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ABSTRAKT 

Metabolická aktivita či obecně energetický výdej je v dnešní době velmi často skloňovaným 

pojmem v souvislosti se zdravým životním stylem, avšak rychlost metabolismu lze také použít 

jako poměrně přesný indikátor fyzické či teplené zátěže. Hodnota metabolické aktivity je také 

velmi často vstupem do různých fyziologických modelů, které odhadují teplený stres organismu 

např. při práci v ochranném obleku. Tato práce pojednává o tabelovaných hodnotách pro 

metabolickou aktivitu a zaměřuje se na přesnost odhadu metabolické aktivity pomocí 

jednoduchých měřících zařízení. Pro měření hodnot metabolické zátěže pro jednotlivé aktivity 

publikované v této práci byly použity na základě rešerše chytré hodinky Apple Watch series 4 

dále sporttestr Garmin Fenix 6 Pro Glass a sportovní náramek Fitbit Inspire. Z výsledků měření 

plyne, že současné sporttesty nejsou stále vhodné pro použití ve zdravotnictví či vrcholovém 

sportu. 

 

Klíčová slova 

Metabolická aktivita, sporttestr, ČSN EN ISO 8996, validační studie, odhad metabolické 

aktivity 

 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, metabolic rate or energy expenditure in general is one of the most discussed topics, 

especially in connection with a healthy lifestyle. Nevertheless, the metabolic rate can be used 

as a relatively accurate indicator of physical or thermal load as well. Usually, the value of 

metabolic rate is used as input into various physiological models. These models estimate the 

body’s thermal stress, for instance when working in a protective suit. The thesis deals not only 

with tabulated values of metabolic rate, but it also focuses on the accuracy of estimated 

metabolic rate using simple measuring devices. The Apple Watch Series 4 smartwatch, the 

Garmin Fenix 6 Pro Glass sports tester, and the Fitbit Inspire smart sports bracelet were used 

for the measurements published in the thesis. The results of the measurements show that 

contemporary sports testers are still inappropriate for use in healthcare or elite sports. 

 

Key words 

Metabolic rate, sporttester, ČSN EN ISO 8996, validation study, estimation of metabolic 

rate 
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ÚVOD  
Lidské tělo je velmi složitý biologický systém a popsat jeho funkce může být mnohdy velice 

obtížné. V této práci je lidský organismus vyobrazován jako systém s otevřeným oběhem 

energie, přičemž jsou sledovány převážně energetické vlastnosti lidského těla a práce 

nepojednává o chemické a biologické podstatě vzniku této energie.  

 Pro pochopení tohoto systému je nutné představit podstatu energetické bilance 

biologického systému. O lidském těle lze uvažovat jako systému o určité vnitřní energii, 

přičemž vnějším projevem jejího přílišného nahromadění či nedostatku je změna teploty 

lidského těla. Nutností je také přiblížit novou fyzikální veličinu, tzv. metabolickou aktivitu, 

protože se jedná o jeden z nejlepších indikátorů právě fyzické a tepelné zátěže lidského 

organismu [1].  

 Samotné měření metabolické aktivity se provádí převážně dvěma způsoby, a to přesným 

laboratorním testováním, převážně přímou a nepřímou kalorimetrií, ale také predikováním 

pomocí jednodušších měřičů, které tento energetický výdej odhadují na základě přidružených 

fyziologických funkcí (tepové frekvence, dynamiky pohybu atd.). Je zřejmé, že energetický 

výdej ovlivňuje fyzická kondice jedince, což právě dobře indikuje tepová frekvence měřeného 

subjektu. 

 Aby bylo možné kvalifikovat rychlost metabolismu bylo vytvořeno velké množství 

tabelovaných hodnot, které se odvíjejí od druhu vykonávané činnosti. Tímto se zabývá norma 

ČSN EN ISO 8996 [2] z roku 2004, ale také Kompedium fyzických aktivit [3], které se 

naposledy konalo v roce 2011. Avšak tyto tabelované hodnoty se mezi sebou mírně liší, proto 

je důvodné vytvořit referenční hodnoty metabolické aktivity pro dané fyzické činnosti, k čemuž 

bylo přistoupeno v této práci. 

 Výše již bylo zmíněno, že je možné predikovat metabolickou aktivitu pomocí 

jednodušších měřících zařízení. Mezi tyto zařízení řadíme sporttestry, chytré hodinky, 

krokoměry, akcelerometry a nejrůznější sportovní náramky. V současnosti došlo k velkému 

rozvoji právě těchto ručních nositelných měřičů. Mezi nejvýznamnější firmy, které se právě 

zabývají možnostmi odhadu parametrů pohybové aktivity, jsou společnosti Garmin, Polar, 

Suunto, Apple a Fitbit. 

 Možnost přesného odhadu metabolické aktivity může ovlivnit velké množství činitelů. 

Mezi hlavní, které je nutné pro relevantní zkoumání definovat, jsou podmínky měření. V zásadě 

dělíme podmínky na venkovní či polní a laboratorní. Důležité přednosti laboratorních 

podmínek je, že neovlivňují měření přírodní vlivy, jako změny rychlosti větru či intenzity 

slunečního záření. Nastavení konzistentních podmínek měření je nedílnou součástí každého 

testování a má nemalý vliv na celkové hodnocení. 

 Motivací k vytvoření této bakalářské práce byla mimo jiné možnost ověřit energetický 

výdej pro základní každodenní činnosti a také pro fyzicky náročnější aktivity a následná 

možnost aplikace takto změřených výsledků do různých termofyziologických modelů.  

 Cílem bakalářské práce byla rešerše základních měřičů, pomocí kterých lze predikovat 

metabolickou aktivitu, a na základě této rešerše výběr konkrétních měřičů, pro které bude 

prováděno měření, přičemž podstatnou součástí práce je srovnání těchto naměřených dat 

s hodnotami tabelovanými. 
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1 TERMODYNAMICKÉ ASPEKTY BIOLOGICKÉHO SYSTÉMU 
Termodynamika lidského organismu se zabývá přenosem tepla a energetickou bilancí 

biologického systému jedince. Tento systém není v termodynamické rovnováze, a proto není 

jednoduché jej analyzovat [4]. V termodynamice jsou definovány dva základní systémy, a to 

otevřený a uzavřený [5]. Lidské tělo považujeme za systém otevřený, lze pro něj aplikovat první 

zákon termomechaniky ve znění, že změna vnitřní energie je dána rozdílem metabolického 

tepla a mechanické práce. Je však ještě nutné připočítat energii přijatou ve formě potravy viz 

rovnice (1.1). Z toho plyne, že lidské tělo lze popsat jako systém o dané vnitřní energii, která 

může být využita k výkonu práce, vyloučení ve formě tepla či uložení ve formě chemických 

sloučenin (tuků) [1].  

 

První zákon termomechaniky pro lidský organismus lze napsat v následujícím tvaru [1] 

𝑑𝑈 = 𝑈1 − 𝑈2 = 𝑄 −𝑊 + 𝑃     (1.1) 

 

dU……. změna vnitřní energie [J] 

U1…… vnitřní energie ve stavu 1 [J] 

U2……. vnitřní energie ve stavu 2 [J] 

Q……..  metabolické teplo [J] 

W…….. mechanická práce [J] 

P……....energie z potravy [J] 

 

1.1 TEPELNÁ ROVNOVÁHA LIDSKÉHO ORGANISMU 

Lidské tělo produkuje při své správné funkci metabolismu tzv. metabolické teplo. Nicméně pro 

udržení tepelné rovnováhy s okolím je nutné toto teplo odvádět nebo akumulovat v závislosti 

na okolních podmínkách. Pokud nedochází k udržování tepelné rovnováhy v organismu, 

hrozí přehřátí nebo podchlazení v závislosti na vnějších podmínkách [1]. 

 

K výměně tepla s okolím dochází převážně [1]: 

- Kondukcí – převáděním tepla v dotyku s pevnými předměty nebo tekutinami 

s teplotou rozdílnou od teploty kůže. 

- Konvekcí – dochází k předávání tepla pomocí proudění tekutin kolem těla. 

- Radiací – dochází k vyzařování tepla na vzdálenější předměty v závislosti na 

teplotním spádu. 

- Evaporací – dochází k odpařování z povrchu kůže. 

 

O tom, jak bude probíhat tepelná výměna lidského organismu s okolím, rozhodují mimo 

jiné převážně vnější podmínky, a to teplota okolí a relativní vlhkost vzduchu viz obr. 1 [1]. 
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Pro posouzení tepelné zátěže lidského organismu se používá tzv. rovnice energetické 

bilance, z níž lze určit množství nashromážděného tepla v těle [6], viz rovnice (1.2). Množství 

akumulovaného tepla může být kladné, záporné nebo nulové. V ideálním stavu, nazývaném 

téže komfortní, je množství akumulovaného tepla v organismu nulové. Při záporné hodnotě 

dochází k úbytku tepla a následnému ochlazování systému, což se projeví snížením teploty 

tělesného jádra. Naopak pro kladnou hodnotu platí, že dochází k oteplování organismu [1]. 

 

𝑆 =  𝑀 – (𝑊 +  𝐶 +  𝑅 +  𝐾 +  𝐸 +  𝑅𝑒𝑠𝑝)     (1.2) 

 

S ……..množství tepla v organismu [J] 

M…......tepelná produkce těla [J] 

C….......tepelná ztráta prouděním [J] 

R……...tepelná ztráta sáláním [J] 

K……... tepelná ztráta vedením [J] 

W…….. práce spojená s danou aktivitou [J] 

E……... tepelná ztráta vypařováním [J] 

Resp….. tepelná ztráta dýcháním [J] 

 

1.2 TĚLESNÁ TEPLOTA A TERMOREGULACE 

Lidské tělo dokáže správně fungovat jen při určitých vhodných vnitřních podmínkách [7]. 

Převážně člověk udržuje stálou tělesnou teplotu, tlak a chemické složení organismu. Tyto 

podmínky musí být stále zajišťovány v závislosti na teplotních i tlakových změnách v okolí. 

Procesy uvnitř organismu, které zajišťují právě onu tepelnou a chemickou stabilitu a vytváří tak 

vhodné podmínky, označujeme pojmem homeostáza [1]. 

Člověk udržuje stálou teplotu tělesného jádra, tzv. nitrotělní teplotu, v rozmezí 30,0 až 

37,0 °C. Teplotu tělesného jádra lze měřit v jícnu, rektu nebo pomocí speciálních polykacích 

čidel přímo v žaludku [8]. 

 

Obr. 1 Změna výdeje tepelné energie v 

závislosti na různé teplotě okolí [1] 

 

 

Obr. 3 Závislost tepové frekvence na 

výkonu sportovce [22] 

 

Obr. 2 Změna výdeje tepelné energie v 

závislosti na různé teplotě okolí [1] 
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Udržování stálé tělesné teploty nazýváme termoregulace. Lidské tělo využívá následující 

mechanismy termoregulace: 

a) Zvýšení ochlazování organismu [9]: 

- Vazodilatace kůže – jedná se o rozšíření cév, aby se teplo z krve mohlo rozptýlit do 

okolí. 

- Nárůst pocení – dochází k odpařování potu na kůži a tím k odebírání tepla. 

- Nárůst rychlosti dýchání.  

 

b) Snížení ochlazování organismu [1]: 

- Vazokonstrikce kůže – jedná se o zúžení cév, což zapříčiňuje nižší přenos tepla do 

okolí. 

- Svalový třes – nekontrolované zatínání svalu, který nekoná žádnou činnost a dochází 

pouze k vytváření tepla.  

1.3 METABOLISMUS 

Metabolismus neboli látková přeměna je typickým znakem pro všechny druhy živých 

organismů. Jedná se o soubor chemických reakcí probíhajících v živém těle, které jsou nezbytné 

k přežití. Pro člověka jsou to zejména procesy umožňující přeměnu přijatých látek na energii 

a jiné látky (bílkoviny, sacharidy, tuky). Pro všechny tyto chemické reakce platí, že je při nich 

vytvářeno teplo, které označujeme jako teplo metabolické [7]. 

Metabolismus se skládá ze dvou protichůdných jevů, tj. katabolismu a anabolismu. 

Katabolismus představuje rozklad cukrů, tuků, popř. bílkovin, za účelem získání energie. Ke 

katabolismu dochází např. během noci, kdy není pravidelně přijímána potrava [7]. Při tomto 

jevu dochází ke štěpení makromolekul při exotermní chemické reakci [1].  

Antagonistickým úkazem je anabolismus, který zahrnuje převážně konstruktivní procesy. 

Takový postup spočívá ve využití přijaté energie, která je následně uplatňována při obnově 

a stavbě buněk. Anabolismus zahrnuje také tvorbu svalové hmoty a ukládání tuku v těle [7]. 

Dále můžeme metabolismus rozdělit na aerobní a anaerobní. Aerobní látková přeměna 

probíhá za přísunu kyslíku, a to převážně při aktivitách o nižší a střední intenzitě např chůze. 

Jako anaerobní označujeme metabolismus, který probíhá bez přísunu kyslíku. To platí převážně 

pro aktivity o vysokých intenzitách např. sprint [10]. 

Energetický výdej jedince má obecně tři složky [11]: 

- energetický výdej způsobený bazálním metabolismem,  

- energetický výdej spojený s trávením potravy, 

- energetický výdej potřebný pro vykonávání činností. 

 

1.3.1 Bazální metabolismus 

Bazální metabolismus1 představuje minimální energetický výdej, který je nepostradatelný pro 

udržení základních tělesných funkcí nutných k přežití v teplotně neutrálním prostředí, tedy 

v naprostém klidu bez přijímání potravy [1]. Bazální metabolismus se označuje zkratkou 

BMR2, což je v překladu rychlost bazálního (základního) metabolismu. Mezi základní jednotky 

BMR řadíme watt [W] neboli [J.s-1] a kilocalorie za den [kcal/den]. Dalšími využívanými 

jednotkami jsou joule vztažený na jednu hodinu a jeden kilogram [J.h-1.kg-1] a [ml O2.min-1], 

což je spotřeba kyslíku za minutu [1]. Důležité je nezaměňovat hodnotu BRM s hodnotou 

 
1 Rychlost bazálního metabolismu je často nahrazována pouze zkratkou bazální metabolismus. 
2 BMR = basal metabolic rate, neboli základní rychlost metabolismu 
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SMR3, což je hodnota rychlosti metabolismu ve spánku. Hodnocení SMR se používá převážně 

pro posouzení rychlosti metabolismu u kojenců [12]. 

Hodnota BMR závisí na pohlaví, hmotnosti, tělesné stavbě, věku a dalších. Tato hodnota 

s přibývajícím věkem klesá. Pro predikci bazálního metabolismu slouží velké množství vztahů, 

mezi nejpoužívanější řadíme vztah dle Harrise a Benedicta [1], který je vyjádřen v rovnici (1.3) 

a (1.4). Tato spojitost uvažuje hodnotu BMR jako součet čtyř empiricky určených konstant, 

z toho tři konstanty jsou vynásobeny příslušnými koeficienty při konkrétním odhadu dle 

fyzických parametrů měřeného subjektu. 

Pro muže: 

𝐵𝑅𝑀 = 66,5 + 13,8.𝑚 + 5,0. ℎ − 6,8. 𝑟 (1.3) 

Pro ženy: 

𝐵𝑅𝑀 = 655 + 9,6.𝑚 + 1,8. ℎ − 4,7. 𝑟     (1.4) 

 

BRM… bazální metabolický výdej [kcal/den] 

m……... tělesná hmotnost [kg] 

r……… věk v letech 

h……… výška postavy [cm] 

 

1.3.2 Klidový metabolismus 

Klidový metabolismus je energetický výdej člověka v klidu, a to fyzickém i duševním. 

Hodnota, která popisuje klidový metabolismus je RMR4 a je přibližně o 10 % vyšší než hodnota 

BRM [1]. RMR tvoří zhruba 65 % z celkového počtu přijímaných kalorií, zbytek je využit pro 

konání činností nebo uložen ve formě tuku. Také proto je základní predikce rychlosti klidového 

metabolismu zmiňována ve většině knih zabývajících se fitness a zdravým životním stylem jako 

např. predikce RMR dle knihy Tělo jako posilovna [13] viz rovnice (1.5) a (1.6), která využívá 

predikčních rovnice dle MIFFLIN a spol. [14]. Odhad RMR pomocí této knihy je následně 

násoben koeficientem 1,2 – 1,9 dle denní aktivity, přičemž hodnota 1,2 představuje sedavé 

zaměstnání, odpolední relaxaci a koeficient 1,9 velmi fyzicky náročnou práci s odpoledním 

intenzivním cvičením. 

 

U mužů: 

𝑅𝑀𝑅 = 10.𝑚 + 6,25. ℎ − 5. 𝑟 + 5 (1.5) 

U žen: 

𝑅𝑀𝑅 = 10.𝑚 + 6,25. ℎ − 5. 𝑟 − 161 (1.6) 

 

RMR… klidový energetický výdej [kcal/den] 

m……... tělesná hmotnost [kg] 

r……… věk v letech 

h……… výška postavy [cm] 

 

Pro odhad klidové rychlosti metabolismu je využíváno velké množství predikčních rovnic 

např. rovnice dle MIFFLIN a spol. [14] uvedená výše a publikovaná v roce 1990. Tak také dále 

např. odhad dle rovnic (1.7) a (1.8) dle WANG a spol. [15] uvedený pro porovnání níže, 

publikovaný v roce 2000. Nevýhodou v pořadí druhých uvedených rovnic jsou vstupní hodnoty 

 
3 SMR = sleeping metabolic rate, neboli rychlost metabolismu ve spánku 
4 RMR = resting metabolic rate, neboli rychlost metabolismu v klidu 
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do výpočtu, jako je FFM5, ve volném překladu množství beztukové hmoty, a FM6, což je 

množství tuku, které musí být měřeny pomocí speciálních zařízení.  

 

U mužů: 

𝑅𝑀𝑅 = 15,6 × 𝐹𝐹𝑀 + 7,8 × 𝐹𝑀 − 5,2 × 𝑟 + 888 

  
(1.7) 

U žen: 

𝑅𝑀𝑅 = 16,2 × 𝐹𝐹𝑀 + 8,0 × 𝐹𝑀 − 4,7 × 𝑟 + 717    (1.8) 

 

RMR……klidový energetický výdej [kcal/den] 

FFM…….obsah beztukové hmoty [kg] 

r…………věk v letech 

FM………obsah tuku [kg] 

 

Ve validační studii sepsané autory FLACK a kol. [16] publikované v roce 2016, která se 

zabývá přesností odhadu RMR pomocí predikčních rovnic, přicházejí autoři s výsledkem, že do 

rovnic, ve kterých nevystupují parametry o tělesném složení těla (např. rovnice dle Mifflin 

[14]), dosahují tyto rovnice přesnosti pouze na individuální úrovni, avšak nejsou vhodné pro 

lékařské a vědecké účely. Na druhou stranu pro rovnice, v nichž vystupují parametry FFM 

a FM, vykazují odchylky v závislosti právě na hodnotě FFM, a to tak, že se zvyšujícím se 

podílem této hodnoty roste odchylka, proto je důležité nakládat s těmito odhady s opatrností 

a s přihlédnutím na tuto hodnotu. 

 

Klidový metabolismus lze ovlivnit velkým množstvím faktorů [17], mezi hlavní patří 

[18]: 

o rozměry lidského těla (váha, výška), 

o podíl svalové hmoty, 

o věk, 

o pohlaví,  

o genetické predispozice – některé subjekty mají geneticky vyšší či nižší klidový 

energetický výdej než průměrný jedinec, 

o fyzická aktivita – způsobí vyšší hodnotu RMR i po cvičení, 

o hormonální faktory, 

o návykové látky (káva, nikotin), 

o venkovní prostředí, 

o strava, 

o stres, různé nemoci či infekce a mnoho dalších. 

 

1.4 METABOLICKÁ AKTIVITA 

Výše již bylo zmíněno, že lidské tělo při své správné činnosti produkuje metabolické teplo. 

Toto teplo je definováno jako energie, tudíž platí, že její základní jednotkou je 1 joule [J]. 

Avšak, pokud budeme porovnávat pouze produkci metabolického tepla, narazíme na problém 

spočívající v nezahrnutí časové složky, po kterou byla daná aktivita, při které docházelo 

k produkci metabolického tepla, vykonávána. Proto byl zaveden tzv. tepelný výkon neboli 

 
5 FFM = fat free mass ve volném překladu podíl beztukové hmoty 
6  FM = fat mass – podíl tuku 
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metabolická aktivita, která už poskytuje časovou informaci o dané činnosti a její základní 

jednotku je 1 watt [W]. Stále ale přetrvává problém ohledně velikosti plochy, kterou je daný 

tepelný tok odváděn. Z toho důvodu často vztahujeme metabolickou aktivitu na jednotku 

plochy lidského těla a má tedy jednotku watt na metr čtverečný [W.m-2]. Pro hodnocení 

energetického výdeje člověka se používá tepelný výkon [W], ale častěji právě již zmíněná 

metabolická aktivita7 [W.m-2]. 

 Metabolická aktivita se velmi často uvádí v jednotkách MET8 (metabolický ekvivalent 

úkolu), který je definován jako poměr rychlosti spotřeby energie při fyzické činnosti a při 

odpočinku. Obecně je dohodnuto, že 1 MET odpovídá přibližně hodnotě metabolické aktivity, 

když je tělo v klidu [1]. 

1 𝑀𝐸𝑇 = 58 𝑊.𝑚−2  (1.9) 

 

Jak bylo v předchozím odstavci uvedeno, metabolická aktivita se vztahuje na jednotku 

plochy lidského těla, kterou můžeme určit např. na základě Duboisova vztahu, viz (1.10) [1]. 

Jedná se o empirický vztah, který obsahuje tři konstanty a dva parametry, do kterých dosadíme 

fyzické vlastnosti měřeného subjektu. Avšak často aproximujeme plochu průměrného lidského 

těla hodnotou 1,8 m2 [2]. 

 

𝐴𝑑 = 0,202 ×𝑚0,425 × ℎ0,725 (1.10) 

 

Ad……plocha lidského těla [m2] 

m…….hmotnost člověka [kg] 

h……..výška člověka [m] 

 

Při měření energetického výdeje pomocí jednoduchých měřících zařízení, sporttesterů 

a chytrých náramků narážíme na jednotku kalorie [cal] nebo kilokalorie [kcal]. Pro tyto 

jednotky platí převodní vztah uvedený v následující rovnici (1.11) [1]: 

1 𝑐𝑎𝑙 = 4,175 𝐽 (1.11) 

 

Metabolická aktivita může být ovlivněna velkým množstvím vnitřních i vnějších činitelů. 

Za zmínku určitě stojí vliv ochranného oděvu či význam vrstev oblečení. Dopad vrstev oblečení 

na hodnotu metabolické aktivity je podrobněji popsán ve studii RESENBERG a kol. [19], ve 

které se zabývali nejmodernějším více vrstveným zimním oblečením a jeho vlivem na 

metabolickou aktivitu ve srovnání s oděvem jednovrstvým. Výsledkem této studie bylo, že 

nezávisle na zvyšující se hmotnosti zvyšuje počet oblečených vrstev metabolickou aktivitu. Je 

také vytvořeno velké množství termofyziologických modelů, kde metabolická aktivita slouží 

jako jeden ze vstupních parametrů, a které dokážou mimo jiné simulovat podmínky ochranného 

oděvu a jeho působení na termofyziologické parametry lidského těla, např. v podobě predikce 

hodnoty rektální teploty. 

  

 
7 Metabolickou aktivitu lze téže nazývat rychlostí metabolismu, popř. také tepelným výkonem organismu 

 nebo jen metabolismem, níže jsou používány všechny názvy. 
8 MET= metabolic equivalent of task, metabolický ekvivalent úkolu 
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2 METODY ODHADU A MĚŘENÍ RYCHLOSTI METABOLISMU 
Metabolickou aktivitu je možné měřit pomocí přímé a nepřímé kalorimetrie a také tzv. 

nekalorimetrickými technikami, mezi které patří např. integrovaná elektromyografie či vodní 

metoda s dvojitým štítkem (double labelled water) a mnoho dalších [11]. Metodami měření 

energetického výdeje, jinak řečeno metabolické aktivity9, se podrobně věnuje kniha Measuring 

Metabolic Rates A Manual for Scientists [20] ve volném překladu Měření metabolické aktivity 

návod pro vědce, která byla publikována v roce 2008. Pro odhad energetického výdeje se 

využívá velké množství metod a modelů. Základní odhad energetického výdeje je uveden také 

v normě ČSN EN ISO 8996 (viz kapitola 3) [2]. Energetický výdej je dále také možně určit 

např. odhadem z tepové frekvence [1]. 

2.1 MĚŘENÍ PŘÍMOU KALORIMETRIÍ 

Přímá kalorimetrie měří přesné množství tepla uvolněného z těla [1]. Teplo je přenášeno 

především jako neodpařující tepelná ztráta (vedení, proudění, sálání) a z menší části jako 

tepelná ztráta odpařováním, která ale vyžaduje nezávislé měření [11]. Přímá kalorimetrie je 

většinou prováděna v uzavřené místnosti, avšak lze ji provádět i venku při využití speciálních 

obleků [2]. Princip spočívá v uzavření osoby do místnosti, do které je přiváděn kyslík. Osoba 

vykonává danou činnost a vydává teplo, které je měřeno v závislosti na typu přímého 

kalorimetru. Musí být měřen také výdej moči. Poté je z těchto všech složek určen celkový 

energetický výdej [1]. 

Tato metoda se řadí mezi nejpřesnější, avšak finančně a personálně nejnáročnější. 

Využívají se tři hlavní typy přímých kalorimetrů, a to izotermické, chladící (adiabatické) 

a konvenční [11]. 

 

a) Izotermické systémy 

Izotermický kalorimetr je složen z dvou vrstev izolace, mezi nimiž proudí kapalina. 

Rychlost odezvy měření je menší než 5 minut a při kvalifikované obsluze chybovost 

do 1 %. 

 

b) Adiabatické systémy 

Tyto systémy se skládají z tepelného výměníku, který má teplotu vnitřní a vnější stěny 

stejnou a z toho tedy můžeme usoudit, že gradient teploty jeho stěnou je nulový. Má 

dobu odezvy deset až třicet minut a přesnost 1 % – 2 %. 

 

c) Konvenční systémy 

Toto uspořádání je složeno z izolované komory, do které proudí vzduch známou 

rychlostí. Teplo se určí jako rozdíl v teplotě vzduchu vháněného do izolované komory 

a ventilovaného z ní ven. Doba odezvy je asi deset až dvacet minut a chybovost 

1 %- 2 %. 

 

 

 

 

 

 
9 Metabolická aktivita neboli také energetický výdej za daný čas přepočtený na plochu lidského těla. 
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2.2 MĚŘENÍ NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ 

Tato metoda je méně přesná než přímá kalorimetrie, s chybovostí kolem 3 %, avšak v závislosti 

na typu nepřímého kalorimetru se stále řadí mezi dostatečně přesné metody [11]. Principem 

tohoto procesu je hodnocení spotřebovaného kyslíku a vyprodukovaného oxidu uhličitého při 

dané činnosti [1]. Pro výpočet lze použít vztahy (2.1), (2.2), (2.3) dle normy ČSN EN ISO 8996 

[2]: 

𝑀𝑅 = 𝐸𝐸 × 𝑉̇ 𝑂2 ×
1

𝐴𝑑
 

(2.1) 

𝐸𝐸 = (0,23𝑅𝑄 + 0,77) × 5,88 (2.2) 

𝑅𝑄 =
𝑉̇ 𝐶𝑂2
𝑉̇ 𝑂2

 
(2.3) 

MR … metabolická aktivita [W.m-2] 

EE …..energetický ekvivalent [W.h/l O2] 

Ad …... tělesný povrch vypočtený dle Du Boisova vzorce [m2] 

RQ10….respirační kvocient 

VO2……produkce kyslíku [l/h] 

VCO2…..produkce oxidu uhličitého [l/h] 

 

Pro měření nepřímou kalorimetrií se využívá čtyři základní systémy [11]. 

a) Celkový sběrný systém 

Dále se dělí na: 

− pevný sběrný systém – skládá se z velkoobjemového zvonu, do kterého je 

přiváděn vydechovaný vzduch, který je poté analyzován. 

− přenosný sběrný systém  

1. Douglasův vak – jedná se o sáček z polyvinylchloridu nebo jiného 

nepropustného materiálu, o objemu 100-150 litrů, který je naplněn 

expirovanými plyny při dané fyzické aktivitě a následně je tento obsah 

analyzován. Jedná se o přesnou metodu měření energetického výdeje, 

a proto je nedílnou součástí častá kalibrace a měření musí být prováděno 

odborným pracovníkem [21].  

2. Oxycon Pro a Oxycon Mobile, které jsou popsány níže. 

3. VO2000 systém  

4.  DELATRAC [22] 

 

b) Systém využívající otevřený okruh 

Dochází zde k mísení vzduchu s vydechovanými plyny a k následné analýze. 

 

c) Uzavírací systém 

Zkoumaný subjekt je uzavřen do vzduchotěsné komory o známé koncentraci oxidu 

uhličitého a kyslíku. Po samotném měření je hodnocena změna koncentrace vzduchu 

v komoře. 

 

 
10  Respirační kvocient se liší v závislosti na přijímané potravě, ale pro běžnou stravu se používá hodnota 

 0,85 [1]. 
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d) Systém využívající uzavřený okruh 

Jedná se o uzavřený obvod, ve kterém dochází k proudění vzduchu, 

přičemž k ventilaci slouží vydechovaný vzduch, který je ale zbaven vodní páry 

a oxidu uhličitého. Právě z absorpce oxidu uhličitého a znovu zavedeného kyslíku se 

počítá energetický výdej [11]. 

2.3 ODHAD ENERGETICKÉHO VÝDEJE NA ZÁKLADĚ TEPOVÉ FREKVENCE 

Pokud člověk koná dynamickou práci pomocí velkých svalových skupin (stehenní, zádové, 

hýžďové svaly apod.) s malým podílem statické práce při nízké mentální a duševní zátěži, je 

možně provést odhad energetického výdeje pomocí tepové frekvence (viz tab. 1) [2].  

Tepová frekvence je jedním ze vstupních parametrů pro odhad energetického výdeje 

pomocí sporttesterů [1]. Tento odhad předpokládá lineární závislost tepové frekvence 

a energetického výdeje [2]. Níže je uvedena tab. 1, která předpokládá rychlost metabolismu 

v závislosti na srdeční frekvenci, hmotnosti a věku subjektu [2]. 

Tab. 1 Odhad rychlosti metabolismu MR [W.m-2] z teplové frekvence [1] 

Pohlaví a věk  Hmotnost  

 50 kg 70 kg 90 kg 

Ženy    

20 let 2,9 HR -150 3,8 HR -210 4,5 HR -263 

40 let 2,7 HR -136 3,5 HR -192 4,3 HR -244 

60 let 2,5 HR -117 3,2 HR -170 3,9 HR -219 

Muži    

20 let 3,7 HR -201 4,7 HR -273 5,6 HR -339 

40 let 3,5 HR -192 4,5 HR -262 5,4 HR -326 

60 let 3,4 HR -180 4,5 HR -249 5,2 HR -311 

 

HR11 je označení pro tepovou frekvenci při dané činnosti [tep.min-1]. Pro odhad 

správného tréninkového rytmu lze také použít termíny maximální a submaximální12 tepová 

frekvence [2]. Srdeční frekvence nejlépe indikuje zatížení oběhového systému, a právě podle 

hodnot maximální a submaximální tepové frekvence lze učit tzv. tréninkové pásmo (viz obr. 2), 

což je rozsah srdečních frekvencí, ve kterých je ideální, když daný subjekt provádí fyzickou 

aktivitu. Přičemž u trénovaných jedinců může docházet k tzv. bradykardii13. Tato adaptace 

způsobí, že trénovaný subjekt má nižší tepovou frekvenci při dané činnosti než subjekt 

netrénovaný, a tudíž i nižší energetický výdej (viz tab. 1). Zobrazení tepové frekvence 

trénovaného a netrénovaného jedince v závislosti na intenzitě prováděné činnosti je uvedeno na 

obr. 3.  Dále také dochází ke snižování maximální tepové frekvence, se zvyšujícím věkem (viz 

rovnice (2.1)) [23]. 

 

Pro odhad maximální srdeční frekvence platí [2]: 

𝐻𝑅𝑚𝑎𝑥 = 220 − 𝑣ě𝑘 (2.1) 

 

 

 
11 HR = heart rate 
12 Submaximální tepová frekvence je definována u subjektů, které nejsou schopny dosáhnout své maximální 

 tepové frekvence, protože by to mohlo ohrozit jejich zdraví, je přibližně o 10 % nižší než maximální 

 tepová frekvence. 
13 Bradykardie – jedná se o jev, který je pozorován u vytrvalostních sportovců, kdy dochází ke zvyšování 

 objemu srdečního svalu a snížení klidové tepové frekvence [23]. 
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Pro odhad submaximální tepové frekvence pak platí [2]: 

 
𝐻𝑅𝑠𝑢𝑏𝑚𝑎𝑥 = 200 − 𝑣ě𝑘 (2.2) 

 

 

  

Obr. 2 Snižování maximální tepové frekvence v závislosti na věku a zobrazení optimálního tréninkového pásma [22] 

 

 

Obr. 5 OXYCON MOBILE [67] 

 

Obr. 2 Snižování maximální tepové frekvence v závislosti na věku a zobrazení optimálního tréninkového pásma [22] 

 

Obr. 3 Závislost tepové frekvence na výkonu sportovce [22] 

 

 

Obr. 2 Snižování maximální tepové frekvence v závislosti na věku a zobrazení 

optimálního tréninkového pásma [22] 

 

Obr. 3 Závislost tepové frekvence na výkonu sportovce [22] 
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3 PŘEHLED TABELOVANÝCH A PŘESNĚ MĚŘENÝCH HODNOT 

METABOLICKÉ AKTIVITY  
Pro odhad metabolické aktivity v závislosti na dané fyzické činnosti bylo vytvořeno velké 

množství tabelovaných hodnot. Je nutné si uvědomit, že tyto hodnoty nezahrnují stresový faktor 

či změnu energetického výdeje způsobenou medikamenty. Pro odhad energetického výdeje 

základních aktivit slouží norma ČSN EN ISO 8996 [2]. Dalším rozsáhlým zdrojem 

tabelovaných hodnot metabolické aktivity je Kompendium pohybových aktivit 2011 [3]. Pro 

porovnání jsou také uvedeny výsledky měření pro jednotlivé vybrané aktivity nepřímou 

kalorimetrií. 

3.1 PŘEDSTAVENÍ NORMY ČSN EN ISO 8996 PRO JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI 

Touto normou je nahrazena norma ČSN EN 28996 z roku 1996, přičemž k tomuto nahrazení 

došlo v roce 2004. Hlavním tématem normy je Ergonomie tepelného prostředí a s tím spojené 

i určování metabolismu. Tato norma definuje metabolismus jako reakci lidského organismu, 

při které dochází k přeměně chemické energie na energii mechanickou a tepelnou. Také 

zmiňuje různé metody pro určování metabolické aktivity, jako např. určování ze spotřeby 

kyslíku apod. [2].  

Odhady hodnot metabolické aktivity v tabulkách (tab. 2, tab. 3 a tab. 4) jsou 

standardizovány pro průměrného jedince ve vhodném tepelném prostředí. Za průměrného 

jedince je dle normy považován [2]: 

– muž: l 14= 30 let, m15 = 70 kg, h16 = 175 cm, Ad
17

 = 1,8 m2  

– žena: l = 30 let, m = 60 kg, h = 170 cm, Ad = 1,6 m2   

Norma předpokládá, že celková spotřeba energie je rovna tepelné produkci. Je zde také 

uvedena klasifikace rychlosti metabolismu podle druhu vykonávané činnosti (viz tab. 4) i podle 

typu zaměstnání. Dále norma uvádí rozdělení do jednotlivých tříd (viz tab. 2).  

 Hlavní faktory ovlivňující přesnost odhadu metabolické aktivity [2]: 

− individuální rozdíly,  

− různé pracovní vybavení, 

− různá pracovní rychlost, 

− možnost adaptace na danou činnost a mnoho dalších. 

 Dle ČSN EN ISO 8996 [2] lze odhadovat, že: 

− při shodné práci za stálých pracovních podmínek se může metabolismus lišit 

mezi sledovanými osobami až o ± 5 %,  

− u osoby, která vykonává danou činnost pravidelně, je v laboratorních 

podmínkách odchylka kolem 5 %, což je způsobeno aklimatizací na danou 

činnost, 

− pokud se jedná o měření v tzv. terénních podmínkách, kdy se liší hodnota 

metabolické aktivity mezi jednotlivými měřeními, je možná odchylka až 20 % 

[2]. 

   

  

 
14 l=věk 
15 m=hmotnost [kg] 
16 h=výška [cm] 
17 Ad= plocha lidského těla [m2] 
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Tab. 2 Klasifikace metabolismu do kategorií dle ČSN EN ISO 8996 [2] 

Třída Metabolická 

aktivita 

[W.m-2] 

Příklady 

0 

V klidu 

65 

(55 až 70) 

Klidový stav, pohodlné sezení 

 

1 

Nízký 

metabolismus 

100 

(70 až 130) 

Lehké manuální práce (psaní, psaní na stroji, kreslení, šití, 

účetnictví) 

Práce rukou a paží (drobné nástroje u pracovního stolu 

kontrola, montáž nebo třídění lehkých materiálů, práce 

pažemi a dolními končetinami (řízení motorového vozidla) 

2 

Průměrný 

metabolismus 

165 

(130 až 200) 

Souvislá práce rukou a paží (zatloukání hřebíků, pilování), 

práce rukou a paží (obsluha nákladních vozidel, traktoru 

nebo stavebního vybavení v terénu, práce rukou a trupem 

(omítání, okopávání a sběr ovoce) 

Chůze při rychlostech 2,5 km.h-1 až 5,5 km.h-1 

3 

Vysoký 

metabolismus 

230 

(200 až 160) 

Intenzivní práce trupem a rukama, nesení těžkých materiálů, 

řezání pilou, ruční kosení, kopání 

Chůze při rychlostech 5,5 km.h-1 až 7 km.h-1 

4 

Velmi 

vysoký 

metabolismus 

290 

(> 260) 

Velmi intenzivní činnosti nabírání lopatou, chůze po 

schodech, běh, chůze při rychlosti vyšší než 7 km.h-1 

 

Je vhodné zmínit, že dle studie HOLMÉR I. a D. GAVHED [24] bylo navrženo rozšíření 

tabulky tab. 2 o třídy A a B, které zahrnovaly vyšší průměrné hodnoty metabolické aktivity pro 

kratší pracovní cyklus, přepočítané pro průměrného muže (1,8 m2, 175 cm, 70 kg) [2]. Primárně 

toto rozdělení bylo vytvořeno pro velmi intenzivní práci hasičů při zásahu hašení požáru, kdy 

je nutné zohlednit náročné pracovní podmínky, ale také velkou tepelnou zátěž [24]. 

 

Tab. 3 Nově navržené třídy pro vyčerpávající pracovní cyklus [24] 

Třída Klasifikace Pracovní 

nasazení (min) 

Průměrný 

metabolismus18 

[W.m-2] 

MR19 

[MET] 

A intenzivní práce 15 až 20 475 8,2 

B vyčerpávající 

práce 

< 5 600 10,3 

 

 Hodnoty průměrného metabolismu v následující tabulce byly přepočítány na hodnotu v 

jednorce MET dle vztahu uvedeného v rovnici (1.7). Z této tabulky je patrné, že pro 

vyčerpávající práci je uvažována hodnota 10,3 MET, což je srovnatelné pro běh mezi devíti až 

patnácti kilometry za hodinu (viz níže uvedená tab. 8). 

 

 

 
18  Průměrný metabolismu označuje průměrnou rychlost metabolismu jinak řečeno metabolické aktivity 
19 MR = metabolic rate a jedná se o zkratku použitou pro metabolickou aktivitu neboli rychlost metabolismu 
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Tab. 4 Metabolismus pro dané činnosti dle ČSN EN ISO 8996 [2] 

Činnost MR [W.m-2] 

Spaní 40 

Ležení 45 

Sezení v klidu 55 

Stání v klidu 70 

Chůze po rovné ploše, rovná cest, pevná  

1. bez zátěže                   při 2 km.h-1 110 

při 3 km.h-1 140 

při 4 km.h-1 165 

při 5 km.h-1 200 

2. se zátěží                      10 kg při 4 km.h-1 185 

          30 kg při 4 km.h-1 250 

Chůze do svahu, rovná cesta, pevná  

1. bez zátěže                    sklon 5°, 4 km.h-1 180 

             sklon 15°, 3 km.h-1 210 

             sklon 25°, 3 km.h-1 300 

2. se zátěží                       sklon 15°, 4 km.h-1 270 

             sklon 25°, 4 km.h-1 410 

Chůze ze svahu při 5 km.h-1 bez zátěže                sklon 5°                                 135 

                                                                     sklon 15° 140 

                                                                     sklon 25° 180 

Stoupání po žebříku při sklonu 70°, stoupání při 11,2 m.min-1  

Bez zátěže 290 

Se zátěží 20 kg 360 

Tažení nebo tlačení výklopného vozíku, 3,6 km.h-1 rovná, pevná 

cesta 

 

Síla tažení 12 kg  290 

Tažná síla 16 kg 375 

Tlačení koleček, rovná cesta, 4,5 km.h-1, pryžová kola,   

100 kg zátěž 

230 

Pilování železa             42 tahů pilování za min 100 

                            60 tahů pilníkem za min 190 

Práce s kladivem, 2 ruce, hmotnost kladiva 4,4 kg, 15 tepů/min 290 

Tesařské práce                           ruční řezání pilou 220 

                                         strojové řezání pilou  100 

                                         ruční hoblování 300 

Zednické práce, 5 cihel za min 170 

Šroubování 100 

Kopání příkopu 290 

Činnost v sedě (kancelář, byt, škola, laboratoř) 70 

Lehká činnost ve stoje (nakupování, laboratoř, lehký průmysl) 95 

Střední činnost ve stoje (prodavač, domácí práce, strojová práce) 115 

Práce se strojním nářadím  

         Lehká (seřizování, montáž) 100 

         Střední (nakládání) 140 

         Těžká 210 
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Práce s ručním nářadím  

         Lehká (seřizování, montáž) 100 

         Střední (broušení) 160 

         Těžká (obtížné vrtání) 230 

 

Tyto klasifikace však poskytují pouze hrubý odhad a může docházet ke značnému 

zkreslení hodnot. Především u odhadů z tepové frekvence se metabolické aktivita může značně 

lišit.  

Ve studii věnované přesnosti odhadu energetického výdeje z tepové frekvence, 

dospěli autoři KAMPMANN, B. a P. BRÖDE [25] k závěru, že odhady metabolické aktivity 

právě z tepové frekvence bývají značně nadhodnoceny. Je důležité zmínit, že při aktivitách 

o vyšší intenzitě přestává platit linearita mezi tepovou frekvencí a energetickým výdejem. Proto 

jsou dále v bakalářské práci uvedeny další studie věnující se ověření hodnot uvedených v ČSN 

EN ISO 8996 [2] a také jsou dále určeny referenční hodnoty pro porovnávání naměřených dat, 

viz kapitola 3.4. Především u intenzivních aktivit bylo nutné stanovit referenční hodnoty jinak, 

protože norma uvádí pouze aktivity o nízké a střední intenzitě. 

3.2 MĚŘENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY PRO VYBRANÉ ČINNOSTI POMOCÍ 

NEPŘÍMÉ KALORIMETRIE A METODY FIRSTBEAT 

Pro nejpřesnější odhad metabolické aktivity ve venkovních podmínkách slouží nepřímá 

kalorimetrie. Níže jsou uvedena měření dvou přenosných zařízení, která měřila metabolickou 

aktivitu nezávisle na sobě. První je uvedeno měření metodou Firstbeat [26], která proměřuje 

hodnoty metabolické aktivity i pro vyšší intenzity. Tuto metodu využívá také firma Garmin, 

která upravuje své výpočetní modely pro odhad metabolické aktivity právě v závislosti na 

výsledcích této metody. Jako druhé bylo uvedeno zjišťování dat pomocí zařízení Cosmid K5 

[27], které cílilo spíše na měření metabolické aktivity při nízko a středně náročných aktivitách. 

 

3.2.1 Měření při použití metody Firstbeat 

Metoda Firstbeat využívá k výpočtu metabolické aktivity odhadovanou hodnotu VO2max. Je 

nutné ji tipovat, protože zjištění přesné hodnoty VO2max je možné pouze při uskutečnění měření 

v laboratorních podmínkách, což je obvykle reálné pouze u vrcholových sportovců či pacientů 

se srdečními chorobami, ale ne pro běžného uživatele. Hodnota VO2max je důležitým 

indikátorem aerobní vytrvalosti a je jedním z hlavních vstupů pro odhad metabolické aktivity. 

Technika Firstbeat odhaduje maximální spotřebu kyslíku s přesností až 95 %. Tato predikce je 

převážně založena na [26]: 

a) informacích ohledně měřeného subjektu (věk, váha, výška apod.), 

b) měřené srdeční frekvenci a rychlosti pohybu, 

c) naměřená data jsou segmentována a kvalifikována do jednotlivých tříd dle rozsahu 

srdeční frekvence, 

d) nejstabilnější segmenty jsou využity pro odhad VO2max, přičemž dle srdeční frekvence 

je využit buď lineární, nebo nelineární vztah mezi srdeční frekvencí a rychlostí 

pohybu. 

Spotřeba kyslíku při určité aktivitě je velmi sledovaným parametrem. Jak bylo zmíněno 

výše, na spotřebě kyslíku je založena nepřímá kalorimetrie. Hodnota VO2max je definována jako 

maximální množství kyslíku, které dokáže sportovec při své fyzické aktivitě využít, 

přičemž s rostoucí fyzickou kondicí vzrůstá také hodnota VO2max. U této metody může docházet 

k nepřesnostem, které jsou způsobeny převážně vlivy počasí (např. boční vítr apod.). Dalším 

důležitým faktem je, že tento postup spíše cílí na měření energetického výdeje při 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

David Kopecký 

Ověření metabolické aktivity na základě vykonávané činnosti 

 

25 

 

vytrvalostních aktivitách, a tak k přesnému stanovení hodnoty VO2max je nutný běh nejméně 2 

km.   

Výsledky z měření jsou uvedeny v tab. 5, přičemž metabolická aktivita je uvedena 

v jednotkách MET a odhadovaná spotřeba kyslíku v ml.kg-1.min-1 [26]. 

Tab. 5 Metabolická aktivita odvozená z měření VO2 [26] 

Činnost MR 

[MET] 

VO2 

(ml.kg-1.min-1)) 

Požadované 

Spánek 0,92 3 

Sezení v klidu 1,0 4 

Práce v kanceláři 1,6 6 

Řízení auta 2 7 

Lehké práce ve stoje 2,1 7 

Ošetřování 2,8 10 

Chůze 5 km/h 3,2 11 

Těžké domácí práce 3,3 12 

Zahradní práce 4,4 15 

Rybaření 4,5 16 

Chůze po schodech (nahoru) 4,7 16 

Chůze 7 km/h 5,3 19 

Jízda na kole 20 km/h 7,1 25 

Chůze do svahu 6.4 km/h, 

5% sklon, zátěž 20 kg 

8,0 28 

Běh 9 km/h 8,8 31 

Jízda na kole 30 km/h 9,8 34 

Lední hokej 10 36 

Práce hasiče při hašení požáru 

(vliv ochranného oděvu) 

11,9 42 

Běh 15 km/h 14,6 51 

Běh 19,3 km/h 19 67 

Běh 22,5 km/h 23 81 

 

3.2.2 Měření za použití systému Cosmid K5 

Cosmid K5 [27] je zařízení, které měří metabolickou aktivitu nepřímou kalorimetrií. Hodnocení 

je prováděno pomocí přenosného zařízení Cosmid K5 využívající vysoce přesný systém, který 

měří jak množství spotřebovaného kyslíku V̇O2
20 [ml/min], tak rovněž oxidu uhličitého V̇CO2

21 

[ml/min]. Na základě těchto měření je poté odhadována metabolická aktivita. Předností tohoto 

zařízení je, že měří také množství vydechovaného oxidu uhličitého V̇CO2, což je důležitým 

indikátorem při posuzování dostatečného množství kyslíku v uzavřeném prostoru, např. uvnitř 

budov a s tím spojené možnosti klimatizace 

Pro možnost lepší komparace mezi studiemi, měřené subjekty konaly veškeré činnosti po 

dobu 10 minut. Jediný rozdíl byl jen v činnosti relaxace, která byla měřena ve třiceti minutovém 

intervalu. Tohoto měření se účastnilo celkem 60 subjektů, přičemž 30 bylo žen a 30 mužů. 

 
20 V̇O2 je označení pro objemový tok kyslíku 
21  V̇CO2 je označení pro objemový tok oxidu uhličitého 
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Následující tabulka (tab. 6) uvádí výsledky měření nepřímou kalorimetrií pomocí zařízení 

Cosmid K5. [27]. 

 

Tab. 6 Měřené hodnoty metabolické aktivity pomocí zařízení Cosmid K5 [27] 

Činnost MR [MET] 

Relaxace 0,8 

Sezení v klidu 0,9 

Sezení – psaní 1,0 

Sezení – podávání 1,2 

Stání v klidu 1,0 

Stání – psaní 1,1 

Stání – podávání 1,3 

Chůze 1 km/h 1,8 

Chůze 2 km/h 2,1 

Chůze 3 km/h 2,5 

Chůze 4 km/h 3,0 

Chůze 5 km/h 3,8 

Chůze 6 km/h 4,9 

 

3.3 KOMPENDIUM POHYBOVÝCH AKTIVIT 

V roce 2011 se konalo kompendium [3], během kterého byla vytvořena rozsáhlá rešerše 

pohybových aktivit. Tato práce navazuje na výsledky publikované na kompendiích, které se 

konaly v letech 1993 a 2000 [28]. Pro lepší orientaci v dokumentech publikovaných na 

kompendiu byly jednotlivým činnostem přiřazeny šestimístné číselné kódy (např. 12029 – běh 

rychlostí 4mph22). Celkem bylo uvedeno 821 kódů a 21 sekcí, do kterých byly aktivity 

rozřazeny (např. cyklistika, tanec, rybaření, sport, volnočasové aktivity atd.). Ke každému kódu 

je přímo uvedena hodnota metabolické aktivity pro danou činnost. Cílem kompendia bylo 

zlepšit srovnatelnost výsledků napříč studiemi.  

Kompendium [3] fyzických aktivit je považováno za relevantní zdroj pro odhad 

a klasifikaci energetických nákladů pro lidské činnosti. Dvě třetiny uvedených činností jsou 

potvrzeny přímým měřením a validovány pomocí studií z celého světa. V následující tabulce 

(tab. 7) jsou vybrány pohybové aktivity a k nim přiřazena hodnota metabolické aktivity dle 

Kompedia 2011 [3]. 

Hodnoty v tabulce pro běh a chůzi byly původně uvedeny v mílích za hodinu, pro lepší 

srovnatelnost s uvedenými tabelovanými hodnotami v normě musely být přepočítány na 

kilometry za hodinu pomocí vztahu uvedeného v rovnici (3.1) a zaokrouhleny na jedno 

desetinné místo. 

Avšak hodnoty metabolické aktivity Kompendia 2011 [3] jsou určené pouze pro tělesně 

dospělé jedince ve věku 18-65 let a neodráží změny metabolické aktivity u mládeže, starších 

lidí a osob s tělesným postižením. Dále je také možné mírně korigovat hodnoty z Kompedia 

2011 [3] pomocí tzv. korekčního součinitele23. 

 

1 mph = 1,609344 km/h (3.1) 

 
22 mph = „miles per hour“ je to používaná zkratka pro rychlost měřené v mílích za hodinu 
23 Korekční součinitel je uvažován pro jedince, kteří trpí podváhou či naopak nadváhou. Je definován jako 

 podíl 3,5 [ml.kg.min-1] a RMR z Harris-Bennedictovy rovnice v [ml.kg.min-1] [29]. 
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Tab. 7 Vybrané aktivity Kompedium [29], [3] 

Činnost Základní popis MR [MET] 

Jízda na kole Závodní 14,0 

 Obecné 7,5 

Kondiční cvičení Kruhový trénink 8,0 

 Silový trénink 6,0 

 Váhový trénink 3,5 

 Yoga Hatha 2,5 

 Yoga Power 4,0 

Rybaření   3,5 

Domácí aktivity Umývání podlahy 3,3 

 Umývání oken  3,5 

 Umývání nádobí, vaření  3,3 

 Procházka se psem 3,0 

Ostatní aktivity Ležení v klidu  1,3 

 Sezení v klidu (sledování TV) 1,3 

 Spaní 1,0 

 Stání v klidu 1,3 

 Stání přešlapování  1,8 

 Kreslení, psaní  1,8 

 Práce v kanceláři 1,8 

Zahradničení Rytí (střední intenzita) 5,0 

Chůze – pevný 

povrch 

Pomalá chůze (<3,2 km/h) 2,0 

 Chůze (3,2 km/h) 2,8 

 Chůze (4 km/h) 3,0 

 Chůze (4,5 km/h – 5,1 km/h) 3,5 

 Chůze do svahu 5 % (průměr 5,1 

km/h) 

5,3 

 Chůze se zátěží 10 kg, (4 km/h)  3,6 

 Chůze do schodů 4,0 

Sport Tenis 7,3 

 Ping-pong 4,0 

 Squash 12,0 

 Lední hokej  8,0 

Běh Běh (6,4 km/h) 6,0 

 Běh (8,0 km/h) 8,3 

 Běh (8,4 km/h) 9,0 

 Běh (9,7 km/h) 9,8 

 Běh (11,3 km/h) 11,0 

 Běh (12 km/h) 11,5 

 Běh (14,5 km/h) 12,8 

 Běh (16 km/h) 14,5 

 Běh (19,2 km/h) 19 
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3.4 SELEKCE MĚŘENÝCH AKTIVIT + URČENÍ REFERENČNÍCH HODNOT 

Z výše uvedených tabulek byly vybrány jednotlivé proměřované činnosti do tab. 8 a následně 

byly určeny referenční hodnoty jako aritmetický průměr dat uvedených v předešlých tabulkách.  

Je nezbytné zmínit, že došlo-li k většímu odchýlení hodnot metabolické aktivity 

uvedených v normě či naměřených metodou Firstbeat [26] od hodnot získaných z Komepedia 

2011 [3] či ze zařízení Cosmid K5, [27] nebyly tyto hodnoty zahrnuty do aritmetického průměru 

a byly z dalších výpočtů vyloučeny. Právě tato situace nastala např. při určování referenční 

hodnoty pro střední činnost ve stoje (umývání podlahy), kdy podle normy ČSN EN ISO 8996 

[2] je hodnota metabolické aktivity pro takovou činnost pouze 2 METs, avšak přesná hodnota 

dle Kompendia a zařízení Cosmid K5 je 3,3 METs. Zjevně zde došlo k podhodnocení v případě 

normy a z tohoto důvodu byla tato hodnota vyloučena. 

Druhým kritériem pro zjištění referenční hodnoty bylo, že pokud dojde k přímé shodě dat 

uvedených v Kompendiu a naměřených nepřímou kalorimetrií, bude tato hodnota určena jako 

referenční. Tento způsob určení byl použit pro činnost chůze 4 km/h, rovná a pevná plocha, kdy 

došlo k naprostému souladu hodnoty metabolické aktivity publikované v Kompendiu 2011 [3] 

a měřené nepřímou kalorimetrií zařízením Cosmid K5 [27]. Na základě této shody byla 

odvozena referenční hodnota 3,0 METs. 

Dalším případem, se kterým bylo možné se setkat, bylo zjištění velkého rozptylu mezi 

dvěma hodnotami. Tento jev bylo možné pozorovat např. u lehké činnost ve stoje (nakupování), 

kdy hodnota z normy ČSN EN ISO 8996 [2] byla pouze 1,7 METs, a hodnota z Kompendia 

2011 [3] 3,0 METs. Z důvodu relevance byla proto použita hodnota z Kompendia. 

Pro aktivity, které nebyly definovány normou ČSN EN ISO 8996 [2], byla referenční 

hodnota vymezena pomocí průměru hodnoty z Kompedia 2011 [3] a měření nepřímou 

kalorimetrií. Platí, že se zvyšující se intenzitou činnosti dochází k většímu odchylování od 

hodnot tabelovaných. To je zapříčiněno mnoha vlivy, mezi něž patří např. rychlost pocení či 

tepelný komfort organismu [26]. Hodnoty pro normu byly přepočteny dle převodního vztahu 

1 MET =58 W.m-2 [2]. 
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Tab. 8 Přehled metabolické aktivity pro tabelované hodnoty a nepřímou kalorimetrii 

Činnost ISO 

[2] 

First 

[26] 

COS 

[27] 

Com [3] Ref 

Spaní 0,7 0,9 - 1,0 0,9 

Ležení – relaxace 0,8 - 0,8 1,3 1,0 

Sezení v klidu 1,0 1,0 1,0 1,3 1,1 

Sezení – psaní   1,2 - 1,0 1,3 1,2 

Stání v klidu 1,2 - 1,0 1,3 1,2 

Chůze 2 km/h, rovná, pevná plocha 1,9 - 2,1 2,0 2,0 

Chůze 3 km/h, rovná, pevná plocha 2,4 - 2,5 2,7 2,5 

Chůze 4 km/h, rovná, pevná plocha 2,8 - 3,0 3,0 3,0 

Chůze 5 km/h, rovná, pevná plocha 3,4 3,2 3,8 3,5 3,5 

Chůze se zátěží 10 kg (4 km/h) 3,2 - - 3,6 3,4 

Chůze po schodech  - 4,7 - 4,0 4,4 

Lehká činnost v sedě (kancelář) 1,2 1,6 - 1,8 1,5 

Lehká činnost ve stoje (nakupování) 1,7 - - 3,0 3,0 

Střední činnost ve stoje (umývání 

podlahy) 

2,0 3,3 - 3,3 3,3 

Zahradničení rytí (střední intenzita) - 4,4 - 5,0 4,7 

Běh 7 km/h - 5,3 - 7,1 6,2 

Běh 9 km/h - 8,8 - 9,3 9,0 

Běh 15 km/h - 14,6 - 13,4 14,0 

Běh 19 km/h, sprint - 19 - 19 19 

Kruhový trénink - - - 8 8 

 

Hodnoty metabolické aktivity jsou uvedeny v [MET] 

ISO……hodnota z normy ČSN EN ISO 8996 

First….. hodnota určena nepřímou kalorimetrií pomocí Firstbeat 

COS….. hodnota určena nepřímou kalorimetrií pomocí COSMID K5 

Com….. průměrná hodnota odsouhlasená v Kompendiu 2011 

Ref…… referenční hodnota pro měření uskutečněná v rámci této bakalářské práce 
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4 MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ 
Pro měření metabolické aktivity se využívá velkého množství měřících přístrojů. Jsou uvedeny 

přístroje, které měří metabolickou aktivitu na základě něpřímé kalorimetrie, ale také 

akcelerometry či sporttestery, které odhadují rychlost metabolismu právě z přidružených 

fyziologických funkcí. 

4.1 OXYCON PRO a OXYCON MOBILE 

OXYCON PRO je stacionární ergospirometr (viz obr. 4), který analyzuje vydechovaný 

vzduch při dané fyzické aktivitě. Na základě složení vydechovaného vzduchu, tedy koncentrace 

O2 a CO2, lze odhadnout fyzickou kondici jedince, ale také nepřímo měřit energetický výdej. 

Veškerá naměřená data jsou přímo monitorována a převáděna do osobního počítače, což 

umožňuje nejen jejich rychlou analýzu, ale také možnost dalšího ukládání či validace. 

Koncentrace O2 je měřena paramagnetickým analyzátorem, protože molekuly kyslíku reagují 

výrazněji na magnetické pole než ostatní plyny [20]. Množství CO2 je měřeno infračerveným 

analyzátorem, kdy se využívá různého absorpčního spektra pro různé plyny [30]. Měření 

pomocí tohoto zařízení je uváděno jako standartní pro měření metabolické aktivity [31]. 

 

 

 

OXYCON MOBILE je přenosné spirometrické zařízení (viz obr. 5), jehož výhodami jsou 

nejen hmotnost (asi 950 g), ale především možnost vykonávat s ním bez omezení velkou 

variabilitu aktivit. V roce 2006 byl však tento přístroj validován dle PERRETA a spol. [32] 

a výsledkem bylo, že významně podceňuje množství vydechnutého O2 při intenzivní fyzické 

zátěži, což je nutné pro další odhad metabolické aktivity dále zohlednit. Používá se zejména ve 

sportovní medicíně, kdy pomocí spotřeby kyslíku je odhadován energetický výdej převážně 

u pohybově náročných činností a při nemožnosti měření v laboratorních podmínkách.  

 

4.2 PEDOMETRY 

Pedometr je zařízení, které snímá počet ujitých kroků. Tento údaj lze použít pro hrubý odhad 

energetického výdeje, nebývá však příliš přesný. Jeho výhody spočívají zejména 

v jednoduchosti a ekonomické nenáročnosti, a proto se stále hojně využívá. Důležité je, že 

pedometry nezahrnují pohyb horní poloviny těla, a tak mohou energetický výdej značně zkreslit 

Obr. 4 OXYCON PRO [66] 

 

 

Obr. 6 Pedometr umístěný uvnitř 

boty [35] 

 

Obr. 4 OXYCON PRO [66] 

 

Obr. 5 OXYCON MOBILE [67] 

 

 

Obr. 4 OXYCON PRO [66] 

 

Obr. 5 OXYCON MOBILE [67] 
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[33]. Za další nevýhodu může být považováno, že pedometry nezaznamenávají časovou 

informaci o dané činnosti [34]. 

 

Pedometry můžeme dělit na dva základní typy:  

a) Pedometry připevněné na tělo – odhadují počet kroků pomocí změny polohy těla.  

Slouží pro hrubý odhad kroků, jelikož kroky jsou přepočítávány z uražené vzdálenosti. 

 

b) Pedometry implementované do boty – měří počet kroků na principu tlaku na senzor 

umístěný uvnitř boty. Toto měření kroků je poměrně přesné, protože každý krok je 

zachycen díky tlaku na podrážku [35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 AKCELEROMETRY  

Akcelerometr je zařízení, které je vývojově mladší než pedometry. Jsou schopny měřit 

zrychlení těla při pohybu. Při zjišťování dat pomocí akcelerometrů je uvažováno, že při vyšší 

svalové práci dojde k většímu zrychlení těla, tudíž k většímu energetickému výdeji. Tyto 

zařízení umožňují monitorování a ukládání vzorků pro různé aktivity. Nevýhodou těchto 

přístrojů je, že nemohou přesně měřit aktivity, u kterých nedochází k rovnoměrnému zrychlení 

celého těla, tím se rozumí např. práce v kanceláři, hrabání listí apod. [33]. 

 

Dělení dle FREEDSON a spol. [34] 

a) jednoosé akcelerometry – měří pohyb pouze ve vertikální ose, 

 

b) tříosé akcelerometry – měří zrychlení ve třech osách. 

Ověřováním spolehlivosti odhadu metabolické aktivity pomocí akcelerometrů se blíže 

zabývala validační studie podle HELDMAN a spol. [36], jejíž výsledky jsou zobrazeny 

v následující tabulce (tab. 9). Studie se zabývala platností akcelerometrie při hodnocení 

metabolické aktivity. Tohoto výzkumu se účastnilo 20 subjektů, které vykonávaly jak činnosti 

v terénu, tak také běžné domácí práce. Měření bylo prováděno pomocí akcelerometru CSA 

a akcelerometru Tritrac [36]. 

 

 

Obr. 6 Pedometr umístěný uvnitř boty [35] 

 

 

Obr. 8 Energetický výdej při vysoké intenzitě cvičení MB= 

Microsoft Band, FS=Fitbit, TT=TomTom, AW= Apple 

Watch, IC= nepřímá kalorimetrie [41] 

 

Obr. 3 Energetický výdej při nízké intenzitě cvičení, 

MB= Microsoft Band, FS=Fitbit, TT=TomTom, 

AW= Aplle Watch, IC= nepřímá kalorimetrie 

[41]Obr. 4 Energetický výdej při vysoké intenzitě 

cvičení MB= Microsoft Band, FS=Fitbit, 

TT=TomTom, AW= Aplle Watch, IC= nepřímá 

kalorimetrie [41]Obr. 6 Pedometr umístěný uvnitř 

boty [35] 
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Tab. 9 Měření metabolické aktivity pomocí akcelerometrů [36] 

Činnost MET (měřené) [36] Kompendium [3] 

Golf 4,31 4,8 

Umývání oken 3,10 3,2 

Utírání prachu 2,87 2,3 

Vysávání 2,96 3,3 

Sečení trávy 4,93 4,5 

Chůze        3,2 km/h 2,02 2,0 

                  4,8 km/h 3,57 3,5 

                   6,4 km/h 5,13 6,0 

 

Z tabulky je patrné, že akcelerometry dosahují poměrně přesného odhadu metabolické 

aktivity, to však platí pouze pro středně intenzivní činnosti tj. 2-6 MET [36]. 

4.4 SPORTTESTERY 

Sporttestery jsou zařízení, která jsou generačně nejnovější, spočívající v kombinaci nejen 

funkcí výše uvedených měřičů, ale většinou i některých další. Obsahují různé snímače jako 

pedometry, akcelerometry, gyroskopy, magnetometry a pulzní oxymetry. Výrobci jednotlivých 

firem se předhánějí, kdo vyvine nejpřesnější a zároveň nejekonomičtější model sporttestru. 

Přesnost z hlediska energetického výdeje je nejlepší z výše uvedených zařízení, avšak některé 

studie naznačují (např. studie dle WAHL a spol. [37] či studie DÜKING a kol. [38]), že 

současná zařízení pravděpodobně nedokážou měřit energetický výdej pro aplikace ve 

zdravotnictví a profesionálním sportu, protože MAPE24, ve volném překladu střední 

procentuální absolutní chyba, je většinou vyšší než 10 %. 

Na druhou stranu sporttestery dokážou odhadovat spotřebu kyslíku při dané fyzické 

aktivitě srovnatelně se standardizovanými metodami [39]. Nicméně validační studie se 

rozcházejí v závislosti na typu aktivity a modelu hodinek. Důležité je také zmínit, že využití 

těchto sledovačů aktivity slouží nejen k určení fyzické kondice, ale také jako možná alternativa 

pro kontrolu zdravého životního stylu, předcházení obezity a také s tím spojeným nárůstem 

civilizačních chorob [39]. V dnešní době je na trhu velké množství sporttestrů mezi 

nejvýznamnější firmy řadíme Polar, Garmin, Suunto, dále pak Apple či Fitbit. 

Validační studie (např. dle NELSON a spol. [40] či dle POPE a kol. [41]) se shodují, že 

k častějším chybám v odhadu energetického výdeje dochází při vyšších intenzitách daných 

činností, převážně když je zapojen anaerobní metabolismus (viz obr. 7 a obr. 8). Na obrázcích 

je zobrazen mimo jiné interval chybovosti pro nízkou intenzitu pohybu (viz obr. 7) a vysokou 

intenzitu (viz obr. 8). Je patrné, že pro vysokou intenzitu pohybu je tento interval větší než pro 

nízkou. 

 

 
24 MAPE = mean absolute percentage error v překladu střední absolutní chyba 
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Za předpokladu lineárního vztahu mezi energetickým výdejem a produkcí kyslíku lze 

uvést hodnotu MAOD25, což je v překladu maximální akumulovaný deficit kyslíku. 

Zjednodušeně se jedná o rozdíl interpolované hodnoty spotřeby kyslíku a přesně měřené 

hodnoty při činnosti o vysoké intenzitě. Tato hodnota je považována za jeden z nejpřesnějších 

ukazatelů energetického výdeje při vysokém úsilí při provádění jednotlivých aktivit [42]. 

Níže jsou uvedeny některé významné modely chytrých hodinek. Jsou vybrány ty, které se 

v současnosti vyrábějí nebo které se často vyskytují ve validačních studiích uvedených 

v následné rešerši. 

 

a) POLAR [43]:  

− Polar Vantage V2 

− Polary Unite 

− Polar V800  

 

b) GARMIN: [44] 

− Garmin Fenix series 6 

− Garmin Forerunner 945 

− Garmin Vivoactive 

 

c) SUUNTO: [45] 

− Suunto Ambit3 

− Suunto 9 Baro 

− Suunto Core 

 

d) APPLE: [46] 

− Apple Watch series 6 

− Apple Watch SE 

− Apple Watch series 4 

 

 
25  MAOD je zkratka ze slov maximal accumulated oxygen deficit ve volném překladu maximální 

akumulovaný deficit kyslíku 

Obr. 7 Energetický výdej při nízké intenzitě cvičení, MB= 

Microsoft Band, FS=Fitbit, TT=TomTom, AW= Apple 

Watch, IC= nepřímá kalorimetrie [41] 

 

Obr. 11 Polar V800 [68]Obr. 12 Energetický výdej při 

nízké intenzitě cvičení, MB= Microsoft Band, FS=Fitbit, 

TT=TomTom, AW= Aplle Watch, IC= nepřímá 

kalorimetrie [41] 

 

Obr. 13 Polar V800 [68] 

 

Obr. 7 Energetický výdej při nízké intenzitě cvičení, MB= 

Microsoft Band, FS=Fitbit, TT=TomTom, AW= Apple 

Watch, IC= nepřímá kalorimetrie [41] 

 

Obr. 14 Polar V800 [68]Obr. 15 Energetický výdej při 

nízké intenzitě cvičení, MB= Microsoft Band, FS=Fitbit, 

TT=TomTom, AW= Aplle Watch, IC= nepřímá 

kalorimetrie [41] 

Obr. 8 Energetický výdej při vysoké intenzitě cvičení MB= 

Microsoft Band, FS=Fitbit, TT=TomTom, AW= Apple Watch, 

IC= nepřímá kalorimetrie [41] 

 

Obr. 5 Energetický výdej při nízké intenzitě cvičení, MB= 

Microsoft Band, FS=Fitbit, TT=TomTom, AW= Aplle Watch, 

IC= nepřímá kalorimetrie [41]Obr. 6 Energetický výdej při 

vysoké intenzitě cvičení MB= Microsoft Band, FS=Fitbit, 

TT=TomTom, AW= Aplle Watch, IC= nepřímá kalorimetrie 

[41] 

 

Obr. 7 Energetický výdej při nízké intenzitě cvičení, MB= 

Microsoft Band, FS=Fitbit, TT=TomTom, AW= Apple Watch, 

IC= nepřímá kalorimetrie [41] 

 

Obr. 7 Polar V800 [68]Obr. 8 Energetický výdej při nízké 

intenzitě cvičení, MB= Microsoft Band, FS=Fitbit, 

TT=TomTom, AW= Aplle Watch, IC= nepřímá kalorimetrie 

[41]Obr. 8 Energetický výdej při vysoké intenzitě cvičení MB= 

Microsoft Band, FS=Fitbit, TT=TomTom, AW= Apple Watch, 

IC= nepřímá kalorimetrie [41] 

 

Obr. 9 Energetický výdej při nízké intenzitě cvičení, MB= 

Microsoft Band, FS=Fitbit, TT=TomTom, AW= Aplle Watch, 

IC= nepřímá kalorimetrie [41]Obr. 10 Energetický výdej při 

vysoké intenzitě cvičení MB= Microsoft Band, FS=Fitbit, 

TT=TomTom, AW= Aplle Watch, IC= nepřímá kalorimetrie 

[41] 
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e) FITBIT [47] 

− Fitbit versa 3 

− Fitbit charge 4 

− Fitbit one 

 

V následující tabulce (tab. 10) jsou porovnány základní vlastnosti vybraných chytrých 

hodinekؘ a uvedena přibližná průměrná cena daných modelů. Některé modely už nejsou 

vyráběny, avšak jsou uvedeny v tabulce na základě pozdější rešerše. Jsou zde vybrány Apple 

Watch series 4, Polar V800, Garmin Fenix series 6, Suunto Ambit3 a sportovní náramek Fitbit 

charge 4.  

Tab. 10 Srovnání základních vlastností vybraných sporttesterů [48] 

 Apple Watch 

4 

Polar V800 Garmin 

Fenix 6 

Suunto 

Ambit3 

Fitbit 

charge 4 

Teploměr Ne Ano Ano Ano Ano 

Hmotnost 26,7 g 79 g 83 g 70 g 26 g 

GPS Ano Ano Ano Ano Ano 

Bluetooth Ano Ano Ano Ano Ano 

Snímač tepové 

frekvence 

Ano Ano Ano Ano Ano 

Výškoměr Ano Ano Ano Ne Ano 

Barometr Ano Ano Ano Ne Ne 

Kompas Ne Ne Ano Ano Ne 

Odhad VO2max Ne Ne Ano Ano Ne 

Cena 

(orientační) 

10 698 Kč 10 490 Kč 15 590 Kč 8 402 Kč 3 805 Kč 

 

4.4.1 Polar V800 

Americká společnost Polar [49] se zabývá pochopením lidského těla a následným popisem 

pomocí měřičů aktivity již od roku 1977. V dnešní době má tato firma na 1200 kmenových 

zaměstnanců a 26 dceřiných společností po celém světě. 

Polar V800 [39] představují model hodinek od firmy Polar vyráběný už od roku 2014. 

Dle studie publikované pod názvem Validity of Wrist-Worn Activity Trackers for Estimating 

VO2max and Energy Expediture [39] tyto hodinky nenaměřily rozdíly ve spotřebě kyslíku mezi 

pohlavími při dané fyzické aktivitě, přičemž u žen výrazně nadhodnocovaly hodnotu VO2max a 

u mužů tuhle hodnotu značně podhodnocovaly. Avšak dle této studie nevykazují validní 

výsledky pro měření energetického výdeje ani Garmin Forerunner 920XT či Garmin Vivosmart 

HR. Tento fitness tracker lze používat společně s hrudním pasem pro lepší odhad tepové 

frekvence. 
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Základní technické parametry: [50] 

• Výdrž baterie: 

−  při používání GPS26 a srdečního snímače 13 h, 

−  v časovém režimu sledování denní aktivity cca 30 dní. 

 

• GPS přesnost pro vzdálenost +/- 2 %, pro rychlost +/- 2 km/h. 

 

• Kompatibilní snímače: 

−  krokoměr Polar bluetooth smart, 

−  snímač rychlosti Polar bluetooth smart, 

−  snímač kadence Polar bluetooth smart – měří při jízdě na kole otáčky za 

minutu, 

−  Polar look kéo power bluethooth smart – přesné měření výkonu ve watech, 

podíl levé a pravé nohy na šlapání. 

 

• Požadované vstupní hodnoty: 

−  hmotnost, 

−  výška, 

−  datum narození, 

−  Pohlaví, 

−  frekvence tréninku, 

−  maximální srdeční frekvence – pokud není změřená, odhaduje se  

HRmax = 200 – věk, 

−  klidová srdeční frekvence, 

−  VO2max. 

 

• Měřené údaje zobrazeny offline aplikaci FLOW: 

−  náhled trasy do mapy, 

−  tréninkovou zátěž a čas potřebný pro regeneraci, 

−  čas zahájení a délku, 

−  průměrnou a maximální rychlost, 

−  průměrnou a maximální srdeční frekvenci, 

−  spálené kalorie a procentuální podíl spáleného tuku, 

−  reliéf trasy, 

−  průměrnou a maximální kadenci. 

 
26 GPS = Global Positioning System ve volném překladu Globální poziční systém, který byl vyvíjen v 70. 

 a 80. letech minulého století Americkým ministerstvem obrany. Úkolem tohoto systému je přesné určení 

  zeměpisných souřadnic daného objektu. Celková cena tohoto systému je kolem 15 miliard amerických 

 dolarů, a na oběžnou dráhu již bylo vysláno na dvě desítky satelitů, které jsou právě základem tohoto 

 systému. V dnešní době je tento systém hojně využíván také nositelnými měřícími technologiemi [51]. 
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4.4.2 Garmin Fenix6 Pro Glass 

Společnost Garmin Corporation [51] byla založena v lednu roku 1990 na Tchaj-wanu. 

Zakladatelé této firmy jsou Gary Burrell a Dr. Min Kao, z jejichž křestních jmen je odvozen 

název společnosti Garmin. Prvním produktem byl GPS 100AVD, který byl koncipován pro 

vodáky a letce malých letadel. Postupem času, kdy došlo k masivnímu rozšíření GPS systému, 

docházelo k rozšiřování sortimentu. Důležitým milníkem byl rok 2003, kdy firma Garmin 

představila své vlastní tréninkové hodinky Forerunner 201. 

 

Technická specifikace: 

• Výdrž baterie: v režimu chytrých hodinek 21 dnů. 

 

• GPS, je možné použít funkci UltraTrac, při které dojde ke zvýšení baterie, avšak data 

ze snímačů jsou zaznamenávány méně často. 

 

• Funkce [52]: 

−  funkce pro srdeční tep, 

−  lze provádět platby přes aplikaci Garmin Pay, 

−  funkce pro měření výkonu – toto zařízení udělá odhad hodnoty VO2max avšak, 

zprvu může být odhad nepřesný, zařízení potřebuje několik alespoň deseti 

minutových běhů, aby získalo potřebné informace o běžecké výkonosti. 

 

• Zařízení je vybaveno akcelerometrem, který slouží k měření dynamiky běhu. Přímo 

společnost Garmin vytvořila své hodnocení dynamiky běhu. Dynamičnost běhu je 

hodnocena podle doby kontaktu se zemí, časové rovnováhy kontaktu se zemí, kadencí, 

délce kroku a vertikální oscilaci. Hodinky zobrazují jednotlivé barevné zóny v závislosti 

na dynamice běhu (viz tab. 11). 

 

 

 

Obr. 16 Polar V800 [68] 
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Tab. 11 Hodnocení dynamiky běhu [52] 

Barevná zóna Rozsah kadence Rozsah doby kontaktu se zemí 

Fialová > 183 kroků za min < 218 ms 

Modrá 174 – 183 kroků za min 218 – 248 ms 

Zelená 164 – 173 kroků za min 249 – 277 ms 

Oranžová 153 – 163 kroků za min 278 – 308 ms 

Červená < 153 kroků za min > 308 ms 

 

• Měřené údaje při funkci sledování aktivity: 

− počet kroků, 

− uražená vzdálenost, 

− minuty intenzivní aktivity, 

− energetický výdej, 

− statistiky spánku.  

 

• Obsahují optický monitor srdečního tepu, přičemž frekvence měření se odvíjí od fyzické 

činnosti. 

 

• Dále zahrnují Pulzní oxymetr, což je zařízení, které měří periferní nasycení krve 

kyslíkem. 

 

• Kompas, barometr. 

 

Obr. 10 Hodinky Garmin Fenix 6 Pro glass [44] 
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4.4.3 Suunto Ambit3 Sport  

Finská firma Suunto [53] byla založena již v roce 1936. Na jejím počátku stál Tuomas 

Vohlonen, který v té době navrhl inovační kompas naplněný kapalinou. Dnes firma Suunto patří 

k předním světovým výrobcům přesných kompasů a zápěstních měřičů [54]. 

• Funkce: 

− monitorování aktivity,  

− fusedspeed – kombinuje informace z GPS a akcelerometru, vhodná pro rychlé 

reakce na změny rychlosti, 

− plánování tréninku, 

− predikování doby a stavu zotavení. 

 

• Snímač – Suunto Smart Sensor = snímač tepové frekvence, který měří: 

− tepovou frekvenci v daném okamžiku, 

− průměrnou tepovou frekvenci, 

− kalorie spálené při cvičení, 

− maximální tréninkový efekt, 

− průvodce cvičením. 

 

• Pokud tento snímač uživatel nevyužije, dochází k odhadu spotřeby kalorií na základě 

rychlosti pohybu, avšak na úkor přesnosti. Pro správnou funkci senzoru je nutné 

připevnit hrudní pás. 

 

• Odhaduje hodnotu VO2max. 

 

• Do hodinek je možné nainstalovat nejrůznější aplikace ze Sunnto App Zone na webu 

Movescount. Na tomto webu si uživatel také může vytvořit svou vlastní aplikaci na 

míru. 

 

• Výdrž baterie 10-100 hodin v závislosti na aktivitě. 

 

Obr. 11 Suunto Ambit3 sport [45] 
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4.4.4 Validační studie sportesterů 

Cílem této studie dle ROOS [42] bylo posoudit tři rozdílné typy hodinek pro odhad 

energetického výdeje při zapojení aerobního i anaerobního metabolismu. Testovacím souborem 

bylo 20 trénovaných subjektů. Měření bylo provedeno pomocí zařízení Suunto Ambit 2, 

Garmin Forerunner 920 XT a Polar V800. Nepřímá kalorimetrie byla použita jako referenční, 

ke které se počítala střední procentuální chyba MAPE [42]. Výsledky jsou zobrazeny 

v následujících tabulkách, přičemž v tab. 12 je zobrazen průměrný minutový energetický výdej 

a tab. 13 reflektuje střední absolutní procentuální chybu od měření nepřímou kalorimetrií. 

Tab. 12 Energetický výdej měřený pomocí sporttestetů a nepřímé kalorimetrie [42] 

Běh rychlostí 

[km/h] 

Suunto Ambit2 

[kcal/min] 

Garmin Forerunner 

920 XT [kcal/min] 

Polar V800 

[kcal/min] 

Nepřímá 

kalorimetrie 

4,69 ± 0,69 5,17 ± 1,25 2,89 ± 0,81 4,32 ± 1,20 3,89 ± 0,94 

7,83 ± 1,15 10,60 ± 3,14 7,39 ± 2,48 7,45 ± 1,81 7,84 ± 2,05 

10,93 ± 1,62 13,65 ± 2,18 10,63 ± 2,42 11,15 ± 2,50 11,72 ± 2,70 

14,05 ± 2,07 12,97 ± 2,25 10,38 ± 2,27 11,75 ± 2,70 16,95 ± 4,09 

17,06 ± 2,28 14,02 ± 2,08 10,67 ± 2,84 12,70 ± 3,08 21,07 ± 4,76 

 
Tab. 13 Střední absolutní procentuální chyba MAPE [42] 

Běh rychlostí 

[km/h] 

Suunto Ambit2   

MAPE [%] 

Garmin Forerunner 920 XT 

MAPE [%] 

Polar V800  

MAPE [%] 

4,69 ± 0,69 41,93 26,28 22,76 

7,83 ± 1,15 36,30 17,59 11,43 

10,93 ± 1,62 21,32 11,54 10,09 

14,05 ± 2,07 23,05 37,94 29,98 

17,06 ± 2,28 31,85 49,30 39,52 

 

Přesnost energetického výdeje byla velice variabilní v závislosti na typu hodinek. Při 

běhu rychlostí (4 – 11 km/h), kdy byl nejvíce zapojen aerobní metabolismus, byla MAPE od – 

25,16 % do + 38,09 %. Největší přesnosti v této fázi měření dosáhli hodinky Polar V800. 

Sporttestr Garmin Forerunner 920 XT výrazně podceňoval energetický výdej, a naopak Suunto 

Ambit2 spíše nadhodnocoval energetický výdej při této aktivitě. Pro běh rychlostí (14 – 

17 km/h), kdy byl nejvíce zapojen anaerobní metabolismus, všechny hodinky výrazně 

podhodnocovaly energetické vydávání. MAPE byla od – 21,62 % do -49,30 %. Chyba v měření 

systematicky narůstala se zvyšující se rychlostí běhu [42]. 

4.5 SPORTOVNÍ NÁRAMKY – FITBIT 

Další možností, jak měřit energetický výdej, je pomocí sportovních náramků. Tyto náramky 

byly primárně vytvořeny pro hodnocení fyzické kondice či odhad energetického výdeje. Avšak 

z důvodu konkurenceschopnosti v dnešní době nabízejí velké množství dalších aplikací, např. 

bezkontaktní placení. Jejich nespornou výhodou je cenová relace, kolem které se ceny 

sportovních náramků pohybují. Mezi přední výrobce patří firma Fitbit [40]. 

Společnost Fitbit [55] sídlí v San Francisku v Kalifornii a byla založena v roce 2007. Její 

zakladatelé jsou James Park a Eric Friedman, kteří nadále stojí v čele této společnosti. V roce 

2021 byla tato firma koupena koncernem Google. Následující informace jsou uváděny pro 

Fitbit charge 4 [40]. 
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Základní funkce: [56] 

o kontrola srdeční frekvence, 

o stanovení denního cíle, 

o možnost přijímání a odmítání hovorů, 

o výdrž baterie asi 7 dní, 

o Fitbit Pay (aplikace pro bezkontaktní placení).  

 

 

 

Zařízení obsahuje následující snímače: 

o tříosý akcelerometr MEMS, 

o výškoměr, 

o GPS, 

o optický monitor srdečního tepu. 

Sportovní náramky Fitbit podrobně zkoumal ve své studii NELSON a spol. [40], který 

validoval tři základní modely Fitbit One, Fitbit Zip a Fitbit Flex. Měřeným subjektem bylo třicet 

zdravých dospělých jedinců, rozdělených do tří věkových kategorií, vždy po 10 jedincích. 

Samotné měření probíhalo v laboratorních podmínkách, a to během jedné návštěvy. Pro 

relevanci měřených výsledků nemohly zkoumané subjekty 3 hodiny před samotným měřením 

konzumovat žádnou potravu ani pít kávu. Testování se skládalo z jedenácti aktivit, které byly 

zahájeny desetiminutovou relaxací v poloze ležmo, a každá následující aktivita byla 

vykonávána po dobu pěti minut. Měřené hodnoty metabolické aktivity jsou zobrazeny v tab. 14 

a následně jsou porovnány s hodnotami z Kompendia 2011 [3]. Rychlosti chůze a běhu jsou 

přepočteny dle vztahu uvedeného v rovnici (3.1) a jsou pouze orientační, protože je uvedena 

odchylka až 1 mph27. 

 

 

 
27 mph = miles per hour, je to označení pro míle za hodinu 

Obr. 12 Sportovní náremek Fitbit charge 4 [56] 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

David Kopecký 

Ověření metabolické aktivity na základě vykonávané činnosti 

 

41 

 

Tab. 14 Hodnoty metabolické aktivity měřené pomocí Fitbit a srovnání s Kompendiem [40] 

Činnost Zařízení Fitbit [MET] 

[40] 

Kompendiu [MET] 

[3] 

Odpočinek 1,1±0,2 1,3 

Práce na počítači 1,2±0,2 1,5 

Sledování televize 1,1±0,3 1,3 

Psaní 1,3±0,2 1,5 

Čtení 1,1±0,2 1,3 

Stání v klidu 1,2±0,2 1,3 

Zametání 2,4±0,4 2,3 

Vysávání 3,2±0,5 3,3 

Pomalá chůze přibližně 3,5 km/h 3,3±0,5 3,5 

Svižná chůze přibližně 5,4 km/h 4,6±0,9 4,3 

Chůze na běžícím páse střední zátěž 3,9±0,6 3,5 

Chůze po schodech 6,1±1,2 5,0 

Běh venkovní 7,2 km/h 7,0±1,5 7,0 

Běh na běžícím pásu 7,2 km/h 7,9±0,9 7,0 

 

Ze zjištěných dat je patrné, že s rostoucí intenzitou roste odchylka měřených hodnot. 

Tento trend způsobuje, že dané rozpětí vždy obsahuje hodnotu z Kompendia [3]. Je třeba 

podotknout, že interval pro běh je téměř 2 METs, tudíž přesnost měření pro činnosti o vyšší 

intenzitě není dostačující. 

4.6 CHYTRÉ HODINKY - APPLE WATCH 

Společností, která se také mimo jiné zabývá vývojem zápěstních měřičů, je firma Apple [57], 

která byla založena v roce 1976. Tato společnost sídlí v Cupertino v Kalifornii. Za zakladatele 

jsou považováni Steven Paul Jobs, Stephen Wozniak a Ronald Wayne. 

Produktem firmy Apple jsou hodinky Apple Watch. Tyto hodinky jsou dotykově 

ovládány a pro jejich správnou funkci je nutné spojení s mobilním telefonem iPhone. Je důležité 

zmínit, že tyto hodinky jsou využitelné pro širokou veřejnost a nejsou primárně určeny 

k monitorování fyzické aktivity, ale i přesto tyto funkce také nabízejí. Mají předinstalované 

velké množství aplikací, avšak pro měření fyzické kondice jsou důležité následující: [58] 

• Aplikace 

− aktivita- pomocí této aplikace lze sledovat pohyb a fyzickou aktivitu během 

dne (počet kroků, ujitou vzdálenost, atd.), 

− trénink- v této aplikaci lze zobrazit statistiky cvičení, průměrné tempo, 

překonanou vzdálenost a počet spálených kalorií, 

− dýchání- tato funkce vybízí k pravidelnému dechovému cvičení, 

− srdeční tep, 

− regenerace.                       
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• Hodinky bez připojení k iPhonu 

− sledují aktivitu, 

− měří tep, 

− přehrávají hudbu, 

− sledují trénink. 

 

• Vstupní parametry: 

− výška, 

− váha, 

− pohlaví,   

− věk, 

− časová závislost o kondici (zpřesňují 

výpočet spálených kalorií na základě 

záznamů o předešlé fyzické aktivitě). 

Obecně je možné měřit energetický výdej pomocí smartphone a chytrého náramku. Tímto 

měřením se zabývala studie dle CVETKOVIĆ a kol. [59], která srovnává měření 

volnočasových aktivit pomocí zařízení Oxycon Mobile a smartphonu s náramkem od firmy 

Apple a jejíž výsledky jsou zobrazeny v následujícím grafu, viz obr. 14. Modře je zobrazené 

přesné měření nepřímým kalorimetrem a červeně jsou zobrazeny výsledky odhadovány pomocí 

modelu, který používá smartphone. Z grafu (viz obr. 14) je patrné, že tento odhad poměrně 

přesně kopíruje měření pomocí zařízení Oxycon Mobile. Nejpřesnější byl tento odhad pro 

aktivity o nízké intenzitě, jako např. sezení v klidu či stání v klidu. Při aktivitách o středních a 

vyšších intenzitách dochází k markantnějším odchylkám, které můžeme pozorovat při chůzi do 

kopce či při běhu [59]. 

 

 

Obr. 14 Srovnání Oxycon mobile a Smartphone [59] 

 

4.6.1 Validační studie chytrých hodinek a sporttesterů 

Rozdělení zápěstních měřičů na sporttestery a chytré hodinky nemá přesnou hranici. Obecně za 

chytré hodinky považujeme měřiče, které obsahují funkce jako: volání, čtení SMS, poslouchání 

hudby, platby v obchodě, ale není jejich primární funkcí měření fyzické aktivity. Avšak 

v dnešní době většinu výše uvedených funkcí obsahují také sporttestery, jejíž primární funkcí 

bylo měření fyzické aktivity, a proto v současnosti můžeme označit za chytré hodinky 

i sporttestry, a to samozřejmě platí i obráceně. 

Ve validační studii DOOLEY a spol. [60], která se zabývala měřením fyzické aktivity 

pomocí chytrých hodinek AppleWatch, sporttesteru Garmin Forerunner 225 a sportovního 

náramku Fitbit Charge HR, byly tyto měřiče porovnány z hlediska středních absolutních 

Obr. 13 Apple watch series 4 [69] 
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procentuálních chyb (viz obr. 15). Testovacím souborem této studie bylo 62 dobrovolníků, 

kteří nejdříve 10 min odpočívali, poté konali lehké, střední a intenzivní cvičení na běžeckém 

pásu, a nakonec 10 min relaxovali. Výsledky MAPE28 vůči přesnému měření pomocí True One 

2400 jsou zobrazeny v následujícím grafu. 

Z výsledků je patrné, že největší střední absolutní chyby dosahují chytré hodinky od firmy 

Apple, a to pro klidový stav, avšak důležitá je také zmínit, že pro lehkou, střední a intenzivní 

činnost je střední absolutní procentuální chyba tohoto měřiče nejmenší. Sportovní náramek od 

firmy Fitbit v této validační studii [60] dosahuje nejlepších výsledků. Sporttestr Garmin 

Forerunner 225 dosahuje průměrných výsledků, avšak vykazuje velké MAPE pro klidový stav 

a uvolnění. 

 

 

 

Další validační studie dle WAHL a kol. [37], se zabývala ověřováním spolehlivosti 

odhadu energetického výdeje při použití chytrých hodinek, a zkoumala také vlivy venkovního 

prostředí. Pro měření bylo použito jedenáct typů chytrých hodinek uvedených v popisku pod 

obrázkem (viz obr. 16).  

V následujícím grafu (obr. 16) jsou zobrazeny odchylky měřeného energetického výdeje 

pomocí chytrých hodinek od referenční hodny, která byla stanovena v laboratorních 

podmínkách. Studie sledovala 20 zdravých jedinců, z toho 10 mužů a 10 žen. Jejich úkolem 

byla chůze a běh různou rychlostí (viz obr. 16). Běh ve venkovních podmínkách byl měřen 

 
28 MAPE= mean absolute percentage error ( v překladu střední absolutní chyba) 

Obr. 15 MAPE pro AppleWatch, Garmin Forerunner 225 a Fitbit Charge HR [60] 
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15 min při konstantní rychlosti, jinak bylo veškeré měření prováděno v pěti minutových 

intervalech. 

Z výsledků je zřejmé, že s rostoucí intenzitou pohybové aktivity, dochází k většímu 

odchylování naměřených hodnot energetického výdeje od hodnoty přesně změřené, což 

koresponduje s výsledky studie POPE a spol. [41]. Dalším patrným jevem je, že pro běh venku 

jsou větší odchylky naměřeného energetického výdeje, což potvrzuje předpoklad, že ve 

venkovních podmínkách dochází k nepřesnostem měření vlivem bočního větru, či různé 

intenzity slunečního záření.  

Dle této validační studie [37] dosahují sporttestery Fitbit Charge HR a Garmin Vivosmart 

nejmenších odchylek od stanovené referenční hodnoty a tudíž nejlepších výsledků z hlediska 

přesnosti odhadu energetického výdeje. 
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Obr. 16 Zobrazení odchylky měření SW, Bodymedia Sensewear, PL, Polar Loop; B80, Beurer AS80; GVF, Garmin Vivofit; 

GVS, Garmin Vivosmart; GVA, Garmin, Vivoactive; GFR, Garmin Forerunner 920XT; FC, Fitbit Charge; FHR, Fitbit Charge 

HR; WPO H, Withings Pulse Ox Hip; WPO W, Withings Pulse Ox Wrist. [37] 
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Studie dle DÜKING a kol. [38] je přímo zaměřena na validaci měřičů AppleWatch series 

4, Garmin Fenix 529, Polar Vantage V a Fitbit Versa z hlediska správného měření tepové 

frekvence a energetického výdeje. V závěru této studie bylo stanoveno, že hodinky AppleWatch 

series 4 jsou vhodné pro měření srdeční aktivity. Hodinky Garmin Fenix 5 vykazovaly větší 

chybovost, nicméně z hlediska měření energetického výdeje vykázaly oba měřiče velké rozdíly 

v závislosti na intenzitě prováděné aktivity (viz obr. 17) [38]. V následujícím grafu je ukázáno, 

jak se mění chybovost odhadu vyjádřená v závislosti standartní chyby s 90 % intervalem 

spolehlivosti na zvyšující se rychlosti chůze či běhu [m/s]. Možným nedostatkem tohoto 

výzkumu bylo, že aktivity byly monitorovány pouze po dobu pěti minut, jelikož vědci z USA 

a Austrálie takto krátká období monitoringu propagují. Výrobci chytrých hodinek pro určení 

správného energetického výdeje doporučují provádět měření po delší časové období [38]. 

 

 

Obr. 17 Velikost standartní chyby v závislosti zvyšující se rychlosti pohybu [38] 

Autoři FULLER a spol. [61] ve své studii vytvořili rozsáhlou rešerši chytrých hodinek 

a globalizovali výsledky jednotlivých modelů hodinek, které následně přiřadili k daným 

firmám. Jelikož tato studie byla publikovaná v roce 2020, zahrnuje modely chytrých hodinek 

vyráběných do roku 2016. Výsledky tohoto výzkumu jsou uvedeny v následujícím grafu (viz 

obr. 18). Zobrazuje zjištěná data pro firmy Apple, Garmin, Fitbit, Polar a ostatní měřiče. Je 

patrné, že obecně chytré hodinky vyvíjené firmou Apple nadhodnocují energetický výdej, 

naproti tomu produkty od firmy Garmin spíše energetický výdej podceňují. Je zjevné, že 

MPE30, tj. střední procentuální chyba, je u sporttestrů vyráběných firmou Polar nejmarkantnější. 

Zařízení Fitbit z této studie nevychází také příliš dobře, protože jeho MPE má kolísavý 

charakter, avšak má poměrně malý chybovostní interval.  

Na základě výše provedené rešerše a z hlediska dostupnosti chytrých hodinek a náramků 

pro realizaci praktické části bakalářské práce bylo vybráno pro praktické měření zařízení od 

 
29 Garmin Fenix 5 jsou přímými předchůdci hodinek Garmin Fenix 6, které byly poté užity v dalším měření 

 viz kapitola 6 
30 MPE = mean percentage error ve volném překladu střední procentuální chyba 
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firmy Apple, konkrétně Apple series 4, sporttestr Garmin Fenix 6 Pro glass a sportovní náramek 

Fitbit Inspire. 

 

Obr. 18 Střední procentuální chyba pro jednotlivé firmy [61] 

4.7 BUDOUCÍ VÝZKUM CHYTRÝCH HODINEK A JEJICH LIMITY 

Budoucí výzkum zápěstních měřičů se bude zabývat hlavně relevancí sporttestrů, jejich stářím 

a v neposlední řadě typem získávaných informací ze senzorů. S tím je spojené dimenzování 

výpočetních modelů pro odhad metabolické aktivity [61]. Relevance bude klíčovou hlavně při 

možném použití chytrých hodinek ve zdravotnictví. S velkým rozvojem technologií dochází 

k tomu, že některé výše zmíněné modely hodinek se již nevyrábějí. Lze tedy očekávat, 

že v budoucnosti bude snaha o aktualizaci systému hodinek bez nutnosti pořizovat nové, 

nicméně v důsledku rozvíjení těchto technologií dochází k neustálému vývoji měřících senzorů, 

které dokážou získat více přesnějších informací [61]. 

4.8 OSOBNÍ VÁHA TANITA BC-45N  

Tato váha slouží k tělesné analýze jedince a obsahuje nejnovější technické inovace. Tuto váhu 

smějí používat jen osoby bez lékařského implantátu, protože váha využívá slabý elektrický 

impulz pro změření požadovaných vlastností. Toto zařízení je určeno pro dospělé standartní 

nebo atletické postavy, přičemž váha Tanita [62] definuje „atleta“ jako osobu, která trénuje 

pravidelně alespoň 10 hodin týdně a má přibližnou klidovou frekvenci 60 tepů za minutu.  

  

Měří následující tělesné vlastnosti [62]: 

− hmotnost s přesností ± 0,1kg, 

− procentuální podíl tělesného tuku s přesností ± 1 %, 

− hodnotu BMI.   
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5 PODMÍNKY A POSTUP MĚŘENÍ 
Měření metabolické aktivity se provádí v laboratorních nebo ve venkovních, tzv. polních 

podmínkách. Tyto antecedence výrazně ovlivňují přesnost měřeného energetického výdeje. 

Z toho vyplývá, že přesnost měření metabolické aktivity ovlivňuje jednak prostředí, ve kterém 

je daný subjekt měřen, avšak nezanedbatelný dopad na přesnost měření má také postup měření. 

Ten se odvíjí většinou od typu použitého zařízení a typu měřené aktivity [11]. 

5.1 LABORATORNÍ PODMÍNKY A POSTUP MĚŘENÍ  

Za laboratorní podmínky [11] jsou považovány takové, kdy je měření vykonáváno v uzavřené 

místnosti, s přesně definovaným postupem měření. Pro simulaci těchto podmínek je nutný 

vyškolený pracovník, který provádí po každém měření konfiguraci zařízení. Příkladem může 

být měření přímou kalorimetrií v uzavřeném prostoru, kdy personál provádí kalibraci pomocí 

tepelného emitoru o známé energii rozptýlení před každým měřením [63].  

Nevýhodou využití těchto podmínek je malé množství vykonávaných aktivit z důvodu 

omezených prostor [11]. Pro možnou komparaci či validaci mezi ostatními studiemi jsou proto 

vytvářeny tzv. standardizované protokoly, které přesně definují podmínky daného měření. 

Ukázku postupu měření dvou přesných zařízení Actiheart a Armband v laboratorních 

podmínkách uvádí studie dle ROUSSET a spol. [63], ve které jsou přesně stanoveny časové 

intervaly pro měření jednotlivých aktivit (viz tab. 15). Toto měření bylo vykonáváno 

v kalorimetricky uzavřené komoře po dobu 17 hodin. Měřené subjekty se dostavily k měření 

den předem do 17:00 odpoledne a měření započalo v 00:00 [63]. 

Tab. 15 Periody měření jednotlivých aktivit [63] 

Aktivita Pořadí Počínající čas Celková doba 

měření [min] 

Spánek 1 00:00 360 

Odpočinek 2 07:00 60 

Psaní 3 09:15 15 

Sezení – stání 4 09:30 5 

Odpočinek 5 09:35 15 

Pomalá chůze 2 km/h 6 09:50 15 

Odpočinek 7 10:05 25 

Chůze 3 km/h 8 10:30 20 

Odpočinek 9 10:50 10 

Chůze 4 km/h 10 11:00 20 

Odpočinek 11 11:20 25 

Oběd 12 12:10 20 

Chůze 5 km/h 13 14:00 20 

Odpočinek 14 14:20 30 

Aerobní aktivita 15 14:50 20 

Odpočinek 16 15:10 30 

Chůze 6 km/h 17 15:40 20 

Odpočinek  18 16:00 35 

Domácí práce 19 16:30 20 
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Ve studii publikované autory DÜKING a spol. [38], která se již zabývá validací 

sporttesterů, byl standardizovaný protokol stanoven následovně: Měření probíhalo 

v laboratorních podmínkách při teplotě 19,5 ± 0,8 °C, přičemž měřené subjekty navštívily 

laboratoř nejméně dvakrát. Průběh měření je zobrazen níže na obrázku (viz obr.19). Při 

samotném měření se vždy střídaly intervaly fyzické činnosti a odpočinku po pěti minutách a na 

konci měření byl poté delší časový úsek určený k odpočinku před měřením sprintů, které byly 

měřeny po dobu třech minut, a to v sérii vždy 15 vteřin sprint a 15 vteřin zotavení (viz obr. 19) 

[38]. 

 

Další studie, která se zabývala měřením v laboratorních podmínkách, byla studie dle 

autorů POPE a spol. [41], ve které byla také definována podmínka, že 24 hodin před 

vykonáváním měření je nutné omezit náročné fyzické aktivity, aby nebyla zvýšená hodnota 

RMR. V této studii je uveden osmdesáti-minutový standardizační protokol, který se skládá 

z osmi deseti-minutových intervalů a vždy se střídá odpočinek a měřená aktivita [41]. 

Ve výzkumu, publikovaném autory ROOS a kol. [42], jsou uvedeny další důležité 

informace pro korektní měření. Toto zkoumání opět potvrzuje krátké pětiminutové měřící 

intervaly, což je v souladu se studiemi DÜKING a spol. [38] či WAHL a kol. [37]. Pro přesné 

měření je také nutné vynechat alespoň 6 hodin před měřením kofeinové nápoje.  

Pokud probíhá měření pomocí více sporttestrů zároveň, dle studie ROOS a spol. [42] jsou 

umístěny dvoje chytré hodinky na levé zápěstí a v případě měření pomocí tří zápěstních měřičů 

umístíme dva na levé zápěstí a jeden na pravé.  

5.2 VENKOVNÍ PODMÍNKY A POSTUP MĚŘENÍ 

Pro měření ve venkovních podmínkách platí, že do odhadu metabolické aktivity může vstoupit 

větší množství neznámých parametrů, jako je např. různá intenzita slunečního svitu, různý směr 

a rychlost větru či nerovnosti terénu.  

Ve studii publikované autory WAHL a kol. [37], byl stanoven standardizovaný protokol 

následovně: Pro činnosti vykonávané v uzavřené místnosti na běžícím pásu při konstantní 

teplotě vždy pětiminutový interval měření následovaný pětiminutovou relaxací (viz obr. 20). 

Před započetím samotného měření byl nutný alespoň desetiminutový klidový stav pro dosažení 

klidové tepové frekvence. Celé měření bylo zakončeno minimálně patnácti-minutovou relaxací 

a venkovním během na 2,4 km [37]. 

Obr. 19 Časové intervaly pro jednotlivá měření [38] 
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5.3 VYMEZENÍ PODMÍNEK VLASTNÍHO PRAKTICKÉHO MĚŘENÍ 

Podmínky praktického měření byly inspirovány studiemi publikovaných výše s přihlédnutím 

na možné technické a sociální zázemí. Vždy před každým měřením byla měřena teplota, vlhkost 

vzduchu a biometeorologická zátěž.  

Samotné měření bylo rozděleno na dvě skupiny měřených aktivit. První skupinou byly 

domácí činnosti, které byly měřeny v domácích podmínkách, při teplotě 20 ± 0,8 °C. Mezi tyto 

činnosti patří např. sezení či práce v kanceláři. Tyto činnosti byly měřeny v desetiminutových 

intervalech z důvodu nižší intenzity.  

Druhou skupinou byly aktivity o střední a vyšší intenzitě. Pro eliminaci vnějších vlivů 

bylo měření prováděno v hale za konstantní teploty 18 ± 1 °C. Podmínky v hale měly co nejvíce 

simulovat laboratorní podmínky, aby došlo k vyloučení nepřesností způsobených např. 

působením bočního větru. Standardizační protokol byl stanoven následovně: Měření se skládalo 

z pětiminutových intervalů, přičemž se vždy střídala relaxace a pohybová aktivita.  

Před započetím měřením byly všechny zkoušené hodinky podrobeny kalibraci v podobě: 

a) 7 km běhu v přírodě s převýšením 72 výškových metrů [64], výškový profil je 

zobrazen na obrázku níže (viz obr. 19), 

b) celodenním nošením a konáním velkého množství variabilních fyzických činností 

např. práce v kanceláři, umývání podlahy či venkovní chůze rychlostí 4 km/h. 

 

 

   

Obr. 20 Standardizovaný protokol [37] 

Obr. 21 Výškový profil trasy kalibračního běhu [64] 
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5.4 DEFINICE POSTUPU VLASTNÍHO MĚŘENÍ 

Měření v domácích podmínkách probíhalo v 10 min intervalech, přičemž pauza mezi 

jednotlivými měřeními byla stanovena 5 min. Protokol daného měření je definován, 

následovně: 

1) ležení (sledování televize) 

2) odpočinek 

3) sezení (psaní) 

4) odpočinek 

5) práce v kanceláři 

6) odpočinek 

7) činnost ve stoje  

8) odpočinek 

9) měření bylo zakončeno 5 min chůze po schodech 

Protokol měření v simulovaných laboratorních podmínkách, které probíhalo v hale měl 

stanoven interval měření vždy 5 min a vždy mezi jednotlivými měřenými aktivitami 5 min 

pauzu. Jediný rozdíl v délce měřeného intervalu byl stanoven pro aktivitu sprint, pro byl 

stanoven měřící interval 1 min a 30 s. 

1) odpočinek  

2) chůze 2 km 

3) odpočinek 

4) chůze 4 km/h 

5) odpočinek 

6) chůze 4 km/h s 10 kg zátěží 

7) odpočinek 

8) běh 7 km/h 

9) odpočinek 

10) běh 15 km/h 

11) odpočinek 15 min z důvodu snížení tepové frekvence 

12) běh sprint do vyčerpání 
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5.5 FYZICKÉ PARAMETRY MĚŘENÉHO SUBJEKTU 

Fyzické parametry měřeného subjektu byly naměřeny pomocí váhy Tanita BC – 45N. Plocha 

měřeného subjektu byla vypočtena z Duboisova vzorce (1.10). 

Váha: 80 kg 

Výška: 175 cm 

Obsah svalů: 63 kg 

Obsah tuku: 19,2 %  

BMI31: 26,1 

Ploch těla:1,956 m2 

Bazální metabolismu: 1976 kcal/den 

  

Obr. 22 BMI vysvětlení [65] 

 

BMI neboli Body Mass Index slouží k hodnocení ideální hmotnosti měřeného subjektu. Avšak, 

dle obr. 22, BMI měřeného subjektu indikuje nadváhu. To však není pravdivé, jelikož 

u sportovců může být tato hodnota značně zkreslena z důvodu většího procentního podílu 

svalové hmoty, což je tento případ, proto není hodnota BMI v tomto měření zcela relevantním 

ukazatelem [65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 BMI je zkratka pro Body Mass Index v překladu index tělesné hmotnosti a vyjadřuje poměr mezi váhou 

 a výškou. Dle hodnoty BMI je možné měřené subjekty přiřadit k jednotlivým skupinám, přičemž podle 

 této skupiny lze určit, zda má člověk ideální váhu či trpí podváhou, respektive nadváhou. 
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6 PRAKTICKÉ MĚŘENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE V HALE 
Níže jsou uvedeny podmínky pro jednotlivá měření, přičemž byl kladen důraz na průběh měření 

vždy v dopoledních hodinách mezi 8:00-10:00. Relativní vlhkost vzduchu byla snímána běžně 

dostupným komerčně vyráběným multifunkčním teploměrem. 

 

Podmínky prvního měření: 

t = 18 °C, Mrel
32= 54 %, BZ33= 1 

 

Podmínky druhého měření: 

t = 17 °C, Mrel= 52 %, BZ=1 

 

Podmínky třetího měření: 

t =17 °C, Mrel= 56 %, BZ=1 

 

Podmínky čtvrtého měření: 

t = 18 °C, Mrel=54 %, BZ=1 

 

Podmínky pátého měření: 

t = 18 °C, Mrel=55 %, BZ=1 

 

Měření probíhalo také s důrazem na stejné oblečení i obuv, aby byly zachovány 

konzistentní podmínky pro všechna měření. Důležité také bylo umístění sporttestrů pro 

jednotlivá měření, a to Farmin Fenix 6 Pro Glass společně s Apple Watch series 4 na levé ruce 

a Fitbit Inspire na ruce pravé. V průběhu měření bylo povoleno občerstvení ve formě čisté 

neperlivé vody, avšak v průběhu celého měření nebyly povoleny žádné energetické nápoje či 

potrava, aby nedošlo k ovlivnění měření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Mrel je značka pro relativní vlhkost vzduchu, udávaná v [%]. 
33 BZ je použiváná značka pro biometeorologickou zátěž. 
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V následující tabulce, viz tab. 16, jsou zobrazeny měřené hodnoty energetického výdeje 

pro jednotlivé činnosti v kilokaloriích [kcal], přičemž měřený interval byl 10 minut pro všechny 

činnosti vyjma chůze po schodech, tato činnost byla měřena po dobu 5 minut. 

Tab. 16 Měřené hodnoty v domácích podmínkách 

 1. Měření 2. Měření 3. Měření 4. Měření 5. Měření 

AP FT GR AP FT GR AP FT GR AP FT GR AP FT GR 

Ležení  

 

40 12 16 48 16 17 45 16 23 48 13 15 43 18 12 

Sezení 

(psaní) 

50 18 28 64 17 28 65 14 29 59 13 24 55 13 17 

Práce v 

kanceláři 

61 13 28 60 17 30 62 30 28 60 14 26 61 18 27 

Činnost 

ve stoje 

60 81 72 60 56 58 68 52 58 59 56 58 61 54 59 

Chůze po 

schodech 

64 72 52 59 57 48 60 54 54 59 37 56 61 37 61 

 

V tabulce níže, viz tab. 17, jsou uvedeny hodnoty energetického výdeje pro pohybové 

činnosti o střední a vysoké intenzitě v simulovaných laboratorních podmínkách. Hodnoty 

v tabulkách jsou opět uvedeny v kilokaloriích [kcal]. Měřený interval byl 5 minut jen sprint byl 

měřen 1,5 minuty. 

 

Tab. 17 Měřené hodnoty v simulovaných laboratorních podmínkách 

 1. Měření 2. Měření 3. Měření 4. Měření 5. Měření 

AP FT GR AP FT GR AP FT GR AP FT GR AP FT GR 

Chůze 

2 km/h  

13 13 17 14 13 16 13 12 18 16 12 17 13 10 21 

Chůze 

4 km/h 

30 33 23 27 30 20 31 36 18 30 25 20 32 41 20 

Chůze 

s 10 kg 

23 28 21 29 44 20 25 42 20 30 36 20 29 39 21 

Běh 7 

km/h 

47 69 45 41 68 39 45 64 37 42 66 43 47 72 43 

Běh 15 

km/h 

62 84 65 63 79 59 73 70 74 75 72 64 76 60 62 

Sprint 

 

19 26 16 24 16 17 24 18 17 22 14 14 19 21 16 

  

AP…. Apple Watch series 4 

FT ….Fitbit Inspire 

GR…. Garmin Fenix 6 Pro Glass  
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7 KOMPARACE NAMĚŘENÝCH HODNOT S TABELOVANÝMI 
V této kapitole byla vytvořena porovnávací tabulka (viz tab. 18) naměřených dat s hodnotami 

z normy ČSN EN ISO 8996 [2] a s průměrnými referenčními hodnotami (viz tab. 8). Pro získání 

hodnot metabolické aktivity bylo nutné přepočítat hodnoty energetického výdeje z tab.16 a tab. 

17 pomocí vztahů (1.11) a (1.9). Nutné bylo také standardizovat hodnoty pomocí plochy těla 

měřeného subjektu. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty pro jednotlivé 

činnosti, které jsou doplněny o rozptyly ze všech pěti měření, a to pro jednotlivé typy měřičů. 

Je také uvedena možnost průměru hodnot ze všech třech měřičů. Všechny hodnoty metabolické 

aktivity jsou uvedeny v MET. 

Tab. 18 Srovnání měřených hodnot s normou ČSN EN ISO 8996 a s referenčními hodnotami 

 

Průměr. měřené… aritmetický průmět všech tří měřičů 

AP…. Apple Watch series 4 

FT ….Fitbit Inspire 

GR…. Garmin Fenix 6 Pro Glass 

ISO…. hodnoty metabolické aktivity dle ČSN EN ISO 8966 [2] 

Činnost Průměr. 

měřené 

AP FT GR ISO 

[2] 

KOM 

[3] 

Ref. 

Ležení (sledování 

televize) 

 

1,5±0,03 2,7±0,04 0,9±0,02 1,0±0,05 0,8 1,3 1,0 

Sezení – psaní 

 

2,0±0,07 3,6±0,12 0,9±0,02 1,5±0,07 1,2 1,3 1,2 

Práce v kanceláři 

 

2,2±0,05 3,7±0,00 1,1±0,14 1,7±0,01 1,2 1,8 1,5 

Činnost ve stoje 

(umývání podlahy) 

3,8±0,20 3,8±0,04 3,7±0,43 3,7±0,11 2,0 3,3 3,3 

Chůze po schodech 

 

6,8±0,99 7,4±0,05 6,3±2,64 6,6±0,28 - 4,0 4,4 

Chůze 2 km/h, 

rovná, pevná 

plocha 

1,8±0,03 1,7±0,02 1,5±0,02 2,2±0,04 1,9 2,0 2,0 

Chůze 4 km/h, 

rovná, pevná 

plocha 

3,3±0,17 3,7±0,04 4,0±0,44 2,5±0,04 2,8 3,0 3,0 

Chůze 4 km/h, 

rovná, pevná 

plocha, zátěž 10 kg 

3,5±0,20 3,3±0,11 4,6±0,47 2,5±0,00 3,2 3,6 3,4 

Běh 7 km/h, rovná, 

pevná plocha 

6,3±0,11 5,4±0,09 8,3±0,11 5,1±0,13 - 7,1 6,2 

Běh 15 km/h, 

rovná, pevná 

plocha 

8,5±0,65 8,6±0,55 9,0±1,01 7,9±0,38 - 13,4 14,0 

Běh – sprint 

 

7,7±1,33 8,8±0,84 7,8±2,94 6,5±0,20 - 19,0 19,0 
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KOM…hodnoty metabolické aktivity dle Kompendium pohybových aktivit 2011 [28], 

[3], [29] 

Ref….. referenční hodnota metabolické aktivity dle tab. 8 

Měření bylo provedeno dle výše definovaných podmínek během čtrnácti dnů v dubnu 

2021. Velké rozptyly u hodnot jsou způsobeny počtem měření, jelikož dané aktivity byly 

proměřovány pouze pětkrát. Tento počet opakování byl zvolen převážně z časových důvodů. 

Jedno měření trvalo vždy necelé dvě hodiny, kdy mezi měřeními nebyl vždy dodržen interval 

odpočinku definovaný v podmínkách výše, spíše bylo přihlíženo na aktuální tepovou frekvenci, 

konkrétně v našem případě bylo měření zahájeno, když klesla tepová frekvence pod 70 tepů za 

minutu, což je blízká hodnota klidové tepové frekvence. Konkrétně po běhu 15 km/h musel být 

interval odpočinku prodloužen v průměru na 15 min. 

Pokud přejdeme k výsledkům měření (viz tab. 18, obr. 23), tak můžeme vidět, že 

u činnost chůze po schodech všechny měřiče výrazně nadhodnotily metabolickou aktivitu, což 

však může být způsobeno vyšším tempem chůze při měření, jelikož rychlost chůze po schodech 

nebyla přesně specifikována. 

Dále je zde patrný trend, že při zvyšující se intenzitě pohybové aktivity roste interval 

chybovosti, což potvrzuje studii publikovanou výše [41]. Pro činnosti běh 15 km/h a sprint, 

všechny z vybraných sporttesterů výrazně podhodnocovaly rychlost metabolismu. 

Obr. 23 Komparace měřených a tabelovaných hodnot pro činnosti o lehké a střední intenzitě 
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Tento odstavec je zaměřen přímo na hodnocení hodinek AppleWatch series 4. Z výsledků 

měření je patrné, že tyto chytré hodinky výrazně nadhodnocují aktivity o nízké intenzitě, jako 

sezení, ležení apod. Avšak když jsou porovnány hodnoty činnosti o střední intenzitě, vyjma 

chůzi rychlostí 4 km/h jsou srovnatelné s tabelovanou hodnotou ČSN EN ISO 8996 [2] 

i referenční hodnotou. U aktivit o vysoké intenzitě docházelo k podhodnocení, což je v souladu 

s validační studií [42]. Výhodou těchto hodinek je, že mají nejmenší interval chybovosti, a když 

měří i podle tabelovaných hodnot nesprávnou hodnotu rychlosti metabolismu pro danou 

činnost, měří ji konzistentně. Tato chyba může být způsobena např. rozdílnou fyzickou 

skladbou těla u měřeného subjektu, čímž je poté ovlivněna hodnota metabolické aktivity. 

Sportovní náramek Fitbit Inspire je ze všech zkoušených sporttesterů nejlevnější. 

Z výsledků (viz tab. 18) je patrné, že tento náramek je poměrně přesně schopen predikovat 

metabolickou aktivitu při nízké intenzitě, a to i s poměrně malým chybovostním intervalem. 

Avšak u činností o střední a vysoké intenzitě, tento měřič vykazuje kolísavý charakter 

naměřených hodnot, což reflektuje velký rozptyl, který indikuje přílišnou nepřesnost měření. 

Problémem je činnost ve stoje a chůze po schodech, kdy tento sporttestr má rozptyl až kolem 

hodnoty 3 MET, což není relevantní. Avšak pokud porovnáme střední hodnoty (viz obr. 23 a 

obr. 24) je viditelné, že střední hodnota těchto hodinek vyjma dvou výše zmíněných aktivit je 

svojí chybovostí srovnatelná s hodnotami ostatních měřičů. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo pomocí hodinek Garmin Fenix 6 Pro Glass, což jsou 

také cenově nejdražší hodinky z testovaných. Z tab. 18 lze dovodit, že těmito hodinkami lze 

měřit poměrně přesně aktivity o nízké i střední intenzitě, což je také patrné na obr. 23 a obr. 24. 

Pro vysokou intenzitu dané činnosti nelze tyto hodinky doporučit. Také tento sporttestr 

nedokázal rozpoznat rozdíl mezi chůzí rychlostí 4 km/h bez zátěže a se zátěží. 

Obr. 24 Komparace měřených a tabelovaných hodnot pro činnosti o střední a vysoké intenzitě 
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Pro zajímavost byla spočítána také průměrná hodnota měření ze všech sporttestrů, viz 

obr. 23 a obr 24. 
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8 ZÁVĚR 
Tato práce pojednává o přesnosti odhadu metabolické aktivity pomocí jednoduchých měřících 

zařízení. Z předchozí rešerše a možnosti technického zázemí byly pro toto měření vybrány 

sporttestry: AppleWatch series 4, Fitbit Inspire a Garmin Fenix 6 Pro Glass. Z důvodu 

pandemické situace a nemožnosti konat měření ve fitcentru, byly stanoveny simulované 

laboratorní podmínky ve sportovní hale. 

Mezi přední nevýhody měření patří zejména omezený prostor pohybu v hale, což však 

bylo nezbytné z důvodu možnosti simulace vždy stejných podmínek. Při běhu rychlostí 15 km/h 

byl problém s udržením konstantní rychlosti, jelikož při běhu dokola v hale dochází při průběhu 

zatáčkou ke snížení rychlosti, což bylo poté kompenzováno vyšší rychlostí po rovině. Tento 

běh byl tedy prováděn průměrnou rychlostí 15 km/h, ne však konstantní. 

Dalším omezením byl určitě možný počet měření, který byl z důvodu studia omezený. 

Možností by bylo také vykonávat měření na větším počtu měřených subjektů, to však skýtá 

další možné nepřesnosti měření, které byly právě v tomto měření odstraněny, což je 

považováno za klad tohoto měření a měření bylo tudíž zaměřeno spíše na opakovatelnost. 

Výrobci chytrých hodinek deklarují, že je nutné, aby hodinky byly nošeny dříve, než dojde 

k samotnému měření, z důvodu návyku hodinek. To však při účasti více měřených subjektů 

není možné. Jelikož toto měření bylo prováděno pouze s jedním subjektem, hodinky byly plně 

aklimatizovány, a tudíž by měly dávat o to přesnější odhad metabolické aktivity. 

Byl také ověřen předpoklad, že současné sporttestry nejsou schopny predikovat hodnotu 

rychlosti metabolismu s přesností dostatečnou pro použití ve zdravotnictví [37] či [38], avšak 

jsou vhodné spíše pouze pro běžné účely, spíše jako orientaci energetického výdeje. Možné 

nepřesnosti mohou být způsobeny převážně individuální rozdílností měřeného subjektu 

v případě konkrétního měření uvedeného v této práci, tudíž odchýlením od průměrného muže 

definovaného v ČSN EN ISO 8996 [2]. 

Dále byl také tímto měřením potvrzen předpoklad publikovaný ve validační studii dle 

ROOTS a kol. [42]. Ten byl, že při aktivitách, u nichž je zapojen anaerobní metabolismus, 

měřiče výrazně podhodnocují energetický výdej, což je plně v souladu s výsledky vykonaného 

měření. 

Pro dané kriteriální měření nejlépe měřily metabolickou aktivitu hodinky od společnosti 

Garmin přesněji model Garmin Fenix 6 Pro Glass, které jsou však také nejdražší hodinky 

z testovaných. Velice uspokojivých výsledků dosahovaly také hodinky Apple Watch series 4, 

které měřily s minimálním rozptylem, avšak výrazně nadhodnocovaly aktivity o střední a nízké 

intenzitě. Nejméně přesně měřily hodinky od společnosti Fitbit, ale je důležité zmínit, že tyto 

hodinky jsou nejlevnější ze zkoušených a mají tudíž nejméně snímačů. Pozitivním jevem u 

tohoto sportovního náramku je odhad metabolické aktivity u ležení a sezení, kdy hodinky Fitbit 

Inspire dosahovaly srovnatelných výsledků s výše uvedenými. 
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