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Abstrakt

Název:

Odhad množství svalové hmoty u dětí pomocí alternativních metod

Cíle:

Cílem práce bylo na základě dat získaných z Festivalu sportu dětí a
mládeže zjistit, zda existují jednoduché alternativní metody k odhadnutí
množství svalové hmoty u dětí mladšího školního věku.

Metody:

Práce má charakter průřezové studie. Do výzkumu bylo zahrnuto 101
dětí, které se zúčastnily měření ve třech městech České republiky.
K měření tělesné kompozice byla použita bioelektrická impedance
InBody 720, k měření obvodů byl využit krejčovský metr.

Výsledky:

Byla zjištěna silná závislost svalové hmoty na obvodu předloktí a na
jednotlivých poměrech obvodů a hmotnosti.

Klíčová slova: tělesná hmotnost, obvod dlaně, obvod předloktí, děti školního věku

Abstract

Title:

Muscle mass estimation using alternative methods in children

Objectives:

The aim of the work was to find out whether there were simple
alternative methods for estimating the amount of muscle mass in younger
school-age children based on the data obtained from the Children and
Youth Sports Festival.

Methods:

The work has the character of a cross-sectional study. There were 101
children included in the survey participants who were measured in three
cities in the Czech Republic. The bioelectric impedance InBody 720 was
used to measure the body composition and the tape measure was used to
measure the circumferences.

Results:

There was a strong correlation between muscle mass and the forearm
circumference and forearm and hand circumferences divided by body
weight.

Keywords:

body weight, palm circumference, forearm circumference, school children
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Seznam zkratek:
BIA – bioelektrická impedance
BMI (body mass index) – index tělesné hmotnosti
BMR (bazal metabolic rate) – bazální metabolický výdej
DEXA - duální rentgenová absorciometrie
ECT (ECW) – extracelulární tekutina
FFM (fat free mass) – tukuprostá hmota
FM (fat mass) – tuková hmota
ICT (ICW) – intracelulární tekutina
SMM (skeletal muscle mass) – svalová hmota kosterního svalstva
TBW (total body water) – celková tělesná voda
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1 Úvod
Svaly mají nenahraditelnou funkci v lidském těle, protože jsou nositeli jeho pohybu.
Množství svalové hmoty člověka je jednou z hlavních hodnot určujících tělesnou
hmotnost a celkové tělesné složení. Tělesné složení je důležitý údaj, podle kterého je
možné posuzovat zdravotní stav jedince. Při výrazně nerovnoměrném zastoupení
komponent tělesného složení můžou nastat různé zdravotní komplikace. Tělesné hodnoty
také vypovídají o stavu organismu jedince v porovnání s populačními normami. Z tohoto
důvodu je důležité sledovat jednotlivé tělesné parametry již v období růstu. Lze tak včas
předejít špatným výživovým návykům vedoucím k nadváze, obezitě či naopak k nízké
hmotnosti a v souvislosti s tím také různým onemocněním.
Tělesné složení je možné určit pomocí několika metod. Tradiční metody měří množství
tělesného tuku. Patří mezi ně hydrostatické vážení, nebo měření kaliperem. Modernější
metody umí vyhodnotit celkové tělesné složení včetně množství tělesné vody, tučné
hmoty, tukuprosté hmoty atd. Sem řadíme např. metodu bioelektrické impedance.
Všechny tyto metody ovšem vyžadují speciální vybavení a asistenci odborníků, kteří umí
vybavení používat, ovládat a následně vyhodnotit.
Problematikou zjištění množství aktivní svalové hmoty se zabývá řada studií. Není však
známo mnoho možností, jak svalovou hmotu měřit u běžné populace, která nemá výše
zmíněné vybavení k dispozici. Ve své práci se tedy pokusím nastínit další možnost, jak
by bylo možné zjistit množství svalové hmoty s běžnými pomůckami, které jsou součástí
většiny domácností. Navrhovaná metoda zkoumá souvislost mezi tělesnou hmotností a
obvodem předloktí a dlaní. K měření tedy postačí osobní váha a krejčovský metr.

11

2 Teoretická východiska práce
2.1 Složení lidského organismu
Lidský organismus je tvořen z vody, organických a anorganických látek (Bartůňková,
2014).
2.1.1 Voda
Voda je základní látkou živého organismu. Její množství v těle kolísá a s růstem se
snižuje. U kojenců tvoří voda až 85 % tělesné hmotnosti, v dětství pak 75 %, v dospělosti
u mužů 63 % a u žen 53 % (Rokyta, 2016). Voda v lidském organismu, která je uložena
v buňkách, je nazývána jako intracelulární tekutina (ICT), voda mimo buňky
extracelulární tekutina (ECT), neboli mimobuněčná (Kohlíková, 2015). Intracelulární
tekutina je od extracelulární oddělena plazmatickou membránou. Tyto membrány jsou
volně prostupné pro vodu, která se těmito prostory pohybuje (Nečas, 2000). Pokud
bychom podle Bartůňkové (2014) počítali, že voda tvoří v průměru 60 % celkové
hmotnosti, intracelulární tekutině pak náleží 40 % hmotnosti a extracelulární 20 %.
Mimobuněčná tekutina zahrnuje jednak vodu v cévách, tedy krev a mízu tvořenou z 5 %
hmotnosti, a jednak tkáňový mok, kterému náleží 15 % hmotnosti (Bartůňková, 2014;
Kohlíková, 2015).
2.1.2 Organické látky
Organické látky nezbytné pro fungování organismu jsou cukry, tuky a bílkoviny.
Cukry mají energetickou, strukturální a transportní funkci a v lidském těle se vyskytují
jako monosacharidy, disacharidy a polysacharidy. Některé z nich mají vysoce specifické
funkce v životních pochodech, jsou jimi například glukóza, ribóza, galaktóza, manóza
apod. V lidském těle tvoří pouze 1 % tělesné hmotnosti.
Tuky jsou významným zdrojem energie, jsou součástí buněčných membrán a tvoří
mechanickou a tepelnou ochranu organismu. Vyskytují se jak ve formě jednoduché, tak
ve formě složené. Obecně tvoří asi 14 % tělesné hmotnosti, avšak u některých jedinců se
může množství zvýšit až na 25 %.
Bílkoviny mají strukturální, funkční a obrannou funkci, jsou nejvíce obsaženy ve svalech,
kůži, játrech, slezině, krvi, méně pak v kostech a tukovém vazivu. Vyskytují se ve formě
jednoduché, jako albuminy a globuliny, nebo ve formě složené, jako lipoproteiny
12

a nukleoproteiny (Bartůňková, 2014; Kohlíková, 2015).
2.1.3 Anorganické látky
Z 5 % je lidské tělo tvořeno anorganickými látkami. Většina z nich se vyskytuje v kostech
a zubech jako látky nerozpustné, část z nich je pak volně navázána na nosiče v tělních
tekutinách. Větší množství prvků je v lidském organismu v anorganických sloučeninách
ve formě disociovaných iontů. Jsou to například vápník, sodík, draslík, hořčík, železo atd.
(Bartůňková, 2014; Kohlíková, 2015).
V neposlední řadě je třeba zmínit, že tělo je tvořeno i dalšími důležitými látkami jako
jsou enzymy, vitamíny, hormony, mediátory, neurotransmitery, biologická barviva
(Bartůňková, 2014; Kohlíková, 2015).

2.2 Svalová soustava
Svalová soustava je tvořena svaly, které svou činností zajišťují veškerý pohyb lidského
těla. Sval je orgán složený ze svalové tkáně, vaziva, nervů a cév. Je to orgán se složitou
vnitřní strukturou a zapojením na nervový a cévní systém (Dylevský, 2007). Čihák (2001)
i Kohlíková (2015) rozlišují tři typy svalové tkáně - kosterní (příčně pruhované svalstvo),
hladkou a srdeční svalovinu. Příčně pruhovaná svalová tkáň je funkčně spjata se skeletem,
pasivním pohybovým aparátem, a s ním vytváří aktivní pohybový aparát, který je nervově
řízený (Čihák, 2001).
V lidském těle je přibližně 600 svalů, z nichž většina je párová, tzn. 300 svalů v každé
polovině těla. Váha svalů u mužů dosahuje průměrně 36 % celkové tělesné hmotnosti,
u žen je toto číslo nižší zhruba o 4 %. U trénovaných sportovců se může hodnota měnit,
u trénovaného atleta může váha svalů dosáhnout až 45 % tělesné hmotnosti. Z celkového
množství svalstva pak na dolní končetiny připadá více než polovina váhy (56 %), na horní
končetiny 28 % a na hlavu a trup přibližně 16 % (Čihák, 2001).
2.2.1 Stavba kosterního svalu
Kosterní svalovina představuje v lidském těle 36-40 % tělesné hmotnosti. Kosterní svaly
se upínají na kostru vždy tak, že sval přemosťuje alespoň jeden kloub nebo více kloubů.
Svalové vlákno jako základní stavební jednotka obsahuje mnoho buněčných jader.
Vlákno se skládá ze stažlivé jednotky, tzv. myofibrily (Dylevský, 2011). Myofibrily se
pak dále dělí na jednotlivá filamenta, která jsou složena z kontraktilních bílkovin – aktinu
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a myozinu. Příčné pruhování svalu je utvořeno díky úsekům tenkých a silných filament
aktinu a myozinu, která se pravidelně střídají (Kohlíková, 2015).
Myofibrily jsou uspořádány v tzv. sarkomérách. Sarkoméry obsahují dva druhy bílkovin
– bílkoviny kontraktilní (myofibrily) a bílkoviny výztužné, které tvoří tzv. cytoskeleton.
Myofibrily jsou upnuty na Z-disky, kterými je sarkoméra ohraničena. Na 1 mm délky se
počítá s více než 450 sarkomérami. Činností myofibril dochází ke zkracování
jednotlivých sarkomér (Bartůňková a kol., 2013).
Svalová vlákna jsou v kosterním svalu uspořádána do svazků, které drží pohromadě řídké
vazivo. Vlákna jsou pružná, což drží sval před přetržením při náhlém pohybu. Vnější tvar
svalu je pak množstvím a tvarem svalových svazků ovlivněn. Některá vlákna jsou
rozprostřena do plochy, některá vytvářejí bříška nebo hlavy dlouhých svalů. Sval, který
má nestejně dlouhá jednotlivá vlákna, je sval zpeřený. Ten umožňuje vykonávat
komplikované pohyby. Povrch svalů je kryt fascií, vazivovým obalem. (Dylevský, 2007).
Na skelet se kosterní svaly upínají pomocí šlach. Šlacha (tendo) je provazec tuhého
rovnoběžně uspořádaného vaziva. Tahový záběr kontrahujícího se svalu je měkký
a pružný právě díky tomu, že svazky kolagenních vláken šlachy probíhají u nezatížených
šlach lehce šroubovitě. „Přechod svalových vláken do šlachy je upraven tak, že vmezeřené
vazivo kosterního svalu přechází do vmezeřeného vaziva šlachy.“ (Dylevský, 2007).
Za hlavní funkci šlach se dá považovat pružný přenos svalové síly na skelet. Trhnutí svalu
je nejdříve přeneseno plynule na vnitřní vazivo šlachy a poté až na vlastní vlákna šlachy.
Znamená to, že dříve než se přetrhne sval, dojde k vytržení šlachy v místě úponu. Podle
Dylevského (1996) šlachy představují z biomechanického hlediska systém sekundárních
mechanických efektorů, tedy pasivní pohyblivý a nosný systém. Pevnost šlach je závislá
na mnoha faktorech – věku, na konkrétní anatomii šlachy, typu cévního zásobení a na
lokálních anatomických podmínkách.
2.2.1.1 Typy svalových vláken kosterního svalu:
Podle Bartůňkové (2013) se rozlišují čtyři typy svalových vláken, které jsou v každém
kosterním svalu zastoupeny v různém poměru. Typy svalových vláken se rozlišují podle
aktivity myozinové ATP-ázy na:
o Pomalá červená vlákna (typ I, SO, slow oxidative)
Pomalá červená vlákna mají méně myofibril, hodně mitochondrií a větší
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přítomnost červeného barviva myoglobinu, který vláknům dodává červenou
barvu. Enzymaticky jsou tato vlákna vybavena k pomalejší kontrakci a proto jsou
vhodnější pro stavbu svalů zajištujících spíše statické, polohové funkce a pomalý
pohyb, protože se málo unaví.
o Rychlá červená vlákna (typ II. A, FOG, fast oxidative and glycolytic)
Tato vlákna mají oproti pomalým červeným vláknům více myofibril a méně
mitochondrií. Svaly s rychlými červenými vlákny zajišťují rychlé kontrakce
prováděné velkou silou po krátkou dobu. Jsou velmi odolná proti únavě.
o Rychlá bílá vlákna (typ II. B, FG, fast glycolytic)
Vlákna mají velmi nízký obsah myoglobinu a nízký obsah oxidativních enzymů.
U těchto vláken dochází především k rychlému stahu, který je prováděn
maximální silou, ale mají velmi malou odolnost vůči únavě.
o Přechodná vlákna (typ III., intermediální, nediferencovaná vlákna)
Tato vlákna představují vývojově nediferencovanou populaci vláken a jejich
funkční charakteristika není známa.
Procento zastoupení svalových vláken je prakticky stálé již od 1 roku života. Ve stáří
klesá počet rychlých svalových vláken, a zvyšuje se tudíž počet pomalých vláken
(Bartůňková, 2014).
2.2.1.2 Funkce svalu
Nejdůležitějším úkolem svalů je lokomoce, tedy pohyb v kosterních spojích. Svaly
podílející se na určitém pohybu jsou tzv. synergisté, svaly působící opačně jsou
antagonisté. Základní funkcí svalu je tedy svalový stah, neboli kontrakce, která je
vyvolána nervovým podnětem. Opakem kontrakce je uvolnění (dekontrakce, relaxace)
jednoho nebo skupiny svalů. Tím dochází ke vzájemnému pohybu kostí vůči sobě
(Dylevský, 2011; Grim a kol., 2001).
Svalová činnost je omezena rychlostí i silou kontrakce. Rovnováha mezi oběma
schopnostmi závisí na povaze svalové námahy (Silbernagl & Despopoulos, 1984).
Rychlost kontrakce je různá, liší se podle toho, zda se jedná o červená či bílá svalová
vlákna. Čihák (2001) rozlišuje dva typy svalového stahu:
o Kontrakci izotonickou, u které dochází ke změně délky svalu. Tu rozeznává ještě
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na kontrakci koncentrickou, u které se sval zkracuje a kontrakci excentrickou
(brzdící), při níž se sval prodlužuje.
o Kontrakci izometrickou, při které se sval nemůže kontrahovat, ale vyvíjí sílu.
Grim a kol. (2001) řadí k dalším funkcím svalové soustavy následující:
o udržování základního svalového napětí, které ovlivňuje vzpřímený postoj
o funkci senzitivní, neboť svaly obsahují receptory svalového napětí, které
informují o poloze jednotlivých kloubů a tím přispívají k zajištění svalové souhry
o funkci termoregulační, protože se při svalové činnosti uvolňuje velké množství
tepla
o

podíl na cirkulaci krve, jelikož svalové kontrakce napomáhají návratu krve do
srdce.

2.2.1.3 Vlastnosti svalové tkáně
Dylevský (1996) tvrdí, že pro každý pohyb, nejen sportovní, jsou klíčové čtyři vlastnosti
svalové tkáně:
o Excitabilita (dráždivost), kdy je svalová tkáň schopna přijímat podněty
a odpovídat na ně.
o Kontraktibilita (stažlivost), neboli schopnost zkrácením generovat sílu a pohyb.
o Extenzibilita (protažitelnost), kdy svalová tkáň může být protažena.
o Elasticita (pružnost), schopnost svalové tkáně vrátit se do původního stavu, ve
kterém se nacházela před smrštěním nebo protažením.
2.2.2 Růst svalu
Svalový systém je nejrychleji rostoucím systémem v lidském organismu. Hmotnost svalu
však nelze považovat za parametr, který by přímo vypovídal o funkci svalu nebo svalové
skupiny. „Z hlediska vývojové myologie je ale nápadný nárůst hmotnosti – určitý
hmotnostní trend analyzované svalové skupiny – výrazem nástupu specifické pohybové
aktivity plodu nebo dítěte.“ (Dylevský, 2007).
V prenatálním období roste svalové bříško zmnožením svalových vláken. Hlavním
zdrojem nových svalových vláken jsou tzv. satelitní svalové buňky, které jsou uložené ve
vazivové tkáni kosterního svalu. Jsou to buňky, o kterých se dá říci, že představují jakousi
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regenerační rezervu pro příčně pruhované svaly. Tyto buňky se dělí rychle a postupně
z nich vznikají nová svalová vlákna.
Dospělý sval roste zvětšováním objemu jednotlivých svalových vláken, zvýšením
množství cévních sítí (díky čemuž výrazně roste látková výměna svalu) a vazivového
skeletu. Při žádném typu cvičení se však nezvětšuje počet svalových vláken kosterního
svalu, ale množství sarkoplazmy, roste množství buněčných organel a mírně se zvyšuje i
počet myofilament aktinu a myozinu (Dylevský a kol., 1997).
Sval roste do délky prodlužováním svalových vláken a to i v postnatálním růstovém
období. Buňky se připojují na koncích svalových vláken, které se prodlužují a zvětšují
svoji celkovou délku (Dylevský a kol., 1997).
Z obecných údajů o svalech je dokázáno, že svaly dolních končetin jsou primárně
hmotnější než svaly končetin horních. (Dylevský, 2007).
2.2.3 Dědičnost svalové hmoty
Dědičná dispozice přímo ovlivňuje vztah mezi kostrou a množstvím svalové hmoty.
Jedinci s mohutným skeletem mají většinou více svalové hmoty než lidé, kteří mají
drobné kosti. Počet svalových buněk v daném svalu je také silně geneticky ovlivněn.
Stanovený počet svalových buněk, se kterým se každý jedinec narodí, zůstává stabilní po
celý život. Intenzivním tréninkem se zvětšuje pouze velikost svalových vláken, nikoliv
počet svalových buněk (Pastucha a kol., 2014).
Co se týče silových schopností, jsou geneticky předurčeny zhruba z 65 %. Síla statická je
geneticky určená z 55 % a je tréninkem více ovlivnitelná než síla dynamická, která je
dědičně určená asi z 75 % (Pastucha a kol., 2014).
2.2.4 Základní vyšetřovací metody svalového systému
Za účelem zjištění funkčního stavu svalového systému se ve zdravotní tělesné výchově
využívá několika metod. Bartůňková (2014) jmenuje následující:
o Dynamometrie - metoda měření svalové síly různých svalových skupin při všech
typech svalového stahu (izometrické i izokinetické kontrakci).
o Ergometrie – měření svalové práce a výkonu, k jehož měření se využívají různé
typy trenažérů, běhátko, bicyklový ergometr, ruční rumpál apod.
o Myotonometrie, neboli měření svalového tonu.
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o Elektromyografie (EMG) – způsob vyšetření, při kterém dochází ke snímání
elektrických potenciálů z aktivovaného svalu. Pro EMG se používají buď jehlové
elektrody, pomocí nichž se sledují mikrofyziologické procesy jednotlivých
motorických jednotek, nebo povrchové elektrody, které vyšetřují funkce převážně
povrchových svalů nebo celých svalových skupin. Podle cíle sledování se
rozlišuje elektromyografie analytická (klinická), využívaná pro diagnostické
účely

u

nervosvalových

onemocnění

a

polyelektromyografie

(EMG

kineziologická), používaná v diagnostice zapojování jednotlivých svalů.
o Svalové

biopsie

slouží

pro

vyšetření

histochemické

a

biochemické.

Histochemické vyšetření vyhodnocuje procentuální zastoupení typů svalových
vláken a obsah čerpání glykogenu z jednotlivých typů před zatížením i po něm.
Díky biochemickému vyšetření lze určit množství substrátů a aktivitu enzymů
aerobního i anaerobního metabolismu (Bartůňková, 2014).

2.3 Anatomie předloktí a ruky
Kosti předloktí jsou dvě – radius (kost vřetenní) a ulna (kost loketní). Kosti jsou
proximálně skloubené s humerem (kostí pažní) a distálně s kostmi zápěstí. Radius se
skládá z hlavice (capu radii), těla kosti (corpus radii) a z distálního konce. Ulna je široká
proximálně a zužuje se až distálním směrem. Výběžek loketní, do kterého ulna
proximálně vybíhá, se nazývá olecranon (okovec). Upíná se na něj m. triceps brachii tříhlavý sval pažní (Čihák, 2001). Těla obou kostí jsou spojena vazivovou předloketní
mezikostní blánou, která obě kosti drží pohromadě. Loketní, vřetenní a pažní kost tvoří
společně loketní kloub (Dylevský a kol., 1997).
S předloktím lze učinit dva pohyby, prvním z nich je flexe (ohnutí) a extenze (natažení).
Druhým je pronace (přivracení) a supinace (odvracení). Vřetenní kost dostala latinský
název radius podle toho, že tvoří rádius pohybu v přivracení a odvracení. Když se
předloktí nachází v pronaci, vřetenní kost kříží kost loketní a tím se dlaň obrací vzad.
Když se naopak předloktí odvrací, dlaň se obrací vzhůru. (Dimon, 2009).
Zápěstí (carpus) je složeno z osmi zápěstních kostí (ossa carpi), které leží u vzdálenějšího
konce vřetenní kosti. Následuje pět záprstních kostí (ossa metacarpi) a články prstů
(phalanges, ossa digitorium).
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Mezi pohyby v komplexu zápěstních kloubů se řadí palmární flexe, která má z pohybů
zápěstí největší rozsah do 90 stupňů, dále dorzální flexe, radiální dukce, ulnární dukce
a cirkumdukce neboli krouživý pohyb. Nejpohyblivějším prstem ruky je palec, jehož
pouzdro je silné a volné. V karpometakarpálním kloubu lze učinit abdukci, addukci,
opozici a repozici palce (Dylevský a kol., 1997).
Svaly předloktí zahrnují celkem tři skupiny svalů – přední skupinu předloketních svalů,
laterální skupinu předloketních svalů a dorsální skupinu předloketních svalů. Svaly
předloktí zajišťují ohýbání v loketním kloubu a pohyby rotační, tzn. supinaci a pronaci.
Svaly předloktí přecházejí distálním směrem do dlouhých šlach, které se upínají převážně
na skelet ruky. (Čihák, 2001; Rokyta a kol., 2002; Grim a kol., 2001). Čihák (2001)
rozděluje svaly předloktí následovně:
Přední skupina předloketních svalů:
o Svaly povrchové vrstvy - m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris
longus, m. flexor carpi ulnaris
o Sval druhé vrstvy - m. flexor digitorum superficialis
o Svaly třetí v. - m. flexor digitorum profundus, m. flexor pollicis longus
o Sval hluboké v. - m. pronator quadratus
Laterální skupina předloketních svalů
o Svaly povrchové vrstvy – m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus,
m. extensor carpi radialis brevis
o Sval hluboké vrstvy – m. supinator
Dorsální skupina předloketních svalů
o Svaly povrchové v. – m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi,
m. extensor carpi ulnaris
o Svaly hluboké v. – m. abduktor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis,
m. extensor pollicis longus a m. extensor indicis
Svaly ruky doplňují funkce svalu předloktí, jejichž šlachy přecházejí na ruku i na prsty
a zároveň umožňují jemné pohyby ruky. Na dorsální straně ruka nemá vlastní svaly.
Svaly ruky na palmární straně vytvářejí charakteristické skupiny, které tvoří povrchový
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reliéf dlaně. Skupiny svalů dlaně Čihák (2001) rozlišuje následovně:
o Svaly thenaru – skupina palcová
o Svaly hypothenaru – skupina malíková
o Musculi lumbricales – svaly červovité
o Musculi interossei – svaly mezikostní
2.3.1 Růst kostí
Při růstu každé kosti zůstává víceméně zachován její tvar. Růst probíhá především
v podélném směru, ale proporcionálně se zvětšuje i průřez kosti, tedy příčný a obvodový
růst (Bartoníček a kol., 1991). Kosti vznikají z vazivových nebo chrupavčitých základů,
kdy vazivo nebo chrupavka je postupně nahrazována kostní tkání. V této chvíli se jedná
o osifikaci, neboli kostnatění (Linc & Dubková, 1998). Do šířky přirůstá kost apozicí
z hlubokých vrstev periostu a endorostu. Pro zachování tvaru a proporce rostoucí kosti je
proces apozice doplněn procesem resorpce neboli odbourávání kosti. Při resorpci dochází
k celkové remodelaci kosti (Dylevský a kol., 1997).

2.4 Určení složení těla
„Tělesné složení informuje o frakcionaci tělesné hmotnosti. Poměr jednotlivých tělesných
frakcí (složek) souvisí se zdravotně orientovanou zdatností.“ (Pastucha a kol., 2014).
Zdravotně orientovaná zdatnost závisí na několika faktorech – na výživě, realizované
pohybové aktivitě, zdravotním stavu, fázi ontogenetického vývoje apod. Tělesné složení
je odhadováno na základě různých modelů a metod. Sledování tělesného složení
pravidelně může být prospěšné k monitorování efektivity pohybového zatížení, ke
kontrole tělesné hmotnosti, k posouzení vhodně či nevhodně zvolených tělesných cvičení,
nebo ke stanovení úspěšnosti při změně výživových stereotypů (Pastucha a kol., 2014).
K odhadnutí tělesného složení jsou dány dva základní modely – model anatomický
a model chemický. S rozvojem moderních technologií dochází k rozšíření spektra o další
modely s větším množstvím sledovaných parametrů. V antropologické a klinické praxi je
využíván model dvou-, tří-

a čtyřkomponentový. Nejpoužívanější z nich je model

dvoukomponentový, kde se již podle názvu rozlišují dvě základní komponenty a to tuk
(FM) a tukuprostá hmota (FFM). Model tříkomponentový specifikuje hmotnost na tuk,
vodu a sušinu (proteiny, minerály). Model čtyřkomponentový dělí složky na tuk, ECW,
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buněčnou hmotu a minerály.
Ke stanovení tělesného složení bylo vypracováno několik metod, jak méně náročných
soustředěných především na určení tělesného tuku, nebo složitějších, díky kterým je
možné určit jednotlivé komponenty tělesného složení (Vilikus a kol., 2004). Metody pro
odhad tělesného složení jsou dvojí – laboratorní (metody současně referenční) a terénní,
které jsou velmi náročné na organizační možnosti, technické vybavení a cenové relace.
Mezi terénní metody se řadí kaliperace a metoda bioelektrické impedance. Nejvíce
používané laboratorní metody jsou denzitometrie, hydrostatické vážení, metoda DEXA,
dále hydrometrie a měření celkového tělesného draslíku (Pastucha a kol., 2014).
V běžné praxi bývá problematika tělesného složení zúžena především na otázku množství
tělesného tuku v těle. Ve většině sportovních odvětví je tomu tak, že pro výkon na
vrcholové úrovni je vyžadován optimální specifický poměr množství tělesného tuku
a tukuprosté hmoty (Vilikus a kol., 2004).
2.4.1 Celkový tělesný tuk
Množství tuku v lidském těle hraje velmi podstatnou roli pro fungování lidského
organismu. Má ochrannou a zásobní funkci, pomáhá při regulaci tělesné teploty, chrání
klouby a orgány, zajišťuje ukládání vitamínů. Je to parametr, který je hlavním ukazatelem
tělesné hmotnosti, tělesné zdatnosti a zdravotního stavu jedince. Celkový tělesný tuk je
považován za velmi variabilní koponentu (Kutáč, 2009).
2.4.2 Tukuprostá hmota
„Tukuprostou hmotu (FFM) tvoří 60 % svalstva, 25 % opěrné a pojivové tkáně a 15 %
vnitřní orgány. Poměr jejích složek je variabilní na věku, pohybové aktivitě a dalších exoi endogenních faktorech.“ (Pastucha a kol., 2014).
U chlapců dochází k největšímu nárůstu svalstva mezi 15. a 17. rokem, u dívek to je již
kolem 13. roku. Zásadněji vyšších hodnot FFM dosahují jedinci výrazně pohybově
aktivní, a to ve značné závislosti na typu tělesného složení. Nejvyšších hodnot dosahují
sportovci na vrcholové úrovni především v silových sportech (Pastucha, 2014).
Rozdíly v množství tukuprosté hmoty a celkového tělesného tuku během růstu souvisí
s věkem a pohlavím. Hodnota tukuprosté hmoty je dosažena dříve u dívek a to ve věku
15 – 16 let, u chlapců to je až v 19. roce života. Celkový tělesný tuk se zvyšuje během
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prvních dvou až tří let života u dívek i chlapců. Dívky mají o něco vyšší procentuální
podíl tuku v těle než chlapci a to téměř po celou dobu vývoje (Malina a kol., 2004).
V přiloženém Grafu č. 1 lze měnící se křivku výše zmíněných komponent vidět. V prvním
grafu je vyznačena křivka tukuprosté hmoty (fat-free mass) a tukové hmoty (fat mass),
ve druhém grafu procentuální zastoupení tuku v těle.

Graf č. 1: Změny v tělesné kompozici u chlapců a dívek od narození po ranou dospělost
(Malina a kol., 2004)

2.4.3 Tělesná hmotnost a BMI
Stanovení tělesné hmotnosti je společně s tělesnou výškou a celou řadou měr délkových,
šířkových a obvodových jedním ze základních parametrů, který se stanovuje v klinické
antropometrii. Pro zjištění antropometrických dat se používají antropologická měřidla,
antropometry, dotyková, pásová a posuvná měřítka, antropometrické váhy pro zjištění
tělesné hmotnosti, kalipery pro stanovení množství podkožního tuku, nebo dynamometry
pro určení svalové síly. Kromě absolutních rozměrů antropometrických parametrů se
v antropometrii využívají antropometrické indexy, které se nejčastěji počítají poměrem
dvou rozměrů. Jedním z nejpoužívanějších antropometrických indexů je BMI (body mass
index), v překladu index tělesné hmotnosti. BMI vypovídá o tělesné hmotnosti vzhledem
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k výšce a dá se vypočítat podle následujícího vzorce:
BMI = tělesná hmotnost [kg] / výška [m]2
(Hronek a kol., 2013).
BMI je jednoduchý a poměrně spolehlivý ukazatel pro posouzení hmotnosti těla, jeho
využití je vhodné především v případech hodnocení velké části populace. BMI však
nemusí odpovídat stejnému stupni v různých populacích a to částečně kvůli rozdílným
tělesným poměrům. V posledních letech probíhá rostoucí debata o tom, zda určit jinou
škálu BMI pro různé etnické skupiny (World Health Organization, 2015).
U dětí se pro rychlé zjištění tělesného vývoje používají percentilové grafy. Výpočtem
percentilových hodnot jsou získávány hodnoty tzv. empirických percentilů, neboli
hodnoty, které byly skutečně naměřeny. Pro patřičný věk jsou v percentilových grafech
znázorněny křivky. Střední hodnotu (percentil 50) vystihuje křivka průměrné hodnoty.
Křivky od ní vzdálenější jsou pak považovány za hodnoty extrémnější (Pařízková a Lisá,
2007). Obrázek č. 1 je příkladem percentilového grafu (podle WHO).

Obrázek č. 1: Sledované změny BMI u dětské populace
znázorněné v percentilových křivkách (World Health
Organization)
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Pro českou populaci byla vypracována kritéria věkově specifických hraničních hodnot
BMI vymezující tři stupně dětské obezity znázorněné v Tabulce č. 1. (Vignerová a Bláha,
2001).
Tabulka č. 1: Hraniční hodnoty BMI vymezující 3 stupně obezity v ČR (Vignerová a
Bláha, 2001)

2.4.4 Bioelektrická impedance (BIA)
V současné době se stále zvyšují požadavky na přesné, nákladově efektivní a neinvazivní
metody pro sledování a diagnostiku nemocí. Úsilí o rozšíření dalších možností vyšetření
výrazně urychluje výzkumné snahy o poskytování nových metod a technologií pro
hodnocení zdravotního stavu lidského těla. Jednou z těchto metod je právě bioimpedanční
analýza rozmáhající se především ve studiích výživy a sportovní medicíny (Khalil,
Mohktar, Ibrahim, 2014). Je to metoda odhadu tělesného složení, v poslední době velmi

rozšířená po celém světě. Její výhodou je, že je neinvazivní, relativně levná, terénní
a bezpečná. Je využívána pro stanovení konkrétních parametrů jak u zdravých jedinců,
tak i u pacientů s různými klinickými diagnózami (Riegerová a kol., 2006).
BIA je založena na principu odlišných elektrických vlastností především tělesné vody,
dále pak tkání a tuku. Vodičem je tukuprostá hmota, která obsahuje vysoký podíl vody
a elektrolytů. Za izolátor je považována tuková tkáň. Impedance vůči šíření proudu je
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závislá na frekvenci, délce vodiče, jeho konfiguraci a průřezu. Impedance je vyvolána
konstantním střídavým proudem nízké intenzity. Proud prochází vodou a elektrolytovými
komponentami a výsledná rezistence je úměrná objemu tukuprosté hmoty (Riegerová a
kol., 2006).
U odbornějších výzkumů se využívají tetrapolární přístroje se čtyřmi elektrodami. Dvě
z nich jsou umístěny na dolní končetině a dvě na horní končetině. V komerční sféře se
využívají spíše bipolární přístroje ruční, kdy elektrický proud probíhá jen horní částí těla,
nebo přístroje nožní, kde elektrický proud prochází pouze dolní částí těla.
Pro stanovení extracelulárního a intracelulárního vodního poměru je nutno použít
celkovou bioimpedanci, která umožňuje měřit jak kapacitní, tak i odporovou složku.
Jednotlivými částmi při analýze hmotnosti na základě bioelektrické impedance jsou
tukové složky, aktivní tělesné hmoty, obsah celkové vody, obsah extracelulární
a intracelulární vody a stupně bazálního metabolismu. Metoda BIA je citlivá na faktory,
jimiž jsou hydratace organismu, termoregulace a povrchová teplota kůže. Dle Bunce
(2001) může stav hydratace organismu ovlivnit měření o 2-4 %. Aktuální hodnoty
tělesného složení jsou ovlivněny i množstvím svalového glykogenu.

Obrázek č. 2: In Body 720 (Biospace Co., Ltd Korea),
(zdroj:https://biospace.en.ec21.com/)

25

2.4.4.1 Výstup bioimpedanční analýzy
Posouzení tělesného složení se považuje za klíčový faktor pro hodnocení celkového
zdravotního stavu jedince. Bioimpedanční metoda vyhodnotí následující složky:
o Složení těla – hmotnost, tuk, tučná hmota, netučná hmota, svalová hmota, BMI,
metabolický věk, kostní hmota, TBW, ECW, ICW
o Analýzu obezity - BMR, hodnocení viscerálního tuku
o Fyzickou kondici
o Segmentální analýzu svaloviny - svalovou hmotu v jednotlivých částech těla
o Oblast tělesného tuku v procentech a kilogramech, distribuci tělesného tuku
o Bilanci svalové hmoty

2.5 Školní věk
Ve školním věku dochází k výrazné změně v režimu dítěte. Vstup do školy a nucené
dlouhodobé udržování žáka ve školní lavici je značná zátěž s převažující statickou
polohou svalové práce. Je potřeba kompenzovat a prokládat vyrovnávací aktivity a to i
během školní výuky. Nezbytnost pohybu je veliká i v důsledku orgánových změn – školní
věk zahrnuje pubertu, prepubertální akceleraci a postpubertální fázi vývoje.
Při výběru činností u dítěte je třeba objektivně hodnotit několik faktorů. Jedním z nich
jsou antropometrické ukazatele stavby těla a přírůstku hmotnosti zaznamenané
v následující tabulce.
Tabulka č. 2: Roční přírůstek hmotnosti (kolektiv autorů, 1997)
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Kromě výše zmíněných antropometrických ukazatelů je potřeba posuzovat stupeň
adaptace dítěte na prováděnou činnost, stupeň somatického vývoje, vytvoření
pohybových vazeb dané procesem učení, schopnost procesu učení (především ve výchově
pohybové), vliv zevního prostředí a genetické předpoklady.
Školní věk se z důvodu obrovské dynamiky změn dále dělí a to z pohledu jak zdravotního,
tak pedagogického. Vzhledem ke skutečnosti, že se průměrný věk dětí v mém výzkumu
pohybuje kolem 9 let, budu se dále detailněji zabývat pouze mladším školním věkem
(kolektiv autorů, 1997).
2.5.1 Mladší školní věk
Mladší školní věk obecně začíná vstupem do školy v šesti letech a končí jedenáctým
rokem. Podrobnější dělení je na mladší školní věk do devátého roku života a na střední
školní věk, tedy 10 – 11 let.
Co se týče pohybových aktivit v tomto období, mělo by platit, že mladší školák by se měl
věnovat pohybu stejnou dobu, jakou tráví ve škole vsedě.
Po ukončení mladšího školního věku navazuje odpovídající období pro začátek
sportovního tréninku.
2.5.2 Rozdíly ve stavbě a složení těla v mladším školním věku
V mladším školním věku obecně dochází k rozvoji kostní a svalové tkáně a zrání
organismu jako celku. Dynamika vývoje se promítá do řady ukazatelů (Kučera a kol.,
1996). Somatický vývoj plyne rovnoměrně s průměrnými přírůstky tělesné výšky o 5-6
cm za rok a růstové křivky jsou paralelní do 9-10 let. Dívky pak svou tělesnou výškou
převyšují chlapce v 11 letech, v tělesné hmotnosti už v 10 letech. Jedním z důležitých
faktorů jsou rozdíly ve stavbě a složení těla mezi chlapci a dívkami, což podmiňuje
rozdíly jak ve fyziologických funkcích, tak v biomechanických předpokladech pohybu a
projeví se to na výkonnosti. Bisexuální rozdíly v tělesné výšce a hmotnosti nejsou značné,
avšak v důsledku dřívějšího dospívání u dívek předstihují dívky chlapce jak ve výšce
postavy, tak ve hmotnosti. (Měkota a kol., 1988; Máček a Vávra, 1988).
Rozdíly týkající se délky končetin nejsou výrazné, avšak u chlapců můžeme zaznamenat
delší horní končetiny, hlavně delší předloktí. Délka dolních končetin u chlapců je
přibližně 52 % jejich tělesné výšky, u dívek to je 51,2 % (Máček a Vávra, 1988).
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Ženy mají v každém věku nižší hustotu těla než muži a tudíž i více tuku. Nejvíce se však
tento rozdíl zvyšuje až v období adolescence. Hodnota relativního tělesného tuku však
kolísá s úrovní tělesné aktivity (Máček a Vávra, 1988).

28

3 Cíle a úkoly práce, hypotézy
3.1 Cíl práce
Cílem práce bylo zjistit, zda existuje závislost mezi absolutním množstvím kosterní
svalové hmoty odhadnutým pomocí elektrické bioimpedance a jednotlivými
potencionálními ukazateli u dětí v mladším školním věku.

3.2 Úkoly práce


Studium odborné české i zahraniční literatury, která se vztahuje k dané
problematice



Shrnutí teoretických poznatků a jejich zpracování



Analýza dat



Vyhodnocení dat v podobě grafického zpracování



Zhodnocení cílů práce

3.3 Hypotéza
Mezi absolutním množstvím kosterní svalové hmoty a vybranými ukazateli existuje
statisticky významná závislost.
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4 Metodika práce
Práce má charakter průřezové studie.

4.1 Popis výzkumného souboru
Výzkumný soubor tvořilo celkem 101 dětí, které navštívily sportovně – náborovou akci
zvanou Sporťáček. Data jsou posbírána z roku 2017 ze tří českých měst a to z Prahy, Zlína
a Plzně. Věk dětí je 9,06 (±2,8) let a 58,4 % všech probandů tvoří dívky. Měření probíhalo
na jednotlivých stanovištích.
4.1.1 Festival sportu pro děti – Sporťáček
Sporťáček je náborový festival pro děti a mládež od 3 do 18 let. Jeho cílem je vzbudit
u dětí pozitivní vztah ke sportu a pohybu. Na Sporťáčku jsou přítomny různé kluby
z celého spektra sportů a děti mají možnost si vše zdarma vyzkoušet. Mimo to se na místě
pohybují i trenéři a instruktoři, takže i rodiče se mohou ptát na dotazy a komunikovat
s odborníky.
Na festivale měl svoje místo i tým UK FTVS, který prováděl systematický sběr dat pro
následný výzkum. Děti zde společně s rodiči vyplňovaly krátkou anketu a poté se měřily
jejich základní antropometrické a fyziologické parametry. Byla zjišťována jejich tělesná
výška a hmotnost, obvod dlaně, byla měřena spirometrie, dynamometrie, hloubka
předklonu a další údaje vycházející z měření bioimpedanční metodou (Novák, 2017). Pro
moji bakalářkou práci jsem použila data tělesné hmotnosti, tělesné výšky, obvodu
předloktí, obvodu dlaně, svalové hmoty, BMI, dominantní horní končetinu u dětí a jejich
věk.

4.2 Sběr dat
Měření probíhala na speciálních stanovištích a ve všech třech městech byla stanoviště
organizována stejným způsobem tak, aby data byla co nejpřesnější. Měření bylo
dobrovolné. Děti účastnící se měření přicházely se svými zákonnými zástupci, kteří byli
s průběhem měření podrobně seznámeni. Od zákonných zástupců byl vyžádán podpis
informovaného souhlasu. Měření probíhalo se souhlasem Etické komise UK FTVS (viz
Příloha č. 1).
Pro zjištění tělesné hmotnosti a SMM byl použit analyzátor tělesné kompozice In Body
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720. K měření obvodů byl využit krejčovský metr. Obvod dlaně byl měřen těsně nad
palcem a obvod předloktí v nejširším místě pod loketním kloubem.

4.3 Statistická analýza dat
Hlavní metoda využitá pro vyhodnocení dat byla regresní analýza. Je to statistická
metoda, která odhaduje hodnotu jisté náhodné veličiny na základě znalosti jiných veličin.
V případě mé práce je hlavní sledovanou proměnnou SMM.
V prvním kroku je uvedena deskriptivní statistika pro chlapce a dívky dohromady, kde
byl vypočítán průměr a směrodatná odchylka. K posouzení normality byly použity dva
základní testy a hodnoty zaznamenány do tabulky. Dále byly vytvořeny dva sloupcové
grafy vyjadřující četnost svalové hmoty pro každé pohlaví zvlášt a dohromady. Následuje
tabulka korelačního koeficientu pro všechny proměnné.
4.3.1 Korelační analýza
Korelační analýza se zabývá vzájemnými závislostmi, kdy se klade důraz především na
intenzitu vzájemného vztahu. Korelace je tedy měřítko relativního vztahu mezi dvěma
proměnnými. V tomto postupu jsou k dispozici tři korelační typy: korelace Pearsonova
korelace, Spearmanova korelace a Kendallův korelační koeficient. V této práci byl použit
Spearmanův korelační koeficient.
Spearmanův korelační koeficient se značí r a nabývá hodnot od -1 do 1. Korelační
hodnoty blízké -1 označují silně negativní vztah, což znamená, že vysoké hodnoty jedné
proměnné obecně naznačují nízké hodnoty druhé proměnné. Všechny záporné hodnoty
korelačního koeficientu značí tudíž negativní závislost, jedna veličina roste, zatímco
druhá klesá. Hodnoty korelace blízko 1 označují silný pozitivní vztah, tedy vysoké
hodnoty jedné proměnné naznačují vysoké hodnoty i druhé proměnné. Pokud r = 0, nebo
nabývá hodnoty blízké nule, veličiny jsou úplně nezávislé, nebo jen velmi málo závislé.
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Míra závislosti podle absolutní hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu se obvykle
interpretuje následovně:
-

0,1 – 0,3

slabá korelace

-

0,4 – 0,6

střední korelace

-

0,7 – 0,8

silná korelace

-

nad 0,9

velmi silná korelace

(NCSS Statistical Software, 2018)
Následně byla použita regresní analýza pro gama distribuci. Tato statistická metoda
odhaduje hodnotu jisté náhodné veličiny (závisle proměnné) na základě znalosti jiných
veličin (nezávisle proměnných). V případě této práce byla hlavní sledovanou závisle
proměnnou SMM.
Všechny statistické analýzy byly provedeny pomocí statistického programu IBM SPSS
Statistics 23.

4.4 Rozsah platnosti
V tomto výzkumu pracuji s reprezentativním výběrem osob, v tomto případě pouze
s účastníky propagační sportovní akce. Soubor tedy není náhodný a výsledky mají
omezenou platnost. Pro další ověření a potvrzení výsledků této studie by bylo potřeba
stejné měření znovu zopakovat u stejného množství a druhů probandů.
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5 Výsledky
Tabulka č. 3: Základní hodnoty výzkumného souboru
N

101

Dívky (%)

58,4

Věk (roky)

9,06 (2,8)

Výška (m)

1,37 (0,2)

Hmotnost (kg)

33,9 (10,5)

Svalová hmota (kg)

15,1 (5,3)

BMI (kg/m2)

17,6 (2,1)

Dominantní ruka - pravá (%)

93,1

Obvod dlaně dominantní ruky (cm)

16,2 (1,8)

Obvod předloktí dominantní ruky (cm)

19,7 (2,5)

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr (směrodatná odchylka) u kontinuálních
proměnných a procento u kategorických proměnných

Z tabulky jsou patrná všechna základní data respondentů, která byla měřena. Do výzkumu
bylo zahrnuto celkem 101 dětí, z toho 59 dívek (58,4 %) a 42 chlapců (42,6 %). Průměrný
věk je 9,06 let, který se v lidské ontogenezi řadí k mladšímu školnímu věku. Průměrná
hmotnost dětí je 33,9 kg se směrodatnou odchylkou 10,5. Svalová hmota dětí je průměrně
15,1 kg a BMI je 17,6 kg/m2. V těchto případech je nutno brát v potaz rozdíl mezi chlapci
a dívkami. Většina dětí má vyhraněnou lateralitu a jsou praváci. Obvod dlaně dominantní
ruky měří 16,2 cm a obvod předloktí 19,7 cm.
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Tabulka č. 4: Testy normality

Testy normality
Kolmogorov-Smirnovův test
Statistic

df

Sig.

Shapiro-Wilkův test
Statistic

df

Sig.

SMM (kg)

0,144

101

<0,001

0,938

101

<0,001

Maximální síla stisku ruky (kg)

0,132

101

<0,001

0,928

101

<0,001

Obvod dlaně (cm)

0,120

101

0,001

0,968

101

0,016

Obvod předloktí (cm)

0,123

101

0,001

0,952

101

0,001

Obvod dlaně/obvod předloktí (cm/cm)

0,149

101

<0,001

0,788

101

<0,001

Obvod předloktí/výška (cm/m)

0,130

101

<0,001

0,895

101

<0,001

Obvod předloktí/hmotnost (cm/kg)

0,049

101

0,200*

0,986

101

0,362

Obvod předloktí index (cm/m2)

0,118

101

0,001

0,899

101

<0,001

Obvod předloktí/BMI (cm/m/kg2)

0,127

101

<0,001

0,852

101

<0,001

Obvod dlaně/výška (cm/m)

0,055

101

0,200*

0,981

101

0,149

Obvod dlaně/hmotnost (cm/kg)

0,072

101

0,200*

0,975

101

0,051

0,114

101

0,002

0,934

101

<0,001

0,104

101

0,009

0,979

101

0,109

2

Obvod dlaně index (cm/m )
2

Obvod dlaně/BMI (cm/m/kg )
*Spodní hranice významnosti

Podle této tabulky lze zhodnotit, zda náhodný výběr pochází z normálního rozložení.
K testování normality dat byly použity dva základní testy - Kolmogorovův – Smirnovův
test a Shapiro – Wilkův test. Hladiny významnosti jsou uvedeny ve sloupečku „Sig.“
(significance). Byl zhodnocen počet všech 101 probandů u obou testů. Ze všech
proměnných pocházely ze základního souboru s normálním rozdělením pouze obvod
předloktí/hmotnost, obvod dlaně/výška a obvod dlaně/hmotnost, u ostatních proměnných
byla hypotéza o normálním rozdělení zamítnuta.
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Graf č. 2: Četnost svalové hmoty u chlapců a dívek dohromady

Z přiloženého sloupcového grafu lze vyčíst, že nejvíce zastoupené hodnoty týkající se
množství svalové hmoty v kg se pohybují mezi 11,5 – 14,5. Množství svalové hmoty
v tomto rozmezí se vyskytuje celkem u 33 dětí. Nejmenší naměřené množství SMM bylo
u jednoho probanda zhruba 5 kg. Nejvyšší hodnoty pak dosáhly až překvapivých čísel
nad 30 kg. Lze vidět, že hodnoty jsou velice proměnlivé a kolísající. Velký úbytek je
kolem hodnot 17 – 18,5 kg. Krajní hodnoty lze považovat za extrémní v obou případech.
Dle tohoto grafu je velmi dobře patrna gama distribuce této proměnné.
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Graf č. 3: Četnost svalové hmoty u dívek a chlapců zvlášť

V tomto grafu lze vidět rozdíly mezi dívkami a chlapci. U dívek je četnost výrazně
kolísavější než u chlapců, kde jsou hodnoty vyrovnanější. Nejnižší hodnota vůbec (5 kg)
byla naměřena mezi dívkami. Největší množství SMM bylo naměřeno jak u jednoho
z chlapců, tak u jedné dívky. Zajímavé je, že mezi chlapci bylo více probandů se svalovou
hmotou menší než 10 kg než u dívek. Je nutno však zohlednit jak věk probandů, tak fakt,
že chlapců bylo výrazně méně než dívek.
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Tabulka č. 5: Korelace proměnných v souboru dívek i chlapců dohromady

Correlations
SMM (kg)
SMM (kg)
Obvod
dlaně (cm)
Obvod
předloktí
(cm)
O dlaně/ o
předloktí
(cm/cm)
Obv.
předloktí/
výška
(cm/m)
Obv.
předloktí/
hmotnost
(cm/kg)
Obv.
předloktí
index
(cm/m²)
Obv.
předloktí/
BMI
(cm/m/kg²)
Obv.
dlaně/
výška
(cm/m)
Obv.
dlaně/
hmotnost
(cm/kg)
Obvod
dlaně
index
(cm/m2)
Obvod
dlaně/BMI
(cm/m/kg²)

Obvod
Obvod
předloktí
dlaně (cm)
(cm)

Obv.
dlaně/ o
předloktí
(cm/cm)

Obv.
Obvod
předloktí/ předloktí/
výška
hmotnost
(cm/m)
(cm/kg)

Obvod
Obv.
předloktí předloktí/
index
BMI
(cm/m²) (cm/m/kg²)

Obv.
dlaně/
výška
(cm/m)

Obv.
dlaně/
hmotnost
(cm/kg)

Obvod
dlaně
index
(cm/m²)

Obvod
dlaně/BMI
(cm/m/kg²)

1,000

,579**

,812**

-,177

-,114

-,916**

-,727**

,123

-,312**

-,899**

-,747**

-,064

,579**

1,000

,585**

,479**

,100

-,528**

-,349**

,079

,500**

-,280**

-,031

,514**

,812**

,585**

1,000

-,366**

,374**

-,646**

-,328**

,186

-,071

-,737**

-,482**

-,155

-,177

,479**

-,366**

1,000

-,337**

,040

-,106

-,128

,615**

,440**

,457**

,742**

-,114

,100

,374**

-,337**

1,000

,319**

,706**

-,072

,463**

,133

,417**

-,303**

-,916**

-,528**

-,646**

,040

,319**

1,000

,844**

,101

,338**

,888**

,739**

,104

-,727**

-,349**

-,328**

-,106

,706**

,844**

1,000

-,131

,481**

,694**

,783**

-,163

,123

,079

,186

-,128

-,072

,101

-,131

1,000

-,178

-,019

-,247*

,498**

-,312**

,500**

-,071

,615**

,463**

,338**

,481**

-,178

1,000

,576**

,813**

,453**

-,899**

-,280**

-,737**

,440**

,133

,888**

,694**

-,019

,576**

1,000

,881**

,374**

-,747**

-,031

-,482**

,457**

,417**

,739**

,783**

-,247*

,813**

,881**

1,000

,251*

-,064

,514**

-,155

,742**

-,303**

,104

-,163

,498**

,453**

,374**

,251*

1,000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

V tabulce č. 4 jsou vypočítány korelace podle Spearmanova koeficientu pořadové
korelace. Ve výpočtu je zahrnuto opět všech 101 probandů. Významnost je uvedena ve
spodní části tabulky.
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Ze všech měřených parametrů se nejsilnější korelace vyskytuje mezi svalovou hmotou a
poměrem obvodu předloktí a hmotnosti, kdy hodnota nabývá r = -0,916. V tabulce je tato
hodnota oranžově zvýrazněna. Tento výsledek je záporný, což znamená, že při nárůstu
jedné proměnné klesá proměnná druhá. V tomto případě to lze vysvětlit tak, že čím je
vyšší hodnota SMM, tím je menší poměr obvodu a hmotnosti a naopak. Hodnota je
uvedená jako velmi silná korelace, tudíž lze říci, že hodnoty jsou na sobě závislé.
O silné korelaci lze také mluvit u vztahu svalové hmoty a poměru obvodu dlaně a
hmotnosti (r = -0,899). Hodnota je opět záporná, tudíž vztah je stejný jako u předchozího
případu.
Vysoká závislost je také mezi vztahem svalové hmoty (SMM) a obvodem předloktí, u
které se korelace rovná hodnotě 0,812. Hodnota je v tomto případě kladná, z čehož
logicky vyplývá, že s větším obvodem předloktí je vyšší i množství svalové hmoty v těle.
SMM je ovlivněna i hodnotou obvodu dlaně, avšak korelace není tak vysoká a je zařazena
do úrovně střední korelace.
Lze vyčíst, že BMI nemá na svalovou hmotu téměř žádný vliv, protože v obou případech,
kde je BMI zhodnoceno, je korelace velmi nízká. Prvním z nich je vztah poměru obvodu
předloktí/ BMI s SMM, kdy korelace nabývá hodnot pouze 0,123. Druhým případem je
vztah obvodu dlaně/ BMI s SMM, kdy se dá korelace považovat téměř za nulovou.
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Graf č. 4: Vztah mezi poměrem obvod předloktí/hmotnost a SMM

Graf č. 5: Vztah mezi poměrem obvod dlaně/hmotnost a SMM
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Graf č. 6: Vztah mezi obvodem předloktí a SMM

V grafu č. 4, 5 a 6 je znázorněna lineární regrese. V každém grafu jsou vykresleny dvě
přímky, které jsou proložené body vyznačující hodnoty probandů. Modrá přímka náleží
dívkám a zelená chlapcům. Lze vidět, že hodnoty probandů jsou ve všech třech grafech
kumulovány v okolí tendenční přímky.
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Tabulka č. 6: Výsledky regresní analýzy podle metody SPSS
Tabulka X Generalizované lineární modely pro gama distribuci

Obvod dlaně dominantní ruky (cm)
Obvod předloktí dominantní ruky (cm)
Obvod dlaně/obvod předloktí (cm/cm)
Obvod předloktí/výška (cm/m)
Obvod předloktí/hmotnost (cm/kg)
Obvod předloktí index (cm/m2)
Obvod předloktí/BMI (cm/m/kg2)
Obvod dlaně/výška (cm/m)
Obvod dlaně/hmotnost (cm/kg)
Obvod dlaně index (cm/m2)
Obvod dlaně/BMI (cm/m/kg2)

Dohromady
Dívky
Sig.
Sig.
B
B
0,948
0,021
0,041 0,001
<0,001 0,036
0,001
0,038
-0,236
0,072 -0,251
0,131
0,012
0,269 -0,008
0,620
-1,277 <0,001 -1,506 <0,001
-0,027
0,015 -0,053 <0,001
0,008
0,955 0,131
0,542
0,019
0,152 -0,057 <0,001
-1,296 <0,001 -1,469 <0,001
-0,050 <0,001 -0,086 <0,001
0,107
-0,330
0,022 0,310

Chlapci
Sig.
B
<0,001
0,042
<0,001
0,043
-0,208
0,353
0,033
0,009
-0,989 <0,001
0,012
0,436
-0,283
0,162
0,023
0,165
-1,158 <0,001
-0,001
0,951
-0,506
0,016

Poznámka: modely jsou adjustovány pro věk

Z tabulky č. 6 lze vyčíst hodnoty regresní analýzy pro gama distribuci. Nezávisle
proměnné veličiny jsou uvedeny v levém sloupci, hlavní sledovanou závisle proměnnou
je SMM. Významnosti jsou uvedeny ve sloupcích „Sig.“.
Nejvyšší vzájemná závislost vůbec byla odhadnuta mezi absolutní svalovou hmotou a
obvodem předloktí/hmotnost u dívek, kde B = -1,506. Podobně vysoká závislost byla
odhadnuta rovněž mezi absolutní svalovou hmotou a obvodem dlaně/hmotnost. Závislost
je v tomto případě opět vyšší u dívek než u chlapců. Nejvyšší závislost u obou pohlaví
dohromady byla odhadnuta u stejného vztahu, tedy mezi absolutní svalovou hmotou a
obvodem dlaně/hmotnost. Hodnota je v tomto případě rovna B = -1,296.
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6 Diskuze
Měření kosterní svalové hmoty u dětí je ukazatelem jejich metabolického zdraví.
V současné době se svalová hmota měří různými moderními technikami, nejčastěji
bioelektrickou impedancí, díky které bylo již interpretováno mnoho studií srovnávajících
kosterní svalovou hmotu mezi dětmi předškolního i školního věku. Bylo však velmi
obtížné najít studie, které by do svého výzkumu zahrnuly hodnoty založené na obvodech,
a nenalezla jsem žádný průzkum, který by využil k hodnocení svalové hmoty nebo tělesné
kompozice přímo obvod předloktí či obvod dlaně. Je tudíž velmi těžké výsledky mé práce
porovnat s jinými. Zmíním zde tedy alespoň studie, které se mé práci podobají.
Studie založené na měření pomocí metody BIA často zjišťují i korelace mezi jednotlivými
parametry naměřenými pomocí impedance. Jednou z nich se věnovali i Fujii a kol.
(2017), kteří se ve své studii publikující v deníku Journal of Physical Therapy Science
zabývali zkoumáním kosterních svalů u dětí předškolního věku. Kromě tělesné hmotnosti
a SMM, které byly u dětí měřeny pomocí bioelektrické impedance In Body S10, byl
měřen i obvod lýtka standardní metodou. Z výzkumu vyšlo, že existuje vysoká korelace
mezi tělesnou váhou a obvodem lýtka (0,869) a poměrně vysoká korelace i mezi obvodem
lýtka a kosterní svalovou hmotou (0,733). Korelace mezi SMM a poměru tělesná
hmotnost/obvod lýtka ve výzkumu vyhodnocena nebyla. Důležitým východiskem však
je, že studie interpretuje údaj obvodu lýtka jako vhodný indikátor hmotnosti kosterního
svalstva v klinickém prostředí. Zároveň výsledky ukázaly, že hmotnost skeletálních svalů
může být spolehlivě měřena metodou multifrekvenční bioelektrické impedance už u dětí
v předškolním věku.
V mé práci jsem také zjistila, že jak obvod předloktí, tak obvod dlaně jsou dobrými
ukazateli k orientačnímu vyhodnocení svalové hmoty v těle jedince. Předpokládalo se
totiž, že v oblasti předloktí se nachází málo tuku, a tudíž by se dala svalová hmota dobře
predikovat, což se potvrdilo. Je nutno však zohlednit, kdy hodnoty nabývají závislosti
negativní a kdy závislosti pozitivní.
Je třeba brát v potaz, že všechny výsledky a všechna tvrzení se vztahují pouze na náš
vybraný testovaný soubor, který se skládá pouze ze 101 sportujících dětí z celé České
republiky. U celkové populace by se tedy tvrzení a výsledky mohly značně lišit.
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Zajímavě také vyšly výsledky týkající se množství svalové hmoty u chlapců a u dívek.
Ve své teoretické části upozorňuji na rozdíly ve stavbě a složení těla u jednotlivého
pohlaví. Zmiňuji rychlejší nástup dynamiky vývoje a rychlejší dospívání u dívek, což se
v mých výsledcích nejspíše projevuje tak, že dívky nezaostávají s množstvím svalové
hmoty za chlapci, ba naopak dosahují podobných hodnot nebo ještě lepších. Opět však
musím poznamenat, že dívek se měření zúčastnilo více a je od nich získáno více dat.
Vyšlo najevo, že parametr výšky nemá v tomto případě na svalovou hmotu téměř žádný
vliv. Dokazuje to fakt, že v obou poměrech, kde byl parametr výšky použit, byla
vypočítána velmi slabá nebo žádná korelace. Z toho pak následně vyplývá, že ani BMI
svalovou hmotu nijak patrně neovlivňuje.
Na závěr bych ráda zmínila, že v posledních letech stále vznikají nové metody, jak
množství svalové hmoty změřit. Snahou je vytvořit postupy moderní a nadčasové spíše
než jednoduché a alternativní, kterým jsem se ve své práci věnovala. Jako jeden z příkladů
takové pokrokové metody mohu uvést výzkum od Wang a kol. (2006), kteří ve svém
článku v časopise The Journal of Nutrition popisují metodu odhadu hmotnosti kosterního
svalstva na modelu založeném na celkovém obsahu draslíku v těle.
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7 Závěr
Cílem práce bylo zjistit, zda je možné nějakým způsobem odhadnout svalovou hmotu
pomocí jednoduchých metod a jednoduchých pomůcek. Výsledky měření ukázaly, že
takové alternativní metody existují.
Podle výsledků měření bylo ukázáno, že k posouzení lze určit tři základní parametry,
podle kterých by bylo možné množství svalové hmoty orientačně vyvodit. Jsou jimi
tělesná hmotnost, obvod předloktí a obvod dlaně.
Z výsledků regresní analýzy lze vyhodnotit, že nejvyšší vzájemnou závislost je možné
odhadnout mezi absolutní svalovou hmotou a obvodem předloktí/hmotnost a mezi
absolutní svalovou hmotou a poměrem obvodu dlaně/hmotnosti.
Podle výsledků korelace by se dala svalová hmota nejlépe vyhodnotit podle poměru
obvodu předloktí a tělesné hmotnosti, kde byla zjištěna nejsilnější korelace se svalovou
hmotou (r = -0,916). Silná závislost se našla také u obvodu předloktí se svalovou hmotou
a u poměru obvodu dlaně a tělesné hmotnosti se svalovou hmotou.
Podle výsledků byla také potvrzena hypotéza, že mezi absolutním množstvím kosterní
svalové hmoty a vybranými ukazateli existuje statisticky významná závislost. Statisticky
významnými ukazateli jsou obvod dlaně, obvod předloktí, index obvodu předloktí a index
obvodu dlaně, dále poměry obvod předloktí/hmotnost, obvodu dlaně/výška a obvod
dlaně/hmotnost.
K ověření pravdivosti výsledků by však bylo třeba uskutečnit výzkum u stejného
množství a druhů probandů.
Jsem přesvědčena, že je důležité pozorovat nejen množství svalové hmoty, ale i celkové
tělesné složení již u dětí ve školním věku a proto doufám, že tato práce bude inspirací pro
další podobné výzkumy a bude sloužit jako zdroj informací a zdroj vhodný ke srovnání
s dalšími studiemi.
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