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Příloha I - Grafy výstupních signálů u jednotlivých skupin. 

Graf 1.1 Výstupní signál lidí s průměrnou fyzickou kondicí. 

Graf 1.2 Výstupní signál atletů. 
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Graf 1.3 Výstupní signál lidí s ischemickou chorobou srdeční. 

Graf 1.4 Výstupní signál lidí po požití 2 mg atropinu. 
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Příloha II - Tabulka získaných osobních údajů od měřené osoby. 

Testovaná osoba 

Pohlaví: muž 

Věk: 24 

Hmotnost [kg]: 70 

Výška [cm]: 172 

Příloha III - Tabulka s naměřenými daty. 

Naměřená data  Naměřená data 

Čas [s] 
Rychlost 
[km/h] 

Sklon 
[%] 

TF 
[tep/min] 

 
Čas [s] 

Rychlost 

[km/h] 
Sklon 

[%] 
TF 

[tep/min] 
330 11 7 181,962 

10 6 0,1 102,589  340 11 7 183,678 

20 6 0,1 105,391  350 11 7 184,432 

30 6 0,1 117,802  360 11 7 184,922 

40 6 0,1 126,067  370 11 9 185,918 

50 6 0,1 131,772  380 11 9 187,306 

60 6 0,1 136,861  390 11 9 188,266 

70 6 0,1 140,596  400 11 9 188,806 

80 6 0,1 143,761  410 11 9 188,751 

90 6 0,1 146,835  420 11 9 188,875 

100 6 0,1 150,197  430 11 11 188,937 

110 6 0,1 151,471  440 11 11 189,75 

120 6 0,1 152,849  450 11 11 190,684 

130 8 0,1 154,221  460 11 11 192,022 

140 8 0,1 155,831  470 11 11 192,769 

150 8 0,1 157,747  480 11 11 193,459 

160 8 0,1 159,228  490 11 13 193,866 

170 8 0,1 160,36  500 11 13 194,544 

180 8 0,1 160,724  510 11 13 194,217 

190 11 0,1 162,657  520 3 0,1 191,479 

200 11 0,1 164,716  530 3 0,1 186,232 

210 11 0,1 168,048  540 3 0,1 180,811 

220 11 0,1 170,34  550 3 0,1 174,983 

230 11 0,1 171,5  560 3 0,1 171,501 

240 11 0,1 171,902  570 3 0,1 168,155 

250 11 5 172,31  580 3 0,1 165,158 

260 11 5 173,861  590 3 0,1 161,781 

270 11 5 175,06  600 3 0,1 158,185 

280 11 5 176,123  610 3 0,1 154,521 

290 11 5 177,075  620 3 0,1 152,353 
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Příloha IV - Tabulka s přepočtenými daty. 

300 11 5 177,716  630 3 0,1 151,488 

310 11 7 179,137  640 3 0,1 151,279 

320 11 7 180,459 

Přepočtená data  Přepočtená data 

Čas [s] 
Rychlost 

[m/s] 
Sklon 

[°] 
TF 

[tep/min] 
Výkon 

[W] 
 

Čas 

[s] 
Rychlost 

[m/s] 
Sklon 

[°] 
TF 

[tep/min] 
Výkon 

[W] 

330 3,056 6,3 181,962 230,250 

10 1,667 0,09 102,589 1,798  340 3,056 6,3 183,678 230,250 

20 1,667 0,09 105,391 1,798  350 3,056 6,3 184,432 230,250 

30 1,667 0,09 117,802 1,798  360 3,056 6,3 184,922 230,250 

40 1,667 0,09 126,067 1,798  370 3,056 8,1 185,918 295,646 

50 1,667 0,09 131,772 1,798  380 3,056 8,1 187,306 295,646 

60 1,667 0,09 136,861 1,798  390 3,056 8,1 188,266 295,646 

70 1,667 0,09 140,596 1,798  400 3,056 8,1 188,806 295,646 

80 1,667 0,09 143,761 1,798  410 3,056 8,1 188,751 295,646 

90 1,667 0,09 146,835 1,798  420 3,056 8,1 188,875 295,646 

100 1,667 0,09 150,197 1,798  430 3,056 9,9 188,937 360,750 

110 1,667 0,09 151,471 1,798  440 3,056 9,9 189,75 360,750 

120 1,667 0,09 152,849 1,798  450 3,056 9,9 190,684 360,750 

130 2,222 0,09 154,221 2,397  460 3,056 9,9 192,022 360,750 

140 2,222 0,09 155,831 2,397  470 3,056 9,9 192,769 360,750 

150 2,222 0,09 157,747 2,397  480 3,056 9,9 193,459 360,750 

160 2,222 0,09 159,228 2,397  490 3,056 11,7 193,866 425,498 

170 2,222 0,09 160,36 2,397  500 3,056 11,7 194,544 425,498 

180 2,222 0,09 160,724 2,397  510 3,056 11,7 194,217 425,498 

190 3,056 0,09 162,657 3,296  520 0,833 0,09 191,479 0,899 

200 3,056 0,09 164,716 3,296  530 0,833 0,09 186,232 0,899 

210 3,056 0,09 168,048 3,296  540 0,833 0,09 180,811 0,899 

220 3,056 0,09 170,34 3,296  550 0,833 0,09 174,983 0,899 

230 3,056 0,09 171,5 3,296  560 0,833 0,09 171,501 0,899 

240 3,056 0,09 171,902 3,296  570 0,833 0,09 168,155 0,899 

250 3,056 4,5 172,31 164,627  580 0,833 0,09 165,158 0,899 
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260 3,056 4,5 173,861 164,627  590 0,833 0,09 161,781 0,899 

270 3,056 4,5 175,06 164,627  600 0,833 0,09 158,185 0,899 

280 3,056 4,5 176,123 164,627  610 0,833 0,09 154,521 0,899 

290 3,056 4,5 177,075 164,627  620 0,833 0,09 152,353 0,899 

300 3,056 4,5 177,716 164,627  630 0,833 0,09 151,488 0,899 

310 3,056 6,3 179,137 230,250  640 0,833 0,09 151,279 0,899 

320 3,056 6,3 180,459 230,250   
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Příloha V - Laboratorní úloha. 

1. Měření tepové frekvence v závislosti na fyzické zátěži 

2. Cíl úlohy 

Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 Nahmatat si puls, např. na krkavici (arteria carotis), na spánkové tepně (arteria 

temporalis), na tepně pažní (arteria brachialis) aj. 

 Změřit puls (v klidu, při zátěži). 

 Vypočítat maximální tepovou frekvenci. 

 Provést fyzický test – Step test. 

 Zjistit fyzickou kondici a trénovanost. 

 Jak se mění tep a jak pracuje lidský organismus při zátěži. 

2.1 Zadání 

1. Vyzkoušejte si, na jakých místech lidského těla se dá měřit puls. 

2. Vypočtěte maximální tepovou frekvenci. 

3. Změřte hodnoty pulsu v klidu a při zátěži.  

4. Proveďte Step test. 

5. Své hodnoty klidové a maximální tepové frekvence zadejte do přiloženého 

uživatelského rozhraní GUI_zatez v programu MatLab. 

2.2 Předpokládané znalosti 

Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudovat: 

 http://zdravotnicky.blog.cz/0710/mereni-pulsu 

 http://behame.cz/107/tepova-frekvence-uvod 

 Kapitola 10 Zátěžová funkční vyšetření - ROZMAN J. a kolektiv Elektronické 

přístroje v lékařství. 1. vydání. Praha: Academia, 2006. 408s. ISBN 80-200-1308-3. 

 Kapitola 19 Fyziologie tělesné zátěže - KITTNAR O. a kolektiv Lékařská 

fyziologie. 1. vydání, Praha 7: GRADA Publishing. 2011. 800s. ISBN 978-80-247-

3068-4. 

Zaměřte svojí pozornost na následující témata: 

 tepová frekvence a její měření 

 zátěžové testy 
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2.3 Použité vybavení 

 Stopky 

 Bedýnka, stupínek nebo židle ve výši 45 cm pro ženy, 50 cm pro muže. 

2.4 Teoretický rozbor 

Tepová frekvence 

Tepová frekvence nám, jednoduše řečeno, určuje počet tepů, které srdce vykoná za 

1 minutu. Je dobrým ukazatelem výkonnosti a činnosti srdce. Její výhodou je, že se dá 

snadno sledovat i změřit. 

Druhy tepové frekvence: 

 Klidová tepová frekvence (KTF) u fyzicky i psychicky zdatného člověka se 

pohybuje kolem 65 – 75 tep/min. Tuto frekvenci můžeme nejčastěji změřit 

ráno těsně po probuzení nebo večer před spaním. U trénovanějších lidí je 

tepová frekvence nižší a může dosáhnout až kolem 50 tep/min. 

 Aktuální tepová frekvence (ATF) nám udává současné zatížení organismu  

a je ovlivňována emocemi a fyzickou zátěží. Aktuální tepová frekvence má 

také vliv na spalování tuků, vytváření svalů, atd. 

 Maximální tepovou frekvencí (MaxTF) rozumíme maximální výdrž, kterou 

je organismus člověka schopen při zátěži dosáhnout a krátkodobě udržet. 

Tato hodnota je u každého jedince individuální a je ovlivnitelná hlavně 

věkem a následně i tréninkem. [1], [2] 

Výpočet tepové frekvence 

Nejdříve je potřeba zjistit maximální tepovou frekvenci (MaxTF) a z ní se odvodí tepová 

frekvence. Maximální tepovou frekvenci lze vypočítat: 

 U mužů: MaxTF = 220 – věk 

U žen: MaxTF = 226 – věk. [2] 
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Puls 

Puls můžeme definovat jako rytmické stahy levé komory, které přenášejí tlakový impuls na 

tepny. Faktory hodnotící puls jsou rytmus, rychlost, tlak a pulzový deficit. Puls se měří 

pohmatem v blízkosti velkých tepen, např. vřetenní tepna (arteria radialis). Měření 

provádíme přiložením dvou prstů např. na arteria radialis, kde cítíme tepat tepnu a tak 

měříme počet tepů za jednu minutu. Puls je ovlivňován mnoha faktory např. věkem, 

pohlavím, fyzickou kondicí, léky, psychickým rozpoložením, aj. [3] 

Funkce organismu při zátěži 

Na počátku zátěže se využívají zásoby kyslíku ze svalů a transport se postupně zvětšuje. 

Velikost deficitu kyslíku je ještě zanedbatelná. Při zvyšující se zátěži (střední až vyšší 

zátěž) je deficit kyslíku větší. Během práce se kyslíkový deficit zvětšuje s produkcí 

kyseliny mléčné. V rovnovážném stavu dochází k přizpůsobení organismu na zátěž. Tento 

stav provede rovnováhu mezi dodávkou a spotřebou kyslíku do organismu a mezi 

dodávkou a spotřebou energie. V tomto stavu je organismus schopný podat nejlepší výkon. 

Rovnovážný stav můžeme popsat ustálenými hodnotami (výdej tepové frekvence a CO2, 

minutová ventilace, spotřeba kyslíku). Z důvodu metabolické rovnováhy není možné, aby 

v běžném životě docházelo k podávání dlouhodobě zvýšeného výkonu. Při fyzické zátěži 

se zvyšují požadavky aktivních svalů na dodání kyslíku i dalších živin, a také zároveň na 

odvod škodlivin. Po ustálení je spotřeba O2 při zátěži pětinásobkem až dvacetinásobkem 

bazální spotřeby. Téměř všechna energie zdravého organismu je získána aerobním 

způsobem při zátěži (střední až vyšší zátěž) po výkonu 2 – 3 minut práce. Tuky a sacharidy 

jsou zdrojem energie. Rychlost změn při příjmu kyslíku během zátěže je u každého 

člověka jiná. Využití vdechovaného objemu vzduchu je velice rozdílné u netrénovaného  

a trénovaného jedince. U trénovaných jedinců stoupá kyslíková spotřeba rychleji, neboť 

využití kyslíku je vyšší. Rovnovážný stav nastává u trénovaného jedince rychleji než  

u netrénovaného. Je to způsobeno tím, že trénovaný jedinec má menší kyslíkový 

nedostatek i kyslíkový dluh. K vyvolání rychlé a silné kontrakce slouží krevní laktát, který 

vzniká štěpením glykogenu ve svalech. Na počátku zátěže dochází k vyplavení kyseliny 

mléčné do krevního oběhu, které je závislé na tvorbě této kyseliny ve svalech. Po skončení 

zátěže je kyselina mléčná rychle odbourávána reoxidací ve výkonných svalech  

a vychytávána v játrech a ledvinách. [4] 
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Step test 

Jedná se o test, jehož cílem je určit index zdatnosti a který nám umožní zjistit fyzickou 

kondici daného jedince.  

Výpočet Indexu zdatnosti: 

 
   

                       

               
 

 

 

(1) 

 

Tab. 1 Hodnocení indexu zdatnosti. 

Body Hodnocení 

pod 50b slabá tělesná zdatnost 

55 – 64b nízký průměr 

65 – 79b vysoký průměr 

80 – 89b zdatný 

90b a více velmi zdatný 

[5], [6] 

2.5 Pracovní postup 

2.5.1 Postup k bodu č. 1 zadání 

Vyzkoušejte si, na jakých místech lidského těla se dá měřit puls, např. na krkavici (arteria 

carotis), na spánkové tepně (arteria temporalis), na tepně pažní (arteria brachialis) aj.  

Po dobu 30 sekund si změřte puls na dané arterii, vynásobte 2 a zapište je do tabulky Tab. 

2. Srovnejte naměřené hodnoty pulsu. Kde se měřil puls nejlépe, zda jste naměřili stejné 

hodnoty, zda jste nějakou hodnotu naměřili atd.   

2.5.2 Postup k bodu č. 2 zadání 

Každý ve skupině si vypočítá svou maximální tepovou frekvenci. 

2.5.3 Postup k bodu č. 3 zadání 

1. Nejdříve provedete měření pulsu v klidu. A to tak, že přiložíte tři prsty (ukazovák, 

prostředník a prsteník) na vřetenní tepnu na zápěstí (pokud tep necítíte, tak zkuste 

změřit např. na a. carotis). Po dobu jedné minuty počítejte počet pulsů. Měření 

opakujte třikrát, hodnoty zapisujte do tabulky Tab. 3 a vypočtěte průměrnou 

hodnotu pulsu. Vše opakujte pro druhou osobu.  
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Vypočtenou průměrnou hodnotu vyneste do grafu v závislosti na čase a porovnejte 

ji s druhou měřenou osobou. 

2. Měření pulsu při zátěži provedete tak, že vykonáte 30 dřepů (trénovanější jedinci 

provedou 40-50 dřepů, aby jejich TF byla znatelnější). Následně pak změříte 

tepovou frekvenci po dobu 1 minuty a zapíšete do tabulky Tab. 4. To samé 

opakujte pro druhou osobu. Hodnoty pulsů vyneste do grafu a porovnejte je mezi 

sebou. 

 

Obr. 1 Měření pulsu. 

2.5.4 Postup k bodu č. 4 zadání 

1. Proveďte Step test. Připravte si stupínek o výšce zhruba 45 cm pro ženy, 50 cm pro 

muže. Testovaná osoba umístí jednu nohu na stupínek a druhou nechá na zemi. Po 

dobu max. 5 minut (může být i méně, dle výdrže) testovaná osoba vystupuje na 

tento stupínek a při tom střídá nohy (viz. Obr. 2). Výstup musí probíhat v rytmu  

30 výstupů za 1 minutu. Ničeho se při testování nepřidržujte. Po skončení zátěže si 

testovaná osoba sedne a druhá osoba ji bude měřit puls v 30 sekundových časových 

úsecích. Naměřené hodnoty zapište do tabulky Tab. 5 a vytvořte graf. Vše opakujte 

pro druhou osobu. Naměřené hodnoty porovnejte mezi sebou.  
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Obr. 2 Postup při výkonu Step testu. 

2. Vypočítejte index zdatnosti. 

2.5.5 Postup k bodu č. 5 zadání 

Spusťte soubor s názvem GUI_zatez. Zobrazí se Vám okno Editoru s názvem 

GUI_zatez.m, kde jsou napsány zdrojové kódy pro správné fungování grafického 

uživatelského rozhraní. Okno GUI_zatez spusťte kliknutím myši na tlačítko  , které se 

nachází v horní liště Editoru. Po spuštění se zobrazí aplikace, ve které budete pracovat.  

Do prázdného bílého okna zadejte svou naměřenou klidovou TF z předešlého cvičení. 

Následně klikněte myší na tlačítko Ok. Vaše zadané hodnoty se uloží do prostředí Matlabu. 

Pro vykreslení křivky do grafu pak klikněte na tlačítko Vykreslit. Zobrazí se Vám dvě 

křivky (viz. Obr. 3), kdy světle modrá křivka značí předem stanovené hodnoty průměrně 

zdatného člověka a fialová křivka zobrazí hodnoty Vaše. Pro snadnější uložení grafu 

stiskněte tlačítko Ulozeni grafu. Zobrazí se speciální okno s názvem Figure 1 (viz. Obr. 4). 

V tomto grafu jsou zobrazeny 4 křivky zkoumaných lidí a jedna křivka zobrazuje Vaše 

hodnoty. Graf, který se zobrazí, si uložíte tímto způsobem: Edit → Copy Figure → 

CTRL + V a vložíte ho do Vámi zvoleného souboru. Pro lepší pochopení a orientaci 

v modelu stisknete tlačítko Otevreni modelu a celý model se zobrazí v prostředí Simulinku. 

Při stisknutí tlačítka Napoveda se zobrazí soubor s nápovědou a postupem. Po vykonání 

tohoto úkolu stiskněte tlačítko Konec. Celá aplikace se ukončí a zavře.  

Celý proces zopakujte i pro druhou osobu. Vygenerované grafy popište. (Jak se změnila 

křivka? Čím je to způsobeno? Porovnejte svou křivku s křivkami zkoumaných osob). 
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Obr. 3 Grafické uživatelské rozhraní. 

Funkce jednotlivých tlačítek: 

 Tlačítko Ok – slouží jako potvrzení zadané hodnoty v edit textu s názvem 

Klidová TF a k uložení do prostředí Matlabu. 

 Tlačítko Vykresleni – po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vykreslení grafů. 

 Tlačítko Otevreni modelu – slouží k otevření modelu vytvořeného 

v programu Simulink. 

 Tlačítko Konec – slouží k ukončení a zavření okna GUI_zatez. 

 Tlačítko Ulozeni grafu – po stisknutí tlačítka dojde otevření samostatného 

okna Figure 1 a zobrazí se graf s křivkami jednotlivých lidí. Toto tlačítko 

také slouží k uložení grafu. 

 Tlačítko Napoveda – slouží k použití nápovědy. 
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Obr. 4 Porovnání jednotlivých měření. 

2.6 Výsledky 

1. Na jakých místech lidského těla se dá měřit puls? Změřený puls zapište do tabulky. 

Porovnejte naměřené hodnoty pulsu mezi sebou. 

Tab. 1 Naměřené hodnoty pulsu na různých místech těla. 

 Student a. carotis a. temporalis a. brachialis a. radialis 

TF [tep/min] 

Student 1     

Student 2     

 

2. Vypočtěte každý svou maximální tepovou frekvenci. 

3. Naměřené hodnoty tepové frekvence v klidu a při zátěži. Naměřené výsledky 

zpracujte do tabulky. Vykreslete graf závislosti průměrné klidové tepové frekvence 

a frekvence při zátěži na čase. Jednotlivá měření porovnejte mezi sebou. 
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Tab. 2 Naměřené hodnoty pulsů v klidu. 

Student Puls v klidu [tep/min] 

Student 1 

 

 

 

Průměr  

Student 2 

 

 

 

Průměr  

 

Tab. 3 Naměřené hodnoty pulsů po zátěži. 

Student Puls při zátěži [tep/min] 

Student 1  

Student 2  

 

4. Step test. Naměřené hodnoty zapište do tabulky a vyneste do grafu. Jednotlivá 

měření porovnejte mezi sebou. Vypočítejte index zdatnosti a určete si svou 

fyzickou zdatnost. 

Tab. 4 Naměřené hodnoty pulsů po Step testu. 

 Student 0 - 0,5 [min] 1 – 1,5 [min] 2 – 2,5 [min] 

TF [tep/min] 
Student 1    

Student 2    

 

5. Svou naměřenou hodnotu klidové tepové frekvence zadejte do předem 

pojmenované kolonky přiloženého uživatelského rozhraní GUI_zatez v programu 

MatLab Simulink. To samé udělejte i pro druhou osobu. Vygenerovaný graf si 

uložte jako obrázek a popište (vzhled křivky, čím se liší, proč to tak je, porovnejte 

svou křivku s křivkami zkoumaných osob a s člověkem s průměrnou fyzickou 

kondicí). 
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2.7 Kontrolní otázky 

1. Co je to tepová frekvence? 

2. Co je to maximální tepová frekvence a jaká je její hodnota a jaký je Váš výsledek? 

3. Jaký je minutový srdeční výdej v klidu? 

4. Jaké jsou přístroje pro měření tepové frekvence?  

5. K čemu slouží blok saturace? (Pomůže Vám, když si Otevřete model v okně GUI_zatez 

a rozkliknete si blok) 

 

Obr. 5 Model závislosti tepové frekvence na fyzické zátěži. 

6. V jakých jednotkách je fyzická zátěž?  
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Příloha VI – Vypracovaná laboratorní úloha. 

1. Měření tepové frekvence v závislosti na fyzické zátěži 

2. Cíl úlohy 

Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 Nahmatat si puls, např. na krkavici (arteria carotis), na spánkové tepně (arteria 

temporalis), na tepně pažní (arteria brachialis) aj. 

 Změřit puls (v klidu, při zátěži). 

 Vypočítat maximální tepovou frekvenci. 

 Provést fyzický test – Step test. 

 Zjistit fyzickou kondici a trénovanost. 

 Jak se mění tep a jak pracuje lidský organismus při zátěži. 

2.1 Zadání 

1. Vyzkoušejte si, kde se všude dá měřit puls. 

2. Vypočtěte maximální tepovou frekvenci. 

3. Změřte hodnoty pulsu v klidu a při zátěži.  

4. Proveďte Step test. 

5. Své hodnoty klidové a maximální tepové frekvence zadejte do přiloženého 

uživatelského rozhraní v programu MatLab Simulink. 

2.2 Použité vybavení 

 Stopky 

 Bedýnka, stupínek nebo židle ve výši 45 cm pro ženy (50 cm pro muže). 
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2.3 Pracovní postup 

2.3.1. Postup k bodu č. 1 zadání 

Vyzkoušeli jsme si, na jakých místech lidského těla se dá měřit puls, např. na krkavici 

(arteria carotis), na spánkové tepně (arteria temporalis), na tepně pažní (arteria brachialis) 

aj. Po dobu 30 sekund jsme si změřili puls na a. carotis, a. temporalis, a. brachialis  

a a. radialis, změřené hodnoty jsme vynásobili 2 a zapsali je do tabulky Tab. 2. Naměřené 

hodnoty pulsu jsme srovnali mezi sebou. 

2.3.2. Postup k bodu č. 2 zadání 

Každý ve skupině jsme si vypočítali svou maximální tepovou frekvenci. 

2.3.3. Postup k bodu č. 3 zadání 

1.  Nejdříve jsme provedli měření pulsu v klidu. A to tak, že jsme si přiložili tři prsty 

(ukazovák, prostředník a prsteník) na vřetenní tepnu na zápěstí. Po dobu jedné 

minuty jsme počítali počet pulsů. Měření jsme opakovali třikrát, hodnoty jsme si 

zapsali do tabulky Tab. 3 a vypočetli průměrnou hodnotu pulsu. Vše jsme 

opakovali pro druhou osobu. Vypočtenou průměrnou hodnotu jsme vynesli do 

grafu v závislosti na čase a porovnali jsme ji s druhou měřenou osobou. 

2.  Měření pulsu při zátěži jsme provedli tak, že jsme vykonali 30 dřepů (trénovanější 

jedinci provedou 40-50 dřepů, aby jejich TF byla znatelnější). Následně jsme pak 

změřili tepovou frekvenci po dobu 1 minuty a zapsali ji do tabulky Tab. 4. To samé 

jsme opakovali pro druhou osobu. Hodnoty pulsů jsme vynesli do grafu a porovnali 

je mezi sebou. 

 

Obr. 1 Měření pulsu. 
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2.3.4. Postup k bodu č. 4 zadání 

1.  Provedli jsme Step test. Připravili jsme si stupínek o výšce zhruba 45 cm pro ženy, 

50 cm pro muže. Testovaná osoba umístila jednu nohu na stupínek a druhou nechala 

na zemi. Po dobu max. 5 minut (může být i méně, dle výdrže) testovaná osoba 

vystupovala na tento stupínek a při tom střídala nohy (viz. Obr. 2). Výstup probíhal 

v rytmu 30 výstupů za 1 minutu. Ničeho jsme se při testování nepřidržovali. Po 

skončení zátěže si testovaná osoba sedla a druhá osoba ji měřila puls v  

30 sekundových časových úsecích. Naměřené hodnoty jsme zapsali do tabulky Tab. 

5 a vytvořili graf. Vše jsme opakovali pro druhou osobu. Naměřené hodnoty jsme 

porovnali mezi sebou.  

 

Obr. 2 Postup při výkonu Step testu. 

2. Vypočítali jsme index zdatnosti. 

2.3.5. Postup k bodu č. 5 zadání 

Spustili jsme soubor s názvem GUI_zatez. Zobrazilo se nám okno Editoru s názvem 

GUI_zatez.m. Okno GUI_zatez, jsme spustili kliknutím myši na tlačítko  . Po spuštění, 

se nám zobrazila aplikace. Do prázdného bílého okna jsme zadali svou naměřenou 

klidovou TF. Následně jsme klikli myší na tlačítko Ok. Aby se nám vykreslily křivky do 

grafu, klikli jsme na tlačítko Vykreslit. Zobrazily se nám dvě křivky. Pro snadnější uložení 

grafu stiskněte tlačítko Ulozeni grafu. Zobrazí se speciální okno s názvem Figure 1. Graf 

s vykreslenými křivkami jsme si uložili dle následujícího postupu: Edit → Copy Figure → 

CTRL + V. Pro lepší pochopení a orientaci modelu jsme stiskli tlačítko Otevření modelu  

a celý model se nám zobrazil v prostředí Simulinku.  
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Následně jsme stiskli tlačítko Napoveda, kde se nám zobrazil soubor s nápovědou  

a postupem. Po dokončení tohoto úkolu jsme stiskli tlačítko Konec a celá aplikace se 

ukončila a zavřela. Celý proces jsme zopakovali i pro druhou osobu. Vygenerované grafy 

jsme popsali. 

2.4 Výsledky 

1. Na jakých místech lidského těla se dá měřit puls? Změřené pulsy zapište do tabulky. 

Porovnejte naměřené hodnoty pulsu mezi sebou.  

Puls se dá měřit na krkavici (arteria carotis), na spánkové tepně (a. temporalis), na 

tepně pažní (a. brachialis), na stehenní tepně (a. femoralis), na vřetenní tepně  

(a. radialis). 

Tab. 1 Naměřené hodnoty pulsu na různých místech těla. 

2. Vypočtěte každý svou maximální tepovou frekvenci. 

Výpočet maximální tepové frekvence: 

Barbora:  

MaxTF = 226 – věk 

MaxTF = 226 – 21 = 199 tep/min 

 

Vojtěch:  

MaxTF = 220 – věk 

MaxTF = 220 – 23 = 197 tep/min 

  

 Student a. carotis a. temporalis a. brachialis a. radialis 

TF 

[tep/min] 

Barbora ano ano ano ano 

Vojtěch ano 
špatně 

hmatatelná 

špatně 

hmatatelná 
ano 
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3. Naměřené hodnoty tepové frekvence v klidu a při zátěži. Naměřené výsledky 

zpracujte do tabulky. Vykreslete graf závislosti průměrné klidové tepové frekvence  

a frekvence při zátěži na čase. Jednotlivá měření porovnejte mezi sebou. 

 

Tab. 2 Naměřené hodnoty pulsů v klidu. 

Student Puls v klidu [tep/min] 

Barbora 

76 

78 

75 

Průměr 76 

Vojtěch 

66 

65 

69 

Průměr 67 

 

 

Graf 1 Hodnoty TF v klidu. 

Měření TF se odehrávalo v klidu. Změřili jsme si třikrát po sobě TF po dobu jedné minuty. 

Z těchto hodnot jsme si vypočítali průměrnou hodnotu TF. Barbora měla TF 76 tep/min  

a Vojtěch 67 tep/min. Klidová TF u fyzicky i psychicky zdatného člověka se pohybuje 

kolem 65 – 75 tep/min, ale během dne se může měnit. Barbora měla TF o něco vyšší než 

Vojtěch. To mohlo být způsobeno měřením TF v odpoledních hodinách, nervozitou, 

podáním kávy, věkem, pohlavím. Čím je TF menší, tím je člověk více trénovanější. 
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Příklad výpočtu průměrné hodnoty: 

 ̅  
           

 
 

        

 
       ̇           

 

Tab. 3 Naměřené hodnoty pulsů po zátěži. 

Student Puls při zátěži [tep/min] 

Barbora 150 

Vojtěch 94 

 

 

Graf 2 Hodnoty TF po zátěži.  

Měření TF se odehrávalo po výkonu 30 dřepů. Po tomto výkonu jsme si hned změřili TF 

po dobu jedné minuty. Barbora měla TF 150 tep/min a Vojtěch 94 tep/min. Po zátěži se 

obou osobám zvýšila TF. Naměřené hodnoty se mezi sebou lišily. U Barbory je vidět, že je 

zřejmě trénovanější, neboť po krátkém výkonu ji náhle stoupla TF, což se stává  

u sportovců.  
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4. Step test. Naměřené hodnoty zapište do tabulky a vyneste do grafu. Jednotlivá 

měření porovnejte mezi sebou. Vypočítejte index zdatnosti a určete si svou fyzickou 

zdatnost. 

Tab. 4 Naměřené hodnoty pulsů po Step testu. Výpočet indexu zdatnosti: 

 Student 0 – 0,5 [min] 1 – 1,5 [min] 2 – 2,5 [min] 

TF [tep/min] 
Barbora 65 46 45 

Vojtěch 60 54 46 

Barbora: 

   
                       

               
 

       

            
        ̇    

 

Vojtěch: 

   
                       

               
 

       

            
    

Výpočtem indexu zdatnosti jsme získali 77 bodů a 75 bodů. Tyto hodnoty odpovídají 

v přiložené tabulce vysoký průměr trénovanosti. 

 

Graf 3 Závislost TF na čase po vykonání Step testu. 

Měření TF se odehrávalo po výkonu Step testu, kdy testované osoby musely po dobu max. 

5 minut vystupovat na stupínek o výšce 45 cm pro ženy a 50 cm pro muže. Po tomto 

výkonu jsme si hned změřili TF v 30 sekundových intervalech. Z křivky je vidět, že 

Barbora měla větší MaxTF.  
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Z toho lze poznat, že je více trénovanější, neboť po krátkém výkonu jí náhle stoupla TF  

a následně došlo k ustálení TF. Tento jev nastává u sportovců. U Vojtěcha je pokles TF 

znatelně menší a postupný. 

5. Svou naměřenou hodnotu klidové tepové frekvence zadejte do předem pojmenované 

kolonky přiloženého uživatelského rozhraní GUI_zatez v programu MatLab Simulink. To 

samé udělejte i pro druhou osobu. Vygenerovaný graf si uložte jako obrázek a jednotlivá 

měření porovnejte mezi sebou (vzhled křivky, parametry klidové TF, čím se liší, proč to tak 

je). 

Naměřené hodnoty klidové TF: 

Barbora: 76 tep/min 

Vojtěch: 67 tep/min 

Z předešlého úkolu jsme použili naměřené hodnoty klidové TF, které jsme zadaly do 

předem stanovené kolonky. Po potvrzení hodnoty a spuštění se nám vykreslily tyto grafy: 

 

Graf 4 Porovnání hodnot Barbory s ostatními skupinami lidí. 
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Graf obsahuje pět křivek. Jednotlivé křivky jsou barevně odlišeny a každá barva značí 

testovanou skupinu lidí. Naměřené hodnoty Barbory jsou označeny fialovou barvou, které 

porovnáme s hodnotami průměrně zdatného člověka, které jsou označeny světle modrou. 

Obě křivky se od sebe liší a to počáteční hodnotou. Světle modrá křivka má počáteční TF 

65 min
-1

, kdežto fialová 76 min
-1

. Když jsme si rozklikli model vytvořený v Simulinku, 

zjistili jsme, že u světle modré křivky nastaly změny hodnot, kdy od 60 – 120s, byla 

přidána zátěž 50 W. V tomto čase dochází ke skoku, kdy TF dosahovala 90 min
-1

. Od 

120 – 360s, byla přidána zátěž 150 W, kdy frekvence začala lehce stoupat, pak došlo 

k ustálení a TF dosáhla ke konci testování 158 min
-1

. U fialové křivky byl čas a přidaná 

zátěž stejná, jen se měnily hodnoty 1/min. Kdy od 60 – 120s a zátěží 50 W došlo ke skoku 

s TF 103 min
-1

. Od 120 – 360 s a přidanou zátěží 150 W frekvence stoupla a ustálila se na 

198 min
-1

. Jediné co mají křivky společné, je čas, který je 360s. 

 

Graf 5 Porovnání hodnot Vojtěcha s ostatními skupinami lidí. 

Graf obsahuje pět křivek. Jednotlivé křivky jsou barevně odlišeny a každá barva značí 

testovanou skupinu lidí. Naměřené hodnoty Vojtěcha jsou označeny fialovou barvou, které 

porovnáme s hodnotami průměrně zdatného člověka, které jsou označeny světle modrou. 

Obě křivky se od sebe liší a to počáteční hodnotou. Světle modrá křivka má počáteční TF 

65 min
-1

, kdežto fialová 67 min
-1

.  
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Když jsme si rozklikli model vytvořený v Simulinku, zjistili jsme, že u modré křivky 

nastaly změny hodnot, kdy od 60 – 120s, byla přidána zátěž 50 W. V tomto čase dochází 

ke skoku, kdy TF dosahovala 90 min
-1

. Od 120 – 360s, byla přidána zátěž 150 W, kdy 

frekvence začala lehce stoupat, pak došlo k ustálení a TF dosáhla ke konci testování  

158 min
-1

. U červené křivky byl čas a přidaná zátěž stejná, jen se měnily hodnoty 1/min. 

Kdy od 60 – 120s a zátěží 50 W došlo ke skoku s TF 92 min
-1

. Od 120 – 360 s a přidanou 

zátěží 150 W frekvence stoupla a ustálila se na 188 min
-1

. Jediné co mají křivky společné, 

je čas, který je 360s. 

U jedinců, kteří požili atropin, měli před testováním nízký nárůst tepové frekvence a došlo 

k téměř rovnoměrnému ustálení, neboť atropin způsobuje blokaci parasympatického 

nervového systému. Jejich frekvence byla nejvyšší. U jedinců s ischemickou chorobou 

srdeční došlo k zvýšení frekvence a ustálení na 100 min
-1 

a pak následnému vzrůstu.  

U atletů lze vidět rychlý nárůst frekvence během krátkého časového intervalu a následný 

ustálený stav. Jejich frekvence je nejnižší. U lidí s průměrnou kondicí se klidová frekvence 

pohybuje kolem 65 min
-1

. V grafu jde vidět, že frekvence začala lehce stoupat a pak se 

frekvence ustálila a pak nastal nárůst. 

2.5 Kontrolní otázky 

1. Co je to tepová frekvence? 

Tepová frekvence nám, jednoduše řečeno, určuje počet tepů, které srdce vykoná za 

1 minutu. 

 

2. Co je to maximální tepová frekvence a jaká je její hodnota a jaký je Váš výsledek? 

Maximální tepovou frekvencí (MaxTF) rozumíme maximální výdrž, kterou je 

organismus člověka schopen při zátěži dosáhnout a krátkodobě udržet. Tato 

hodnota je u každého jedince individuální a je ovlivnitelná hlavně věkem  

a následně i tréninkem. 

Maximální tepová frekvence se pohybuje mezi 180 až 210 tep/min. 

Výpočet MaxTF u Barbory vyšel 199 tep/min a u Vojtěcha 197 tep/min. 
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3. Jaký je minutový srdeční výdej v klidu? 

Minutový srdeční výdej lze definovat jako množství krve, které komora přečerpá za 

jednu minutu. V klidu, činí minutový srdeční objem asi 5 l/min. Při jednom stahu 

vypudí srdeční komora kolem 70 ml krve. V klidovém stavu je počet stahů za 

minutu asi 70-80. 

 

4. Jaké jsou přístroje pro měření tepové frekvence?  

Přístroje pro měření tepové frekvence jsou: Kardiotachometr, Detektor R – vlny, 

Radiometrický kardiotachometr, Kardiotachometr digitální, Tachokard, Sporttester. 

  

5. K čemu slouží blok saturace? 

Blok saturace znamená maximální růst tepová frekvence. 

 

6. V jakých jednotkách je fyzická zátěž?  

Fyzická zátěž je v jednotkách Watt [W]. 
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Příloha VII – Laboratorní úloha v anglickém jazyce.  

1. Measurement of heart rate dependent on physical load 

2. Target of the Task 

In this laboratory task, you will learn: 

 Find a pulse, for example: on the carotid artery (arteria carotis), the temporal artery 

(arteria temporalis), the brachial artery (arteria brachialis) etc. 

 Measure the pulse (at rest, during exercise). 

 Calculate the maximal heart rate. 

 Do a physical test – Step test. 

 Find your physical condition and fitness. 

 How the pulse is changing and how the human body works during physical load. 

2.1 Instructions 

1. Try where the puls can be measured on human body. 

2. Calculate the maximum heart rate. 

3. Measure values od pilse in rest and during exercise.  

4. Do the Step test. 

5. Put your values of rest and maximum heart rate to attached user interface 

GUI_zatez in software MatLab. 

2.2 Expected knowledge 

It is required to study for this task: 

 http://zdravotnicky.blog.cz/0710/mereni-pulsu 

 http://behame.cz/107/tepova-frekvence-uvod 

 Chapter 10 Zátěžová funkční vyšetření - ROZMAN J. a kolektiv Elektronické 

přístroje v lékařství. 1. vydání. Praha: Academia, 2006. 408s. ISBN 80-200-1308-3. 

 Chapter 19 Fyziologie tělesné zátěže - KITTNAR O. a kolektiv Lékařská 

fyziologie. 1. vydání, Praha 7: GRADA Publishing. 2011. 800s. ISBN 978-80-247-

3068-4. 

Focus your attention on the following topics: 

 Heart rate and its measurement 

 Load tests 
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2.3 Used equipment 

 Stop-watch 

 The box, platform or chair which is 45 cm high for women and 50 cm high for men.  

2.4 Theoretical analysis 

Heart rate 

In a simplified way, the heart rate determines the number of pulses which are made by 

heart per minute. It is good indicator of heart performance and activity. Its advantage is, 

that it is easy to monitor and measure it.  

Types of heart rate: 

 Resting heart rate (KTF) – Physical and mentally competent man has about 

65 – 75 pulses/minute. Usually, we can measure this heart rate in the 

morning, after we wake up or in the evening before bed time. The trained 

people have lower heart rate and it can be about 50 pulses/minute. 

 Current heart rate (ATF) gives us the current load of the body and is 

influenced by emotional and physical stress. Current heart rate also has an 

effect on fat burning, muscles building, etc.  

 Maximum heart rate (MaxTF) means maximum stamina, which the human 

body is able to achieve during exercise and is able to hold for a short time. 

This value is individual for each human and it is effected by age and 

training.[1], [2] 

Calculation of heart rate 

Firstly, it is important to find maximum heart rate up (MaxTF) and then the heart rate can 

be derived. Maximum heart rate can be calculated: 

 For men: MaxTF = 220 – age 

For woomen: MaxTF = 226 – age. [2] 
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Pulse 

Pulse can defined as rhythmic contractions of left ventricle, which carries pressure impulse 

to arteries. Pulse is evaluated by these factors: rhythm, speed, pressure and pulse deficit.  . 

Pulse can be measured by touch close to major arteries, for example radial artery (arteria 

radialis).  

Measurement is performed by placing two fingers to the radial artery, where we feel the 

pulse of artery and measure the number of beats per minute. 

Pulse is affected by many factors, such as age, gender, physical condition, medicaments, 

psychological mood, etc. [3] 

Function of the human body during exercise 

At the beginning of the exercise, oxygen reserves from muscles are used and transport 

increases gradually. Size of oxygen deficit is still insignificant. The oxygen deficit is 

bigger at increasing load (from medium to high load). Deficit increases during exercise and 

lactic acid is produced. Human body starts to accommodate to load in balanced state.  

This state makes a balance between delivery and consumption of oxygen in body and 

between delivery and consumption of energy. Human body is able to give the best 

performance in this state. The balanced state can be described by stabilized values (output 

of heart rate and CO2, minute ventilation, consumption of oxygen). It is not possible to use 

a long-term performance in common life, because of metabolic balance. The requirement 

of active muscles to oxygen delivery and other nutrients increases during physical activity. 

The active muscles require drainage of pollutants too. Consumption of oxygen after 

stabilization is from five to twenty times higher than basal consumption.  

Almost all of the energy of healthy organism is obtained aerobic way after 2-3 minutes of 

work (medium or high load). Fats and carbohydrates are a source of energy. Speed of 

changes in oxygen intake during exercise is different for each person. Application of 

inhaled air volume is very different in trained and untrained person. Trained persons has 

quicker increasing of oxygen consumption because of higher use of oxygen. Trained 

individual gets the balanced state earlier than untrained one. It is caused by smaller oxygen 

deficiency and oxygen debt at trained individual. Blood lactate causes fast and strong 

contractions. It comes into existence by cleavage of glycogen at muscles. At the beginning 

of exercise the lactic acid starts washing out to blood circulation. Wash out is dependent on 

the creation of the acid in the muscles. After exercise, the lactic acid is quickly dismantled 

by re-oxidation in executive muscles and it is caught by livers and kidneys. [4] 
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Step test 

The aim of this test is to determine the index of fitness. This index allows us to determine 

physical condition of each individual.  

Calculation of the Fitness Index: 

 
   

                              

               
 

 

 

(1) 

 

Tab. 1 Evaluation of fitness index. 

Points Evaluation 

bellow 50p poor physical fitness 

55 – 64p low average 

65 – 79p high average 

80 – 89p strong 

90p and more very strong 

[5], [6] 

2.5 Workflow 

2.5.1 Process to point n.1 instructions 

Try to specify where the pulse can be measured on the human body. For example, the 

carotid artery (arteria carotis), the temporal artery (arteria temporalis), the brachial artery 

(arteria brachialis), etc. Measure the pulse on chosen artery for 30 seconds, multiply by 2 

and write your results to table Tab. 2. Compare measured values of pulse. Where was the 

best spot to measure? Have you measured the same values? Have you measured any value? 

Etc.  

2.5.2 Process to point n.2 instructions 

Everyone calculates own maximum heart rate. 
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2.5.3 Process to point n.3 instructions 

1. Firstly, make the measurement of pulse at rest. Do it by three fingers (index finger, 

middle finger and ring finger) that put on the radial artery at the wrist (if you do not 

feel the pulse, so try to measure it on the carotid artery). Count the number of 

pulses for one minute. Repeat the measurement three times and write the values to 

table Tab. 3 and calculate the average value of the pulse. Now, second person 

repeats everything.  

2. Do the measurement of the pulse during exercise by 30 squats (trained individuals 

do 40-50 squats, so that their heart rate could be noticeable). Then, measure your 

heart rate for 1 minute and write the values to table Tab. 4. Do the same procedure 

for second person. Put the values of pulses to plot and compare them between you.  

 

Pic. 1 Measurement of pulse. 

2.5.4 Process to point n.4 instructions 

1. Do the Step test. Prepare the platform which is high about 45 cm for women and 50 

cm for men. Tested person puts one foot on the platform and the other leaves on the 

floor. Tested person climbs on the platform for maximum 5 minutes (the time can 

be shorter, it depends on stamina) and changes foots during this exercise (Pic. 2) 

Climbing should be in rhythm 30 outputs per 1 minute. Do not hold anything 

during testing. After exercise finishes, tested person sits down and other person will 

measure the pulse in 30 second sections. Write measured values to table Tab. 5 and 

create a Plot. Repeat everything for second person. Compare measured values 

between you.  
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Pic. 2 Process of Step test. 

2. Calculate the fitness index. 

2.5.5 Process to point n.5 instructions 

Open the file named GUI_zatez. The editor window titled GUI_zatez.m shows you. The 

source codes for correct running of graphic user interface are written there. Window 

GUI_zatez will be opened by clicking the mouse to button , which is situated on the top 

toolbar of Editor. After starting, the application you will work in, will be showed. 

Write your measured rest heart rate from the previous exercise to the empty white window. 

Then, click the mouse on the OK button. Your entered values will save to Matlab. Click on 

the Vykreslit Button to plot the curve in the graph. You will see two curves (Pic. 3), when 

the light blue curve indicates predetermined values of average skilled man and purple 

curve indicates your values. You can press Ulozeni_grafu button to save the graph easier. 

The special window called Figure_1 (Pic. 4) will be opened. This graph shows you four 

curves of examined people and one curve shows your values. Save the graph this way: 

Edit → Copy Figure → CTRL + V and paste it to the chosen file vložíte. 

Press the Otevreni modelu button to better understanding the problem. Whole model will 

be opened in Matlab Simulink. When you press the Napoveda button, the help and process 

will be displayed. After processing this task, press the Konec button. The whole 

application will be terminated and closed. Repeat the procedure for other person. Describe 

generated graphs (How has the curve changed? What caused that? Compare your curve to 

curves of other examined persons) 
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Pic. 3 Graphical user interface. 

The function of each button: 

 Button Ok – Confirms the entered values in edit text called Klidová TF and 

serves for saving to the Matlab environment. 

 Button Vykresleni – When you press this button, the graph will be rendered. 

 Button Otevreni modelu – opens a model created in Simulink program. 

 Button Konec –terminates and closes the GUI_zatez window. 

 Button Ulozeni grafu – After pressing the button, a separate window Figure 

1 will be opened open, and the graph with curves of individual people will 

be showen. This button is also used to save the graph. 

 Button Napoveda – Opens the help. 

 

time [s] 

Model dependence of heart rate on physical activity 

Person with average physical fitness 

My measured parameters 

Person with average physical 

fitness 

 

Setting parametr: 
Resting HR [tep/min] 
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Obr. 4 Comparison of particular measurements. 

2.6 Results 

1. On what locations of the human body can be the pulse measured? Write the 

measured pulse to the table. Compare measured values between you and your co-

workers. 

Tab. 2 Measured values of pulse at different locations on body. 

 Student a. carotis a. temporalis a. brachialis a. radialis 

HR [pulse/min] 

Student 1     

Student 2     

 

2. Calculate all your maximum heart rate. 

3. Measured values of heart rate in rest and during exercise. Put the measured results 

to table. Plot a graph of the average resting heart rate and frequency at load. 

Individual measurements compare with one another. 

  

time [s] 

Comparison of HR dependence on time in 4 groups of people 

People using 2 mg atropine 

Patients with coronary artery disease 

Athletes 

Person with average physical fitness 

My measured parameters 
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Tab. 3 Measured values of pulses at rest. 

Student Pulse in rest [pulse/min] 

Student 1 

 

 

 

Average  

Student 2 

 

 

 

Average  

 

Tab. 4 Measured values of pulses after exercise. 

Student 
Puls during exercise 

[pulse/min] 

Student 1  

Student 2  

 

4. Step test. Write measured values to table and create graph. Individual 

measurements compare with co-workers. Calculate fitness index and  

Vypočítejte index zdatnosti and specify your fitness level. 

Tab. 5 Measured values of pulses after Step test. 

 Student 0 - 0,5 [min] 1 – 1,5 [min] 2 – 2,5 [min] 

HR [tep/min] 
Student 1    

Student 2    
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5. Enter your measured value of rest heart rate into pre-named box in user interface 

GUI_zatez in software Matlab Simulink. Do the same process for other person. 

Save generated graph as a picture and describe it (appearance of curve, how does it 

differ, why is this so, compare your curve to curves of other examined persons and 

of man of average physical condition. 

2.7 Control questions 

1. What is the heart rate? 

2. What is the maximum heart rate and what is its value? What is your result?  

3. What is the minute cardiac output at rest? 

4. What are the instruments for heart rate measuring? 

5. What is the saturation block for? (It helps you, if you open model in GUI_zatez 

window then open the) 

 

Obr. 5 Model dependence of heart rate on physical activity. 

6. In what units is the physical load?  


