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Uchování  zdraví  spočívá  na  rovnováze  sil,  tedy  vlhkého  a  suchého,  studeného 

a teplého...  Samovláda  jedné  síly  způsobí  nemoc,  neboť  samovláda  pouze  jednoho 

z těchto protikladů vždy působí rozkladně. Nemoc vzniká z nadbytku tepla či chladu, 

z nadbytku či nedostatku potravy.

          (Alkmaion, *540 př. n. l. v Krotonu; Rätsch, 2001, s. 52)
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Abstrakt

Stále častěji se dnes setkáváme s dětmi, které svoji touhu po štíhlé linii dovedou až za 

hranice  zdravotní  závadnosti.  Příčiny  tohoto  jevu  jsou  hledány  více  ve  faktorech 

sociálních a psychických, ale pozapomíná se přitom na příčiny biologické povahy, které 

mají minimálně stejně hluboký vliv na podvědomé vnímání hmotnosti. Vedle hmotnosti 

hraje důležitou roli ke spokojené osobnosti rovněž výška jedince. Poměr mezi těmito 

parametry určuje Body Mass Index (BMI) a v této práci se zamyslíme, proč právě jeho 

hodnoty jsou pro dospívajícího tak důležité.

Předložená  diplomová  práce  se  zabývá  hodnotami  BMI  a  faktory,  které  ho 

ovlivňují u věkové kategorie žáků 6. - 9. třídy, tj. 10 - 16 let. Zjištěné hodnoty vychází  

z měření  681  žáků  na  8  pražských  základních  školách  metodou  přímého  měření 

spojeného  s dotazníkovým  šetřením.  Výsledky  měření  výšky  a  hmotnosti  byly 

porovnány s  výsledky Celostátních  antropologických  výzkumů (CAV) z  roku 2001, 

resp.1991. 

Z provedených  měření  vyplývá,  že  oproti  CAV  2001  nedošlo  k zvýšení 

průměrné tělesné hmotnosti u chlapců ve všech zkoumaných kategoriích ani k snížení 

průměrné  tělesné  hmotnosti  u  dívek  ve  všech  zkoumaných  kategoriích.  Třináctiletí 

chlapci jsou vyšší než třináctileté dívky. Průměrná tělesná výška patnáctiletých chlapců 

je  vyšší  než  175,6  cm,  patnáctiletých  dívek  přesáhla  166,1  cm.  Subjektivní  ideální 

výška  chlapců v kategoriích  11 – 16 let  je  vyšší  než průměr,  u dívek téže  věkové 

kategorie se pohybuje v rozmezí ±1 cm kolem průměru CAV 2001. Kromě toho byly 

zjištěny závislosti věku a průměrných hodnot výšky, hmotnosti, obvodu pasu, obvodu 

boků, výše kapesného, počtu kilogramů, které by respondenti museli přibrat, aby začali 

držet  dietu;  ubrat,  aby  považovali  svůj  úbytek  hmotnosti  za  nezdravý;  přibrat,  aby 

považovali svoji hmotnost za nezdravou a dále přání libovolné výšky a přání libovolné 

hmotnosti.
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Abstract

More and more children are fascinated with idea of perfect slender figure today that 

brings them over a boundary of health troubles. The causes of this phenomenon are 

mainly seen in social and psychical factors, but biological causes, which have at least as 

same or stronger influence on subconscious  perception of weight, are usually ignored. 

The important part of satisfied personality is not only weight but height of individuum 

as well. The ratio between these two parameters is determined by the Body Mass index 

(BMI)  and  in  this  thesis  I  will  focused  on  why  the  values  of  BMI  are  essentially 

significant for adolescent. 

This  submitted  diploma thesis  deals  with  values  of  BMI and factors  that  influence 

pupils in the age of 10 - 16 years. Identified values results from measurements of 681 

pupils on 8 Prague´s primary schools. The results of weight and height measuring were 

compared with findings of national anthropological research of the year 2001, let us say 

1991. 

From the measurement that was made is clear that there was no increase of average 

body weight of boys in every categories under examination and as well no decrease of 

average body weight of girls in every categories under examination in comparison with 

CAV  2001.  The  thirteen-year-old  boys  are  higher  than  the  thirteen-year-old  girls. 

Average stature of fifteen-year-old boys is higher than 175, 6 cm, fifteen-year-old girls 

overreached 166,1cm. The subjective perfect height of boys between 11 and 16 years is 

more than the average, girls in the same age group are situated at intervals 1 cm around 

the average. Futhermore,  dependence age on average values of height, weight, waist 

girth, hip girth, quantity of pocket money, number of kilograms that informants have to 

put on weight in order to start diet to reduce or kilograms that they have to reduce in 

order to consider their weight-shortage to be unhealthy; put on weight in order to think 

of  their  weight  as  unhealthy  and  futher  desirable  height  and  weight,  has  been 

recognized. 
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1 Úvod
Je velice zajímavé sledovat zcela běžné projevy chování lidí kolem nás a trochu 

se zamyslet,  proč se dotyční chovají právě tak, jak se chovají. Vzhledem k tomu, že 

jsem prošel gymnáziem s hudebním zaměřením v Praze Dejvicích, kde ve stejné budově 

se nacházela rovněž střední pedagogická škola, mužská část populace zde byla opravdu 

ve výrazné menšině. Nikterak o moc lepší situace se pro mě naskytla i na Pedagogické 

fakultě,  kde nejprve jako student oboru sbormistrovství  a hudební výchovy spolu se 

všemi pěveckými sbory a později rovněž biologie a chemie jsem byl rovněž obklopen 

velkou měrou ženským pohlavím, a tak vlastně už od svých patnácti let do současnosti 

jsem měl jedinečnou příležitost pozorovat ono „něžné pohlaví“, jeho triky na nás kluky, 

způsoby prožívání atd. Jsou to asi tři roky zpátky, kdy jsem se rovněž začal zajímat 

hlouběji i o chování nás mužů. Nejvíce však mě ale vždy zajímaly ony rozdíly mezi 

holkami  a  kluky  a  to  nejen  z  pozorování  vlastních,  ale  i  cizích.  Pokud  bych  měl 

výsledky  těchto  pozorování  nějakým  způsobem  shrnout,  je  až  úsměvné,  jak  právě 

veškeré podvědomé způsoby chování se otáčí kolem motivu výběru partnera s cílem byť 

hypotetickým s  ním mít  potomky.  Nevěříte?  Velice  pěknou  myšlenku  jsem jednou 

slyšel v rádiu od M. Ebena, kde se zamýšlel nad tím, proč se děti v pubertě chovají tak, 

jak je známe. Z milého, poslušného dítěte se najednou stane..., však vy víte. Ale to má 

význam. Opečovávanému dítěti, v pohodlí domova, fixovaného na rodiče by se sotva 

chtělo z vlastní vůle najednou hledat nějakou jinou spřízněnou duši, se kterou by třeba 

jednou hodlalo založit  rodinu, a tak prudké změny v jeho biologickém i psychickém 

vývoji  tento  důležitý  moment  provedou  za  něj.  Najednou  rodiče,  na  které  nedalo 

dopustit už nehrají onu první roli a dospívající jedinec se po své opoře rozhlíží jinde. 

A pro rodiče, kteří do té doby pomalu „vodí dítě za ručičku“ není tak bolestivé, když se 

jejich milované dítě rozhodne postavit na vlastní nohy a odejít z domova. To celé je 

načasované přesně v době, která odpovídá nástupu pohlavní zralosti.

Tento velice svérázný výklad má i přes mnohá zjednodušení hlubokou pravdu v tom, 

jak úžasný je lidský život se všemi jeho projevy a jak jedna aktivita je nevědomě cílena, 

aby umožnila druhou, v tomto případě instinktu rozmnožování, který nás ovlivňuje i ve 

věcech, do kterých bychom to vůbec neřekly. Vezměme jen třeba večeři - rande. Zcela 

nevinná aktivita v sobě skrývá mnohé. Muže přitahují ženy s roztaženými zorničkami. 
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Dříve si ženy do očí kapali atropin, jímž dosahovaly kýženého efektu se svýma očima. 

A dnes? Stejného efektu lze dosáhnout při večeři při svíčkách. Zcela nevědomě se tak 

stává z romantické večeře nástroj s úplně jiným podtextem. Proč si ženy prodlužují řasy, 

malují oční stíny, protrhávají obočí? Podle psychologů již dítě v kočárku svými prvními 

pohledy  registruje  oči  matky,  nikoli  například  tvar  obličeje,  velikost  prsou  atd. 

A povšimněme si dětských kreseb, jak veliké oči děti svým postavičkám malují. I když 

se  ale  dospívající  člověk  pod  vlivem  zkušenosti  naučí  vnímat  jedince  v  reálných 

proporcích, i přesto jsou oblasti, které podvědomě jsou pro něj důležitější. A jak se říká, 

že v každém muži je kus kluka, ženy tohoto jevu velice rády využívají. A co taková 

rtěnka? Je velice pozoruhodné, že když jsem se několika žen ptal, proč na sobě provádí 

různé úpravy make-upem či jinými metodami, nikdy mi neodpověděly, že by se mohlo 

jednat o nějakou „lovnou síť“, jejíž cílem je podvědomě a často hypoteticky partner pro 

potomstvo,  namísto  toho  jsem  velice  často  slyšel,  „že  se  chce  líbit“,  „že  to  nosí 

všichni“, „že se tak cítí lépe“ atd. Když jsem se ale zeptal, jestli se malují a tak pečlivě 

připravují,  pokud  jsou  například  samy  doma,  odpověděly,  ne.  A  co  třeba  takový 

náhrdelník? Do jakých partií má asi připoutat mužskou pozornost? Podobných příkladů 

by se zde dalo vyjmenovat mnoho. Abych se nezmiňoval jen o ženách, tak také něco 

o mužích. Proč muži tak rádi chodí do posiloven, vedou silácké řeči, kluci v pubertě 

nosí  podkasané  kalhoty?  Chtějí  dát  potencionálním  sexuálním  partnerkám  v  okolí 

najevo, že dokáží rodinu ubránit  a splňují  očekávané kvality.  Když jsem tedy uvedl 

několik příkladů možná Vás, čtenáře, napadne otázka, proč to tu tak obsáhle vypisuji. 

Odpověď je  jednoduchá.  I  tělesná  výška,  hmotnost,  obvodu pasu,  obvodu boků,  ve 

spojení s faktory, které tyto parametry ovlivňují hrají v tomto ohledu velice důležitou 

roli (viz  příloha). Dokonce takovou, že u mnohých nespokojenost se svou postavou 

končí vážným psychickým poškozováním či sebevraždou. Protože tyto změny nejvíce 

postihují děti zejména ve věku staršího školního věku a středního vzdělávání, věřím, že 

tato práce bude vhodným materiálem pro učitele, kteří se dříve nebo později s nějakým 

podobným případem setkají.  V teoretické  části,  i  v diskusi této práce se ale  hodlám 

zabývat  především chováním žen,  protože  ty  v  poměru  k mužům jsou na  extrémní 

chování týkající se hmotnosti náchylnější. Orientací v problému a hlubším propojením 

do  souvislostí  může  lépe  proniknout  do  mentality  svých  svěřenců  a  případně  jim 

pomoci  v jejich mnohdy neřešitelných „problémech“. 
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2 Teoretická východiska práce
2.1 BMI, definice, rozmezí

BMI  (Body  mass  index)  vyjadřuje  poměr  mezi  hmotností  v kilogramech 

a druhou  mocninou  výšky v metrech.  Nejčastěji  se  používá  ke  zhodnocení  nadváhy 

(Staňková, 2003, s. 9); resp. podváhy, ale rovněž i jako čistě statistický parametr pro 

osoby s normální hmotností . 

BMI = tělesná hmotnost v kg/výška v m2

Dělení BMI podle světové zdravotnické organizace uvádí tabulka 1.

Tab. 1: Mezinárodní klasifikace BMI stejné pro obě pohlaví (převzato a upraveno 
z[1]*)

Klasifikace  BMI

 Hlavní body Dělené body
Podváha <18.50 <18.50
Těžké hubenost <16.00 <16.00
Průměrná hubenost 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99
Mírné hubenost 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49

Normální rozmezí 18.50 - 24.99
18.50 - 22.99
23.00 - 24.99

Nadváha ≥25.00 ≥25.00

Pre-obézních 25.00 - 29.99
25.00 - 27.49
27.50 - 29.99

Obézní ≥30.00 ≥30.00

Obézní třídy I 30.00 - 34-99
30.00 - 32.49
32.50 - 34.99

Obézní třídy II 35.00 - 39.99
35.00 - 37.49
37.50 - 39.99

Obézní třída III ≥40.00 ≥40.00
Zdroj: upraveno z WHO, 1995, WHO, 2000, WHO 2004.
• Veškeré elektronické zdroje jsou citovány i se všemi náležitostmi pomocí indexů v hranatých  

závorkách, které jsou vysvětleny a rozvedeny v kapitole Seznam použité literatury.

Zadák, (2002, s. 433) dělí BMI na čtyři základní pásma, a ještě zvlášť pro muže a ženy:

• méně  než  20  kg/m2 pro  muže  a  19  kg/m2 pro  ženy  -  podnormální 

hmotnost (astenie)

• 20 - 25 kg/m2 pro muže a 19 - 26 kg/m2 pro ženy -  normální hmotnost

• 26 - 35 kg/m2 pro muže a 27 - 35 kg/m2  pro ženy - nadváha
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• více než 35 kg/m2 - těžká obezita.

Hodnoty BMI 20 a níže považuje rovněž za podváhu také výukový materiál z interny 

2. lékařské fakulty [20]. V běžné praxi se však nesetkáváme ani s jedním dělením, ale 

uvádí se zjednodušené tabulky (viz např. tab. 2). V těchto tabulkách se většinou ani 

neuvádí indexy podnormální.

Tab. 2:  Rozdělení BMI pro obě pohlaví (podle [2])

< 18,5  podváha  
18,5 - 24,9 norma 
25,0 - 29,9 nadváha 
30,0 - 34,9 obezita 1. stupně 
35,0 - 39,9 obezita 2. stupně (závažná) 
40,0 a více obezita 3. stupně (těžká) 

Samozřejmě BMI neodráží přesně podíl tuku a beztukové tkáně. Při stejném BMI mají 

ženy větší podíl tuku než muži a starší lidé více tuku než mladší. Zatímco u lidí plné 

zralosti  a středního věku je optimální BMI do 25, u lidí starších 60 let je optimální  

životní prognóza spojena s BMI 27 (Krch, 1999, s. 81). Nespornou výhodou BMI, i přes 

řadu jeho nepřesností,  je jeho jednoduchost. Není totiž v živém organismu prakticky 

možné přesně určit zastoupení jednotlivých složek, a to i přesto, že pro  relativně přesné 

výsledky byla navržena řada metod (radioizotopová, rtg aj.). To je ale dost technicky 

náročné co se týče materiálních i finančních nároků, pro které jejich uplatnění nenabývá 

širších měřítek. Pro přibližné vyjádření jednotlivých komponent lidského těla se užívají 

například následující vzorce (viz dále). 

2.1.1 Podíl hmotností jednotlivých komponent těla
2.1.1.1 Podíl hmotnosti kostry na hmotnosti těla

Podíl hmotnosti kostry na hmotnosti těla lze vypočítat podle vzorce (Lisá, 1990, 

s.10): 

Kostra  = (o1+o2+o3+o4)/4

kde:

o1 = šířka epikondylu humeru

o2 = šířka zápěstí

o3 = šířka dolní epifýzy stehenní kosti
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o4 = šířka kotníku

Podíl  hmotnosti  kostry  na  celkové  hmotnosti  vyjádřený  v  procentech   u  mužů  je 

nejvyšší  v nižších věkových skupinách, od 6 do 15 let.  Nejvyšší  podíl  je u 6letých 

(20,3 %) a postupně se snižuje na 19 % u 15letých. U šestnáctiletých je podíl hmotnosti 

kostry 18% a s věkem se stále postupně snižuje až na 15,9 %  u věkové skupiny 30 - 35 

let. Průměrné absolutní hodnoty hmotnosti kostry se zvyšují ze 4,6 kg u 6letých chlapců 

až na 12,4 kg u 19letých. Větší nárůst hmotnosti kostry je pouze mezi 13. - 16. rokem.

U žen je podíl hmotnosti  kostry vyjádřený v procentech největší v nižších věkových 

skupinách, od 6 do 12 let, a pohybuje se v rozmezí 18 – 19 %. U 13letých se průměrná 

hodnota podílu kostry snižuje na 17,3 % , u 14letých na 16,7 % . Průměrné absolutní 

hodnoty hmotnosti kostry se zvyšují ze 4,2 kg u 6letých dívek na 9,2 kg u 15letých. 

U vyšších věkových skupin průměrná hmotnost kostry kolísá kolem 9 kg (Bláha, 1982, 

s. 94-95).

Koncentraci  minerálů  v  kostech  u  mladých  i  dospělých  ovlivňují  rovněž  faktory 

nutriční.  Adekvátní  příjem  kalcia  v  mléce  a  v  mléčných  produktech  v  dětství 

a dospívání je rozhodným faktorem pro získání maxima kostní hmoty.

Výstavba kostní tkáně probíhá během prvních dvou až tří dekád života, tedy dětství, 

dospívání  a  počátku  dospělosti.  Během  normálního  procesu  biologického  stárnutí 

dochází ke ztrátě kostní hmoty, a to 0,5 % ročně u mužů a 1 % ročně u žen.

Bylo jasně prokázáno, že příjem kalcia mlékem a mléčnými produkty, zvláště v dětství 

a dospívání, je zásadním způsobem odpovědný za obsah minerálů v kostech u starších 

lidí a to téměř dvojnásobně. Dospívající ženy mají nižší hustotu minerálů v kostech než 

jejich vrstevníci-muži [3].

 

2.1.1.2 Podíl hmotnosti svalstva na hmotnosti těla

Podíl hmotnosti svalstva na hmotnosti těla lze vypočítat ze vzorce (Lisá, 1990, 

s.10):

Svalstvo = (r1+r2+r3+r4)/4
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kde:

r1 = poloměr obvodu paže

r2 = poloměr největšího obvodu předloktí

r3 = poloměr středního obvodu stehna

r4 = poloměr maximálního obvodu lýtka

Kosterní  svalovina  tvoří  36  –  40 %  tělesné  hmotnosti  (Trojan,  2003,  92).  Podíl 

hmotnosti kosterního svalstva vyjádřený v procentech celkové hmotnosti se pohybuje 

u 6 až  10letých chlapců od 40,3 do 42,6 %, 11letí  mají  průměrnou hodnotu podílu 

svalstva 43,4 %, 12letí 45 %. U následujících sledovaných věkových skupin až do 22 let 

se pohybují průměrné hodnoty v rozmezí 47 - 48,7 %, přitom nejvyšší podíly hmotnosti 

svalstva  jsou  u  věkových  skupin  15-19letých  (48,0  -  48,7  %).  Průměrné  absolutní 

hodnoty hmotnosti svalstva narůstají z 9,1 kg u 6letých chlapců na 34 kg u 19letých. 

Největší  nárůst  svalové  hmoty je  u  věkových skupin 11 -  15letých chlapců (Bláha, 

1982, s. 95).

Průměrné  hodnoty podílu  hmotnosti  svalstva jsou nejnižší  u  6letých dívek (40,5 %) 

a mírně se zvyšují  na 42,3 % u 10letých. Věkové skupiny 11 a 12letých dívek mají 

průměrné  hodnoty podílu  svalstva  43,7 a  44,  8 %.  Od věkové skupiny 13letých  do 

18letých se podíl hmotnosti svalstva pohybuje v rozmezí 45,3 - 45,9 % a je nejvyšší. 

Průměrné hodnoty hmotnosti kosterního svalstva se zvyšují z 9 kg u 6letých dívek až na 

26,2  kg  u  17letých,  kdy  největší  nárůst  je  u  věkových  skupin  10  -  14letých. 

U sledovaných  vyšších  věkových  skupin  se  průměrná  hmotnost  svalstva  pohybuje 

v rozmezí 25,4 - 26,4 kg (Bláha, 1982, s. 95 - 6).

2.1.1.3 Podíl hmotnosti tuku na hmotnosti těla

Podíl hmotnosti tuku na hmotnosti těla se vypočítá vzorcem (Lisá, 1990, s.10): 

Tuk = (d1+d2+d3+d4+d5+d6)/6

kde:

d1 = tloušťka kožní řasy nad bicepsem

d2 = tloušťka kožní řasy na dlaňové straně předloktí

d3 = tloušťka kožní řasy na stehně nad čtyřhlavým svalem

d4 = tloušťka kožní řasy na lýtku
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d5 = tloušťka kožní řasy na hrudníku

d6 = tloušťka kožní řasy na břiše

Fyziologický podíl tuku v organismu je určován pohlavím, věkem a etnickým původem 

člověka. U žen fyziologický podíl tuku v organismu tvoří asi 18 až 30 %, u mužů je 

nižší a představuje asi 10 až 25 % celkové hmotnosti. S věkem podíl tuku v těle stoupá, 

zatímco zastoupení svalstva se snižuje (Krch, 1999, s. 81). Například sedmdesátiletý 

člověk má při stejné tělesné hmotnosti asi o deset kilogramů tuku více než dvacetiletý 

[4].  Podíl  hmotnosti  tuku  vyjádřený  v  procentech  celkové  hmotnosti  je  u  6letých 

chlapců  11,9  %,  pak  mírně  stoupá  až  do  11  let,  kdy je  v  předpubertálním  období 

poměrně  vysoký  (14,3  %).  U  věkové  skupiny  12letých  je  již  procento  tuku  nižší 

(11,8 %)  a během puberty se značně snižuje až na 10,1 % u věkové skupiny 14letých 

chlapců.  Po  18.  roce  procento  tuku  mírně  stoupá,  až  zjišťujeme  nejvyšší  průměrné 

hodnoty u obou posledních sledovaných věkových skupin (14,4 % a 15,6 %). Průměrné 

absolutní hodnoty hmotnosti tukové složky narůstají z 2,7 kg u 6letých chlapců na 5,5 

u 11letých.  U věkové skupiny 12 a13letých  se průměrná  hodnota mírně  snižuje  (na 

5 kg)  a  od  věkové  skupiny  14letých  se  hmotnost  tuku  stále  poměrně  rovnoměrně 

zvyšuje až na 12 kg u poslední jmenované věkové skupiny. 

Nejnižší procento tuku (14,4 %) mají 6leté dívky, do 10 let pak podíl tuku mírně stoupá 

až na 17 %. V pubertálním období (11 - 14 let) klesá na 15,3 - 15,6%. V 15 letech je 

podíl tukové složky výrazně vyšší (17,5 %) a dále s věkem přibývá až do 19 let. U 19 - 

24letých  se  podíl  tuku  pohybuje  kolem  19,5 %.  U  posledních  dvou  jmenovaných 

věkových skupin procentu tuku klesá na hodnotu kolem 18,5 %. Průměrná hmotnost 

tukové složky činí u 6letých dívek 5,2 kg a se zvyšujícím se věkem narůstá až na 11,4 

kg u 19letých.  V absolutních i  relativních hodnotách jsou průměrné hodnoty tukové 

složky převážné většiny věkových skupin dívek a žen statisticky významně vyšší  na 

1 % hladině  významnosti  kromě  10  a  11letých  než  odpovídající  průměrné  hodnoty 

u mužů (Bláha, 1982, s. 97).

Dnes jsou široce k dostání v obchodech digitální váhy, které ukazují rovněž „množství 

tuku“ v těle. Tato měření je ale nezbytné brát s velkou rezervou. Jiný elektrický odpor 

má tkáň, ve které je hodně tuku, a jiný ta, ve které je více vody. Tento jev využívají  

moderní osobní váhy, které dokážou změřit,  kolik je v těle procent tuku. Problém je 
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v tom,  že toto  měření  je ovlivněno ještě  celou řadou dalších věcí,  například  stavem 

kůže.  Proto  má  smysl  sledovat,  jak  se  tato  hodnota  vyvíjí  během  několika  vážení 

u jednoho člověka. Srovnávání několika lidí mezi sebou však příliš hodnověrné není. 

Lidé,  kteří  příliš  touží  po štíhlé  postavě,  se  často  snaží  zlikvidovat  jakýkoli  tukový 

polštářek  na  těle.  I  při  těch  nejdrastičtějších  kúrách  však  tělo  dokáže  odbourat  jen 

kilogram tuku za týden, zbytek váhového úbytku se týká jiných složek, hlavně vody [4]. 

2.1.1.4 Podíl hmotnosti zbytku těla na hmotnosti těla 

Zbytkem těla myslíme aktuální hmotnost určenou vážením, od které odečteme 

podíl  hmotnosti  kostry,  podíl  hmotnosti  tuku  a  podíl  hmotnosti  svalstva.  Podíl 

hmotnosti tohoto zbytku na hmotnosti těla vypočítáme ze vzorce (Lisá, 1990, s.10):

Zbytek: AHM - (O +D+M)

kde:

AHM = aktuální tělesná hmotnost určená vážením

O = podíl hmotnosti kostry

D = podíl hmotnosti tuku

M = podíl hmotnosti svalstva

Podíl hmotnosti zbytku v procentech je nejvyšší u věkové skupiny 6letých (27,4 %). 

S věkem  postupně  klesá  a  od  věkové  skupiny  11letých  se  u  všech  sledovaných 

věkových  skupin  pohybuje  v  rozmezí  22,1  -  23,9 %.  Průměrné  hodnoty  hmotnosti 

zbytku narůstají z 6,1 kg u 6letých chlapců až na 18 kg u poslední jmenované věkové 

skupiny (Bláha, 1982, s. 97).

Rovněž zde mají nejvyšší procento zbytku 6leté dívky (26,1 %). S věkem tato hodnota 

postupně klesá a od věkové skupiny 12letých výše se pohybuje v rozmezí 20 - 21,9 %. 

Průměrná  hodnota  absolutní  hmotnosti  zbytku  je  u  6letých  dívek 5,8 kg a  s  věkem 

narůstá až na 11,9 kg u 15 - 17letých. U následujících sledovaných věkových skupin 

dívek se pohybuje v rozmezí 11,2 - 13,1 kg. 
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Rozdíly mezi  průměrnými  hodnotami hmotnosti  zbytku i  procenta zbytku z celkové 

hmotnosti jsou u sledovaných věkových skupin statisticky významné většinou na 1 % 

hladině  významnosti  ve  prospěch  chlapců  a  mužů  mimo  věkové  skupiny  8  a  11-

13letých (Bláha, 1982, s. 97).

2.1.2 Meze užití BMI u dětí a adolescentů

Vzhledem k tomu, že se hodnoty BMI u dětí a adolescentů mění s věkem a rozdílným 

tempem vývoje v pubertě je důležité brát klasické rozvržení s rezervou. 

Podle  australských  odborníků  index  BMI  je  při  určování  správné  váhy  u  dětí 

nevěrohodný. U vyšších dětí totiž může zcela chybně vypovídat o obezitě, aniž dotyčný 

jedinec skutečně nadbytečná kila má. Problém spočívá tom, že některé prepubescentní 

děti  mohou být hubené a  vysoké,  takže jejich hodnota BMI po spočtení  bude vyšší 

a vypovídá o nadváze.  Přitom takový jedinec nemusí  mít  na sobě žádné nadbytečné 

tuky.  Podle docenta Richarda Telforda z Australian National University je BMI velmi 

zkreslené měřítko,  jež šest  až dvanáct  procent  osmiletých školáků zařazuje indexem 

BMI do skupiny jedinců s nadváhou, ačkoli při dalším vyšetření se prokáže, že mají 

štíhlou či normální postavu. Špatné výsledky pak dává index u nadprůměrně vysokých 

nebo naopak malých dětí [18]. 

U  dospívajících  chlapců  je  nutno  přihlížet  k  rozvoji  svalové  hmoty  jedince.  Vyšší 

hodnoty BMI nemusí v těchto případech vždy jednoznačně znamenat zvyšující se podíl 

tukové složky. (Vignerová, 2006, s. 104)

Obezita  se  konvenčně  vymezuje  jako  hmotnost  přesahující  20%  nad  standardní 

tabulkovou  hmotností  jedince  stanovenou  pro  danou  výšku.  Přesnějším kritériem je 

měření tloušťky podkožního tuku v porovnání s normou pro věk a pohlaví (Langmeier, 

2000, s. 375). 

Pokud bychom používali percentilové grafy BMI, potom jedinci, jejichž hodnoty BMI 

se pohybují v rozmezí 75. - 90. percentilu, jsou jedinci se zvýšenou hmotností. Hodnoty 

těsně  pod  90.  a  na  nad  90.  percentilem  znamenají  nadměrnou  hmotnost  hraničící 

s obezitou, související většinou s nadměrným rozvojem tukové složky, hodnoty nad 97. 

percentilem znamenají  jednoznačně obezitu.  Hodnoty pod 25. percentilem znamenají 
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sníženou hmotnost,  hodnoty pod 3.  percentilem jsou již  alarmující  a je nutno zjistit 

příčinu tak nízké hmotnosti [7].

Proto v následující tabulce (tab. 3) uvádím hraniční hodnoty BMI vymezující tři stupně 

obezity české dětské a adolescentní populace podle doc. RNDr. Pavla Bláhy (Málková, 

2002, s.17).

Tab. 3: Hraniční hodnoty BMI vymezující tři stupně obezity české dětské a 
adolescentní populace (podle Málková et al., 2002, s.17)

věkové 
kategorie

chlapci dívky

roky 1. stupeň
mírná 
obezita

2. stupeň 
střední  
obezita

3. stupeň 
těžká 
obezita

1. stupeň 
mírná 
obezita

2. stupeň
střední  
obezita

3. stupeň
těžká 
obezita

11-11,99 24,3-27,0 27,1-32,0 nad 32,0 24,2-26,3 26,4-31,4 nad 31,4
12-12,99 24,8-27,8 27,9-33,3 nad 33,3 25,3-27,6 27,7-32,8 nad 32,8
13-13,99 25,1-28,6 28,7-33,5 nad 33,5 25,6-28,9 29,0-34,6 nad 34,6
14-14,99 25,5-29,3 29,4-34,7 nad 34,7 25,5-29,5 29,6-35,0 nad 35,0
15-15,99 26,2-31,0 31,1-36,9 nad 36,9 25,8-29,7 29,8-36,3 nad 36,3
16-16,99 26,9-32,5 32,6-38,3 nad 38,3 27,2-30,2 30,3-37,3 nad 37,3
17-17,99 27,6-33,5 33,6-40,4 nad 40,4 27,3-31,4 31,5-38,1 nad 38,1

Kvůli výše uvedeným odchylkám se doporučuje využívat také alternativní indexy.
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2.1.3 Lambert Adolphe Jacques Quételet, otec BMI 

Narodil se v Gentu, v Belgii,  22. 2. 1796. Zde studoval na lyceu, kde v roce 

1815 začal  učit  matematiku  ve věku 19 let.  Roku 1819 přešel  do veřejné knihovny 

v Bruselu  a  ve  stejném roce  dokončil  svoji  disertační  práci  (O nových vlastnostech 

ohniskové vzdálenosti a jiných křivkách). Poté obdržel doktorát z matematiky v roce 

1819 na universitě v Gentu. Krátce nato se tento mladý muž vydal přesvědčit  vládu 

a soukromé sponzory, aby postavili astronomickou observatoř v Bruselu, a roku 1828 

uspěl. V roce 1820 se stal členem belgické Královské akademie. Přednášel v muzeu 

vědy a písemnictví na Belgické vojenské škole. Jeho výzkum zahrnoval mnoho různých 

vědeckých  disciplín:  meteorologii,  astronomii,  matematiku,  statistiku,  demografii, 

sociologii,  kriminologie a historii  vědy. Markantně přispěl k vývoji vědy,  napsal ale 

také  několik  monografií  zaměřených  na  širokou  veřejnost.  Založil  Belgickou 

Observatoř, založil nebo spoluzaložil několik národních i mezinárodních statistických 

společností  a  vědeckých  časopisů  a  předsedal  několika  prvním  Mezinárodním 

Statistickým Kongresům. V roce 1855 byl Quetelet zasažen mrtvicí, což zredukovalo, 

nikoli však ukončilo, jeho vědeckou práci. Zemřel v Bruselu 17.února 1874.

Nově  založené  vědy  pravděpodobnost  a  statistika  byly  tehdy  převážně  užívány 

v astronomii,  jako  nástroj  pro  určování  odchylek  a  chyb  pro  metodu  nejmenších 

čtverců. Quetelet byl mezi prvními, kteří navrhli jejich použití na sociální vědy. Chtěl 

porozumět, jak fungují statistická pravidla na takových jevech, jako je kriminalita, počet 

uzavřených  sňatků  nebo  počet  sebevražd.  Záměrem  bylo  dokázat  závislost  těchto 

proměnných na ostatních sociálních faktorech. 

V období let 1830 až 1850 zavedl Quetelet pojem index tělesné hmotnosti používaný 

dodnes pro stanovení míry obezity a známý pod zkratkou BMI.

Quetelet  měl  velký  význam  pro  kriminologii.  Společně  s  Andre-Michel  Guerrym 

pomohl  zavést  statistické  techniky  do  kriminalistiky.  Pomocí  statistické  analýzy 

porozuměl  Quetelet  vztahu mezi  zločinem a  ostatními  sociologickými  faktory.  Jeho 

výzkumy  vykazovaly  silnou  závislost  mezi  věkem  a  zločinem  stejně  jako  mezi 

pohlavím a zločinem [5].

21



2.2 Percentilové grafy
Světová  zdravotnická  organizace  (WHO)  doporučila  v  roce  1977  referenční 

růstové grafy tělesné výšky, hmotnosti a vztahu hmotnosti k tělesné výšce.Tyto grafy 

ale  jsou  tvořeny  na  základě  studií  americké  populace.  Česká  republika  se  řadí 

k 25 zemím, které využívají pro hodnocení růstu a vývoje dětí růstové referenční údaje 

postavené na měření vlastní populace (Vignerová, 2006, s. 98). Tyto hodnoty se často 

zapisují do tzv. percentilových grafů (např. obr. 3).

Metoda  percentilového  hodnocení  je  vhodná  pro  posouzení  rozměrů,  které  nemají 

symetrické rozdělení četností (Houšťek, 1990, s. 29). Pouhým výpočtem percentilových 

hodnot každého tělesného rozměru pro každou věkovou skupinu dostáváme hodnoty 

tzv.  empirických  percentilů,  tj.  takové  hodnoty,  které  byly  ve  sledovaném  souboru 

skutečně  naměřeny.  Hodnota  daného  percentilu  (pro  daný  věk)  znamená,  že  dané 

procento  dětí  ve  vyšetřeném  souboru  dosahuje  této  hodnoty  a  hodnot  nižších. 

V percentilových grafech jsou většinou  znázorněny čáry, které odpovídají 3., 10., 25., 

50.,  75.,  90.  a  97  percentilu  pro  daný  věk  referenčních  údajů.  Padesátý  percentil, 

většinou vystihuje střední hodnotu tělesného znaku v referenční populaci (Vignerová, 

2006, s. 99).

Např. hodnota 90. percentilu BMI (obr. 7) pro 12leté chlapce odpovídá hodnotě 21,7. 

To znamená, že 90 % českých dvanáctiletých chlapců v praxi dosahuje BMI 21,7 a níže. 

10 % dosahuje vyšších hodnot. Hodnota 50. percentilu odpovídá maximální hodnotě, 

které dosahuje 50 % českých chlapců daného věku.
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2.3 Regulace příjmu potravy
Příjem  potravy  je  velice  komplexní  děj,  který  zahrnuje  zejména  faktory 

genetické, společenské a ve velké míře také volní. Změny tělesné hmotnosti souvisí se 

zdravotním  stavem  a  stadiem  vývoje  jedince.  Stálá  tělesná  hmotnost  je  znakem 

rovnováhy mezi  příjmem a výdejem energie.  Její  udržování  spočívá v řízení  příjmu 

potravy, řízení energetického výdeje (např. svalové  kontrakce), řízení tělesné teploty aj. 

Centrální  úlohu  při  tom hraje  hypothalamus,  kde  jsou  pro  regulaci  příjmu  potravy 

důležité dvě oblasti označované jako centrum hladu (laterální jádra)  a centrum sytosti 

(ventromediální  jádra).  V  motivačně-emočních  dějích,  souvisejících  i  s  příjmem 

potravy, hraje významnou roli limbický systém (Trojan, 2003, s. 384 - 5). Důsledkem 

příjmu jídla je zvýšení koncentrací glukózy, mastných kyselin a dalších nutrietů v krvi, 

které navodí, případně spolu s mechanickými a smyslovými podněty, změny hladin řady 

periferních hormonů. Tyto hormony se pak šíří v okolí místa sekrece nebo dále krevním 

řečištěm  a  působí  prostřednictvím  aferentních  drah  n.  vagus  a  spinálních  impulzů 

z gastrointestinálního traktu a nebo přímo centrálně na nucleus solitary trakt a na jádra 

hypothalamu. Zdá se, že centrum hladu a příjmu potravy je chronicky aktivní a že tato 

aktivita může být, spíše přechodně, utlumena aktivací centra sytosti po jídle. Aktivace 

orexigenních Agrp-NPY jader zvyšuje chuť k jídlu a metabolismus, zatímco aktivace 

melanokortinových neuronů má opačný efekt. (Nedvídková, soukr. poznámky).Velice 

silný vliv má na příjem potravy vůle a věk a to potom zejména u dívek. Například 

u onemocnění  mentální  anorexie  se  vyskytuje  v   poměru  10:1  oproti  chlapcům. 

Nejrizikovější je věková skupina mezi 14 - 18 lety, ale může vzniknout již v 8 letech 

(Barker, 2007, s. 151). Raboch (2001, s. 155) uvádí dokonce poměr 20:1. Kromě těchto 

biologických  aspektů  hrají  nemalou  roli  i  faktory  společenské  a  rodinné,  například 

rozvod, kdy dítě je zatěžováno a to bez ohledu na věk, ve kterém se nachází. Dunovský, 

(1995, s.152) pokládá za hrubou nepravdu, že jsou období ve vývoji dítěte, ve kterých 

nemá rozvod rodičů vliv.
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2.3.1 Faktory regulace chuti k jídlu

Regulace příjmu potravy je velice komplexní děj, který zahrnuje mnoho faktorů. 

Některé z nich jsou uvedeny v následující tabulce (tab. 4). Podrobněji se však jimi v této 

práci zabývat nebudu, protože to není jejím obsahem.

Tab. 4: Faktory regulace chuti k jídlu (podle Krch, 1999, str. 89)

Signály neurohumorální zvyšující 
příjem potravy 

Signály neurohumorální snižující 
příjem potravy

α2-adrenergní β2-adrenergní
β-endorfin Dopaminergní
Dynorfin Serotoninergní
Neuropeptid Y Histaminergní
Galanin Leptin
Inzulin (perif.) Inzulin (centr.)
Somatoliberin Kortikoliberin (CFR)
Peptid YY Choleocystokinin (CCK)
Pankreatický polypeptid Somatostatin (SRIF)

Thyreoliberin (TRH)
Glukagon
Bombesin
Neurotenzin
Adipsin
Fibroblast growth factor (FGF)
Kalcitonin
Vasoaktivní intest. peptid (VIP)
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2.4 Tuk a tuková tkáň
2.4.1 Některé aspekty pohledu lidí na tukové zásoby

Až  do  dvacátého  století  nepředstavovala  obezita  nějaký  větší  společenský 

problém, i když obezita byla rozpoznána už v plastikách z doby kamenné (Krch, 1999, 

s. 24). Týkala se především vyšších společenských vrstev a naopak určité množství tuku 

bylo pokládáno za symbol zdraví, hojnosti a prosperity. 

Názory na ideální  hmotnost  těla  se měnily nejen v průběhu dějin lidstva,  ale liší  se 

i u jednotlivých národů a etnických skupin.  Například u Polynésanů,  kteří  jezdili  na 

dlouhé cesty, byly tukové zásoby výhodné. Naopak u kočovných kmenů, u nichž bylo 

opatřování potravy otázkou hbitosti a rychlosti,  byl přebytečný tuk nevýhodou (Lisá, 

1990, s. 8). V arabských zemích např. většina lidí zde nepovažuje obezitu za problém. 

Oblé tvary u mužů jsou považovány obecně za mužné.  U žen se oceňují  mimo jiné 

široké boky. Štíhlý pas patří mezi oceňované rysy, ale bývá ve skutečnosti zaoblenější 

než  u nás.  Silnější  postavy byly  a  jsou v arabských zemích považovány za  symbol 

blahobytu, i když většina mladých lidí je štíhlá (Málková, 2002, s. 143 - 4).

2.4.2 Výhodnost tukových zásob, lipogeneze

Zásoby  energie  pro  rychlé  užití  jsou  uloženy  v  glykogenu.  Celková  rezerva 

glykogenu u zdravého člověka činí asi 300 g. Ten postačí pokrýt energetické potřeby 

organismu asi na 18 - 20 hodin (Trojan, 2003, s. 407). Při úbytku glykogenu a později 

bílkovin dochází k úbytku hmotnosti  více, než by odpovídalo množství oxidovaných 

živin, neboť 1 g glykogenu nebo bílkovin váže 2 – 4 g vody (Krch, 1999, s. 93). 300 g 

glykogenu  je  pouze  velmi  omezená  rezerva.  Z  tohoto  důvodu  je  v  těle  dospělého 

člověka  o  normální  hmotnosti  asi  kolem  15  kg  tuku,  který  představuje  570  MJ 

energetických  rezerv.  Jestliže  tedy  průměrný  klidový  energetický  metabolismus 

dospělého  muže  činí  přibližně  10  MJ/den  (Krch,1999,  s.  84),  vystačí  tato  rezerva 

přibližně  na  60  dnů.  K  lipogenezi  dochází  vždy,  když  nabídka  energie  v  živinách 

překročí jejich skutečnou spotřebu (Trojan, 2003, s. 412). Schopnost ukládání tuků do 

tukových  zásob  je  neomezená  (Krch,  1999,  s.  84).  Sacharidy  a  bílkoviny  většinou 

nehrají  podstatnou úlohu při  rozvoji  obezity.  Pro obě tyto  živiny má organismus na 
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rozdíl  od  tuků  velmi  omezenou  kapacitu  ukládání.  Na  zvýšený  přívod  sacharidů 

organismus  reaguje  pohotově  přeměnou  na  glykogen,  nebo  jejich  spalováním.  Při 

nadměrném  přívodu  sacharidů  se  může  jejich  oxidace  během  několika  dnů  zvýšit 

dvojnásobně.  Při  dlouhodobé  nadměrné  konzumaci  sacharidů  však  dochází  k  jejich 

přeměně na zásobní tuk, i když tato přeměna není příliš energeticky výhodná. Přijatá 

energie  je  pouze  ze  tří  čtvrtin  přeměněna  na  tuk.  Nadměrný  přísun bílkovin  se  při 

rozvoji obezity výrazněji neuplatňuje. Zvýšené množství přijatých bílkovin není možno 

přímo  uložit,  proto  pokud  nejsou  použity  jakožto  stavební  materiál  ani  využity  při 

různých metabolických procesech (např. transaminace,  přeměna na glukózu aj.), jsou 

vyloučeny z těla.  Mnohé studie  však  naznačují,  že  by  se  nadměrný  přísun bílkovin 

v časném dětství mohl  podílet  na rozvoji  otylosti  v pozdějším věku. Tento efekt  by 

mohl  být  zprostředkován  IGF  (insulin  growth  faktoru),  jehož  sekrece  stoupá  při 

zvýšeném přívodu bílkovin (Krch, 1999, s. 85).

Vývoj  tukové tkáně není  regulován pouze množstvím přijímané potravy,  ale  rovněž 

geneticky. Gen pro lipin je na chromozomu 2p21 a 12. Tento protein je nezbytný pro 

normální  vývoj  tukové  tkáně  a  její  metabolismus.  Tatáž  oblast  kóduje  také 

proopiomelanokortin, je to lokus pojený s celkovou adipozitou (Nedvídková, soukromé 

poznámky). 

2.4.3 Neenergetické využití tuku

Pro svou špatnou tepelnou vodivost má tuk významnou termoregulační funkci. 

Pro svou snadnou deformovatelnost  nemůžeme opominout  ani mechanický ochranný 

význam (Trojan, 2003, s. 409).

Skoncovat zcela s tukem v těle však stejně není možné. A hlavně - není to ani žádoucí.  

Bez  určitého  množství  tuku  se  tělo  neobejde  -  tukové  částice  tvoří  např.  buněčné 

membrány. Nehledě už na to, že celá velká skupina vitaminů (A, D, E, K) se rozpouští 

jedině v tucích [4].

2.4.4 Typy tukové tkáně

V lidské ontogenezi můžeme rozlišit dva základní typy tuku. Je to jednak tzv. 

hnědý  tuk,  který  s  výjimkou  novorozenců  ztratil  pro  člověka  svůj  význam (Trojan, 

2003, s. 409). Ten je uložen u novorozenců mezi lopatkami, v zátylku a podél velkých 
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cév v hrudníku a v břiše [8]. Obsahuje velké množství mitochondrií, v nichž se oxidují 

mastné kyseliny, aniž by současně vytvářely ATP, tudíž veškerá energie je uvolňována 

ve formě tepla (Trojan, 2003, s. 409). Druhým typem je tzv.  bílý tuk. V předložené 

práci  se pro zanedbatelné množství  hnědé tukové tkáně zabýváme podrobněji  pouze 

touto formou tuku.

O sklonu člověka k obezitě se rozhoduje velmi záhy. Dvouleté dítě si při nadměrném 

přísunu kalorií množí tukové buňky dvakrát rychleji než jeho vrstevníci. Tukové buňky 

hromadíme až do věku dvaceti let. Pak už s jejich počtem nic nenaděláme. Nepřibývá 

nám jich, ale také jich neubývá. Vydatnou stravou a nedostatkem pohybu si můžeme 

tukové buňky „vykrmit“.  Dokonce ani  obézním lidem,  kteří  shodili  šestinu původní 

tělesné hmotnosti, žádné tukové buňky neubudou [9].

2.4.5 Vliv tukové tkáně na hormonální rovnováhy

Tuková tkáň není jen čistou zásobárnou energie, je rovněž velice významným 

producentem některých hormonů.  Produkuje  například  leptin,  viscerální  tuková tkáň 

visfatin  a  nedávné  studie  potvrdily,  že  tuková  tkáň  tvoří  pohlavní  steroidy 

a glukokortikoidy,  z  jejich  prekurzorů  tvoří  estrogeny  a  z  neaktivního  metabolitu 

kortizonu  tvoří  za  účasti  hydroxydehydrogenázy  aktivní  kortizon.  Dále  produkuje 

nedávno  objevený  peptidový  hormon  apelin  (Nedvídková,  soukromé  poznámky). 

Kromě toho se rovněž podílí na vedlejší tvorbě somatomedinu, který uskutečňuje vliv 

somatotropního hormonu (Trojan, 2003, s. 408). Určité množství estrogenů se též tvoří 

z androgenů v buňkách svalů, jater a tukové tkáně (Stone, 2003, s. 288).

Ženské pohlavní hormony jsou příčinou přeměny dívky v ženu: vyvolávají plný vývoj 

dělohy,  pochvy  a  zevních  pohlavních  orgánů  a  podněcují  též  vývoj  žlázové  tkáně 

v prsech. Působí též ukládání tuku na hýždích, bocích a v prsech (Stone, 2003, s. 288). 

Tento estrogenní efekt platí jak u štíhlých, tak obézních osob, a i když hladina estrogenů 

je regulována zpětnovazebně např. gonadotropinem, přesto se hladiny těchto hormonů 

v porovnání  štíhlých  a  obézních  v  průměrech  liší.  Mezi  proteiny  tvořené  tukovými 

buňkami patří TNFalfa, adipsin, rezistin a adiponectin. Jejich funkce jsou různé a zatím 

ne dost přesně vymezené. Strukturální studie ale jednoznačně prokázaly, že jde o látky 

obdobné  cytokinům,  tvořeným  buňkami  imunitního  systému.  Pravděpodobně  hrají 
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významnou úlohu v metabolismu tuků, udržování energetické rovnováhy,  hemostáze 

a inzulinové rezistenci. Stanovit jejich přesné podíly na těchto aktivitách není snadné, 

protože působí v komplexu a vzájemně se ovlivňují: výsledkem komplexního působení 

pak je citlivost tkání k inzulinu a zprostředkovaně další známé důsledky - vznik obezity, 

diabetu, hypertenze, poruch srážlivosti aj. [10]. 

2.4.6 Tuková tkáň a environmentální estrogeny

Důležitou,  byť asi nechtěnou roli,  hraje tuk rovněž v kumulaci látek zejména 

lipofilního charakteru. V životním prostředí se vyskytuje množství přirozených i uměle 

vyrobených  látek,  které  vykazují  mj.  estrogenní  aktivitu.  Z  této  velké  skupiny  se 

vyčleňují environmentální estrogeny, jejichž vliv na fyziologii živočišného organismu, 

včetně lidského, je velice blízký vlivu endogenních estrogenů. Váží se obdobně jako 

endoestrogeny na jaderný receptorový systém. Vzniklý estrogenreceptorový komplex 

reaguje s nukleotidovou sekvencí  a začne tak transkripci DNA.

Patří sem fytoestrogeny, které mají pozitivní vliv na lidský organismus, ale též odpadní 

produkty z výrobních procesů, např. výroby plastů (polychlorované bifenyly), pesticidy 

(DDT), insekticidy, detergenty, jejichž vliv na organismus je toxický. Toxicita může být 

dána hyperestrogenismem, nebo odlišnou transkripcí, a tedy i výsledným efektem, nebo 

i  chemickými  (nehormonálními)  vlastnostmi.  Estrogenní  látky  jsou  hydrofobní, 

lipofilní,  koncentrují  se  v  tukové  tkáni  a  v  membránách,  mohou  indukovat  2  typy 

genetických  změn  –  numerické  chromozomové  změny  (aneuploidie)  a  strukturální 

chromozomové aberace. Procházejí placentární bariérou, přecházejí do mléka kojících 

žen a mohou být rizikovým faktorem vzniku anomálií u jejich potomků. U ženských 

potomků  se  mohou  podílet  na  vzniku  karcinomu  dělohy,  endometriózy  a  změn 

v pohlavní  diferenciaci,  u  mužských  potomků  na  karcinomu  varlat  a  prostaty, 

hyperplazii  prostaty  a  snížení  počtu  spermií  [11].  Některé  karcinomy  prsu  jsou  na 

estrogenech závislé (Stone, 2003, s. 319). Problém spočívá v tom, že tyto látky kromě 

vlastní estrogenní aktivity dokonce zvyšují počet receptorů pro estrogeny v těle (Dolby, 

1999,  s. 21).  Kromě  těchto  umělých  látek,  mutagenů,  jmenujme  z  těch  přírodních 

například různé toxiny plísní (Dolby, 1999, s. 28). 
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2.4.7 Vztah tělesného tuku, leptinu, pohlavních hormonů a 
rozmnožování

Vzpomínám si na jeden dokumentární film z II. světové války a vytváření ghet 

v Polsku s blokací přísunu potravy. U žen v těchto ghetech úplně vynechala menstruace. 

Podobné příznaky mají  v  dnešní  době rovněž ženy s mentální  anorexií.  Tým vědců 

z Harvardovy  university  vedený  Christosem  Mantzorosem  publikoval  v  prestižním 

lékařském časopise New England Journal of Medicine výsledky studie, při které byl 

ženám s  vážnými  poruchami  plodnosti  podáván  hormon  leptin.  Ten  je  produkován 

tukovou  tkání  a  jeho  koncentrace  závisí  na  množství  tukových  zásob  organismu. 

Pohlavní  cyklus  a návazné procesy v těle  žen běží  bez zřetelnějších komplikací  jen 

v případě, že jejich tělo obsahuje dostatečné množství leptinu (hodnoty se fyziologicky 

liší). To znamená, že bezproblémová reprodukce závisí na určitém množství tuku v těle. 

To je celkem logické – ve vychrtlém těle bez energetických rezerv by vyvíjející se plod 

nenašel příhodné podmínky a příroda se za této situace brání početí. Harvardský tým si 

vybral pro svou studii právě ženy, které byly lidově řečeno „nezdravě hubené“ a měly 

z tohoto titulu problémy s reprodukcí. Pravidelné dávky leptinu u nich vedly k obnovení 

pohlavního cyklu,  k růstu folikulů na vaječníku a  k ovulaci  zralých vajíček.  Leptin 

prochází na rozdíl od mnoha dalších látek z mozkových cév do mozkové tkáně a působí 

na tamější řídící centra umístěná především v hypothalamu. Díky tomu došlo k celkové 

„normalizaci“  fyziologického  stavu postižených  žen.  Na obvyklé  hodnoty  se  vrátily 

i hladiny  některých  dalších  hormonů  a  růstových  faktorů.  Normalizovalo  se 

i hospodaření vápníku v kostech [12]. 

Dalším  důležitým  faktem  je  skutečnost,  týkající  se  hypothalamu.  Ten  produkuje 

gonadoliberin  (GnRH),  jež se  portálním oběhem dostává  do adenohypofýzy,  kde se 

váže na specifické receptory cílových buněk, produkujících FSH a LH. V hypothalamu 

jsou receptrory pro zpětnou regulaci sekrece výdeje gonadoliberinu a receptory pro další 

excitační  (glutamát,  noradrenalin,  neuropeptid  Y)  a  inhibiční  (GABA,  β-endorfin) 

mediátory, které také výdej GnRH významně ovlivňují (Trojan, 2003, s. 517).  

Velice  zajímavá  je  rovněž  informace  spol.  Unica  pro  dárkyně  oocytu  za  účelem 

umělého oplodnění:  Činnost vaječníků velmi negativně ovlivňuje kouření a nadváha. 
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BMI do 24 je optimum, žena s BMI 30 a více není pro darování vhodná. [13]. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá,  že člověk ani nemusí  dosahovat  nadváhy,  aby se nacházel 

mimo optimum pro tento účel. 

A  podívejme  se  rovněž  na  tyto  všechny  poznatky  a  hodnoty  nárůstu  testosteronu 

a estrogenů (Obr. 2). Testosteron vzniká ve varlatech mužského plodu a objevuje se 

v jeho krvi  v  relativně  vysoké  hladině.  Další  vysoké  hladiny  testosteronu  nalézáme 

u chlapců během  prvního roku života a později v pubertě (10. - 16. rokem). U plodů 

ženského  pohlaví  se  vyvíjí  ovaria.  Do 8.  -  9.  týdne  nitroděložního  života  secernují 

estrogen. Další vzestup produkce estrogenů ovarií nastává u dívek na začátku puberty, 

okolo 12. roku  (Greenfieldová, 1998, s. 148). Zatímco u mužů je nárůst sice prudký, ale 

pozvolnější  než  u  žen,  u  žen  se  jedná  prakticky  o  zlom (Obr.  2),  i  když  dopředu 

připravovaný  (Obr. 1).  U  chlapců  puberta  nastupuje  v  průměru  o  rok  později  než 

u dívek a projevuje se nejprve zvětšením testikulárního objemu nad 4 ml. K urychlení 

růstu však dochází později, křivka růstových rychlostí je oproti dívkám posunuta zhruba 

o  dva  roky  (Fait,  2007,  s.  83).  Vztah  mezi  řešením  příjmu  potravy  a  časovou 

sousledností s pubertou, jakožto času rozvíjející se sexuality, je zde výrazný.
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Obr.  1:  Rychlost  růstu  a  hladiny  estradiolu  v séru  (převzato  z Fait,  2007,  s.  55,  

upraveno). Čárkovaná šipka označuje průměrný věk začátku menstruace



 
 Obr. 2: Porovnání rychlosti růstu hodnot estrogenů u dívek - tmavě šedá a testosteronu  

u chlapců - světle šedá (převzato z Greenfieldová, 1998,  s. 148, upraveno)
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2.4.8 Obezita
2.4.8.1 Obézní dítě

Dítě je „výkladní skříní“ matky. Protože podle lidového kulturního stereotypu 

„tlusté a růžové“ dítě je dítětem zdravým a šťastným, jeho matka je tak i ve svých očích 

dobrou matkou. Matka dobře nerozlišuje význam signálů potřeb dítěte a má sklon na 

jakýkoli  projev nelibosti  reagovat  krmením dítěte.  V průběhu socializace  se rozvine 

i další  „bludný  kruh“  problémů  dítěte  podmíněný  jeho  tloušťkou.  Ta  omezuje  dítě 

v pohybu, což má nežádoucí následky. Dítě spotřebovává méně energie a dále tloustne. 

Nevytvoří si svému věku odpovídající pohybové a další praktické dovednosti, proto se 

ještě více stahuje ze sociálních kontaktů a činností do uzavřenosti, která je dále omezuje 

a  způsobuje  mu  citové  strádání  (Langmeier,  2000,  s.  375).  Kromě  těchto  spíše 

sociálních  problémů  se  mohou  vyskytovat  už  i  v dětském věku problémy zdravotní 

a bývají  obdobou potíží  způsobených obezitou  u  dospělých.  Pokud tedy již  v mládí 

nepůsobí obezita potíže, např. diabes, zpravidla vytváří základy pro potíže v dospělosti 

(viz dále).

2.4.8.2 Obézní dospělý jedinec, obézní matka, otec, aneb biologické 
výhody štíhlého rodiče

Obezita se stala jedním z vážných nepřenosných onemocnění a její výskyt v posledních 

letech  prudce vzrůstá  (Vignerová,  2006,  s.  38).  V dospívání  a  dospělosti  je  obezita 

spojena se vznikem hypertenze a mozkové mrtvice u mladých osob (Staňková, s. 16), 

poruchami  koagulace,  infarktu  myokardu,  sníženou  inzulínovou  senzitivitou,  dnou 

(Staňková, 2003, s. 17), zvýšenými hodnotami GMT, ALT, AST. Tyto nálezy mylně 

připomínají  jaterní  lézi  u  alkoholiků.  Obezita  je  rizikovým faktorem,  který  výrazně 

zvyšuje výskyt cholelithiázy (žluč. kameny). Cholelithiázou trpí asi polovina obézních 

s BMI  nad  30  (Staňková,  2003,  s.  19).  Často  se  toto  onemocnění  projeví  až  při 

dodržování redukčního režimu (Staňková, s. 19). U obézních pacientů bývá poškozena 

buněčná  imunita  (Staňková,  2003,  s.  22).  U mužů  je  obezita  spojována s  častějším 

výskytem hyperplazie  a  karcinomu  prostaty,  tlustého střeva  a  konečníku  (Staňková, 

2003, s.  20).  U mužů,  kteří  trpí  závažnější  obezitou  byly popsané sexuální  poruchy 

a vznik  hypogonadismu  v  důsledku  zvýšení  hladiny  estrogenů  a  snížení  hladiny 

androgenů  (Staňková,  2003,  s.  21).  Toxické  vlivy  zevního  prostředí,  mají  vliv  na 
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kontinuální pokles průměrného počtu spermií v ejakulátu mužů, popisovaný od počátku 

(minulého) století, který je zřejmě důsledkem všeobecného zhoršování kvality životního 

prostředí (Mardešić, s. 24).

U  žen  s  androidním  typem  obezity  (mužský  typ,  charakteristický  ukládáním  tuku 

v oblastech břicha)  se častěji  vyskytuje  karcinom ovárií,  endometria,  cervixu a prsu. 

Tyto hormonálně dependentní karcinomy souvisejí s hyperestrogenismem obézních žen 

(Staňková,  2003, s.  20).  Snížení  hmotnosti  o 0,5 – 9,0 kg je spojováno s poklesem 

mortality na „obese related cancers“ o 40 - 50 %. U obézních  žen jsou časté poruchy 

menstruačního cyklu, amenorea a infertilita v důsledku hyperestrogenismu (Staňková, 

2003, s. 21). Estrogeny nejsou příčinou karcinomu prsu ve smyslu onkogenu, ale mohou 

být promotorem jeho růstu. Rizikovým faktorem je např.  menarche před 12.  rokem, 

obezita (Fait, s. 2007, 117). Asi 47 % obézních žen má poruchy menstruačního cyklu, 

kdežto u žen s normální hmotností je to jen 25 %. U obézních žen jsou rovněž častější 

komplikace  během těhotenství  a  porodu.  Nejčastějšími  komplikacemi  je  hypertenze, 

preeklampsie,  těhotenská  cukrovka,  infekce  močových  cest,  tromboflebitida  a  velká 

porodní hmotnost novorozence (Staňková, 2003, s. 21). 

Komentář: Z výše uvedených dvou kapitol se nabízí úvaha, jestli v dnešní době, kdy 

nehrozí hladomor nejsou preferovány ženy a ve své podstatě i muži štíhlejších rozměrů, 

jakožto biologická výhoda, která má zajistit potomkům zdravé rodiče. Důvod je velice 

prostý, pro potencionální potomstvo je větší naděje na to, že jeho rodiče budou zdravější 

a budou s ním žít déle. 
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2.5 Antropologické výzkumy v českých zemích před 
rokem 1989

Antropologické výzkumy v českých zemích mají velkou tradici. Stručný přehled 

alespoň některých z nich je uveden v tabulce 5.

Tab. 5: Vybrané antropologické výzkumy v českých zemích (podle Bláha, 1989, 
s. 2-5, počty probandů celostátních antropologických výzkumů, Vignerová, 2006, s. 24-
5)

Rok 

měření

Prováděl Oblast výzkumu Poznámky

1895 prof. J. Matiegky Růst  školáků  z  celých 

Čech a Moravy.

100 000 dětí

1951  Fetter,  Suchý,  Prokopec, 

Titlbachová

Mládež,

(celostátní  antropologický 

výzkum, dále jen CAV) 

62 742 

chlapců,

63 340 dívek

1955, 1960, 

1965

Fetter Cvičenci  československé 

spartakiády

1961 Fetter Chodové

1961 Fetter,  Suchý,  Prokopec, 

Titlbachová

Mládež, (CAV) 41 318 

chlapců, 

31 522 dívek

1971 Suchý,  Fetter,  Prokopec, 

Titlbachová  a  Lipková  se 

spolupracovníky

mládež, (CAV) 39 830 

chlapců, 

40 679 dívek

1971 Hajniš Kopaničáři

1971 - 1973 Lorencové a Beneše Moravská  průmyslová 

populace

1975 Klementa,  Machová  a 

Menzlová,  za  pomoci 

Cvičenci  československé 

spartakiády

2936 mužů a 

5076  žen  z 
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cvičitelů ČSR

1976-1978 Hajniš s kolektivem Dětská mládež 11 000 

probandů

1977 Malá a Suchý Cikáni

1978, 1979 Zlámalová 1688 dětí ve věku 3- 18 let 

z obvodu Prahy 2

zjištění 

somatického 

stavu 

v závislosti 

na  životním 

prostředí

1981 Prokopec,  Titlbachová, 

Dudková, Zlámalová

mládež, (CAV) 42 832 

chlapců, 

44 484 dívek

2.6 Antropologické výzkumy po roce 1989
Po  roce  1989  došlo  k snížení  počtu  změřených  probandů  i  počtu  výzkumů. 

Z velkých měření  zmíním 5.  celostátní  antropologický výzkum dětí  a  mládeže  1991 

(české  země),  který  organizovali  Lhotská,  Bláha,  Vignerová,  Roth,  Prokopec  [19], 

v němž bylo změřeno 34 640 chlapců a 35 659 dívek (Vignerová, 2006, s. 25) a potom 

zejména 6. CAV v roce 2001. V rámci celostátních antropologických výzkumů (i před 

1989) bylo vždy změřeno 3 - 5 % dětské a dospívající populace od narození do 19 let, 

takže množství měřených dětí se pohybovalo od 60 do 120 tisíc [16]. Měření CAV 2001 

probíhalo prostřednictvím pediatrů, učitelek mateřských škol, učitelů biologie a tělesné 

výchovy  základních  a  středních  škol,  Okresních  hygienických  stanic,  Krajských 

hygienických  stanic  a  za  pomoci  studentů  Přirodovědecké  fakulty  UK  v  Praze, 

Pedagogické  fakulty  JU  v  Českých  Budějovicích   a  Pedagogické  fakulty  UP 

v Olomouci se zaměřením na antropologii byly nashromážděny antropometrické údaje 

o 18 584 dětech do 6 let a 40 525 školních dětech a dospívajících (Vignerová, s. 9).
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2.6.1 Shrnutí výsledků CAV z roku 2001 související s touto 
prací:

• Dochází  ke  zpomalování  pozitivního  sekulárního  trendu  tělesné  výšky, 

u dospívajících dívek až k jeho zastavení. U dospívajících chlapců naopak tento 

trend ještě pokračuje.

• Poprvé v historii výzkumů jsou třináctiletí chlapci vyšší než dívky. Ještě v roce 

1991 byly průměrné výšky obou pohlaví v tomto věku shodné.

• Průměrná tělesná výška patnáctiletých chlapců je 175,6 cm, dívek 166,1 cm.

• U dospívajících dívek nedochází ke zvyšování průměrné tělesné hmotnosti již 

od roku 1951.

• S  věkem klesá  podíl  jedinců  s  nadváhou  a  obezitou  a  stoupá  podíl  jedinců 

s nízkou hmotností.

• U dívek zůstává střední doba nástupu menarché 13,0 roku, stejně jako v roce 

1991. U chlapců došlo k posunu nástupu mutace ze 14,5 roku na 13,8, tedy o 

0,7 roku do nižšího věku [16].
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2.6.2 Hodnoty tělesné hmotnosti

Průměrné hodnoty tělesné hmotnosti české mládeže (kg) z celostátních antropologických výzkumů 1951 -1991 uvádí tabulka 6.

Tab. 6: Průměrné hodnoty tělesné hmotnosti českých mládeže (podle Bodzsár a Susanne, 1998, str. 99 - 100)

Věk (roky)
Počet 
probandů 1991

(kg)
SD Počet 

probandů 1981 (kg)
SD Počet 

probandů 1971
(kg)

SD Počet 
probandů 1961 (kg)

SD Počet 
probandů 1951

(kg)
SD

Chlapci
10,51-11,50 2014 38,0 7,4 2225 37,2 7,1 2989 36,2 6,6 2788 35,3 6,3 5863 33,8 5,1
11,51-12,50 2189 42,5 8,5 2289 41,1 7,9 2357 39,9 7,6 3369 38,8 7,0 6894 36,6 5,8
12,51-13,50 2311 47,3 9,6 2435 46,8 9,6 2461 44,6 8,9 4083 43,8 8,1 6769 40,7 7,2
13,51-14,50 2335 54,0 10,3 2243 52,7 10,1 2508 50,5 9,8 5242 49,2 8,9 6795 46,1 8,3
14,51-15,50 2601 60,0 10,1 2301 59,0 9,6 2405 57,1 10,3 3926 56,1 9,4 3599 52,2 8,8
15,51-16,50 2547 64,8 9,7 2543 64,0 9,3 2401 62,1 9,3 3925 60,8 8,8 3589 58,5 8,2
Dívky
10,51-11,50 1934 38,2 7,7 2280 37,3 7,7 3004 37,4 8,4 1355 36,3 7,2 6278 34,9 6,2
11,51-12,50 2094 43,2 8,9 2330 43,2 9,3 2561 42,6 8,9 3263 41,3 8,1 7266 38,8 7,2
12,51-13,50 2256 48,7 9,8 2485 48,2 9,2 2648 47,2 8,8 3155 46,1 8,5 7228 43,9 8,0
13,51-14,50 2342 52,9 8,3 2233 52,8 8,7 2643 52,2 8,3 2903 51,1 8,4 7214 48,9 8,0
14,51-15,50 2732 55,5 7,6 2486 55,9 8,2 2343 55,2 7,9 2650 55,0 7,8 4390 53,1 7,6
15,51-16,50 2945 57,4 7,8 2832 57,8 8,3 2136 57,5 7,9 2402 57,3 7,9 2969 56,1 7,5
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Průměrnou hmotnost českých chlapců (kg) z hodnot CAV 1991 a 2001 podle Vignerové 

(2006) uvádí tabulka 7.

Tab. 7: Průměrná tělesná hmotnost (kg), CAV 1991 a 2001 (podle Vignerová, 
2006, s. 58 - 9)

1991 2001
Věk (roky) Počet 

probandů
Prům. 
hmotnost 
(kg)

Počet 
probandů

Prům. 
hmotnost
 (kg)

Chlapci
11 – 11,99 1988 39,9 1495 41,3
12 – 12,99 2355 44,5 1675 47,0
13 – 13,99 2310 50,3 1704 52,4
14 – 14,99 2456 57,2 1446 58,8
15 – 15,99 2719 62,6 1638 64,2
16 – 16,99 2376 66,7 1838 67,5
Dívky
11 – 11,99 1964 40,4 1640 41,8
12 – 12,99 2189 45,8 1644 47,1
13 – 13,99 2320 51,2 1578 51,3
14 – 14,99 2506 54,1 1495 54,6
15 – 15,99 2906 56,4 2536 56,8
16 – 16,99 2820 58,0 2686 58,1

Percentilové rozčlenění hmotnosti české mládeže (kg) z hodnot CAV 1991 zobrazuje 

tabulka 8 a obrázek 3 a 4.

Tab. 8: Hmotnost (kg), chlapci, data na základě CAV 1991 (podle Vignerová, 
2006, s. 76 - 7)
Věk
(roky)

3. 
percentil

10. 
percentil

25. 
percentil

50. 
percentil

75. 
percentil

90. 
percentil

97. 
percentil

Chlapci
11 27,5 29,9 32,8 36,8 41,7 47,3 54,3
12 30,1 33,0 36,4 40,9 46,6 53,0 60,9
13 33,5 36,9 40,9 46,2 52,6 59,6 68,2
14 38,2 42,2 46,7 52,7 59,6 67,0 75,5
15 43,8 48,1 53,0 59,1 66,1 73,2 81,2
16 48,7 53,2 58,1 64,2 71,0 77,8 85,2

Dívky
11 26,5 29,4 32,7 37,1 42,4 48,1 54,9
12 30,2 33,4 37,2 42,1 48,1 54,5 62,2
13 35,0 38,4 42,4 47,5 53,6 60,1 67,7
14 39,7 43,0 46,9 51,9 57,6 63,5 70,3
15 42,9 46,3 50,1 54,8 60,2 65,8 72,0
16 44,8 48,2 52,0 56,7 62,1 67,7 73,8
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Obr. 3: Percentilový graf tělesné hmotnosti chlapců (kg) v rozmezí 
0 – 18 roků (převzato z [21])
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Obr. 4: Percentilový graf tělesné hmotnosti dívek (kg) v rozmezí 
 0 – 18 roků (převzato z [22])
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2.6.3 Hodnoty tělesné výšky

Průměrné hodnoty tělesné výšky českých chlapců (cm) z CAV 2001 - 1951 a procentuální změny vzhledem k roku 2001 uvádí 

tabulka 9. 

Tab. 9:  Průměrné hodnoty tělesné výšky (cm) české mládeže (převzato z Vignerová, Brabec, Bláha, 2005, s.243 - 4)

Rozdíl: změny mezi dekádami a výzkumem z roku 2001 (%)

Věk (roky)
2001
(cm)

1991
(cm) Rozdíl (%)

1981
(cm) Rozdíl (%)

1971
(cm) Rozdíl (%)

1961
(cm) Rozdíl (%)

1951
(cm) Rozdíl (%)

Chlapci
11,0 - 11,9 149,8 148,6 -0,8 147,4 -1,6 145,7 -2,7 144,8 -3,3 142,4 -5,0
12,0 - 12,9 156,5 154,8 -1,1 153,6 -1,9 151,3 -3,4 150,5 -3,8 147,2 -6,0
13,0 – 13,9 163,3 161,4 -1,2 160,6 -1,9 157,8 -3,6 157,0 -4,1 153,1 -6,5
14,0 – 14,9 170,4 168,7 -1,0 167,6 -1,7 164,5 -3,5 163,5 -4,0 159,5 -6,4
15,0 – 15,9 175,6 174,2 -0,8 173,0 -1,5 170,1 -3,2 168,8 -3,9 165,5 -5,8
16,0 – 16,9 178,8 177,7 -0,6 176,4 -1,4 173,8 -2,8 172,1 -3,8 170,0 -4,9
Dívky
11,0 – 11,9 150,9 150,2 -0,5 148,8 -1,4 147,5 -2,2 145,8 -3,4 143,8 -4,7
12,0 – 12,9 156,9 156,3 -0,4 154,9 -1,3 153,3 -2,3 151,6 -3,4 149,3 -4,9
13,0 – 13,9 161,4 161,0 -0,3 159,9 -1,0 157,8 -2,3 156,4 -3,2 154,1 -4,6
14,0 – 14,9 164,6 164,3 -0,2 163,1 -0,9 160,9 -2,2 159,7 -3,0 157,7 -4,2
15,0 – 15,9 166,2 165,8 -0,2 164,5 -1,0 162,5 -2,2 161,4 -2,9 159,9 -3,8
16,0 – 16,9 167,0 166,3 -0,4 165,0 1,2 163,2 -2,2 162,2 -2,9 161,2 -3,4
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Průměrnou tělesnou výšku (cm)  z hodnot  CAV 1991 a 2001 uvádí  tabulka  10.  Zde 

uvedené hodnoty v tabulce 10 se nepatrně liší od tabulky 9. To je způsobeno vyšším 

počtem zahrnutých respondentů (dodatečná měření).

Tab. 10: Průměrné hodnoty tělesné výšky (cm), CAV 1991, 2001 (podle Vignerová, 
2006, s. 56 - 7)

1991 2001
Věk (roky) Počet 

probandů
Průměrná tělesná 
výška (cm)

Počet 
probandů

Průměrná 
tělesná výška 
(cm)

Chlapci
11 – 11,99 1188 148,6 1494 149,7
12 – 12,99 2355 154,7 1676 156,8
13 – 13,99 2310 161,6 1703 163,7
14 – 14,99 2456 169,5 1447 171,0
15 – 15,99 2719 174,6 1640 176,2
16 – 16,99 2376 177,7 1839 178,8
Dívky
11 – 11,99 1964 150,2 1641 151,0
12 – 12,99 2198 156,6 1644 157,6
13 – 13,99 2320 161,4 1578 162,0
14 – 14,99 2506 164,6 1495 164,6
15 – 15,99 2906 165,8 2536 166,2
16 – 16,99 2820 166,1 2691 166,9

Percentilové  rozčlenění  tělesné  výšky  (cm)  z  hodnot CAV  2001  zobrazuje  tabulka 

11 a obr. 5 a 6.

Tab. 11: Tělesná výška (cm), CAV 2001 (podle Vignerová, 2006, s. 74 -5)
Věk
(roky)

3. 
percentil

10. 
percentil

25. 
percentil

50. 
percentil

75. 
percentil

90. 
percentil

97. 
percentil

Chlapci
11,0 134,1 138,1 142,1 141,5 151,5 155,8 160,2
12,0 139,2 143,5 148,0 146,8 158,1 162,8 167,6
13,0 145,4 150,0 154,8 153,0 165,7 170,7 175,7
14,0 152,6 157,4 162,2 160,2 173,2 178,1 183,1
15,0 159,5 164,1 168,7 167,7 179,1 183,8 188,5
16,0 164,1 168,4 172,9 173,9 182,7 187,1 191,5

Dívky
11,0 134,7 138,9 143,1 147,7 152,4 156,6 160,7
12,0 141,5 145,7 149,9 154,6 159,3 163,5 167,7
13,0 147,3 151,4 155,5 160,1 164,6 168,8 172,8
14,0 151,3 155,2 159,2 163,6 168,0 172,0 176,0
15,0 153,5 157,3 161,2 165,6 169,9 173,8 177,6
16,0 154,6 158,4 162,3 166,6 170,9 174,7 178,5
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Obr. 5: Percentilový graf tělesné výšky chlapců (cm) v rozmezí 0 – 18 
roků (převzato z [23])
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Obr. 6: Percentilový graf tělesné výšky dívek (cm) v rozmezí 0 – 18 roků 
(převzato z [24])
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2.6.4 Hodnoty BMI

Průměrné hodnoty BMI (kg/m2) z CAV 2001 a 1991 jsou uvedeny v tabulce12.

Tab. 12: Průměrné hodnoty BMI (kg/m2) (podle Vignerová, 2006, s. 68 - 9)

1991 2001
Věk (roky) Počet probandů BMI (kg/m2) Počet probandů BMI (kg/m2)
Chlapci
11,0 - 11,9 1988 17,9 1494 18,3
12,0 - 12,9 2355 18,5 1675 19,0
13,0 – 13,9 2310 19,1 1703 19,4
14,0 – 14,9 2456 19,8 1446 20,0
15,0 – 15,9 2719 20,5 1638 20,6
16,0 – 16,9 2376 21,1 1838 21,1
Dívky
11,0 – 11,9 1964 17,8 1640 18,2
12,0 – 12,9 2189 18,6 1644 18,9
13,0 – 13,9 2320 19,6 1578 19,5
14,0 – 14,9 2506 20,0 1495 20,1
15,0 – 15,9 2906 20,5 2536 20,5
16,0 – 16,9 2820 21,0 2686 20,8

Percentilové rozčlenění BMI (kg/m2) dle CAV 1991 zobrazuje tabulka 13 a obr. 7 a 8.

Tab. 13: BMI (kg/m2), CAV 2001 (podle Vignerová, 2006, s. 74 -5)
Věk
(roky)

3. 
percentil

10. 
percentil

25. 
percentil

50. 
percentil

75. 
percentil

90. 
percentil

97. 
percentil

Chlapci
11,0 14,1 14,9 15,9 17,2 18,9 20,8 23,3
12,0 14,5 15,4 16,4 17,8 19,5 21,5 24,1
13,0 15,0 15,9 17,0 18,4 20,1 22,1 24,7
14,0 15,7 16,6 17,7 19,1 20,9 22,9 25,4
15,0 16,4 17,3 18,4 19,8 21,5 23,5 25,9
16,0 17,1 18,0 19,1 20,5 22,3 24,2 26,6

Dívky
11,0 13,6 14,5 15,7 17,1 18,9 20,9 23,3
12,0 14,1 15,1 16,2 17,7 19,6 21,6 24,2
13,0 15,0 16,0 17,1 18,7 20,5 22,6 25,2
14,0 15,8 16,8 18,0 19,5 21,3 23,3 25,8
15,0 16,4 17,4 18,5 19,9 21,7 23,6 26,0
16,0 17,0 18,0 19,1 20,5 22,2 24,1 26,5
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Obr. 7: Percentilový graf BMI chlapců (kg/m2) v rozmezí 0 – 18 roků 
(převzato z [6])
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Obr. 8: Percentilový graf BMI dívek (kg/m2) v rozmezí 0 – 18 roků 
(převzato z [25])
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2.6.5 Obvod boků

Průměrné  hodnoty  obvodu  boků  (cm)  z CAV  1991  a  2001  jsou  uvedeny 

v tabulce 14.

Tab. 14: Průměrné hodnoty obvodu boků (cm), CAV 1991 a 2001 (Vignerová, 
2006, s. 66 – 67)

1991 2001

Věk (roky)
Počet 
probandů Obod boků (cm)

Počet 
probandů Obod boků (cm)

Chlapci
11,0 - 11,9 1985 76,7 1304 78,8
12,0 - 12,9 2341 79,7 1486 82,5
13,0 – 13,9 2288 83,2 1527 85,5
14,0 – 14,9 2449 87,1 1256 89,1
15,0 – 15,9 2706 90,0 1526 92,5
16,0 – 16,9 2361 92,0 1823 94,3
Dívky
11,0 – 11,9 1964 79,0 1417 80,5
12,0 – 12,9 2189 83,5 1441 84,2
13,0 – 13,9 2320 87,7 1400 88,1
14,0 – 14,9 2506 90,5 1338 90,9
15,0 – 15,9 2906 92,5 2409 93,5
16,0 – 16,9 2820 93,8 2681 94,5

Percentilové  rozčlenění  obvodu  boků  (cm)  podle CAV  2001  zobrazuje  tabulka  15 

a obr. 9 a 10.

Tab. 15: Obvod boků (cm), CAV 2001 (podle Vignerová, 2006, s. 74 -5)
Věk
(roky)

3. 
percentil

10. 
percentil

25. 
percentil

50. 
percentil

75. 
percentil

90. 
percentil

97. 
percentil

Chlapci
11,0 65,7 68,7 72,2 76,6 81,8 87,3 93,8
12,0 68,2 71,5 75,1 79,8 85,2 90,8 97,3
13,0 71,2 74,6 78,4 83,2 88,6 94,2 100,5
14,0 74,8 78,2 82,1 86,9 92,2 97,5 103,4
15,0 78,4 81,8 85,7 90,3 95,3 100,3 105,7
16,0 81,6 85,0 88,7 93,1 97,9 102,6 107,5

Dívky
11,0 66,1 69,5 73,3 77,9 83,1 88,4 94,2
12,0 69,3 72,9 76,9 81,8 87,2 92,5 98,2
13,0 73,1 76,8 80,9 85,7 90,9 96,0 101,5
14,0 77,5 81,0 84,8 89,3 94,2 99,1 104,2
15,0 80,8 84,1 87,7 91,9 96,6 101,2 106,1
16,0 83,0 86,1 89,5 93,7 98,2 102,6 107,3
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Obr. 9: Percentilový graf obvodu boků chlapců (cm) v rozmezí 0 – 18 
roků (převzato z [26])
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Obr. 10: Percentilový graf obvodu boků dívek (cm) v rozmezí 0 – 18 roků 
(převzato z [27])
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3 Vlastní výzkum

3.1 Hypotézy

• H 1 Oproti CAV 2001 dojde k zvýšení průměrné tělesné hmotnosti u chlapců ve 

všech zkoumaných kategoriích.

• H 2 Oproti CAV 2001 dojde k snížení průměrné tělesné hmotnosti u dívek ve 

všech zkoumaných kategoriích.

• H 3 Třináctiletí chlapci budou vyšší než dívky. 

• H 4 Průměrná tělesná výška patnáctiletých chlapců bude vyšší než 175,6 cm.

• H 5 Průměrná tělesná výška patnáctiletých dívek nepřesáhne 166,1 cm.

• H 6 Subjektivní ideální výška v kategoriích 11 – 16 let bude u chlapců vyšší než 

průměr.

• H 7 Subjektivní ideální výška dívek se bude v kategoriích 11-16 let pohybovat 

v rozmezí ± 1 cm od průměru.
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3.2 Charakteristika a popis zkoumaného souboru

Zkoumaný soubor tvořili žáci 2. stupně ZŠ (obě pohlaví) některých pražských 

základních škol (viz dále) ve věku od 11 do 16 let. Základní školy, ve kterých měření 

probíhalo:

• ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,  Praha 3, počet 

změřených dětí 116

• ZŠ Chelčického, Chelčického 2614/43, Praha 3, počet změřených dětí 114

• ZŠ Jeseniova, Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Jeseniova 

2400/96, Praha 3, počet změřených dětí 150

• ZŠ  Vodičkova,  Fakultní  škola  Pedagogické  fakulty  UK,  škola  s  rozšířenou 

výukou výtvarné výchovy, Vodičkova 22, Praha 1, počet změřených dětí 177 

(dohromady se ZŠ Slovenská)

• ZŠ  Slovenská,  Fakultní  škola  Pedagogické  fakulty  UK,  Slovenská  1726/27, 

Praha 2, 

• ZŠ  sv.  Voršily,  církevní  škola  s  rozšířeným  vyučováním  jazyků,  Ostrovní 

2070/9,  Praha 1, počet změřených dětí 28

• ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25, Praha 3, počet změřených dětí 80

• ZŠ Chmelnice, Ekoškola, K Lučinám 18/2500, Praha 3, počet změřených dětí 

56
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3.3 Metodika, metoda měření a vlastní měření

Výzkum byl  prováděn v únoru 2009 pomocí tištěných anonymních dotazníků 

(úplné znění dotazníku viz Příloha), které vyplňovali žáci sami v době hodin tělesné 

výchovy, popřípadě o části přestávky před touto hodinou, aby žáci nebyly ochuzováni 

o tělesnou výchovu, na kterou se ve velké míře těšili. To z toho důvodu, protože žáci 

byli převlečeni do sportovních úborů a odpadlo tak zbytečné zkreslování hmotnosti, ke 

kterému by v ostatních  hodinách mohlo  docházet.  Dotazník neobsahoval  jen otázky 

týkající se hmotnosti a výšky, ale rovněž některých faktorů, o nichž lze předpokládat, že 

budou hmotnost  (resp.  výšku)  ovlivňovat.  Byl  dělen  do  tří  základních  částí:  osobní 

údaje, životní styl, postoje k tělesné výšce a hmotnosti. Metodou měření pro potřebné 

údaje do dotazníků zde bylo přímé měření výšky, hmotnosti,  obvodu pasu a obvodu 

boků.  Očividně  nesmyslně  vyplněné nebo nevyplněné  dotazníky byly  ze  zpracování 

vyřazeny  (např.  na  otázku  hmotnost  odpověď  10 000 000…).  Stejně  tak  nebyly  do 

zpracování  zařazeny dotazníky dětí,  jež uvedly národnost  jinou než českou (některé 

parametry mohou být ovlivněny národnostními nebo etnickými faktory). Zpracováním 

údajů od těchto menšin se budeme zabývat v dalším výzkumu, protože přesahuje rámec 

předložené diplomové práce. 

3.3.1 Měření hmotnosti, výšky:

Tělesná  hmotnost  byla  měřena  na 

digitální  váze  Tefal  sensitive  computer 

REF:PP1015B0/26E-0406.  Naměřené 

hodnoty byly zaznamenávány s přesností na 

0,1  kg.  Hmotnost  měřili  a  zaznamenávali 

žáci  sami  pod  kontrolou,  aby  byli  bosí. 

Tělesnou  výšku  jsem  měřil  sám  jakožto 

vzdálenost  země  a  bodu  vertex  na  číselné 

ose,  přiložením  trojúhelníku.  Naměřené 

hodnoty  byly  zaznamenávány  s  přesností 

1 mm. Obr. 11: Správné provádění měření tělesné 
výšky (převzato z [17])
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S  korekcí  postoje  se  při  měření  tělesné  výšky  začíná  od  nohou:  proband  je  bos, 

v postavení s nohama u sebe, s nataženými dolními končetinami. Hýždě a lopatky se 

dotýkají svislé stěny stadiometru, resp. kolmé stěny, horní končetiny zcela volně visí 

podél  vzpřímeného  trupu.  Hlava  měřeného  je  orientována  v  tzv.  frankfurtské 

horizontále (viz obr. 11), určené spojnicí dolního okraje očnice a zevního zvukovodu. 

Horizontála  zajišťuje  žádoucí  pozici  vertexu,  nejvyššího  bodu na  hlavě.  Pohyblivou 

součástí  měřidla  (např.  hlavicí  stadiometru)  se  vyšetřující  zlehka  dotkne  vertexu 

a odečte tělesnou výšku s přesností na jeden milimetr [17].

Vhodným oblečením pro měření je spodní prádlo nebo sportovní úbor, nátělník nebo 

tričko  s  krátkým rukávem,  trenýrky,  legíny  nebo  tenké  tepláky,  trikot.  (Vignerová, 

2006, s. 9).

3.3.2 Měření obvodu pasu, obvodu boků

Měření obvodu pasu a boků bylo prováděno pomocí 5 krejčovských metrů přes 

jednoduché tričko nebo přímo na kůži s přesností na centimetry. To prováděli žáci sami 

podle přiloženého instruktážního schématu. Obvod pasu byl měřen v klidném výdechu. 

Pouze v několika případech na vlastní žádost jsem měřil obvod pasu i boků osobně, 

zejména  mladším  chlapcům,  kteří  neuměli  přesně  použít  krejčovský  metr  (je 

oboustranný). 
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4 Výsledky
Ve sledovaném souboru bylo změřeno 727 probandů, 362 chlapců, 365 dívek. 

V kategorii 11 let byl odevzdán dotazník s měřením od 40 probandů, 12ti let 131, 13ti 

let 162, 14ti let 212, 15ti let 170, 16ti let 12. 681 dětí bylo české národnosti. Dotazníky 

cizích  národností  byly  ze  zpracování  výsledků  vyřazeni.  Přesné  počty  respondentů 

české národnosti na jednotlivé otázky jsou uvedeny v tabulce 16. Vzhledem k tomu, že 

měření  byla  prováděna na 2.  stupni  ZŠ,  tzn.6.  -  9.  třídě,  věk respondentů odpovídá 

v převážné míře 12 - 15 let. Počet měřených jedinců ve věkové kategorii 11 a 16 let byl 

z tohoto důvodu minimální a proto je nezbytně nutné brát výsledky odpovídající těmto 

věkovým skupinám s rezervou. V komentářích na ně proto neberu příliš zřetel.

Vztah průměrné tělesné hmotnosti (kg) v závislosti na věku vyjadřuje graf 1.
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Graf 1: Průměrné hodnoty tělesné hmotnosti (kg) v závislosti na věku
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Vztah průměrné tělesné výšky (cm) v závislosti na věku vyjadřuje graf 2.

Graf 2: Průměrné hodnoty tělesné výšky (cm) v závislosti na věku  

Komentář:  Tento graf potvrzuje nově (už z CAV 2001) nastoupený trend, ve kterém 

jsou 13ti letí chlapci vyšší než děvčata. To lze vysvětlovat zrychleným prepubertálním 

růstem. Současně tento fakt potvrzuje moji hypotézu, že tento trend se oproti roku 2001 

nezmění. 

Vztah průměrných hodnot BMI (kg/m2) v závislosti na věku vyjadřuje graf 3. 

Graf 3: Průměrné hodnoty Body mass indexu (kg/m2) v závislosti na věku

56

Tělesná výška

135,0
140,0
145,0
150,0
155,0
160,0
165,0
170,0
175,0
180,0

Věk (roky)

Tě
le

sn
á 

vý
šk

a 
(c

m
)

Chlapci 153,1 157,9 163,5 170,4 175,8 177,5

Dívky 152,4 158,3 162,2 163,9 167,2 165,8

11 12 13 14 15 16

Body mass index

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

Věk (roky)

BM
I (

kg
/m

2 )

Chlapci 19,0 19,2 19,6 20,5 20,6 20,0

Dívky 18,0 19,9 19,6 20,8 20,5 21,2

11 12 13 14 15 16



Komentář: Hodnoty BMI odpovídající věku 11 let byly prováděny pouze na počtu 17 

chlapců a 8 děvčat; věku 16 let dokonce 4 chlapců a 5 děvčat. Z tohoto hlediska je nutné 

brát údaje odpovídající těmto dvěma rokům opravdu s velkou rezervou. 

Vztah poměrného zastoupení jednotlivých kategorií BMI u chlapců  v závislosti na věku 

vyjadřuje graf  4. 

Graf  4:  Poměrné  zastoupení  jednotlivých  kategorií  BMI  u  chlapců  ve  věkových  

skupinách 

Komentář:  Vysoké zastoupení  dětí  s BMI  menším než 18,5 není v těchto věkových 

skupinách patologické. Naopak, oproti CAV 2001 a CAV 1991 došlo k jeho nárůstu 

u většiny věkových skupin. Přesné hodnoty rozdílů jsou uvedeny v tabulce 22.

Vztah poměrného zastoupení jednotlivých kategorií BMI u dívek  v závislosti na věku 

vyjadřuje graf 5.
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Graf 5: Poměrné zastoupení jednotlivých kategorií BMI u dívek ve věkových skupinách 

Komentář:  Vysoké zastoupení  dětí  s BMI  menším než 18,5 není v těchto věkových 

skupinách patologické. Naopak, oproti CAV 2001 a CAV 1991 došlo k jeho nárůstu 

u většiny věkových skupin. Přesné hodnoty rozdílů jsou uvedeny v tabulce 22.

Vztah průměrných hodnot obvodu pasu (cm) v závislosti na věku vyjadřuje graf 6.

Graf 6: Průměrné hodnoty obvodu pasu (cm) v závislosti na věku  

58

Obvod pasu

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Věk (roky)

O
bv

od
 p

as
u 

(c
m

)

Chlapci 66,9 71,0 71,9 75,3 77,6 82,0

Dívky 64,7 69,6 69,0 69,0 69,0 73,3

11 12 13 14 15 16



Komentář: Určitě v tomto grafu stojí za povšimnutí, že u děvčat se v průměru obvod 

pasu od 12 (možná 11) let prakticky nemění, zatímco u chlapců má vzrůstající tendenci. 

To potvrzuje moji domněnku, rozpracovanou v kapitole Uplatnění Gestalt zákonů na 

tvaru postavy, podle níž obvod pasu a obvod boků je důležitý pro vytváření úhlu, jehož 

prodloužené osy směřují do oblastí prsou, resp. zevního genitálu a také by vysvětlovalo, 

proč,  dívky,  pokud neměří  např.  150 cm v dospělosti,  většinou řeší  v převážné míře 

hmotnost a výškou se zas tolik nezabývají. Jednoduše řečeno požadovaných úhlů lze 

i při nižší výšce dosáhnout korekcí hmotnosti.

Vztah průměrných hodnot obvodu boků (cm) v závislosti na věku vyjadřuje graf 7. 

Graf 7: Průměrné hodnoty obvodu boků (cm) v závislosti na věku  

Komentář: I na tomto grafu je velmi patrná linearita u průměrných hodnot obvodu boků 

dívek. Ta ovšem má mírně vzrůstající tendenci. To lze vysvětlit tím, že ženská pánev je 

širší  než  mužská,  jedná  se  o  sekundární  pohlavní  znak,  který  lze  vzhledem  ke 

kostěnému  podkladu  obtížně  korigovat.  Výše  zmíněné  úhly  ale  i  přesto  lze  docílit 

korekcí pasu.  
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Vztah průměrných hodnot kapesného (Kč) v závislosti na věku vyjadřuje graf 8.
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Graf 8: Průměrné hodnoty kapesného (Kč) v závislosti na věku  

Komentář: Z výsledku měření byla odstraněna jedna položka 14letého chlapce, který si 

vydělává  podle  jeho slov (myslím pravdivých)  13 000 měsíčně  a  tato  hodnota silně 

zkreslovala  průměrné  hodnoty  kapesného  pro  tuto  věkovou  skupinu.  Těžko  se 

vysvětluje,  proč dívky věkové skupiny 12 a  13 let  mají  v průměru  o 100 Kč vyšší 

kapesné.  Jedním z možných vysvětlení  může být o dva roky dřívější  nástup puberty 

u děvčat a podvědomý myšlenkový pochod rodičů „ona už ty peníze potřebuje“. Jiným 

vysvětlením  myšlenkového  schématu  rodičů  „už  s nimi  dokáže  lépe  hospodařit“. 

Existuje více možností vysvětlení, které by stálo za hlubší psychologický rozbor.
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Vztah průměrných hodnot změny počtu kilogramů (kg), vycházejících od vlastní tělesné 

hmotnosti do zahájení diety („tolerance k tloustnutí“) v závislosti na věku vyjadřuje graf 

9.

Graf 9: Průměrný počet  kilogramů navíc od vlastní  aktuální  hmotnosti  do zahájení  

diety v závislosti na věku  

Komentář: Tento graf vychází z dotazu, kolik celých kilogramů byste museli přibrat (od 

své aktuální hmotnosti), abyste začali držet dietu. Všimněte si rozdílu mezi pohlavími, 

kdy  chlapci  jsou  razantně  tolerantnější  ke  změnám  hmotnosti  do  vyšších  hodnot  o 

10 - 20 kg, což je pro průměrnou 15tiletou dívku dvojnásobek jejích hodnot. Například 

15letá dívka by začala držet dietu až, kdyby přibrala 10,3 kg, 15letý chlapec, kdyby 

přibral 32,3 kg! Zjištěné hodnoty u chlapců lze vysvětlit tolerancí vyšších hmotností 

u mužů i tím a také, že chlapci se v tomto věku příliš hmotností nezabývají.  
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Vztah průměrných hodnot osobního hmotnostního úbytku (kg), jež respondenti považují 

za nezdravý v závislosti na věku vyjadřuje graf 10.
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Graf 10: Průměrný osobní hmotnostní úbytek (kg), jež respondenti považují za nezdravý  

v závislosti na věku 

Komentář:  Vyšší  uvedené  hodnoty  chlapců  věkové kategorie  13  –  15  let  lze  dílem 

vysvětlit vyšší průměrnou hmotností chlapců pro daný věk, takže při uvedeném úbytku 

hmotnosti není výsledná hmotnost výrazněji odlišná od výsledné hmotnosti dívek, dílem 

nižší orientací chlapců v problematice tělesné hmotnosti. Obě dvě kategorie si potom 

neuvědomují riziko přílišného hubnutí při dané průměrné hmotnosti.

Vztah průměrných hodnot osobního hmotnostního nárůstu (kg), jež respondenti 

považují za nezdravý v závislosti na věku vyjadřuje graf 11. 
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Graf 11: Průměrný osobní hmotnostní nárůst (kg), jež respondenti považují za nezdravý  

v závislosti na věku  

Komentář:  Vysoké  hodnoty změn  hmotností  u  13  a  14letých  chlapců si  na základě 

nezávazných rozhovorů během vyplňování vysvětluji tím, že chlapci v tomto věku se 

o svojí hmotnost většinou nezajímají a otázka byla pro ně překvapující. 

Vztah průměrných změn hmotností, jakožto parametrů postojů k tělesné hmotnosti 

v závislosti na věku a pohlaví (chlapci) vyjadřuje graf 12. 

Graf 12: Průměrné postoje chlapců k tělesné hmotnosti (kg) v závislosti na věku
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Vztah průměrných změn hmotností (kg), jakožto parametrů postojů k tělesné hmotnosti 

v závislosti na věku a pohlaví (dívky) vyjadřuje graf 13. 
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Graf 13: Průměrné postoje dívek k tělesné hmotnosti (kg) v závislosti na věku

Komentář:  Na dvou výše uvedených grafech (graf 12 a 13) jsou současně znázorněny 

postoje ohledně tělesné hmotnosti zvlášť pro obě pohlaví. Průměrné hodnoty pro tyto 

grafy vycházejí ze třech otázek: vycházejte ze své tělesné výšky a hmotnosti a uveďte, 

kolik  celých  kg  byste  musel(a)  přibrat,  abyste  začal(a)  držet  dietu;  ubrat,  abyste 

považoval(a)  svůj úbytek hmotnosti  za nezdravý a přibrat,  abyste považoval(a) svoji 

hmotnost  za  nezdravou.  Za  povšimnutí  stojí  rozdíl  mezi  tímto  grafem  13  (dívky) 

a grafem  výše  12  (chlapci).  Zatímco  chlapci  jsou  nejméně  tolerantní  ke  změnám 

hmotnosti do nižších (nezdravých) hodnot a teprve až na druhém místě by začali držet 

dietu, u dívek je to přesně naopak. Dívkám stačí přibrat pouze málo, aby začaly držet 

dietu a ochotně tolerují posun hmotnosti do nízkých – nezdravých hmotností.
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Vztah průměrných hodnot přání libovolné hmotnosti v závislosti na věku vyjadřuje graf 

14.
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Graf 14: Průměr hodnot přání libovolné hmotnosti (kg) v závislosti na věku

Komentář:  Zde  je  patrné  respektování  tělesného  a  s tím  i  hmotnostního  vývoje 

u chlapců,  byť  s přáním  hodnot  odpovídajících  přibližně  2,5  roku  vyššího  věku 

a praktickým odmítáním jakéhokoli hmotnostního vývoje u dívek. U 11letých chlapců 

přání  odpovídá  přibližně  90.  percentilu;  12letých  blíže  k 75.  percentilu,  13letých 

hodnotám mezi 75. až 90. percentilem; 14letých blíže k 75. percentilu, 15letých blíže 

k 90. percentilu  ale vždy pro téže věkovou skupinu (na rozdíl  od přání výšky dále). 

U 11letých dívek přání odpovídá 50. percentilu, 12letých spíše 90. percentilu, 13letých 

spíše  50.  percentilu,  14letých   50.  percentilu,  15letých  mezi  25.  a  50.  percentilem, 

16letých  dokonce  mezi  10.  a  25.  percentilem,  vždy  pro  téže  věkovou  skupinu 

(srovnávací data podle Vignerová, 2006, s. 77, na základě výzkumu CAV 1991).
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Vztah průměrných hodnot přání libovolné tělesné výšky (cm) v závislosti na věku 

vyjadřuje graf 15.
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Graf 15: Průměr hodnot přání libovolné výšky (cm) v závislosti na věku 

Komentář: Přání libovolné tělesné výšky odpovídá u 11letých chlapců hodnotám mezi 

25. až 50. percentilem věkové kategorie 16 let, u 12letých rovněž, u 13letých mezi 50. 

až  75.  percentilem  věkové  kategorie  18  let;  14letých  blíže  75.  percentilu  věkové 

kategorie 18 let; 15letých více než 90. percentilu věkové kategorie 18 let. Naproti tomu 

u 11letých dívek se průměrné hodnoty nachází blíže k 97. percentilu; 12letých přibližně 

také;  13letých  přibližně  90.  percentilu;  14letých  mezi  50.-75.  percentilem;  15letých 

mezi  25.-50.  percentilem  a  16letých  blíže  k  25.  percentilu  vždy  pro  daný  věk 

(srovnávací data podle Vignerová, 2006, s. 74).
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Počty respondentů, kteří odpověděli na jednotlivé otázky znázorněné v grafech uvádí 

tabulka 16.

Tab. 16: Počty respondentů, kteří odpověděli na jednotlivé otázky znázorněné 
v grafech

Věk 
(roky) BMI Výška

Hmot-
nost Pas Bok Kapesné 1* 2* 3*

Přání 
hmotnosti

Přání 
výšky

Chlapci
11 17 17 19 19 19 19 15 14 13 18 17
12 59 60 67 66 66 67 57 54 53 65 64
13 65 65 74 71 70 68 67 65 63 67 65
14 91 91 93 91 92 84 90 88 85 93 94
15 71 72 75 76 76 71 67 66 66 72 71
16 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5

Dívky 
11 8 8 9 9 8 8 9 8 8 9 8
12 47 47 52 51 51 48 47 46 45 49 46
13 77 77 78 76 74 73 73 74 72 75 74
14 95 96 100 98 98 94 91 98 96 98 98
15 83 83 85 83 83 77 79 81 78 83 84
16 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4

*1 Kolik celých kilogramů by musel(a) přibrat, aby začal(a) držet dietu
*2 Kolik celých kilogramů by musel(a) ubrat, aby považoval(a) svůj úbytek hmotnosti 

za nezdravý
*3 Kolik celých kilogramů by musel(a) přibrat, aby začal držet dietu

67



5 Diskuse
5.1 Ověření hypotéz

Přehled ověření jednotlivých hypotéz práce se zabývá tabulka 17.

Tab. 17: Ověření hypotéz (tučně zvýrazněné hodnoty jsou ty, které hypotézu negují)

Hypotéza Hodnota 

matrice

Hodnota 

výzkumu

Potvrzeno

ANO/NE
H 1 Oproti CAV 2001 (Vignerová, 

2006,  s.  58)  dojde  k zvýšení 

průměrné  tělesné  hmotnosti 

u chlapců  ve  všech  zkoumaných 

kategoriích.

41,3; 47, 0; 

52,4; 58,8; 

64,2; 67,5 kg

44,4; 47,9; 52,5; 

59,5; 63,5; 63,0 

kg
NE

H 2 Oproti CAV 2001 (Vignerová, 

2006,  s.  58)  dojde  k snížení 

průměrné tělesné hmotnosti u dívek 

ve všech zkoumaných kategoriích.

41,8; 47,1; 

51,3; 54,6; 

56,8; 58,1 kg

41,9; 49,9; 

51,7; 55,9; 

57,3; 58,1 kg
NE

H 3 Třináctiletí chlapci budou vyšší 

než dívky. -

Chlapci: 163,5 

cm, děvčata: 

162,2 cm
ANO

H  4  Průměrná  tělesná  výška 

patnáctiletých  chlapců  bude  vyšší 

než 175,6 cm.
175,6 cm 175,8 cm, ANO

H 5 Průměrná tělesná výška 

patnáctiletých dívek nepřesáhne 

166,1 cm.

166,1 cm 167,2 cm NE

H  6  Subjektivní  ideální  výška 

chlapců  v kategoriích  11  –  16  let 

bude vyšší než průměr.

149,7; 156,8; 

163,7; 171,0; 

176,2; 178,8 cm

176,7; 176,4; 

182,3; 184,4; 

189,7; 183,6 cm
ANO

H 7 Subjektivní ideální výška dívek 

se  bude  v kategoriích  11  -  16  let 

pohybovat  v rozmezí  1  cm 

u průměru.

151,0; 157,6; 

162,0; 164,6; 

166,2; 166,9 

cm

159,1; 165,9; 

169,3; 169,1; 

171,5; 170,8 cm
NE
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5.2 Komparace naměřených dat s jinými zdroji
5.2.1 Tělesná hmotnost

V tabulce  18  jsou  uvedeny  průměrné  hodnoty  tělesné  hmotnosti  mého  výzkumu 

(značeno  V)  a  pro  porovnání  hodnoty  CAV 2001  a  1991 podle  Vignerové  (2006). 

Položka označená např. V-CAV2001 znamená, o kolik kilogramů se liší hodnota mezi 

mým výzkumem a daným antropologickým výzkumem.

Tab. 18: Porovnání průměrných tělesných hmotností (kg) v mém výzkumu a CAV 
2001 a CAV 1991(srovnávací hodnoty (kg) podle Vignerová, 2006, s. 58-9)

Věk (roky)
Můj 
výzkum(V) CAV 2001 V-CAV2001 CAV 1991 V-CAV 1991

Chlapci
11 44,4 41,3 3,1 39,9 4,5
12 47,9 47,0 0,9 44,5 3,4
13 52,5 52,4 0,1 50,3 2,2
14 59,5 58,8 0,7 57,2 2,3
15 63,5 64,2 -0,7 62,6 0,9
16 63,0 67,5 -4,5 66,7 -3,7

Dívky
11 41,9 41,8 0,1 40,4 1,5
12 49,9 47,1 2,8 45,8 4,1
13 51,7 51,3 0,4 51,2 0,5
14 55,9 54,6 1,3 54,1 1,8
15 57,3 56,8 0,5 56,4 0,9
16 58,1 58,1 0,0 58,0 0,1

Komentář: V tabulce si lze povšimnout trendu, že oproti CAV 2001 (Vignerová, 2006) 

kromě kategorií u chlapců 15 a 16 let, všechny ostatní a to dokonce i u děvčat, přibraly 

na  hmotnosti.  U  kategorie  16letých  děvčat  ke  změně  nedošlo.  Oproti  CAV  1991 

(Vignerová, 2006) je tento trend ještě zřetelnější,  kde výjimku tvoří  pouze kategorie 

16 let u chlapců. Srovnání kategorie 16 let mého výzkumu je problematické pro značně 

nízký počet respondentů (5 pro každé pohlaví). 

 V tabulce 19 jsou uvedeny průměrné hodnoty tělesné hmotnosti (kg) mého výzkumu 

(značeno V) a pro porovnání hodnoty a CAV 1991, 1981, 1971, 1961, 1951 (značeno 

V1991,  V1981,  …,  V1951,  hodnoty  podle  Bodzsár,  Susanne s.  99  -  100).  Položka 

označená např.  V-V1991 znamená,  o  kolik kilogramů se liší  mezi  mým výzkumem 

a daným antropologickým výzkumem.
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Tab. 19: Porovnání průměrných tělesných hmotností (kg) v mém výzkumu (V) 
a CAV 1991,…, CAV 1951 (značeno V1991,…,V1951, srovnávací hodnoty podle 
Bodzsár, Susanne s. 99-100)

Věk 
(roky)

 Můj 
výz-
kum

V
1991

V-
V1991 V1981

V-
V1981 V1971

V-
V1971 V1961

V-
V1961 V1951

V-
V1951

Chlapci
10,51-
11,50 44,4 38,0 6,4 37,2 7,2 36,2 8,3 35,3 9,1 33,8 10,6

11,51-
12,50 47,9 42,5 5,4 41,1 6,8 39,9 8,0 38,8 9,1 36,6 11,3

12,51-
13,50 52,5 47,3 5,3 46,8 5,7 44,6 7,9 43,8 8,7 40,7 11,8

13,51-
14,50 59,5 54,0 5,5 52,7 6,8 50,5 8,9 49,2 10,3 46,1 13,4

14,51-
15,50 63,5 60,0 3,5 59,0 4,6 57,1 6,4 56,1 7,4 52,2 11,3

15,51-
16,50 63,0 64,8 -1,8 64,0 -1,0 62,1 0,9 60,8 2,2 58,5 4,5

Dívky
10,51-
11,50 41,9 38,2 3,7 37,3 4,6 37,4 4,5 36,3 5,6 34,9 7,0

11,51-
12,50 49,9 43,2 6,7 43,2 6,7 42,6 7,3 41,3 8,6 38,8 11,1

12,51-
13,50 51,7 48,7 3,0 48,2 3,5 47,2 4,5 46,1 5,6 43,9 7,8

13,51-
14,50 55,9 52,9 3,0 52,8 3,2 52,2 3,7 51,1 4,8 48,9 7,0

14,51-
15,50 57,3 55,5 1,9 55,9 1,5 55,2 2,2 55,0 2,3 53,1 4,2

15,51-
16,50 58,1 57,4 0,8 57,8 0,4 57,5 0,6 57,3 0,8 56,1 2,0

Komentář: Tabulka 18 se od tabulky 19 liší kromě data výzkumu především v trochu 

jiném dělení věku (hranicí jsou poloviny let), nicméně její výhodou je bezpochyby to, 

že v ní dočítáme ještě hodnoty starších celostátních antropologických výzkumů. I když 

je to trochu nepřesné, v následujícím srovnávání budu antropologické výzkumy 1981 

a starší srovnávat, jako kdyby výše zmíněné věkové rozdíly v třídění neexistovaly. Pro 

přibližné určení vzniklé odchylky lze srovnat CAV 1991 z tabulky 18 (podle Vignerová, 

s. 58-9),  a tabulky 19, konkrétně V1991 (podle Bodzsár a Susanne, s. 99-100).
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5.2.2 Tělesná výška

V tabulce  20  jsou  uvedeny  průměrné  hodnoty  tělesné  výšky  (cm)  mého 

výzkumu (značeno V) a pro porovnání průměrné hodnoty CAV 2001 a 1991. Položka 

označená např. V-CAV2001 znamená, o kolik centimetrů se liší hodnota mezi mým 

výzkumem a daným antropologickým výzkumem.

Tab. 20: Porovnání  tělesné výšky (cm) v mém výzkumu a CAV 2001 a CAV 1991 
(srovnávací hodnoty (cm) podle Vignerová s. 58-9)

Věk (roky)
Můj 
výzkum(V) CAV 2001 V-CAV2001 CAV 1991 V-CAV1991

Chlapci
11 153,1 149,7 3,4 148,6 4,5
12 157,9 156,8 1,1 154,7 3,2
13 163,5 163,7 -0,2 161,6 1,9
14 170,4 171,0 -0,6 169,5 0,9
15 175,8 176,2 -0,4 174,6 1,2
16 177,5 178,8 -1,3 177,7 -0,2

Dívky
11 152,4 151,0 1,4 150,2 2,2
12 158,3 157,6 0,7 156,6 1,7
13 162,2 162,0 0,2 161,4 0,8
14 163,9 164,6 -0,7 164,6 -0,7
15 167,2 166,2 1,0 165,8 1,4
16 165,8 166,9 -1,1 166,1 -0,3

Komentář:  Těžko  se  hledá  vysvětlení  pro  záporné  hodnoty  v kategorii  13  –  16  let 

u chlapců. Domnívám se, že se jedná o trend zrychleného růstu před začátkem puberty, 

3,4 cm rozdílu oproti CAV 2001 (Vignerová 2006), a tato akcelerace je v pozdějších 

letech vyrovnávána. U dívek ve věkové kategorii 14 a (16) let bych se však přiklonil 

k vysvětlení spíše díky náhodným vlivům. 

V  tabulce 21 jsou uvedeny hodnoty tělesné výšky (cm) mého výzkumu (značeno V) 

a pro  porovnání  hodnoty  a  CAV  1991,  1981,  1971,  1961,  1951  (značeno  V1991, 

V1981, …, V1951, hodnoty podle Vignerová, Brabec, Bláha 2005 str. 243 - 4). Položka 

označená  např.  V-V1991  znamená,  o  kolik  centimetrů  se  liší  hodnoty  mezi  mým 

výzkumem a daným antropologickým výzkumem.
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Tab. 21: Porovnání tělesných výšek (cm) v mém výzkumu (V) a CAV 1991,…, 
CAV 1951 (značeno V1991,…,V1951, jednotka cm není z prostorových důvodů 
uvedena, srovnávací hodnoty podle Bodzsár, Susanne s. 99-100)

Věk (roky) V1991
V-
V1991 V1981

V-
V1981 V1971

V-
V1971 V1961

V-
V1961 V1951

V-
V1951

Chlapci
11,0 - 11,9 148,6 4,5 147,4 5,7 145,7 7,4 144,8 8,3 142,4 10,7
12,0 - 12,9 154,8 3,1 153,6 4,3 151,3 6,6 150,5 7,4 147,2 10,7
13,0 – 13,9 161,4 2,1 160,6 2,9 157,8 5,7 157,0 6,5 153,1 10,4
14,0 – 14,9 168,7 1,7 167,6 2,8 164,5 5,9 163,5 6,9 159,5 10,9
15,0 – 15,9 174,2 1,6 173,0 2,8 170,1 5,8 168,8 7,0 165,5 10,3
16,0 – 16,9 177,7 -0,2 176,4 1,1 173,8 3,8 172,1 5,4 170,0 7,5
Dívky
11,0 – 11,9 150,2 2,2 148,8 3,6 147,5 4,9 145,8 6,6 143,8 8,6
12,0 – 12,9 156,3 2,0 154,9 3,3 153,3 5,0 151,6 6,7 149,3 9,0
13,0 – 13,9 161,0 1,2 159,9 2,3 157,8 4,4 156,4 5,8 154,1 8,1
14,0 – 14,9 164,3 -0,4 163,1 0,9 160,9 3,1 159,7 4,3 157,7 6,3
15,0 – 15,9 165,8 1,4 164,5 2,7 162,5 4,8 161,4 5,8 159,9 7,3
16,0 – 16,9 166,3 -0,5 165,0 0,8 163,2 2,5 162,2 3,6 161,2 4,5

5.2.3  BMI

V tabulce 22 jsou porovnány hodnoty BMI (kg/m2) mého výzkumu a CAV 2001 

a 1991. 

Tab. 22: Porovnání výsledků BMI (kg/m2) mého výzkumu (V) a měření CAV 2001 
a CAV 1991 (srovnávací hodnoty podle Vignerová, 2006, 68 – 9)

Věk (rok)
Můj výzkum V 
(kg/m2)

CAV 2001
(kg/m2)

V- 
CAV 2001
(kg/m2)

CAV 1991
(kg/m2)

V-CAV 19
91
(kg/m2)

Chlapci
11,0 - 11,9 19,0 18,3 0,7 17,9 1,1
12,0 - 12,9 19,2 19,0 0,2 18,5 0,7
13,0 – 13,9 19,6 19,4 0,2 19,1 0,5
14,0 – 14,9 20,5 20,0 0,5 19,8 0,7
15,0 – 15,9 20,6 20,6 0,0 20,5 0,1
16,0 – 16,9 20,0 21,1 -1,1 21,1 -1,1
Dívky
11,0 – 11,9 18,0 18,2 -0,2 17,8 0,2
12,0 – 12,9 19,9 18,9 1,0 18,6 1,3
13,0 – 13,9 19,6 19,5 0,1 19,6 0,0
14,0 – 14,9 20,8 20,1 0,7 20,0 0,8
15,0 – 15,9 20,5 20,5 0,0 20,5 0,0
16,0 – 16,9 21,2 20,8 0,4 21,0 0,2
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5.2.4 Obvod pasu

Hodnoty  pasu  se  v historii  českých  antropometrických  měření  nevyskytují. 

Podle  ústního  podání  Ing.  Vignerové  se  naše  české  výzkumy  zabývaly  a  zabývají 

obvodem břicha.   Tento parametr  se definuje jakožto obvod, který měříme pásovou 

mírou ve vodorovné rovině přes pupek s přesností na 0,5 cm (Vignerová, 2006, s. 11). 

Z tohoto důvodu není možné srovnání hodnot. Měření bylo prováděno ale ne za účelem 

čistě antropometrickým, ale biopsychologickým (viz kapitola  5.3.1.1).

5.2.5 Obvod boků

Porovnání obvodu boků mého výzkumu a CAV 2001 a CAV 1991 uvádí tabulka 

23.

Tab. 23: Porovnání obvodu boků (cm) mého výzkumu (V) a CAV 2001 a CAV 
1991 (srovnávací hodnoty podle Vignerová, 2006, s. 66 – 7)

Věk 
(roky)

Můj 
výzkum 
(V)

CAV 
2001

V-
CAV2001

CAV 
1991

V-
CAV1991

Chlapci
11,0 - 11,9 77,1 78,8 -1,7 76,7 0,4
12,0 - 12,9 79,8 82,5 -2,7 79,7 0,1
13,0 – 13,9 80,4 85,5 -5,1 83,2 -2,8
14,0 – 14,9 85,2 89,1 -3,9 87,1 -1,9
15,0 – 15,9 90,1 92,5 -2,4 90,0 0,1
16,0 – 16,9 92,8 94,3 -1,6 92,0 0,8
Dívky
11,0 – 11,9 74,1 80,5 -6,4 79,0 -4,9
12,0 – 12,9 83,4 84,2 -0,8 83,5 -0,1
13,0 – 13,9 85,3 88,1 -2,8 87,7 -2,4
14,0 – 14,9 86,1 90,9 -4,8 90,5 -4,4
15,0 – 15,9 87,5 93,5 -6,0 92,5 -5,0
16,0 – 16,9 88,8 94,5 -5,8 93,8 -5,1
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5.3 Trocha z Gestalt psychologie
Tato  škola  vznikla  na  počátku  dvacátého  století.  Gestaltisté  zdůrazňovali 

význam  celku,  který  není  pouhým  souhrnem  částí,  ale  představuje  samostatnou, 

specifickou strukturu. Výstižně to vyjadřuje tzv. princip pregnantnosti,  který říká, že 

Gestalt  (podoba,  tvar)  vždycky  směřuje  k dokonalosti,  pravidelnosti,  uzavřenosti, 

jasnosti (Vágnerová, 2002, s. 97).

Pro problematiku této práce bych z této rozsáhlé teorie zdůraznil dva z několika zákonů:

Co vidíte?

Zákon dobrého tvaru - člověk má tendenci vnímat tvary jako úplné a určité, i když ve 

skutečnosti přesně takové nejsou (Vágnerová, 2002, s. 98).

Pravděpodobně jste odpověděli slon. Ale chybí mu oči a kly.

           Co vidíte? 

Zákon generalizace, kdy stejné tvary mají tendenci vytvářet vjem celku (Vágnerová, 

2002, s.  98).

Pravděpodobně  jste si odpověděli slovo kruh. Správně jste si ale měli odpovědět soubor 

čárek.

Tyto  dva  příklady  jsem  zde  uvedl,  protože  na  základě  těchto  dvou  zákonů  si  mj. 

vysvětluji, proč samy ženy usilují podvědomě o štíhlou linii. Pokud je totiž žena štíhlá, 

Obr. 12:  Slon ( převzato podle [14], upraveno)
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její tělo lze rozčlenit ve své podstatě na různé oddíly: hlavu, poprsí, zbytek hrudníku 

a břicho, oblast pánve a končetiny. Pokud ovšem je žena plnoštíhlejší, stírá se přechod 

mezi poprsím a oblastí pánve a pro ni tak důležité partie ztrácí na výraznosti. Když jsem 

se mohl na endokrinologickém ústavu krátce zúčastnit projektu týkajícího hormonálních 

změn u anorektických a bulimistických probandek, tak při teoretické přípravě mě velice 

dlouho ležela v hlavě myšlenka, co vlastně vede ženy z biologického hlediska k tomu, 

že se chovají tímto sebedestruktivním způsobem a proč vůbec společnost v současné 

době více preferuje ženy štíhlé. Hledal jsem, jaké biologické výhody a nevýhody má 

štíhlost,  resp.  plnoštíhlost.  Z  pohledu  rozmnožování  se  totiž  jeví  plnoštíhlost  jako 

výhodnější,  neboť  matka  s  dostatečnými  zásobami  lépe  dokáže  své  dítě  vyživit. 

A vzpomeňme  na  II.  světovou  válku,  kdy  spousta  žen  z  důvodu  nedostatečného 

příjmu potravy  přestala  menstruovat.  Podobné  důsledky  nízkého  příjmu  potravy 

najdeme  i  u dnešních  anorektiček.  Ve  všech  publikacích  jsem  se  neustále  dočítal 

o všech možných  příčinách,  jako např.  tlak  rodičů,  médií  atd.,  ale  pořád to  pro mě 

nebylo  dostatečným  vysvětlením,  že  by  za  dobrovolným a  často  velice  nezdravým 

odmítáním něčeho tak dobrého jako je jídlo mohly stát pouze důvody převážně sociální. 

Toto uvažování mě vedlo k myšlence, že úmyslného snižování hmotnosti i u osob, které 

to  rozhodně  nepotřebují  je  konáno  kvůli  jiným  příčinám,  než  čistě  estetických. 

Odpověď na tuto otázku mě napadla při jedné cestě na fakultu, když jsem procházel 

kolem vietnamských stánků s oblečením. To bylo vystavené na jedné figuríně, která by 

se dala prakticky považovat za anorektickou, ale byla na ní relativně velká prsa, široký 

hrudník  a  pánevní  oblast.  Tato  místa  jsou u živé  osoby,  co se týče  šířky prakticky 

konstantní díky kostěnému podkladu stejná u štíhlých, tak plnoštíhlých. Pokud se tedy 

u žen  podkožní  tuk  hromadí  převážně  v  bocích  a  stehnech (vytváří  tzv.  hruška  typ 

postavy),  domníval  jsem se,  že touha žen po štíhlé  linii  vyplývá  především z touhy 

rozčlenit organismus na dvě základní části (hlava až pas a pas až nohy), na kterých lépe 

vyniknou prsa a pánevní oblast,  přičemž se snižujícím se poměrem pas/bok dochází 

k jejich zvýraznění. Toto zvýraznění potom muži podvědomě vnímají jakožto ukazatel 

vhodnosti  takovéto  ženy  s ní  (ne)mít  potomky  kvůli  některým  negativním 

biochemickým  vlastnostem  zvýšeného  množství  tukové  tkáně  na  reprodukci.  Při 

vytváření  schémat  k této  myšlence  jsem  si  ale  zkusil  protáhnout  osy  tvořící  linie 

zeštíhlení  pasu a  až pozoruhodně mi  v těchto  schématech zabíhaly do oblasti  prsou 
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a genitálu.  Proto  jsem  tuto  myšlenku  vyzkoušel  na  fotografiích  skutečných  žen, 

konkrétně českých finalistek Miss 2008, jakožto „ideální ženy“. A nestačil jsem se divit 

(viz příloha). Pokud tyto protažené osy prsa přímo neprotínala, tak je vymezovala, nebo 

vedly přímo do oblasti zevního genitálu. Je pozoruhodné, že tyto poznatky platily nejen 

pro postavy přímo stojící, ale i různě natočené, nakloněné a nejen na ženy české, ale 

rovněž na ženy jiných národů. Tendencí štíhlého pasu je vytvořit co nejdelší pomyslnou 

směrnici k linii, která vede do zmíněných oblastí. 
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5.3.1.1 Uplatnění Gestalt zákonů na tvaru postavy

Na následujících  obrázcích  a  -  d  jsou  znázorněny  vedle  sebe  čtyři  postavy. 

Osoba „a“ je obézní,  osoba „b“ „normální,  osoba „c“ štíhlá,  osoba „d“ je extrémně 

vyhublá. V případě, že se jedná o ženy, jsou linie vedoucí přes pas-boky a boky-hrudník 

sbíhavé u osoby „a“, rovnoběžné u osoby „b“ a rozbíhavé u osoby „c“ a „d“. To v praxi 

znamená, že zatímco u osoby „a“ a „b“ vnímáme tělo jakožto celek, u osoby „c“ a „d“ 

vnímáme tělo spíše ve dvou částech. 

To ale není vše. Pokud protáhneme obě linie (tečkované čáry),  do skutečného prostoru 

(označení odpovídá čočkám ve fyzice) v případě „c“ ,podle stupně štíhlosti v pase, osy 
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prochází přibližně konci prsů (často vymezují  prsní dvorec, nebo prsa a u některých 

typů štíhlosti směřují přímo do oblastí zevního genitálu (viz příloha) V případě „d“  ale 

tento efekt již neplatí. 

Nejedná se o stoprocentní pravidlo, výjimky můžeme najít ve všech kategoriích, což je 

dáno různými  modifikacemi  tvaru  boků  a  pasu  a  způsobem  ukládání  tuku  v těchto 

partiích.  Nicméně zejména  u obézních  jedinců je  často velice  obtížné  určit  přesnou 

směrnici linie.

Tyto  poznatky,  který  jsem nenašel  v žádné  literatuře  a  to  ani  odborné  alespoň  mě 

jednoznačně utvrdily  v přesvědčení,  že  ženská  touha po štíhlosti  je  z převážné  míry 

podvědomou touhou po upozornění na oblasti, které muž nemá a aspekt biochemických 

vlastností je zde druhořadý a v problematice tělesné hmotnosti a obvodu pasu a boků 

bychom mohli použít upravené pořekadlo „za vším hledej muže“. Toto vysvětluje fakt, 

proč  dívky,  pokud neměří  např.  150 cm v dospělosti,  většinou řeší  v převážné míře 

hmotnost a výškou se zas tolik nezabývají. Požadovaných úhlů lze totiž i při nižší výšce 

dosáhnout korekcí hmotnosti. Tímto si rovněž vysvětluji i to, proč chlapci a muži jsou 

mnohem tolerantnější k obezitě, nemají prsa ve smyslu sexuální přitažlivosti.

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  spojení  slov  štíhlá  žena-krásná  žena,  resp.  dobrá 

partnerka pro potomstvo, je velice vratké a „krása“ žen parametrů miss spočívá v jiných 

kvalitách.  Toto  je  vhodné  si  uvědomit  zejména  při  výchově  mladých  děvčat,  která 

velice často jsou nespokojena se svou postavou a myslí si, že nejsou hezká nebo při 

terapii léčby poruch příjmu potravy. Krásná žena může být i žena s jiným poměrem pas-

bok. 

Zrovna tak  je  velice  vhodné s těmito  zákonitostmi  seznámit  rovněž  chlapce,  aby se 

zbytečně  nenechávali  podvědomě  ovlivňovat  pouze  sexuální  přitažlivostí  ale  také 

ostatními faktory osobnosti ženy.
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5.3.1.2 Současný „ideál“ krásy

Pokud se rozhlédneme kolem sebe, není vůbec těžké si povšimnout, že dnešní 

„ideální“ žena musí, respektive by měla, být štíhlá. Těmto požadavkům se snaží dostát 

dívky a ve své podstatě i dospělé ženy. Podívejme se do tabulky 24, jestli je tento trend 

tak „ideální“ jak se na první pohled může zdát.  

Tab. 24: Hodnoty některých tělesných parametrů několika finalistek miss (podle 
[15])

Jméno Výška
(cm)

Hmotnost 
(kg)

Míry (pas - boky) BMI

Pavelková Romana 173 51 60 – 88 17,0
Štalmachová 
Kateřina

173 59 67 – 91 19,7

Krkošková Leona 174 56 62 – 90 18,5
Jacukevičová Darja 179 59 65 – 94 18,4
Šedivá Taťána 181 62 62 – 92 17,9
Lebedová Kristýna 177 58 64 – 92 18,5
Horáková Sabina 180 59 63 – 94 18,2
Šonková Kateřina 178 62 68 – 95 19,6
Čechovská Romana 172 50 59 – 90 16,9

Komentář:  Za  povšimnutí  stojí  především  nízké  hodnoty  BMI,  které  se  pohybují 

v hodnotách podváhy, nadprůměrné výšky a podprůměrné hmotnosti. 

79



5.4 Poznámky k vlastnímu provádění výzkumu
Podařilo se sebrat 727 smysluplně vyplněných dotazníků, přičemž 681 od osob, 

jež uvedly svou národnost českou. 

I  přes  větší  časovou  náročnost  bych  zopakoval  měření  během hodin  tělesné 

výchovy. Odpadly zbytečné zátěže oblečení, které by výsledky zkreslovaly a prakticky 

odpadlo  vzájemné  předvádění  se  mezi  chlapci  a  děvčaty.  Rovněž  i  malé  skupinky 

respondentů přispívaly k větší  přesnosti  měření,  protože bylo  obtížnější  být  nečinný. 

Výhodou měření  během hodin tělesné výchovy byla  nesporně skutečnost,  že se tzv. 

nezameškávalo učivo a učitelům ve své podstatě nezáleželo na celkovém měřeném čase.

Velikou náročnost vyžadovala organizační složka vlastního výzkumu. Již pouhé 

domluvy s řediteli  a ředitelkami  škol  zabraly mnoho času.  Zpravidla  nestačila  jedna 

návštěva  školského  zařízení  a  někteří  ředitelé  výzkum  odmítly  povolit,  jiní  zase 

odkládaly rozhodnutí  a zapomínaly na slíbenou odpověď. Druhou velkou obtíží  byla 

praktická nemožnost vytvořit nějaký dlouhodobější harmonogram měření, neboť jsem 

nikdy  nevěděl,  kdy  na  dané  škole  měření  dokončím.  Z tohoto  důvodu  bylo  možné 

plánovat pouze přibližně na tři dny dopředu, což dost komplikovalo domlouvání dalších 

škol.  Třetí  hlavní  obtíží  byly  nenavazující  hodiny tělesné  výchovy nebo jejich krytí 

zejména v odpoledních hodinách. Nebylo výjimkou, že tělesné výchovy byly v rozvrhu 

umístěny  např.  druhou  a  pátou  hodinu,  nebo  první  a  šestou,  což  prakticky 

znemožňovalo  dvě  série  měření  na  dvou  různých  školách  v průběhu  jednoho  dne. 

Z tohoto důvodu jsem stihnul například jen dvě třídy za den.

O občasných potížích při měření pasu a boků krejčovským metrem jsem se již zmínil.

Myslím, že je velice žádoucí, aby před každým měřením bylo uvedeno, že každý váží 

a měří  jinak  a  tudíž  není  třeba  být  nějak  rozladěný  nad  svojí  hmotností  a  dalšími 

měřenými parametry. Tyto faktory nejsou ovlivňovány jen faktory vnějšími (přejídání, 

málo sportu…), ale kolikrát i z velké míry faktory vnitřními (hmotnost kostry, genetické 

dispozice…). Zejména pro děti 2. stupně se jedná o velice citlivé téma. A to nejen pro 

dívky,  jak  by  se  mohlo  na  první  pohled  zdát,  ale  rovněž  i  pro  chlapce.  Druhým 

doporučením, ač se jedná o zásadu odporující všem pedagogickým zásadám, které se 
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velice osvědčilo, je - příliš dětem hromadně nevysvětlovat, o co v dotazníku jde a co vše 

se bude měřit. Děti ochotně vyplňovaly i bez  širšího komentáře, ušetřil se čas a hlavně 

vše se mohly dočíst  v dotazníku. Při mých počátečních snahách jim vše vysvětlit  se 

naopak  například  začaly  strkat  a  předvádět.  Seznámil  jsem  je  tedy  vždy  pouze 

s tématem,  proč  to  dělají,  anonymitou  dotazníku,  jak  bude  měření  probíhat  a  že  se 

mohou kdykoli  v průběhu hodiny na cokoli zeptat.  Podrobně jsem však s výzkumem 

seznámil učitele. 

5.5 Uplatnění výsledků výzkumu
Výsledky  tohoto  výzkumu  lze  velice  dobře  využít  při  Celostátním 

antropologickém výzkumu 2011, o němž lze předpokládat,  že se v daném roce bude 

konat. Zrovna tak lze výsledky a široce zpracovanou teoretickou část využít při terapii 

léčby mentální anorexie, resp. bulimie. 

Velice  dobře  může  posloužit  tato  práce  učitelům na  základních  i  středních  školách 

zejména při  výuce biologických,  tělesně-výchovných i  společenskovědních  disciplín, 

rovněž jako vhodný námět pro realizaci průřezového tématu mediální výchova. 

Výzkum ukázal velikou potřebnost vzdělávání  žáků v této problematice a potřebnost 

preventivních programů proti poruchám příjmů potravy.

5.6 Směřování dalšího výzkumu
Již tato práce je směřována tak, aby byl umožněn její rozvoj v dalších typech 

studia. Tento rozvoj by měl být orientován především na hlubší statistické zpracování 

závislostí BMI, hmotnosti a jednotlivých parametrů na faktorech, které jsou uvedeny 

v dotazníku. Jedná se hlavně o otázky na vzdělání rodičů, sportovní aktivity,  povahu 

a braní prostředků na snižování;  respektive zvyšování  hmotnosti.  Velice rád bych se 

věnoval  problematice  objevených  závislostí  poměru  obvodu  pasu  a  boků  a  jejich 

širšímu rozpracování.
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6 Závěr
Byl  proveden  výzkum  dotazníkovým  šetřením  a  přímým  měřením. 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že oproti CAV 2001 nedošlo k zvýšení průměrné 

tělesné hmotnosti u chlapců ve všech zkoumaných kategoriích ani k snížení průměrné 

tělesné hmotnosti u dívek ve všech zkoumaných kategoriích. Třináctiletí chlapci jsou 

vyšší než třináctileté dívky. Průměrná tělesná výška patnáctiletých chlapců je vyšší než 

175,6 cm, patnáctiletých dívek přesáhla 166,1 cm. Subjektivní ideální výška  chlapců 

v kategoriích  11  –  16  let  je  vyšší  než  průměr,  u  dívek  téže  věkové  kategorie  se 

nepohybuje v rozmezí ±1 cm kolem průměru.

Kromě  toho  byly  zjištěny  závislosti  věku  a  průměrných  hodnot  výšky, 

hmotnosti,  obvodu  pasu,  obvodu  boků,  výše  kapesného,  počtu  kilogramů,  které  by 

respondenti  museli  přibrat,  aby začali  držet dietu; ubrat,  aby považovali  svůj úbytek 

hmotnosti  za  nezdravý;  přibrat,  aby považovali  svoji  hmotnost  za  nezdravou a dále 

přání libovolné výšky a přání libovolné hmotnosti.

Tyto naměřené údaje mohou být statisticky vyhodnoceny v dalších výzkumech.
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