
Práce s údaji o osobě 
V okně Upravit osobní údaje můžete měnit nastavení důležitých údajů příslušné osoby včetně naměřených hodnot testu, druhů 
aktivity, zón TF a jednotek měření. 

V nabídce Nastavení zvolte možnost Charakteristiky osoby. 

Otevřené okno obsahuje tyto záložky:  

• Celkově 

• Hodnoty testu 

• Sporty 

• Zóny TF 

• Jednotky měření 

• Nabízené 

Aby se zabránilo smíšení důležitých údajů jednotlivých osob, má každá osoba svůj vlastní profil nastavení.  

Celkově 

Údaje o osobě 
Na záložce Celkově můžete upřesnit osobní informace: Jméno, Příjmení, Datum narození, Pohlaví, Výšku, Stupeň 
aktivity, případně Heslo a u skupin i Číslo hráče. 

Při zadání Data narození můžete příslušné datum vybrat z kalendáře zobrazeného po kliknutí na šipku vedle okénko 
s datumem. V kalendáři poklepejte na číslo rok a šipkami vyberte odpovídající rok, poté šipkami na krajích zvolte měsíc a 
nakonec kliknutím označte příslušný den. 

Heslo lze zadat pro libovolného uživatele. Po zadání hesla má k údajům o příslušné osobě přístup pouze ten, kdo dané heslo zná. 

 Pokud se rozhodnete heslo dále nepoužívat, stačí jej po přihlášení prostě smazat z kolonky Heslo. 

Pokud je uživatel přihlášen jako správce skupiny, může si bez problémů prohlížet informace o všech členech skupiny, bez 
ohledu na to, zda mají údaje kryté heslem. Stačí v okně Přihlášení (Nastavení – Změnit osobu) zaškrtnout políčko 
Přihlásit se jako správce. 

Úroveň Aktivity slouží k provedení a vyhodnocení Testu kondice. Více se o tomto testu dočtete v uživatelské příručce 
dodávané spolu s MZTF. 

Po kliknutí na ikonku Poznámkového bloku můžete vytvořit textový soubor, do nějž zadáte případné poznámky k dané osobě 
a který bude uložen do její osobní složky. Je kupříkladu vhodné u cyklistických modelů S 510, S 520, S 710 a S720 zadat do 
tohoto souboru nastavení používaného kola. 

Příbuzné téma: 
• Používání hesla 

Hodnoty testu 
Zde můžete zadat změřené či odhadované hodnoty TF a dalších ukazatelů pro příslušnou osobu. 

Hodnoty tepové frekvence 
• V tomto rámečku lze upřesnit osobní hodnoty tepové frekvence: Maximální TF, Horní práh TF, Spodní práh TF a 

Klidovou TF.  

Jiné hodnoty testu 
• VO2max – zadejte hodnotu maximální spotřeby kyslíku příslušné osoby. Ta slouží pro výpočet energetické spotřeby atp. 



Hodnotu VO2max lze nejlépe zjistit v rámci zátěžového testu v laboratoři nebo pomocí Testu kondice, jehož výstupní 
údaj – Index Kondice – odpovídá VO2max (více se o tomto testu dočtete v uživatelské příručce dodávané spolu s MZTF). 

Sporty 
Záložka Sporty slouží k definování prováděných činností a aktivit. Program automaticky nabízí tři typy činností: Běh, Cyklistiku 
a Plavání. Můžete ovšem tyto tři aktivity upravit nebo vytvořit zcela nový sport (činnost), jejíž charakteristiky vám budou nejlépe 
vyhovovat. 

V rámečku Sporty jsou vždy zobrazeny všechny činnosti používané danou osobou. 

Tlačítko „Nová“ 
Tlačítkem Nová otevřete okno pro zadání nové činnosti. 

• Jméno – název činnosti 

• Zkratka – možnost nastavení zkratky pro tuto činnost (automaticky použita u výsledků atp.) 

• Jednotka – základní jednotky činnosti (třeba ujeté kilometry či nastřílené body). Zadaná jednotka je přidána a používána na 
záložce Záznam v Deníku pro příslušnou aktivitu. 

• Nastavit zónu TF – zde zadejte zónu TF používanou při cvičení. Zaškrtnutím políčka Použít osobní TFmax sdělujete 
programu, aby při určení zón kalkuloval s tímto maximem tepové frekvence (údaj TFmax program automaticky převezme 
z příslušné kolonky na záložce Hodnoty testu. Můžete také nastavit vlastní maximum TF pro danou činnost do políčka 
Max TF. Tyto dvě funkce jsou dostupné pouze při určení zón TF na základě procentuálního vyjádření. 

• Faktor sportu – faktor používaný při výpočtu Míry úsilí. Tento faktor vyjadřuje náročnost činnosti v porovnání s ostatními 
sporty. 

Pokud nepoužíváte ukazatel Míry úsilí, nastavte Faktor sportu na hodnotu 1.00. 

Tlačítko „Upravit“ 
Tlačítko Upravit otevírá okno, v němž lze modifikovat vlastnosti vlevo vybrané a označené činnosti. Práce v okně je identická 
jako práce při zadávání nové činnosti. 

Tlačítko „Vymazat“ 
Tlačítko Vymazat odstraní označenou činnost ze seznamu. Program vyžaduje pro jistotu potvrzení tohoto kroku. 

Tlačítko „Pohyb nahoru“ a „Pohyb dolů“ 
Tato tlačítka používejte k přesunu vybrané činnosti příslušným směrem ve vlevo zobrazeném seznamu činností. 

Totožný seznam činností je zobrazován na záložce Záznam v Deníku. Při vyplňování údajů v Deníku je velmi vhodné 
mít nejoblíbenější aktivitu na prvním místě v seznamu činností. 

Zóny TF 
Na této záložce můžete upravovat Zóny TF příslušné osoby a sledovat, jak je celý záznam do jednotlivých zón rozdělen. 
Program vypočítá zóny TF na základě procent z maxima TF, podle uvážení je však můžete libovolně měnit. 

V náhledu Ukázka zón se zobrazuje aktuální rozvržení zón TF. 

Použití Míry Úsilí – zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete pracovat s ukazatelem Míry Úsilí. Když je políčko zaškrtnuto, program 
přidá rámeček Úsilí na záložku Záznam v Deníku. 

Tlačítko „Upravit“ 
Toto tlačítko otevře okno, v němž můžete upravovat aktuální rozvržení tepové frekvence do zón TF. Nabídky v tomto okně: 

Celkové informace 
Název příslušného rozvržení TF do zón můžete měnit v kolonce Jméno. 



V kolonce Metoda výpočtu upřesněte, zda mají být zóny TF definovány na absolutních hodnotách TF či jako procenta 
z maxima TF (které je obecně stanoveno na záložce Hodnoty testu, pro konkrétní sport je případně nastaveno na záložce 
Sporty), resp. maxima TF s ohledem na klidovou TF. 

• Hodnoty TF – zóny jsou určeny na základě absolutních hodnot tepové frekvence. Zadejte požadované hodnoty do rámečku 
jednotlivých zón TF 

• % Max TF sportu – zóny jsou určeny podle procent z maxima tepové frekvence. 

• % of HR reserve – zóny TF jsou vypočítávány z maximální TF s přihlédnutím ke klidové TF dané osoby.  

Maximální TF – v tomto políčku (aktivní pouze při nastavení možnosti Hodnoty TF v kolonce Metoda výpočtu) můžete 
upřesnit hodnotu maximální TF pro výpočet zón. 

Specifickou maximální TF pro příslušnou aktivitu lze zadat na záložce Sporty. Pokud byste raději pracovali u všech 
činností s totožnou maximální TF zadanou na záložce Hodnoty testu, zaškrtněte při Úpravě sportu či při zadávání Nového 
Sportu políčko Použít osobní TF max. 

Maximální výkon – zde můžete zadat maximální hodnotu pro Míru úsilí, pokud s ní pracujete. 

Zóny TF 
V rámečku Zóny TF ve spodní části okna můžete zadat maximálně 10 zón tepové frekvence v absolutních hodnotách či 
v procentech z maxima TF (podle volby v kolonce Metoda výpočtu). 

Můžete rovněž zadat název, zkratku a případně i faktor Míry úsilí. 

Tlačítko „Zrušit“ 
Toto tlačítko ruší aktuálně provedené zadání zón TF a vrací je zpět na původně nastavené hodnoty. 

Jednotky měření 
Na této záložce zvolte jednotky měření pro danou osobu. Tyto jednotky jsou specifické pro příslušného uživatele a mění se při 
změně osoby (menu Nastavení – Změnit osobu). 

Běžná měření 
• Chcete-li použít jednotky nastavené v operačním systému počítače, zaškrtněte položku Automaticky použít jednotky 

měření vycházející z nastavení operačního systému. 

• Můžete také použít vlastní nastavení jednotek měření. V tom případě nechte výše zmíněné políčko nezaškrtnuté a volte 
jednotky pro jednotlivé veličiny. 

Zadání vlastních jednotek měření není možné, pokud je políčko Automaticky použít jednotky měření vycházející 
z nastavení operačního systému zaškrtnuté. 

Nabízené 
Záložka Nabízené umožňuje další volby pro práci s údaji záznamu. 

Zálohování 
Zálohovat údaje o záznamu automaticky – při zaškrtnutí tohoto políčka systém automaticky zálohuje uložená data každých 
30 dní. 

Tlačítko Zálohovat nyní okamžitě vytvoří záložní kopie. 

Tlačítkem Obnovit můžete znovu získávat dříve zálohované údaje uložené na disku či zálohovacím médiu. Ikonka s otevřeným 
adresářem umožňuje přístup přímo k uloženým souborům. 

Osobní sledované cíle 
Zde můžete zadat maximálně tři ukazatele, které chcete sledovat při svých aktivitách (např. procento tuku, krevní tlak, tělesná 
teplota či základní úroveň relaxace – u S810). 

• Když nazvete a upřesníte daný ukazatel v rámečku Osobní sledované cíle, příslušné údaje budou zaneseny do Údajů o 
dni v Deníku. 

Rozšíření 
Výsledky – vyberte z nabídky pod šipkou počet výsledků, o něž chcete rozšířit příslušný záznam. 


