267

1

,267

,003

,953

Ve skupinách

4423,333

58

76,264

Celkem

4423,600

59

Mezi skupinami

,150

1

,150

,002

,964

Ve skupinách

4304,033

58

74,207

Celkem

4304,183

59

Mezi skupinami

13,067

1

13,067

,168

,683

Ve skupinách

4498,667

58

77,563

Celkem

4511,733

59

Mezi skupinami

,267

1

,267

,004

,952

Ve skupinách

4287,733

58

73,926

Celkem

4288,000

59

Mezi skupinami

2,400

1

2,400

,035

,853

Ve skupinách

4032,200

58

69,521

Celkem

4034,600

59

60

A400

A415

A430

A445

A500

Součet čtverců

df

Prům. čtverců

F

Sig.

Mezi skupinami

,150

1

,150

,002

,964

Ve skupinách

4170,433

58

71,904

Celkem

4170,583

59

Mezi skupinami

1,667

1

1,667

,023

,879

Ve skupinách

4151,067

58

71,570

Celkem

4152,733

59

Mezi skupinami

,267

1

,267

,004

,952

Ve skupinách

4257,467

58

73,405

Celkem

4257,733

59

Mezi skupinami

15,000

1

15,000

,176

,676

Ve skupinách

4929,733

58

84,995

Celkem

4944,733

59

Mezi skupinami

4,817

1

4,817

,067

,797

Ve skupinách

4169,767

58

71,893

Celkem

4174,583

59
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6 DISKUSE
V diskuzi se budeme obracet ke třem okruhům, které se týkají přínosu a
významu naší práce. Prvním okruhem je srovnání našich výsledků s ostatní dříve
publikovanou literaturou. Druhým okruhem je seznámení s důvody, které vedly k
omezením naší studie, které teoreticky mohou ovlivnit návaznost na tento výzkum,
anebo jeho reprodukovatelnost. Třetí oblastí je přehled dalších možností jak lze
výsledky výzkumu vyložit, protože nejen námi zvolené statistické vyhodnocení lze
použít pro interpretaci dat.
Jak jsme uvedli v přehledu literatury, v minulosti bylo provedeno několik
výzkumů zabývajících se změnou srdeční frekvence ve vodním prostředí. Ve většině
případů jde o zahraniční literaturu, nebo zahraniční vědecké články. Přesto se budeme
věnovat zejména práci Suchomelové (2009), která stejně jako naše práce, vznikla na
UK FTVS.
Suchomelová (2009) ve své práci prováděla porovnávání srdeční frekvence na
suchu s několika dalšími polohami ve vodě. Jedna z nich byla i poloha vleže, která se
dala srovnat s námi zvolenou polohou. Měření bylo provedeno na 45 probandech a
stejně jako v našem případě byly výsledky vyhodnoceny studentovým párovým ttestem. V našem případě byla hodnota p (hodnota hladiny významnosti) u všech
změřených hodnot více jak 0,05. I v případě práce Suchomelové byla hodnota vyšší,
přesněji p=0,7983, hodnota t (výsledek t testu, pro rozhodnutí o pravdivosti) byla
0,2571. Z důvodu využití vyššího počtu probandů než jsme využili v naší práci my a
také z pohledu podobnosti realizace obou měření, můžeme konstatovat, že výzkum
potvrdil naší nulovou hypotézu. I přes výraznou podobnost realizace (porovnávání
srdeční frekvence ve vodě v klidové poloze na zádech), je zde několik faktů, které
výsledky mohly zkreslit. Monitorování srdeční frekvence probíhalo pouze po dobu 2
minut a v práci není zmínka o uklidnění organismu pro zjišťování klidové srdeční
frekvence. Toto by mohl být problém zejména ve vodě. Zde měření neprobíhalo
v naprostém ponoření organismu, ale probandi leželi na dvou nadlehčovacích pásech.
Právě polohování pro správnou pozici těla před měřením a nedostatečné ponoření
organismu mohlo zkreslit výsledné hodnoty měření. I přes tyto fakta si myslíme, že
výzkum správně podporuje naší nulovou hypotézu.
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V zahraniční literatuře uvádí McEvoy (1985), že při vodorovné fyzické práci ve
vodě, by se mělo odečítat v průměru 10 tepů/min od naměřené hodnoty. Na základě
námi naměřených výsledků tyto výsledky nepodporujeme. Z pohledu objektivnosti,
s tímto tvrzením také nemůžeme souhlasit. Projev klidové srdeční frekvence totiž může
být v populaci rozdílný klidně až od 20 tepů/min (tento údaj je brán z námi naměřených
výsledků). Při zátěži by tento rozdíl mohl být ještě vyšší. U člověka s klidovou srdeční
frekvencí 40 tepů/min by pokles o 10tepů/min byl 25 %. Na druhou stranu u člověka
s klidovou srdeční frekvencí 60 tepů/min by pokles o 10 tepů/min byl pouze 16,6 %,
což znamená rozdíl 8,4 %. Proto by bylo lepší stanovení procentuální hodnoty odečtu,
než konkrétní hodnota srdeční frekvence.
Při pozorování výsledků (zejména pomocí grafické křivky) průběhu srdeční
frekvence během měření, nedocházelo u probandů k výrazným výkyvům hodnot. Tento
fakt by potvrzoval, že diving reflex není jevem, který by se projevoval po celou dobu
ponoření organismu pod vodní hladinu. Po nějaké době (zhruba 30 vteřin) dochází
k ustálení kardiovaskulárních parametrů srdečního rytmu a jeho hodnota se výrazněji
nemění do konce ponoření (Schagatay a kolektiv, 2001). Při našem výzkumu jsme
nezávisle na protokolu měření sledovali srdeční frekvenci i v době, kdy ještě nebyla
zaznamenávána pro následné vyhodnocení. Důvodem byl právě zmíněný diving reflex.
Shagatay a kolektiv (2004), totiž nejsou sami, kteří tvrdí (nebo to z textu vyplývá), že
diving reflex souvisí s dobou krátce po ponoření organismu a hlavně obličeje do vody
(podráždění vláken trigeminálního nervu má být důvodem samotného diving reflexu).
Při pozorování změny srdeční frekvence po ponoření, jsme u většiny probandů zjistili
pokles až na nižší hodnoty, než dosahovali při zaznamenávání pro vyhodnocení. Tento
fakt, lze brát jako možnost vytvoření další práce s touto problematikou. Minimálně má
význam zaznamenávat srdeční frekvenci hned po vstupu do vody. V našem případě
tomu tak nebylo. Výhodou jsou dnešní technologie. Ty umožňují selekci přesně
vybraného časového úseku ze zaznamenaných dat.
Našeho měření se zúčastnili pouze probandi, kteří mají zkušenost s plaváním a
jsou adaptování na vodní prostředí více než běžná populace. Pokud, ale budeme brát
v potaz tvrzení Čechovské, Novotné a Milerové (2003), že u závodních plavců se
vlivem adaptace na vodní prostředí a dokonalé techniky nevykazují tak výrazné rozdíly
srdeční frekvence na suchu a ve vodě, nemohli bychom do této skupiny naše probandy
začlenit. Pouze 3 z nich jsou totiž závodními plavci.
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O vlivu diving reflexu na snížení srdeční frekvence se dá diskutovat také z důvodu, že
někteří autoři uvádějí (např. Baran, 2010), že diving reflex souvisí reflexní zástavou
dechu – apnoe, ke které ale v našem případě nedocházelo, protože probandi měli celou
dobu ústa nad vodou.
Jak u zjišťování srdeční frekvence, tak u diving reflexu, hraje podstatnou roli
teplota vody, ve které je výzkum prováděn. Bohužel literatura se neshoduje, jak se liší
srdeční frekvence při ponoření do vody o různé teplotě. Kasse a kolektiv (2010) uvádějí,
že nezjistili významnější rozdíl hodnot při teplotách vody 31 °C, 36 °C, 39 °C. Oproti
tomu Lees (2007) uvádí snížení srdeční frekvence při teplotě 30 °C o 8 tepů/min, při
teplotě 25 °C o 15 tepů/min oproti měření na suchu. Při našem měření byla teplota vody
v rozmezí 30 °C – 30,8 °C. V konfrontaci s literaturou nelze určit, jaký vliv měla tato
teplota na ovlivnění srdeční frekvence. Také nemůžeme určit, zda rozptyl teplot při
našem měření, měl na výsledky vliv.
Abychom vyřešili problém hydrostatické vztlakové síly, kterou popisujeme
v přehledu literatury, museli jsme tělo zatížit závažím. Bez závaží by bylo tělo
nadnášeno a probandi by neleželi ve vodě uvolněně. I přesto, že bylo závaží na
látkovém pásu připevněno kolem pasu a nad koleny, dalo by se přemýšlet o změně
realizace měření. Důvodem je zpřesnění podmínek pro další výzkumy, které by chtěli
naší práci ověřit, nebo na ni navázat. Dvě zmíněná závaží by měla být doplněna o
závaží přidělané kolem zápěstí, tak aby nedocházelo k nadnášení paží. Dále je vhodné
se zabývat nadnášením oblastí hlavy a krku. Naším prvním záměrem bylo, aby probandi
dýchali přes šnorchl, nebo trubici. Chtěli jsme totiž, aby probandi měli na dně
položenou i hlavu, ale šnorchl by snížil přirozenost dýchání a zvýšil dechové odpory.
Předvídali jsme, že probandi by na šnorchl reagovali rozdílně. Probandi dýchali přímo
ústy, ale tím pádem nemohli mít hlavu potopenou stejně jako ostatní části těla. Na
druhou stranu, nebyla hlava nadnášena v takové míře, aby ji mohli mít v úplně
přirozené poloze. Podle vyjádření některých z nich, museli pracovat se svaly v oblasti
zad a krku, tak aby udrželi stále stejnou polohu. Nešlo o velké úsilí, ale přesto museli
vyvinout svalovou sílu pro udržení ustálené polohu. Pro příště bychom doporučili
podložení hlavy, tak aby se tyto okolnosti eliminovali.
Faktorem, který také omezoval realizaci naší práce, byly prostory, kde se měření
uskutečnilo. Obecně byl problém s vyhledáním prostor a hlavně vany (bazénu), která
rozměrově umožnila leh na zádech bez skrčení nohou. Jak je uvedeno výše,
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nejideálnější prostory jsme našli na UK FTVS na katedře fyzioterapie. Vana, kterou
jsme využívali, nebyla nikdy dříve napuštěna a až při našem testování jsme zjistili, že
přívod studené vody je poničen a nemůžeme ho využívat. Regulace teplé vody
probíhala zdlouhavě pomocí sprchy z druhé vany. Na základě této skutečnosti bylo
jednotné nastavení teploty vody obtížné a omezující vůči přesnosti nastavení. Nešlo
zaručit ani rovnoměrné promíchání teplé a studené vody, i když jsme se o něj snažili.
Pokud by tyto problémy nevznikli, mohli bychom využít digitální nastavení teploty
pouze v řádech celých stupňů. Přesnější výběr příslušenství vany neumožňovalo.
Stejně jako nastavení teploty vody byl problém s ovlivnění teploty vzduchu.
Prostory kde jsme měření prováděli, jsme nevyužívali sami a byli jsme podřízeni
potřebám ostatních, nemohli jsme tím pádem ovlivňovat ani nastavení teploty. Přesto
byl maximální rozdíl hodnot při měření jen 1 °C. Pro další práce by bylo ideální mít
možnost nastavení teploty ovlivnit.
Při našem nastavení teploty vody v rozmezí 30 °C – 30,8 °C jsme u probandů
pozorovali rozdílnou reakci na teplotu vody, někteří nám sami řekli, že jim ve vodě byla
trochu zima. Jiným naopak přišla voda zvolená správně, tak že zimu nepociťovali.
Nelze ani na základě literatury určit, jak významný vliv teplota na srdeční frekvenci
měla. Podle našeho názoru, by ale měla být příště teplota vody zvolena tak, aby se co
nejvíce blížila teplotě člověka (zhruba 35,2 °C). Není to sice teplota podobná vodě
v plaveckém bazénu, ale protože jde o statickou polohu vleže trvající 10 minut a voda je
mnohem vodivější než vzduch, byla by tato vyšší teplota podle našeho názoru
vhodnější.
Z důvodů časové náročnosti měření a časového omezení pro využívání prostor
s rehabilitačními vanami, jsme pro všechny probandy nemohli zajistit měření ve stejný
den a hlavně ve stejnou časovou dobu. Dá se předpokládat, že reakce organismu na
hodinu kdy bylo měření realizováno, může být odlišná. Ideální stav by byl, kdyby
měření mohla být realizováno v horizontu 2 hodin ve více dnech.
Naše měření probíhalo ve statické poloze, což by také mohlo zkreslit reálné
výsledky. Dosažené hodnoty srdeční frekvence jsou podstatně nižší, než by byly při
fyzické činnosti. Není jasné, jak by tento fakt výsledky změnil, ale v našich podmínkách
není test za pohybu realizovatelný. Nejsme schopni vytvořit ve vodě a na suchu totožný
odpor a stejný pohyb.
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K vyhodnocení výsledků jsme zvolili statistické metody, které už je vhodné u
vzorku 30 probandů využít. Naším hlavním výstupem je zjištění, že mezi srdeční
frekvencí na suchu ani ve vodě není statistická významnost. Data ale můžeme sledovat i
z individuálního hlediska. U 14 probandů jsme zaznamenali pokles srdeční frekvence, u
4 zůstala stejná a u 12 probandů byl zaznamenán nárůst. V dalších pracích by mohlo být
přínosné sledovat rozdíly změny u jednoho a více probandů při více opakováních v
námi zvoleném postupu. Z výsledků bychom poté mohli usuzovat, zda není vhodnější
zjistit si u člověka reakci jeho organismu na vodní prostředí. Tento postup by mohl najít
využití například u závodních plavců, kteří potřebují znát svou srdeční frekvenci. Pokud
by byl zjišťován konkrétní rozdíl hodnot, tak navrhujeme, aby se tak dělo v procentech.
Pokud se rozdíl stanoví pouze pomocí srdeční frekvence, tak nemá pro každého člověka
stejnou váhu. Navrhujeme následující protokol: srdeční frekvence na suchu = 100 %,
výsledná hodnota = rozdíl tepů (na suchu – ve vodě) přepočtený na procenta na základě
srdeční frekvence na suchu.
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7 ZÁVĚR
V práci jsme porovnávali klidovou srdeční frekvenci na suchu a ve vodě. Naším
cílem bylo zjistit, zda se srdeční frekvence ve vodě změní. Tento cíl jsme splnili.
Stanovili jsme si nulovou a alternativní hypotézu. Naše výsledky, na základě
statistického porovnání zejména pomocí studentova párového t-testu, potvrdili nulovou
hypotézu. Vodní prostředí nebude mít signifikantní vliv na snížení srdeční frekvence.
Výzkumu se zúčastnilo 30 studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze.
Všichni mají zkušenost s plaváním a plaveckými sporty. Probandi se zúčastnili měření,
které obsahovalo sledování klidové srdeční frekvence vleže na suchu po dobu pěti
minut a sledování srdeční frekvence vleže pod vodou také po dobu pěti minut. Kromě
Studentova párového t-testu jsme ke statistickému vyhodnocení využili ověření
normality dat pomocí grafických i numerických vyjádření, deskriptivní statistická data,
analýzu rozptylu – Anova, Pearsonův korelační koeficient.
Po analýze výsledků jsme dospěly k závěru, že u žádného časového bodu v
porovnání tepových frekvencí (Body byly stanoveny po 15 vteřinách) není statistická
významnost. Hladina statistické významnosti byla určena hodnotou p=0,05. Jelikož
žádná z dvaceti hodnot nebyla pod touto hranicí, nemohli jsme přijmout alternativní
hypotézu.
Všechny stanovené úkoly práce byly splněny. Provedli jsme rešerši odborných a
vědeckých materiálů a zformulovali teoretická východiska. Vybrali jsme probandy a
vhodná prostředí pro obě měření. Získali jsme souhlas Etické komise UK FTVS.
Realizovali jsme měření klidové srdeční frekvenci na suchu a ve vodě s vodním
sloupcem 26 cm. Zpracovali jsme záznamy měření a provedli analýzu získaných dat.
Vyhodnotili jsme výsledky, sepsali diskuzi a stanovili závěry.
Pokud bychom měli z výsledků předložit závěr, který lze využít v praxi, je
namístě doporučit, aby se při činnostech ve vodě nekalkulovalo s hodnotami srdeční
frekvence vůči hodnotám naměřeným na suchu.
Doporučujeme na tuto práci navázat pomocí, v diskuzi již zmíněného,
intraindividuálního porovnání změn. Tento postup by mohl ještě více pomoci
k přesnému určení správné srdeční frekvence ve vodě.
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas probanda
Kolego, byl jsi vybrán jako vhodný proband do měření k mé diplomové práci.
Cílem tohoto sledování je porovnání klidové srdeční frekvence na suchu a ve vodě.
V rámci projektu budou provedena dvě měření. První část se týká měření srdeční
frekvence ve statické poloze vleže na suchu. Měření bude probíhat po dobu pěti minut,
na obličej bude zakryt potápěčskou maskou a na těle kovová závaží. Při realizaci
nehrozí žádné vnější nebezpečí. Druhá část bezprostředně navazuje na část první a
obnáší měření srdeční frekvence ve statické poloze vleže pod vodou (výška vodního
sloupce 40cm). Měření bude probíhat po dobu pěti minut, dýchání bude prováděno přes
dýchací trubici (šnorchl) a na obličej bude zakryt potápěčskou maskou. Realizace
probíhá v prostorách rehabilitačních van katedry fyzioterapie na UK FTVS.

Při

tomto měření nehrozí žádné nebezpečí ze zdravotního hlediska (jde o neinvazivní
metodu). Výsledky budou zpracovány a vyhodnoceny anonymně. V prezentaci
výsledků a jejich dokumentaci nebudou uveřejněny osobní informace (jméno, pohlaví,
rok narození). O tomto procesu měření a způsobu prezentace výsledků bude každý
proband informován před započetím výzkumu.

Příloha č. 3: Tabulka se zaznamenanými hodnotami z měření (vzorek)

PROB
1
PROB
2
PROB
3
PROB
4
PROB
5
PROB
6
PROB
7
PROB
8
PROB
9
PROB
10
PROB
11
PROB
12
PROB
13
PROB
14
PROB
15
PROB
16
PROB
17
PROB
18
PROB
19
PROB
20

Tepovka out
0:15 s

Tepovka in
0:15 s

Tepovka out
0:30 s

Tepovka in
0:30 s

Tepovka out
0:45 s

Tepovka in
0:45 s

45

43

48

45

50

47

38

38

40

40

44

39

57

62

61

58

61

58

52

52

53

53

54

55

58

59

61

60

58

66

57

54

59

52

58

52

53

49

59

48

60

54

48

51

47

52

52

54

61

58

62

57

62

58

54

58

54

56

54

55

57

56

56

58

57

57

59

62

60

60

60

65

58

69

59

76

61

70

46

45

49

49

48

48

61

61

57

64

55

62

75

65

76

68

68

66

67

70

66

69

65

73

63

66

66

62

66

65

69

68

72

68

70

68

51

49

50

46

53

46

Tabulka č. 4: Zaznamenané hodnoty z měření - vzorek

76

