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Abstrakt 

Název práce 

Analýza indikátorů vytrvalostních schopností u vybraných testů ve vztahu ke 

kontinuálnímu a intermitentnímu zatíţení 

Cíl práce 

Ověřit vhodnost a přesnost predikčních rovnic za účelem nepřímé estimace 

hodnoty VO2max z výkonů v terénních testech. Kritériem, se kterým byly vypočtené 

hodnoty porovnávány byl výsledek laboratorního spiroergometrického vyšetření. 

Metody 

Deset fyzicky zdatných muţů (24,5 ± 2,5 let, 179,5 ± 6,2 cm, 75,8 ± 4,9 kg,  

BMI 23,5 ± 1,3 kg/m
2
) absolovovalo čtyři různé testy. Laboratorní spiroergometrické 

vyšetření za účelem zjištění hodnoty maximální spotřeby kyslíku (VO2max) a 3 terénní 

testy (Cooperův test, Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 a 2). Výkony v 

terénních testech poté byly přepočítány pomocí predikčních rovnic na hodnotu VO2max. 

Výsledky 

Přímo naměřené hodnoty VO2max během laboratorní diagnostiky dosáhly 

průměrné hodnoty 58,24 ± 2,77 ml.kg
-1

.min
-1

. Průměrné estimované hodnoty VO2max 

z výkonů v Cooperově testu dosáhly hodnot 61,15 ± 3,73 ml.kg
-1

.min
-1

, v Yo-Yo IRT1 

52,46 ± 2,51 ml.kg
-1

.min
-1

 a v Yo-Yo IRT2 53,19 ± 1,56 ml.kg
-1

.min
-1

. Korelace mezi 

laboratorním měřením a Cooperovým testem (r = 0,76) byla jako jediná statisticky 

významná. Korelace mezi labororním měřením a Yo-Yo IRT1 (r = 0,54) a Yo-Yo IRT2 

(r = 0,41) nebyla statisticky významná. 

Klíčová slova 

vytrvalostní schopnosti, VO2max, maximální spotřeba kyslíku, Yo-Yo 

Intermittent Recovery Test, Cooperův test, predikce 

 

 



Abstract 

Title 

Analysis of the endurance indicators in selected tests in relation to continuous 

and intermittent loading 

Objectives  

The aim of this study was to examine the accuracy of the prediction formulas for 

indirect estimation VO2max from performances in the field tests. The criterion for 

comparing estimated values were results from laboratory spiroergometry test. 

Methods 

Ten physically active males (24,5 ± 2,5 years, 179,5 ± 6,2 cm, 75,8 ± 4,9 kg, 

BMI 23,5 ± 1,3kg/m
2
) performed four different test sessions. Laboratory treadmill test 

was used for the direct measurement of the maximal oxygen consumption (VO2max) and 

three field tests for indirect estimation of the VO2max (Cooper test, Yo-Yo Intermittent 

Recovery Test Level 1 and 2). All the performances from field tests were calculated 

using prediction formulas. 

Results 

Directly measured values of VO2max during laboratory testing were in average 

58,24 ± 2,77 ml.kg
-1

.min
-1

. Indirectly estimated values of VO2max from performances in 

the Cooper test were in average 61,15 ± 3,73 ml.kg
-1

.min
-1

, in Yo-Yo IRT1 

52,46 ± 2,51 ml.kg
-1

.min
-1

 and in Yo-Yo IRT2 53,19 ± 1,56 ml.kg
-1

.min
-1

. There was 

found large positive correlation between laboratory testing and Cooper test (r = 0,76). 

This correlation was the only one statistically significant. The correlations between 

laboratory testing and Yo-Yo IRT1(r = 0,54) and Yo-Yo IRT2 (r = 0,41) were not 

statistically significant.  

Keywords  

aerobic endurance, VO2max, maximal oxygen uptake, Yo-Yo Intermittent 

Recovery Test, Cooper test, prediction 
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Seznam použitých zkratek 

VO2max  Maximální spotřeba kyslíku 

O2  Kyslík 

ANP  Anaerobní práh 

PA  Pohybová aktivita 

R  Respirační kvocient 

TO  Testovaná osoba  

YYIRT  Yo-Yo Intermittent Recovery Test 

IRT1  Intermittent Recovery Test Level 1 

IRT2  Intermittent Recovery Test Level 2 

CNS  Centrální nervová soustava 

ATP  Adenosintrifosfát 

ADP  Adenosindifosfát 

CP  Kreatinfosfát 

La  Laktát (sůl kyseliny mléčné) 

SO  Slow oxidative (svalová vlákna typu I)  

FG  Fast glycolytic (svalová vlákna typu IIa) 

FOG  Fast oxidative-glycolytic (svalová vlákna typu IIb) 

UK   Univerzita Karlova 

FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 

STVS  Středisko tělesné výchovy a sportu 

AČR  Armáda České republiky 
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MO  Ministerstvo obrany 

BMI   Body Mass Index 

m  metr 

cm  centimetr 

kg  kilogram 

SMODCH Směrodatná odchylka 

n  počet subjektů 

r   korelační koeficient 
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1 Úvod 

Tělesná příprava vojáků včetně elitních jednotek a speciálních sil je u nás i ve 

světě ve velkém zaloţena na bězích a pochodech na dlouhé vzdálenosti ve výstroji. 

Přesuny na dlouhé vzdálenosti jsou charakteristické svým kontinuálním zatíţením. 

Během reálného nasazení v bojových operacích se ovšem voják můţe často setkat i 

s intermitentním zatíţením, kdy dochází ke střídání krátkých úseků, které jsou 

prováděny maximální nebo submaximální intenzitou s úseky s niţší intenzitou pohybu. 

Příkladem takových situací můţe být navázání kontaktu s nepřítelem nebo odpoutání se 

od něho pomocí taktických drilů.  

Potřeba pravidelného a standardizovaného testování fyzické zdatnosti u vojáků 

je dobře známa. Testování se zaměřuje zejména na základní sloţky zdatnosti pro 

potřeby sluţby v ozbrojených sloţkách – aerobní kapacitu a svalovou sílu/vytrvalost. 

Jelikoţ je laboratorní testování finančně a časově náročné, vyuţívá se terénního 

testování, které nám umoţňuje v krátkém čase s minimální materiální, finanční a 

personální náročností otestovat relativně vysoký počet osob.  

Aerobní zdatnost, někdy také nazývaná jako kardiorespirační zdatnost, je v 

Armádě České republiky odvozována z výkonu běţeckého Cooperova testu, který je 

zástupcem kontinuálního zatíţení. Ekvivalentním testem zjištující stav aerobní zdatnosti 

by mohl být ale také Yo-Yo test, který je zástupcem intermitentního zatíţení. Za zlatý 

standard mezi ukazateli úrovně vytrvalostních schopností jedince je povaţována 

laboratorně naměřená hodnota VO2max. Koběma výše zmíněným terénním testům jsou 

k dispozici predikční rovnice, které z překonané vzdálenosti nepřímo estimují hodnotu 

VO2max jedince. 

V této práci se budeme snaţit zjistit, jaká je přesnost estimace hodnot VO2max 

z výkonů v terénních testech Cooperova dvanáctiminutového běhu a Yo-Yo Intermittent 

Recovery TestLevel 1 a Level 2. Kritériem pro srovnání vypočtených hodnot bude 

laboratorně zjištěná hodnota VO2max. 
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2 Teoretická východiska práce 

V této části práce se věnujeme vysvětlení a definici základních pojmů, které jsou 

stěţejní pro vytvoření teoretického základu zvoleného tématu práce.  

2.1 Vytrvalostní shopnosti – struktura a klasifikace 

„Pohybové (motorické) schopnosti jsou vnitřní biologické předpoklady k 

pohybové činnosti“ (Pavlík, 2010) 

Vytrvalostní schopnosti se řadí mezi schopnosti kondiční (kondičně-energetické) 

a jsou determinovány převáţně faktory a procesy energetickými. Realizace pohybu je 

podmíněna způsobem získávání a vyuţívání energie. Dále se sem řadí také schopnosti 

silové a zčásti i rychlostní. (Měkota a Novosad, 2005) 

Pohled na vytrvalostní schopnosti a jejich členění se můţe lišit u různých oborů 

(antropomotorika, biomechanika, fyziologie, fyzilogie pohybové zátěţe, sportovní 

trénink apod.) Z tohoto hlediska se v klasifikaci vytrvalostních schopností nejčastěji 

uplatňují čtyři základní kritéria: (Hnízdil, 2011) 

 ÚČELOVÉ - dělení dle účelu rozvoje vytrvalosti, 

 STRUKTURÁLNÍ - počet svalů zapojených v průběhu motorické činnosti, 

 ČASOVÉ - doba trvání pohybového úkolu, 

 ENERGETICKÉ - způsob energetického krytí. 

 

Obrázek 1Schéma členění vytrvalostních schopností dle jednotlivých kritérií (Hnízdil, 2011)  
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V literatuře se můţeme setkat s celou řadou definic vytrvalostních schopností. 

Pro ilustraci uvádíme tyto: 

 „Komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle 

nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase.“ (Dovalil a Choutka, 2012) 

 „Schopnost vykonávat opakovanou pohybovou činnost bez snížení efektivnosti 

po relativně dlouhou dobu.“ (Kasa, 2001) 

 „Vytrvalost je pohybová schopnost charakterizovaná vysokou ekonomizací 

práce nervosvalového systému. Uvolňuje se menší množství energie v časové 

jednotce, ale celkově se vykonává velký objem práce. Typické je zatížení 

kardiorespiračního systému a dynamická pohybová činnost bez podstatných 

známek únavy.“ (Bartůňková a kol., 2013) 

 

2.2 Fyziologické aspekty vytrvalostních schopností 

Existuje mnoho faktorů, které rozhodují o výkonu vytrvalostního sportovce. 

Rozsah, ve kterém lze tyto faktory pomocí tréninku zlepšit, souvisí s genetickým 

potenciálem jedince (např. maximální aerobní kapacita a typ svalových vláken), 

zatímco jiné faktory (např. laktátový práh, ekonomika pohybu) jsou více limitovány 

trénovaností jedince. Další faktory, které ovlivňují vytrvalostní výkon mohou být 

výţiva, stupeň hydratace organismu, odpočinek a psychický stav jedince. (Hoffman, 

2014) 

Zvonář, Duvač a kol. (2011) uvádějí, ţe fyziologie a psychologie definují 

vytrvalostní schopnosti jako schopnost odolávat únavě. Psychologie navíc sleduje 

otázku výkonové motivace a vůle jedince, bez kterých není moţné dlouhodobou a často 

stereotypní činnost realizovat.  

Biochemicky jsou vytrvalostní schopnosti podmíněny mnoţstvím energetických 

zásob, aktivitou oxidativních a neoxidativních enzymů. Fyziologicky kapacitou 

respiračního a kardiovaskulárního systému. Morfologicky jsou dány profilem svalu, 

zastoupením různích typů svalových vláken a kapilarizací svalu. Důleţitou roli mají 

také psychické činitele, jako je volní úsilí a schopnost překonávat nepřijemné stavy. 

(Dovalil a Choutka, 2012) 
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Dle Bartůňkové (2014) jsou vytrvalostní schopnosti podmíněny: 

a) Morfologicky 

 Systémově (vytrvalecký somatotyp, niţší výška, niţší hmotnost a niţší % 

tuku), srdeční hypertrofie excentrického typu (zejména levé komora – 

“sportovní srdce”), vysoká kapilarizace svalstva, 

 Buněčně (↑ mnoţství SO vláken, ↑ počet mitochondrií). 

 

b) Funkčně 

 Práce kardiorespiračního systému (ekonomizace činnosti – vagotonie, 

velká funkční kapacita, ↑ trasnportní kapacita pro O2), 

 Práce nervosvalového komplexu, vyváţenost excitačních a inhibičních 

dějů v CNS, koordinace práce antagonistických svalových skupin, 

ekonomický dynamický pohybový stereotyp. 

 

c) Biochemicky 

 ↑ mnoţství substrátů – glykogen, tuk, 

 ↑ kapacita oxidativních enzyme se ↑ schopností rychlé mobilizace 

oxidativního metabolismu, vysokou aerobní kapacitou – vysokými 

hodnotami VO2max, 

 ↑ mnoţství myoglobinu, 

 ↑ utilizace tuků. 

Dle Bartůňkové a kol. (2013) je vytrvalost geneticky determinována asi ze 70%, 

hodnoty maximální srdeční frekvence z 50% a VO2max asi ze 40%.  

Tabulka 1Genetické předpoklady pro různé pohybové schopnosti (Havlíčková a kol., 2008) 

Pohybová schopnost 
Odhad vlivu genetických 

dispozic 

Síla - statická 55% 

Síla – výbušná 75% 

Rychlost 80-85% 

Vytrvalost 70% 

Obratnost 80% 
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Zvonář, Duvač a kol. (2011) uvádí, ţe výsledky výzkumů ukázaly, ţe dědičnou 

dispozicí v rozvoji jsou zejména: tělesná výška, stavba těla, flexibilita, latentní čas 

pohybové reakce, aerobní kapacita a vytrvalost, rychlostní a rychlostně-silové 

schopnosti, relativní svalová síla a maximální srdeční frekvence. Převáţný vliv 

prostředí je přisuzován rozvoji v absolutní svalové síle, frekvenci pohybů, 

metabolických ukazatelích a srdeční frekvenci při nízkém zatíţení. 

Tabulka 2Fyziologické adaptace vyplívající z vytrvalostního tréninku (Hoffman, 2014)  

Fyziologické adapatace na vytrvalostní trénink 

Kardiovaskulární Metabolické 

↑srdečního výdeje ↑ počtu mitochodrií 

↑ tepového objemu ↑ oxidačních enzymů 

↑ objemu krve a koncetrace 

hemoglobinu 
↑ hustoty kapilár 

↑ průtoku krve do 

pracujících svalů 
↑ metabolismu tuků 

↓ klidové tepové frekvence 

a krevního tlaku 

Moţné ↑ obsahu 

myoglobinu 

 

2.2.1 Zdroje a typy krytí energetických potřeb organismu 

„Transportní systémy zajišťují výměnu respiračních plynů, dodávku 

energetických substrátů a dalších látek, pro jejichž zabezpečení je nezbytná spolupráce 

jak dýchacího, tak i oběhového systému. Bezprostřední odpověď na zatížení je možné 

rozdělit do dvou fází. V první fázi, trvající 30-45 s, dochází k rychlejším a výraznějším 

změnám, zatímco druhá fáze je charakterizována pomalejšími změnami. Při mírné a 

střední inenzitě zátěže se nastolouje tzv. rovnovážný stav, u vyšších stoupajících inenzit 

zatížení končí výkon v maximální intenzitě zatížení vyčerpáním“.  

(Bartůňková a kol., 2013) 

Organismus můţe pracovat ve 2 základních reţimech – bez přístupu kyslíku a za 

přístupu kyslíku. Pokud nemá organismus dostatek kyslíku, uplatňuje se metabolismus 

anaerobní, který z makroergních substrátů umoţňují pouze cukry. Tento systém je 

výhodný v rychlosti nástupu, nevýhodný nedostatečným energetickým ziskem a tvorbou 

kyseliny mléčné, vyvolávající pro organismus nepříznivou acidózu. Aerobní 

metabolismus je závislý na dodávce kyslíku s moţností metabolizovat tímto způsobem 

cukry, tuky případně i bílkoviny. Místem oxidoredukčních pochodů jsou buněčné 
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mitochondrie, ve kterých se odehrává tzv. Krebsův cyklus (někdy nazývaný teţ cyklus 

kyseliny citrónové). (Bartůňková a kol., 2013) 

Organismus energii čerpá z bezprostředních zdrojů, tzv. makroergních fosfátů 

(ATP, ADP, CP) nebo náhradních zdrojů, tzv. makroergních substrátů cukrů (glycidů), 

tuků (lipidů) a bílkovin (proteinů). Pří tělesném klidu či málo intenzivní práci je energie 

čerpána z ţivin smíšeně, zatímco během vysoce intenzivní svalové činnosti jsou 

jediným z makroergních substrátů, které mohou být metabolizovány anaerobní cestou 

(bez přístupu kyslíku) cukry(glukóza a glykogen). O tom, které makroergní substráty 

jsou přednostně metabolizovány nás informuje respirační kvocient (R), který nám udává 

poměr mezi vydýchaným oxidem uhličitým a spotřebovaným kyslíkem. Oxidují-li se 

glycidy tak R=1. Pro oxidaci tuků platí R=0,7 a při oxidaci bílkovin je R=0,8. 

(Bartůňková a kol., 2013) 

Jelikoţ svalová činnost vyţaduje dodávku energie, můţeme ji celkem snadno 

změřit za podmínek plně aerobního hrazení ze spotřeby kyslíku, protoţe známe 

energetický ekvivalent 1 ml kyslíku. (Máček a Radvanský, 2011) 

Podle intenzity fyzické zátěţe lze pohybovou aktivitu (PA) rozdělit do několika 

skupin lišících se dobou trvání, energetickými zdroji, stupněm metabolického zatíţení a 

vztahy mezi aerobním a anaerobním podílem metabolického krytí. (Bartůňková a kol., 

2013) 

 

Obrázek 2 Schéma časového uplatnění energetických zdrojů v počátku zátěţe (Máček a 

Radvanský, 2011) 

ATP = adenosintrifosfát, CP = kreatinfosfát  
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Glykolytický způsob uvolnění energie, nepřesně téţ nazývaný anaerobní, je 

velmi rychlý a uplatňuje se proto při krátkých intenzivních zátěţích trvajících asi do 1-2 

minut. Mnoţství energie dodané tímto způsobem je omezené, jelikoţ meziproduktem 

obsahujícím ještě další významnou zásobu energie, která je vyuţívána jinak je Laktát 

(La). Oxidativní fosforylace, nepřesně téţ nazývaná aerobní, probíhá pomaleji ale 

mnoţství takto dodané energie je prakticky omezené jen zásobou substrátů. Tento 

způsob se uplatňuje při dlouhodobějších vytrvalostních výkonech. Jeho vyšší výkonnost 

je ale limitována současnou schopností transportního systému, tj. oběhu a dýchání dodat 

co nejekonomičtější formou co největší mnoţství kyslíku (viz obrázek č. 2). (Máček a 

Radvanský, 2011) 

Druh energetického zdroje, který organismus vyuţije, závisí na druhu PA, její 

intenzitě i na stupni adaptace jedince na tělesnou zátěţ. Klidová spotřeba i PA nizké 

intenzity asi do 25% VO2max se hradí z větší části z tukových zásob. Se stoupající 

intenzitou roste podíl glukózy a přesáhne-li výdej energie 65-75% VO2max, klesá podíl 

energie získané z tuků pod 50%.  

Tabulka 3Pohybové aktivity z hlediska intenzity zatíţení (Havlíčková  a kol., 2008) 

Intenzita cvičení 

 

Maximální Submaximální Střední Mírná 

  krátká dlouhá  

Trvání Sekundy Desítky sekund Minuty Desítky minut Hodiny 

% nál. BM 20 000 10 000 5 000 1 000 500 

Zdroj energie ATP, CP 

Anaerobní 

glykolýza 

Glykolýza aerobní, 

anaerobní 

Glykolýza aerobní, 

lipolýza 

Glykolýza aerobní 

lypolýza 

Energie – kde Sval Sval Sval, krev Krev, sval  

Aerobně (%) 0-5 10-30 50 60-90 90-100 

Anaerobně(%) 100-95 90-70 50 40-10 10-0 

Aktivity sprint 400, 800 m běh 1,5-3 km běh Sportovní hry Rekreační sport 
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2.2.2 Oběhový systém 

Oběhový systém zajišťuje transportní funkci, tzn. přenos dýchacích plynů, živin, 

minerálů, vitamínů, enzymů, hormonů a také tepla. Předpokladem pro svalovou práci je 

především zajištění dostatečného přisunu kyslíku, energetických zdrojů a odvod 

katabolitů. (Bartůňková a kol., 2013) 

Srdeční frekvence je v dnešní době díky lehce dostupným sporttesterům jednou 

z nejsnáze monitorovatelných biologických parametrů jedince při posuzovaní odpovědi 

organismu na zatíţení. (Hnízdil a Havel, 2012)  

Srdeční frekvence je schopna reflektovat to, zda je jedinec unavený, 

přetrénovaný, nemocný atd. a poskytuje okamţitou informaci a stálou zpětnou vazbu o 

úrovni zatíţení, intenzitě cvičení a míře adaptace ve vztahu k celkové zdatnosti. 

(Benson and Connoly, 2012) 

Hodnoty srdeční frekvence ovlivňuje mnoho faktorů, které bychom mohli 

rozdělit do dvou skupin – vnitřní a vnější. Mezi vnitřní, fyziologické faktory patří věk, 

stav kondice, nemoc, únava, přetrénování, psychický stav, úroveň hydratace, poloha 

těla, uţívání farmak. Mezi vnější faktory (vlivy prostředí) ovlivňující srdeční frekvenci 

patří teplota a vlhkost vzduchu, chlad, nadmořská výška. (Hnízdil, 2011)  

2.2.3 Aerobní (AP) a anaerobní práh (ANP) 

Dle Bartůňkové a kol. (2013) je aerobní práh hypotetickým přechodem mezi 

aerobním pásmem metabolického krytí a smíšeným aerobně- anaerobním pásmem. 

Hodnota aerobního prahu se nachází mezi 1-2 mmol.l
-1

 laktátu. Intenzita činnosti 

odpovídá 40% VO2max (či 65% SFmax) u netrénovaných jedinců a aţ 70% VO2max 

(či 75 SFmax) u elitních vytrvalců. 

Anaerobním prahem nazýváme předěl mezi aerobním a anaerobním způsobem 

získávání energie. Anaerobní práh reprezentuje maximální intenzitu zatíţení, při které je 

ještě dostatečná rovnováha mezi vytvářením laktátu a jeho zuţitkováním. Díky tomu 

nedochází k výrazné metabolické acidóze. Hodnota anaerobního prahu je vyjádřena 

okamţikem nelineárního nárůstu kumulace kyseliny mléčné a jejích solí v krvi (laktátu). 

Literatura udává hodnotu okolo 4 mmol.l
-1 

ovšem můţe se individuálně lišit. U 

vytrvalostně trénovaných sportovců dosahuje anaerobní práh hodnot mezi 2-3 mmol.l
-1 

zatímco rychlostně a silově trénovaní jedinci dosahují hodnot ANP okolo 5-6 mmol.l
-1 
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krve.ANP můţeme stanovit pomocí 2 metod – Invazivní laktátové a neinvazivní. 

Nejpřesnějším způsobem je invazivní laktátová metoda, kdy provedeme odběr 

kapilarizované krve z prstu nebo ušního lalůčku. Neinvazivní způsob stanovení ANP 

vyuţívá změn ventilačně-respiračních parametrů a udává tzv. respiračně-ventilační práh. 

Nelineární vzestup koncentrace laktátu předchází zlomu v křivce výdeje oxidu 

uhličitého a následně i v křivce ventilační. (Bartůňková a kol., 2013) 

Noakes (2003) uvádí, ţe anaerobní práh představuje intenzitu zátěţe při níţ se 

začne více vyuţívat anaerobní glykolýza pro získání energie ve svalu. Osoby s lepší 

aerobní kapacitou mají tento práh při vyšší rychlosti běhu a vyšším %VO2max. 

Netrénovaní sportovci dosahují ANP při intenzitě aerobního metabolismu na úrovni 

50-60 % VO2max, oproti vytrvalostně trénovaným na 65-80, resp. 80-90 % VO2max. 

2.2.4 Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) 

Pod pojmem aerobní kapacita organismu rozumíme celkový objem energie 

uvolnitelné oxidativním způsobem. Tato kapacita je díky zásobě podkoţního tuku 

teoreticky neomezená. Základním ukazatelem je hodnota maximální spotřeby kyslíku - 

VO2max. (Bartůňková a kol., 2013) 

Maximální spotřeba kyslíku (maximální aerobní výkon, VO2max) je jedním  

ze základních ukazatelů vytrvalostních schopností, který zkoumá trasnportní kapacitu 

organismu. Biologický ukazatel VO2max (vyjádřený v ml.kg
-1

.min
-
1) udává maximální 

moţné mnoţství kyslíku, které můţe být dopraveno do tkání. Tato hodnota je zčásti 

dána dědičností. Tento podíl se odhaduje na 25-40%, někteří autoři (např. Bartůňková, 

2013) udávají aţ 70%. (Máček a Radvanský, 2011) 

Ve výkonnostní diagnostice zaujímá spotřeba kyslíku významné postavení. 

Společně se srdeční frekvencí a laktátem patří k nejdůleţitejším diagnostickým 

veličinám. Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) představuje schopnost organismu 

kyslík přijímat, transportovat a vyuţívat. (Neumann, Pfützner and Hottenrott, 2005) 

Přesnou hodnotu VO2max nám poskytne spiroergometrické vyšetření. V průběhu 

stupňovaného zátěţového testu jsou hodnoceny spiroergometrické parametry a hodnoty 

spotřeby kyslíku pomocí analyzátorů. Tento druh vyšetření jiţ není v současné době 

striktně omezen na prostory laboratoře. Díky mobilním spirometrickým analyzátorům 
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jej moţné sledovat hodnoty spotřeby kyslíku a dynamiku výměny plynů při zátěţi i 

v terénu. (Hnízdil, 2011) 

Existují dva základní způsoby, jak vyjádřit hodnotu  maximální spotřeby 

kyslíku. Absolutně v litrech za minutu (l.min
-1

) nebo relativně v mililitrech za minutu na 

jeden kilogram tělesné hmotnosti jedince (ml.kg
-1

.min
-1

). Hodnota VO2max je 

determinována z velké části genetickými dispozicemi jedince, moţný nárůst v rámci 

vytrvalostního tréninku se udává okolo 15-20%. (Heller, 1997). 

V praxi je tedy hodnota VO2max nejčastější vyuţívána k hodnocení stávající 

úrovně vytrvalostních schopností jedince. Hodnota je také vyuţívána pro predikci 

výkonnosti, přičemţ názor některých fyziologů je k tomuto odmítavý. Limitující faktory 

úrovně VO2max uvádí autoři Bassett and Howley (2000): 

 Difúzní kapacita pulmonálního systému, 

 Maximální srdeční výkon, 

 Transportní kapacita krve pro kyslík, 

 Charakteristika kosterního svalstva (periferní difúzní gradient,aktivita 

mitochondriálních enzymů, hustota kapilár). 

Hodnotu VO2max lze však chápat pouze jako potenciál organismu pro aerobní 

způsob získávání energie. Pro predikci výkonu ve vytrvalostních disciplínách není 

vhodné pouţívat pouze tento indikátor. Pro komplexnější pohled je potřeba vzít do 

úvahy i jiné indikátory vytrvalostního výkonu, např. hodnoty tzv. „anaerobního prahu“ 

a individuální ekonomiku pohybové činnosti. (Hnízdil a Havel, 2012) 

Fletcher et al. (2001) uvádí, ţe hodnotu VO2max mimo trénovanost jedince 

ovlivňují i následující faktory: 

 Pohlaví, 

 Dědičnost, 

 Věk, 

 Pohybové návyky, 

 Kardiovaskulární klinický stav. 

V literatuře se můţeme také setkat s pojmem maximální aerobní kapacita, která 

představuje celkové mnoţství mobilizovatelné energie, kterou lze získat aerobní 



21 

syntézou ATP. Jelikoţ nelze toto mnoţství energie přímo stanovit, vyuţívá se k tomuto 

účelu několik nepřímých ukazatelů, které mají vtah k aerobní zdatnosti, a to aerobní 

výkon (VO2max), pracovní účinnost, časová konstanta kinetiky VO2 a anaerobní práh. 

Nejdůleţitějším parametrem je aerobní kapacita s vysokými hodnotami VO2max. 

(Bartůňková a kol., 2013) 

Zatímco aerobní výkon je vyjádřen aktuální hodnotou maximální spotřeby 

kyslíku, je aerobní kapacita nepřímo charakterizována časem, po který je organismus 

schopen udrţet co nejvyšší hodnotu VO2. (Havlíčková a kol., 2008) 

Tabulka 4Vztah mezi procenty SFmax a VO2max (Benson and Connoly, 2012) 

Procento SFmax Odpovídající % VO2max Tréninková adaptace 

50% ~22% 
Pro trénované sportovce minimální 

55% ~28% 

60% ~42% 

Fáze I: základní vytrvalost 65% ~48% 

70% ~52% 

75% ~60% 
Fáze II: tempová vytrvalost (stamina) 

80% ~70% 

85% ~78% 
Fáze III: speciální vytrvalost (economy) 

90% ~85% 

95-100% ~93% Fáze IV: Rychlostní vytrvalost (speed) 

 

VO2 značí objem spotřebovaného kyslíku a VO2max vyjadřuje největší mnoţství 

kyslíku, které je jedinec schopen spotřebovat. Tento jev se obvykle děje, kdyţ je 

intenzita cvičení nejvyšší. Obecně řečeno, čím je jedinec zdatnější, tím vyšší je hodnota 

jeho VO2max. Odezva srdeční frekvence ukazuje, s jakou námahou srdečně cévní system 

pracuje na distribuci kyslíku, zatímco míra VO2 zahrnuje srdeční frekvenci, práci 

dýchacího system a vyuţití kyslíku ve svalech. Přestoţe se srdeční frekvenci i VO2 

zvyšuje společně se zvýšenou intenzitou, průběh není uplně lineární. 

(Benson and Connoly, 2012) 
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2.2.5 Druh svalových vláken 

Zvonář, Duvač a kol. (2011) uvádějí, ţe ze závěrů výzkumů fyziologů vyplývá, 

ţe sportovní trénink nemění tzv. „fibertyp“ jedince, tj. vzájemný poměr mezi pomalými 

a rychlými svalovými vlákny, ale jen zlepšuje jejich kvalitu. Tento poměr „fibertyp“ je 

tedy dědičným faktorem, který je daný kaţdému jedinci genotypicky.  

Nejčastěji se setkáme s dělením svalových vláken na 2 základní druhy: pomalá 

svalová vlákna (typ I) a rychlá svalová vlákna (typ II). Rychlá svalová vlákna mohou 

být dále rozdělena na vlákna typu IIa a IIb. Lidské svaly obsahují geneticky určený mix 

obou typů vláken. Průměrný člověk, má přibliţně 50% pomalých a 50% rychlých 

svalových vláken ve většině svalů pouţívaných pro pohyb. (McArdle, Katch and Katch, 

2006) 

I přes řadu nových poznatků o svalové plasticitě lze povaţovat za stále platné 

rozdělení svalových vláken do tří typů. Pomalá vlákna typu I tvoří 45-55% ve svalech 

horních a dolních končetin. Zbytek tvoří rychlá vlákna typu II, jejichţ subtypy lze i 

nadále dělit na rychlá oxidativní a rychlá glykolytická. Procentuální zastoupení 

pomalých a rychlých vláken má velkou genetickou variabilitu a mění se i s věkem. 

Sportovci provozující sporty s převahou rychlosti mají oproti vytrvalcům na dolních 

končetinách někdy i dvakrát vyšší zastoupení rychlých vláken a naopak u vytrvalců 

pomalá oxidativní vlákna dominují. (Máček a Radvanský, 2011) 

 



23 

Dle Bartůňkové (2014) rozlišujeme morfologicky i funkčně 3 typy vláken: 

Tabulka 5Druhy vláken kosterního svalu (Bartůňková, 2014)  

SO = slow oxidative, FOG = fast oxidative-glycolytic, FG = fast glycolytic  

Označení SO (I) FOG (IIa) FG (IIb) 

Barva Červená Červená Bílá 

ATP Málo Středně Hodně 

Myoglobin Hodně Středně Málo 

Kontrakce 

Pomalá 

(tonické svaly) 
Střední 

Rychlá(fázick

é svaly) 

Unavitelnost Malá Střední Velká 

Převaha enzymů oxidativních Oxidativně glykolytických glykolytických 

U běţců na dlouhé tratě byl zjištěn vyšší počet svalových vláken typu I 

(přibliţně 70%) oproti běţcům na střední tratě a sprinterům. (Costill, 1976) 

 

2.3 Diagnostika vytrvalostních schopností 

Pro účely diagnostiky vytrvalostních schopností můţeme vyuţít širokou škálu 

testových nástrojů. Současná literatura uvádí celou řadu testů a mnoţství variant a 

modifikací původních testových protokolů. Dle Bartůňkové a kol. (2013) můţeme 

diagnostické nástroje dělit podle mnoha kritérií: 

 Účelu(vyšetřování populace, oslabených, sportujících nebo kontroly 

trénovanosti/predikce výkonnosti), 

 Převažujícího typu energetického krytí (aerobní/anaerobní, 

kombinované), 

 Typu zatížení (dynamické, statické, polohové atd.), 

 Intenzity zatížení (střední, submaximální, maximální, „supramaximální“), 

 Místa vyšetření (laboratorní a terénní testy), 

 Charakter testování (specifické a obecné testy). 

V prvé řadě to jsou laboratorní zátěţové testy stanovující přímo úroveň sdaného 

ukazatele(v našem případě VO2max)Druhou moţností je stanovení ukazatele nepřímo 

pomocí méně přesného odhadu pomocí terénních testů (Cooperův 12 minutový test, 
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Balkeho 15min test, Bouchard-Légerův test apod.) Principem těchto testů je odhad 

úrovně VO2max podle překonané vzdálenosti nebo dosaţené rychlosti běhu v nejvyšším 

absolvovaném stupni zátěţe v terénním testu. (Bartůňková a kol., 2013) 

Pro účely této práce se zaměříme na vybrané testy: 

 Cooperův dvanáctiminutový běţecký test (kontinuální zatíţení, terénní), 

 Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 a 2 (intermitentní zatíţení, terénní), 

 VO2max – Test maximální spotřeby kyslíku (laboratorní výkonnový test). 

 

Běţecké testy se často vyuţívají pro vyhodnocení aerobní kapacity jedince. Tyto 

testy jsou vhodnou alternativou k laboratornímu vyšetření maximální spotřeby kyslíku, 

jelikoţ výkon v běţeckém testu úzce souvisí s touto funkční sloţkou organismu. 

Běţecké testy s menší precizností odhadují aerobní kapacitu oproti měření v laboratoři, 

ale jsou jednodušší na provedení. Vyuţití běţeckých testů je tedy kompromisem mezi 

přesností estimace a jednoduchostí provedení terénního testu. Běţecký test musí 

splňovat určitá minimální kritéria a standardy aby mělo jeho pouţití smysl a poskytlo 

dostatečnou informaci. 

Aerobní a anaerobní kapacita jedince můţe ovlivnit úspešnost jedince v utkání a 

proto je důleţité vyhodnotit jeho schopnost v těchto oblastech. V minulosti byla 

tradičně kapacita jedince posuzována pomocí kontinuálních testů, Cooperova 

dvanáctiminutového běţeckého testu, Legérova testu nebo testu maximální spotřeby 

kyslíku (VO2max). Nicméně relevance těchto testů pro intermitentní sporty byla 

zpochybňována a vedla k vývoji Yo-Yo Intermittent Recovery testů. Tyto testy se 

rychle staly jedněmi z nejstudovanějších testů sportovní vědy. Vzhledem k jejich 

specifičnosti a praktičnosti byly vyuţívány v mnoha týmových sportech pro posouzení 

schopnosti hráčů opakovaně provádět intenzivní cvičení. (Bangsbo, Iaia, and Krustrup, 

2008) 

2.3.1 Intermitentní zatížení 

V poslední dekádě byl důkladně zkoumán profil zatíţení a kondiční náročnost 

sportů obsahujících intermitentní zatíţení (např. fotbal, basketbal, rugby, lakros). Je 

dobře známo, ţe tyto sporty kladou vysoké kondiční nároky z důvodů opakované krátké 
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intenzity pohybu jako jsou výskoky, obraty, souboje a sprinty. (Bangsbo, 1994, Mohr, 

Krustrup and Bangsbo, 2003, McInnes et al., 1995) 

Typickým představitelem intermitentního zatíţení je fotbal, který je 

charakteristický neustálým pohybem, kde se střídají krátké úseky, které jsou prováděny 

maximální nebo submaximální intenzitou s úseky s niţší intenzitou pohybu, kde 

dochází k částečnému zotavení. (Bradley et al., 2011)  

Lokomoční a herní činnosti odehrávající se ve vyšší aţ subjektivně maximální 

intenzitě se realizují obvykle v podmínkách neúplného zotavení. Opakované krátkodobé 

činnosti maximální intenzity nejsou v poměru se zotavením tak, aby docházelo k 

dostatečné resyntéze makroergních fosfátů – ATP a CP, které jsou klíčovým zdrojem 

energie pro svalový výkon maximální intenzity kratší neţ 5s. (Grasgruber a Cacek, 

2008) 

Ve sportovních hrách (fotbal, házená, rugby, lední hokej) nebo disciplínách 

s převládající acyklickou pohybovou činností jsou vzhledem k variabilnímu průběhu 

zatíţení postupně vyuţívány všechny způsoby energetického krytí. V průběhu 

klidových fází hry sníţené zatíţení vyuţívá aerobní vytrvalosti k zotavení a rychlé 

obnově energetických zásob. Jejich průběh závisí na velikosti VO2max hráče.  

(Měkota a Novosad, 2005) 

2.3.2 Yo-Yo Intermittent Recovery Test 

Existují dva druhy Yo-Yo testů, Yo-Yo Intermittent Recovery test a Yo-Yo 

Intermittent Endurance test. Rozdíl mezi Recovery a Endurance variantami testů je 

v délce zotavení po uběhnutí 40 metrového úseku. U verze Recovery je délka zotavení 

10 sekund, zatímco u verze Endurance 5 sekund. Obě verze mají Level 1 a 2. 

V literatuře se někdy můţeme setkat také s názvem „Bangsbo test“ který je odvozen od 

jména dánského fyziologa a profesora z University of Copenhagen Jense Bangsbo, 

který se věnuje zejména kondičním aspektům fotbalu a stojí za zrodem Yo-Yo testu. 

Yo-Yo Intermittent Recovery Test (dále Yo-Yo IRT) se skládá z opakovaných 

běţěckých úseků na vzdálenost 40m (2 x 20m) mezi startovní, obrátkovou a cílovou 

čarou. Během testu dochází k postupnému nárůstu rychlosti z čehoţ vyplývá, ţe se 

zkracuje čas, po který musí jedinec uběhnout úsek 2 x 20m. Mezi jednotlivými 

běţeckými úseky mají testované osoby (dále TO) 10 vteřin aktivního odpočinku, 
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kterývede k neúplnému zotavení. V tomto odpočinkovém intervalu TO kluše nebo jde 

na vzdálenosti 2 x 5m. Celý test probíhá na zvukové signály, které označují start, 

obrátku, a cíl. Pokud TO dvakrát nestihne v časovém limitu doběhnout včas (před 

zazněním signálu) k cílové čáře, je test ukončen a zaznamená se celková vzdálenost, 

kterou TO uběhla. Další moţností ukončení testu je fyzické vyčerpání TO a 

neschopnost dále pokračovat v běhu. Test můţe být proveden ve dvou různých úrovních 

(level 1 a level 2), přičemţ jednotlivé úrovně se od sebe liší úvodní rychlostí a rychlostí 

vzestupu. (Krustrup et al., 2003) 

 

Obrázek 3 Yo-Yo Intermittent Recovery Test (www.footballscience.net)  

Obě varianty Yo-Yo IRT posuzují schopnost jedince opakovaně provádět 

intenzivní cvičení. Vývoj testu byl inspirován Legérovým vícestupňovým fitness testem 

(Legér Multistage Fitness test). Stejně jako v Legérově testu, účastníci Yo-Yo IR testu 

opakovaně absolvují 40metrové úseky, nicméně, kaţdý úsek je prokládán krátkým 

časem pro zotavení. (Bangsbo, Iaia and Krustrup, 2008) 

Level 1 začíná na niţší rychlosti a postupně zrychluje oproti levelu 2, kde 

dochází k nárůstu rychlosti intenzivněji (viz obrázek č. 4). Pro trénovaného jedince 

Level 1 trvá asi 10-20 minut a zaměřuje se na schopnost vykonávat intermitentní 

cvičení vedoucí k maximální aktivaci aerobního systému. Level 2 trvá 5-15 minut a 

poskytuje informaci o schopnosti jedince zotavit se z opakovaného intenzivního cvičení 

s vysokou mírou aktivace anaerobního systému. (Bangsbo, Iaia and Krustrup, 2008) 
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Obrázek 4 Schématické znázornění Yo-Yo Intermittent recovery testu, Level 1 a 2  

(Krustrup et al., 2003) 

Bylo však také uvedeno, ţe test (zejména Level 2) odráţí schopnost provádět 

opakovaně intenzivní cvičení včetně zotavení a odezvy anaerobního systému - a tedy ne 

nutně aerobní vytrvalosti. (Castagna et al., 2009) 

Fyziologické odezvy na Yo-Yo Intermittent Recovery testy 

Vzhledem k povaze testů a to i přes jejich vysokou korelaci s VO2max (Bangsbo, 

Iaia and Krustrup, 2008; Rampinini et al., 2010) se zdá, ţe Level 1 koreloval ve vyšší 

míře s VO2max oproti testu úrovně Level 2. Fyziologické odezvy na provádění Yo-Yo 

IRT Level 1 byly zkoumány v několika studiích (Krustrup et al., 2003; Oberacker et al., 

2012; Thomas, 2006) a byla prokázána vysoká reliabilita a validita testu. Varianta testu 

Level 2 se také prokázala jako reliabilní a validní. (Oberacker et al., 2012) V této části 

budou popsány hlavní rozdíly mezi Yo-Yo IR1 a Yo-Yo IR2.  

Srdeční frekvence se postupně zvyšuje u obou variant testu. Obě varianty 

odráţejí rostoucí spotřebu kyslíku (VO2), ale rychleji k tomu dochází u IR2(viz obrázek 

č. 5). Na konci obou variant testů dosáhne srdeční frekvence 100 ± 1% a 99 ± 1%, 

vzhledem k maximální srdeční frekvenci dosaţené během laboratorního testu na 

běţeckém páse, kde dosáhli účastníci svého VO2max.(Krustrup et al., 2003). 

Obě varianty testu tedy mohou být vyuţity pro zjištění maximální srdeční frekvence 

jedince. (Bangsbo, Iaia and Kruustrup, 2008). 
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Obrázek 5 Srdeční frekvence vyjádřena  v %  HRmax (Bangsbo, Iaia and Krustrup, 2008) 

Obě varianty testu maximálně stimulují aerobní systém, hlavním rozdílem mezi 

variantami je stupeň zapojení anaerobního systému. Svalové biopsie a krevní vzorky, 

které byly odebírány před, během a po testování, poskytly informaci o anaerobní tvorbě 

energie během testů.(Krustrup et al., 2003) V Yo-Yo IRT2 byla na konci testu hladina 

kreatin fosfátu (CP) niţší, neţ u varianty IRT1 a míra vyuţití CP obou fází testu byla 

významně vyšší ve srovnání s variantou tesu IR1.(viz obrázek č. 6). Koncentrace laktátu 

ve svalech na konci testu byla vyšší u varianty IR2 oproti variantě IR1. 

 

Obrázek 6 Míra akumulace laktátu a degradace kreatinfosfátu (CP) během první a poslední 

části Yo-Yo Intermittent recovery test level 1/2 (Krustrup et al., 2003) 

Akumulace laktátu v krvi byla vyšší u varianty IR2 oproti IR1. (viz obrázek č. 7) 

Obecně platí, ţe míra anaerobní tvorby energie a produkce laktátu ke konci testu IR2 

byly vysoké. Také vyšší průměrná míra vyuţití svalového glykogenu uvedená během 

IR2 naznačuje, ţe je během této varianty více zapojena anaerobní glykolýza neţ při IR1. 

(Krustrup et al., 2003). 



29 

 

Obrázek 7 Laktát v krvi před, během a po ukončení IR1 a IR2 testů (Krustrup et al., 2003) 

Po obou variantách testu došlo k střednímu sníţení glykogenu ve svalech 

(23% IR1 a 9%IR2). Důleţitější je ovšem to, ţe značný počet svalových vláken měl 

výrazně sníţené hladiny glykogenu. Po IR1 14% všech vláken bylo hodnoceno jako 

prázdné nebo téměř prázdné, coţ bylo odlišné oproti měření před testem (6%).  

(Krustrup et al., 2003)  

Sníţení svalového glykogenu v některých vláknech mohlo přispět k rozvoji 

únavy. Studie vyuţívající manipulaci se stravou ukázaly, ţe sníţená hladina svalového 

glykogenu můţe hrát významnou roli v rozvoji únavy a vyčerpání během opakovaného 

intenzivního cvičení. (Bangsbo et al., 1992). 

 

Vztah mezi Yo-Yo IRT level 1 a 2 a maximální spotřebou kyslíku (VO2max) 

Na základě analýzy 141 subjektů byla zjištěna významná korelace (p < 0.05) 

mezi Yo-Yo IR1 a VO2max s korelačním koeficientem r = 0.70. Odpovídajícím 

způsobem, byl zjištěn také významný vztah (p <0,05) pro Yo-Yo IR2 (r = 0,58;  

n = 71). Tudíţ, hodnota VO2max můţe být teoreticky estimována  z obou variant  

Yo-Yo testů z těchto předikčních rovnic. (Bangsbo, Iaia and Krustrup, 2008).
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 Yo-Yo IRT level 1: 

VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

) = celková vzdálenost (v metrech) × 0.0084 + 36.4 

 

 Yo-Yo IRT level 2: 

VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

) = celková vzdálenost (v metrech) × 0.0136 + 45.3 

Nicméně vztah mezi Yo-Yo IR testy a VO2max můţe poskytnout zkreslený obraz. 

Například, jedinci s téměř stejnou hodnotou VO2max 53 ml/min/kg měli rozpětí výkonu v 

Yo-Yo IR1 1450 – 2600 m (viz obrázek č. 8). 

 

Obrázek 8 Individuální vztah mezi maximální spotřebou kyslíku (VO 2max) a výkonem Yo-Yo 

IRT1 (n=141, r=0,70, p<0,05) a IRT2 (n=71, r=0,58, p<0,05) 

Estimace VO2max výsledků z obou variant testů tedy není úplně přesná. Toto je 

třeba očekávat a počítat s tím. Test lépe odráţí schopnost opakovaně provádět intenzivní 

cvičení neţ VO2max. (Bangsbo, Iaia and Krustrup, 2008) Také bylo zjištěno, ţe VO2max 

oproti Yo-Yo IR1 nekorelovalo s mnoţstvím vysoce intenzivního zatíţení během 

fotbalového utkání. (Krustrup et al., 2003) Důkazem, ţe Yo-Yo testy jsou více 

specifické pro intermitentní sporty prokázal výzkum Young et al. (2005), který se 

zaměřil na hráče Australského fotbalu. V této studii pozorovali, ţe nebyl ţádný rozdíl 

mezi VO2max mezi hráči v základní sestavě a náhradníky, ale hráči základní sestavy 

dosáhli o 37% lepších výsledků ve výkonech v Yo-Yo IR2 oproti náhradníkům. (viz 

obrázek č. 9) 
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Obrázek 9 Výsledky Yo-Yo IR2 a estimovaná hodnota VO2max u profesiálních hráčů 

australského fotbalu (základní sestava n=12, náhradníci n=4) (Young et al., 2005) 

Bylo pozorováno, ţe Yo-Yo IR testy poskytují citlivější měřítko ve změně 

výkonu pro intermitentní sporty, neţ VO2max Značný počet studií prokázal výrazně větší 

změny  ve výkonu v IR testu v porovnání se změnou VO2max. (Krustrup and Bangsbo, 

2001, Mohr et al., 2006) 

Důleţitým faktorem je také to, ţe stanovení VO2max pomocí laboratorního měření 

je finančně, časově i personálně náročné. Oproti tomu, Yo-Yo testy mohou být 

provedeny s minimálními náklady. Například 30 jedinců můţe být otestováno za méně 

neţ 20 minut za pouţití několika kuţelů a audio techniky. (Bangsbo, Iaia and Krustrup, 

2008) 

 

2.3.3 Cooperův test 

Cooperův dvanáctiminutový běh je populárním testem pro zjištění aerobní 

zdatnosti. V tomto testu, který je charakteristický kontinuálním zatíţením se účastnící 

snaţí uběhnout (případně ujít) co nejdelší vzdálenost za 12 minut bez nenadáleho 

zrychlování či zpomalování. Cooper (1968) udává 90% míru korelace mezi hodnotou 

VO2max zjištěnou zátěţovým testem a překonanou vzdáleností za 12 minut. Studie se 

zúčastnilo 115 příslušníků amerických vzdušných sil (US Air Force).  

Dle studie, kterou provedl Bandyopadhyay (2015) se potvrdila významná 

korelace (r = 0,93, p<0,01) mezi laboratorně zjištěnou hodnotou VO2max a  překonanou 

vzdáleností v Cooperově testu. (viz obrázek č. 10) 
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Obrázek 10 Vztah mezi VO2max a překonanou vzdáleností v Cooperově testu  

(Bandyopadhyay, 2015) 

CRT= Cooperův test  

Původní predikční rovnice hodnoty VO2max z uběhnuté vzdálenosti byla 

modifikována a je uváděna ve více variantách.  

 Původní redikční rovnice dle Coopera (1968): 

VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

) = (22.351 x vzdálenost v kilometrech) - 11.288 

 Predikční rovnice dle Granta (1995): 

VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

) =(celková vzdálenost v metrech - 504.9) / 44.73 

 Predikční rovnice dle Grasgrubera a Caceka (2008): 

VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

) = (0,0225 x celková vzdálenost v metrech) - 11.3 

 

V literatuře se můţeme setkat s mnoţstvím norem, které se liší dle autorů. Autoři 

Měkota a Kovář (1995) publikovali normy pro českou populaci v rámci  

Unifittestu 6-60. 
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Tabulka 6 Odhad hodnoty VO2max z výsledků v Cooperově testu (Cooper, 1968)  

Překonaná 

vzdálenost (m) 

VO2max 

(ml.min.kg
-1

) 

3600 a více 70 

3400 67 

3200 62 

2800 55,5 

2000 45 

2400 30 

 

Pro ilustraci uvádíme v Příloze č. 4 a 5 normy a hodnocenívýkonů v Cooperově 

testu v rámci výročního přezkoušení vojáků a vojákyň z tělesné přípravy v AČR dle 

Normativního výnosu MO č. 12/2011. 

V současné době se můţeme setkat s mnoţstvím modifikací Cooperova testu. 

Například běh po dobu 15 minut (Balkeho běţecký test) 9 nebo 6 minut.  

 

2.3.4 Laboratorní vyšetření maximální spotřeby kyslíku (VO2max) 

Cílem zátěţových testů je zjistit funkční (fyziologické) schopnosti organismu 

jedince a posoudit připravenost k pohybovému výkonu. K hodnocení výkonnosti lze 

vyuţít širokého spektra variant a kombinací vyšetřovacích protokolů.  

Spiroergometrické vyšetření za účelem zjištění hodnoty maximální spotřeby 

kyslíku je důleţitým indikátorem, v literatuře také označovaný jako „zlatý standard“, 

kardiorespirační zdatnosti organismu jedince. Délka zátěţe při ergometrii a 

spiroergometrii s cílem zjistit maximální hodnoty ukazatelů transportního systému pro 

kyslík (HRmax, VO2max atd.) bývají v trvání od 6 do 20 minut.Tyto testy vyţadují 

speciální vybavení, proškolený personál a značný časový prostor pro vyšetření jedné 

osoby. (McArdle, Katch and Katch, 2006, Powers and Howley, 2012) 

Dle autorů Powers and Howley (2012) je jedním z kritérií dosaţení maximálního 

výkonu během spiroergometirckého vyšetření hodnota respiračního kvocientu (R) > 1,1.  
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Dle Bartůňkové a kol. (2013) můţeme během laboratorního vyšetření získat 

mnoho informací aukazatalů. Jedná se například o: 

 Ventilační a respirační ukazatele (minutová ventilace, dechová frekvence, 

dechový objem, vitální kapacita, spotřeba kyslíku, maximální spotřeba kyslíku, 

respirační kvocient, aerobní a anaerobní práh), 

 Ukazatele srdeční činnosti (srdeční frekvence, systolický objem srdeční a 

minutový srdeční objem). 

 

Pro potřeby naší práce jsme se během zátěţové laboratorní diagnostiky – 

spiroergometrickém vyšetření soustředili pouze na ukazatel maximální spotřeby kyslíku 

– VO2max. 
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3 Cíle, hypotézy a úkoly práce 

3.1 Cíl práce 

Cílem práce je ověřit vhodnost a přesnost predikčních rovnic za účelem nepřímé 

estimace hodnoty VO2max z výkonů v terénních testech. Kritériem, se kterým budou 

vypočtené hodnoty porovnávány, je výsledek laboratorního spiroergometrického 

vyšetření. 

 

3.2 Hypotézy výzkumu 

H1:  Předpokládáme, ţe výkon v Cooperově testu dosáhne vyšší míry korelace 

s výsledky spiroergometrického vyšetření v porovnání s mírou korelace 

spiroergometrického vyšetření s Yo-Yo Intermittent Recovery testy level 1 a 2. 

H2: Předpokládáme, ţe Yo-Yo Intermittent Recovery Test level 1 dosáhne vyšší 

míry korelace s spiroergometrickým vyšetřením v porovnání s mírou korelace 

mezi  Yo-Yo Intermittent Recovery Test level 2 a spiroergometrickým 

vyšetřením. 

H3: Předpokládáme, ţe všechny tři terénní testy dosáhnou alespoň střední míry 

korelace(r ≥ 0,40) s výkonem v laboratoři. 

 

3.3 Úkoly práce 

 Studium odborné domáci i zahraniční literatury, která má vztah k zvolenému 

tématu. 

 Stanovit cíl práce, výzkumné otázky a úkoly. 

 Vybrat skupinu vhodných probandů. 

 Naměřit data v laboratorních i terénních podmínkách. 

 Zpracovat, vyhodnotit a interpretovat naměřená data. 
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4 Metodika práce 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Testovaný soubor tvořilo 10 fyzicky aktivních muţů, studentů Vojenského 

oboru FTVS UK. Průměrný věk testovaných osob byl 24,5 ± 2,5 let. Průměrná výška 

testovaných osob byla 179,5 ± 6,2 cm. Průměrná hmotnost testovaných osob byla  

75,8 ± 4,9 kg. Průměrný Body Mass Index byl 23,5 ± 1,3 kg/m
2
. Kaţdý z probandů má 

rozdílnou sportovní historii.Ţádná z testovaných osob neměla v době testování 

zdravotní problémy ani jiná omezení. 

4.2 Použité metody 

Jedná se o kvantitativní výzkum s vyuţitím těchto metod: 

 Literární rešerše - rozbor dostupné domácí a zahraniční literatury pro vytvoření 

teoretického rámce práce, 

 Měření – v práci bylo vyuţito laboratorního a terénního měření za účelem sběru 

dat, 

 Korelační analýza – tato metoda byla vyuţita pro zjištění těsnosti vztahu mezi 

dvěma jevy. 

4.3 Metodika sběru dat 

Sběr dat probíhal postupně ve 4 částech: 

1) Spiroergometrické vyšetření 

Spiroergometrické vyšetření za účelem zjištění hodnoty VO2max (maximální 

spotřeby kyslíku) probandů proběhlo dne 8. 6. 2015 v laboratoři sportovní motoriky 

FTVS UK při teplotě 23°C a 50% vlhkosti. Test probíhal na běţeckém pásu Quasar 

(Cosmos) a data byla zaznamenávána metodou „dech po dechu“. Vydýchaný vzduch 

byl analyzován pomocí metabolického analyzátoru Metalyzer (Cortex). 

Vyšetřovací protokol spiroergometrického vyšetření se skládal z 3 minut 

rozběhání/rozejití na běţeckém pásu rychlostí 6 km.h
-1

 pro zapracování organismu. Poté 

bylo zahájeno samotné testování, které bylo stupňovitého charakteru. Začínalo rychlostí 

6 km.h
-1 

při sklonu 5 %, kaţdou minutu se rychlost zvyšovala o 1 km.h
-1

. Vyšetření 

probíhalo do vita maxima. 
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2) Cooperův test 

Terénní test, Cooperův dvanáctiminutovýběh, proběhl dne 11. 6. na atletickém 

oválu o délce 400 metrů na FTVS UK při teplotě 17,5 °C a 51% vlhkosti. Všech 10 

probandů běţelo v jednom rozběhu a jejich výkony byly zaznamenány s přesností na 

10m. 

Hodnota VO2max byla stanovena z výkonů jednotlivých probandů dle rovnice, 

kterou uvádí Cooper (1968): 

VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

) = (22.351 x vzdálenost v kilometrech) - 11.288 

 

3) Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 

Testování výkonu v Yo-Yo IRT1 se uskutečnilo15. 6. 2015 v sportovní hale 

Střediska tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany (STVS MO) v Praze při teplotě 

21°C v 52 % vlhkosti. Probandi byli rozděleni do dvou skupin po pěti.  

Testování probíhalo dle akustických instrukcí z CD přehrávače. Yo-Yo IRT1 se 

skládá z opakovaných úseků o vzdálenosti 2x20 m s počáteční rychlostí 10km/h, která 

se postupně zvyšuje. Mezi jednotlivými úseky je 10 vteřin dlouhá přestávka pro aktivní 

zotavení (2x5m). Test je ukončen, pokud proband dvakrát nestihne absolvovat úsek 

v stanoveném čase nebo pokud odstoupí sám z důvodu vyčerpání a nemůţe dále 

pokračovat. 

Hodnota VO2max byla stanovena z výkonů jednotlivých probandů dle rovnice, 

kterou uvádí autoři Bangsbo, Iaia and Krustrup (2008): 

VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

) = celková vzdálenost (v metrech) × 0.0084 + 36.4 
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4) Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2 

Testování výkonu v Yo-Yo Intermittent Recovery Testu Level 2 se uskutečnilo 

v sportovní hale STVS MO dne 18. 6.2015 při teplotě 22°C a 51% vlhkosti. Probandi 

byli rozděleni do dvou skupin po pěti.  

Testování probíhalo dle akustických instrukcí z CD přehrávače. Yo-Yo IRT2 se 

skládá z opakovaných úseků o vzdálenosti 2x20 m s počáteční rychlostí 13km/h, která 

se postupně zvyšuje. Mezi jednotlivými úseky je 10 vteřin dlouhá přestávka pro aktivní 

zotavení (2x5m). Test je ukončen, pokud proband dvakrát nestihne absolvovat úsek 

v stanoveném čase nebo pokud odstoupí sám z důvodu vyčerpání a nemůţe dále 

pokračovat. 

Hodnota VO2max byla stanovena z výkonů jednotlivých probandů dle rovnice, 

kterou uvádí autoři Bangsbo, Iaia and Krustrup (2008): 

VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

) = celková vzdálenost (v metrech) × 0.0136 + 45.3 

 

Všichni probandi podepsali informovaný souhlas (viz Příloha č. 2) a před 

začátkem testování byli seznámeni s jednotlivými testovými procedurami. Kaţdému z 

testů předcházelo stejné standardizované rozcvičení. Všechny testy byly prováděny 

mezi 8-12 hodinou, abychom se vyhnuli vlivu cirkadiánních biorytmů. Probandi byli 

instruováni, aby 48 hodin před testováním dodrţovali klidový reţim a nevěnovali se 

vysoce intenzivní pohybové aktivitě. 
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4.4 Zpracování výzkumných dat 

Jednotlivé grafy, výpočty a statistické testy byly provedeny pomocí Microsoft 

Excel 2010 a matematického programu STATISTICA. 

Abychom zjistili, zda jsou výsledné hodnoty testů závislé, pouţili jsme k tomu 

test zaloţený na koeficientu korelace, kterým se zabývá korelační analýza, coţ je 

statistická metoda zkoumající vzájemný vztah dvou veličin. Koeficient korelace měří 

intenzitu korelace dvou sledovaných veličin a nabývá hodnot od -1 do 1. Čím bliţší je 

hodnota koeficientu korelace -1, tím silnější je záporná korelace dvou veličin, 0 značí 

naprostou nekorelovanost veličin a hodnoty blízké 1 odpovídá silné kladné korelaci. 

Korelace dvou veličin obecně neznamená jejich věcnou provázanost, hodnoty těchto 

dvou veličin se nemusí nutně nijak vzájemně ovlivňovat, stačí, kdyţ sledují podobný 

trend. Avšak v našem případě jde o logickou závislost a to díky faktu, ţe jednotlivé 

testy byly provedeny vţdy na stejných probandech. (Budíková, Lercht a Mikoláš, 2005) 

 

4.4.1 Koeficent korelace 

Máme náhodný výběr rozsahu 𝑛 z dvourozměrného rozloţení. Z něho můţeme 

vypočítat výběrový koeficient korelace 𝑟, coţ je výběrový odhad koeficientu korelace 𝜌 

dvourozměrného normálního rozloţení, jehoţ hodnota měří intenzitu korelace dvou 

veličin. 

𝑟 =
𝑆12

𝑆1𝑆2
 pro 𝑆1𝑆2 > 0, 

 

kde 𝑆1 a 𝑆2 jsou výběrové směrodatné odchylky a 𝑆12 je výběrová kovariance. 

Pro ně platí 

𝑆1 =  
1

𝑛−1
  𝑋𝑖 − 𝑀1 2𝑛

𝑖=1 , 

𝑆2 =  
1

𝑛−1
  𝑌𝑖 − 𝑀2 2𝑛

𝑖=1 , 

𝑆12 =
1

𝑛−1
  𝑋𝑖 − 𝑀1  𝑌𝑖 − 𝑀2 

𝑛
𝑖=1 . 
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V předchozích vztazích je 𝑛 rozsah výběru (v našem případě to je 10), 𝑋𝑖  a 𝑌𝑖  

jsou jednotlivé hodnoty dvou porovnávaných měření a 𝑀1 a 𝑀2 jsou výběrové průměry 

jednotlivých měření, jejichţ hodnoty získáme jako 

𝑀1 =
1

𝑛
 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 , 

𝑀2 =
1

𝑛
 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

 

4.4.2 Testování nezávislosti 

Samotný výběrový koeficient korelace nám dává číslo, které vypovídá o 

intenzitě korelace dvou veličin. Dle Chrásky (1998) můţe být hodnocena určitá hodnota 

korelačního koeficientuv různých situacích různě.  

Uvedená tabulka č. 7 slouţí jen k orientačnímu posouzení vypočítaného 

koeficientu korelace. Stupně intenzity korelace můţeme rozdělit takto: 

Tabulka 7 Stupně intenzity korelace  (Chráska, 1998) 

Koeficient korelace Interpretace 

|𝑟| = 1 absolutní závislost 

|𝑟| ∈  1;   0,9  velmi vysoká závislost 

|𝑟| ∈  0,9; 0,7  vysoká závislost 

|𝑟| ∈  0,7; 0,4  střední závislost 

|𝑟| ∈  0,4;  0,2  nízká závislost 

 𝑟 ∈  0,2;  0,0  slabá závislos 

|𝑟| = 0 naprostá nezávislost 

 

Musíme ale zjistit, zda je námi vypočítaná hodnota výběrového koeficientu 

korelace statisticky významná, zda tato konkrétní hodnota je statisticky odlišná od nuly 

(nekorelovanosti). 

Vzhledem k tomu, ţe při testování pracujeme s hodnotou koeficientu korelace 𝜌 

dvourozměrného normálního rozloţení, musíme nejprve ověřit, ţe můţeme získaná data 
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povaţovat za realizace náhodného výběru z dvourozměrného normálního rozloţení. To 

provedeme pomocí dvourozměrného tečkového diagramu, kdy zobrazení dat v grafu 

vyplňuje tvar elipsy. Předpoklad dvourozměrné normality je důleţitý proto, ţe 

nezávislost dvou sloţek dvourozměrného normálního rozloţení je ekvivalentní s jejich 

nekorelovaností, coţ pro jiná dvourozměrná rozloţení neplatí. 

 

4.4.3 Testování hypotézy o nezávislosti 

 

Jak jsme zmínili výše, je potřeba otestovat statistickou významnost konkrétní 

hodnoty výběrového koeficientu korelace (r). V tomto kroku zohledníme velikost 

vzorku (počet probandů) a pravděpodobnost chyby, které se při testování můţeme 

dopustit. Jde o tzv. chybu 1. druhu, značíme ji 𝛼 a její hodnota nám říká, s jakou 

pravděpodobností při testování zamítneme nulovou hypotézu, i kdyţ ve skutečnosti 

platí. Nejčastěji se pouţívá hodnota 𝛼 = 0,05 (pravděpodobnost je tedy 5 %). Test 

provedeme pomocí p-hodnoty, kterou získáme v programu STATISTICA. Pokud je tato 

p-hodnota ≤ 𝛼, zamítáme nulovou hypotézu na hladině významnosti 𝛼. Pokud je p-

hodnota> 𝛼, nulovou hypotézu nezamítáme na hladině významnosti 𝛼. 

Ve všech třech případech testujeme na hladině významnosti 𝛼 = 0,05 nulovou 

hypotézu 𝐻0: 𝜌 = 0 proti alternativě 𝐻1: 𝜌 ≠ 0. Testová statistika má tvar 

𝑇 =
𝑟 𝑛−2

 1−𝑟2
. 

Při platnosti nulové hypotézy 𝑇~𝑡 𝑛 − 2 . Test provedeme pomocí p-hodnoty, 

kdy nulovou hypotézu zamítneme na hladině významnosti 𝛼, pokud 𝑝 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 ≤ 𝛼. 
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4.4.4 Porovnání koeficientů korelace 

 

Máme dva nezávislé náhodné výběry o rozsazích 𝑛 a 𝑛∗ z dvourozměrných 

normálních rozloţení s korelačními koeficienty 𝜌 a 𝜌∗ a výběrovými koeficienty 

korelace 𝑟 a 𝑟∗. Na hladině významnosti 𝛼 = 0,05 budeme testovat nulovou hypotézu 

𝐻0: 𝜌 = 𝜌∗ proti alternativě 𝐻1: 𝜌 > 𝜌∗. Poloţíme-li 

𝑍 =
1

2
𝑙𝑛

1+𝑟

1−𝑟
 a  𝑍∗ =

1

2
𝑙𝑛

1+𝑟

1−𝑟∗, 

pak má testová statistika tvar 

𝑈 =
𝑍−𝑍∗

 
1

𝑛−3
+

1

𝑛∗−3

. 
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5 Výsledky výzkumu 

Při laboratorním spiroergometrickém vyšetření a třech různých terénních testech 

jsme zjišťovali hodnoty VO2max u 10 probandů. Chceme zjistit, zda je mezi laboratorním 

vyšetřením a jednotlivými terénními testy statistická závislost (korelační vztah).  

U Cooperova testu, Yo-Yo IRT1 a Yo-Yo IRT2 jsme k hodnotám VO2max dospěli po 

přepočtení výkonů pomocí predikčních rovnic. 

Tabulka č. 8 obsahuje výkony jednotlivých probandů v terénních testech. 

Tabulka č. 9 obsahuje výsledky jednotlivých probandů v laboratorní diagnostice a 

estimované hodnoty VO2max z výsledků terénních testů dle predikčních rovnic 

uvedených v kapitole 4.3 Metodika sběru dat. Grafickou podobu výsledků zobrazuje 

Graf č. 1. (Kompletní výsledky - viz Příloha č. 3) 

Tabulka 8 Výkony jednotlivých probandů v terénních testech , 

m = metry, IRT = Intermittent Recovery Test, SMODCH = Směrodatná odchylka  

číslo probanda Cooper (m) Yo-Yo IRT1 (m) Yo-Yo IRT2 (m) 

1 3010 1520 400 

2 3020 1600 520 

3 3280 1920 640 

4 3310 2280 480 

5 3400 2000 600 

6 3360 2080 560 

7 3510 2200 560 

8 3250 2320 760 

9 3000 1480 440 

10 3260 1720 520 

Průměr (µ) 3240 1912 548 

SMODCH 167 299 98 
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Tabulka 9 Výsledky probandů v jednotlivých testech po přepočtení pomocí predikčních rovnic  

číslo 

probanda 

Laboratoř 

VO2max  

(ml.kg
-1

.min
-1

) 

Cooper 

VO2max 

(ml.kg
-1

.min
-1

) 

Yo-Yo IRT1 

VO2max 

(ml.kg
-1

.min
-1

) 

Yo-Yo IRT2 

VO2max 

(ml.kg
-1

.min
-1

) 

1 57,00 56,00 49,17 50,74 

2 51,40 56,23 49,84 52,37 

3 60,00 62,04 52,53 54,00 

4 57,30 62,71 55,55 51,83 

5 59,50 64,72 53,20 53,46 

6 60,80 63,83 53,87 52,92 

7 60,70 67,18 54,88 52,92 

8 59,20 61,37 55,89 55,64 

9 56,10 55,78 48,83 51,28 

10 60,40 61,59 50,85 52,37 

Průměr (µ) 58,24 61,15 52,46 53,19 

 

Při laboratorním spiroergometrickém vyšetření měření dosáhl nejvyšší hodnoty 

VO2max proband č. 6 s hodnoutou 60,8 ml.kg
-1

.min
-1

. Nejniţší hodnota,  

51,4 ml.kg
-1

.min
-1

, byla naměřena u probanda č. 2. Průměrná hodnota VO2max 

sledovaného souboru byla 58,24ml.kg
-1

.min
-1

(±2,77ml.kg
-1

.min
-1

). 
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V Cooperově testu dosáhl nejvyššího výkonu proband č. 7, který překonal 

vzdálenost 3510 metrů. Tato vzdálenost po přepočtení výkonu na hodnotu VO2max 

odpovídá 67,18 ml.kg
-1

.min
-1

. Nejniţší hodnoty 55,78 ml.kg
-1

.min
-1

dosáhl proband č. 9,  

s výkonem 3000 metrů. Průměrná vzdálenost sledovaného souboru byla 3240 metrů. 

Průměrná hodnota VO2max v tomto testu byla 61,15 ml.kg
-1

.min
-1

(±3,73 ml.kg
-1

.min
-1

). 

U 8 z 10 probandů byla estimovaná hodnota VO2max z výkonu v Cooperově testuvyšší, 

oproti přímo naměřené hodnotě v laboratoři. Jedním z důvodů tohoto výsledku můţe 

být znalost a zkušenosti probandů s Cooperovým testem oproti laboratorní proceduře. 

Všichni probandi by svými výkony v rámci přezkoušení tělesné zdatnosti AČR dosáhli 

v Cooperově testu na hodnocení 1 – výtečně (viz Příloha č. 5). 

V Yo-Yo IRT1 dosáhl nejvyššího výkonu proband č. 8, který překonal 

vzdálenost 2320 metrů. Tato vzdálenost po přepočtení výkonu na hodnotu VO2max 

odpovídá 55,89 ml.kg
-1

.min
-1

. Nejniţší hodnoty 48,83 ml.kg
-1

.min
-1

dosáhl proband č. 9,  

s výkonem 1480 metrů. Průměrná vzdálenost sledovaného souboru byla 1920 metrů. 

Průměrná hodnota VO2max v tomto testu byla 52,46ml.kg
-1

.min
-1

(±2,51 ml.kg
-1

.min
-1

). 

U všech 10 probandů byla estimovaná hodnota VO2max na základě výkonu v Yo-Yo 

IRT1 niţší, neţ laboratorně, přímo naměřená hodnota. Jedním z moţných důvodů můţe 

být intermitentní charakter zatíţení během Yo-Yo IR testu, se kterým se probandi ve 

své sportovní praxi téměř nesetkávají.  

V Yo-Yo IRT2 dosáhl nejvyššího výkonu proband č. 8, který překonal 

vzdálenost 760 metrů. Tato vzdálenost po přepočtení výkonu na hodnotu VO2max 

odpovídá 55,64 ml.kg
-1

.min
-1

. Nejniţší hodnoty 50,74 ml.kg
-1

.min
-1

dosáhl proband č. 1,  

s výkonem 400 metrů. Průměrná vzdálenost sledovaného souboru byla 580 metrů. 

Průměrná hodnota VO2max v tomto testu byla 53,19ml.kg
-1

.min
-1

(±1,56 ml.kg
-1

.min
-1

). 

Stejně jako v případě Yo-Yo IRT1 došlo i zde u všech 10 probandů k estimaci niţší 

hodnoty VO2max oproti přímo naměřené hodnotě v laboratoři.  
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Graf 1Výsledky měření jednotlivých probandů  
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Tabulka 10 Procentuální vyjádření estimovaných hodnot z terénních testů vzhledem k  výchozí 

hodnotě z laboratorního měření  

(všechny hodnoty VO2maxuvedeny vml.kg-1.min-1), Lab = Laborato 

číslo 
probanda 

VO2max 
Laboratoř 

VO2max 
Cooper 

Cooper % 
z Lab VO2max 

VO2max 
Yo-Yo 
IRT1 

Yo-Yo IRT1 % 
z Lab VO2max 

VO2max 
Yo-Yo 
IRT2 

Yo-Yo IRT2 % 
z Lab VO2max 

1 57,0 56,00 98% 49,17 86% 50,74 89% 

2 51,4 56,23 109% 49,84 97% 52,37 102% 

3 60,0 62,04 103% 52,53 88% 55,09 92% 

4 57,3 62,71 109% 55,55 97% 51,83 90% 

5 59,5 64,72 109% 53,20 89% 54,00 91% 

6 60,8 63,83 105% 53,87 89% 52,92 87% 

7 60,7 67,18 111% 54,88 90% 54,55 90% 

8 59,2 61,37 104% 55,89 94% 55,64 94% 

9 56,1 55,78 99% 48,83 87% 51,28 91% 

10 60,4 61,59 102% 50,85 84% 53,46 89% 

                

Průměr(µ) 58,24 61,15 105% 52,46 90% 53,19 91% 

SMODCH 2,77 3,73 4% 2,51 4% 1,56 4% 

 

Tabulka č. 9 se věnuje tomu, kolik % z celku (laboratorně naměřené hodnoty 

VO2max) zaujímají jednotlivé estimované výsledky z terénních testů. 

 V průměru došlo u Cooperova testu o nadhodnocení estimovaných výsledků  

o 5% ± 4%. 

 V případě Yo-Yo IRT1 došlo o podhodnocení estimovaných výsledků  

o 10% ± 4%. 

 V případě Yo-Yo IRT2 došlo k podhodnocení estimovaných výsledků  

o 9% ± 4%. 
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5.1 Testování nezávislosti mezi dosaženými výkony u vybraných 

testů 

5.1.1 Grafické testy dvourozměrné normality 

Tečky v diagramech spadají do prostoru ohraničeného elipsou, coţ svědčí o 

předpokladu dvourozměrné normality. V rámci tohoto testu jsme získali i koeficienty 

poukazující na lineární závislost měření, coţ podporuje předpoklad normality, a sklon 

hlavních os elips ukazuje, ţe tato závislost je přímá, tedy případná korelovanost je 

kladná. 

 

Graf 2Vztah mezi Cooperovým testem a laboratorním měřením  
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Graf 3Vztah mezi Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 a laboratorním měřením  

Yo-Yo IRT1 = 24,1329 + 0,4864 * Laboratoř
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Graf 4 Vztah mezi Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2 a laboratorním měřením  

Yo-Yo IRT2 = 41,3797 + 0,1953 * Laboratoř
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5.1.2 Míra asociace dosažených výkonů u vybraných testů 

Pomocí programu STATISTICA jsme získali tyto výsledky: 

Tabulka 11Korelace mezi laboratorním měřením a jednotlivými terénními měřeními  

r = výběrový korelační koeficient, T = testová statistika 

Porovnávaná měření 𝐫 𝐓 𝐩 − 𝐡𝐨𝐝𝐧𝐨𝐭𝐚 

Laboratoř, Cooper 0,76 3,35 0,01 

Laboratoř, Yo-Yo IRT1 0,54 1,79 0,11 

Laboratoř, Yo-Yo IRT2 0,41 1,26 0,24 

 

Všechny tři výběrové koeficienty korelace (r) svědčí o kladné korelovanosti 

mezi jednotlivými dvojicemi měření, ale jen korelace mezi laboratorním měřením 

Cooperovým testem je statisticky významná, tedy na hladině významnosti 𝛼 zamítáme 

nulovou hypotézu o nezávislosti. Zbylé dvě korelace nejsou dostatečně statisticky 

významné, abychom u nich mohli nulovou hypotézu zamítnout. To ale neznamená, ţe 

platí. Můţe to být důsledkem například malého počtu probandů. 
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5.2 Porovnání velikosti korelačních koeficientů u dosažených 

výkonů 

Testovali jsme tyto hypotézy: 

1.  Korelace mezi laboratorním měřením a Cooperovým testem je silnější neţ 

korelace mezi laboratorním měřením a Yo-Yo IRT1 nebo Yo-Yo IRT2. 

2.  Korelace mezi laboratorním měřením a Yo-Yo IRT1 je silnější neţ korelace 

mezi laboratorním měřením a Yo-Yo IRT2. 

Opět pomocí programu STATISTICA jsme získali tyto výsledky: 

Tabulka 12Porovnání koeficientů korelace  

r = výběrový koeficient korelace, Z = pomocná proměnná, U = testová statistika  

Porovnávaná měření 𝒓 𝒓∗ 𝒁 𝒁∗ 𝑼 𝒑 − 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂 

Cooper, Yo-Yo IRT1 0,76 0,54 1,007 0,598 0,764 0,237 

Cooper, Yo-Yo IRT2 0,76 0,41 1,007 0,431 1,077 0,155 

Yo-Yo IRT1, Yo-Yo 

IRT2 
0,54 0,41 0,598 0,431 0,313 0,378 

 

Všechny tři p-hodnoty jsou větší neţ 𝛼, tedy na hladině významnosti 𝛼 

nezamítáme nulovou hypotézu o rovnosti korelačních koeficientů, coţ ale neznamená, 

ţe platí. Vzhledem k tomu, ţe výběrové koeficienty korelace podporují naše hypotézy, 

můţeme tento výsledek zdůvodnit nízkým počtem probandů a tím pádem malým 

statistickým vzorkem. 
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6 Diskuse 

V praxi se často můţeme setkat se situací, kdy chceme u svých svěřenců zjistit 

stav připravenosti jejich organismu na určitý druh zatíţení. U vytrvalostních schopností 

je za zlatý standard povaţována laboratorně naměřená hodnota VO2max. Jelikoţ je 

laboratorní diagnostika náročnou záleţitostí po stránce finanční, materiální, časové i 

personální, nabízejí se nám jako moţná alternativa terénní testy. 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit vhodnost a přesnost predikčních rovnic 

pro nepřímou estimaci hodnoty VO2max z výkonů v terénních testech: Cooperův test a 

Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 a 2. Kritériem, se kterým byly vypočtené 

hodnoty porovnávány byla laboratorně naměřená hodnota VO2max 

ze spiroergometrického vyšetření. 

Po statistickém zpracování naměřených dat jsme dospěli k těmto výsledkům: 

Ve všech třech případech jsme dosáhli niţších koeficientů korelace mezi 

terénními testy a laboratorním měřením, neţ uvádí literatura. 

Všechny tři hypotézy naší práce se potvrdily. Korelace mezi laboratorním 

měřením a Cooperovým testem (r = 0,76) je silnější neţ korelace mezi laboratorním 

měřením a Yo-Yo IRT1 (r = 0,54) a Yo-Yo IRT2 (r = 0,41). Tyto výsledky potvrdily i 

druhou z hypotéz, ţe laboratorní měření dosáhne silnější korelace s Yo-Yo IRT 1 oproti 

Yo-Yo IRT2 (0,54 > 0,41). I třetí z hypotéz, kde jsme předpokládali, ţe všechny 3 

terénní testy dosáhnou alespoň střední míry korelace (r ≥ 0,40) s výkonem v laboratoři, 

se potrvdila. Terénní test Yo-Yo IRT2 byl jiţ ovšem na samé hranici námi stanovené 

hodnoty.  

Všechny tři výběrové koeficienty korelace svědčí o kladné korelovanosti mezi 

jednotlivými dvojicemi měření, ale jen korelace mezi laboratorním měřením 

Cooperovým testem je statisticky významná, tedy na hladině významnosti 𝛼 zamítáme 

nulovou hypotézu o nezávislosti. Zbylé dvě korelace nejsou dostatečně statisticky 

významné, abychom u nich mohli nulovou hypotézu zamítnout. To ale neznamená, ţe 

platí. 



53 

 

V případě vztahu mezi Cooperým testem a laboratorním měřením byla zjištěna 

vysoká míra korelace (n = 10, r = 0,76). Autoři Cooper (1968) nebo Bandyopadhyay 

(2015) uvádí  90% (n =115), respektive 93% (n = 88) míru korelace mezi překonanou 

vzdáleností za 12 minut a laboratorně zjištěnou hodnotou VO2max. 

Relativně vysoké hodnoty VO2max, kterých dosáhli probandi v naší práci během 

laboratorní diagnostiky (58,2 ± 2,77 ml.kg
-1

.min
-1

) mohou znamenat, ţe mají dobře 

rozvinuté vytrvalostní schopnosti na obecné úrovni, coţ se projevilo ve výkonu 

v kontinuálním Cooperově testu, kde dosáhli průměrných hodnot  

(61,15 ± 3,73 ml.kg
-1

.min
-1

). U 8 z 10 probandů byla estimovaná hodnota VO2max testu 

vyšší oproti přímo naměřené hodnotě v laboratoři. Moţným důvodem, který by mohl 

vysvětlit tyto výsledky, jsou zkušenosti a znalost testu, který probandi jiţ několikrát 

v průběhu studia a výročního přezkoušení AČR z tělesné zdatnosti absolvovali. Dalším 

důvodem můţe být jeho kontinuální charakter. Pokud se probandi ve svém volném čase 

věnují tréninku vytrvalostních schopností, tak nejčastěji právě kontinuální formou. 

Autoři Bangsbo, Iaia and Krustrup (2008) uvádí, ţe na základě analýzy výsledků 

v Yo-Yo IR testech byla zjištěna významná korelace (n = 141, r = 0,70) mezi Yo-Yo 

IRT1 a VO2max. V případě naší studie byla zjištěna střední úroveň korelace mezi 

výsledky Yo-Yo IRT1 a laboratorním měřením VO2max (n = 10, r = 0,54). Průměrná 

estimovaná hodnota VO2max souboru dosáhla 52,5 ± 2,51 ml.kg
-1

.min
-1

. U všech 10 

probandů byla estimovaná hodnota VO2max na základě výkonu v Yo-Yo IRT1 niţší, neţ 

laboratorně, přímo naměřená hodnota. 

Jak dále uvádí autoři Bangsbo, Iaia and Krustrup (2008) byl zjištěn také 

významný vztah (n = 71, r = 0,58) pro Yo-Yo IRT2. V případě naší studie byla zjištěna 

nízká úroveň korelace mezi výsledky Yo-Yo IRT2 a laboratorním měřením VO2max  

(n = 10, r = 0,41).Průměrná estimovaná hodnota souboru VO2max v tomto testu byla  

53,20 ± 1,56 ml.kg
-1

.min
-1

. Stejně jako v případě Yo-Yo IRT1 došlo i zde u všech 10 

probandů k estimaci niţší hodnoty VO2max oproti přímo naměřené hodnotě v laboratoři. 
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Vysvětlením pro tyto výsledky můţe být, ţe Yo-Yo testy jsou jiţ více specifické 

(tzv. sport-specific) k výkonu v konkrétním sportu a zejména v sportovních hrách 

(fotbal, rugby, basketbal atd.), kde se vyskytuje změna směru a střídavé (intermitentní) 

zatíţení. Yo-Yo testy vyţadují určitý stupeň dovednosti, vyšší energetické a silové 

nároky na jedince. Tyto nároky jsou spojené s neustálou změnou směru, která se 

objevuje v testu oproti kontinuálním testům, kde k ţádné změně směru nedochází. 

Jelikoţ se ţádný z probandů nevěnuje výše zmíněným sportům, nebo sportům kde se 

vyskytuje intermitentní zatíţení, nemohou mít rozvinuté ani specifické vytrvalostní 

schopnosti. 

Bangsbo, Iaia and Krustrup (2008) uvádí, ţe obě varianty testu maximálně 

stimulují aerobní systém, hlavním rozdílem mezi variantami je stupeň zapojení 

anaerobního systému. Zatímco Yo-Yo IRT1 se zaměřuje na schopnost opakovaně 

provádět vysoce intenzivní, intermitentní zatíţení s velkým zapojením aerobního 

metabolismu, Yo-Yo IRT2 testuje kapacitu jedince provádět intenzivní intermitentní 

zatíţení s vysokým zapojením anaerobního metabolismu v kombinaci s aerobním. 

Z praktického hlediska nám testování jedince v obou variantách zatíţení 

(kontinuální a intermitentní) můţe přinést detailnější poznatky o jeho zdatnosti. 

Všechny tři výběrové koeficienty korelace svědčí o kladné korelovanosti mezi 

jednotlivými dvojicemi měření, ale jen korelace mezi laboratorním měřením 

Cooperovým testem je statisticky významná, tedy na hladině významnosti 𝛼 zamítáme 

nulovou hypotézu o nezávislosti. Zbylé dvě korelace nejsou dostatečně statisticky 

významné, abychom u nich mohli nulovou hypotézu zamítnout. To ale neznamená, ţe 

platí.  

Všechny tři hypotézy naší práce se potvrdily. Korelace mezi laboratorním 

měřením a Cooperovým testem (r = 0,76) je silnější neţ korelace mezi laboratorním 

měřením a Yo-Yo IRT1 (r = 0,54) a Yo-Yo IRT2 (r = 0,41). Tyto výsledky potvrdili i 

druhou z hypotéz, ţe laboratorní měření dosáhne silnější korelace s Yo-Yo IRT 1 oproti 

Yo-Yo IRT2 (0,54 > 0,41). I kdyţ statistický test tyto výsledky povaţuje za 

nevýznamné, tuto skutečnost můţeme vysvětlit malým vzorkem. 
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Výsledky této práce nelze vztáhnout na širší populaci profesionálních vojáků 

AČR. Testovaný soubor v této práci reprezentují pouze muţi, z jedné věkové kategorie 

(I. věková kategorie – do 30 let) se známkou výtečně z výročního přezkoušení z tělesné 

zdatnosti. Pokud by AČR měla zájem zahrnout Yo-Yo IR testy do výročního 

přezkoušení z tělesné zdatnosti nebo profesního přezkoušení bude potřeba otestovat 

větší vzorek osob, obou pohlaví, různého věku i stupně zdatnosti z důvodu stanovení 

norem pro jednotlivé kategorie.  
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, vhodnost a přesnost predikčních rovnic 

pro nepřímou estimaci hodnoty VO2max z výkonů v terénních testech: Cooperův test a 

Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 a 2. Kritériem, se kterým byly vypočtené 

hodnoty porovnávány byla laboratorně naměřená hodnota 

VO2max z spiroergometrického vyšetření. 

Na základě statistické analýzy naměřených dat jsme dospěli k těmto výsledkům:  

V případě vztahu mezi Cooperovým testem a laboratorním měřením byla 

zjištěna významná korelace (n = 10, r = 0,76).  

V případě vztahu mezi Yo-Yo IRT1 a laboratorním měřením byla zjištěna 

střední úroveň korelace (n = 10, r = 0,54). 

V případě vztahu mezi Yo-Yo IRT2 a laboratorním měřením byla zjištěna nízká 

úroveň korelace (n = 10, r = 0,41). 

Všechny tři hypotézy, které jsme si stanovily, byly potrvrzeny. Vztah mezi 

laboratorním měřením a Cooperovým testem dosáhl z našich měření nejvyšší hodnoty 

koeficientu korelace (r = 0,76) a tento výsledek byl jako jediný statisticky významný. 

V případě Yo-Yo IRT1 a IRT2 dosáhli hodnoty koeficientu korelace r = 0,54, 

respektive r = 0,41. I kdyţ statistický test tyto výsledky povaţuje za nevýznamné, tuto 

skutečnost můţeme vysvětlit malým vzorkem. 

Nejpřesnější metodou pro stanovení hodnoty VO2max je laboratorní 

spiroergometrické vyšetření do vita maxima. Ačkoli můţe být hodnota VO2max 

teoreticky estimována z obou variant Yo-Yo testů, není tato alternativa vhodná. 

Pokud bych se měl vyjádřit k moţnosti, zda by bylo vhodné zařadit Yo-Yo IRT1 

do výročního přezkoušení vojáků z povolání, jako ekvivalentní test k Cooperovu testu, 

tak se k této moţnostiprozatím stavím negativně. Z výsledků našeho výzkumu a studia 

odborné literatury vyplývá, ţe Cooperův test je pro účely nepřímého 

stanovení VO2max pomocí predikční rovnice vhodnější a přesnější.  
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Přesto bych doporučil zařazení Yo-Yo testů do hodin tělesné přípravy jako 

vhodný tréninkový prostředek pro rozvoj obecné i specifické vytrvalosti. Dále bych 

doporučil zařazení Yo-Yo testů do profesního přezkoušení zejména speciálních sil a 

bojových útvarů, které se primárně během svého operačního nasazení mohou setkat se 

zatíţením intermitentního charakteru.  

Pokud by AČR měla zájem zahrnout Yo-Yo IR testy do výročního přezkoušení 

z tělesné zdatnosti nebo profesního přezkoušení bude potřeba otestovat větší vzorek 

osob, obou pohlaví, ruzného věku i stupně zdatnosti z důvodu stanovení norem pro 

jednotlivé kategorie. 

V návaznosti na tuto práci bych v budoucnu doporučil zařadit do výzkumu vyšší 

mnoţství sledovaných indikátorů, například: maximální dosaţenou rychlost, 

monitorování srdeční frekvence a odběr pozátěţového laktátu. Velice vhodné by bylo 

zařazení vyššího počtu osob různého stupně zdatnosti, včetně ţen, jelikoţ predikční 

rovnice nerozlišují mezi pohlavými (nejsou tzv. gender-specifické). Další moţností a 

zajímavou alternativou,kam by se mohl výzkum v této oblasti ubírat,by bylo porovnání 

přímo naměřené hodnoty VO2max v laboratoři i během terénního testování 

pomocípřenosného metabolického analyzátoru. Díky tomu bychom mohli porovnat 

přesnost estimovaných hodnot z predikčních rovnic s přímo naměřenou hodnotou 

během terénního testování. 

Jelikoţ byl počet probandů v naší práci nízký, nelze ze zjištěných poznatků 

vyvodit obecně platné závěry pro širší populaci. 
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Příloha 1Ţádost o vyjádření etické komise  
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Příloha 2Informovaný souhlas  

 
Informovaný souhlas 
 

Dovoluji si Vás oslovit za účelem Vaší účasti na výzkumu pro moji diplomovou 

práci. Byl jste vybrán ze studentů Vojenského oboru při FTVS UK Praha a tím tedy 

splňujete podmínky pro účast na mém výzkumu. 

 

Cílem diplomové práce je zjistit přesnost kalkulačních rovnic pro estimaci 

hodnot VO2max z výsledků v terénních testech vzhledem k povaze zatíţení. Budou 

porovnávány 2 druhy testů – kontinuální jejichţ zástupcem je Cooperův 

dvanáctiminutový běh a intermitentní jejichţ zástupci jsou Yo-Yo Intermittent 

Recovery test Level 1 a Level 2. Kritériem pro srovnání vypočtených hodnot bude 

laboratorně zjištěná hodnota VO2max z spiroergometrického vyšetření. Měření budou 

prováděna v Laboratoři funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství FTVS UK v 

Praze a na atletické dráze FTVS UK.  

 

Při tomto výzkumu nehrozí ze zdravotního hlediska ţádné nebezpečí. Celé 

měření je bezbolestné.  

 

Výsledky měření budou zpracovány anonymně a budou pouţity v mé diplomové 

práci. Tímto probandy ubezpečuji, ţe získaná data nebudou zneuţita a osobní údaje 

zveřejněny. 

 

 Byl jsem informován o průběhu měření. 

 Byl jsem informován o účelu výzkumu. 

 Byl jsem informován o tom, jakým způsobem budou zaznamenávána data. 

 Byl jsem informován, ţe veškerá data budou dokumentována a zveřejněna bez 

pouţití jména. 

 

Svým podpisem potvrzuji, ţe souhlasím se všemi body tohoto informovaného 

souhlasu a rozumím průběhu výzkumu.  

 

Autor: Bc. Jan Kotas V Praze dne: 
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Příloha 3Kompletní výsledky měření  

číslo 
probanda 

Výška 
(cm) 

Hmotnost 
(kg) 

BMI 
VO2max 

Laboratoř 
Cooper 

(m) 
Cooper 

VO2max 
Yo-Yo IRT1 

(m) 
Yo-Yo IRT1 

VO2max 
Yo-Yo IRT2 

(m) 
Yo-Yo IRT2 

VO2max 

1 180,7 76,4 23,4 57,00 3010,0 56,00 1520,0 49,17 400,0 50,74 

2 186,0 88,6 25,6 51,40 3020,0 56,23 1600,0 49,84 520,0 52,37 

3 169,3 71,3 24,9 60,00 3280,0 62,04 1920,0 52,53 720,0 55,09 

4 177,1 74,0 23,6 57,30 3310,0 62,71 2280,0 55,55 480,0 51,83 

5 173,5 73,5 24,4 59,50 3400,0 64,72 2000,0 53,20 640,0 54,00 

6 180,0 75,7 23,4 60,80 3360,0 63,83 2080,0 53,87 560,0 52,92 

7 184,0 72,1 21,0 60,70 3510,0 67,18 2200,0 54,88 680,0 54,55 

8 175,0 73,3 23,9 59,20 3250,0 61,37 2320,0 55,89 760,0 55,64 

9 177,5 73,1 23,3 56,10 3000,0 55,78 1480,0 48,83 440,0 51,28 

10 191,6 79,7 21,7 60,40 3260,0 61,59 1720,0 50,85 600,0 53,46 

                      

průměr 179,5 75,8 23,5 58,24 3240,0 61,15 1912,0 52,46 580,00 53,19 

SMODCH 6,2 4,9 1,30 2,77 166,97 3,73 299,23 2,51 114,89 1,56 
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Příloha 4Normy a hodnocení kontrolních testů výročního přezkoušení vojákyň z 

tělesné přípravy 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5 Normy a hodnocení kontrolních testů výročního přezkoušení vojáků z 

tělesné přípravy 

Název cvičení Běh na 12 minut 

Hodnocení Výtečné Dobré Vyhovující 

Měřicí jednotka Metry 

I. do 30 let 3 000 2 800 2 600 

II. 31 – 35 let 2 950 2 700 2 500 

III. 36 – 40 let 2 850 2 600 2 400 

IV. 41 – 45 let 2 750 2 500 2 200 

V. 46 – 50 let 2 650 2 300 2 000 

VI. 51 let a starší 2 400 2 100 1 800 

 

Název cvičení Běh na 12 minut 

Hodnocení Výtečné Dobré Vyhovující 

Měřicí jednotka Metry 

I. do 25 let 2 550 2 300 2 100 

II. 26 – 30 let 2 400 2 200 2 000 

III. 31 – 35 let 2 300 2 100 1 900 

IV. 36 – 40 let 2 200 2 000 1 800 

V. 41 – 45 let 2 100 1 900 1 600 

VI. 46 let a starší 1 900 1 800 1 500 


