
 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

Katedra biomedicínské techniky  

 

Kladno 2021 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zjednodušené vyhodnocení maximální spotřeby kyslíku 

 
 

Simplified assesment of maximal oxygen consumption 

 
 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika  
Studijní obor: Biomedicínský inženýr 
 
Vedoucí práce: Ing. Jakub Ráfl, Ph.D. 
 

 
 

Bc. Inka Zuzaňáková 







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ 

 

Ráda bych na tomto místě poděkovala Ing. Anně Miltové, která mi nabídla ke 

zpracování velice zajímavé téma a věnovala mi svůj čas i při působení na zahraniční 

univerzitě. Vedení diplomové práce se ujal Ing. Jakub Ráfl, Ph.D., kterému patří veliký 

dík za jeho zapojení se do řešení všech vzniklých problematických situací a rady ohledně 

zpracování diplomové práce. Také bych ráda poděkovala MUDr. Lence Horákové za 

odborné rady při návrhu zátěžového experimentu a poskytování zdravotního dozoru při 

realizaci měření. Poděkování také patří Bc. Ladislavu Bísovi za návrh a 3D tisk náustku 

pro experimentální aparaturu, Ing. Vašku Ortovi za pomoc a konzultace v průběhu 

experimentu, Ing. Janě Štěpanovské, Ph.D., za zapůjčení bicyklového ergometru,  

Ing. Haně Schaabové za rady při statistickém vyhodnocení dat a také všem probandům, 

kteří se dobrovolně zapojili do klinické studie. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

 

Název práce: Zjednodušené vyhodnocení maximální spotřeby kyslíku 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout experiment pro ověření hypotézy o možnosti 

měření parametru VO2max (maximální spotřeba kyslíku) pomocí přidaného průtočného 

odporu bez využití celotělového fyzického zátěžového testu (CPET).  

Možnosti měření VO2max byly zjišťovány klinickou studí, které se zúčastnilo 

celkem 12 probandů, 7 mužů a 5 žen. Experiment byl rozdělen na dvě samostatné části. 

První část spočívala v klasickém spiroergometrickém vyšetření na bicyklovém 

ergometru, pro účely studie nazvaného jako celotělový fyzický zátěžový test, které 

sloužilo jako zlatý standard. Druhá část představovala měření experimentální, při níž 

proband dýchal přes aparaturu s měnitelným pneumatickým odporem.  

Výsledky experimentu byly podrobeny korelační a regresní statistické analýze, která 

ukázala lineární vztah mezi oběma skupinami měření. Na základě statistické analýzy byly 

sestaveny výpočtové rovnice ve tvaru y = k⸳x + q, kde y představuje hodnotu VO2max, 

která by byla změřena pomocí bicyklové spiroergometrie, a x je velikost parametru 

VO2max zjištěná pomocí dechového odporového zátěžového testu. Velikost konstant je 

pro muže k = 4,1045 a q = 24,288, pro ženy k = 5,272 a q = 7,3547. 

Klíčová slova 

Maximální spotřeba kyslíku, spiroergometrie, průtočný odpor  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The title of the Thesis: Simplified assesment of maximal oxygen consumption 

The aim of the thesis was to design an experiment to test the hypothesis that the 

VO2max parameter (maximal oxygen consumption) can be measured using added flow 

resistance without the use of a full-body physical stress test (CPET).  

The possibility of measuring VO2max was investigated by a clinical study in which 

a total of 12 probands, 7 males and 5 females, participated. The experiment was divided 

into two separate parts. The first part consisted of a conventional spiroergometric test on 

a bicycle ergometer, termed for the purposes of the study as the whole-body physical 

stress test, which served as the gold standard. The second part was an experimental 

measurement, in which the proband breathed through an apparatus with variable 

pneumatic resistance.  

The experimental results were subjected to correlation and regression statistical 

analysis, which showed a linear relationship between the two sets of measurements. 

Based on the statistical analysis, computational equations of the form y = k⸳x + q were 

constructed, where y represents the VO2max value that would be measured by bicycle 

spiroergometry and x is the magnitude of the VO2max parameter as determined by the 

breathing resistance stress test. The magnitudes of the constants are k = 4.1045 and  

q = 24.288 for males and k = 5.272 and q = 7.3547 for females. 

Keywords 

Maximal oxygen consumption, spiroergometry, flow resistance
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CFZT Celotělový fyzický zátěžový test 
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DOZT Dechový odporový zátěžový test 
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FBMI ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v 

Praze 

ID Identifikační číslo probanda 

PLA Kyselina polymléčná (polylactic acid) 
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1 Úvod 

Pro zjištění výkonnosti nejen sportovců se využívá celá řada postupů. Funkční 

zkoušky zdatnosti jedince hodnotí odpověď orgánových systémů na zátěž. Pod zátěží si 

lze představit dynamickou svalovou zátěž různého trvání a formy. V praxi jsou tyto 

postupy nazývány zátěžovými testy. Bez ohledu na to, jaký přístroj nebo nástroj slouží 

k vykonání samotné fyzické zátěže, je pro tyto testy používán anglosaský termín 

„cardiopulmonary exercise test“ (CPET).  

Rozhodujícím ukazatelem k testování tolerance zátěže ovšem není dosažený výkon, 

nejčastěji vyjádřený ve fyzikálních jednotkách (maximální zátěž, dosažená vzdálenost, 

čas aj.), ale biologický ukazatel charakterizující maximální vydanou energii VO2max 

(mL/kg/min). Parametr VO2max, tedy maximální spotřeba kyslíku, se řadí mezi 

nejdůležitější funkční ukazatele výkonnosti. Lze ho definovat jako plató ve spotřebě 

kyslíku testovaného jedince při testu do subjektivního maxima.  

Zátěžové testy jsou založeny na vynaložení fyzické aktivity – běh, chůze, jízda na 

bicyklovém ergometru aj. Standardní nastavení testovacího protokolu nepředpokládá 

žádné fyzické či psychické omezení testovaného jedince. Pro subjekty s určitou formou 

fyzického hendikepu je možné využít jiné technické vybavení. Například u pacientů 

s postižením dolních končetin se využívá ruční klikový rumpál. [1–5] [1] [2] [3] [4] [5] 

Tato práce se zaobírá možností měření parametru VO2max, která by byl vhodná 

právě pro pacienty, pro které existuje kontraindikace k provedení některé formy 

zátěžového testu. V první části práce je shrnut teoretický základ a vysvětleny fyzikální 

principy. Druhá část práce popisuje navržený experiment pro ověření měřitelnosti 

parametru VO2max pomocí jiného než fyzického zátěžového testu. 
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2 Zátěžové testování 

Zátěžová diagnostika je objektivní nástroj, díky kterému můžeme hodnotit sportovní 

zdatnost a výkonnost. Jejím účelem je zpravidla vyšetření fyziologické reakce a adaptace 

organismu na zatížení. [4] Tělesná zdatnost představuje soubor schopností optimálně 

reagovat na vlivy přicházející z vnějšího prostředí, jako je tělesná zátěž nebo změna 

teploty. V užším slova smyslu znamená adaptaci na tělesnou zátěž. Lze jí také definovat 

jako připravenost a způsobilost organismu vyrovnat se s vnějšími nároky, odolávat 

aktuálním vlivům okolí. Sportovní výkonnost představuje dispozici podávat měřitelný 

výkon (či ho podávat opakovaně) v určitém sportovním odvětví či pohybové oblasti na 

stabilní úrovni. [1] [2] 

2.1 Indikace a kontraindikace zátěžového testování 

2.1.1 Indikace zátěžového testování 

Rozdělení indikací zátěžových vyšetření je několik a vzájemně se překrývají. 

U nemocných pacientů se jedná především o provokaci patologických změn a posouzení 

jejich dynamiky a souvislostí. Pro zdravé jedince zátěžové testy slouží především 

k stanovení fyzické výkonnosti. [1] 

Diagnostické testy slouží k posouzení funkčního stavu organismu (zdatnosti  

a výkonnosti) u zdravých i nemocných jedinců. Také jsou využívány pro stanovení  

a potvrzení diagnózy (např. ischemická choroba srdeční, dušnost nejasného původu, 

astma) a odhalení latentních onemocnění (např. zátěžová hypertenze). 

Prognostické testování se využívá pro stanovení prognózy vývoje onemocnění  

a predikce účinnosti plánované intervence (předoperační vyšetření). Také slouží 

k predikci sportovní výkonnosti a posouzení schopnosti výkonu povolání. 

Kontrolní testy je možno použít pro posouzení vlivu tréninku nebo vhodnosti terapie 

na toleranci zátěže.  

Preventivní testy se využívají k prevenci některých interních onemocnění v rámci 

vyšetření rizikových skupin vycházející např. z rodinné anamnézy a k stanovení bezpečné 

zátěžové tolerance. [1] [6] [7] 

2.1.2 Kontraindikace zátěžového testování 

Za indikaci i zhodnocení kontraindikací provedení zátěžového testu je zodpovědný 

indikující i test provádějící lékař. Vždy je nutné myslet na to, aby nedošlo k poškození 

pacienta. Kontraindikace lze rozdělit na dvě skupiny, a to absolutní a relativní. Relativní 

kontraindikace nemusejí být v některých případech brány v potaz a to tehdy, jestliže 

benefity provedení testu převažují nad rizikem jeho provedení. [1] [8] 
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Do skupiny absolutních jsou zařazeny následující: jakékoli akutní horečnaté 

onemocnění a období jeho rekonvalescence, akutní zánětlivá onemocnění, akutní infarkt 

myokardu, závažné srdeční dysrytmie, hemodynamicky významné srdeční vady, disekce 

aorty, maligní hypertenze, akutní srdeční selhání, příznaky srdeční nebo dechové 

insuficience, plicní embolie, cévní mozková příhoda, aktivní i chronické onemocnění 

jater, ledvin, endokrinní onemocnění, anémie, neurologické či ortopedické postižení, jiný 

fyzický handicap znemožňující provedení testu. [1] [7] [9] [10] 

Mezi relativní kontraindikace lze zařadit: těžká plicní hypertenze, méně závažné 

arytmie, některé chlopenní vady, některé stavy po infarktu myokardu, hypertrofická 

obstrukční kardiomyopatie, některé psychické poruchy a psychiatrická onemocnění, 

nespolupráce vyšetřované osoby. [1] [6] [7] [10] 

2.2 Rozdělení zátěžových testů 

Typ zátěžového testu a jeho protokol zásadně ovlivňují výsledky testování. 

Rozhodující je intenzita, frekvence pohybů, trvání a typ tělesné zátěže. Protože zatím 

neexistují jednotné protokoly a v praxi se využívá rozdílných postupů, které generují 

rozličné výsledky, není tak možné jejich přímé srovnání. [7] 

2.2.1 Podle místa konání testu 

Terénní testy jsou většinou jednoduché na provedení, praktické a časově nenáročné. 

Výhodou je možnost testování větší skupiny subjektů najednou a absence využití 

složitého přístrojového vybavení. Prováděný pohyb je stejný jako při tréninku (identický 

pohybový stereotyp). Nevýhoda těchto testů je relativně velká nepřesnost měření, 

působení měnících se vnějších vlivů, díky nímž nelze nastavit stejné podmínky prostředí 

pro opakované provádění testu, nemožnost nastavit test tak, aby byl pro všechny 

testované jedince stejně náročný a nemožnost měření některých parametrů. Velkou roli 

u těchto testů také hraje motivace testovaného subjektu. Do této skupiny patří například 

Cooperův test, který hodnotí vzdálenost zdolanou chůzí či během za 12 minut. 

Laboratorní testy jsou na provedení složitější, ovšem umožňují sledování a měření 

více parametrů zároveň. Je pro ně používáno složitější přístrojové vybavení. Nevýhodou 

je použití takové zátěže, která se nemusí shodovat s trénovanou disciplínou. Výhoda testu 

v laboratoři je stálost podmínek okolního prostředí a zamezení vlivu vnějších podmínek 

ovlivnit průběh, a tedy i výsledky testu. Příkladem laboratorního testu je 

spiroergometrické vyšetření. [1] [8] [11] 

2.2.2 Podle velikosti zatížení 

Maximální zátěžové testy vyžadují po jedinci vynaložení fyzické aktivity do úplného 

vyčerpání. Provádí se do doby dosažení maximální tepové frekvence nebo fáze plató ve 
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spotřebě kyslíku a zároveň respirační výměnný kvocient musí být větší než hodnota 1,15. 

Pokud vyšetřovaný jedinec ukončí test dříve, než dosáhl subjektivního maxima, nebudou 

naměřené parametry maximální. Aplikace testu do maxima umožňuje přesné stanovení 

anaerobního prahu a přímé měření parametru VO2max. Délka protokolu by neměla 

přesáhnout 12 min. Poté nastupuje únava svalů a testovaný jedinec ztrácí motivaci 

k dosažení maximálního výkonu.  

Submaximální zátěžové testování je indikováno u takových pacientů, u kterých by 

test do maxima zátěže přinášel velké riziko nežádoucích událostí nebo při sériovém 

testování. Submaximální testy je možné využít u stabilizovaných pacientů po prodělání 

infarktu myokardu pro zjištění účinnosti léčby. Při správném nastavení submaximálního 

testu je z výsledků jednoho nebo více stupňů submaximálního zatížení možné 

předpovědět VO2max. Kritérium správného provedení testu je dosažení 70 % tepové 

rezervy nebo 85 % vypočítané maximální tepové frekvence vzhledem k věku testovaného 

jedince. Ke zkreslení výsledku takového testu může docházet z důvodu velké variability 

tepové frekvence jedince.  

Supramaximální testy jsou využívány při testování anaerobní výkonosti. Jedná se 

o testy, při kterých je vyvinuta maximální síla po krátkou dobu. [1] [8] 

2.2.3 Podle metabolických pochodů 

Anaerobní testy jsou založeny na hodnocení schopnosti organismu využít dostupné 

energetické zdroje a ty využít v neoxidativních pochodech. Testy jsou prováděny do 

maximální zátěže po velice krátkou dobu.  

Aerobní testy jsou zaměřeny na hodnocení schopnosti organismu využívat oxidativní 

energetické zásoby a pochody mezi nimi. Hlavní ukazatel aerobních schopností 

organismu je parametr VO2max. [1] [12] 

2.2.4 Podle druhu zatížení 

Zatížit organismus lze mnoha způsoby: pohybem (dynamicky), změnou polohy těla 

(staticky), elektricky, farmakologicky, změnou teploty, hypoventilací, změnou 

parciálního tlaku kyslíku, psychicky aj. [1] [13] Vzhledem k navrženému experimentu se 

tato kapitola bude věnovat zátěži fyzické. 

Zatížení pohybem lze rozdělit na dynamické a statické. Dynamický typ zatížení je 

u zátěžových testů obvyklejší a je založeno na izotonické kontrakci svalových skupin. 

Jedná se o zátěž jako je šlapání na kole, běh nebo chůze. Statické zatížení je způsobeno 

izometrickou kontrakcí. [13] [14] 
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2.3 Spiroergometrie 

Spiroergometrie je laboratorní aerobní zátěžové vyšetření pro stanovení 

kardiorespirační zdatnosti analýzou vydechovaného vzduchu při provedení testu do 

subjektivního maxima zátěže. Jedná se o nejkomplexnější formu vyšetření kyslíkového 

transportního systému. Jde o základní vyšetřovací metodu informující o fyziologických 

i patofyziologických jevech v rámci výměny vzduchu mezi plícemi a okolím. Metoda 

umožňuje přesně dávkovat a reprodukovat zatížení a vyvolává měřitelnou a 

interpretovatelnou reakci testovaného jedince. [10] [15] 

2.3.1 Ergometr 

Zátěžové vyšetření probíhá pomocí přístroje zvaný ergometr. Ergometrů je více 

druhů a použití každého z nich má své určité výhody a nevýhody. [10] 

Zátěžový test na bicyklovém ergometru patří k nejběžnějším vyšetřovacím metodám. 

Výkon testovaného jedince je dán odporem (brzděním) šlapadel a frekvencí otáčení 

pedálů. Výkon lze určovat v absolutních hodnotách nebo je relativně vztažen k hmotnosti 

testovaného jedince. Horní polovina těla zůstává při provádění testu relativně v klidu, což 

umožňuje přesnější sledování EKG záznamu. Dalšími výhodami tohoto vyšetření je nízké 

riziko úrazu a přesné měření výkonu ve wattech. Nevýhodou je specifičnost pohybu jízdy 

na kole a vysoké nároky na zapojení svalových skupin na dolních končetinách. Svalová 

únava nohou může vést k předčasnému ukončení testu a zkreslení výsledků měření 

parametru VO2max. [1] [13] 

V USA a Kanadě je oblíbenější zátěžový test na běhacím páse, jinak běhátku či 

treadmillu. Testy na běhátku mají prakticky stejný význam a splňují stejné cíle jako 

bicyklová ergometrie. Velikost zatížení je dána rychlostí pohybu pásu, náklonu běhátka, 

či kombinacím obojího. Výhodou testu na běhátku je přirozený pohyb testovaného 

jedince a dynamické zatížení více svalových skupin. V porovnání s testy na bicyklu jsou 

naměřené hodnoty VO2max o přibližně 10–20 % vyšší z důvodu zapojení i svalových 

skupin horních končetin. Nevýhody tohoto testování jsou nebezpečí pádu testované 

osoby, prostorová náročnost a vysoká pořizovací cena běhátka. [1] [10] [13] [14] 

Pro pacienty s postižením dolních končetin je k dispozici využití ručního klikového 

ergometru, takzvaného rumpálu. Vyšetřovaná osoba točí klikou buď střídavě jednou a 

druhou rukou, nebo obě zároveň. Při tomto vyšetření dochází k zapojení poměrně malé 

skupiny svalů na horních končetinách. Dochází k rychlé svalové únavě a test bývá 

předčasně ukončen ještě před celkovým vytížením kardiorespiračního systému. [1] [10] 

[13] [14] 
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2.3.2 Protokoly zátěžových testů 

Zátěžové protokoly, u kterých dochází k velkým změnám zátěže mezi jednotlivými 

stupni nereflektují dobře závislost mezi spotřebou kyslíku a překonávanou zátěží. Proto 

je vhodné volit takové protokoly zátěže, u kterých se zátěž individuálně zvyšuje 

v intervalu 10–60 sekund.  Protokol by měl být sestaven tak, aby zátěž trvala přibližně  

8–12 minut. Pokud je test delší, bývá předčasně ukončen spíš pro svalovou únavu než pro 

kardiorespirační limitaci. Zátěžové stupně mohou být udávány absolutně, tedy pro 

všechny testované jedince se stejnou velikostí. Optimálnější variantou je výpočet zátěže 

z hmotnosti vyšetřované osoby. Testy dle průběhu zátěžového protokolu lze rozdělit na 

(graficky znázorněno na Obrázku 2.1): 

• Jednostupňový test – jedna úroveň zátěže po určitý čas 

• Stupňový test – zátěž se zvyšuje po velkých krocích za delší čas (minuty) 

• Stupňový test s přestávkami – stejný postup jako u předchozí, mezi jednotlivými 

stupni je zařazen čas pro regeneraci 

• Rampový test – plynule zvyšující se zátěž do maxima probanda 

• Test s kontinuálním růstem – rychle se zvyšující zátěž s malými příspěvky za 

krátký čas (desítky sekund) do maxima probanda 

• Kombinovaný test – kombinace výše uvedených testů pro dosažení optimálního 

nastavení protokolu a výsledků 

V klinické praxi je nejčastěji používán právě test kombinovaný sestavený z jednoho 

až tří stupňů konstantní zátěže do střední intenzity, na které navazuje test rampový nebo 

s kontinuálním růstem do subjektivní maximální zátěže. [1] [2] [16] 

 

Obrázek 2.1: Průběhy protokolů zátěžových testů [16] 
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2.3.3 Ukončení zátěžového test 

Ukončení zátěžového testu musí být provedeno velmi citlivě a zodpovědně. 

V případě předčasného ukončení ze strany obsluhy může dojít k znehodnocení výsledků 

hodnocení výkonnosti testovaného jedince a naměřené hodnoty nemusí odpovídat 

maximálnímu vynaloženému úsilí testované osoby. Pokud test bude probíhat naopak 

velice dlouho, existuje riziko vzniku nežádoucích událostí a ohrožení zdravotního stavu 

probanda.  

Subjektivní ukončení testu ze strany testovaného jedince může být ovlivněno 

nepříjemnými pocity spojenými s koncovou fází testu (vyčerpání, bolest zapojených 

svalových skupin, nedostatek kyslíku). Za objektivní a spolehlivá kritéria pro ukončení 

testu lze považovat následující spiroergometrické ukazatele: 

• Tepová frekvence dosáhla maxima udávaného jako 220–věk. 

• Respirační kvocient přesáhl hodnotu 1,15. Respirační kvocient udává poměr 

vyprodukovaného oxidu uhličitého ku spotřebovanému kyslíku (VCO2/VO2). 

• Hodnota spotřeby kyslíku se již nemění, popřípadě může i mírně klesnout, při 

stále se zvyšující intenzitě cvičení. Tedy nastala fáze plató parametru VO2max. 

Matematická nebo metodická kritéria, která lze použít k určení skutečného 

výskytu plató jsou různá, například prostá vizuální kontrola grafu závislosti VO2 

na velikosti zátěže („levelling of“) nebo stav, kdy se hodnota VO2 nezvyšuje větší 

rychlostí než 1,5–2,1 mL/min/kg (dle použité literatury) při stále rostoucí zátěži. 

• Ventilační ekvivalent pro kyslík je vyšší než 3,5 L, tedy aby organismus mohl 

přijmout a zpracovat 100 mL kyslíku, musí jedinec proventilovat 3,5 L vzduchu. 

• Hladina laktátu v krvi je vyšší než 7 mmol/l. 

K ukončení testu vedou i patofyziologická kritéria, která vyhodnotí test provádějící 

lékař. Jedná se například o vznik akutní anginy pectoris, poruchy vědomí, cyanózu nebo 

patologické změny na ST-úseku EKG záznamu. [1] [6] [10] [16–22] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 

2.4 Parametr VO2max 

Maximální spotřeba kyslíku, nebo jinak maximální příjem kyslíku či maximální 

aerobní kapacita, patří k nejdůležitějším funkčním ukazatelům při hodnocení fyzické 

zdatnosti a výkonnosti jedince. Reflektuje plicní kapacitu, schopnost kardiovaskulárního 

systému transportovat kyslík a jeho využití ve svalech při zátěži. Jedná se tedy o parametr, 

který zahrnuje širokou škálu faktorů ukazatelů zdatnosti a výkonosti. Je definována jako 

maximální množství kyslíku, které je organismus schopen při práci získat z ventilovaného 

vzduchu, transportovat a využít ve tkáních při svalové práci. Vyjadřuje horní limit aerobní 

zátěžové tolerance. Vyjádřit lze jako absolutní objem kyslíku v jednotkách mililitrů za 

minutu (mL/min), nicméně nejčastěji se vyjadřuje relativně ve vztahu k tělesné hmotnosti 

(mL/min/kg).  
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Velikost VO2max je ovlivněna věkem, pohlavím, dědičností, složením těla, aktuální 

kondicí nebo přítomností onemocnění. Klidové hodnoty spotřeby kyslíku se pohybují 

okolo 3,5 mL/min/kg. Se zvyšující se intenzitou zátěže příjem kyslíku stoupá. Maximální 

hodnoty u žen se pohybují okolo 35 mL/min/kg a průměrné mužské populace okolo 

45 mL/min/kg. Tréninkem lze hodnotu tohoto parametru navýšit a zvýšit tak i výkonnost 

jedince. Sportovci věnující se běžeckým aktivitám (běh, běh na lyžích) mohou dosáhnout 

hodnot až 80–90 mL/min/kg. [1] [2] [4] [17] [16] 

2.4.1 Parametr VO2peak 

Protože je stanovení maximální spotřeby kyslíku, resp. maximální dosažené zátěže 

subjektivní, může být obtížně definovatelné. Při testování pacientů s kardiovaskulárním 

nebo plicním onemocněním je zřídka dosaženo typického plató, vyšetřovaný již nemůže 

v zátěžovém testu dále pokračovat, ať již pro bolest svalů nebo dušnost. V tomto případě 

dosažená hodnota zátěže představuje maximální (fyzický) výkon, ale nejedná se 

o skutečnou VO2max. V praxi se tato hodnota nazývá jako vrcholová spotřeba kyslíku 

VO2peak. Naopak termín VO2max se častěji používá k popisu zátěžové kapacity u zjevně 

zdravých jedinců, u nichž je dosažení maximální fyziologické odpovědi 

pravděpodobnější. [2] [18] 

2.5 Metaboreflex 

Velice dlouho se předpokládalo, že respirační svaly jsou velice odolné vůči únavě 

a vyčerpání. Na základě provedených studií byl popsán vliv zvýšené zátěže na únavu 

dýchacích svalů a s tím související změny organismu.  

Bylo zjištěno, že při únavě respiračního svalstva dochází k vazokonstrikci cév na 

končetinách, což má za následek zvýšení odporu cév a zpomalení průtoku krve 

kontrahovanými cévami velkých svalových skupin na končetinách. Snížení průtoku krve 

vede k omezení přísunu kyslíku a zhoršenému odstraňování odpadních metabolitů 

z aktivovaných svalů. Výsledkem toho je zrychlený nástup únavy takto postižených svalů 

a zhoršení výkonosti. Soubor těchto dějů byl popsán jako metaboreflex.  

Předpokládá se, že metaboreflex je ochranný mechanismus, který má organismus 

ochránit před katastrofálními následky vysoké únavy respiračního svalstva Při vysoké 

fyzické aktivitě, a to nad 90 % maximální spotřeby kyslíku, respirační svaly spotřebují 

přibližně 10 % z celkové spotřeby kyslíku. Receptory, které vysílají tyto signály, jsou 

označovány jako metaboreceptory a bylo dokázáno, že jsou bohatě obsaženy jak ve 

svalech na končetinách, tak v bránici a ostatních dýchacích svalech.  

Po objevení metaboreflexu začal být kladen velký důraz na kondici a trénink 

dýchacích svalů. V praxi jsou využívány postupy respirační rehabilitace a pomůcky pro 

trénink především nádechových svalů. Velmi zjednodušeně lze říct, že pokud se podaří 
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zvýšit kondici inspiračního svalstva, dojde k pozdějšímu nástupu metaboreflexu, čímž se 

zvýší celková výkonnost sportovce. [23–29] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 

2.6 Přehled současného stavu 

Jak již bylo zmíněno výše, existují různé limitace a kontraindikace pro provedení 

zátěžového testu. Může se jednat o omezení psychického i fyzického charakteru.  

Stanovení vrcholové hodnoty spotřeby kyslíku během maximálního symptomově 

omezeného zátěžového testu je nejobjektivnější metodou hodnocení zátěžové kapacity 

u pacientů se srdečním selháním. Je to užitečný test, který umožňuje určit závažnost 

onemocnění a pomáhá určit, zda je srdeční selhání příčinou omezení fyzické zátěže, 

poskytuje důležité prognostické informace a identifikuje kandidáty na transplantaci srdce 

nebo jinou pokročilou léčbu, usnadňují předepisování cvičení a hodnotí účinnost nových 

léků a zařízení. V mnoha studiích bylo prokázáno, že vrcholová hodnota V̇O2 předpovídá 

prognózu pacientů se srdečním selháním. Naměřená hodnota byla použita jako kritérium 

pro přijetí k transplantaci. Vrcholová hodnota V̇O2 při cvičení do maxima ovšem může 

být ovlivněna nekardiálními faktory, jako je svalová hmota a dekondice, věk, pohlaví 

a obezita, což může vést k nepřesnému výsledku vyšetření, a tedy k chybnému zařazení 

dle rozhodovacího kritéria. U geriatrické populace se zátěžové testy používají jen zřídka, 

ale několik nedávných studií prokázalo prognostickou hodnotu vrcholové V̇O2 i u této 

populace. [18] 

Potřeba nahrazení klasického fyzického zátěžového testu může být aktuální 

například i u vyšetření jedinců s fyzickým postižením či amputací dolních končetin. Tito 

jedinci podstupují zátěžový test na klikovém rumpálu, který ovšem často nebývá 

proveden do maxima zátěže kardiopulmonálního systému z důvodu rychle nastupující 

únavy zapojených svalových supin horních končetin (viz kapitola 2. 3. 1 této práce). 

Rešerší literatury byly nalezeny studie založené na dýchání přes pneumatický odpor. 

Testovaní jedinci provedli klasické zátěžové vyšetření, které sloužilo jako kontrolní, 

a experimentální zátěžové vyšetření, při kterém jim byl do dýchacího okruhu navíc 

vložen průtočný odpor. Obě studie shodně uvádějí pokles měřeného parametru VO2max 

při zařazení průtočného. Také zmiňují pokles maximální dosažené fyzické zátěže. 

Testovaní jedinci nebyli kvůli dušnosti schopni dosáhnout takových výsledků jako při 

kontrolním testu bez přidaného průtočného odporu. Na základě těchto studí a znalostí 

problematiky metaboreflexu lze usuzovat, že při dýchání přes průtočné odpory dochází 

k větší únavě respiračních svalů. [30] [31] 
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3 Cíle práce 

Hlavním cílem práce bylo ověřit možnost měřitelnosti parametru VO2max pomocí 

přidaného průtočného odporu do dýchacího okruhu. Motivací pro sestavení takového 

testovacího protokolu bylo adekvátní nahrazení standardního spiroergometrického 

vyšetření pro ty osoby/pacienty, kteří z podstaty svého handicapu, omezení či nemoci 

nemohou kvalitně provést zátěžový test do maxima založený na vynaložení fyzické 

aktivity. Na rozdíl od uváděných studií bude testování probíhat v klidu, bez vynaložení 

fyzické aktivity. Předpokládá se, že naměřená hodnota spotřeby kyslíku odpovídá 

spotřebě v zatěžovaných respiračních svalech 

Měření bude rozděleno na dvě části, a to na klasické spiroergometrické vyšetření na 

bicyklovém ergometru (celotělový fyzický zátěžový test), a měření experimentální, při 

kterém bude využita speciálně sestavená aparatura s měnitelnými pneumatickými odpory 

(dechový odporový zátěžový test). Cílem experimentu je porovnání obou měření 

a zhodnocení zda, a popřípadě jak přesně, lze predikovat hodnotu VO2max, která by byla 

výsledkem klasického zátěžového testu, z hodnot testu s přidaným průtočným odporem.  
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4 Metody 

Jádrem této diplomové práce je intervenční prospektivní studie rozdělená do dvou 

samostatných měření – standardní spiroergometrický celotělový zátěžový test do maxima 

na bicyklovém ergometru a experimentální test založený na dýchání přes aparaturu 

s pneumatickými odpory. Protože je studie založena na měření s lidskými subjekty, byl 

experiment předložen etické komisi Fakulty biomedicínského inženýrství Českého 

vysokého učení technického v Praze (FBMI ČVUT). Na základě Žádosti o projednání 

výzkumného projektu v etické komisi FBMI ČVUT společně s Dodatkem k projektu, 

Sylabem výzkumného projektu a Informovaným souhlasem (viz Přílohy A, B, C, D) byl 

experiment schválen pod číslem C1/2021.  

4.1 Návrh experimentu 

Dokument Žádost o projednání výzkumného projektu v etické komisi FBMI ČVUT 

je v této práci uveden jako příloha A. Žádost obsahovala stručné shrnutí motivace 

k uskutečnění experimentu, jeho průběh a cíle. 

Dalším předkládaným dokumentem byl Sylabus výzkumného projektu, viz příloha 

B této práce. V něm byl blíže specifikován zamýšlený experiment, jeho průběh, cíle 

a možné přínosy do klinické praxe, uvedena byla také charakteristika souboru subjektů 

hodnocení, popis nakládání s probandy a možná rizika, kterým byly vystaveny při 

zapojení do studie. Popsány byly také procesy eliminace vzniku závažných zdravotních 

rizik.  

4.1.1 Informovaný souhlas a informace pro subjekt hodnocení 

Příloha C obsahuje další dokument předkládaný etické komisi, a to Informovaný 

souhlas a informace pro subjekt hodnocení. Tento dokument obsahoval veškeré 

informace důležité pro subjekt hodnocení, jako například seznámení s motivací k realizaci 

experimentu, definování zkoumaného parametru, popis měřící aparatury, možná rizika 

plynoucí z účasti v experimentu a průběh celého experimentu. Probandovi bylo 

v dokumentu sděleno, že se jedná o výzkumnou činnost, že z experimentu nebudou 

vyvozovány žádné závěry o jeho zdravotním stavu, že jeho účast na experimentu je 

dobrovolná bez nároku na odměnu a z experimentu může kdykoli bez udání důvodu 

odstoupit. S citlivými údaji, které sloužily pro jednoznačnou identifikaci probanda, bylo 

nakládáno dle příslušné legislativy (GDPR). Pro zajištění zdravotní bezpečnosti probanda 

byl po celou dobu experimentu na místě přítomen lékař se specializovanou způsobilostí 

v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny. Lékař měl k dispozici základní pomůcky 

k poskytnutí první pomoci v případě zdravotních obtíží probanda, včetně možnosti podání 

kyslíku. Lékař měl právo přerušit či ukončit experiment v případě zdravotních obtíží 

probanda či v případě podezření na riziko vzniku takových obtíží. V případě, že by došlo 
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k poškození či zhoršení zdravotního stavu probanda, náklady na odškodnění by nesla 

FBMI ČVUT. Riziko vniku jakýkoli komplikací bylo minimalizováno vhodným návrhem 

studie, přítomností lékaře a použitím pouze bezvadných zdravotnických přístrojů 

s platnou bezpečnostně technickou kontrolou (BTK) dle příslušné legislativy, které byly 

zapojeny do galvanicky izolované soustavy ZIS. V dokumentu byly také popsány 

vylučovací kritéria. Z účasti na experimentu byli vyloučeni ti, kteří trpěli závažným 

respiračním nebo kardiovaskulárním onemocněním, akutním onemocněním horních cest 

dýchacích (včetně projevů alergie), v době kratší než 2 hodiny před experimentem kouřili, 

požili alkohol či jinou omamnou látku a jedli tučná jídla. U žen bylo kontraindikací 

k zařazení do experimentu také těhotenství.  Protože experiment probíhal v době 

pandemie nemoci covid-19, byl velký důraz kladen na zamezení přenosu virové infekce. 

Toho bylo docíleno důkladnou desinfekcí veškerého opakovaně používaného materiálu 

a přístrojů, větráním místnosti a měřením tělesné teploty všech osob zapojených do 

experimentu. Pokud proband vykazoval některý z příznaků, který byl spojován 

s projevem nemoci covid-19 (zvýšená teplota, kašel aj.) nebyl vpuštěn do prostor 

laboratoře. Všechny osoby přítomné na pracovišti kromě probanda měli po celou dobu 

trvání experimentu nasazený vhodný prostředek ochrany dýchacích cest. Pokud proband 

porozuměl všem informacím uvedených v informovaném souhlasu, nesplňoval žádné 

z vylučovacích kritérií a souhlasil se zařazením do experimentu, stvrdil výše uvedené 

podpisem informovaného souhlasu. V rámci informovaného souhlasu byly zaznamenány 

údaje sloužící pro identifikaci probanda – jméno, příjmení, datum narození a číslo, pod 

kterým byl proband do studie zařazen (ID).  

Dodatek k projektu, viz příloha D, byl předložen ke schválení etické komisi FBMI 

ČVUT po provedení pilotního experimentu, při němž byly zjištěny nedostatky v návrhu 

experimentu. Z aparatur pro jednotlivé části měření byl odstraněn jednorázový 

antibakteriální/antivirový filtr a díky tomu bylo předejito úniku vzduchu netěsnostmi, 

zvyšování vnitřního odporu a mrtvého prostoru aparatury. Na základě pokynů výrobce 

byly všechny opakovaně používané části aparatury řádně desinfikovány.  

4.1.2 Karta probanda 

Před zahájením první části experimentu byla s každým probandem vyplněna 

a podepsána karta probanda. Karty probanda pro jednotlivé části měření jsou uvedeny 

jako přílohy E a F této práce. Probandovi bylo přiřazeno identifikační číslo, pod kterým 

vystupoval v rámci celého experimentu i během zpracování dat. První část karty probanda 

se týkala základních osobních údajů. Proband uvedl své jméno, příjmení, datum narození 

(věk), pohlaví a kontakt.  

Další část karty probanda obsahovala naměřené a spočítané antropometrické údaje. 

Zjišťována byla váha a výška probanda, z kterých bylo vypočteno BMI. Změřeno bylo 

klidové SpO2 a tělesná teplota a spočítána maximální tepová frekvence. Proband také 

podstoupil spirometrické vyšetření, které sloužilo k odhalení poruch či obstrukcí 
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v dýchacích cestách, které by mohly vést ke zdravotním komplikacím při provádění 

zátěžových testů. Výsledky zjištěné spirometrickým vyšetřením byly konzultovány 

s přítomným lékařem.  

Následující část karty probanda se týkala jeho zdravotního stavu a vztahu ke kouření. 

Pro potřeby experimentu byla zjišťována především respirační onemocnění v aktuálním 

stavu (např. astma, akutní onemocnění horních cest dýchacích) i v minulosti prodělané 

(např. zápal plic, covid-19) a kardiovaskulární onemocnění. Proband také vyplňoval, zda 

je v době konání experimentu aktivním či příležitostným kuřákem nebo zda kouřil 

v minulosti. Ženy byly tázány na graviditu. 

V předposlední části karty probanda byl hodnocen aktuální stav probanda těsně před 

experimentem v návaznosti na vylučovací kritéria. Proband byl tázán, zda v posledních 

2 hodinách požil alkohol či jinou omamnou látku, zda kouřil (pokud se zařadil jako 

aktivní nebo příležitostný kuřák) a zda jedl těžké, tučné jídlo. Proband také uvedl, jak 

subjektivně hodnotí své sportovní aktivity, jakým sportům se věnuje a jak často a kdy 

naposledy aktivně sportoval.  

Poslední část karty probanda vyplňoval hlavní řešitel projektu. Z informací 

uvedených probandem vyhodnotil, zda je vhodný pro zařazení do experimentu, tedy 

nesplňuje žádné z vylučovacích kritérií. Také potvrdil, že proband byl seznámen 

s průběhem experimentu, přečetl si a následně podepsal informovaný souhlas a všemu 

v něm uvedenému rozumí.  

Vyplnění zkrácené karty probanda předcházelo i druhé části experimentu. Proband 

byl dotazován na změny v osobních údajích a zdravotním stavu v době od předchozího 

měření. V kartě probanda pro druhou část měření se opakovaly otázky na aktuální stav 

probanda v návaznosti na vylučovací kritéria. Řešitel projektu z uvedených informací 

vyhodnotil vhodnost zařazení probanda do studie. 

4.2 Popis subjektů hodnocení 

Do studie bylo zařazeno celkem 12 probandů z řad studentů a zaměstnanců FBMI 

ČVUT. Studie se zúčastnilo 7 mužů a 5 žen. Charakteristika souboru probandů je uvedená 

v Tabulce 4.1. 

Tabulka 4.1: Základní charakteristika probandů Tabulka 1 

Pohlaví Počet probandů Věk (roky) Hmotnost (kg) Výška (cm) BMI (kg⸳m-2) 

Muž 7 28,6±5,6 82,9±13,9 183,1±7,2 24,6±3,2 

Žena 5 25,2±2,8 66,0±13,3 166,0±6,3 23,8±3,8 

Pozn.: Data v tabulce jsou uvedena jako průměr ± směrodatná odchylka.  
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Všichni probandi se identifikovali jako nekuřáci a negovali jakékoli akutní 

kardiovaskulární onemocnění. Žádný z probandů neprodělal podle svého tvrzení 

onemocnění covid-19 a nevykazoval akutní onemocnění horních cest dýchacích včetně 

projevů alergie. Žádný z probandů netrpěl astmatem. Dva ze skupiny probandů mužů 

uvedli, že v dětství prodělali zápal plic. 

4.3 Popis experimentu 

Celý experiment byl realizován v laboratoři FBMI ČVUT. Experiment byl rozdělen 

na dvě samostatná měření s odstupem minimálně 12 hodin, aby byla zajištěna doba pro 

dostatečnou regeneraci probanda a výsledky jednotlivých měření nebyly navzájem 

ovlivněny. Pro účely projektu a přehlednost dalšího popisu bylo spiroergometrické 

vyšetření na bicyklovém ergometru pojmenováno „Celotělový fyzický zátěžový test“ 

a měření s aparaturou obsahující měnitelné pneumatické odpory jako „Dechový 

odporový zátěžový test“.   

Vyšetření na ergometru v rámci experimentu sloužilo jako zlatý standard pro určení 

referenční hodnoty VO2max a měření s odpory bylo měřením experimentálním. Měření 

probíhala striktně podle protokolů měření pro jednotlivé části experimentu, které 

obsahovaly podrobný popis činností. Protokoly měření pro první i druhou část 

experimentu jsou uvedeny jako přílohy G a H této práce. 

4.3.1 Celotělový fyzický zátěžový test 

Příprava měření 

Experiment byl započat přípravou aparatury pro spiroergometrické měření. Po 

zapnutí počítače byl spuštěn ovládací software Blue Cherry (Geratherm Respiratory 

GmbH, Německo) a zapnut spirometr Ergostik (Geratherm Respiratory GmbH, 

Německo). Zahřátí spirometru trvalo 15 minut. Díky připojenému modulu Ambistik 

(Geratherm Respiratory GmbH, Německo) si software sám změřil hodnoty okolního 

prostředí ATPS (plyn nasycený vodní parou za okolní teploty a tlaku) a převedl je na 

hodnoty BTPS (plyn nasycený vodní parou za teploty lidského těla 37 °C 

a atmosférického tlaku 101 325 Pa).  

Na začátku každého dne byla provedena kalibrace spirometru – plynová kalibrace, 

objemová kalibrace a kalibrace linearity průtoku, a to přesně podle pokynů výrobce.  

V ovládacím softwaru byla vybrána úloha „O2/CO2 kalibrace“. Koncentrace plynů 

okolního vzduchu byly změřeny díky připojenému modulu Ambistik a hodnoty 

kalibračního plynu byly zadány ručně. Použit byl kalibrační plyn dle pokynů výrobce ve 

složení 5 % oxid uhličitý, 15,9 % kyslík a 79,1 % dusík. Na tlakovou láhev s plynem byl 

připojen redukční ventil, který zajišťoval konstantní průtok 2 L/min. Kalibrační hadička 

vedoucí z ventilu byla připojena do konektoru určenému ke kalibraci na zadní straně 
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spirometru. Po spuštění samotné plynové kalibrace se na obrazovce počítače objevil 

pokyn k otevření láhve s plynem a kalibraci dále řídil software. Po úspěšném dokončení 

kalibrace software vyzval k uzavření láhve s plynem a uložení provedeného kalibrování. 

Poté mohla být odpojena kalibrační hadička.  

Objemová kalibrace a kalibrace linearity průtoku byly prováděny pomocí kalibrační 

stříkačky o objemu 3 L (Hans Rudolph, USA) připojené přes průtokový senzor Ergoflow 

(Geratherm Respiratory GmbH, Německo) a měřicí hadičky na konektory v přední části 

přístroje. Velikost objemu kalibrační stříkačky byla zadána ručně, stejně jako délka 

měřících hadiček.  Po spuštění příslušné úlohy pro kalibraci bylo dle vizuálních pokynů 

na obrazovce prováděno několik sad tahů pístem kalibrační stříkačky. Jednalo se o tahy 

pomalé, středně rychlé a velmi rychlé. Po úspěšném dokončení kalibrace byl uživatel 

vyzván k jejímu uložení. Objemová kalibrace byla provedena vždy před započetím 

měření s novým průtokovým senzorem, tedy s každým novým probandem. Kalibraci 

linearity průtoku stačilo provést jednou za den, tedy před měřením s prvním probandem 

v daném dnu.  

Po příchodu probanda mu byla bezkontaktním teploměrem změřena tělesná teplota. 

Pokud byla naměřena hodnota 37,0 °C a vyšší, nebyl proband do laboratoře vpuštěn. 

S probandem by vyplněn Informovaný souhlas a Karta probanda a bylo mu přiřazeno 

identifikační číslo (ID). Proband byl seznámen s vybavením laboratoře a průběhem 

experimentu.  

Proband si nastavil výšku sedla a pozici řídítek bicyklového ergometru Ergoselect 

100 (Ergoline, GmbH, Německo). Probandovi byly nalepeny hrudní elektrody a byl 

připojen na pacientský monitor vitálních funkcí Datex S/5 F-CM1-05 (GE Healthcare, 

Finsko) pro účely sledování EKG a tepové frekvence z důvodu kontroly jeho aktuálního 

zdravotního stavu přítomným lékařem. Na ovládacím panelu ergometru byla zvolena 

možnost ručního ovládání a změny zátěže. Probandovi byly vysvětleny vizuální pokyny 

na displeji ergometru a byl poučen, že má po celou dobu provádění testu sedět na sedle. 

S probandem si také byla ujasněna gesta, pomocí kterých komunikoval s obsluhou 

aparatury a přítomným lékařem. 

Konkrétní zátěžový protokol pro spirometrické vyšetření byl navržen na základě 

literatury [1] a [2] a konzultací s dozorujícím lékařem. Protokol se skládá z přípravné 

fáze, zahřívací fáze, fází lehké a střední konstantní zátěže, fáze zvyšující se zátěže 

a následně aktivního a pasivního zotavení. Hodnoty zátěže v konkrétní části protokolu si 

software vypočítává sám podle zadané hmotnosti probanda.  

Průběh zátěžového protokolu uvedený na konkrétním příkladu pro probanda muže 

o hmotnosti 80 kg a ženu o hmotnosti 65 kg shrnuje Tabulka 4.2. Vzhledem k použitému 

vybavení je hodnota celkové zátěže (ve wattech) zaokrouhlována na celá čísla. 
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Tabulka 4.2: Průběh zátěžového protokolu Tabulka 2 

  Žena Muž 

Délka trvání 

(s) 
Fáze 

Zátěž 

(W/kg) 

Zátěž 

(W) 

Zátěž 

(W/kg) 

Zátěž 

(W) 

60 Zahřívací fáze 0 0 0 0 

180 Lehká konstantní zátěž 1 65 1 80 

180 Střední konstantní zátěž 1,5 98 2 160 

15 Zvyšující se zátěž 1,6 104 2,1 168 

15 Zvyšující se zátěž 1,7 111 2,2 176 

15 Zvyšující se zátěž 1,8 117 2,3 184 

15 Zvyšující se zátěž 1,9 124 2,4 192 

Nadále zvyšující se zátěž do subjektivního maxima výkonu probanda 

30 Aktivní zotavení 0,5 33 0,5 40 

30 Pasivní zotavení 0 0 0 0 

 

Po spuštění samotného měření program po uplynutí času automaticky přepíná fáze 

měření. Na ergometru je zátěž vytvořena jednak odporem proti usilovnému šlapáni 

probanda, a také velikostí frekvence otáčení, se kterou musí proband šlapat. Hodnotu 

zátěže pro určitou fázi protokolu na ergometru přepíná obsluha ručně v průběhu. 

Uspořádání aparatury pro celotělový fyzický zátěžový test je zobrazeno na Obrázku 4.1. 

Obrázek 4.1: Aparatura pro celotělový fyzický zátěžový test (foto autorka) 
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V softwaru Blue Cherry byl na základě údajů z Karty probanda založen nový pacient. 

Dle osobních a antropometrických údajů software určil predikované hodnoty 

spirometrických parametrů, kterých by měl proband dosáhnout.  

Proband byl usazen na židli do vzpřímené polohy a byl s ním nacvičen dechový 

manévr pro spirometrické vyšetření. Na nos mu byl umístěn kolíček pro zabránění úniku 

vzduchu mimo aparaturu a do úst mu byl vložen průtokový senzor se zakusovacím 

gumovým náustkem. Ve chvíli, kdy byl proband připraven, byla v ovládacím prostředí 

spuštěna úloha „Spiro+F/V“. Proband prováděl předem nacvičené dechové manévry 

podle vizuálních pokynů na obrazovce počítače. Manévr pro zjištění statických 

i dynamických plicních parametrů se skládal z několika spontánních dechů, (z klidového 

nádechu přechod do) klidového maximálního výdechu, klidového maximálního nádechu, 

usilovného rychlého maximálního výdechu a usilovného rychlého maximálního nádechu, 

zakončeno několika spontánními dechy. Průběh dechových manévrů je znázorněn na 

Obrázku 4.2. Spirometrické vyšetření bylo provedeno celkem čtyřikrát. Poprvé jako 

cvičné měření a třikrát pro zjištění parametrů FVC, FEV1 a FEV1/FVC. Všechna tři 

měření byla zprůměrována. Na základě naměřených hodnot přítomný lékař vyloučil 

možné poškození respirační soustavy a doporučil probanda pro zařazení do studie. 

Obrázek 4.2: Průběh dechových manévrů při spirometrii; 1: klidové spontánní dýchání, 2: klidný 

maximální výdech a maximální nádech, 3: usilovný rychlý maximální výdech a nádech, 4: klidové 

spontánní dýchání [32] 

Průběh měření 

Proband byl usazen na ergometr. V programu Blue Cherry byla zvolena úloha 

„CPET“ a nastaven zátěžový protokol. V rámci přípravné fáze byl probandovi na nos 

umístěn kolíček a do úst vložena spirometrická clonka s gumovým zakusovacím 

náustkem. Bylo nutné využít speciální náustek se sběrnou nádobkou na sputum, jinak 

docházelo k zanesení měřicích hadiček a údaje z měření nebyly zaznamenány. Systém 

provedl nastavení nulového bodu, synchronizaci spirometrické clonky a detekoval 

zpoždění hadiček.  
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V zahřívací fázi proband udržoval frekvenci šlapání přibližně 55-65 otáček za minutu 

bez jakékoli zátěže. Tato fáze sloužila především pro zahřátí svalů dolních končetin 

a adaptaci probanda na jízdu na ergometru. Tato fáze trvala 60 sekund.  

Následovaly dvě tříminutové fáze konstantní zátěže. Zátěž byla vypočtena 

z hmotnosti probanda v první fázi jako 1 W/kg pro obě pohlaví a v druhé fázi jako 

1,5 W/kg pro ženy a 2 W/kg pro muže. Rychlost otáčení proband udržoval podle pokynů 

na displeji ergometru. 

Poté následovala fáze stupňovitě se zvyšující zátěže vždy o 0,1 W/kg po 15 vteřinách. 

Rychlost otáčení proband udržoval podle pokynů na displeji ergometru. Během této části 

měření v určité fázi proband dosáhl subjektivního maxima zátěže. To určil jako moment 

dechové nedostatečnosti spojené s bolestí dolních končetin a celkového vyčerpání 

organismu, které mu zamezily v pokračování v zátěžovém testu. Proband provedl 

domluvené gesto a obsluha okamžitě snížila zátěž ergometru na hodnotu 0,5 W/kg. Tato 

půlminutová fáze sloužila k aktivnímu zotavení probanda po výkonu. Frekvence otáčení 

byla opět řízena ergometrem. Obsluha také ručně provedla přepnutí do fáze zotavení 

probíhajícího měření na platformě Blue Cherry. Následovala ještě půlminutová fáze 

pasivního zotavení s nulovou zátěží, při které již proband nemusel šlapat s určitou 

frekvencí otáčení a dle svých potřeb regeneroval po výkonu vsedě na ergometru. Měření 

v systému Blue Cherry bylo po skončení této fáze automaticky ukončeno, poté ručně 

uloženo. Po celou dobu měření bylo s pacientem komunikováno především kvůli ujištění 

se o nepřítomnosti žádných nežádoucích situací.   

Ukončení měření 

Po skončení měření byl probandovi sundán nosní klip a z úst odejmuta měřicí 

aparatura. Po dostatečné regeneraci, kdy už nehrozilo probandovi žádné zdravotní riziko, 

byl odpojen od měření EKG a odlepeny byly i povrchové elektrody. Probandovi bylo 

poskytnuto pití a malé občerstvení, a především dostatečný čas na relaxaci po výkonu. 

Poté mohl opustit laboratoř.  

Následně byla měřicí aparatura rozebrána na jednotlivé části a ty očištěny pod 

proudem tekoucí vody a vydesinfikovány dle doporučení výrobce ponořením do 

desinfekční lázně a následným oplachem destilovanou vodou. Po důkladném osušení byla 

aparatura uložena tak, aby do doby dalšího měření nedošlo k její kontaminaci. 

Jednorázový nosní klip byl zlikvidován. Celý proces desinfekce spirometrické aparatury 

je dokumentován v příloze Ch tohoto dokumentu. Ergometr byl po povrchu očištěn 

desinfekčním ubrouskem. Laboratoř byla důkladně vyvětrána. Data byla vyexportována 

ve formátu *.pdf a zálohována na externí disk pro další zpracování. Po vypnutí všech 

přístrojů a uvedení pracovitě do původního stavu bylo možno spiroergometrickou část 

experimentu ukončit. 
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4.3.2 Dechový odporový zátěžový test 

Příprava měření 

Druhá část projektu byla započata přípravou experimentální aparatury. Po příchodu 

do laboratoře byl zapnut pacientský monitor Datex S/5 F-CM1-05 se spirometrickým 

modulem E-CAiOVX (Datex-Ohmeda, Madison, WI, USA) a počítač s vyčítacím 

programem S/5 Collect (Datex-Ohmeda, GE Healthcare, Chicago, USA). Monitor byl 

spojen s počítačem pomocí USB kabelu. Doporučená doba zahřívání modulu byla dle 

návodu 30 min. Monitor si sám změřil hodnoty okolního prostředí ATPS a převedl je na 

hodnoty BTPS zobrazované na displeji monitoru. Dle pokynů v manuálu pro 

spirometrický modul není nezbytné provádět kalibraci průtoku. Měřicí jednotka je 

kalibrována z výroby. Plynovou kalibraci je nutné provést jednou za 12 měsíců a bylo tak 

učiněno v rámci pravidelné BTK.  

Po příchodu probanda mu byla bezkontaktním teploměrem změřena tělesná teplota. 

Pokud byla naměřena hodnota 37,0 °C a vyšší, nebyl proband do laboratoře vpuštěn. 

S probandem byla vyplněna Karta probanda. Proband byl seznámen s vybavením 

laboratoře a průběhem experimentu.  

Pro tuto část experimentu byla s výhodou použita aparatura vyrobena pro dřívější 

studii na FBMI ČVUT. Nastavitelný průtočný odpor se skládá ze dvou do sebe 

šroubovatelných duralových koncovek (závit M18×1,5) s vyměnitelným teflonovým 

diskem s otvorem o různém vnitřním průměru, který se vkládá mezi koncovky. Z důvodu 

zajištění kompatibility s běžnými částmi dýchacích okruhů byly koncovky navrhnuty 

s vnějším kuželem 15 mm v souladu s normu ČSN EN ISO 5356-1. [33] Náustek 

z materiálu PLA (kyselina polymléčná) byl vyroben pomocí 3D tisku v laboratoři FBMI 

ČVUT za účelem pohodlného připojení probanda k aparatuře. Dále se aparatura skládá 

z běžně dostupných komponent, a to měřicí clonky D-lite a spojovacích plastových 

komponent. S pacientským monitorem, resp. se spirometrickým modulem je aparatura 

spojena skrz clonku D-lite pomocí dvou k tomu určených tlakových hadiček a vzorkovací 

hadičky. Uspořádání aparatury pro dechový odporový zátěžový test je zobrazeno na 

Obrázku 4.3. Obrázek 4.4 zachycuje detailní pohled na dýchací část aparatury.  

Na obrázku 4. 5 lze vidět realizaci průtočného odporu. 

Proband byl usazen na židli do vzpřímené polohy a byl poučen o tom, aby se 

v průběhu měření pokusil sedět co možná nejvíce v klidu a nevykonával žádné zbytečné 

pohyby (např. končetinami) z důvodu toho, aby nedocházelo k nežádoucímu 

nadměrnému zpracovávání kyslíku ve velkých svalech. Také mu bylo připomenuto, aby 

se přes aparaturu snažil dýchat přirozeně, tedy nedýchat se zbytečně velkými či naopak 

malými dechový objemy nebo s nepřirozeně malou či velkou dechovou frekvencí. Na 

prostředníček nedominantní ruky byl probandovi nasazen infračervený senzor saturace 

periferní krve kyslíkem (SpO2). Hodnota SpO2 sloužila jako kontrolní parametr pro 

zajištění bezpečnosti probanda. Ze strany obsluhy by bylo měření okamžitě ukončeno, 
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Obrázek 4.3: Aparatura pro dechový odporový zátěžový test (foto autorka) 

Obrázek 4.4: Detail aparatury; zleva: náustek (modrý), clonka D-lite (oranžová) s připojenými tlakovým 

hadičkami (žluté s bílou koncovkou) a vzorkovací hadičkou (průhledná), spojovací prvek (šedý), šroubení 

pro vkládání clon – průtočný odpor (kovová část), ustalovací prvek (šedý) (foto autorka)

 

pokud hodnota SpO2 klesla pod 85 % nebo dozorující lékař vyhodnotil že došlo ke vzniku 

zdravotních obtíží probanda či měl podezření na riziko vzniku takovýchto zdravotních 

obtíží. S probandem byla domluvena gesta, pomocí kterých komunikoval s obsluhou 

i dozorujícím lékařem. Při vzniku jakýchkoli obtíží či diskomfortní situace, která by 

probandovi znemožňovala pokračování v experimentu, se mohl proband kdykoli od 

aparatury sám odpojit.  
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4-5Obrázek 4.5: Realizace průtočného odporu (foto autorka)  

V rámci pilotního experimentu bylo zkoumáno velké množství velikostí odporů. Pro 

experiment byly vybrány ty tři velikosti, u nichž probandi subjektivně pozitivně hodnotili 

proveditelnost testu a v získaných hodnotách parametru VO2 došlo k dosažení fáze plató. 

Vybrány byly disky s otvorem o vnitřním průmětu 3,5 mm, 3,2 mm a 3,0 mm. Pro popis 

průtočného odporu s konkrétním průměrem otvoru clony lze určit hodnotu, kterou by měl 

lineární průtočný odpor při průtoku 10 L/min. Pro clonu s otvorem o průměru 3,5 mm je 

to odpor 0,557 cmH2O∙min/L, pro průměr 3,2 mm 0,402 cmH2O∙min/L a pro průměr  

3,0 mm 0,329 cmH2O∙min/L. [33] Aby byla eliminována možnost ovlivnění měření 

řazením velikosti odporů, bylo vytvořeno šest variant řazení odporů náhodně rozdělených 

mezi probandy. Proband si vylosoval jednu z variant řazení odporů, která následně byla 

pro losování dalších probandů vyřazena. Pořadí faktických velikostí odporů nebylo 

probandovi známo.  

Průběh měření 

Do aparatury byl vložen první odpor. Probandovi byl na nos umístěn kolíček a po 

odsouhlasení probanda se začátkem měření byl proband vyzván k započetí dýchání přes 

aparaturu. Ve stejném okamžiku bylo ve vyčítacím programu spuštěno nahrávání hodnot 

parametru VO2 s frekvencí vyčítání 1 Hz. Na stopkách bylo spuštěno odpočítávání 

5 minut, po které měl proband za úkol vydržet dýchat přes aparaturu. Po celou dobu 

měření bylo s pacientem komunikováno především kvůli ujištění se o nepřítomnosti 

žádných nežádoucích situací. Měření bylo ukončeno na základě výše popsaných událostí, 

popřípadě po uplynutí času vyhrazeného pro měření. Ve chvíli odpojení probanda od 
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aparatury bylo také zastaveno vyčítání sledovaného parametru a automaticky provedený 

export dat ve formátu *.txt. Proband si mohl sundat nosní klip.  

Následovala fáze odpočinku, v rámci které proband dýchal mimo aparaturu. Bylo mu 

nabídnuto pití. Pauza trvala minimálně dvakrát delší dobu než předcházející měření, 

popřípadě tak dlouho, jak vyžadoval sám proband. Poté došlo k výměně pneumatického 

odporu v aparatuře. Měření s dalšími dvěma odpory probíhalo dle totožného protokolu.  

Ukončení měření 

Po skončení experimentu bylo probandovi poskytnuto pití a malé občerstvení, 

a především dostatečný čas na relaxaci po výkonu. Poté mohl opustit laboratoř. 

Měřící aparatura byla rozložena na jednotlivé komponenty, které byly nejprve 

opláchnuty pod tekoucí vodou a následně desinfikovány ponořením do lázně. K oplachu 

zbytků roztoku byla použita destilovaná voda. Využito bylo stejného prostředku jako 

v případě desinfekce spiroergometrické aparatury. Po důkladném osušení byla aparatura 

uložena tak, aby do doby dalšího měření nedošlo k její kontaminaci. Jednorázový nosní 

klip byl zlikvidován. Celý proces desinfekce experimentální aparatury je dokumentován 

v příloze I tohoto dokumentu. Laboratoř byla důkladně vyvětrána. Data byla zálohována 

na externí disk pro další zpracování. Po vypnutí všech přístrojů a uvedení pracovitě do 

původního stavu bylo možno spiroergometrickou část experimentu ukončit. 

4.4 Zpracování dat 

Měření výměny plynů, a následně výpočet parametru VO2, provádí spirometrický 

modul E-CAiOVX pomocí kyslíkového senzoru na základě koncentrací (frakcí) kyslíku 

v inspirovaném a exspirovaném plynu. Pro získání množství spotřebovaného  

O2 (mL/min) se odečte množství kyslíku, které je vydechováno od množství, které je 

vdechováno. VO2 lze získat vynásobením každého naměřeného objemového kroku  

(dv – integrál podle objemu) koeficientem odpovídajícím koncentraci plynu [34]: 

 V𝑂2  =  ∫ 𝑓𝑂2

.

𝑖𝑛𝑠𝑝

dv −  ∫ 𝑓𝑂2

.

𝑒𝑥𝑝

dv (1) 

 

Software Blue Cherry pro výpočet spotřeby kyslíku v rámci spiroergometrického 

vyšetření uvádí tyto rovnice:  

 
V𝑂2  =  ∫ 𝐹𝑒𝑥(𝑡)

𝑇

𝑂

dt ∙  ∆𝑓𝑂2
 

 

(2) 

 
∆𝑓𝑂2

 =  
𝐹𝑖𝑂2

− 𝐹𝑒𝑂2
− 𝐹𝑖𝑂2

∙ 𝐹𝑒𝐶𝑂2

(1 − 𝐹𝑖𝑂2
)

 
(3) 
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kde Fex je exspirovaný průtok, FiO2 je inspirovaná koncentrace kyslíku, FeO2 je 

exspirovaná koncentrace kyslíku a FeCO2 je exspirovaná koncentrace oxidu uhličitého. 

[35] 

Zpracování dat z experimentu probíhalo v prostředí Microsoft Excel 2013 (Microsoft 

Corporation, USA) a MATLAB R2015a (MathWorks, USA). Data byla zpracovávána 

zvlášť pro probandy muže a probandy ženy.   

Vyhodnocení dat získaných v rámci celotělového fyzického zátěžového testu provedl 

software Blue Cherry automaticky po ukončení a uložení měření. Software nabízí širokou 

škálu zobrazení výsledků vyšetření. Pro účely experimentu byl sledován pouze parametr 

VO2/kg. Zobrazená hodnota je vypočtena pomocí defaultně nastaveného filtru a lze jí 

tedy považovat za VO2max. Data byla exportována ve formátu *.pdf. Příklad zobrazení 

výsledků pro jednoho probanda lze vidět na Obrázku 4.6. 

 

4-6Obrázek 4.6: Příklad zobrazení dat ze systému Blue Cherry (foto autorka) 

Při dechovém odporovém zátěžovém testu byly hodnoty VO2 vyčítány a ukládány 

do souborů *.txt. programem S/5 Collect. Soubor byl tvořen diskrétními hodnotami 

spotřeby kyslíku (mL/min) tak, jak byly vypočítávány spirometrickým modulem. Data 

byla zaznamenávána v intervalu 1 sekundy po celou dobu trvání testu. Nejdříve bylo 

nutné ze začátku záznamu odstranit záporné hodny propisované kvůli zpoždění výpočtu 

hodnot VO2 spirometrickým modulem. Data byla synchronizována na stejně dlouhé 

časové úseky. Pro určení maximální hodnoty sledovaného parametru bylo zprůměrováno 

pět nejvyšších hodnot ze záznamu pro každý odpor zvlášť. Pro získání hodnoty VO2/kg 

byl výsledek průměrování vydělen hmotností probanda. Příklad grafického zobrazení dat 

pro jednoho probanda znázorňuje Obrázek 4.7. 
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4-7 Obrázek 4.7: Grafické zobrazení dat DOZT 

4.5 Statistické vyhodnocení  

Ze zpracování dat vzešly pro každého probanda 4 hodnoty VO2max. Jedna hodnota 

pocházela z celotělového fyzického zátěžového testu a tři byly výsledkem dechového 

odporového zátěžového testu se třemi různými hodnotami pneumatického odporu. Data 

byla seskupena do sad podle toho, z jaké části experimentu pocházela. 

Pro zjištění rozložení dat byl proveden Shapiro-Wilkův test normality. Test byl 

aplikován na všechny sady změřených i vypočtených dat. Na hladině významnosti 5 % 

byla testována normalita dat.  

Poté byl na dvojice sad dat aplikován Pearsonův korelační test. Korelovány vždy 

byly výsledky celotělového fyzického zátěžového testu a jedna sada výsledků dechového 

odporového zátěžového testu. Pro Pearsonův korelační test je stanovena nulová hypotéza 

taková, že zkoumané sady hodnot na sobě nejsou lineárně závislé a korelační koeficient 

je tedy nulový. Pro další práci s daty byla vybrána ta sada dat pro konkrétní odpor, která 

za podmínky odmítnutí nulové hypotézy na hladině významnosti 5 % vykazovala 

nejvyšší Pearsonův korelační koeficient.  

Po prokázání lineární závislosti mohla být vybraná data podrobena regresní analýze. 

Data byla zanesena do grafů. Na ose x byly vyneseny hodnoty parametru VO2max 

z dechového odporového zátěžového testu a na ose y hodnoty parametru VO2max získané 

ze celotělového fyzického zátěžového testu. Grafické zobrazení bylo proloženo lineární 

spojnicí trendu, resp. regresní přímkou. Zobrazený předpis rovnice regresní přímky lze 

považovat za odhad střední hodnoty maximální spotřeby kyslíku, která by u probanda 

byla naměřena při standardním celotělovém fyzickém zátěžovém testu na bicyklovém 

ergometru, při znalosti hodnoty VO2max z dechového odporového zátěžového testu. 

Následně byly hodnoty VO2max získané odporovým dechovým testem pomocí rovnice 

přepočteny. Na závěr byl proveden Pearsonův korelační test pro porovnání hodnot 

VO2max naměřených pomocí celotělového fyzického zátěžového testu a hodnot 
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vypočtených pomocí rovnice regresní přímky a test normality reziduí, oba na hladině 

významnosti 5 %. [36] [37] 
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5 Výsledky 

V rámci experimentu byla u každého probanda provedena dvě měření – jako první 

standardní spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru, pro účely práce 

uváděno také jako celotělový fyzický zátěžový test (CFZT), a jako druhé experimentální 

dechový odporový zátěžový test (DOZT), jehož podstata spočívala v dýchání přes 

aparaturu s měnitelnými pneumatickými odpory. Experimentu se zúčastnilo celkem 

12 probandů (7 mužů a 5 žen). Všechna měření byla úspěšně dokončena, žádné nebylo 

nutné vyřadit. Data byla vyhodnocena pro skupinu mužů a žen zvlášť. Naměřené 

a vypočtené hodnoty VO2max pro oba testy jsou uvedeny v Tabulce 5.1. a 5.2. 

Tabulka 5.1: Souhrn zjištěných hodnot experimentu pro skupinu mužů Tabulka 3 

  ID probanda 

  2 5 6 7 8 11 12 

VO2max CFZT (mL/min/kg) 42,70 50,30 43,00 43,90 36,80 36,10 49,50 

VO2max DOZT 

(mL/min/kg) pro odpor 

(mm) 

3,5 5,34 5,98 5,19 4,24 3,91 4,94 4,75 

3,2 6,19 6,13 4,63 3,67 3,48 4,90 5,77 

3,0 5,10 5,94 4,50 3,40 3,43 3,93 5,93 

 

Tabulka 5.2: Souhrn zjištěných hodnot experimentu pro skupinu žen Tabulka 4 

  ID probanda 

  1 3 4 9 10 

VO2max CFZT (mL/min/kg) 35,6 33,5 34,5 26,4 32,3 

VO2max DOZT (mL/min/kg) pro odpor (mm) 

3,5 5,02 4,29 6,08 3,50 4,72 

3,2 5,59 4,57 5,38 3,69 4,49 

3,0 5,24 4,57 5,33 3,76 4,91 

 

Shapiro-Wilkův test normality ukázal, že na hladině významnosti 5 % nelze 

zamítnout normalitu rozložení testovaných dat. Díky tomu mohlo být využito Pearsonova 

korelačního testu pro určení lineární závislosti mezi sadou hodnot VO2max 

z celotělového fyzického zátěžového testu a experimentálního dechového odporového 

zátěžového testu pro jednotlivé odpory. Test byl poveden na hladině významnosti 5 %. 

Výsledky korelační statistiky osahuje Tabulka 5.3 a 5.4. Statisticky významný rozdíl je 

označen hvězdičkou (*). V těchto případech lze zamítnout nulovou hypotézu 

a konstatovat, že mezi hodnotami VO2max získanými dechovým odporovým zátěžovým 
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testem a hodnotami VO2max získanými celotělovým fyzický zátěžovým testem existuje 

lineární vztah. Pro další práci s daty byly pro obě pohlaví vybrány výsledky pro odpor 

o velikosti průměru otvoru 3 mm.   

Tabulka 5.3: Výsledky Pearsonova korelačního testu pro skupinu mužů Tabulka 5 

 Testovaný soubor 

 
CFZT proti 

DOZT 3,5 mm 

CFZT proti 

DOZT 3,2 mm 

CFZT proti  

DOZT 3,0 mm 

Pearsonův korelační 

koeficient 
0.525 0.591 0.8091 

p-hodnota 0.2263 0.1623 0.02751* 

Pozn. Pearsonův korelační test byl proveden na hladině významnost 5 %. Statisticky významný rozdíl je 

označen hvězdičkou (*). 

Tabulka 5.4: Výsledky Pearsonova korelačního testu pro skupinu žen Tabulka 6 

 Testovaný soubor 

 
CFZT proti 

DOZT 3,5 mm 

CFZT proti  

DOZT 3,2 mm 

CFZT proti  

DOZT 3,0 mm 

Pearsonův korelační 

koeficient 
0,779 0,9289 0,9301 

p-hodnota 0.1205 0,02253* 0,02193* 

Pozn. Pearsonův korelační test byl proveden na hladině významnost 5 %. Statisticky významný rozdíl je 

označen hvězdičkou (*). 

Pro účely regresní analýzy byly hodnoty VO2max pro oba testy vyneseny do 

grafů, Ty lze vidět na obrázku 5.1 a 5.2. Data byla proložena lineární spojnicí trendu, 

resp. regresní přímkou. Proměnná x v předpisu zastupuje hodnotu VO2max zjištěnou 

dechovým odporovým zátěžovým testem pro odpor o velikosti 3 mm. Zobrazený předpis 

rovnice regresní přímky lze považovat za rovnici pro výpočet maximální spotřeby kyslíku 

(proměnná y), která by u probanda byla naměřena při standardním celotělovém fyzickém 

zátěžovém testu na bicyklovém ergometru.  
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Obrázek 5.1: Graf regresní analýzy pro skupinu mužů  

 

Obrázek 5.2: Graf regresní analýzy pro skupinu žen 

 

Následující Tabulky 5.5 a 5.6 obsahují původní hodnoty VO2max zjištěné 

celotělovým fyzickým zátěžovým testem a hodnoty vypočtené pomocí rovnice regresní 

přímky pro muže ve tvaru  

 y =  4,1045 ∙ x +  24,288 (4) 

 

a pro ženy ve tvaru 

 y =  5,272 ∙ x +  7,3547 (5) 

y = 4,1045x + 24,288
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Tabulky osahují také výpočet absolutní a relativní chyby přepočtu hodnoty VO2max. 

 

Tabulka 5.5: Výsledky přepočtu hodnoty VO2max pomocí regresní přímky, muži Tabulka 7 

 

Tabulka 5.6: Výsledky přepočtu hodnoty VO2max pomocí regresní přímky, ženy Tabulka 8 

 ID probanda  

 1 3 4 9 10 

VO2max CFZT (mL/min/kg) 35,6 33,5 34,5 26,4 32,3 

VO2max vypočtené (mL/min/kg) 35,0 31,4 35,5 27,2 33,2 

Absolutní odchylka (mL/min/kg) 0,6 2,1 -1,0 -0,8 -0,9 

Relativní odchylka (%) 1,7 6,1 2,8 2,9 2,9 

 

Pearsonův korelační koeficient při porovnání hodnot VO2max zjištěných 

celotělovým fyzickým zátěžovým testem a hodnot vypočtených pomocí rovnice regresní 

přímky byl pro skupinu probandů mužů spočten 0.8082 (p-hodnota = 0.02782) a pro 

skupinu probandů žen 0.9278 (p-hodnota = 0.02304). Na hladině významnosti 5 % lze 

konstatovat, že mezi uvedenými hodnotami parametru VO2max existuje lineární 

závislost. 

Absolutní odchylky představují rezidua.  Provedený test na hladině významnosti 5 % 

ukázal, že nelze zamítnout normalitu rozložení reziduí. P-hodnota testu pro rezidua u 

mužů vyšla 0.9771 a pro ženy 0.6523. Rezidua jsou vynesena do grafů na Obrázcích 5.3 

a 5.4. 

  

 ID probanda  

 2 5 6 7 8 11 12 

VO2max CFZT (mL/min/kg) 42,7 50,3 43,0 43,9 36,8 36,1 49,5 

VO2max vypočtené (mL/min/kg) 45,2 48,7 42,8 38,2 38,4 40,4 48,6 

Absolutní odchylka (mL/min/kg) -2,5 1,6 0,2 5,7 -1,6 -4,3 0,9 

Relativní odchylka (%) 5,9 3,2 0,6 12,9 4,3 12,0 1,8 
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5-3Obrázek 5.3: Graf reziduí pro skupinu probandů mužů [38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-4Obrázek 5.4: Graf reziduí pro skupinu probandů žen [38] 
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6 Diskuse 

Na základě navrženého experimentu byly sestaveny dvě rovnice pro přepočet 

hodnoty VO2max naměřené pomocí dechového odporového zátěžového testu na hodnotu 

tohoto parametru, která by byla výsledkem standardního spiroergometrického vyšetření 

na bicyklovém ergometru. Statistická analýza ukázala významný stupeň lineární 

závislosti hodnot parametru VO2max zjištěných celotělovým fyzickým zátěžovým testem 

a hodnot vypočtených pomocí rovnice regresní přímky. Lze konstatovat, že hodnotu 

VO2max, která by byla změřena zátěžovým testem na bicyklovém ergometru, lze 

predikovat výpočtem z rovnice regresní přímky při znalosti hodnoty VO2max 

z dechového odporového zátěžového testu. 

6.1 Celotělový fyzický zátěžový test 

Spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru je standardní metodou pro 

zjišťování parametru VO2max. Provádí se u zdravých jedinců (např. sportovci při 

sledování své fyzické výkonnosti) i nemocných pacientů (respirační či kardiovaskulární 

onemocnění). Pro účely této práce bylo vybráno také s ohledem na dostupné vybavení 

laboratoře. Na základě oborné literatury a konzultací s dozorujícím lékařem byl sestaven 

takový protokol, aby při jeho provedení proband dosáhl svého subjektivní maxima zátěže. 

Protokol nesměl být ovšem moc časově rozsáhlý, aby se proband zbytečně nevyčerpával 

v úsecích konstantní zátěže a neztratil motivaci k podání výkonu. 

Vhodnost protokolu byla ověřena několika pilotními měřeními, v rámci kterých byla 

ještě upravována měřicí aparatura. Původně bylo zamýšleno použití obličejové 

polomasky společně s jednorázovým antibakteriálním/antivirovým filtrem, na který měl 

nasedat průtokový senzor. Toto uspořádání aparatury se ukázalo zcela nevhodné 

především kvůli nežádoucímu zvyšování mrtvého prostoru a vnitřního odporu aparatury. 

Hrozily také nežádoucí úniky vzduchu mimo aparaturu v místech spojů jednotlivých 

částí. Bylo tedy zvoleno použití gumového zakusovacího náustku společně s nosním 

klipem. Opuštěno bylo také od zařazení filtru, který kromě výše zmíněných negativních 

vlivů také mohl způsobovat změnu vlhkosti uvnitř aparatury a ovlivnit tak výsledky 

měření. Filtr byl zamýšlen zařadit především kvůli bezpečnosti probandů zařazených do 

studie. Měření probíhalo v době pandemie nemoci covid-19, bylo tedy nutné dodržovat 

přísná hygienická opatření. Aby nedocházelo ke křížovému přenosu infekce, bylo veškeré 

vybavení řádně desinfikováno a laboratoř pravidelně větrána. Postup ošetření aparatury 

je uveden v Příloze Ch. 

Další nutnou obměnou, která byla zařazena po provedení pilotního experimentu, bylo 

využití speciálního náustku se sběrnou nádobkou na sputum. Náustek je možné vidět na 

Obrázku 6.1. V rámci pilotního měření nastala situace, kdy u proband z důvodu umístění 
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náustku v ústech docházelo k nadměrné tvorbě slin a ty ucpaly hadičky vedoucí od 

průtokového senzoru k přístroji spirometru. Tento jev způsobil zastavení měření 

sledovaných parametrů a měření bylo znehodnoceno. Využitím náustku s nádobkou bylo 

tomuto jevu zamezeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.1: Náustek se sběrnou nádobkou [39] 

Data z jednotlivých měření software Blue Cherry vyhodnocoval automaticky. 

Nabízel širokou škálu diskrétního a grafického zobrazování měřených veličin včetně 

interpretace výsledků. Na základě antropometrických údajů vyhodnocoval, zda proband 

dosáhla predikovaných hodnot. Pro účely tohoto experimentu byla zjišťována pouze 

spotřeba kyslíku přepočtená na kilogram váhy probanda a nebylo nutné nikterak 

zohledňovat, zdali proband dosáhl či překročil predikovanou hodnotu.  

6.1.1 Limitace měření 

Experiment byl přizpůsoben dostupnému vybavení laboratoře. Bicyklový ergometr 

Ergoselect 100 nedisponuje možností propojení s počítačem, resp. se softwarem 

spirometru. V ovládacím menu spirometru je možné nastavení zátěžových protokolů, při 

kterých se po určitém čase zátěž automaticky změní. Tyto protokoly ovšem nepočítají 

s různou délkou časového i zátěžového kroku. Ovládání spirometru se tedy provádělo 

ručně, což do měření mohlo vnést nepřesnosti. Pro další výzkum by bylo vhodnější 

využití takového ergometru, který by bylo možno propojit přes řídicí software pro 

automatickou změnu zátěže. Druhá varianta řešení je optimalizace zátěžového protokolu 

tak, aby změna zátěže byla shodná s krokem změny zátěže, kterou poskytuje dostupný 

ergometr. Například ten používaný v této studii umožňoval ruční změnu zátěže o ± 1, 5, 

10 a 25 wattů. Zvyšování zátěže po 1 wattu se neukázalo jako zcela vhodné. Změna zátěže 

trvala obsluze spirometru velice dlouho. Možným řešením by bylo v části měření 

intenzivně se zvyšující zátěže nenavyšovat zátěž o poměrnou část vzhledem k váze 

probanda ale o ekvidistantní krok, např. 10 wattů pro muže a 5 wattů pro ženy.   
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6.2 Dechový odporový zátěžový test 

Experimentální aparatura pro tuto část studie byla sestavena přímo na FBMI ČVUT. 

Pro zachování co největší podobnosti obou použitých aparatur, byla i v tomto případě 

obličejová polomaska nahrazena náustkem společně s nosním klipem a místo zařazení 

filtru byly všechny části aparatury desinfikovány. Proces desinfekce shrnuje Příloha I.  

V rámci pilotního měření bylo do aparatury vkládáno velké množství velikostí 

pneumatických odporů, resp. disků s různě velkými průměry otvorů. Pro studii byly 

vybrány ty tři nejmenší velikosti odporů, u kterých probandi hodnotili měření jako 

proveditelné a zároveň v hodnotách měřeného parametru VO2 byla viditelná fáze růstu 

následovaná fází plató. Vybrány byly odpory o velikostech 3,5 mm, 3,2 mm a 3,0 mm. 

Délka nahrávaného záznamu 5 minut byla stanovena s určitou rezervou. V rámci 

pilotního experimentu se ukázala jako vhodná pro další měření. Na takto dlouhém 

záznamu lze s jistotou nalézt fázi plató maxima měřeného parametru a probandům nečilo 

takto dlouhé měření závažnější problémy, které by jim znemožňovaly pokračování 

v experimentu.  

Vyčítaná data parametru VO2 nabývala podstatně menších hodnot než 

u spiroergometrického vyšetření. Předpokládá se, že hodnoty spotřeby kyslíku naměřené 

v této části experimentu zohledňují zpracovávání kyslíku především v dýchacích svalech 

na rozdíl od celotělového fyzického zátěžového testu, kde se kyslík z 80 až 85 % 

zpracovává v kosterním svalstvu. [40] 

Náustek používaný v aparatuře byl vytištěn na 3D tiskárně dostupné v laboratoři 

FBMI ČVUT. Jako materiál by použit PLA, který je zdravotně nezávadný, dá se 

desinfikovat a náustek tak lze znovu použít pro dalšího probanda. Alternativně lze využít 

i komerčně dostupné jednorázové papírové náustky. Měřicí clonka D-lite společně 

s tlakovými a vzorkovací hadičkou je běžné příslušenství spirometrického modulu. 

Konstrukce aparatury byla přizpůsobena především rozměrům dostupného duralovému 

šroubení, do kterého se vkládají disky představující pneumatický odpor. I ty byly 

zkonstruovány na 3D tiskárně. Spojovací a ustalovací prvek jsou opět běžně používané 

součástky využívané v praxi. Dostupnost komerčních součástek i 3D tisku činí aparaturu 

lehce sestavitelnou a použitelnou v praxi. 

Sledování parametru VO2 pomocí pacientského monitoru vitální funkcí je zajištěno 

díky spirometrickému modulu připojenému k monitoru. Je nutné vybrat takový 

spirometrický modul, který disponuje funkcí měření výměny plynů. Pro modul  

E-CAiOVX, využívaný v této studii, na tuto funkci odkazuje písmeno X v názvu modulu 

(X = gas exchange). 

6.2.1 Limitace měření 

Vzhledem ke konstrukci aparatury není u tohoto měření možné vytvořit dynamicky 

se měnící zatížení, tedy zvětšující se pneumatický odpor, díky kterému by mohlo být 
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provedeno měření do subjektivního maxima probanda. O konstrukci takové aparatury je 

možné uvažovat. Poté by bylo nutné provést nový dechový odporový zátěžový test jehož 

výsledky by byly reflektovány s již provedeným spiroergometrickým vyšetřením. 

Probandi měli za úkol přes aparaturu dýchat co možná nejvíce spontánně. Každý 

z probandů si našel takový dechový vzor, který mu vyhovoval, aby byl schopen test 

dokončit. Část probandů dýchala s menší frekvencí s většími dechovými objemy, pro část 

probandů bylo příjemnější dýchat rychleji s menšími dechovými objemy. Probandi 

shodně uváděli, že náročnější byla fáze výdechu („prodechnout“ zúžený průmět 

aparatury). Také se shodli na tom, že ze začátku cítili nervozitu z neznámého měřícího 

sytému, ovšem rychle si na dýchání přes odpor zvykli. Pro další měření vyvstává otázka, 

zda má dechový vzor vliv na hodnotu parametru VO2max.  

6.3 Porovnání výsledků studie s odbornou literaturou  

Velikosti změřených i z regresních rovnic vypočtených hodnot parametru VO2max 

lze porovnat s predikovanými hodnotami dle [41]. Autor v této literatuře uvádí tabulku 

spotřeby kyslíku pro obě pohlaví v závislosti na věku pro různé velikosti zátěže a také 

pro zátěž maximální. Tabulka nijak nereflektuje hmotnost probanda. Srovnání pro 

probandy muže ukazuje následující Tabulka 6.1. Řádek nazvaný Rozsah zobrazuje, zda 

naměřená či vypočtená hodnota číselně odpovídá rozsahu predikovaných hodnot (průměr 

± směrodatná odchylka) dle [41]. 

Tabulka 6.1: Srovnání změřené, vypočtené a predikované hodnoty VO2max pro muže Tabulka 9 

Pozn.: Data v tabulce jsou uvedena jako průměr ± směrodatná odchylka.  

Proband 12 dosáhl v rámci celotělového fyzického zátěžového testu velice dobrých 

výsledků. Z karty probanda vyplývá, že je jedná o jedince s velice pozitivním přístupem 

ke sportovním aktivitám, k jízdě na kole především. Tato trénovanost pohybu jízdy na 

 ID probanda  

VO2max 

(mL/min/kg) 
2 5 6 7 8 11 12 

CFZT  42,7 50,3 43,0 43,9 36,8 36,1 49,5 

Vypočtené  45,2 48,7 42,8 38,2 38,4 40,4 48,6 

Predikované  
39,7 

±5,9 

49,4 

±6,4 

43,7 

±6,8 

43,7 

±6,8 

43,7 

±6,8 

39,7 

±5,9 

39,7 

±5,9 

Rozsah  

CFZT x Pred. 
OK OK OK OK pod OK nad 

Rozsah  

Vypoč. x Pred 
OK OK OK OK OK OK nad 
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bicyklu mohla vést k tomu, že proband vykázal tak vysokou hodnotu parametru VO2max. 

Při porovnání hodnot vypočtených a predikovaných proband 12 opět opouští interval 

predikovaných hodnot přes jeho horní okraj.  

Naopak proband 8 v rámci spiroergometrického vyšetření klesl pod předpokládaný 

rozsah spotřeby kyslíku, ovšem pouze o 0,1 mL/min/kg. Vzhledem k velikosti parametru 

by šlo tuto nepatrnou odchylku zanedbat. 

To stejné srovnání je provedeno i pro probandy ženy. Výsledky srovnání jsou 

zaneseny do Tabulky 6.2. 

Tabulka 6.2: Srovnání změřené, vypočtené a predikované hodnoty VO2max pro ženy 10 

Pozn.: Data v tabulce jsou uvedena jako průměr ± směrodatná odchylka.  

U probanda 10 je hodnota VO2max naměřená CFZT o 0,2 mL/min/kg menší než 

předpokládaná hodnota daná rozsahem. Stejně jako u probanda 8 by šlo tento rozdíl 

zanedbat.  

Výrazný pokles pod dolní hranici intervalu u hodnoty VO2max vypočtené i naměřené 

pomocí CFZT vykazuje proband 9. Dle karty probanda je jeho hmotnost 85 kg a aktivně 

se věnuje lezení na umělé stěně. Hmotnost probanda byla největší z testované skupiny 

žen. Z toho důvodu, že tabulka nebere v úvahu hmotnost probanda, nemusí predikovaná 

hodnota přesně vyhovovat každému testovanému subjektu. Také sportovci, kteří se věnují 

silovým sportům, nedosahují tak vysokých hodnot VO2max jako ti věnující se běhu či 

běhu na lyžích. [16]  

U probanda 3 výpočtová rovnice hodnotu VO2max podhodnocuje. To ukazuje na 

nedokonalost predikční rovnice. Rovnice by mohla být přesnější, kdyby regresní přímka 

byla proložena četnější sadou dat. 

Na základě výše uvedeného lze říct, že z dat dostupných pro tento experiment byly 

sestaveny kvalitní výpočtové predikční rovnice. Jejich využitím je možno predikovat 

 ID probanda  

VO2max 

(mL/min/kg) 
1 3 4 9 10 

CFZT  35,6 33,5 34,5 26,4 32,3 

Vypočtené  35,0 31,4 35,5 27,2 33,2 

Predikované  36,7±4,2 36,7±4,2 37,9±3,7 36,7±4,2 36,7±4,2 

Rozsah  

CFZT x Pred. 
OK OK OK pod pod 

Rozsah  

Vypoč. x Pred 
OK pod OK pod OK 
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hodnotu VO2max, která je dle literatury [41] považována za maximální, pokud tomu 

odpovídá hodnota VO2max naměřená pomocí aparatury s průtočným odporem při 

dechovém odporovém zátěžovém testu. 

6.4 Celkové shrnutí studie 

Ze studie vyplývá, že existuje lineární vztah mezi hodnotami parametru VO2max 

měřenými pomocí bicyklové spiroergometrie a pomocí aparatury s přidanými 

pneumatickými odpory. Tento vztah se dá vyjádřit rovnicí regresní přímky ve tvaru  

y = k⸳x + q, kde y představuje hodnotu VO2max, která by byla změřena pomocí bicyklové 

spiroergometrie, a x je velikost parametru VO2max zjištěná pomocí dechového 

odporového zátěžového testu. Velikost konstant je pro muže k = 4,1045 a q = 24,288, pro 

ženy k = 5,272 a q = 7,3547. Na základě výsledků zjištěných z dat dostupných pro tuto 

studii lze konstanty výpočtových rovnic považovat za dostatečně přesné pro predikci 

maximální spotřeby kyslíku bez využití celotělového fyzického zátěžového testu. Je tak 

možno tvrdit vzhledem k odchylce hodnot naměřených v rámci spiroergometrického 

vyšetření a hodnot vypočítaných pomocí predikční rovnice (viz Tabulky 5.5 a 5.6). 

Přesnost výpočtu doplňuje Pearsonův korelační koeficient pro výše zmíněné porovnání, 

který byl určen 0.8082 (p-hodnota = 0.02782) a pro skupinu probandů žen 0.9278  

(p-hodnota = 0.02304). 

Vyhodnocení záměrně probíhalo zvlášť pro skupinu probandů mužů a zvlášť pro 

skupinu probandů žen. Bylo vycházeno z předpokladů, že muži a ženy dosahují odlišných 

hodnot zkoumaného parametru. Zařazení výsledků do jednoho testovacího souboru vedlo 

k menší přesnosti koeficientů predikční rovnice a tím pádem k větším odchylkám mezi 

hodnotou VO2max určenou pomocí spiroergometrického vyšetření a hodnotou 

vypočtenou rovnicemi na základě znalosti hodnoty VO2max z dechového odporového 

zátěžového testu. 

Motivací k ověření měřitelnosti parametru VO2max bez využití celotělového 

fyzického zátěžového testu bylo vytvořit takovou měřicí aparaturu a protokol měření, při 

kterém by neschopnost provedení určitého pohybového manévru nebyla limitací pro 

uskutečnění testu. Experimentální aparatura navržená pro tuto studii nevyužívá žádné 

pohybové aktivity, a přesto nutí jedince překonávat určitou zátěž. Takovýto typ testu by 

mohl být vhodný pro ty jedince, kteří nemohou provést některý z typů standardního 

spiroergometrického vyšetření, například jedinci po úrazech či amputaci končetiny nebo 

pacienti trpící srdečním selháním.  

Další uvažované využití experimentální aparatury s pneumatickými odpory může být 

forma dechové rehabilitace. Pacienti s akutními i chronickými respiračními 

onemocněními využívají různých pomůcek pro nádechová i výdechová cvičení a posílení 

respiračních svalů. Benefitem použití experimentální aparatury z této studie může být to, 

že po připojení k monitoru vitálních funkcí aparatura nabízí současně i měření 
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a zaznamenávání dechových parametrů, které mohou sloužit k porovnávání efektivity 

rehabilitace v čase. 

6.4.1 Limitace studie 

Jednou z hlavních limitací studie je malý počet probandů, kteří byli do studie 

zařazeni. Pro zpřesnění regresích modelů by bylo vhodné měření replikovat na větším 

a rozmanitějším vzorku probandů. Pro účely této studie byli vybíráni mladí zdraví jedinci, 

u kterých se nepředpokládalo žádné zdravotní riziko, které by jim znemožnilo obě části 

experimentu dokončit. Do další studie by bylo vhodné zařadit také probandy 

s respiračními či kardiovaskulárními onemocněními, samozřejmě pod dohledem lékaře.  
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7 Závěr 

Podle navrženého protokolu měření byl proveden experiment pro ověření hypotézy 

o možnosti měření parametru VO2max pomocí aparatury s průtočným odporem. 

Experimentální měření bylo srovnáno se standardizovaným spiroergometrickým 

vyšetřením na bicyklovém ergometru, které pro účely této práce sloužilo jako zlatý 

standard.  

Z provedené korelační analýzy byla prokázána lineární asociace mezi výsledky 

jednotlivých částí měření. Pomocí regresní analýzy byl sestaven model, který umožňuje 

přepočet hodnot naměřených pomocí aparatury s měnitelnými pneumatickými odpory na 

hodnoty, které by byly výsledkem celotělového fyzického zátěžového testu na 

bicyklovém ergometru. 
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Příloha A: Žádost o projednání výzkumného 
projektu v etické komisi FBMI ČVUT 
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Příloha B: Sylabus výzkumného projektu 

A: Základní údaje o výzkumném projektu: 

Název projektu: Zjednodušené vyhodnocení maximální spotřeby kyslíku 

 

Typ studie:     X  intervenční X  prospektivní 

   observační   retrospektivní 

Půjde o práci: X  s osobami   s laboratorními zvířaty 
            (V závislosti na typu testovaných subjektů vyplňte buď část B, nebo část C tohoto sylabu)      

Cíl projektu, testovaná hypotéza: Hypotézou je, že maximální spotřebu kyslíku 

(parametr VO2max) lze měřit pomocí dechového odporového zátěžového testu. Cílem 

projektu je takovýto test navrhnout, provést experiment a zjištěné výsledky porovnat 

s daty získanými pomocí standardizovaného celotělového fyzického zátěžového testu 

pro zjišťování VO2max, tj. spiroergometrickým vyšetřením na bicyklovém ergometru.  

 

Přínos projektu v technické, diagnostické, léčebné oblasti, pro lékařské poznání 

nebo individuální subjekt hodnocení: Podle provedené analýzy současného stavu 

existuje několik celotělových fyzických zátěžových testů, z nichž lze získat hodnoty 

maximální spotřeby kyslíku. Testy jsou ovšem založeny na vynaložení fyzické 

pohybové aktivity, a proto nemusejí být pro některé jedince vhodné (např. starší osoby, 

osoby s hendikepem znemožňujícím provést konkrétní fyzickou aktivitu aj.). Hlavním 

přínosem experimentu bude návrh inovativního testu pro zjištění maximální spotřeby 

kyslíku. Test bude založen na dýchání přes aparaturu s pneumatickým odporem. 

Testování jedince nebude limitováno neschopností provést konkrétní fyzickou 

pohybovou aktivitu specifickou pro standardní celotělový fyzický zátěžový test. 

 

 

B: Charakteristika souboru subjektů (osob) klinického hodnocení: 

Počet: 10-15 

 

Věková struktura: 20-30 (převážně 

studenti FBMI) 

Pohlaví: muži i ženy 

 

Způsob jejich náboru: dobrovolná účast 

na základě inzerátu 

Odměna za účast: žádná 

 

Jiné: není 

Doba trvání celého projektu (datum  

od-do): leden-květen 2021 

               

Doba trvání pro jeden subjekt 

hodnocení: 75-90 minut (rozděleno do 2 

částí) 

Popis nakládání se subjekty, popis intervence, odebírání vzorků apod.: Veškerá 

měření v rámci experimentu jsou neinvazivní a nedochází k odběrům vzorků krve. Před 

měřením proband vyplní vstupní dotazník, projde vstupním vyšetřením a podpisem 

stvrdí, že byl dostatečně informován o průběhu experimentu a všemu rozumí. Po 

seznámení s průběhem celého experimentu bude provedeno standardní spirometrické 

vyšetření, při kterém proband vykoná předem definované dechové manévry. Během 

první části experimentu (celotělový fyzický zátěžový test) bude proband provádět 

standardizovaný spiroergometrický test na bicyklovém ergometru a bude mu měřeno 

EKG a tepová frekvence. Během druhé části experimentu (dechový odporový zátěžový 

test) bude proband dýchat přes speciální aparaturu s pneumatickým odporem a bude 
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mu monitorována saturace krve kyslíkem. (V rámci prvního měření je od sledování této 

hodnoty opuštěno, neboť pohybové artefakty by mohly vést k chybnému měření.) 

Aparatura bude připojena na pacientský monitor a budou měřeny a ukládány dechové 

parametry. Experimentální měření proběhne s třemi různými odpory.  

Proband bude moct samostatně kdykoli experiment přerušit (bez udání důvodu), 

zvláště při nepříjemných pocitech apod. Celý experiment bude probíhat pod dohledem 

lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny, 

který má s ohledem na zdraví a bezpečnost probanda právo experiment kdykoli přerušit 

nebo ukončit. Mezi částí experimentu na ergometru a částí, kdy je měřeno pomocí 

pneumatických odporů, bude pauza minimálně 12 hodin (pokračování v experimentu 

nejdříve druhý den, aby měl proband dostatek času na relaxaci). Data budou 

zpracována v prostředí MATLAB a statisticky vyhodnocena. 

 

Liší se projekt od standardního postupu v denní praxi:  X  ANO    NE 

V případě, že ano, popište rozdíly: Po provedením analýzy současného stavu bylo 

zjištěno, že podobný postup měření ještě nebyl v praxi aplikován. Jeho výhodou je 

způsob měření bez využití celotělového zátěžového testu, jehož provedení může být 

pro některé jedince limitující. Dýchání přes aparaturu s pneumatickým odporem je 

bezpečné a neinvazivní. Měření lze provést na standardních monitorech vitálních 

funkcí, které disponují spirometrickým modulem. 

  

Možná rizika, nesnáze a obtíže pro subjekt hodnocení (včetně etických): Vzhledem 

k zabezpečením a zvolenému protokolu měření probandovi nehrozí závažná zdravotní 

rizika. Ojediněle se může dostavit točení či bolest hlavy, nevolnost a nepříjemné pocity 

dušnosti, nedostatku kyslíku a vyčerpání (jako po velké fyzické zátěži) z důvodu 

poklesu minutové ventilace a nárůstu kapnie. Diskomfortně se může proband cítit při 

dýchání přes náustek (pocit sucha v ústech).  

 

Jak je zajištěna bezpečnost testovaného subjektu: Veškerý spotřební materiál je 

jednorázový a veškeré přístrojové vybavení má platnou BTK dle zákona č. 268/2014 

Sb. Používané přístroje jsou zapojeny v rozvodné soustavě ZIS. Osobní údaje 

probandů, které poskytnou v rámci experimentu, budou chráněny v souladu s platnou 

legislativou (GDPR). Probandi splňující vylučovací kritéria nebudou do studie 

zařazeni. Mezi vylučovací kritéria patří: těhotenství, závažné respirační nebo 

kardiovaskulární onemocnění, akutní projev onemocnění horních cest dýchacích 

(rýma, kašel aj.) nebo jiné nemoci, naměřená tělesná teplota vyšší než 37,0 °C včetně. 

Před experimentem také nesmí proband minimálně 2 hodiny kouřit, jíst těžká jídla, pít 

alkohol nebo požívat jiné omamné látky a měl by se vyhnout velké fyzické námaze, 

která by mohla ovlivnit měření a jeho výsledky. Po celou dobu měření bude na 

pracovišti přítomen lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a 

intenzivní medicíny. Lékař bude mít k dispozici základní pomůcky k poskytnutí první 

pomoci v případě zdravotních obtíží probanda, včetně možnosti podání kyslíku. 

V život ohrožujících situacích bude zavolána zdravotnická záchranná služba (linka 

155). Lékař ukončí experiment v případě zdravotních obtíží probanda či v případě 

podezření na riziko vzniku takových obtíží. Během zátěžového testu bude probandovi 

měřeno a sledováno EKG a tepová frekvence. V druhé části experimentu dojde 

k přerušení, pokud klesne hodnota saturace krve kyslíkem pod hodnotu 85 %. Proband 

sám má možnost kdykoli měření přerušit, pokud mu bude cokoli nepříjemné natolik, 

aby mu to zabránilo v pokračování v měření, nebo se bude cítit fyzicky vyčerpán. 
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Odstoupit může kdykoli i bez udání důvodu. Probandi budou na experiment zváni 

v dostatečných časových intervalech tak, aby se minimalizoval kontakt mezi nimi.  

Po každém jednotlivém měření bude řádně vydezinfikováno vše, s čím proband přišel 

do kontaktu, a jednorázový materiál bude nahrazen novým, sterilním. Místnost bude 

řádně vyvětrána. V laboratoři se budou nacházet maximálně tři až čtyři osoby a to 

proband, hlavní řešitelka a dohlížející lékař, popřípadě vedoucí práce nebo konzultant. 

Všichni přítomní kromě probanda budou mít po celou dobu experimentu osobní 

ochranné pomůcky. Pro probanda bude k dispozici pitný režim. Proband bude mít 

možnost si po experimentu dostatečně odpočinout.   

 

Kdo ponese náklady na odškodnění v případě poškození subjektu hodnocení: 

Veškeré náklady pokryje Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého 

učení technického v Praze, nicméně riziko je minimalizováno použitím 

zdravotnických přístrojů s platnou BTK podle zákona č. 268/2014 Sb., které budou 

navíc provozovány v galvanicky izolované soustavě ZIS, použitím jednorázového 

materiálu, dezinfikováním a větráním v místnosti a přítomností lékaře. 

 

C: Charakteristika souboru laboratorních zvířat: 

Druh laboratorních zvířat: 

 

Počet: 

Doba trvání celého projektu (datum od-

do):   

               

Doba trvání pro jeden subjekt hodnocení:  

Jak bude zajištěna péče o zvířata v průběhu experimentu: 

 

 

D: Doplňující informace k výzkumnému projektu: 

Projekt bude uskutečněn v rámci diplomové práce studentky oboru Biomedicínský 

inženýr na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení 

technického v Praze Bc. Inky Zuzaňákové (vedoucí Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.). 

 

 

V Kladně dne ______________________________ 

 podpis hlavního řešitele 
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Příloha C: Informovaný souhlas a informace pro 
subjekt hodnocení 

Název projektu: Zjednodušené vyhodnocení maximální spotřeby kyslíku 

Hlavní řešitel, spoluřešitelé a jejich pracoviště: Bc. Inka Zuzaňáková, FBMI ČVUT 

Kontakt: +420 777 831 923 nebo zuzanink@fbmi.cvut.cz 

 

Vážená studentko, vážený studente, vážená probandko, vážený probande, 

dovoluji si vás upozornit, že hodnocení projektu „Zjednodušené vyhodnocení 

maximální spotřeby kyslíku“ je výzkumná činnost (diplomová páce, vedoucí Ing. Jakub 

Ráfl, Ph.D.) prováděna studentkou oboru Biomedicínský inženýr na Fakultě 

biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Hlavním 

cílem experimentu je návrh a realizace nového inovativního protokolu měření maximální 

spotřeby kyslíku. Nový způsob analýzy tohoto parametru nebude založen na pohybové 

aktivitě a testování jedince nebude limitováno neschopností provést konkrétní fyzickou 

pohybovou aktivitu specifickou pro standardní celotělový fyzický zátěžový test.  

Maximální spotřeba kyslíku, tedy parametr VO2max, je definován jako nejvyšší míra 

spotřeby kyslíku dosažitelná při cvičení do maxima, tj. do subjektivního pocitu vyčerpání 

probanda. Spotřeba kyslíku se zvyšuje s intenzitou cvičení ovšem ne do nekonečna. 

V průběhu měření lze dospět do situace, kdy intenzita cvičení může i nadále růst bez 

souvisejícího zvýšení spotřeby kyslíku. Jeho hodnota je nejčastěji vyjádřena jako 

absolutní míra spotřeby v litrech kyslíku za minutu (L/min) nebo jako míra relativní 

například v mililitrech kyslíku na kilogram tělesné hmotnosti za minutu (mL/kg/min). 

Hodnotu parametru lze využít jako užitečný indikátor aerobního potenciálu probanda. 

Experiment bude prováděn v laboratořích na FBMI. Účastníci studie, dále jen 

probandi, v experimentu budou zdraví dobrovolníci především z řad studentů FBMI. 

Vhodným probandem by měl být aktivní jedinec s pozitivním přístupem k fyzické 

aktivitě a sportu. Na měření by proband měl přijít dostatečně odpočinutý, v dobrém 

psychickém rozpoložení a motivován k podání maximálního výkonu. Ještě před vstupem 

do laboratoře bude probandovi změřena tělesná teplota. Pokud mu bude naměřená 

hodnota 37,0 °C a vyšší, nebude proband do laboratoře vpuštěn. To samé nastane, pokud 

bude vykazovat zjevné známky nemoci či akutního onemocnění horních cest dýchacích. 

Proband po příchodu do laboratoře vyplní kartu probanda a projde vstupním vyšetřením, 

při kterém budou zjištěny údaje: pohlaví, věk, váha, výška, klidová tepová frekvence, 

klidová saturace krve kyslíkem, onemocnění kardiovaskulárního a dýchacího systému, 

vztah ke kouření, vztah ke sportu, aktuální stav probanda. Také bude provedeno 

standardní spirometrické vyšetření, při kterém bude proband provádět klasické dechové 

manévry. Pokud se ukáže, že proband splňuje některé z vylučovacích kritérií, nebude do 
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experimentu zahrnut. Následně mu bude vysvětlen průběh experimentu a proband bude 

požádán o podpis informovaného souhlasu.  

Samotné měření bude rozděleno na 2 části (celotělový fyzický zátěžový test 

a dechový odporový zátěžový test) a postupováno bude podle následujícího protokolu:  

1. část – celotělový fyzický zátěžový test: Proband podstoupí standardizované 

spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru. Ergometr si proband sám nastaví 

tak, aby měl v rámci vyšetření co největší komfort. Proband bude připojen na monitoraci 

EKG. Do úst mu bude vložena aparatura (gumový náustek s měřící clonou) a na nos 

umístěn nosní klip. Až bude proband připraven, měření započne spuštěním individuálně 

nastaveného programu v měřicím softwaru. Měření bude probíhat podle následujícího 

protokolu: 

Pozn. Pro lepší představu je uveden konkrétní příklad pro probanda ženu 

(o hmotnosti 65 kg) i muže (o hmotnosti 80 kg). Vzhledem k použitému vybavení je 

hodnota zátěže zaokrouhlována na celá čísla. 

Délka 

trvání 

(s) 

Fáze 

Zátěž 

(W/kg) - 

žena 

Zátěž (W) 

- žena 

Zátěž 

(W/kg) - 

muž 

Zátěž (W) 

- muž 

60 Zahřívací fáze 0 0 0 0 

180 Lehká konstantní zátěž 1 65 1 80 

180 Střední konstantní zátěž 1,5 98 2 160 

15 Zvyšující se zátěž 1,6 104 2,1 168 

15 Zvyšující se zátěž 1,7 111 2,2 176 

15 Zvyšující se zátěž 1,8 117 2,3 184 

15 Zvyšující se zátěž 1,9 124 2,4 192 

Nadále zvyšující se zátěž do subjektivního maxima výkonu probanda 

30 Aktivní zotavení 0,5 33 0,5 40 

30 Pasivní zotavení 0 0 0 0 

 

Celý experiment bude probíhat pod dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí 

v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny. Během vyšetření bude probandovi měřeno 

EKG a tepová frekvence. Lékař bude mít k dispozici základní pomůcky k poskytnutí 

první pomoci v případě zdravotních obtíží probanda, včetně možnosti podání kyslíku. 

V život ohrožujících situacích bude zavolána zdravotnická záchranná služba (linka 155). 

Lékař přeruší či ukončí experiment v případě zdravotních obtíží probanda či v případě 

podezření na riziko vzniku takových obtíží. Přerušit či ukončit experiment může proband 

kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu. Po ukončení celotělové fyzické zátěžové fáze 

bude mít proband možnost využít dostupného pitného režimu a dostatečně si odpočinout. 

Po odchodu probanda z laboratoře bude důkladně vydezinfikováno vše, s čím přišel 

proband do kontaktu, a místnost bude vyvětrána. Spotřební materiál bude zlikvidován 

a vyměněn za nový, sterilní.  
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2. část – Dechový odporový zátěžový test: Proband bude dýchat přes speciální 

aparaturu, která je složena z náustku a nosního klipu měřící clonky a šroubení s odpory, 

připojenou k monitoru životních funkcí. Data z monitoru budou pomocí vyčítacího 

programu ukládány do počítače. Do aparatury budou postupně vkládány 3 různě velké 

pneumatické odpory. Odpor je reprezentován přepážkou s různě velikým otvorem. 

Odpory nebudou seřazeny dle velikosti, jejich pořadí bude náhodně zvoleno pro každého 

probanda individuálně. Pro každý odpor budou měřena data po dobu alespoň 3 (ideálně 

5) minut. Při subjektivním pocitu vyčerpání, dušnosti, nedostatku kyslíku, točení hlavy, 

nevolnosti nebo jakékoli diskomfortní situaci může proband měření sám přerušit. Přerušit 

či ukončit experiment může proband kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu. Mezi 

jednotlivými měřeními bude proband dýchat mimo aparaturu (mít pauzu) po dobu 

dvojnásobně dlouhou, než byla délka měření.  Další část experimentu započne až po 

uplynutí této doby a zároveň až v okamžiku, kdy se hodnota saturace krve kyslíkem vrátí 

minimálně na hodnotu naměřenou v klidu před započnutím měření. Během celého 

experimentu bude proband sedět v klidu na židli a bude instruován, aby se pokusil 

vykonávat minimum pohybů (nadbytečné zapojení svalů končetin aj.). Proband se bude 

snažit přes aparaturu dýchat klidně a spontánně. Jako kontrolní parametr bude sledována 

probandova saturace krve kyslíkem. Pokud hodnota saturace klesne pod 85 %, měření 

bude okamžitě ukončeno. Celý experiment bude probíhat pod dohledem lékaře se 

specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny. Lékař bude 

mít k dispozici základní pomůcky k poskytnutí první pomoci v případě zdravotních obtíží 

probanda, včetně možnosti podání kyslíku. V život ohrožujících situacích bude zavolána 

zdravotnická záchranná služba (linka 155). Lékař přeruší či ukončí experiment v případě 

zdravotních obtíží probanda či v případě podezření na riziko vzniku takových obtíží. Po 

ukončení dechové odporové zátěžové fáze bude mít proband možnost využít dostupného 

pitného režimu a dostatečně si odpočinout. Po odchodu probanda z laboratoře bude 

důkladně vydezinfikováno vše, s čím přišel proband do kontaktu, a místnost bude 

vyvětrána. Spotřební materiál bude zlikvidován a vyměněn za nový, sterilní.  

Mezi jednotlivými částmi experimentu bude časový odstup min. 12 hodin, takže 

druhá fáze měření započne nedříve druhý den. Tento odstup je zvolen proto, aby měl 

proband dostatečný čas na relaxaci a fyzická únava probanda neovlivnila měření a jeho 

výsledky.  

Celý experiment bude probíhat pod dohledem lékaře se specializovanou 

způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny, který bude mít s ohledem 

na zdraví a bezpečnost probanda právo měření kdykoli přerušit či ukončit.  

Vzhledem ke všem zabezpečením a vhodně zvolenému protokolu měření probandovi 

nehrozí závažnější zdravotní rizika. Diskomfort pro něj může vzniknout při dýchání přes 

náustek (pocit sucha v ústech). Mohou se objevit subjektivní pocity nedostatku kyslíku, 

dušnosti, vyčerpání, únavy, točení hlavy nebo nevolnosti. V průběhu experimentu je 
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dovoleno pít. Po ukončení měření by si měl proband dostatečně odpočinout a občerstvit 

se. 

Z naměřených dat nebudou vyvozovány žádné závěry o zdravotním stavu probanda.  

I když je možné riziko pro probanda nízké, náklady na odškodnění v případě 

poškození probanda ponese FBMI ČVUT. Možná rizika jsou minimalizována 

přítomností lékaře, striktními vylučovacími kritérii, zvolením vhodného protokolu 

měření, použitím jednorázového spotřebního materiálu, desinfekcí opakovaně 

používaného materiálu a vybavení, větráním místnosti a využitím pouze přístrojů 

s platnou BTK dle zákona č. 268/2014 Sb. zapojených do galvanicky izolované rozvodné 

soustavy ZIS. Vzhledem k epidemiologické situaci bude vše probíhat v souladu přísnými 

hygienickými požadavky. Probandi budou k experimentu přicházet v takových časových 

rozestupech, aby se nepotkávali a došlo k minimalizaci kontaktu mezi nimi. V laboratoři 

se budou nacházet maximálně tři až čtyři osoby a to proband, hlavní řešitelka a dohlížející 

lékař, popřípadě vedoucí práce nebo konzultant. Všichni přítomní kromě probanda budou 

mít po celou dobu experimentu osobní ochranné pomůcky. Po odchodu probanda 

z laboratoře bude důkladně vydezinfikováno vše, s čím přišel proband do kontaktu 

a místnost bude vyvětrána. Spotřební materiál bude zlikvidován a vyměněn za nový, 

sterilní. 

Pro probanda bude k dispozici pitný režim. Proband bude mít možnost si po 

experimentu dostatečně odpočinout. 

Z účasti na experimentu může být proband vyloučen z těchto důvodů: těhotenství, 

závažné respirační nebo kardiovaskulární onemocnění, akutní projev onemocnění 

horních cest dýchacích (rýma, kašel aj.) nebo jiné nemoci, naměřená tělesná teplota vyšší 

než 37,0 °C včetně. Před experimentem také nesmí proband min. 2 hodiny kouřit, jíst 

těžká jídla, pít alkohol nebo požívat jiné omamné látky a měl by se vyhnout velké fyzické 

námaze, která by mohla ovlivnit měření a jeho výsledky.  

Účast na experimentu je zcela dobrovolná bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

Zároveň se nepředpokládají žádné finanční výdaje probanda. Proband má právo 

z experimentu odstoupit kdykoli v jeho průběhu, a to bez udání důvodu.  

Podepsáním tohoto písemného informovaného souhlasu souhlasíte s tím, že hlavní 

řešitelka a etická komise budou mít umožněn přímý přístup k původní klinické 

dokumentaci za účelem ověření průběhu studie anebo údajů, aniž dojde k porušení 

důvěrnosti informací o Vaší osobě, v míře povolené právními předpisy. 

Záznamy, podle nichž lze identifikovat probanda, budou uschovány jako důvěrné 

a nebudou, v míře zaručené právními předpisy, veřejně zpřístupněny. Budou-li výsledky 

studie publikovány, totožnost probanda nebude zveřejněna. 

Vyskytne-li se informace, která by mohla mít vliv na rozhodnutí probanda, zda 

pokračovat v účasti ve studii nebo ne, bude proband o této skutečnosti včas informován. 
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Další informace týkající se této studie a práv probandů lze získat u hlavní řešitelky. 

V případě jakýchkoli dotazů nebo poškození zdraví v souvislosti se studií kontaktujte 

právě hlavní řešitelku projektu. 

Předpokládaná doba trvání experimentu na jednoho probanda je typicky 75-90 minut 

rozdělená do dvou úseků.  

Vaše účast ve studii je dobrovolná, můžete ji odmítnout nebo můžete od účasti 

ve studii kdykoliv odstoupit, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoliv finančních, 

právních či jiných následků. 

 

Jméno probanda:     Datum narození: 

 

Proband byl do studie zařazen pod číslem: 

 

V Kladně dne: 

 

…………………………………….                                                                                                    ……………………………………. 

   Podpis probanda                                                                                        Bc. Inka Zuzaňáková  

             (hlavní řešitelka) 
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Příloha D: Dodatek k projektu 
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Příloha E: Karta probanda pro první část měření 

Výzkumný projekt: Zjednodušené vyhodnocení maximální spotřeby 

kyslíku 

Hlavní řešitelka: Bc. Inka Zuzaňáková 

Informace uvedené níže jsou sbírány pro účely diplomové práce hlavní řešitelky a bude 

s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou (GDPR). 

 

Číslo (ID) probanda:  

Datum a čas prvního měření:      

 

Základní údaje: 

Jméno(a) a příjmení: 

 

Pohlaví: 

 

Věk: 

 

Kontakt (email, telefon): 

 

 

Naměřené, spočítané údaje: 

Výška (cm): Hmotnost (kg): TFmax (1/min): 

 

BMI (kg/m2): SpO2 klidové (%): Tělesná teplota (°C): 

 

Spirometrie:  FVC (L): FEV1 (L): FEV1/FVC (%): 

 

 1. měření: 

 

   

 2. měření: 

 

   

 3. měření: 

 

   

 Průměr    
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Zdravotní stav: 

Respirační 

onemocnění:  
 

Astma (vyberte): Ano Ne 

 Pokud ano* (vyberte): Sezónní Slabé Středně těžké  Těžké 

 
 

Poznámky, četnost 

symptomů (vypište): 

 

 
 

Prodělaná závažná 

onemocnění respirační 

soustavy (vypište): 
 

 

 

 Akutní onemocnění 

horních cest dýchacích 

(nachlazení, rýma, bolest 

v krku, výrazný kašel aj.) 

Ano Ne 

 Prodělán covid-19: Ano Ne 

 Pokud ano (vyberte): Bezpříznakový 

průběh 

Lehký 

průběh 

Středně 

těžký 

průběh 

Těžký průběh 

(nutnost 

hospitalizace) 

 Popis symptomů a doby 

trvání: 

    

Kardiovaskulární 

onemocnění 

(vypište): 

 

 

Vztah ke 

kouření (vyberte 

a vypište): 

Nekuřák Bývalý kuřák  

  Počet let kouření (od-do):  

 Příležitostný kuřák Aktivní kuřák  

 Počet let kouření: 

 

  

 Počet vykouřených cigaret za den (průměr): 

 

  

Pro ženy: Těhotenství (vyberte): Ano Ne 

 

 

Jiné: 

Požil(a) jste v posledních 2 hodinách alkohol?  
 

Ano Ne 

Kouřil(a) jste v posledních 2 hodinách? 

 
Ano Ne 

Pokud jste příležitostný nebo aktivní kuřák,  

kdy jste naposledy kouřil(a)? 
 

 

Požil(a) jste v posledních 2 hodinách nějakou omamnou 

látku? 

 

Ano Ne 

Jedl(a) jste v posledních 2 hodinách nějaké těžké, tučné jídlo?  Ano Ne 
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Před jakou dobou a co jste naposledy jedl(a)? 
 

Sportujete aktivně/pravidelně? Ohodnoťte se na stupnici 1-10 (1 = nesportovec, 5 = průměrný 

sportovec, 10 = vrcholový sportovec). Vypište, jakým sportům se věnujete a jak často.  

 

 

Před jakou dobou a jak jste naposledy sportoval(a)? 

 

Vyplní hlavní řešitelka: 

Proband je vhodný k zařazení do experimentu (nesplňuje 

žádné z vylučovacích kritérií). 

 

Ano Ne 

Proband si přečetl informovaný souhlas a svým podpisem 

stvrzuje, že mu rozumí a souhlasí se zařazením do 

experimentu. 

 

Ano Ne 

Proband nejeví příznaky akutního respiračního 

onemocnění a nebyla mu naměřena tělesná teplota vyšší 

než 37,0 °C včetně.  

Ano Ne 

 

 

V Kladně dne ………………………. 

 

……………………………                        ………………………………     

….jméno, ID probanda                                            Bc. Inka Zuzaňáková      

                                                           hlavní řešitelka 

                   

 

 

   

* Klasifikace astmatu  

Stupeň Příznaky ve dne Příznaky v noci 

4. těžké perzistující Trvalé příznaky. 

Omezená fyzická aktivita 

Velmi časté. 

3. středně těžké perzistující Každodenní. 

Denní potřeba beta2-mimetik. 

Záchvaty narušující běžnou činnost. 

> 1x týdně 

2. lehké perzistující ≥ 1x týdně 

< 1x denně 

> 2x měsíčně 

1. intermitentní – sezónní < 1x týdně ≤ 2x měsíčně 
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Příloha F: Karta probanda pro druhou část 
měření 

Výzkumný projekt: Zjednodušené vyhodnocení maximální spotřeby 

kyslíku 

Hlavní řešitelka: Bc. Inka Zuzaňáková 

Informace uvedené níže jsou sbírány pro účely diplomové práce hlavní řešitelky a bude 

s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou (GDPR). 

 

Číslo (ID) probanda:  

Datum a čas druhého měření: 

 

Změna v osobních údajích: 

 

Naměřené údaje: 

Tělesná teplota (°C):  SpO2 klidové (%): 
 

Zdravotní stav: 

Akutní onemocnění horních cest dýchacích (nachlazení, 

rýma, bolest v krku, výrazný kašel aj.) 

 

Ano Ne 

Prodělání covid-19 

 

Ano Ne 

Pro ženy: Těhotenství (vyberte): Ano Ne 

 

Jiné změny:  

   

 

Jiné: 

Požil(a) jste v posledních 2 hodinách alkohol?  
 

Ano Ne 

Kouřil(a) jste v posledních 2 hodinách? 

 

Ano Ne 

Pokud jste příležitostný nebo aktivní kuřák,  

kdy jste naposledy kouřil(a)? 
 

 

Požil(a) jste v posledních 2 hodinách nějakou omamnou 

látku? 

 

Ano Ne 

Jedl(a) jste v posledních 2 hodinách nějaké těžké, tučné jídlo?  
 

Před jakou dobou a co jste naposledy jedl(a)? 

 
 

Ano Ne 
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Před jakou dobou a jak jste naposledy sportoval(a)? 

 

 

Vyplní hlavní řešitelka: 

Proband je vhodný k zařazení do experimentu (nesplňuje 

žádné z vylučovacích kritérií) 

 

Ano Ne 

Proband nejeví příznaky akutního respiračního 

onemocnění a nebyla mu naměřena tělesná teplota vyšší 

než 37,0 °C.  

Ano Ne 

 

Změny od předchozího měření, upřesňující informace aj.: 

 

 

V Kladně dne ………………………. 

 

……………………………                        ………………………………     

….jméno, ID probanda                                            Bc. Inka Zuzaňáková      

                                                           hlavní řešitelka 
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Příloha G: Protokol měření pro první část měření 

Výzkumný projekt: Analýza parametru VO2max 

Hlavní řešitelka: Bc. Inka Zuzaňáková 

Informace uvedené níže jsou sbírány pro účely diplomové práce hlavní řešitelky a bude 

s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou (GDPR). 

 

Číslo (ID) probanda:  

Datum a čas měření:      ID měření: 

Na místě měření byli přítomni: 

 

Použité přístroje a vybavení: Osobní váha BF511 (Omron, Japonsko), metr, bezkontaktní 

teploměr HG01 (Platinet, Polsko), spirometr Ergostik (Geratherm Respiratory GmbH, Německo) 

+ měřící aparatura (tlakové hadičky, průtokový senzor Ergoflow, zakusovací gumový náustek), 

počítač s originálním softwarem Blue Cherry (Geratherm Respiratory GmbH, Německo), 

kalibrační stříkačka 3L (Hans Rudolph, Kansas USA), bicyklový ergometr Ergoselect 100 

(Ergoline, GmbH, Německo), pacientský monitor životních funkcí Datex S/5 F-CM1-05 (GE 

Healthcare Finland Oy, Helsinki, Finland) + EKG modul (svody, jednorázové lepící elektrody, 

náplast bez polštářku) + SpO2 modul (IR klip na prst), kalkulačka, psací potřeby, desinfekční 

přípravky, osobní ochranné pomůcky, pitný režim, dokumenty pro probanda. 

 

Část 1: Příprava 

 Připravit vybavení a zapnout všechny přístroje: 

o Bezkontaktní teploměr, osobní váha, metr, kalkulačka 

o Dokumenty pro probanda, psací potřeby 

o Spirometr (samotný přístroj spirometru, tlakové hadičky, průtokový senzor 

Ergoflow, zakusovací gumový náustek) a počítač s ovládacím softwarem, 

kalibrační stříkačka 

o Bicyklový ergometr 

o Pacientský monitor + EKG modul (svody, jednorázové lepící elektrody, náplast 

bez polštářku) + SpO2 modul (IR klip na prst) 

o Pitný režim, dezinfekční přípravky, osobní ochranné pomůcky 

 Vyčkat na zahřátí spirometru. 

 Provést kalibraci spirometru (plynovou, objemovou, linearity průtoku) 

 Připravit měřící aparaturu pro spirometrii a celotělový fyzický zátěžový test 

 Nastavit manuální ovládání bicyklového ergometru. 

 Přizvat probanda, změřit mu teplotu, zhodnotit jeho zdravotní stav a rozhodnout o jeho 

pokračování v experimentu. Naměřená teplota (°C):  

 Seznámit probanda s prostředím a vybavením laboratoře.  

 Seznámit probanda s průběhem experimentu.  
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 Vyplnit s probandem Kartu probanda (kromě části „Naměřené, spočítané údaje“) a nechat 

ho podepsat Informovaný souhlas. 

 Ujistit se, že proband nesplňuje žádné vylučovací kritérium a může být do experimentu 

zařazen. 

 

Část 2: Doplnění karty probanda o měřené údaje, spirometrické vyšetření 

 Změřit výšku a zvážit probanda. Vypočítat BMI a TFmax 

 Změřit probandovi SpO2. 

 

Výška (m): 

 

Hmotnost (kg): 

BMI (kg/m2): SpO2 (%): TFmax (1/min): 

 

 Vytvořit nového pacienta v SW spirometru, vyplnit jeho údaje. 

 Provést nácvik spirometrického testu (správné držení těla, rychlý a plný nádech, výdech 

s maximálním úsilím). 

 Ujistit se, že je proband připraven. 

 Umístit probandovi do úst spirometrickou sondu (měřící clonku) připojenou na 

antibakteriální filtr. 

 Umístit probandovi kolíček na nos. 

 Spustit spirometrické měření na počítači. 

 Provést spirometrické vyšetření dle pokynů měřícího softwaru – 1x nácvik + 3x ostré 

měření 

 Pozastavit spirometrické měření na počítači a uložit ho.  

 Nechat probanda v klidu vydýchat. 

Spirometrie:  FVC (L): FEV1 (L): FEV1/FVC (%): 

 

 1.měření: 

 

   

 2. měření: 

 

   

 3. měření: 

 

   

 Průměr    

   

 

 Doplnit získané údaje a nechat probanda podepsat Kartu probanda.  

 

Část 3: Fyzický zátěžový test 

 V měřícím softwaru zvolit měření probanda pro úlohu CPET a zvolit konkrétní protokol 

experimentu (ergometr; žena nebo muž, hodnoty zátěže vypočteny automaticky SW). 

 Usadit probanda na ergometr. Nastavit ergometr dle potřeb probanda. Seznámit probanda 

s instrukcemi, které ukazuje obrazovka ergometru. Domluvit si komunikační gesta. 

 Ujistit se o správnosti sestavení aparatury a nasadit jí probandovi na obličej. 

 Nalepit probandovi EKG elektrody a připojit k pacientskému monitoru, zapnout měření 

EKG. 

 Spustit protokol zátěžového testu v SW. Dát probandovi pokyn pro začátek testu. 
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 Postupovat v měření dle přesně nastaveného protokolu (SW přepíná stupně sám, na 

ergometru je třeba hodnotu zátěže přepínat ručně). 

 Provést test do maxima (podpořit probanda k co největšímu výkonu). 

 Po dokončení testu uložit naměřená data. 

 Sundat probandovi měřící aparaturu a EKG elektrody. 

 Nabídnout probandovi pitný režim, nechat ho odpočinut.  

 

Část 4: Ukončení měření 

 Ujistit se, že si proband dostatečně odpočinul a může odejít z laboratoře. 

 Zálohovat data z SW na externí disk / flash disk.  

 Vypnout všechny používané přístroje a příslušenství a uklidit vše na určené místo. 

Vyhodit jednorázový materiál. Uvést pracoviště do původního stavu. Vydesinfikovat 

používaný materiál a vyvětrat laboratoř. 

 

Poznámky k průběhu experimentu: 
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Příloha H: Protokol měření pro druhou část 
měření 

Výzkumný projekt: Analýza parametru VO2max 

Hlavní řešitelka: Bc. Inka Zuzaňáková 

Informace uvedené níže jsou sbírány pro účely diplomové práce hlavní řešitelky a bude 

s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou (GDPR). 

 

Číslo (ID) probanda:  

Datum a čas měření:       ID měření: 

Na místě měření byli přítomni: 

 

Použité přístroje a vybavení: Bezkontaktní teploměr HG01 (Platinet, Polsko), aparatura 

s měnitelným pneumatickým odporem + kolíček na nos + tlakové hadičky a měřící senzor D-Lite 

Kit (GE Healthcare, Chicago, USA), pacientský monitor životních funkcí Datex S/5 F-CM1-05 

(GE Healthcare Finland Oy, Helsinki, Finland) + spirometrický modul E-CAiOVX (Datex-

Ohmeda, Madison, WI, USA) + SpO2 modul, notebook s vyčítacím programem Datex-Ohmeda 

S/5 Collect (GE, Connecticut, USA), USB propojovací kabel, stopky, psací potřeby, dezinfekční 

přípravky, osobní ochranné pomůcky, pitný režim, dokumenty pro probanda.  

 

Část 1: Příprava 

 Připravit vybavení a zapnout všechny přístroje: 

o Bezkontaktní teploměr, stopky 

o Dokumenty pro probanda, psací potřeby 

o Pacientský monitor + spirometrický modul + SpO2 modul, počítač s vyčítacím 

programem, USB kabel 

o Aparaturu pro dechový odporový zátěžový test – kolíček na nos, systém 

s měnitelnými pneumatickými odpory, tlakové hadičky 

o Pitný režim, dezinfekční přípravky, osobní ochranné pomůcky 

 Přizvat probanda, změřit mu teplotu, zhodnotit jeho zdravotní stav a rozhodnout o jeho 

pokračování v experimentu. Naměřená teplota (°C):  

 Seznámit probanda s prostředím a vybavením laboratoře.  

 Seznámit probanda s průběhem experimentu.  

 Vyplnit s probandem Kartu probanda (kromě části „Naměřené údaje“). 

 Ujistit se, že proband nesplňuje žádné vylučovací kritérium a může být do experimentu 

zařazen. 

 

Část 2: Doplnění karty probanda o měřené údaje  

 Změřit probandovi SpO2. Naměřená klidová hodnota (%): 

 Doplnit získané údaje a nechat probanda podepsat Kartu probanda.  
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Část 3: Před měřením 

 Nechat probanda vylosovat „Protokol řazení odporů“. Vylosovaný protokol vyřadit. 

 Vylosovaný protokol (A-F): 

 ID měření: 

 

Část 4: Měření – odpor č. 1 

 ID měření:  

 Spustit vyčítací program. V nastavení programu vybrat nahrávání a ukládání parametru 

VO2. 

 Usadit probanda do polohy jemu příjemné, nasadit mu senzor SpO2. 

 Do aparatury vložit první odpor. Zkontrolovat sestavení aparatury a její připojení 

k monitoru. 

 Zkontrolovat nastavení pacientského monitoru a připojení počítače s vyčítacím 

programem.  

 Ujistit se, že je proband připraven. Zopakovat informaci, aby se snažil přes aparaturu 

dýchat spontánně a nevykonával zbytečné pohyby. 

 Nasadit probandovi kolíček na nos. Do ruky mu vložit měřící aparaturu a vyzvat ho 

k započetí dýchání přes aparaturu. 

 Spustit nahrávání dat. Zapnout stopky. 

 Nechat probanda dýchat přes aparaturu. 

 Měřit po dobu ideálně 5 minut, nebo po čas, po který bude proband schopný přes 

aparaturu dýchat.  

 Pokud SpO2 probanda klesne pod 85 % okamžitě ukončit měření. 

 Po odpojení probanda od aparatury (uplynutí doby měření, pokles saturace, samovolné 

odpojení) co nejrychleji vypnout nahrávání dat, aby došlo k ukončení měření a uložení 

dat. 

 Po ukončení měření sundat probandovi kolíček z nosu. 

 Po dobu dvojnásobně delší, než byla délka měření, popř. dle potřeb probanda, nechat 

probanda vydýchat mimo aparaturu. Nabídnout mu vodu. Vyčkat na ustálení hodnoty 

SpO2 min. na hodnotu klidovou naměřenou před experimentem. 

 

 Měření bylo ukončeno po čase (od momentu připojení probanda k měřící aparatuře) 

………………………………………… z důvodu (vyber): 

o Došlo k uplynutí požadované doby měření. 

o Na žádost probanda (proband se ze subjektivních důvodů odpojil od aparatury). 

o Došlo k poklesu SpO2 pod 85 %. 

o Na základě rozhodnutí lékaře. 

 Poznámky k průběhu experimentu: 

 

 

Část 5: Měření – odpor č. 2 

 ID měření:  

 Spustit vyčítací program. V nastavení programu vybrat nahrávání a ukládání parametru 

VO2. 

 Usadit probanda do polohy jemu příjemné, nasadit mu senzor SpO2. 
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 Do aparatury vložit druhý odpor. Zkontrolovat sestavení aparatury a její připojení 

k monitoru. 

 Zkontrolovat nastavení pacientského monitoru a připojení počítače s vyčítacím 

programem.  

 Ujistit se, že je proband připraven. Zopakovat informaci, aby se snažil přes aparaturu 

dýchat spontánně a nevykonával zbytečné pohyby. 

 Nasadit probandovi kolíček na nos. Do ruky mu vložit měřící aparaturu a vyzvat ho 

k započetí dýchání přes aparaturu. 

 Spustit nahrávání dat. Zapnout stopky. 

 Nechat probanda dýchat přes aparaturu. 

 Měřit po dobu ideálně 5 minut, nebo po čas, po který bude proband schopný přes 

aparaturu dýchat.  

 Pokud SpO2 probanda klesne pod 85 % okamžitě ukončit měření. 

 Po odpojení probanda od aparatury (uplynutí doby měření, pokles saturace, samovolné 

odpojení) co nejrychleji vypnout nahrávání dat, aby došlo k ukončení měření a uložení 

dat. 

 Po ukončení měření sundat probandovi kolíček z nosu. 

 Po dobu dvojnásobně delší, než byla délka měření, popř. dle potřeb probanda, nechat 

probanda vydýchat mimo aparaturu. Nabídnout mu vodu. Vyčkat na ustálení hodnoty 

SpO2 min. na hodnotu klidovou naměřenou před experimentem. 

 

 Měření bylo ukončeno po čase (od momentu připojení probanda k měřící aparatuře) 

………………………………………… z důvodu (vyber): 

o Došlo k uplynutí požadované doby měření. 

o Na žádost probanda (proband se ze subjektivních důvodů odpojil od aparatury). 

o Došlo k poklesu SpO2 pod 85 %. 

o Na základě rozhodnutí lékaře. 

 Poznámky k průběhu experimentu: 

 

 

Část 6: Měření – odpor č. 3 

 ID měření:  

 Spustit vyčítací program. V nastavení programu vybrat nahrávání a ukládání parametru 

VO2. 

 Usadit probanda do polohy jemu příjemné, nasadit mu senzor SpO2. 

 Do aparatury vložit třetí odpor. Zkontrolovat sestavení aparatury a její připojení 

k monitoru. 

 Zkontrolovat nastavení pacientského monitoru a připojení počítače s vyčítacím 

programem.  

 Ujistit se, že je proband připraven. Zopakovat informaci, aby se snažil přes aparaturu 

dýchat spontánně a nevykonával zbytečné pohyby. 

 Nasadit probandovi kolíček na nos. Do ruky mu vložit měřící aparaturu a vyzvat ho 

k započetí dýchání přes aparaturu. 

 Spustit nahrávání dat. Zapnout stopky. 

 Nechat probanda dýchat přes aparaturu. 

 Měřit po dobu ideálně 5 minut, nebo po čas, po který bude proband schopný přes 

aparaturu dýchat.  
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 Pokud SpO2 probanda klesne pod 85 % okamžitě ukončit měření. 

 Po odpojení probanda od aparatury (uplynutí doby měření, pokles saturace, samovolné 

odpojení) co nejrychleji vypnout nahrávání dat, aby došlo k ukončení měření a uložení 

dat. 

 Po ukončení měření sundat probandovi kolíček z nosu. 

 Po dobu dvojnásobně delší, než byla délka měření, popř. dle potřeb probanda, nechat 

probanda vydýchat mimo aparaturu. Nabídnout mu vodu. Vyčkat na ustálení hodnoty 

SpO2 min. na hodnotu klidovou naměřenou před experimentem. 

 

 Měření bylo ukončeno po čase (od momentu připojení probanda k měřící aparatuře) 

………………………………………… z důvodu (vyber): 

o Došlo k uplynutí požadované doby měření. 

o Na žádost probanda (proband se ze subjektivních důvodů odpojil od aparatury). 

o Došlo k poklesu SpO2 pod 85 %. 

o Na základě rozhodnutí lékaře. 

 Poznámky k průběhu experimentu: 

 

Část 7: Ukončení měření 

 Ujistit se, že si proband dostatečně odpočinul a může odejít za laboratoře. 

 Zálohovat data z vyčítacího programu na externí disk / flash disk.  

 Vypnout všechny používané přístroje a příslušenství a uklidit vše na určené místo. 

Vyhodit jednorázový materiál. Uvést pracoviště do původního stavu. Vydesinfikovat 

používaný materiál a vyvětrat laboratoř. 

 

Poznámky k průběhu experimentu: 
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Příloha Ch: Protokol desinfekce aparatury pro 
celotělový fyzický zátěžový test 

Pomůcky: plastová nádoba (dostatečně velká), odměrný válec, tyčinka, gumové 

rukavice, střička s destilovanou vodou, desinfekční ubrousky určené na povrchy 

Chemikálie: desinfekční prostředek určený pro zdravotnický materiál SekuSept Extra N 

Postup:  

 Měřící aparaturu odpojit od spirometru a rozložit na jednotlivé části. 

 Průtokový senzor a náustek opláchnout pod proudem vody, aby došlo k odstranění 

nadbytečné kontaminace. 

 Nasadit si gumové rukavice. 

 Připravit 2% desinfekční roztok. 

o Odměřit 20 ml (popř. jiné adekvátní množství) desinfekčního prostředku 

a nalít ho do plastové nádoby. 

o Odměřit 1 l (popř. jiné adekvátní množství) pitné vody a nalít jí do 

plastové nádoby. 

o Tyčinkou promíchat desinfekční roztok. 

 Do roztoku vložit náustek a průtokový senzor a ponechat je v lázni po dobu 15 

min. 

 Vydesinfikovaný náustek i senzor opláchnout destilovanou vodou pomocí střičky. 

 Náustek i senzor nechat kompletně vyschnout (popřípadě opatrně osušit 

vzduchovou pistolí). 

 Celou aparaturu uklidit tak, aby nedošlo k její kontaminaci.  

 Všechny plochy včetně používaných přístrojů a dalšího příslušenství opatrně otřít 

desinfekčním ubrouskem. 

 Vyvětrat laboratoř. 

 Umýt si ruce mýdlem. 
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Příloha I: Protokol desinfekce aparatury pro 
dechový odporový zátěžový test 

Pomůcky: plastová nádoba (dostatečně velká), odměrný válec, tyčinka, gumové 

rukavice, střička s destilovanou vodou, desinfekční ubrousky určené na povrchy 

Chemikálie: desinfekční prostředek určený pro zdravotnický materiál SekuSept Extra N 

Postup:  

 Měřící aparaturu odpojit od pacientského monitoru a rozložit na jednotlivé části. 

 Jednotlivé části opláchnout pod proudem vody, aby došlo k odstranění 

nadbytečné kontaminace. 

 Nasadit si gumové rukavice. 

 Připravit 2% desinfekční roztok. 

o Odměřit 20 ml (popř. jiné adekvátní množství) desinfekčního prostředku 

a nalít ho do plastové nádoby. 

o Odměřit 1 l (popř. jiné adekvátní množství) pitné vody a nalít jí do 

plastové nádoby. 

o Tyčinkou promíchat desinfekční roztok. 

 Do roztoku vložit všechny části aparatury a ponechat je v lázni po dobu 15 min. 

 Vydesinfikované části aparatury opláchnout destilovanou vodou pomocí střičky. 

 Vše nechat kompletně vyschnout (popřípadě opatrně osušit vzduchovou pistolí). 

 Celou aparaturu uklidit tak, aby nedošlo k její kontaminaci.  

 Všechny plochy včetně používaných přístrojů a dalšího příslušenství opatrně otřít 

desinfekčním ubrouskem. 

 Vyvětrat laboratoř. 

 Umýt si ruce mýdlem. 

 

 


