Národné športové centrum

Člnkový beh - Beeper
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O vytrvalostnom člnkovom behu
Vytrvalostný člnkový beh je medzinárodne uznaný štandardizovaný diagnostický nástroj na zisťovanie úrovne
aeróbnych schopností (bežeckej vytrvalostnej schopnosti) a nepriame stanovenie maximálnej spotreby kyslíka.
Autorom testu bol Profesor Luc Léger v roku 1983.
Pri využívaní vytrvalostného člnkového behu sa pre účely nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka
využíva známa, štatisticky významná závislosť medzi výkonom v motorickom teste vytrvalostného charakteru
(napríklad prebehnutá vzdialenosť v bežeckom teste) a maximálnou spotrebou kyslíka. Takáto tesná závislosť
umožňuje na základe výkonu v motorickom teste relatívne presne odhadnúť hodnoty maximálnej spotreby kyslíka
testovanej osoby. Metóda určovania maximálnej spotreby kyslíka na základe poznania vzťahu medzi motorickým
výkonom a maximálnou spotrebou kyslíka sa nazýva nepriame stanovenie spotreby kyslíka. Hodnoty maximálnej
spotreby kyslíka zisťované touto metódou sa udávajú v mililitroch za minútu na kilogram hmotnosti [ml·kg-1·min-1
resp. ml/kg/min].
Inou alternatívou pre zisťovanie maximálnej spotreby kyslíka je zisťovanie rozdielu medzi množstvom kyslíka vo
vdychovanom a vydychovanom vzduchu pri záťažovom tzv. spiroergometrickom vyšetrení.
Aplikácia nazvaná Vytrvalostný člnkový beh predstavuje komplexný nástroj pre nepriame stanovenie maximálnej
spotreby kyslíka. Vychádza z medzinárodne uznávanej koncepcie nepriameho stanovenia maximálnej spotreby
kyslíka a spĺňa kritériá nepriameho určovania maximálnej spotreby kyslíka pre potreby školskej populácie na
Slovensku, ktoré boli zadefinované v roku 1996 testovacou batériu EUROFIT (MORAVEC, R et. al.: EUROFIT - Telesný
rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu
a šport, 1996. ISBN 80-967487-1-8.).
Na rozdiel od iných systémov umožňuje aplikácia Vytrvalostný člnkový beh vďaka svojmu technickému dizajnu
prevádzku nezávisle od 220 V - elektrickej siete. Vďaka tomuto parametru nie je využitie aplikácie limitované
dostupnosťou elektrickej siete a meranie je možné realizovať nielen v uzatvorených priestoroch, ale aj pri vhodne
zvolenom teréne mimo nich. Vzhľadom k uvedeným vlastnostiam je táto aplikácia maximálne bezpečná, čo je jej
prednosťou napríklad pri testovaní školopovinných detí alebo mladých športovcov.
Základné parametre aplikácie Vytrvalostný člnkový beh:
Aplikáciu je možné využiť pri skupinovom aj individuálnom testovaní. Počet testovaných osôb nie je limitovaný
(počet aktuálne zobrazených mien – 9).
Aplikácia umožňuje podrobnú identifikáciu testovanej osoby na základe mena, priezviska a roku narodenia.
Evidencia testovaných osôb obsahuje všetky základné antropometrické údaje (výška, hmotnosť, pohlavie...)
Aplikácia obsahuje precíznu databázu testovaných osôb podľa príslušnosti ku skupine.
Archivácia všetkých testov umožňuje sledovanie vývoja výkonnosti jednotlivcov.
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Aplikácia umožňuje tlačové výstupy nameraných hodnôt, histórie testovania a grafických zobrazení výsledkov
testov.
Aplikácia poskytuje prehľadné grafické znázornenie priebehu testu so zobrazením aktuálnej rýchlosti, stupňa a
úseku zaťaženia, zobrazenia aktuálneho času dobehu k méte, celkovej prebehnutej vzdialenosti a ďalších
parametrov testu.
Systém umožňuje akustickú signalizáciu pre ukončenie úseku a pre prechod na vyšší stupeň zaťaženia.
Aplikácia Vytrvalostný člnkový beh poskytuje užívateľovi možnosť intuitívneho nastavenia dôležitých parametrov
testu a exaktného záznamu dát. Súčasne umožňuje vyhodnotenie získaných dát a automatickú kalkuláciu
maximálnej spotreby kyslíka (ml·kg-1·min-1) individuálne pre každého testovaného bežca bezprostredne po
ukončení testu. Aplikácia automaticky zaradí testovaného športovca do výkonnostnej kategórie (na základe
referenčných dát populačných noriem) na základe nameraného výsledku a v závislosti od veku a pohlavia.
Aplikácia Vytrvalostný člnkový beh je vhodná na individuálnu diagnostiku, testovanie väčšieho množstva bežcov,
klinické skríningové vyšetrenia a zber dát pre vytváranie výkonnostných noriem.
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Aplikácia pre mobilné zariadenia
Inštalácia aplikácie
Inštalácia aplikácie prebehne po kliknutí na odkaz na
internetovú
adresu
(https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.l
omtec.beeptest), v prehliadači vášho mobilného
zariadenia s operačným systémom Android. Aplikáciu
je taktiež možné stiahnuť v Google Play obchode,
ktorý sa nachádza v každom Android zariadení. Je
potrebné zadať do vyhľadávania „Beeper“ Pre
úspešnú inštaláciu aplikácie je potrebné byť pripojený
do internetu.

Po kliknutí na možnosť „Install“ sa objaví informácia,
ku ktorým súčastiam zariadenia bude mať aplikácia
prístup.

Po opätovnom kliknutí na možnosť „Install“ prebehne
inštalácia, o ktorej budete informovaní.

Po dokončení inštalácie systém ponúkne možnosť
aplikáciu spustiť kliknutím na možnosť „Open“.
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Pripojenie do databázy
Pred prvým začatím práce s aplikáciou je potrebné
pripojenie do databázy. Karta „pripojiť“ sa zobrazí
automaticky pri prvom spustení aplikácie. Pre
úspešné pripojenie je potrebné aktívne internetové
pripojenie.
Pripojenie do databázy je potrebné pri prvom
spustení aplikácie, po odhlásení sa z databázy a pri
zmene užívateľa. V týchto prípadoch je podmienkou
aktívne internetové pripojenie.
Pri opakovanom spustení aplikácie tým istým
užívateľom nie je potrebné sa opätovne pripájať. Po
úvodnom pripojení nie je pre prácu s aplikáciou nutné
internetové pripojenie.
Pre pripojenie do databázy slúži:
e-mail, ktorý bude mať funkciu prihlasovacieho mena,
heslo, ktoré si zvolíte pri prvom pripojení,
kód, ktorý je „9hh9y“.
Prosím, uchovajte si starostlivo prihlasovacie údaje!

Nastavenie účtu
Pre optimálnu identifikáciu nameraných výsledkov je
potrebné v menu „Nastavenia“ vyplniť položky účtu:
meno, priezvisko, telefónne číslo a názov školy. Je
potrebné byť online.
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Vytvorenie a editovanie bežca
Aplikácie umožňuje testovať len osoby, ktoré sa
nachádzajú v zozname bežcov.

Pre vytvorenie bežca kliknite v menu „Skupiny“
a „Jednotlivci“ na ikonu „Jednotlivci“ a následne na
pokyn „vytvor bežca“.

Pri vytváraní nového bežca je potrebné vyplniť
nasledujúce údaje:
Meno
Priezvisko
Pohlavie
Rok narodenia
Výška
Hmotnosť
Skupina – nepovinný údaj
Pre dokončenie úlohy vytvorenia bežca je potrebné
po zadaní údajov kliknúť na ikonu „hotovo“.
Zadané údaje sa dajú kedykoľvek upraviť v tomto
menu kliknutím na meno bežca a ikonu „upraviť“.
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Vymazanie bežca
Pre vymazanie bežca zo zoznamu jednotlivcov je
potrebné kliknúť na krížik, ktorý sa nachádza
v rovnakom riadku ako meno bežca. Vymazanie zo
zoznamu jednotlivcov spôsobí úplné odstránenie
bežca z aplikácie.
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Vytvorenie a editovanie skupiny
Pre zlepšenie prehľadnosti pri testovaní umožňuje
aplikácia vytvoriť skupiny a priradiť jednotlivých
bežcov do vytvorených skupín (napr. podľa názvu
tried, krúžkov alebo športov).

Pre vytvorenie skupiny kliknite v menu „Skupiny“
a „Jednotlivci“ na ikonu „Skupiny“ a následne na
ikonu „Vytvor skupinu“...

...následne po zadaní
kliknutím na „Vytvoriť“.

názvu

skupiny potvrdiť
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Editovanie skupiny
Pre úpravu názvu skupiny je potrebné kliknúť na
ikonu ceruzy, ktorá sa nachádza v rovnakom riadku
ako názov skupiny. V nasledujúcom dialógovom okne
je možné upraviť názov skupiny.

Vymazanie skupiny
Pre vymazanie skupiny zo zoznamu skupín je
potrebné kliknúť na krížik, ktorý sa nachádza
v rovnakom riadku ako názov skupiny. Vymazanie zo
zoznamu skupín odstráni skupinu z aplikácie,
v dôsledku čoho bežci pridelení do skupiny stratia
svoju príslušnosť. Vymazanie skupiny nespôsobí
odstránenie bežcov zo zoznamu jednotlivcov!
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Priraďovanie bežcov do skupiny
Pre zlepšenie prehľadnosti pri testovaní umožňuje
aplikácia vytvoriť skupiny a priradiť jednotlivých
bežcov do vytvorených skupín (napr. podľa názvu
tried, krúžkov alebo športov).
Priradiť do skupiny sa dajú len bežci, ktorí už sú
vytvorení v zozname jednotlivcov.
Pre priradenie bežca do skupiny je potrebné kliknúť
na názov skupiny...

... „detail skupiny“, následne kliknúť na ikonu „pridať
bežcov“...
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...zo zoznamu bežcov kliknutím na meno bežca vybrať
tých bežcov, ktorí majú byť pridelení do danej
skupiny.

Pre dokončenie kliknite na ikonu „Vyber“.

Vymazanie bežca zo skupiny
Pre vymazanie bežca zo skupiny je potrebné kliknúť
na krížik, ktorý sa nachádza v rovnakom riadku ako
meno bežca v menu „Detail skupiny“. Vymazanie zo
skupiny odstráni bežca zo skupiny, následkom čoho
bežci pridelení do skupiny stratia svoju príslušnosť.
Vymazanie bežcov zo skupiny nespôsobí odstránenie
bežcov zo zoznamu jednotlivcov!
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Vymazanie zo skupiny signalizuje chýbajúci názov
skupiny pod menom bežca v zozname jednotlivcov.
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Vytvorenie testu a testovanie
Aplikácia umožňuje vykonanie testu na 20 a 15
metrových úsekoch, ktoré sú pre vytrvalostný člnkový
beh najpoužívanejšie.
Pred začatím testovania je potrebné vytvoriť nový
test v menu „Testy“.

Pre vytvorenie nového testu je potrebné kliknúť na
ikonu zobrazujúcu dĺžku úseku (napr. 20 m). Po
zadaní názvu testu sa všetky výsledky tohto
konkrétneho merania budú ukladať pod zadaným
názvom testu.
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Po vytvorení a pomenovaní testu je potrebné priradiť
skupiny alebo jednotlivcov, ktorí budú testovaní.

Pre pridanie skupiny je potrebné v sekcii „Skupiny“
kliknúť na riadok, v ktorom je zobrazený názov
skupiny a dokončiť kliknutím na ikonu „Pridať“.

15

Pre pridanie bežca je potrebné v sekcii „Jednotlivci“
kliknúť na riadok, v ktorom je zobrazené meno bežca,
a operáciu dokončiť kliknutím na ikonu „Pridať“.

Spustenie testu
Po vybraní bežcov je možné spustiť test kliknutím na
ikonu „Spustiť test“.
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Pre lepšie pripravenie bežcov ako aj examinátora na
test predchádza úvodnému zvukovému signálu, ktorý
signalizuje začiatok testu 5 sekundové odpočítavanie.

Po skončení odpočítavania nasleduje zvukový signál,
ktorý signalizuje začiatok testu, a na obrazovke sa
objaví zobrazenie priebehu testu.

Počas priebehu testu sú na obrazovke zobrazované:
Aktuálny zostávajúci čas dobehu k méte [s].
Celková prebehnutá vzdialenosť [m].
Aktuálna rýchlosť [km.h-1].
Aktuálny stupeň zaťaženia.
Aktuálny úsek zobrazeného stupňa zaťaženia.
Mená testovaných bežcov s ich aktuálnym
VO max [ml.kg-1.min-1].
2
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Ukončenie testovania
Pre správnu funkčnosť aplikácie je potrebné ukončiť
testovanie bežcov, ktorí prestali plniť kritériá
testovania (napr. nedokáže už ďalej udržať stanovené
tempo). Tým sa uloží ich individuálny výkon do
výsledkov a prebehne hodnotenie podľa populačných
noriem.
Pre individuálne ukončenie testu je potrebné kliknúť
na ikonu „Stop“, ktorá sa nachádza v rovnakom
riadku ako meno bežca, ktorého účasť v teste chcem
ukončiť.
Aplikácia disponuje funkciou, ktorá umožňuje po
nechcenom kliknutí na ikonu „Stop“ a vyradení bežca
znovu bežca zaradiť do testovania. Pre opätovné
zaradenie do testovania stačí kliknúť na ikonu „Štart“
v riadku, v ktorom sa nachádza meno omylom
vyradeného bežca. Je dôležité, aby opätovné
zaradenie do testovania prebehlo v tom istom úseku
ako jeho vyradenie.
Celkové ukončeniu testu sa uskutoční automaticky po
skončení posledného bežca. V prípade potreby je
možné test celkovo ukončiť kliknutím na ikonu
„Ukončiť test“.
Bezprostredne po skončení testu sa na obrazovke
objaví výsledok testu, ktorý obsahuje:
názov testu,
dátum testovania,
dĺžku úseku,
počiatočnú rýchlosť,
hodnotu zvyšovania rýchlosti,
zoznam testovaných osôb
-

s hodnotou VO 2max
a hodnotením podľa populačných noriem.

Aplikácia umožňuje zoradenie mien v abecednom
poradí alebo podľa dosiahnutej hodnoty VO2max.
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Pokyny pre testovanie

odporúčame z dôvodu zachovania prehľadnosti
testovať súčasne nie viac ako 10 až 15 žiakov. Na
začiatku testu, najmä v mladších kategóriách, určuje
tempo behu examinátor. Robí to z dôvodu tendencie
mladších bežcov začať príliš rýchlo. Examinátor určuje
tempo behu tak, že beží v strede poľa a dbá na to, aby
ho bežci nepredbiehali a dodržovali ním určené
tempo.

Základným princípom vytrvalostného člnkového behu
je opakované prekonávanie 20 metrového úseku
vymedzeného dvomi čiarami podľa zvukových
signálov (krátke pípnutie), ktoré udávajú bežecké
tempo. Na začiatku testu bežec stojí za prvou čiarou,
tvárou smeruje k druhej čiare a začína test rýchlou
chôdzou, resp. poklusom tak, aby sa pri zaznení
signálu nachádzal na čiare. V presne stanovených
intervaloch prichádza k postupnému zvyšovaniu
rýchlosti behu, čo je signalizované tromi krátkymi
pípnutiami. Rýchlosť behu sa zvyšuje do momentu,
kým bežec nie je schopný synchronizovať svoj beh so
zvukovými signálmi (nie je schopný dobehnúť na čiaru
v čase zaznenia zvukového signálu). Ak sa bežec
nedotkne čiary v čase zaznenia signálu, musí sa
pokúsiť dobehnúť tento rozdiel v ďalšom úseku. Toto
platí aj pre príliš rýchly beh. Test sa končí, ak sa bežec
dvakrát po sebe nohou nedotkne čiar vo
vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny
rozdiel dvoch krokov).

Treba dohliadať na to, aby sa testovania zúčastnili len
osoby bez zdravotných problémov. V prípade
pochybností je dôležité zdravotný stav konzultovať
s rodičmi a lekárom
Test je možné realizovať v indoorových ako aj
outdoorových podmienkach. Dôležité je, aby
priestory vyhovovali z hľadiska rozmerov. Pri vyberaní
priestorov je potrebné dbať na to, aby okrem
potrebnej dĺžky 20, resp. 15 metrov ostala na oboch
stranách rezerva s dĺžkou aspoň 1 meter. Slúži na
otáčanie sa bežcov. Dôležité je, aby bol priestor
v rovine bez naklonenia a aby bol povrch tvrdý
a zabezpečený proti pošmyknutiu. Pri testovaní vonku
je potrebné vykonávať test v bezvetrí. Vhodnejšie
podmienky pre testovanie vzhľadom k minimu
vonkajších vplyvov poskytujú telocvične a športové
haly. Na vyznačenie hraničných čiar je možné použiť
farebnú lepiacu pásku, sprej alebo kriedu. Je možné
bežeckú dráhu každého bežca vyznačiť kužeľmi na
oboch stranách dráhy, tak aby vzdialenosť medzi
kužeľmi bola aspoň 1 m.

Pokyny pre bežca
Rýchlosť behu tam a späť na 20 metrových úsekoch
udáva
zvukový
signál,
ktorý
vychádza
z reproduktorov. Počiatočná rýchlosť je nízka, ale
každú ďalšiu minútu sa bude pomaly a pravidelne
zvyšovať. Je potrebné zvoliť také tempo, aby ste pri
zaznení každého zvukového signálu boli na úrovni
jednej z dvoch čiar, ktoré tvoria bežecký úsek. Test sa
končí, ak sa dvakrát po sebe nohou nedotknete čiary
pri zaznení signálu. Povolený je maximálny rozdiel
dvoch krokov. Čím viac úsekov prebehnete, tým
lepšie hodnotenie dosiahnete. Bežíte až do úplného
vyčerpania.

Hodnotiace kritérium je počet prebehnutých úsekov
v stanovenom tempe.
Po každom testovaní je potrebné výsledky
synchronizovať s centrálnou databázou (pozri časť
„Nastavenia“ → „Synchronizácia“).

Pokyny pre examinátora
Šírka bežeckej dráhy pre jednu osobu by nemala byť
menej ako 1 meter. Celková šírka plochy, na ktorej sa
test bude realizovať, nie je stanovená. Čím je šírka
väčšia, tým väčší počet bežcov je možné testovať.
V podmienkach
školskej
telesnej
výchovy
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Príklad nepriameho stanovenia
hodnoty V02max
Testovaná osoba prebehla v teste 44 úsekov, čo
znamená úroveň rýchlosti 6 (11,0 km.h-1). V tejto
úrovni prebehol ešte 4 úseky. Tomuto výkonu
zodpovedá úroveň maximálnej spotreby kyslíka
(VO2max) 34,3 [ml.kg-1.min-1]. Vzhľadom k
dosiahnutému výsledku, veku a pohlaviu testovanej
osoby je takýto výsledok populačnými normami
ohodnotený ako veľmi slabý.
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Výsledky
V menu „Výsledky" je možné zvoliť medzi zobrazením
výsledkov podľa jednotlivých realizovaných testov a
zobrazením výsledkov jednotlivých bežcov.

Zobrazenie podľa realizovaných testov
Kliknutím na kartu „Testy“ v menu „Výsledky“ sa
zobrazí
zoznam
realizovaných
testov.
Testy je možné rozlíšiť podľa názvu a dátumu
testovania.

Vymazanie testu
Kliknutím na krížik príslušného testu je možné test
vymazať.

Po kliknutí na názov testu sa zobrazí karta s detailami
testu, kde sú uvedené:
názov testu,
dátum testovania,
dĺžka úseku,
počiatočná rýchlosť,
hodnota zvyšovania rýchlosti,
zoznam testovaných osôb s
-

hodnotou VO 2max
hodnotením podľa populačných noriem.

Aplikácia umožňuje zoradenie mien v abecednom
poradí alebo podľa dosiahnutej hodnoty VO2max.
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Zobrazenie detailu bežca
Ďalším kliknutím na meno testovanej osoby sa zobrazí
karta s históriou testov zvolenej osoby, ktorá
obsahuje detaily bežca:
meno,
názov skupiny, ak bol bežec do skupiny zaradený,
pohlavie, vek, výška, hmotnosť,
grafické zobrazenie hodnôt VO2max s uvedením
presnej hodnoty, ktorú bežec dosiahol v doterajších
testoch,
zoznam testov, ktorých sa bežec zúčastnil
s uvedením:
-

názvu testu
dátumu testovania
hodnôt VO2max
hodnotenia podľa populačných noriem
prebehnutej vzdialenosti
počtu prebehnutých úsekov.
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Zobrazenie výsledkov jednotlivých bežcov
Tento typ zobrazenia umožňuje náhľad menoslovu
všetkých bežcov, ktorí sú uložení v zozname bežcov aj
s príslušnosťou ku skupine.
Kliknutím na kartu „bežci“ v menu „výsledky“ sa
zobrazí zoznam bežcov, ktorí boli testovaní.
Pod menom bežca sa nachádza príslušnosť ku
skupine, ak bol bežec do skupiny zaradený.

Zobrazenie detailu bežca
Ďalším kliknutím na meno testovanej osoby sa zobrazí
karta s históriou testov zvolenej osoby, ktorá
obsahuje detaily bežca:
meno,
názov skupiny, ak bol bežec do skupiny zaradený,
pohlavie, vek, výška, hmotnosť,
grafické zobrazenie hodnôt VO2max s uvedením
presnej hodnoty, ktorú bežec dosiahol v doterajších
testoch.
Zoznam testov,
s uvedením:
-

ktorých

sa

bežec

zúčastnil

názvu testu
dátumu testovania
hodnôt VO2max
hodnotenia podľa populačných noriem
prebehnutej vzdialenosti
počtu prebehnutých úsekov.
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Nastavenia
Menu „Nastavenia“ umožňuje:
-

nastavenie účtu,
nastavenie zvukov,
synchronizáciu dát s centrálnou databázou.

Nastavenie účtu
Pre optimálnu identifikáciu nameraných výsledkov je
potrebné v menu „Nastavenia“ vyplniť položky účtu:
meno, priezvisko, telefónne číslo a názov školy.
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Zvuky
Po presunutí tlačidla do polohy „OFF“ budú všetky
zvuky v aplikácii deaktivované. Deaktivácia sa týka ja
akustickej signalizácie tempa v teste.

Synchronizácia
Po každom testovaní je potrebné výsledky
synchronizovať s centrálnou databázou. Pre spustenie
synchronizácie je potrebné kliknúť na ikonu
„Synchronizuj“.
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Zoznam podporovaných operačných
systémov a zariadení

OS
iOS

Verzia
7.0-7.1

Úprava grafiky na
zariadenia/rozlíšenia
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5S
iPod Touch 5ht generation

Android 4.0 – 4.4.2

480x800
720x1280
1920x1080
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Verzia pre internetový prehliadač
Prístup k aplikácii
Aplikáciu je možné spustiť cez internetový prehliadač nainštalovaný
v počítači (Microsoft Explorer 9-11, Mozilla Firefox 31, Google Chrome
36) na adrese:
www.beeper.sk
Po prvom načítaní stránky je potrebné sa zaregistrovať do databázy.
Registrácia do databázy je potrebná len pri prvom spustení aplikácie.
Pre registráciu do databázy slúži:
e-mail, ktorý bude mať funkciu prihlasovacieho mena,
heslo, ktoré si zvolíte pri prvom pripojení,
kód, ktorý je „9hh9y“.
Prosím, uchovajte si starostlivo prihlasovacie údaje!

Po registrácii je potrebné sa prihlásiť do databázy. Pre prihlásenie
zadajte prihlasovacie meno (e-mail) a heslo, ktoré ste si zvolili pri
registrácii.
27

Nastavenie profilu
Pre optimálnu identifikáciu nameraných výsledkov je potrebné v menu
„Nastavenia“ vyplniť položky „Môj Profil“: meno, priezvisko, telefónne
číslo a názov školy.

Vytvorenie a editovanie bežca
Aplikácie umožňuje testovať len osoby, ktoré sa nachádzajú v zozname
bežcov.
Pre vytvorenie bežca kliknite v menu „Bežci“ na ikonu „Jednotlivci“
a následne na pokyn „Pridať bežca“.
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Pri vytváraní nového bežca je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:
Meno
Priezvisko
Pohlavie
Rok narodenia
Výška
Hmotnosť
Skupina – nepovinný údaj
Pre dokončenie úlohy je potrebné po zadaní údajov kliknúť na ikonu
„Pridať“.

Editovanie bežca
Zadané údaje sa dajú kedykoľvek upraviť v menu „Bežci“ kliknutím na
meno bežca v nasledujúcom menu „Upraviť profil“
Vymazanie bežca
Pre vymazanie bežca zo zoznamu jednotlivcov je potrebné kliknúť na
príkaz „Vymazať“, ktorý sa nachádza v rovnakom riadku ako meno
bežca. Vymazanie zo zoznamu jednotlivcov spôsobí úplné odstránenie
bežca z aplikácie.
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Vyhľadávanie bežca
Pre vyhľadanie bežca podľa mena je potrebné zadať jeho celé meno do
okna v menu „Bežci“ a kliknúť na tlačidlo „Hľadaj“. Iným spôsobom je
vyhľadávanie bežcov podľa začiatočného písmena ich mena. Stlačením
príslušného písmena na lište (príkazovom, stavovom riadku) v menu
bežci sa zobrazia všetci bežci vyhovujúci zadanému kritériu.

Vytvorenie a editovanie skupiny

Pre zlepšenie prehľadnosti pri testovaní umožňuje aplikácia vytvoriť
skupiny a priradiť jednotlivých bežcov do vytvorených skupín (napr.
podľa názvu tried, krúžkov alebo športov).

Pre vytvorenie skupiny kliknite v menu „Bežci“ na lištu „Skupiny“
a následne na ikonu „Pridať skupinu“...
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...po zadaní názvu skupiny potvrďte údaje kliknutím na príkaz „Uložiť“.

Editovanie skupiny
Pre úpravu názvu skupiny je potrebné kliknúť na názov skupiny.
V nasledujúcom dialógovom okne je možné upraviť názov skupiny.

Vymazanie skupiny
Pre vymazanie skupiny zo zoznamu skupín je potrebné kliknúť na
príkaz „Vymazať“, ktorý sa nachádza v rovnakom riadku ako názov
skupiny. Vymazanie zo zoznamu skupín odstráni skupinu z aplikácie,
v dôsledku čoho bežci pridelení do skupiny stratia svoju príslušnosť.
Vymazanie skupiny nespôsobí odstránenie bežcov zo zoznamu
jednotlivcov!
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Priraďovanie bežcov do skupiny
Pre zlepšenie prehľadnosti pri testovaní umožňuje aplikácia vytvoriť
skupiny a priradiť jednotlivých bežcov do vytvorených skupín (napr.
podľa názvu tried, krúžkov alebo športov).
Priradiť do skupiny sa dajú len bežci, ktorí už sú vytvorení v zozname
jednotlivcov.
Pre priradenie bežca do skupiny je potrebné v menu „Bežci“ kliknúť na
meno bežca a nasledujúcom menu „Upraviť Profil“ v spodnej časti
okna vybrať skupinu, do ktorej má byť bežec priradený.

Vymazanie bežca zo skupiny
Pre vymazanie bežca zo skupiny je postup obdobný ako pri pridaní do
skupiny. V menu „Bežci“ – „Upraviť Profil“ je potrebné zvoliť v riadku
„Skupina“ prázdne pole. Vymazanie zo skupiny odstráni bežca zo
skupiny, v dôsledku čoho bežci pridelení do skupiny stratia svoju
príslušnosť. Vymazanie bežcov zo skupiny nespôsobí odstránenie
bežcov zo zoznamu jednotlivcov!
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Vytvorenie testu a testovanie
Aplikácia umožňuje vykonanie testu na 20 a 15 metrových úsekoch,
ktoré sú pre vytrvalostný člnkový beh najpoužívanejšie.
Pred začatím testovania je potrebné vytvoriť nový test v menu „Test“.

Pre vytvorenie nového testu je potrebné kliknúť na ikonu zobrazujúcu
dĺžku úseku (napr. 20 m). Po zadaní názvu testu sa všetky výsledky
tohto konkrétneho merania budú ukladať pod zadaným názvom testu.
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Po vytvorení a pomenovaní testu je potrebné priradiť skupiny alebo
jednotlivcov, ktorí budú testovaní.
Pre pridanie skupiny je potrebné v menu „Skupiny“ označiť skupinu,
ktorá má byť testovaná.
Po vybraní skupiny sa stlačením tlačidla „Štart“ spustí test.

Pre pridanie bežca je potrebné v menu „Jednotlivci“ označiť bežca
(bežcov), ktorý má byť testovaný.
Po vybraní bežcov sa stlačením tlačidla „Štart“ spustí test.
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Spustenie testu
Po vybraní bežcov je možné spustiť test kliknutím na tlačidlo „Štart“.

Pre lepšie pripravenie sa bežcov ako aj pre pokojnú prípravu
examinátora na test predchádza úvodnému zvukovému signálu, ktorý
signalizuje začiatok testu, 5 sekundové odpočítavanie.

Po skončení odpočítavania nasleduje zvukový signál, ktorý signalizuje
začiatok testu, a na obrazovke sa objaví zobrazenie priebehu testu.

Počas priebehu testu sú na obrazovke zobrazované:
Aktuálny zostávajúci čas dobehu k méte [s].
Celková prebehnutá vzdialenosť [m].
Aktuálna rýchlosť [km.h-1].
Aktuálny stupeň zaťaženia.
Aktuálny úsek zobrazeného stupňa zaťaženia.
Mená testovaných.
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Ukončenie testovania
Pre správnu funkčnosť aplikácie je potrebné ukončiť testovanie bežcov,
ktorí prestali plniť kritériá testovania (napr. testovaný bežec nedokáže
už ďalej udržať stanovené tempo). Tým sa uloží ich individuálny výkon
do výsledkov a prebehne hodnotenie podľa populačných noriem.
Pre individuálne ukončenie testu je potrebné kliknúť na ikonu „Stop“,
ktorá sa nachádza v rovnakom riadku ako meno bežca, ktorého účasť v
teste chcem ukončiť.
Aplikácia disponuje funkciou, ktorá umožňuje po nechcenom kliknutí
na ikonu „Stop“ a vyradení bežca znovu ho zaradiť do testovania. Pre
opätovné zaradenie bežca do testovania stačí kliknúť na ikonu „Štart“
v riadku, v ktorom sa nachádza meno vyradeného bežca. Je dôležité,
aby opätovné zaradenie do testovania prebehlo v tom istom úseku ako
jeho vyradenie.
Celkové ukončeniu testu sa uskutoční automaticky po skončení
posledného bežca.
Bezprostredne po skončení testu sa na obrazovke objaví výsledok
testu, ktorý obsahuje názov testu, dátum testovania, dĺžku úseku,
počiatočnú rýchlosť, hodnotu zvyšovania rýchlosti, zoznam
testovaných osôb s hodnotou VO 2max a hodnotením podľa
populačných noriem.
Aplikácia umožňuje zoradenie mien v abecednom poradí alebo podľa
dosiahnutej hodnoty VO2max.
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Pokyny pre testovanie

stanovená. Čím je šírka väčšia, tým väčší počet bežcov je možné
testovať. V podmienkach školskej telesnej výchovy odporúčame
z dôvodu zachovania prehľadnosti testovať súčasne nie viac ako 10 až
15 žiakov. Na začiatku testu, najmä v mladších vekových kategóriách,
určuje tempo behu examinátor. Robí to z dôvodu tendencie mladších
bežcov začať príliš rýchlo. Examinátor určuje tempo behu tak, že sám
beží v strede poľa a dbá na to, aby ho bežci nepredbiehali a dodržovali
ním určené tempo.

Základným princípom vytrvalostného člnkového behu je opakované
prekonávanie 20 metrového úseku vymedzeného dvomi čiarami podľa
zvukových signálov (krátke pípnutie), ktoré udávajú bežecké tempo. Na
začiatku testu bežec stojí za prvou čiarou, tvárou smeruje k druhej
čiare a začína test rýchlou chôdzou, resp. poklusom tak, aby sa pri
zaznení signálu nachádzal na čiare. V presne stanovených intervaloch
prichádza k postupnému zvyšovaniu rýchlosti behu, čo je signalizované
tromi krátkymi pípnutiami. Rýchlosť behu sa zvyšuje do momentu, kým
bežec nie je schopný synchronizovať svoj beh so zvukovými signálmi
(nie je schopný dobehnúť na čiaru v čase zaznenia zvukového signálu).
Ak sa bežec nedotkne čiary v čase zaznenia signálu, musí sa pokúsiť
dobehnúť tento rozdiel v ďalšom úseku. Toto platí aj pre príliš rýchly
beh. Test sa končí, ak sa bežec dvakrát po sebe nohou nedotkne čiar vo
vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny rozdiel dvoch
krokov).

Treba dohliadať na to, aby sa testovania zúčastnili len osoby bez
zdravotných problémov. V prípade pochybností je dôležité zdravotný
stav konzultovať s rodičmi a lekárom.
Test je možné realizovať v indoorových ako aj v outdoorových
podmienkach. Dôležité je, aby priestory vyhovovali z hľadiska
rozmerov. Pri vyberaní priestorov je potrebné dbať na to, aby okrem
potrebnej dĺžky 20, resp. 15 metrov ostala na oboch stranách rezerva
s dĺžkou aspoň 1 meter. Slúži na otáčanie sa bežcov. Dôležité je, aby
bol bežecký priestor v rovine, bez naklonenia. Povrch musí byť tvrdý
a zabezpečený proti pošmyknutiu sa. Pri testovaní vonku je potrebné
vykonávať test v bezvetrí. Vhodnejšie podmienky pre testovanie
vzhľadom k minimu vonkajších vplyvov poskytujú telocvične a športové
haly. Na vyznačenie hraničných čiar je možné použiť farebnú lepiacu
pásku, sprej alebo kriedu. Je možné bežeckú dráhu každého bežca
vyznačiť kužeľmi na oboch stranách dráhy tak, aby vzdialenosť medzi
kužeľmi bola aspoň 1 m.

Pokyny pre bežca
Rýchlosť behu tam a späť na 20 metrových úsekoch udáva zvukový
signál, ktorý vychádza z reproduktorov. Počiatočná rýchlosť je nízka,
ale každú ďalšiu minútu sa bude pomaly a pravidelne zvyšovať. Je
potrebné zvoliť také tempo, aby ste pri zaznení každého zvukového
signálu boli na úrovni jednej z dvoch čiar, ktoré tvoria bežecký úsek.
Test sa končí, ak sa dvakrát po sebe nohou nedotknete čiary pri
zaznení signálu. Povolený je maximálny rozdiel dvoch krokov. Čím viac
úsekov prebehnete, tým lepšie hodnotenie dosiahnete. Bežíte až do
úplného vyčerpania.

Hodnotiace kritérium je počet prebehnutých úsekov v stanovenom
tempe.

Pokyny pre examinátora
Šírka bežeckej dráhy pre jednu osobu by nemala byť menej ako 1
meter. Celková šírka plochy, na ktorej sa test bude realizovať, nie je
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Príklad nepriameho stanovenia hodnoty V02max
Testovaná osoba prebehla v teste 44 úsekov, čo znamená úroveň
rýchlosti 6 (11,0 km.h-1). V tejto úrovni prebehol ešte 4 úseky. Tomuto
výkonu zodpovedá úroveň maximálnej spotreby kyslíka (VO2max) 34,3
[ml.kg-1.min-1]. Vzhľadom k dosiahnutému výsledku, veku a pohlaviu
testovanej osoby je takýto výsledok populačnými normami
ohodnotený ako veľmi slabý.

38

Výsledky
V menu „Výsledky" je možné zvoliť medzi zobrazením výsledkov podľa
jednotlivých realizovaných testov a zobrazením výsledkov jednotlivých
bežcov.
Zobrazenie podľa realizovaných testov
Kliknutím na kartu „Testy“ v menu „Výsledky“ sa zobrazí zoznam
realizovaných testov.
Testy je možné rozlíšiť podľa názvu a dátumu testovania.
Po kliknutí na názov testu sa zobrazí karta s detailami testu, kde sú
uvedené:
názov testu, dátum testovania, dĺžka úseku, počiatočná rýchlosť,
hodnota zvyšovania rýchlosti,
zoznam testovaných osôb s
-

hodnotou VO 2max
hodnotením podľa populačných noriem.

Aplikácia umožňuje zoradenie mien v abecednom poradí alebo podľa
dosiahnutej hodnoty VO2max.
Vymazanie testu
Kliknutím na príkaz „Vymazať“ v riadku príslušného testu je možné test
vymazať.
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Zobrazenie detailu bežca
Ďalším kliknutím na meno testovanej osoby sa zobrazí karta s históriou
testov zvolenej osoby, ktorá obsahuje detaily bežca:
meno,
názov skupiny, ak bol bežec do skupiny zaradený,
pohlavie, vek, výška, hmotnosť,
grafické zobrazenie hodnôt VO2max s uvedením presnej hodnoty,
ktorú bežec dosiahol v doterajších testoch,
zoznam testov, ktorých sa bežec zúčastnil s uvedením:
-

názvu testu
dátumu testovania
hodnôt VO2max
hodnotenia podľa populačných noriem
prebehnutej vzdialenosti
počtu prebehnutých úsekov.

40

Zobrazenie výsledkov jednotlivých bežcov
Tento typ zobrazenia umožňuje náhľad menoslovu všetkých bežcov,
ktorí sú uložení v zozname bežcov, aj s ich príslušnosťou ku skupine.
Kliknutím na kartu „Bežci“ v menu „Výsledky“ sa zobrazí zoznam
bežcov, ktorí boli testovaní.
Pod menom bežca sa nachádza príslušnosť ku skupine, ak bol bežec do
skupiny zaradený.
Zobrazenie detailu bežca
Ďalším kliknutím na meno testovanej osoby sa zobrazí karta s históriou
testov zvolenej osoby, ktorá obsahuje detaily bežca:
meno,
názov skupiny, ak bol bežec do skupiny zaradený,
pohlavie, vek, výška, hmotnosť,
grafické zobrazenie hodnôt VO2max s uvedením presnej hodnoty,
ktorú bežec dosiahol v doterajších testoch.
Zoznam testov, ktorých sa bežec zúčastnil s uvedením:
-

názvu testu
dátumu testovania
hodnôt VO2max
hodnotenia podľa populačných noriem
prebehnutej vzdialenosti
počtu prebehnutých úsekov.
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Nastavenia
Menu „Nastavenia“ umožňuje:
-

zmenu hesla
nastavenie účtu,
nastavenie zvukov,
synchronizáciu dát s centrálnou databázou.

Zmena hesla
V prípade potreby umožňuje aplikácia zmenu aktuálneho hesla
potrebného pre prihlásenie.

Nastavenie profilu
Pre optimálnu identifikáciu nameraných výsledkov je potrebné v menu
„Nastavenia“ vyplniť položky „Môj Profil“: meno, priezvisko, telefónne
číslo a názov školy.
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