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1 Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá antropologickým profilem dětí s ADHD (attention 

deficit hyperactivity disorder), jež je jednou z nejčastějších psychiatrických diagnóz 

dětského věku. Řada studií prokázala vztah ADHD k odlišnostem v tělesném růstu, 

nejčastěji ve smyslu růstové retardace a nižších hmotnostních parametrů. Často jsou však 

tyto odlišnosti dávány do souvislosti s farmakologickou terapií syndromu. Někteří autoři 

také poukazují na možnost vlivu samotné poruchy ADHD.  

V této práci porovnáváme antropometrické parametry 40 chlapců s ADHD ve věku 

6,00-10,99 let, kteří nejsou léčeni pomocí farmak (methylfenidátu), a 172 chlapců 

kontrolního souboru, jehož sestavení pro využití v klinickém výzkumu poruchy ADHD 

bylo jedním z cílů diplomové práce. Porovnány byly také anamnestické údaje získané 

pomocí dotazníků a poskytující informace např. o porodních parametrech, délce kojení, 

stravovacích návycích, o množství času stráveném fyzickou aktivitou nebo u televize.  

Kontrolní soubor zdravých jedinců byl sestaven z toho důvodu, aby lépe odrážel 

somatický profil dnešní dětské populace a poskytl také srovnávací údaje anamnestické. 

Vůči aktuálně užívaným růstovým standardům vykazoval kontrolní soubor některé 

významné rozdíly, svědčící o působení sekulárních trendů zvláště v tělesné výšce a tělesné 

hmotnosti a signifikantní rozdíly v poměru komponent tělesného složení. Při porovnání 

souboru chlapců s ADHD a kontrolním souborem vykazovali chlapci s ADHD 

signifikantně nižší tělesnou výšku, menší délku dolních končetin, obvod hlavy, obvod 

břicha, střední obvod stehna a nižší podíl svalové hmoty na celkové tělesné hmotnosti.  

Významné odlišnosti byly nalezeny i u anamnestických údajů týkajících se stravovacích 

návyků, počtu sourozenců, délky kojení a fyzické aktivity. Chlapci s ADHD častěji 

vynechávali večeři, avšak konzumovali častěji jídlo navíc mimo základních pěti jídel 

denně. Dále byli kojeni kratší dobu a měli spíše menší počet sourozenců. Méně času také 

trávili fyzickou aktivitou. U kontrolního souboru byl prokázán vztah některých 

anamnestických údajů k jednotlivým složkám tělesného složení. Porodní komplikace, 

pořadí narození a konzumace jídla navíc pozitivně korelovali s procentem tělesného tuku. 

Vzdělání matky, doba zahájení přikrmování dítěte a vybíravost v jídle s procentem 

tělesného tuku korelovali negativně.  
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Výsledky se přiklánějí k hypotéze o specifických odlišnostech tělesného růstu ve 

vztahu k syndromu ADHD. Dále byly nalezeny i odlišnosti v anamnestických údajích, 

které je však nutné blíže prověřit v budoucích studiích. 

 

Klí čová slova: ADHD, antropologický profil, tělesné parametry, anamnestické údaje, 
tělesné složení, porodní parametry, stravovací a pohybové návyky. 
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Summary 

This final thesis deals with the anthropological profile of children with ADHD 

(attention deficit hyperactivity disorder), which is one of the most common psychiatric 

diagnoses in childhood. Many studies have demonstrated the relationship of ADHD to 

differences in physical growth, mostly in terms of growth retardation and lower weight 

parameters. However, these differences are often associated with the use of 

pharmacological treatment. Some authors point to the possibility of the influence of 

ADHD itself. 

In this paper we compare the anthropometric parameters of the 40 boys with 

ADHD from 6.00 to 10.99 years of age who are treated with medication (methylphenidate) 

and 172 boys of control group. The compilation of control group for use in clinical 

research of ADHD was one of the objectives of the thesis. We also compared anamnestic 

data obtained using questionnaires. It provided information such as birth parameters, 

duration of breastfeeding, eating habits, amount of time spent in physical activity, or time 

spent watching television.  

The control group of healthy individuals was established to better reflect the 

somatic profile of recent child population and also provided the anamnestic data. Against 

currently used growth standards control group showed some significant differences, which 

could be caused by a secular trend, particularly in body height and body weight and 

significant differences in the proportion of components of body composition. When 

comparing the group of boys with ADHD and control group, boys with ADHD showed 

significantly lower body height, leg length, head circumference, abdominal circumference, 

mid thigh circumference and lower muscle mass in body composition. Higher values were 

found in the width of the humeral epiphysis. Significant differences were also found in 

anamnestic data on eating habits, number of siblings, duration of breastfeeding and 

physical activity. Boys with ADHD often skipped dinner but ate more food out of other 

basic five meals a day. They were breastfed less time and had a rather smaller number of 

siblings. They also spent less time on physical activity. There was shown a relationship of 

some anamnestic data with components of body composition in control group. Birth 

complications, birth order and eating extra food positively correlated with the percentage 
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of body fat. Mother's education, start time feeding the child and selectivity in food 

negatively correlated with the percentage of body fat.  

The results supported the hypothesis about the specific differences of somatic 

growth in relation to the syndrome of ADHD. Further differences were also found in the 

anamnestic data that is necessary to examine more closely in future studies. 

Keywords: ADHD, anthropological profile, somatic characteristics, anamnestic data, body 

composition, birth parameters, dietary and exercise habits. 
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2 Úvod 

ADHD, neboli attention deficit hyperactivity disorder (porucha s deficitem 

pozornosti a hyperaktivitou), je jednou z nejběžnějších dětských psychiatrických diagnóz. 

Paclt (2007a) uvádí, že výskyt této poruchy činí v dětské populaci asi 6 % a vyskytuje se 

častěji u chlapců než u dívek (v poměru 3 až 5 : 1).  

S touto poruchou se můžeme v literatuře setkat také jako s hyperkinetickým 

syndromem. Tento syndrom zahrnuje řadu symptomů. Do popředí vystupují tři základní: 

deficit pozornosti, hyperaktivita a impulzivita. Patří sem ale i mnoho dalších přidružených 

příznaků, jejichž spojitost s ADHD se snaží prokázat a objasnit řada studií,  

např. predispozice k abúzu drog, komorbidní psychické poruchy, poruchy spánku, apod. 

(Paclt, 2007a). Řada studií se však také zaměřila na možnost, že ADHD je spojena  

i s odlišnostmi v somatických parametrech těchto dětí. Diskutován, a také prokázán byl 

určitý vliv farmakologické léčby na tělesný růst dětí s ADHD. Tímto se ve své studii 

zabýval např. Spencer, Biederman, Wilens, (1998). Tito autoři také ve své práci podotkli 

možnost, že určitá specifika tělesného vývoje by mohla být součástí samotného syndromu 

ADHD. 

Na tuto problematiku se zaměřili i odborníci na psychiatrické klinice 1. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém pilotním projektu (Ptacek et al., 2009) 

zkoumali chlapce s ADHD a jejich tělesné parametry ve vztahu k medikaci. Naměřené 

tělesné parametry porovnávali s dostupnými normativy pro českou dětskou populaci. 

Podrobnější normy tělesných parametrů jsou již poněkud zastaralé. Na základě toho 

vznikla motivace pro vznik kontrolního souboru chlapců, kteří netrpí ADHD ani jinou 

závažnou poruchou, kteří budou lépe odrážet současný stav dětské populace, a budou od 

nich získány anamnestické údaje. 

Cílem mé práce proto bylo sestavit takový kontrolní soubor chlapců, naměřit jejich 

tělesné parametry a získat anamnestické údaje. Takovýto soubor pak posloužil k porovnání 

se souborem chlapců s ADHD a k lepšímu popsání jejich somatických charakteristik. 

Zajímavé výsledky by mohly být také spojeny s analýzou anamnestických údajů  

z dotazníků, které většinou nebývají součástí podobně zaměřených studií a které mohou 

některé odlišnosti vysvětlovat.  
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2.1 ADHD 

Hlavními symptomy dětí s ADHD, jak již bylo zmíněno, je nepozornost, nadměrná 

aktivita a impulzivita. Projevují se již v raném dětství, avšak zvýrazní se až s nástupem 

školní docházky, kdy je od dítěte požadováno udržet pozornost, ovládnout pohybové 

projevy, přizpůsobit se normám a pravidlům. Děti mají obtíže vytrvat v úsilí při plnění 

úkolu, což se projeví i při hře - dítě si vydrží hrát s jednou hračkou jen chvíli. Impulzivita 

se projevuje neuvážeností jednání, špatným sebeovládáním a často vzniklými omyly 

z nepozornosti. Souvisí s tím i narušené uvažování o potencionálních nebezpečích, a proto 

je zde zvýšené riziko různých úrazů. Hyperaktivita souvisí s nadměrnou motorickou  

a hlasovou aktivitou, děti jsou neklidné, neposedné. U dětí s ADHD se vyskytuje také 

neřízená motorická aktivita končetin, jež patrně souvisí s postižením corpus striatum – 

součást bazálních ganglií (Paclt, 2007a; Paclt, Ptáček, Florián, 2006).  

Řadu let byla porucha ADHD zahrnuta pod termín lehká mozková dysfunkce 

(LMD). Diagnóza LMD vycházela z předpokladu nespecifického organického poškození 

centrální nervové soustavy. S tímto zastaralým názvem se dnes můžeme stále ještě setkat, 

ačkoli směšuje široké spektrum patologií, které však podle dnešních poznatků netvoří 

společnou nozologickou jednotku (Drtílková, 2007b). 

Zkratka ADHD pro Attention deficit hyperaktivity disorder pochází z amerického 

diagnostického manuálu DSM-IV z roku 1994. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10, 

v originálu ICD-10) používá termín hyperkinetické poruchy. Uvádí se několik podtypů této 

poruchy, které se v pojetí DSM-IV a MKN-10 liší stejně jako diagnostická kritéria. Z této 

odlišnosti pak může plynout neslučitelnost studií užívající DSM-IV a MKN-10 a dále 

může ovlivnit i epidemiologické údaje, jako např. prevalenci hyperkinetických poruch. 

Většina publikací však používá termín ADHD a vychází právě z amerického 

diagnostického manuálu (Drtílková, 2007a). 

Drtílková (2007d) uvádí, že během dětství a dospívání se obraz poruchy mění 

s postupnou maturací centrální nervové soustavy. Schéma na obrázku 2.1.1 ukazuje vývoj 

tří základních symptomů v závislosti na věku. 
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Obrázek 2.1.1.  Průběh symptomů ADHD v závislosti na věku (Drtílková, 2007e: 133) 

 

Příznak, který vystupuje do popředí hlavně v kojeneckém věku, je porucha 

základních biorytmů (Drtílková, 2007d). Právě poruchy spánku i v pozdějším věku, jak 

dále poznamenává Paclt (2007a), se oproti zdravým dětem vyskytují častěji u dětí 

s ADHD. Patří sem problémy s usínáním, časté noční probouzení nebo pocit únavy po 

probuzení.  Děti trpící tímto syndromem mají také častěji alergie, astma, je zde také 

častější výskyt enurézy (pomočování zvláště v noci) a jiné komorbidní psychické poruchy, 

jako jsou poruchy chování, úzkostné poruchy, poruchy emocí, poruchy učení  

apod. (Paclt, 2007a; Drtílková, 2007f).       

  

2.1.1 Etiologie ADHD 

Etiologie ADHD není zatím zcela objasněna.  O vysvětlení etiologie a patogeneze 

ADHD se pokouší řada etiopatogenetických modelů, které zdůrazňují biologické faktory 

(na úrovni genů, neurotransmiterů, strukturální a funkční abnormality mozku) nebo  

i psychologické či sociální faktory. Neuropsychologické teorie se pak pokouší vysvětlit 

mechanismus poruchy (Uhrová, 2007). Pravděpodobná příčina vzniku ADHD je 

heterogenní. Drtílková (2007c: 41) dále uvádí, že „v etiologii se mohou uplatňovat 
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genetické i negenetické faktory spojené s neuroanatomickými a neurochemickými inzulty, 

které zasahují převážně prenatálně.“  

 Mezi rizikové negenetické faktory se dnes řadí konzumace alkoholu a kouření 

během gravidity, nízká porodní váha dítěte, předčasný porod, dále pak perinatální trauma 

s hypoxií a úrazy hlavy, a to zejména, pokud jsou zasaženy frontální a nefrontální oblasti 

mozku a dále bazální ganglia velice citlivá na nedostatek kyslíku (Drtílková, 2007c). 

  Na vzniku syndromu ADHD se podílejí také genetické faktory. Rodinné, dvojčecí 

a adopční studie poskytly přesvědčivé důkazy o dědičnosti této poruchy. Molekulárně 

genetické studie potvrzují souvislost ADHD s polymorfismy některých genů 

dopaminergního systému (geny pro dopaminové receptory DRD4 a DRD5, dopaminové 

transportéry DAT a gen pro enzym dopamin-β-hydroxylázu DBH, který přeměňuje 

dopamin na noradrenalin), dále genů pro serotoninový receptor (HTR 1B) a přenašeč  

(5-HTT) a také souvislost s genem SNAP25 (Faraone at al., 2005; Paclt et al., 2005; 

Drtílková, 2007c; Šerý, 2007).  Specifické alely některých genů tak mohou být příčinou 

poruch neurotransmise (Drtílková, 2007c). 

U dětí s ADHD můžeme nalézt biochemické odlišnosti, jako např. v hladinách 

homovanilové kyseliny (metabolit dopaminu), dopamin-β-hydroxylázy nebo serotoninu 

v mozkomíšním moku (Paclt et al., 2005). Studie také poukazují na neuroanatomické 

odlišnosti CNS (celkové zmenšení objemu mozku a mozečku, změny velikosti frontálního 

laloku, či v oblasti bazálních ganglií), které lze sledovat pomocí zobrazovacích metod, 

např. magnetické rezonance (Žáčková, 2007; Castellanos et al., 2002; Krain, Castellanos, 

2006).  

 Jak uvádí Paclt (2007b), u ADHD dochází k poruše kognitivních procesů na mnoha 

neurofyziologických úrovních mozku. Mozek přijímá informace, které se buď ztrácejí, 

anebo se transformují do jiných oblastí mozku. Tento proces zpracovávání a informací 

zahrnuje rozpoznávání, identifikaci, interpretaci, řazení priorit, analýzu a výběr odpovědi 

(reakci). Propojení všech procesů včetně ukládání informací v paměti je u jedinců s ADHD 

narušeno. Roli zde hrají neuronální synapse společně s již zmíněnými neurotransmitery. 

Neurotransmitery řídí řadu činností, např. dopamin řídí soustředění pozornosti, příjem 

informací a činorodost. Dále noradrenalin reguluje vzrušení a posiluje např. paměťové 



 

spoje. Serotonin řídí impulzy a puzení k

hladinami neurotransmiter

metabolismem a citlivostí jejich receptor

neurotransmiterů, snižuje se ci

neurotransmiterů vyvolává p

2.1.2 Diagnostika ADHD

 Jak již bylo zm

klasifikace nemocí (MKN

MKN-10 vyžaduje klinicky popsané poruchy pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu 

vyskytující se jak v domácím prost

být stanovena diagnóza hyperkinetická porucha. U DSM

při výskytu jedné z poruch 

přičemž stačí, aby byla porucha 

se u těchto dvou systémů

MKN-10 je závažnější než diagnóza ADHD dle DSM

Obrázek 2.1.2.

Při diagnostice ADHD hraje významnou roli komplexní psychologic

které pomůže určit úroveň

potíže, a díky tomu stanovit individuální plán lé

impulzy a puzení k činnostem. Funkce neuron

hladinami neurotransmiterů, jejich syntézou, uvolňováním, zpě

metabolismem a citlivostí jejich receptorů. Pokud je chronicky zvýšena koncentrace 

ů, snižuje se citlivost receptorů, naopak chronický nedostatek 

ů vyvolává přecitlivělost receptorů.  

2.1.2 Diagnostika ADHD 

Jak již bylo zmíněno výše, existují dva diagnostické systémy 

MKN-10, nebo ICD-10) a americký diagnostický manuál DSM

10 vyžaduje klinicky popsané poruchy pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu 

domácím prostředí, tak ve škole. Pokud jedna ze složek chybí, nem

být stanovena diagnóza hyperkinetická porucha. U DSM-IV je ADH

poruch - poruchy pozornosti, nebo hyperaktivity

porucha přítomna pouze doma, nebo ve škole. Diagnostická kritéria 

chto dvou systémů částečně překrývají, ale diagnóza hyperkinetické poruchy dle 

ější než diagnóza ADHD dle DSM-IV (obrázek 2.1.2.1) (Paclt, 2007a).

.1.  Srovnání Hyperkinetické poruchy a ADHD (Paclt, 2007a: 16).

i diagnostice ADHD hraje významnou roli komplexní psychologic

čit úroveň vývoje dítěte a jeho slabé stránky a oblasti, v

a díky tomu stanovit individuální plán léčby. Základem psychologického vyšet

14 

innostem. Funkce neuronů je ovlivňována 

ováním, zpětným vychytáváním, 

. Pokud je chronicky zvýšena koncentrace 

aopak chronický nedostatek 

no výše, existují dva diagnostické systémy – Mezinárodní 

ostický manuál DSM-IV. 

10 vyžaduje klinicky popsané poruchy pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu 

edí, tak ve škole. Pokud jedna ze složek chybí, nemůže 

IV je ADHD diagnostikováno již 

poruchy pozornosti, nebo hyperaktivity, anebo impulzivity, 

ítomna pouze doma, nebo ve škole. Diagnostická kritéria 

za hyperkinetické poruchy dle 

IV (obrázek 2.1.2.1) (Paclt, 2007a). 

Srovnání Hyperkinetické poruchy a ADHD (Paclt, 2007a: 16). 

 

i diagnostice ADHD hraje významnou roli komplexní psychologické vyšetření, 

te a jeho slabé stránky a oblasti, ve kterých má 

Základem psychologického vyšetření 



15 
 

je klinický rozhovor s rodiči a dítětem, záznam pozorování dítěte a zhodnocení školního 

výkonu již od mateřské školy do současnosti. Následuje testování dítěte pomocí 

Wechslerovy škály inteligence (WISC-III), testů pozornosti, kterých existuje celá řada, 

dále testování pomocí škály nebo dotazníku pro dítě, rodiče a učitele (především dotazníky 

Connersové – verze pro rodiče a učitele). Pro zpřesnění nálezů lze použít i další testy,  

např. testy speciálních schopností, znalostí a dovedností, testy zrakové a sluchové 

percepce, paměťové testy, testy sociálních dovedností, řečových a jazykových schopností 

apod. (Ptáček, 2007). 

2.1.3 Léčba ADHD 

 Dle závažnosti symptomů, od hraniční přes lehké formy až k závažným poruchám, 

je volena vhodná léčba. V současnosti jsou k léčbě ADHD využívány dvě metody: 

farmakoterapie a psychoterapeutické, behaviorální techniky (Drtílková, 2007e). Jako 

nejúčinnější se jeví právě kombinace obou metod (The MTA Cooperative Group, 1999).  

Léčba pomocí psychofarmak je velmi účinná a je podpořena řadou studií. 

Základními účinky, které mají psychofarmaka u ADHD, jsou ovlivnění nesynaptických 

inhibičních neuronů, ovlivnění synaptické membrány, dopaminergních a noradrenergních 

transportérů a nakonec postsynaptických neuronů (Paclt, 2007c) 

Nejužívanějším lékem k terapii ADHD jsou stimulancia (v České republice 

především methylfenidát), která účinkují u 70 - 80 % pacientů (Paclt, 2007c). Účinek 

stimulancií spočívá v blokaci zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu na 

presynaptických neuronech a zároveň podporují jejich uvolňování do synaptické štěrbiny. 

Blokují dopaminový transportér, který transportuje dopamin zpět přes nesynaptickou 

membránu. Zvyšují tak nabídku dopaminu a noradrenalinu v mozku (Paclt, 2007d; 

Drtílková, 2007e). Jen z patnácti procent se methylfenidát váže na bílkoviny plazmy  

a vyskytuje se ve větší koncentraci v CNS, protože snadno proniká přes 

hematoencephalickou bariéru. Účinek se projeví již po 30 minutách po požití a trvá 3-4 

hodiny (Paclt, 2007d).  

Stimulancia mají pozitivní vliv na pozornost, krátkodobou paměť, rychlost reakcí  

a obecně na proces učení. Zlepšuje se výkonnost ve škole, snižuje se riziko konfliktů  

a celkově dochází ke zlepšení v mezilidských vztazích. Při užívání medikace se však 
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mohou vyskytnout i nežádoucí účinky, jako je nespavost, snížení chuti k jídlu, úbytek 

hmotnosti, bolesti hlavy a břicha či dráždivost a plačtivost. Stimulancia mohou mít  

z dlouhodobého hlediska také vliv na tělesnou výšku dítěte a již zmíněnou tělesnou 

hmotnost, proto se také někdy zařazují tzv. terapeutické prázdniny v délce jednoho až dvou 

měsíců za rok, případně vynechání léku jeden den v týdnu (Paclt 2007d).   

V zahraničí se pro léčbu ADHD využívají také stimulancia s prodlouženým 

poločasem vylučování, které se podávají pouze jednou denně a nedochází tak k výkyvům 

hladiny účinné látky v plazmě. Pokud stimulancia neúčinkují, nebo v případě výskytu 

nežádoucích účinků se předepisují i další léky, např. atomoxetin, bicyklická antidepresiva, 

bupropion, klonidin (Paclt, 2007d). 

Protože ADHD představuje chronickou behaviorální poruchu, vyžaduje často 

dlouhodobou multimodální a multidisciplinární péči. Kromě léčby farmakologické, kterou 

jsem stručně představila výše, se využívá i intervence psychoterapeutická a psychosociální. 

Jako terapeuticky účinné pro dětské a adolescentní pacienty s ADHD se ukázaly být 

postupy vycházející z kognitivně-behaviorální terapie. Ty se nezaměřují pouze na pacienta 

samotného, ale také na jeho rodiče nebo učitele. Mezi používané postupy patří 

sebeinstruktáž, na problém zaměřené strategie, kognitivní modelování, sebeovládání, 

sebehodnocení, sebeposilování apod. Při sezení terapeut učí dítě adaptivnímu chování 

prostřednictvím hraní rolí, modelovými situacemi nebo např. metodou sebeinstrukcí 

(„počkej“- „zamysli se“). Terapie zaměřená na rodiče, případně učitele je učí, jak k dětem 

přistupovat, zvládat nepříjemné situace, dodržovat zásady komunikace a kontaktu 

s dítětem, učí je metodám kontroly dítěte. Terapie může probíhat také formou přímého 

managementu jednotlivých případů v reálných situacích (ve škole, v rodině), anebo jako 

letní terapeutický program (Paclt, 2007e).  

 

2.2 Somatické změny v souvislosti s ADHD 

 Zmíněný vliv medikace na růst dětí s ADHD byl předmětem řady studií.   

Ve většině těchto studií byla hodnocena tělesná výška, tělesná hmotnost a BMI (Body 

Mass Index). Některé studie potvrdily snížení tělesné výšky oproti normě a zpomalení 

růstové rychlosti při užívání stimulancií, a to zvláště na počátku léčby. Podobně byl 
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prokázán deficit tělesné hmotnosti (Spencer, Biederman, Wilens, 1998; Poulton, Cowell, 

2003; Zachor et al., 2006; Spencer et al., 2006; Faraone, Giefer, 2007). V prvních šesti 

měsících po započetí léčby stimulancii následoval pokles SDS pro tělesnou výšku (Zachor 

et al., 2006) a zpomalení růstové rychlosti (Poulton, Cowell, 2003). Faraone a Giefer 

(2007) prezentovali pokles z-skóre pro tělesnou výšku až ve druhém roce léčby. Ve všech 

případech se tento vliv na tělesný růst jevil jako přechodný a v čase ztrácel na intenzitě. 

Tělesný růst se pak stabilizoval, nebo se tělesná výška opět normalizovala (Zachor at al., 

2006) a někteří autoři předpokládají, či přímo zaznamenali nástup catch-up růstu (Poulton, 

Cowell, 2003; Spencer at al., 2006). Roli hraje také velikost podávaných dávek, kdy vyšší 

dávka léků byla spojena s větším poklesem z-skóre tělesné výšky, tělesné hmotnosti a BMI 

(Spencer et al., 2006). Vliv na finální výšku v dospělosti nebyl potvrzen (Biederman et al., 

2010). 

Některé studie pracovaly se skupinou dětí, které nebyly nikdy dříve léčeny pomocí 

stimulancií (Swanson et al., 2006), a jiné s dětmi, které jsou již dlouhodobě léčené. 

Předešlá léčba predikovala menší deficity tělesné výšky, hmotnosti a BMI (Faraone, 

Giefer, 2007). Spencer et al. (2006) zase prezentoval statisticky významné rozdíly mezi 

dříve léčenými a nově léčenými dětmi pouze v parametru tělesné hmotnosti. 

Ač se většina studií zaměřuje na odhalení účinků medikace na tělesný růst, 

diskutovaná je i možnost specifického tělesného vývoje jako součásti syndromu ADHD. 

Spencer, Biederman a Wilens (1998) ve své práci podotkli, že růstový deficit by mohl být 

manifestací samotného syndromu ADHD a nikoliv pouhý vedlejší efekt stimulancií. Jen 

málo studií hodnotilo neléčené děti s ADHD. Swanson et al. (2006) porovnávali neléčené 

předškolní děti s ADHD pomocí normativů pro americkou populaci. Děti s ADHD byly 

oproti normě vyšší (o 2,04 cm) a těžší (o 7,8 kg). Dalšími, kdo hodnotili neléčené děti 

s ADHD, byli Hanc a Cieslik (2008). Skupinu probandů tvořilo 48 chlapců ve věku  

6-17 let. Byl použit jak průřezový, tak longitudinální přístup díky růstovým datům 

z předchozích let. Použili také matematický model k predikci průběhu pubertálního 

růstového spurtu a finální tělesné výšky. Výsledky ukazují statisticky významně vyšší 

tělesnou výšku oproti normativům v prepubertálním období (2-12,5 let). V pubertě  

a v postpubertálním období nebyly rozdíly významné. Tělesná výška je však ve všech 

obdobích stále v rámci normy, napříč věkovými skupinami mělo z-skóre průměrnou 

hodnotu 0,28. Dále ve věkové kategorii 9-14 let se ukázala negativní růstová tendence, kdy 
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došlo k poklesu z-skóre tělesné výšky a následně opět pozitivní tendence růstu ve věku  

14-17 let. Co se týče predikovaného pubertálního růstového spurtu, u dětí s ADHD byl věk 

nástupu tohoto spurtu o zhruba 5 měsíců nižší než u skupiny zdravých dětí. Na počátku 

tohoto růstového spurtu byla také u dětí s ADHD vyšší růstová rychlost. Tato růstová 

rychlost však měla v následných letech tendenci zpomalovat a již se významně nelišila od 

kontrolní skupiny. Predikovaná finální tělesná výška byla u obou skupin dětí podobná. 

Tyto výsledky poukazují na intenzivnější růst dětí s ADHD v prepubertálním období než 

v pubertě. 

 Porovnávání výsledků studií zabývajících se růstem dětí s ADHD je obtížné, 

protože se metodologicky značně liší a mají nejrůznější limitace. Problematické je zejména 

složení zkoumaných skupin dětí vzhledem k předešlé a současné farmakologické léčbě  

a různorodé vyjádření růstových deficitů buď ve formě z-skóre, nebo v jednotkách dané 

míry (centimetry, kilogramy). V posledních letech se však již upřednostňuje vyjádření 

výsledků formou z-skóre (Poulton, Nanan, 2008). 

 Pozornost vědců se zaměřila také na souvislost ADHD s poruchami příjmu potravy 

a s obezitou. Výsledky studií ukazují především na zvýšené riziko výskytu mentální 

bulimie u dívek (Biederman et al., 2007) a dospělých žen s ADHD (Surman, Randall, 

Biederman, 2006). Co se týká komorbidity ADHD s nadváhou a obezitou, jednu z prvních 

studií, která se touto otázkou zabývá, publikoval Altfas v roce 2002. Prevalence syndromu 

ADHD ve zkoumaném vzorku pacientů s nadváhou a obezitou zde byla 27,4 % a u skupiny 

extrémně obézních pacientů se blížila polovině. Tito jedinci pak byli také méně úspěšní ve 

snižování své tělesné váhy.  V rozporu s možností, že ADHD a obezita spolu blízce 

souvisí, hovoří hypotéza stanovená Holtkampem et al (2004). Předpokládali, že díky 

zvýšené fyzické aktivitě (hyperaktivitě) je prevalence nadváhy a obezity u chlapců 

s ADHD nižší oproti referenční populační normě. Jejich výsledky ukázaly významně vyšší 

průměrné SD skóre pro BMI a také vyšší procento nadváhy a obezity u chlapců s ADHD. 

Davis et al. (2006) a Strimas et al. (2008) pak publikovali výsledky studií podporující 

vztah symptomů ADHD k různým typům přejídání včetně záchvatovitého přejídání (binge 

eating), přejídání jako odpověď na špatnou náladu,  příjem jídla nejenom k zahnání pocitu 

hladu, ale i na základě vizuálních či čichových podnětů. Zdá se, že velkou roli zde hraje 

impulzivita, která je jedním ze symptomů ADHD. Právě impulzivní jedinci mají sklon 

k příjmu většího množství kalorií a k nadváze (Guerrieri, Nederkoom, Jansen, 2009; 
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Guerrieri et al., 2009). Diskutovaný je také negativní vliv roztěkanosti na schopnost 

plánovat jídlo, což by mohlo vést k využívání rychle dostupné stravy – např. v rychlých 

občerstveních (Davis et al., 2009), a dále také možnost užívání jídla jako prostředku pro 

zvýšení hladiny dopaminu v mozku (Davis et al., 2008).  

Na základě těchto poznatků a úvah vyvstává otázka, jaký vliv má na stravování 

farmakologická léčba příznaků ADHD. V již zmíněné studii Holtkampa et al. (2004) 

nebyly nalezeny váhové odlišnosti mezi dětmi s ADHD, které medikaci užívaly a které ne. 

Avšak děti užívající farmakologickou léčbu tvořily pouze 14 % z celého vzorku. Další 

studie pak faktor medikace zohledňují, např. americká studie porovnávající ADHD děti 

s populačními normami. U dětí, které nebyly farmakologicky léčeny, bylo zjištěno 1,5krát 

větší riziko nadváhy a naopak u dětí medikovaných 1,6krát větší riziko podváhy (Waring, 

Lapane, 2008). Levy, Fleming a Klar (2009) pak prezentují výsledky studie, kde byli 

sledováni jedinci trpící těžkou obezitou, kteří byli dlouhodobě neúspěšní při hubnutí,  

a nově u nich byla diagnostikována porucha ADHD. Jedna skupina těchto osob byla 

farmakologicky pro tuto poruchu léčena, druhá skupina nikoliv. Po více jak roce sledování 

byl zaznamenán u léčené skupiny jedinců významný váhový úbytek oproti skupině 

neléčných probandů, jejichž váha naopak vzrostla. Výpovědi zkoumaných osob a výsledky 

měření naznačují, že léčba ADHD u obézních lidí napomohla při osvojení a dodržování 

správných stravovacích návyků. To se dělo prostřednictvím zmírnění neklidu, roztěkanosti, 

náladovosti, zlepšení schopnosti sebeovládání, vytrvalosti, soustředění a tím i lepší 

organizaci času či schopnosti dokončovat započaté úkoly (např. cvičení). Z výpovědí také 

vyplývá, že léčba napomohla, aby probandi nepoužívali jídlo jako lék na úzkost či  

k rychlému doplnění energie. Vedlejší účinek léků (snížení apetitu) měl slábnoucí 

charakter a neměl vliv na dlouhodobé úspěšné snižování váhy.  

 

2.3 Pilotní studie 

V mé práci navazuji na pilotní studii publikovanou v roce 2009: ADHD and 

growth: Anthropometric changes in medicated and non-medicated ADHD boys (Ptacek et 

al., 2009), která byla vedena na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Studie se 

zaměřovala na chlapce s ADHD ve věku 4,00 – 15,99 let rozdělené do dvou skupin. 

V první skupině bylo 52 chlapců, kteří neužívali žádnou medikaci,  ve druhé skupině bylo 
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52 chlapců užívajících methylfenidát nejméně 6 měsíců v dávce 10 – 30 mg/den. Diagnóza 

ADHD byla stanovena dle kritérií amerického diagnostického manuálu DSM-IV a bylo 

vyloučeno jiné psychiatrické onemocnění. Dále byly vyhodnoceny škály Connersové: 

dotazník pro rodiče (Children’s Parent Questionnaire - CPQ) a pro učitele (Conners 

Teacher Questionnaire – CTQ). U dětí byla vyloučena přítomnost další psychologické či 

neurologické poruchy nebo jiné závažné onemocnění. Dále ve skupině medikovaných dětí 

bylo vyloučeno jiné užívání léků a ve skupině nemedikovaných dětí pak jakékoliv užívání 

léků.  

Jak popisují v článku Ptacek et al. (2009), děti podstoupily antropometrické měření 

zahrnující tělesnou výšku, hmotnost, BMI, 10 výškových rozměrů, 11 šířkových rozměrů, 

13 obvodových rozměrů a 14 kožních řas. Naměřené parametry byly porovnány s normami 

pro českou populaci. K určení statistické významnosti rozdílů byl proveden T-test a Mann-

Whitney test s Bonferroniho korekcí. 

U obou skupin chlapců s ADHD byly zjištěny statisticky významné rozdíly 

v porovnání s populační normou. Chlapci s ADHD měli oproti normě nižší tělesnou výšku 

a menší obvod hlavy. Naopak vyšší hodnoty byly nalezeny u procenta tuku a obvodu 

břicha. Co se týká porovnání mezi skupinami medikovaných a nemedikovaných chlapců 

s ADHD, nebyly nalezeny rozdíly v tělesné výšce ani hmotnosti. Tento výsledek podporuje 

hypotézu o vlivu samotného syndromu ADHD na somatické charakteristiky a také, že vliv 

stimulancií nemá takový efekt, jak se myslelo. Mezi oběma skupinami chlapců byly 

nalezeny pouze dva významné rozdíly. Medikovaní chlapci měli statisticky významně 

nižší procento tělesného tuku a nižší hodnoty středního obvodu stehna oproti chlapcům 

farmakologicky neléčeným. Toto může být považováno za následek snížené chuti k jídlu, 

nežádoucího vedlejšího účinku stimulancií. Některé další očekávané změny v hodnotách 

tělesné váhy a gluteálního obvodu nebyly nalezeny (Ptacek et al., 2009). 

Skupina nemedikovaných chlapců se od normy významně lišila v tělesné výšce, 

biakromiální šířce ramen, bikristální šířce pánve, šířce hrudníku, v obvodu břicha, středním 

obvodu stehna, šířce dolní epifýzy humeru i femuru a v procentu tuku (tamtéž). Nebylo 

však blíže specifikováno, zda byly tyto parametry větší či menší. 
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Výsledky poukazují na specifické somatické změny u dětí s ADHD. Rozdíly oproti 

normě, hlavně nižší hodnoty tělesné výšky a menší obvod hlavy, zjištěné v této studii 

naznačují možné zpomalení růstu u dětí s ADHD. Rozměry hlavy, zvláště pak obvod 

hlavy, korelují s růstem mozku. Vzhledem k neuroanatomickým změnám CNS u dětí 

s touto diagnózou autoři publikace navrhují bližší analýzu hlavových parametrů v dalších 

studiích. Pro budoucí studie navrhují autoři použít rozsáhlejší soubor dětí s ADHD, provést 

komplexní antropometrické vyšetření včetně rozměrů hlavy a zahrnout do analýzy další 

proměnné, jako je výška a hmotnost rodičů, porodní parametry dítěte, socioekonomické 

faktory nebo stravovací návyky dětí (tamtéž). 

 Pilotní studie zkoumala chlapce s ADHD ve věku 4,00 – 15,99 let. Současná studie 

tuto věkovou hranici omezila na mladší školní věk, tedy 6,00 – 10,99 let, a to z důvodu 

vysoké interindividuální variability růstu v období puberty. Dále vznikla potřeba vytvořit 

kontrolní referenční soubor zdravých chlapců stejného věku, který by lépe odrážel stav 

současné populace. Kontrolní soubor umožní i porovnání všech tělesných charakteristik, 

které aktuální normativy nenabízejí. Dalším důvodem pro tvorbu kontrolního souboru byla 

možnost získání anamnestických údajů o měřených dětech prostřednictvím dotazníků.  
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3 Cíl práce 

 Pro svou práci jsem si stanovila následující čtyři cíle: 

1. Sestavit kontrolní soubor chlapců ve věku 6,00 – 10,99 let dle definovaných kritérií 

a charakterizovat kontrolní soubor ve vztahu k aktuálně platným normativům české 

populace. 

2. Vyhodnotit rozdíly v tělesném profilu mezi chlapci s ADHD a kontrolním 

souborem a sestavit antropologický profil pacientů s ADHD. 

3. Vyhodnotit rozdíly anamnestických údajů z dotazníků mezi oběma soubory 

chlapců. 

4. Analyzovat vztah somatických parametrů a anamnestických údajů. 

 

3.1 Hypotézy 
 

1. Na základě pravděpodobného odlišného tělesného vývoje budou chlapci s ADHD 

vykazovat v porovnání s kontrolním souborem znaky růstové retardace. 

2. Chlapci s ADHD budou mít oproti kontrolnímu souboru vyšší hmotnostní 

parametry s vyšším podílem tělesného tuku s odlišnou formou jeho distribuce. 

3. Chlapci s ADHD budou oproti kontrolnímu souboru vykazovat odlišnosti  

v porodních parametrech ve smyslu nižších hodnot. 

4. Budou nalezeny vazby mezi vyššími hmotnostními parametry a odlišnými 

stravovacími a pohybovými návyky chlapců s ADHD. 
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4 Materiál 
 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na antropometrické a anamnestické údaje dvou 

souborů chlapců ve věku od 6,00 do 10,99 let. Prvním souborem jsou chlapci s diagnózou 

ADHD, druhý kontrolní soubor zahrnuje zdravé chlapce ze základních škol v Praze. Dívky 

do studie nebyly zahrnuty z důvodu nízké prevalence ADHD u děvčat. Získání 

antropometrických a anamnestických dat kontrolního souboru chlapců pak bylo jedním 

z cílů mé diplomové práce. 

 

4.1 Soubor chlapců se syndromem ADHD 

 Pro účely mé diplomové práce mi byl poskytnut soubor chlapců s ADHD, kteří 

nejsou farmakologicky léčeni. Soubor chlapců s ADHD zahrnuje 46 probandů ve věku 

6,00 – 10,99 let. Somatické parametry byly získány od 40 chlapců, zastoupení chlapců 

v jednotlivých věkových kategoriích znázorňuje graf 4.1.1. Anamnestické údaje jsme 

získali od 46 chlapců s ADHD. Pro výběr probandů byla definována následující vstupní 

kritéria: diagnóza ADHD, nepřítomnost další psychiatrické či neurologické poruchy anebo 

onemocnění, které by mohlo vážně ovlivnit růst dítěte. Vyřazovacím kritériem pak bylo 

tedy užívání další psychiatrické či jiné medikace. Diagnóza ADHD byla stanovena dvěma 

nezávislými psychiatry dle kritérií amerického diagnostického manuálu DSM-IV a děti 

byly též hodnoceny pomocí škály Connersové: dotazník pro rodiče (Children’s Parent 

Questionnaire - CPQ) a pro učitele (Conners Teacher Questionnaire - CTQ).  

Rodiče či zákonní zástupci dětí dali informovaný souhlas se zařazením do studie  

a dále vyplnili dotazník pro rodiče a děti (Příloha I). Následně bylo provedeno 

antropometrické měření somatických rozměrů dítěte. Soubor byl naměřen v letech 2006–

2009 v rámci výzkumu Genetic, biochemical and other biological 

aspects of ADHD children vedeného Doc. MUDr. Ivo Pacltem, Csc. na Psychiatrické 

klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Měření prováděla antropoložka RNDr. Hana Kuželová. 
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Graf 4.1.1. Počty chlapců v jednotlivých věkových kategoriích 

 

 

Původně byli v rámci tohoto výzkumu (Genetic, biochemical and other biological 

aspects of ADHD children) měřeni chlapci ve věku 4,00 – 15,99 let. U prvních padesáti 

chlapců bylo provedeno kompletní antropometrické vyšetření. Pilotní studie upozornila na 

možné rozdíly v konkrétních somatických charakteristikách, a proto se autoři výzkumu 

rozhodli zaměřit antropometrické vyšetření na vybrané somatické parametry. 

 

4.2 Kontrolní soubor chlapců 

Kontrolní soubor byl sestaven ze 172 chlapců ve věku 6,00 – 10,99 let ze 

základních škol v Praze. Počty chlapců v jednotlivých věkových kategoriích znázorňuje 

graf 4.2.1. Měření proběhlo konkrétně na ZŠ Praha – Radotín, ZŠ Praha 10 – Kolovraty, 

ZŠ Na Líše - Praha 4, ZŠ Praha 9 – Hloubětín a ZŠ sv. Voršily v Praze 1 v období od 

března 2010 do března 2011. Vedení každé školy nejdříve obdrželo oficiální písemnou 

žádost o svolení k provedení antropometrického měření žáků školy.  Na další spolupráci se 

podílela kontaktní osoba, ve většině případů ředitel školy či zástupce ředitele, se kterou 

byly vyjednány veškeré podmínky měření, předání potřebných dokumentů rodičům dětí  

a jejich zpětné vybrání. Do spolupráce byli zahrnuti i třídní učitelé daných tříd.  

7
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Graf 4.2.1. Počty chlapců v jednotlivých věkových kategoriích 

 

 

Celkový počet změřených chlapců byl 186. Rodiče chlapců dali písemný 

informovaný souhlas se zařazením svého dítěte do studie a s provedením 

antropometrického vyšetření. Na základě vyřazovacích kritérií bylo 14 chlapců ze souboru 

vyřazeno. Vyřazovacími kritérii byla především přítomnost ADHD, jiná psychologická či 

neurologická porucha nebo závažné onemocnění ovlivňující růst (např. ulcerózní kolitida). 

Vyřazeni byli i chlapci s výraznou odchylkou v tělesných parametrech, např. s těžkým 

typem obezity. Údaje o zdravotním stavu jsme získali prostřednictvím dotazníku pro rodiče 

a děti (Příloha I). U dětí, kde bylo třídním učitelem vysloveno podezření na poruchu 

pozornosti a problémy s chováním, byl vyplněn Conners Teacher Questionnaire (CTQ). 

Všechny CTQ dotazníky byly vyhodnoceny klinickým psychologem. Žádný z chlapců 

nebyl na základě tohoto hodnocení vyřazen. 
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5 Metody 

Chlapci, jejichž rodiče souhlasili se zapojením do studie, byli měřeni 

standardizovanou antropometrickou metodou dle Martina a Sallera (cit. dle Riegerová, 

Ulbrichová, 2006a).  Měření probíhalo v dopoledních hodinách v době výuky ve vyčleněné 

místnosti kvůli zajištění nerušeného prostředí a diskrétnosti. Chlapci byli měřeni 

individuálně a byli oblečeni jen do nejnutnějšího spodního prádla. Laterální rozměry byly 

měřeny na pravé straně těla. K zajištění co nejkratšího času měření a minimalizaci chyb při 

zaznamenávání získaných údajů jsem měla k dispozici další osobu, která zapisovala 

naměřené hodnoty do formuláře. 

Měřeno bylo 8 výškových (délkových) rozměrů, 10 šířkových rozměrů,  

8 obvodových rozměrů, 14 kožních řas, tělesná hmotnost a 5 rozměrů hlavy. Použita byla 

sada měřidel: antropometr, kefalometr, pelvimetr, posuvné měřítko a samonavíjecí pásová 

míra, kaliper typu Best a osobní digitální váha. 

 

5.1 Antropometrické body 

Měřené tělesné parametry jsou definovány následujícími antropometrickými body:  

Body na trupu a končetinách (Riegerová, Ulbrichová, 2006a): 

 

Suprasternale (sst) - jugulare – bod ležící na horním okraji prsní kosti 

v mediánní rovině. 

Mesosternale (mst) - bod na přední straně hrudníku ve střední čáře v místě úponu 

4. žebra, uprostřed hrudní kosti. 

Thelion (th)  - střed prsní bradavky. 

Omphalion (om)  - střed pupku v mediánní rovině. 

Akromiale (a)  - bod nejvíce laterálně položený na akromiálním výběžku 

lopatky při vzpřímeném postoji s připaženou končetinou. 

Stylion (sty) - bod, který je na processus styloideus radii připažené 

končetiny položen nejvíce dole. Nahmatáme jej na palcové 

straně předloktí. 
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Daktylion (da) - bod na konci prstu, který na připažené končetině leží 

nejníže. Používá se hlavně daktylion 3. prstu.  

Iliocristale (ic) - bod ležící na crista iliaca při vzpřímeném postoji nejvíce 

nahoře a nejvíce laterálně (na horní zevní hraně crista iliaca). 

Iliospinale anterius (is) - bod ležící v místech spina iliaca anterior superior nejvíce 

vpředu. Nahmatáme jej, jedeme-li po hřebenu kosti kyčelní 

směrem dopředu. 

Sphyrion (sph) - bod na hrotu vnitřního kotníku, který při vzpřímeném 

postoji leží nejvíce dole. 

Pternion (pte) - bod ležící nejvíce vzadu na patě zatížené nohy. 

 

Akropodion (ap) - bod ležící na špičce zatížené nohy nejvíce vpředu (na konci 

1. případně 2. prstu). 

 

Body na hlavě (Bláha et al., 2006): 

Vertex (v) - bod na temeni hlavy, který při poloze hlavy ve Frankfurtské 

horizontále leží nejvíce nahoře. 

Euryon (eu) - bod ležící na straně hlavy nejvíce laterálně; stanoví se při 

měření největší šířky hlavy. 

Glabella (g) - bod ležící nejvíce vpředu v mediánní rovině na dolní části 

čela mezi obočím. 

Gnathion (gn) - bod ležící v mediánní rovině na spodním okraji dolní čelisti 

nejvíce dole; palpujeme jej směrem zdola. 

Nasion (n) - bod ležící v mediánní rovině na kořeni nosu v místě švu 

sutura frontonasalis na horním okraji nosních kůstek. 

Opisthokranion (op) - bod ležící v týlní krajině hlavy v mediánní rovině, nejvíce 

vzdálený od bodu glabella. 

Zygion (zy) - bod na jařmovém oblouku ležící nejvíce laterálně; zjistí se 

při měření největší šířky obličeje. 
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5.2 Sledované tělesné parametry 

 (M71)   Tělesná hmotnost - probandi byli vážení pomocí osobní digitální váhy, 

s přesností na 0,5 kg. Oblečeni byli do spodního prádla, na váze stáli 

rovnoměrně na obou nohách s pažemi spuštěnými podél těla. 

 

Výškové (délkové) rozměry 

Všechny výškové a délkové rozměry byly měřeny pomocí antropometru, s přesností 

na 0,1 cm. Chlapci byli měřeni u stěny ve vzpřímeném stoji (s výjimkou výšky vsedě), 

s patami a špičkami nohou u sebe, s pažemi volně spuštěnými podél těla. Záda, hýždě  

a paty se dotýkaly stěny, hlava byla orientována ve Frankfurtské horizontále. Laterální 

rozměry pak byly měřeny na pravé straně těla. Zjišťovány byly následující definované 

rozměry (Riegerová, Ulbrichová, 2006a): 

. 

(M1)  Tělesná výška – vertikální vzdálenost vertexu (v) od země. 

(M4)  Výška horního okraje sterna (sst-z) – vzdálenost bodu suprasternale od 

země. 

(M8)  Výška nadpažku (a-z) – vertikální vzdálenost bodu akromiale od země.  

(M11)  Výška hrotu středního prstu (da-z) – vzdálenost bodu daktylion od země. 

(M12)  Výška horního okraje kosti kyčelní (ic-z) – vzdálenost bodu iliocristale  

od země. 

(M13)  Výška předního kyčelního trnu (is-z) – vzdálenost bodu iliospinale  

od země. 

(M17)  Rozpětí paží (da-da) – přímá vzdálenost obou bodů daktylion  

(hrotů středních prstů), při maximálním aktivním upažením. 

(M23)  Výška vsedě – vertikální vzdálenost bodu vertex od plochy, na které 

proband sedí. Trup je vzpřímen, hlava v téže poloze jako při měření tělesné 

výšky, stehna podepřena po celé délce, kolena ohnuta v pravém úhlu. 
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Šířkové rozměry 

 Při měření šířkových rozměrů chlapci stáli ve vzpřímené poloze. K měření byl požit 

pelvimetr a kefalometr. Měření probíhalo s přesností na 0,1 cm. Rozměry na končetinách 

byly měřeny vždy na pravé straně těla probanda. Vzhledem ke způsobu měření zařazuji 

mezi šířkové rozměry i délku chodidla, kterou můžeme v literatuře nalézt v rámci 

délkových rozměrů. Měřeny byly tyto parametry (Riegrová, Ulbrichová, 2006a; Bláha et 

al., 2006): 

 

(M35) Šířka ramen (biakromiální, a-a) – přímá vzdálenost mezi body akromiale. 

(M36)  Transversální průměr hrudníku  (t-t) – ve výši středu sterna 

(mesosternale). Ramena měřidla přitlačíme lehce na žebra, hrudník je 

v normální poloze. 

(M37) Sagitální (předozadní) průměr hrudníku  – přímá vzdálenost 

mezosternale (mst) od trnového výběžku obratle ležícího v téže vodorovné 

poloze. Hrudník je v normální poloze. 

(M40)  Šířka pánve bikristální (ic-ic) – přímá vzdálenost mezi pravým a levým 

bodem iliocristale. 

(M41)  Šířka pánve bispinální (is-is) – přímá vzdálenost mezi pravým a levým 

bodem iliospinale. 

(M52/2) Šířka zápěstí (bistyloidální, sty-sty) – přímá vzdálenost mezi bodem 

stylion radiale a stylion ulnare. 

(M52/3) Šířka dolní epifýzy humeru (biepikondylární) – přímá vzdálenost bodů 

nejvíce od sebe vzdálených na epicondylus medialis a lateralis humeru. 

Předloktí a paže svírá při měření pravý úhel. 

(M68/4)  Šířka dolní epifýzy femuru (biepikondylární) – přímá vzdálenost bodů 

nejvíce od sebe vzdálených na epicondylus medialis a epicondylus lateralis 

femuru. Dolní končetina je při měření v koleni ohnutá do pravého úhlu. 

–  Šířka kotníků (bimaleolární, sph-sph) – přímá vzdálenost bodů nejvíce od 

sebe vzdálených na malleolus medialis a lateralit. 

(M58) Délka chodidla (pte-ap) – přímá vzdálenost mezi body pterin a akropodion 

měřená ve stoji. Váha těla je přitom rovnoměrně rozložena na obě dolní 

končetiny. 
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Obvodové rozměry 

Pro měření obvodových rozměrů byla použita samonavíjecí pásová míra s přesností 

na 0,1 cm. Měření chlapci stáli vzpřímeně na rovné podložce. Obvodové míry na 

končetinách byly měřeny na pravé straně těla. Zajímaly nás tyto parametry (Riegerová, 

Ulbrichová, 2006a; Bláha et al., 2006): 

 

 (M61)  Obvod hrudníku přes thelion/mesosternale (othm) – míra probíhá vzadu 

těsně pod dolními úhly lopatek, vpředu u mužů těsně nad prsními 

bradavkami (u žen přes mesosternale), hrudník je v tzv. normální poloze 

(nikoliv při výdechu nebo při nádechu).  

(M62/1) Obvod břicha – měříme ve výši pupku (omphalion) horizontálně, svaly 

břicha jsou uvolněné. 

–  Obvod pasu – horizontální obvod břicha v nejužším místě trupu. 

(M64/1) Obvod gluteální – měříme v horizontální rovině nejmohutněji vyvinutého 

gluteálního svalstva (největší vyklenutí hýždí) 

(M65)  Obvod paže relaxované – měříme v poloviční vzdálenosti mezi bodem 

akromiale a hrotem lokte (olecranon ulnae) na paži volně visící podél těla. 

(M66)  Obvod předloktí maximální – měříme v nejsilnějším místě předloktí. 

–  Obvod stehna střední – měříme v poloviční vzdálenosti mezi trochanterem 

a laterálním epikondylem femuru, kolmo na podélnou osu dolní končetiny. 

Váha těla je rovnoměrně rozložena na obě dolní končetiny. 

(M69)  Obvod lýtka maximální – měříme v místě největšího vytvoření 

dvojhlavého lýtkového svalu (m. gastrocnemius). Váha těla spočívá na obou 

dolních končetinách. 

 

Rozměry měřené na hlavě 

 Rozměry hlavy byly měřeny kefalometrem, pásovou mírou a posuvným měřítkem, 

s přesností na 0,1 cm. Měřeny byly následující rozměry (Bláha et al., 2006): 

 

(M45) Obvod hlavy – největší obvod hlavy měřený přes body glabella  

a opisthokranion. Měřen pomocí pásové míry. 
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(M1) Největší délka hlavy (g-op) – přímá vzdálenost bodu glabella od bodu 

opisthokranion. 

(M3) Největší šířka hlavy (eu-eu) – přímá vzdálenost mezi pravým a levým 

bodem euryon. Osa měřidla je kolmá ke střední rovině. 

(M6) Šířka obličeje bizygomatická (zy-zy) – přímá vzdálenost mezi pravým  

a levým bodem zygion. 

(M18) Morfologická výška obličeje (n-gn) – přímá vzdálenost mezi body nasion  

a gnathion. 

 

Kožní řasy 

Ke změření tloušťky kožních řas byl použit kaliper typu Best s milimetrovou škálou 

a přesností odečtu na 0,5 mm. Kožní řasy byly měřeny na pravé straně těla opět ve 

vzpřímené poloze. Měřeno bylo následujících 14 kožních řas (Bláha et al., 1986a): 

 

Tvář   – pod spánkem, vodorovně ve výši nozder. 

Krk – probíhá svisle nad jazylkou, pod bradou, hlava je mírně zvednuta, 

krk nesmí být napjat. 

Hrudník I   – probíhá šikmo, měří ji nad velkým prsním svalem v místě přední 

axilární řasy (v přední axilární čáře). 

Hrudník II   – ve výši 10. žebra, probíhá podél průběhu žeber, v průsečíku 10. 

žebra a přední axilární čáry. 

Břicho – řasa na břiše probíhá vodorovně, zvedá se v mediální třetině 

spojnice pupek – iliospinale anterius. 

Suprailiakální  – probíhá podél průběhu hřebene kosti kyčelní, měříme ji 

v průsečíku hřebene a přední axilární čáry. 

Paže nad bicepsem  – probíhá svisle podél osy paže, měří nad dvojhlavým svalem 

pažním, horní končetina je uvolněná, dlaní otočená dopředu. 

Paže nad tricepsem  – probíhá svisle, měří se nad trojhlavým svalem pažním v polovině 

vzdálenosti acromion-olecranon, paže visí volně podél těla. 

Předloktí  – měříme ji na volární (dlaňové) straně předloktí, v místě 

maximálního obvodu. 
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Subskapulární  – probíhá mírně šikmo podél průběhu žeber, pod dolním úhlem 

lopatky. 

Stehno  – probíhá svisle, nad čtyřhlavým svalem stehenním v poloviční 

vzdálenosti od rozkroku ke kolenu, dolní končetina je uvolněná.    

Nad patellou  – řasa probíhá svisle, měříme ji přímo nad patellou, dolní končetina 

je ohnutá v koleni, opřená o špičku nohy, zcela uvolněná. 

Lýtko I   – probíhá svisle, měříme ji asi 5 cm pod fossa poplitea (podkolenní 

jamka), dolní končetina je uvolněná, ohnutá v koleni a opřená  

o špičku nohy. 

Lýtko II  – řasu zvedáme v místě největšího vývinu lýtkového svalu mediálně. 

 

5.3 Projektivní míry, indexy a dopočítávané hodnoty 

Pro účely studie byly z naměřených rozměrů dále dopočítány projektivní míry  

a indexy, které slouží např. k posouzení tělesné hmotnosti, tělesného složení, a byly 

využity také pro srovnání s populačními normami. 

 

Projektivní míry (Bláha et al., 2006): 

(M45/a)  Délka horní končetiny (a-da) – vypočtena jako rozdíl výšky bodu 

akromiale a daktylion od podložky. 

(M53/4) Subischiální délka dolních končetin – vypočtena jako rozdíl 

tělesné výšky a výšky vsedě. 

  

Indexy (Riegerová, Ulbrichová, 2006a): 

Index tělesné hmotnosti (BMI) – tělesná hmotnost (kg) / Tělesná výška (m)2 

Délkošířkový index hlavy (index cephalicus) – Největší šířka hlavy (eu-eu) / Největší 

délka hlavy (g-op) * 100 

 

Tělesné složení (Přidalová, Riegerová, Ulbrichová, 2006): 

 K hodnocení tělesného složení byla použita Matiegkova metoda, kde je hmotnost 

těla rozdělena na 4 složky: 

1. hmotnost skeletu (O – ossa) 
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2. hmotnost kůže a podkožní tukové tkáně (D – derma)  

3. hmotnost kosterního svalstva (M – musculi) 

4. hmotnost zbytku (R – rezidua) 

 

Pro výpočet jednotlivých složek tělesného složení je nutné změřit řadu rozměrů: 

tělesná výška, tělesná hmotnost, šířka epikondylu humeru a femuru, šířka zápěstí, šířka 

kotníků, obvody paže, předloktí, střední obvod stehna, maximální obvod lýtka a tloušťku 

kožních řas (Paže nad bicepsem a nad tricepsem, Předloktí, Stehno, Lýtko II, Hrudník II  

a Břicho) (Přidalová, Riegerová, Ulbrichová, 2006). Výpočet tělesného složení byl 

proveden prostřednictvím programu ANTROPO 2000.2 (Bláha, 2000). 

 

5.4 Anamnestické údaje 

U obou skupin chlapců, jak u skupiny s ADHD, tak u kontrolní skupiny, byly 

sbírány anamnestické údaje pomocí dotazníku pro rodiče a děti (Příloha I). Tento dotazník 

nám poskytuje informace jak o dítěti, tak o rodičích. Týkají se především porodních 

parametrů dítěte, průběhu těhotenství, porodu a případných poporodních komplikací. 

Dotazovali jsme se také na délku kojení, počet sourozenců nebo věk matky při narození 

dítěte. Dále nás zajímal samotný zdravotní stav dítěte, zda utrpělo nějaký úraz nebo jestli 

netrpí nějakým onemocněním, ať již samotným syndromem ADHD, nebo onemocněním, 

které by mohlo ovlivnit auxologické parametry. Otázky se týkaly též stravovacích návyků 

dítěte a jeho pohybové aktivity. V neposlední řadě jsme se zajímali o vzdělání rodičů,  

o tělesnou výšku rodičů a o velikost obce, kde rodina žije. 

 

5.5 Škála Connersové: dotazník pro učitele (CTQ) 

Škála Connersové: dotazník pro učitele, v anglickém originále Conners Teacher 

Questionnaire (CTQ), je standardizovaný dotazník využívaný při psychodiagnostice 

ADHD u dětí (Ptáček, 2007). Tento dotazník byl použit pro vyloučení dosud 

nediagnostikovaného syndromu ADHD u dětí měřených na základních školách. Třídní 

učitel byl požádán o vyplnění dotazníku u dětí zařazených do studie, pokud má podezření 
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na možnou poruchu pozornosti a hyperaktivitu. Takto vyplněné dotazníky pak byly 

vyhodnoceny klinickým psychologem. Na základě tohoto šetření však nebyl žádný chlapec 

ze studie vyřazen. 

 

5.6 Zpracování získaných dat 

U kontrolního souboru byla data získaná antropometrickým měřením a data 

z dotazníků přepsána do elektronické podoby v programu Microsoft Excel 2007. Chlapci 

byli rozděleni do pěti věkových kategorií po roce. Pro každou z kategorií byly vypočítány 

v tomto programu základní statistické údaje: průměr (), medián (x50), minimální hodnota 

(xmin), maximální hodnota (xmax), směrodatná odchylka, dolní kvartil (x25) a horní kvartil 

(x75) a mezikvartilové rozpětí (Dq= x75- x25). 

Pro práci se získanými údaji kontrolního souboru z antropometrického měření  

a z dotazníků bylo potřeba převést je do elektronické podoby. K tomuto byl využit 

program Microsoft Office Excel 2007 (operační systém Microsoft Windows 7). Data byla 

také zpracována pomocí programu ANTROPO 2000.2 (Bláha, 2000), který pracuje 

s populačními normami z 80. let 20. století (Bláha et al., 1986b). Použit byl proto, že takto 

podrobné normy pro českou populaci nebyly od té doby vypracovány, a protože umožňuje 

provedení řady výpočtů jako je např. výpočet tělesného složení dle Matiegky.  

Některé naměřené hodnoty kontrolního souboru (tělesná výška, hmotnost, obvod 

hlavy, paže, břicha a gluteální obvod) byly zadány do programu RůstCZ (Vignerová, 

Riedlová, Bláha, 2005), který využívá populační normy z Celostátního antropologického 

výzkumu (CAV) dětí a mládeže 2001 a CAV 1991 (pro hodnocení tělesné hmotnosti, 

hmotnostně-výškového poměru a BMI).  

Také hodnoty naměřené u souboru chlapců s ADHD byly zpracovány stejným 

způsobem a nám pak byla poskytnuta data pouze ve formě SD skóre. Vzorec pro výpočet 

SDS je následující: z-skóre = xi -  / SD, kde xi je naměřená hodnota znaku,  průměrná 

hodnota znaku u referenčního souboru a SD je směrodatná odchylka referenčního souboru. 

Za průměrný můžeme znak považovat, pokud se pohybuje v rozmezí ± 0,75 SDS. 

Nadprůměrné, respektive podprůměrné hodnoty jsou dány rozmezím ± 0,75-1,5 SDS,  
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a pokud je SDS vyšší než 1,5, je znak vysoce nadprůměrný. Naopak při odchylce menší 

než -1,5 SDS je hodnota znaku považována za vysoce podprůměrnou. Statisticky 

významnou odchylku pak představuje hodnota lišící se od průměru o více než ± 2 SDS 

(Riegrová, Ulbrichová, 2006b). SD skóre (SDS, z-skóre) pro dané tělesné parametry byly 

vypočítány pomocí programů RůstCZ a ANTROPO. Data obou souborů chlapců ve formě 

SD skóre byla využita k jejich vzájemnému porovnání. U kontrolní skupiny byla data dále 

testována také v absolutních hodnotách. 

 Pro podrobnější charakteristiku kontrolního souboru byla dále využita data ze 

semilongitudinální studie zkoumající somatický vývoj současných českých dětí (Bláha et 

al., 2006).  

 

5.7 Statistické zpracování dat 

 Pro dosažení všech cílů diplomové práce bylo potřeba provést některé statistické 

testy a analýzy. Některá data byla analyzována ve formě SD skóre, či data v absolutních 

hodnotách. Anamnestické údaje byly zakódovány do číselných kódů.  

 K porovnání dat ve formě z-skóre kontrolní skupiny a ADHD skupiny byl použit 

Wilcoxonův párový robustní test a Mann-Whitney robustní test v programu NCSS 2007 od 

firmy Number Cruncher Statistical Software (Kaysville, Utah, USA). Pro porovnání 

anamnestických údajů z dotazníků obou skupin chlapců byla provedena frekvenční 

analýza, kde byl použit Fisherův exaktní test v programu NCSS 2007, Chí-kvadrát test (χ2) 

a také Mann-Whitney test v programu StatGraphics Centurion, verze XVI od firmy 

Statpoint (Warrenton, Virginia, USA).  

 Při zpracovávání dat kontrolního souboru byla použita vícerozměrná regresní 

analýza s redukcí dimenzionality v programu SIMCA-P+ 12.0 od firmy Umetrics (Umeå, 

Švédsko). Nakonec pro porovnání dat kontrolního souboru se semilongitudinální studií 

(Bláha et al., 2006) byla jako metoda použita dvoufaktorová ANOVA s interakcí 

prostřednictvím již zmíněného programu StatGraphics Centurion, verze XVI. 
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6 Výsledky 

 Prostřednictvím prezentace výsledků bych chtěla prokázat dosažení cílů diplomové 

práce a ověřit či vyvrátit stanovené hypotézy. 

Nejprve představím charakteristiky mnou sestaveného kontrolního souboru chlapců 

a souboru chlapců s ADHD ve vztahu k platným normativům pro českou populaci. 

Následují výsledky porovnání tělesných parametrů ve formě z-skóre souboru chlapců 

s ADHD se souborem kontrolním. Tento způsob byl zvolen proto, že data chlapců 

s ADHD nebyla k dispozici v absolutních hodnotách, ale pouze ve formě SDS. Součástí 

jsou také výsledky porovnání anamnestických údajů získaných z dotazníků u obou souborů 

chlapců. Na závěr je prezentován výsledek porovnání anamnestických údajů s tělesným 

složením kontrolního souboru. 

 

6.1 Charakteristiky kontrolního souboru chlapců 

 Kontrolní soubor chlapců představuje 172 probandů ze základních škol v Praze, 

kteří byli měřeni v období od března 2010 do března 2011. V příloze jsou zpracovány 

tabulky (tabulka 1-36, Přílohy II) obsahující data kontrolního souboru chlapců rozdělených 

do pěti věkových skupin v ročních kategoriích podle WHO (Weiner, Lourie, 1969). U 

každé věkové skupiny jsou pro jednotlivé tělesné parametry uvedena základní statistická 

data: průměr (), medián (x50), minimální hodnota (xmin), maximální hodnota (xmax), 

směrodatná odchylka, dolní kvartil (x25), horní kvartil (x75) a mezikvartilové rozpětí  

(Dq= x75- x25). 

6.1.1 Porovnání kontrolního souboru s normativy pro českou populaci 

Kontrolní soubor byl porovnán s platnými českými normativy prostřednictvím 

programu RůstCZ (Vignerová, Riedlová, Bláha 2005) a ANTROPO 2000.2 (Bláha, 2000). 

Výsledná z-skóre byla pomocí Wilcoxonova párového robustního testu vyhodnocena  

a byla určena významnost případných odchylek od normy. Program RůstCZ hodnotí pouze 

7 tělesných parametrů: tělesnou výšku, tělesnou hmotnost, BMI, obvod hlavy, obvod paže, 

obvod břicha a obvod boků. V programu ANTROPO bylo vyhodnoceno 18 parametrů. 
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Tyto parametry byly vybrány tak, aby se shodovaly s dostupnými daty souboru chlapců 

s ADHD. 

Po provedení Wilcoxonova párového robustního testu s Bonferroniho korekcí 

ukazují výsledky, že kontrolní soubor se významně liší od normy v osmnácti parametrech 

z dvaceti pěti. Po srovnání dat s normami programu RůstCZ vychází statisticky významná 

odchylka od normy v tělesné hmotnosti, obvodu hlavy a obvodu břicha, a to ve smyslu 

vyšších hodnot (tabulka 6.1.1.1).  

 
Tabulka 6.1.1.1. Porovnání kontrolního souboru chlapců s normami z programu RůstCZ a ANTROPO 

 

Rozdíly mezi Kontrolami (n=172) a normou (mediány s kvartily) 
Wilcoxonův párový robustní test 

Proměnná Kontroly 

Významnost 

rozdílu  

p-hodnota
a
 

Data RůstCZ 
  

BMI 0.115 (-0.533, 0.825)  2,252225 

Tělesná hmotnost 0.30 (-0.443, 0.915)  0,020875* 

Tělesná výška 0.185 (-0.473, 0.75)  0,399075 

Obvod hlavy 0.54 (0.0775, 1.12)  0*** 

Obvod paže -0.055 (-0.843, 0.7)  11,05718 

Obvod břicha 0.295 (-0.263, 0.913)  0,00005*** 

Obvod boků -0.145 (-0.72, 0.5)  2,81635 

Data ANTROPO 
 

Tělesná hmotnost 0.285 (-0.433, 0.925)  0,003525** 

Tělesná výška 0.45 (-0.22, 1.04)  0*** 

Délka horní končetiny 0.495 (-0.205, 1.07)  0*** 

Délka dolní končetiny 0.62 (0.0375, 1.12)  0*** 

Šířka ramen (a-a) 0.28 (-0.21, 1.11)  0,00005*** 

Šířka pánve (ic-ic) 0.465 (-0.215, 0.923)  0*** 

Šířka hrudníku (t-t) 0.275 (-0.248, 0.975)  0,00005*** 

Obvod břicha 0.615 (0.08, 1.35)  0*** 

Obvod gluteální 0.21 (-0.285, 0.975)  0,00025*** 

Obvod paže 0.085 (-0.565, 0.915)  0,50915 

Obvod stehna střední 0.37 (-0.313, 0.948)  0,000025*** 

Obvod lýtka maximální 0.25 (-0.445, 0.905)  0,015675* 

Šířka epifýzy humeru -0.46 (-1.01, 0.07)  0*** 

Šířka epifýzy femuru 0.23 (-0.418, 0.753)  0,138575 

Délka chodidla 0.185 (-0.29, 0.785)  0,03185* 

Podíl kostry -0.265 (-0.853, 0.363)  0,018475* 

Podíl svalu 0.09 (-0.33, 0.813)  0,03045* 

Podíl tuku 0.085 (-0.433, 1.02)  0,060275 

a-Po aplikaci Bonferroniho korekce 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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Kontrolní soubor má hodnotu mediánu SDS pro tělesnou hmotnost 0,3 SDS, což je 

statisticky významně víc, než udává norma, ale na poměrně nízké hladině významnosti  

(p = 0,0208). Hodnota mediánu z-skóre obvodu hlavy činí 0,54 SDS a medián z-skóre 

obvodu břicha 0,295 SDS, což jsou hodnoty vysoce významně vyšší. Další parametry 

hodnocené v programu RůstCZ se již od normy statisticky významně neliší. Mediány z-

skóre pro tělesnou výšku, tělesnou hmotnost a BMI se pohybují v kladných relacích, 

hodnoty mediánů SDS pro obvod paže a obvod boků naopak v záporných. Ač jsou  

u tělesné hmotnosti, obvodu hlavy a obvodu břicha odchylky od normy programu RůstCZ 

statisticky významné, nedosahují významnosti klinické. 

Kontrolní soubor se v porovnání s normativy programu ANTROPO statisticky 

významně liší v patnácti z osmnácti parametrů. Ve smyslu vyšších hodnot SDS oproti 

normě se významně kontrolní soubor liší v tělesné hmotnosti, tělesné výšce, délce dolní  

i horní končetiny, v šířce ramen, pánve a hrudníku, v obvodu břicha, středním obvodu 

stehna, maximálním obvodu lýtka a gluteálním obvodu. Dále mají kontrolní chlapci delší 

chodidlo a vyšší podíl svaloviny v tělesném složení. Statisticky významné rozdíly, které 

jsou nižší než norma, byly nalezeny v šířce epifýzy humeru a podílu kosterní složky 

tělesného složení. Ve zbývajících rozměrech, kde rozdíly nejsou statisticky významné, 

dosahují kontrolní chlapci vyšších hodnot mediánu SDS oproti normě (kladné hodnoty). 

Hodnoty nedosahují klinické významnosti. 

Ve shrnutí, při srovnání s novějšími normativy, měli kontrolní chlapci vysoce 

signifikantně vyšší hodnoty obvodu břicha a s tím související i vyšší tělesnou hmotnost  

(na nízké hladině významnosti). Ostatní ukazatele stavu výživy se však již nelišily. Vysoce 

významný rozdíl byl v obvodu hlavy. Pro jasnější interpretaci možných příčin by bylo 

vhodné vyhodnotit i další rozměry hlavy. V porovnání se starší normou z programu 

ANTROPO se celkově kontrolní chlapci jeví jako větší, což by svědčilo pro sekulární 

trend, který jistě v posledních dvaceti letech působil i díky změně ve výživě. Chlapci mají 

vyšší tělesnou výšku a delší končetiny, jsou celkově robustnější a také obvodové rozměry 

jsou větší, což je spojeno s vyšší tělesnou hmotností. Výsledky dále hovoří pro nižší podíl 

kosterní složky tělesného složení, ale zato vyšší podíl svaloviny, obojí na nízké hladině 

významnosti. Podíl tělesného tuku se od normy významně neliší. Významně nižší šířka 

dolní epifýzy humeru by svědčila pro gracilnější kostru horních končetin, ovšem 
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významně závislé na věku. Kontrolní soubor se lišil od S-souboru v tělesné výšce, tělesné 

hmotnosti, BMI, výšce bodu iliospinale, v subischiální délce dolních končetin, délce 

chodidla, v gluteálním obvodu a maximálním obvodu lýtka. Velmi významně se pak lišil 

ve výšce bodu akromiale, výšce bodu daktylion, a tedy i v celkové délce horní končetiny, 

v biakromiální šířce ramen, šířce dolní epifýzy humeru, v obvodu břicha, hlavy a hrudníku 

přes mesosternale. Hodnoty jednotlivých parametrů kontrolního souboru chlapců jsou 

většinou vyšší než u S-souboru. Pouze ve dvou parametrech jsou hodnoty u kontrolního 

souboru nižší, a to v délce chodidla a šířce dolní epifýzy humeru. Rozdíl nebyl nalezen 

v šířce dolní epifýzy femuru, bikristální šířce pánve, ve výšce vsedě, obvodu paže  

a  rozměrech hlavy, tedy v bizygomatické šířce obličeje, morfologické výšce obličeje, 

největší šířce hlavy a největší délce hlavy. Průměrné hodnoty parametrů obou 

srovnávaných souborů a jejich vzájemnou odlišnost shrnuje tabulka 6.1.2.1. 

Tabulka 6.1.2.1. Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

Tělesné parametry 

 

Kontrolní 

soubor průměr 

S-soubor 

průměr 

F-

Ratio 
P-Value 

Tělesná výška 134,908 133,583 4,75 0,03* 

Tělesná hmotnost 29,5883 27,9421 9,87 0,0018** 
BMI 16,2201 15,6972 7,26 0,0074** 

Výška bodu akromiale 109,039 106,654 19,42 0*** 
Výška bodu daktylion 50,0611 48,9601 12,49 0,0005*** 
Výška bodu iliospinale 75,7292 74,4772 8,76 0,0033** 

Výška vsedě 71,7315 71,1579 3,2 0,0746 
Šířka ramen biakromiální 29,2376 28,64 13,23 0,0003*** 

Šířka pánve bikristální 20,9662 20,9442 0,03 0,8673 
Šířka dolní epifýzy humeru 5,22258 5,41213 25,74 0*** 

Šířka dolní epifýzy femuru 8,14678 8,09314 1,03 0,3101 
Délka nohy 20,8172 21,0594 3,93 0,0484* 
Obvod hrudníku přes mesosternale 63,8031 62,0308 14,48 0,0002*** 

Obvod břicha 61,3429 59,063 15,3 0,0001*** 
Obvod gluteální 69,1593 67,2026 11,08 0,001** 

Obvod paže relaxované 19,3134 18,9082 3,26 0,072 
Obvod stehna střední 37,1591 35,7617 12,01 0,0006*** 
Obvod lýtka max. 27,2595 26,444 10,26 0,0015** 

Obvod hlavy 53,598 52,6147 32,8 0*** 
Největší délka hlavy 18,1037 17,9903 2,2 0,139 

Největší šířka hlavy 14,4753 14,4297 0,55 0,4601 
Největší šířka obličeje bizygomatická 12,2318 12,1436 1,91 0,1678 

Morfologická výška obličeje 10,1573 10,0907 1,49 0,2233 
Subischiální délka dolní končetiny 63,1041 62,3711 3,94 0,0481* 
Délka horní končetiny 59,054 57,724 15,58 0,0001*** 
 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
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Při testování vlivu dvou faktorů, tedy statutu (kontrolní soubor či S-soubor) a věku 

na tělesné parametry, byly nalezeny rozdíly u pěti parametrů. S nízkou hladinou 

významnosti (p < 0,05) se prokázal vliv interakce věku a statutu na výšku bodu akromiale, 

výšku bodu iliospinale, délku horní končetiny, šířku dolní epifýzy humeru, délku chodidla 

a subischiální délku dolní končetiny. U ostatních parametrů se tedy rozdíly v závislosti na 

věku a v porovnání mezi oběma soubory neprokázaly jako statisticky významné.  

Tabulka 6.1.2.2.  Shrnutí výsledků dvoufaktorové analýzy ANOVA - statistické významnosti u 

jednotlivých parametrů  

Tělesné parametry 
p-value 

status 

p-value 

věk 

p-value  

status x věk 

Tělesná výška 0,03* 0*** 0,0708 

Tělesná hmotnost 0,0018** 0*** 0,183 

BMI 0,0074** 0*** 0,1204 

Výška bodu akromiale 0*** 0*** 0,0317* 

Výška bodu daktylion 0,0005*** 0*** 0,0725 

Výška bodu iliospinale 0,0033** 0*** 0,0158* 

Délka horní končetiny 0,0001*** 0*** 0,0419* 

Subischiální délka dolních končetin 0,0481* 0*** 0,0191* 

Šířka ramen biakromiální 0,0003*** 0*** 0,0852 

Šířka dolní epifýzy humeru 0*** 0*** 0,0326* 

Délka nohy 0,0484* 0*** 0,0198* 

Obvod hrudníku přes mesosternale 0,0002*** 0*** 0,3868 

Obvod břicha 0,0001*** 0*** 0,3126 

Obvod gluteální 0,001** 0*** 0,4346 

Obvod stehna střední 0,0006*** 0*** 0,2098 

Obvod lýtka maximální 0,0015** 0*** 0,3314 

Obvod hlavy 0*** 0*** 0,8011 

Výška vsedě 0,0746 0*** 0,2704 

Šířka pánve bikristální 0,8673 0*** 0,2901 

Šířka dolní epifýzy femuru 0,3101 0*** 0,1294 

Obvod paže relaxované 0,072 0*** 0,0615 

Největší délka hlavy 0,139 0*** 0,9364 

Největší šířka hlavy 0,4601 0,0218* 0,2194 

Největší šířka obličeje bizygomatická 0,1678 0*** 0,1413 

Morfologická výška obličeje 0,2233 0*** 0,4243 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

Výsledky dvoufaktorové analýzy ANOVA a jejich statistickou významnost shrnuje 

tabulka 6.1.2.2. Ukazuje výsledky odlišnosti parametrů v závislosti na statutu (rozdíl mezi 
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kontrolním souborem a S-souborem), věku a obou faktorů najednou (status x věk). 

Grafické znázornění této analýzy pro všechny parametry se nachází v příloze (graf 1-25, 

Přílohy III). 

Zajímavé je porovnání výsledků, kde srovnáváme jednak kontrolní soubor s S-

souborem, a jednak s normativy programu RůstCZ (referenční data z CAV 2001 a CAV 

1991). Ve shodě s oběma srovnáními nalézáme u kontrolního souboru vysoce signifikantně 

větší obvod hlavy. Přispívají k tomu celkově větší rozměry hlavy, které byly naměřeny  

a porovnány s S-souborem, a které ovšem samy o sobě nedosahují statistické významnosti. 

Shoda je také ve vysoce významně větším obvodu břicha a ve vyšší tělesné hmotnosti  

(s nižší hladinou významnosti). Odlišný výsledek najdeme u tělesné výšky, obvodu boků 

(gluteální obvod) a BMI. Podle normy programu RůstCZ není kontrolní soubor významně 

vyšší, ani nemá významně odlišné hodnoty obvodu boků a BMI, ale ve srovnání 

s S-souborem jsou všechny parametry významně větší. Je přitom uvedeno, že průměrné 

hodnoty parametrů dětí ze semilongitudinální studie se od CAV 2001 téměř neliší (Bláha 

et al., 2006). Zde může hrát roli náhoda při sestavování S-souboru. 

Stejně jako u porovnání s normou z osmdesátých let je celkově kontrolní soubor 

chlapců oproti S-souboru vyšší, s delšími končetinami a většími obvodovými rozměry,  

a tedy i tělesnou hmotností. Vysoce signifikantně vyšší tělesná hmotnost se odráží i ve 

vyšším BMI. Významně se zvětšila i šířka ramen, avšak již ne šířka pánve. Zdá se tedy, že 

i od konce devadesátých let stále působí sekulární trend na zvyšující se tělesnou výšku, 

hmotnost a BMI. I zde je vidět nižší šířka dolní epifýzy humeru a nově i menší délka nohy, 

což naznačuje, že délka nohy se od osmdesátých let zvětšila, ale tento trend již 

nepokračuje,  nebo se dokonce obrací, ale stejně tak zde může hrát roli náhoda. 

Soubor kontrolních chlapců tedy vykazuje známky sekulárního trendu se zvyšující 

se tělesnou výškou i hmotností, která je vyjádřena také výrazně větším obvodem břicha. 

Bude tedy zajímavé porovnat tento jev se souborem chlapců s ADHD.  
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6.2 Charakteristiky souboru chlapců se syndromem ADHD  

 Pro soubor chlapců s ADHD jsme měli k dispozici data tělesných parametrů ve 

formě SD skóre, získaných zpracováním v programu RůstCZ a programu ANTROPO. Pro 

popis charakteristik souboru byl proveden Wilcoxonův párový robustní test. Stejně jako u 

výsledků testu kontrolního souboru, i zde byla použita Bonferroniho korekce. Po této 

korekci byl nalezen pouze jeden statisticky významný rozdíl (p<0,05) mezi parametry 

zpracovanými programem ANTROPO. Jedná se o biakromiální šířku ramen, kde hodnota 

mediánu SDS byla oproti normě vyšší (0,575 SDS; p = 0,0292). Žádný z rozdílů  

u tělesných parametrů porovnávaných s normou programu RůstCZ, nenabyl statistické 

významnosti. Výsledky shrnuje tabulka 6.2.1.  

Tabulka 6.2.1. Porovnání souboru chlapců s ADHD s normami z programu RůstCZ a ANTROPO 
 

Rozdíly mezi ADHD (n=40) a normou (mediány s kvartily) 
Wilcoxonův párový robustní test 

Proměnná ADHD 

Významnost 

rozdílu  

p-hodnota
a
 

Data RůstCZ 
  

BMI 0.015 (-0.815, 0.848) 19,9605 

Tělesná hmotnost -0.22 (-1, 0.805) 10,4989 

Tělesná výška -0.43 (-1.29, 0.115) 0,2370 

Obvod hlavy -0.345 (-0.875, 0.7) 6,4007 

Obvod paže 0.165 (-0.755, 0.97) 11,4927 

Obvod břicha -0.35 (-1.21, 0.548) 4,3114 

Obvod boků -0.305 (-1.1, 0.468) 6,7580 

Data ANTROPO 
  

Tělesná hmotnost -0.345 (-0.888, 0.593) 12,0098 

Tělesná výška -0.215 (-0.978, 0.46) 7,2840 

Délka horní končetiny -0.02 (-0.72, 0.833) 23,9281 

Délka dolní končetiny -0.21 (-0.885, 0.56) 6,4709 

Šířka ramen (a-a) 0.575 (-0.145, 1.68) 0,0292* 

Šířka pánve (ic-ic) 0.455 (-0.505, 1.51) 0,9771 

Šířka hrudníku (t-t) 0.31 (-0.323, 0.91) 2,2900 

Obvod břicha 0.155 (-0.353, 1.2) 1,4737 

Obvod gluteální -0.02 (-0.755, 0.975) 12,5383 

Obvod paže -0.115 (-0.91, 0.743) 17,6662 

Obvod stehna střední -0.705 (-1.6, 0.433) 0,1006 

Obvod lýtka maximální -0.07 (-0.823, 0.418) 10,5960 

Šířka epifýzy humeru 0.81 (-0.385, 1.68) 0,3744 

Šířka epifýzy femuru 0.09 (-0.41, 1.35) 6,7587 

Délka chodidla 0.05 (-0.698, 0.87) 18,2941 

Podíl kostry -0.15 (-0.868, 1.28) 19,9604 

Podíl svalu -0.57 (-1.15, 0.438) 2,3230 

Podíl tuku -0.035 (-0.315, 0.59) 5,7235 

a-Po aplikaci Bonferroniho korekce 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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I když další rozdíly nejsou statisticky významné, u parametrů hodnocených 

programem RůstCZ se hodnoty mediánů SD skóre většinou pohybují v záporných relacích 

(tělesná hmotnost, tělesná výška, obvod hlavy, obvod břicha a boků) a u dvou parametrů 

jsou mírně vyšší než nula (BMI a obvod paže). Co se týče parametrů porovnávaných 

s normou programu ANTROPO, nižší jsou hodnoty mediánu SDS pro tělesnou výšku, 

hmotnost, délky končetin, většinu obvodových rozměrů (kromě obvodu břicha) a také 

parametry tělesného složení. Vyšší hodnoty mediánu SDS můžeme najít u šířkových 

rozměrů, obvodu břicha a u délky chodidla. 

Chlapci s ADHD se ve valné většině parametrů neliší významně od starších  

i novějších normativů. Jeví se být spíše menší, s nižší tělesnou výškou, hmotností  

i obvodovými rozměry, ale přitom robustnější, a to jak na trupu, tak na končetinách, což 

reprezentuje šířka ramen a epifýzy humeru. Z klinického hlediska nepředstavují hodnoty 

mediánů SDS pro tělesné parametry významnou odchylku. Pouze u šířky dolní epifýzy 

humeru je hodnota 0,81 SDS nadprůměrná.  

 

6.3 Porovnání tělesných parametrů souboru chlapců se syndromem 
ADHD s kontrolním souborem 

Dalším úkolem mé diplomové práce bylo porovnat somatické charakteristiky 

chlapců s ADHD a kontrolního souboru chlapců ze základních škol ve věku 6,00-10,99 let. 

Pro tyto účely byla využita naměřená data kontrolního souboru převedená do formy SD 

skóre pomocí programu RůstCZ (Vignerová, Riedlová, Bláha 2005) a programu 

ANTROPO 2000.2 (Bláha, 2000). Data chlapců s ADHD byla získána přímo ve formě SD 

skóre pocházejících ze zmíněných programů pro hodnocení tělesných parametrů. 

Somatické parametry ve formě SD skóre pak byly porovnány pomocí Mann-Whitney 

robustního testu – výsledky shrnuje tabulka 6.3.1. 

Po Bonferroniho korekci bylo nalezeno osm statisticky významných odlišností 

mezi oběma soubory chlapců v sedmi tělesných parametrech (tělesná výška byla 

hodnocena dvakrát oběma počítačovými programy). Ve třech tělesných parametrech se 

přitom chlapci s ADHD lišili od kontrolních chlapců na vysoké hladině významnosti, a to 

v délce dolních končetin, ve středním obvodu stehna a v šířce dolní epifýzy humeru. Další 
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rozdíly byly nalezeny u tělesné výšky, obvodu hlavy, obvodu břicha a podílu svaloviny 

v tělesném složení. 

Tabulka 6.3.1. Rozdíly v tělesných parametrech ADHD souboru a kontrolního souboru  

Rozdíly mezi ADHD (n=40) a kontrolami (n=172) (mediány s kvartily) 
Mann-Whitney robustní test 

Proměnná ADHD (SDS) Kontroly (SDS) p-hodnota
a
 

Vek 9.17 (7.59, 10)  8.57 (7.63, 9.59)  10,6984 

Data RůstCZ 

BMI 0.015 (-0.815, 0.848)  0.115 (-0.533, 0.825)  18,42927 

Tělesná hmotnost -0.22 (-1, 0.805)  0.3 (-0.443, 0.915)  1,146522 

Tělesná výška -0.43 (-1.29, 0.115)  0.185 (-0.473, 0.75)  0,00884** 

Obvod hlavy -0.345 (-0.875, 0.7)  0.54 (0.0775, 1.12)  0,004238** 

Obvod paže 0.165 (-0.755, 0.97)  -0.055 (-0.843, 0.7)  8,302372 

Obvod břicha -0.35 (-1.21, 0.548)  0.295 (-0.263, 0.913)  0,039338* 

Obvod boků -0.305 (-1.1, 0.468)  -0.145 (-0.72, 0.5)  10,34189 

Data ANTROPO 

Tělesná hmotnost -0.345 (-0.888, 0.593)  0.285 (-0.433, 0.925)  0,410462 

Tělesná výška -0.215 (-0.978, 0.46)  0.45 (-0.22, 1.04)  0,025194* 

Délka horní končetiny -0.02 (-0.72, 0.833)  0.495 (-0.205, 1.07)  0,846196 

Délka dolní končetiny -0.21 (-0.885, 0.56)  0.62 (0.0375, 1.12)  0,00055*** 

Šířka ramen (a-a) 0.575 (-0.145, 1.68)  0.28 (-0.21, 1.11)  2,161718 

Šířka pánve (ic-ic) 0.455 (-0.505, 1.51)  0.465 (-0.215, 0.923)  16,5569 

Šířka hrudníku (t-t) 0.31 (-0.323, 0.91)  0.275 (-0.248, 0.975)  25,85159 

Obvod břicha 0.155 (-0.353, 1.2)  0.615 (0.08, 1.35)  2,201706 

Obvod gluteální -0.02 (-0.755, 0.975)  0.21 (-0.285, 0.975)  6,938386 

Obvod paže -0.115 (-0.91, 0.743)  0.085 (-0.565, 0.915)  3,12559 

Obvod stehna střední -0.705 (-1.6, 0.433)  0.37 (-0.313, 0.948)  0,00005*** 

Obvod lýtka maximální -0.07 (-0.823, 0.418)  0.25 (-0.445, 0.905)  0,407238 

Šířka epifýzy humeru 0.81 (-0.385, 1.68)  -0.46 (-1.01, 0.07)  0,00018*** 

Šířka epifýzy femuru 0.09 (-0.41, 1.35)  0.23 (-0.418, 0.753)  23,95523 

Délka chodidla 0.05 (-0.698, 0.87)  0.185 (-0.29, 0.785)  9,992502 

Podíl kostry -0.15 (-0.868, 1.28)  -0.265 (-0.853, 0.363)  4,741256 

Podíl svalu -0.57 (-1.15, 0.438)  0.09 (-0.33, 0.813)  0,04602* 

Podíl tuku -0.035 (-0.315, 0.59)  0.085 (-0.433, 1.02)  20,08659 

a-Po aplikaci Bonferroniho korekce 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Mezi parametry, které byly srovnávány s normou programu RůstCZ, a u kterých 

byly nalezeny významné rozdíly, patří tělesná výška, obvod hlavy a obvod břicha. Ve 

všech třech parametrech jsou chlapci s ADHD menší oproti kontrolnímu souboru. Medián 

SDS pro tělesnou výšku je u chlapců s ADHD -0,43 SDS a u kontrolních chlapců 0,185 

SDS. Obdobně je tomu u obvodu hlavy (ADHD soubor -0,345 SDS; kontrolní soubor 0,54 
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Graf 6.3.1 znázorňuje rozdíly v hodnotách mediánu SD skóre pro tělesné parametry 

hodnocené programem RůstCZ mezi oběma zkoumanými soubory chlapců. Chlapci 

s ADHD vykazují ve většině parametrů nižší SDS nežli kontrolní chlapci. Vyšší hodnotu 

SDS mají chlapci s ADHD oproti kontrolnímu souboru pouze pro obvod paže. ADHD 

chlapci jsou tedy v tomto srovnání celkově menší ale s objemnějšími horními končetinami. 

 

Graf 6.3.2. Mediány hodnot SDS tělesných parametrů z programu ANTROPO 

 

 

Graf 6.3.2 znázorňuje mediány SDS pro tělesné parametry hodnocené v programu 

ANTROPO. Soubor chlapců s ADHD opět vykazuje ve většině parametrů nižší hodnoty 

mediánu SDS nežli chlapci z kontrolního souboru. Mají spíše kratší končetiny s nižšími 

obvodovými parametry a tedy i nižší tělesnou výšku a tělesnou hmotnost. Vyšší hodnoty 

mediánu SDS můžeme u chlapců s ADHD najít v parametrech, jako je šířka ramen, šířka 

hrudníku, šířka dolní epifýzy humeru a podíl kostry v tělesném složení. Podíl kostry přitom 

souvisí právě s  hodnotami šířky dolní epifýzy humeru. Minimální rozdíly mezi oběma 

soubory jsou v šířce pánve. Jak již bylo uvedeno, statisticky významné jsou rozdíly 
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v tělesné výšce, délce dolní končetiny, šířce dolní epifýzy humeru, ve středním obvodu 

stehna a podílu svaloviny. Z klinického hlediska lze považovat hodnotu mediánu SDS pro 

šířku dolní epifýzy humeru u souboru chlapců s ADHD za nadprůměrnou (0,81 SDS).  

ADHD chlapci jsou ve většině tělesných parametrů menší než kontrolní soubor. 

Mají nižší tělesnou výšku s kratšími končetinami. Podíl svaloviny na celkové tělesné 

hmotnosti je významně nižší, což dokládají nižší obvodové hodnoty končetin. I obvod 

břicha je významně menší, ovšem to se neprojevilo na tělesné hmotnosti či podílu 

tělesného tuku. Podíl kosterní složky mají chlapci s ADHD relativně vyšší, k čemuž 

přispívá výrazně větší šířka dolní epifýzy humeru. To představuje naprosto opačný trend 

oproti kontrolnímu souboru. Obvod hlavy u dětí s ADHD je významně menší oproti 

kontrolnímu souboru, u kterého je naopak významně větší než norma. Absence ostatních 

rozměrů hlavy nám chybí k přesnějšímu porozumění této odlišnosti. 

K sestavení podrobnějšího antropologického profilu dětí s ADHD by bylo zapotřebí 

antropometrických údajů v absolutních hodnotách a ne pouze ve formě SD skóre. Některé 

parametry také chybí k lepšímu posouzení distribuce jednotlivých složek tělesného složení, 

zvláště tělesného tuku. 

 

6.4 Porovnání anamnestických údajů souboru chlapců s ADHD 
s kontrolním souborem 

Dalším úkolem bylo porovnání anamnestických údajů souboru chlapců s ADHD  

a kontrolního souboru, které byly získány dotazníkovou metodou. Do analýzy bylo 

zahrnuto celkem 22 položek, na které byly získány odpovědi od všech probandů z ADHD 

souboru. Dále byly vyřazeny ty dotazníky kontrolního souboru, kde se vyskytla chybějící 

odpověď pro vybrané položky. Celkově se tedy hodnotilo 46 dotazníků od chlapců 

s ADHD a 143 dotazníků od chlapců z kontrolního souboru. 

Nejprve byl použit Fisherův exaktní test v programu NCSS 2007 pro dotazníkové 

položky týkající se stravovacích návyků, druhu nápojů a přítomnosti závažného 

onemocnění. Po provedení Bonferroniho korekce vyšly tři statisticky významné rozdíly 

v odpovědích na otázky týkající se večeře, jídla navíc mimo hlavní uvedená jídla a pití čaje 
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jako nejčastějšího nápoje. Tabulka 6.4.1 poskytuje přehled o procentu kladných odpovědí 

z celkového počtu odpovědí na otázky. Procento záporných odpovědí zde není uvedeno.  

 

Tabulka 6.4.1. Procenta zastoupení pozitivních odpovědí na otázky v dotazníku 

 

Kontrolní soubor 
(%) 

ADHD soubor (%) p-value
a 

Snídá 69,3 19 0,4629 

Svačí dopoledne 75,1 23,3 2,2104 

Obědvá 75,7 22,8 0,2056 

Svačí odpoledne 72 23,8 10,229 

Večeří 75,7 14,8 0,0000*** 

Jídlo navíc 21,2 21,2 0,0000*** 

Pití ve škole 74,6 24,3 15,0000 

Voda 45,7 9 0,0954 

Mléko 19,6 6,3 15,000 

Limonáda 28 12,7 1,2732 

Džus 19,6 2,6 0,6106 

Čaj 14,3 12,7 0,0005*** 

Dieta 1,6 1,1 8,9515 

Ovoce/zelenina 10,2 8 0,0577 

Onemocnění 17,6 1,1 0,1070 

a-Po aplikaci Bonferroniho korekce 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Ze sta procent odpovědí (kladných i záporných) na otázku, zda dítě večeří, bylo 

75,7 % kladných odpovědi kontrolního souboru chlapců a 14,8 % kladných odpovědi 

chlapců s ADHD. Záporné odpovědi tvořily 9,5 % všech odpovědí a pocházely pouze od 

chlapců s ADHD. Chlapci s ADHD tedy večeří méně často než kontrolní chlapci. Další 

dotazníková otázka, kde se odpovědi u obou souborů významně lišily, byla otázka, zda dítě 

jí ještě nějaké další jídlo navíc kromě pěti základních jídel denně. Kladné odpovědi tvořily 

u obou skupin chlapců 21,2 % všech odpovědí, jak ukazuje tabulka 6.4.1. Záporné 

odpovědi u kontrolního souboru chlapců tvořily však 54,5 % všech odpovědí a od chlapců 

s ADHD pouze 3,2 %. Chlapci kontrolního souboru tedy méně často vyhledávají další jídlo 

mimo hlavní jídla než chlapci s ADHD. Konečně poslední statisticky významně se lišící 

odpovědi se týkaly druhu nápoje, který děti nejčastěji pijí. Tímto nápojem byl konkrétně 

čaj, kdy jej jako svůj nejčastěji požívaný nápoj uvedlo 19,6 % kontrolních chlapců a 2,6 % 

chlapců s ADHD z celkového počtu odpovědí. Kontrolní chlapci tedy pijí čaj častěji než 
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chlapci s ADHD. Nevíme ale, zda je čaj slazený nebo ne a jak se toto zjištění může odrážet 

v somatických parametrech. 

Další test, který byl proveden k porovnání anamnestických údajů z dotazníku, byl 

Chí-kvadrát test (χ2). Tento test byl použit na dotazníkové položky, na které existovaly 

více než dvě varianty jedné možné odpovědi. Otázky se týkaly délky kojení, počtu 

sourozenců, pořadí narození a času stráveném u televize a počítače. Tímto testem se 

v podstatě srovnávají poměry mezi počtem odpovědí od obou souborů chlapců. Odpovědi 

na dvě hodnocené položky přitom tímto testem vyšly jako statisticky významně se lišící 

mezi oběma skupinami chlapců a dvě nikoliv. 

První položka dotazníku, kde byly nalezeny významné odchylky v poměru 

odpovědí od chlapců s ADHD a kontrolních chlapců (p = 0,0003) se týká délky kojení. Na 

tuto odpověď existovaly v dotazníku 4 možné odpovědi, které pro účely analýzy byly 

redukovány pouze na tři kategorie: dítě bylo kojeno méně než tři měsíce, méně než šest 

měsíců a více než šest měsíců. Tabulka 6.4.2 a graf 6.4.1 shrnují výsledky chí-kvadrát 

testu. Vidíme, že poměry odpovědí jsou odlišné (zhruba 1:1, 2:1 a 5:1). Z toho vyplývá, že 

chlapci kontrolního souboru jsou déle kojení a že chlapci, kteří byli kojeni kratší dobu 

(tedy méně než šest měsíců), měli v rámci našeho výzkumu s větší pravděpodobností 

poruchu ADHD.  

Tabulka 6.4.2. Četnosti odpovědí týkajících se délky kojení 

Chí-kvadrát test  
Délka kojení 

Odpověď 
Kontrolní 

soubor 
ADHD 
soubor 

Celkem 

Méně než 3 měsíce 
19 17 36 

52,78% 47,22% 19,05% 

Méně než 6 měsíců 
18 9 27 

66,67% 33,33% 14,29% 

Více než 6 měsíců 
106 20 126 

84,13% 15,87% 66,67% 

Celkem 
143 46 189 

75,66% 24,34% 100,00% 

Tests of Independence: P-Value 0,0003 
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Na grafu 6.4.1 je možné vidět, že poměry počtu odpovědí u první a druhé kategorie 

(tedy kojení méně než tři a šest měsíců) si jsou bližší než poměr počtu odpovědí u třetí 

kategorie (kojení více než šest měsíců). Není zde tedy rovnováha v odpovědích mezi 

oběma soubory chlapců. Graf znázorňující zastoupení jednotlivých odpovědí v procentech, 

se nachází v příloze (graf 28, Přílohy III)  

Graf 6.4.1. Počty jednotlivých odpovědění – délka kojení 

 

 

Druhou položkou dotazníku, kde byly nalezeny významné odchylky (p = 0,0304) 

v poměru odpovědí od chlapců s ADHD a kontrolních chlapců, je počet sourozenců dítěte. 

Na tuto otázku odpovídali respondenti volně, tedy napsali číslo, odpovídající skutečnému 

počtu sourozenců. Absolutní hodnoty odpovědí se pohybovaly od nuly do šesti, tedy 

v našem vzorku se vyskytují děti, které nemají žádného sourozence, maximální počet 

sourozenců je šest. Pro účely testování byly vytvořeny tři kategorie: žádný sourozenec, 

jeden sourozenec a dva a více sourozenců. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce 6.4.3  

a zobrazeny v grafu 6.4.2. 

Poměry odpovědí v jednotlivých kategoriích se významně liší. Jak nám lépe 

naznačuje graf 6.4.2, poměry počtu odpovědí jsou zhruba 1:1, 4:1 a 4:1. Z tohoto vyplývá, 

že počet jedináčků je u obou souborů téměř vyrovnaný. U kontrolního souboru chlapců je 
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větší poměr těch, kteří mají více sourozenců. Procentuální zastoupení jednotlivých 

odpovědí znázorňuje graf v příloze (graf 27, Přílohy III). 

Tabulka 6.4.3. Četnosti odpovědí týkajících se počtu sourozenců 

Chí-kvadrát test  
Počet sourozenců 

Odpověď 
Kontrolní 

soubor 
ADHD 
soubor 

Celkem 

0 sourozenců 
17 13 30 

56,67% 43,33% 15,87% 

1 sourozenec 
92 24 116 

79,31% 20,69% 61,38% 

2 a více 
sourozenců 

34 9 43 

79,07% 20,93% 22,75% 

Celkem 
143 46 189 

75,66% 24,34% 100,00% 

Tests of Independence:  P-Value 0,0304 

  

Graf 6.4.2. Počty jednotlivých odpovědění – počet sourozenců 
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 Výsledky chí-kvadrát testu pro další dvě dotazníkové položky týkající se pořadí 

narození a počtu hodin týdně strávených u televize či počítače dokládají, že nebyla 

nalezena statistická významnost v rozdílech mezi oběma soubory chlapců (p = 0,4662;  

p = 0,0935). Příslušné tabulky a grafy, které shrnují výsledky chí-kvadrát testu pro tyto dvě 

dotazníkové položky, jsou k nahlédnutí v příloze (tabulka 37 a 38, graf 28-31, Přílohy III). 

Poslední analýzou, která byla provedena s anamnestickými údaji kontrolního  

a ADHD souboru, byl Mann-Whitney test.  Byl použit pro tři dotazníkové položky – pro 

porodní hmotnost, porodní délku a počet hodin za týden, které dítě věnuje sportu nebo jiné 

tělesné aktivitě. Test nepotvrdil statisticky významný rozdíl mezi oběma soubory chlapců 

v porodní hmotnosti a porodní délce. Statisticky signifikantní rozdíl se však ukázal v počtu 

hodin týdně strávených fyzickou aktivitou (sportem). 

Tabulka 6.4.4 nabízí přehled statistických údajů porodní hmotnosti. Porovnávané 

mediány hodnot porodní hmotnosti byly blízké, kontrolní chlapci 3,50 kg, ADHD chlapci 

3,31 kg. Průměrná porodní hmotnost kontrolního souboru chlapců byla 3,47 kg a u souboru 

chlapců s ADHD 3,37 kg. Tyto hodnoty se od sebe statisticky významně neliší  

(p = 0,1856). Výsledek také znázorňuje graf 6.4.3.  

Tabulka 6.4.4. Souhrnná statistika Mann-Whitney test pro porodní hmotnost 

Souhrnná statistika pro porodní hmotnost (kg) 

 

Kontrolní 
soubor 

ADHD soubor 

Počet probandů 143 46 

Průměr 3,47 3,37 

Medián 3,50 3,31 

Směrodatná odchylka 0,51 0,51 

Minimum 1,89 2,23 

Maximum 5,12 4,25 

Dolní kvartil 3,10 2,93 

Horní kvartil 3,82 3,75 

Šikmosti (skewness) -0,11 0,14 

Stnd. skewness -0,55 0,38 

Špičatost (kurtosis) 0,79 -0,74 

Stnd. kurtosis 1,92 -1,02 

P-value = 0,1856 
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Graf 6.4.3. Krabicový graf – porodní hmotnost (kg) u kontrolního soubor (ADHD=0) a souboru chlapců 

s ADHD (ADHD=1) 

 

 

Rozdíly v porodní délce u chlapců s ADHD a kontrolních chlapců se také 

neukázaly být statisticky významné (p = 0,859). Hodnota mediánu kontrolního souboru 

byla shodná jako u souboru chlapců s ADHD, tedy 51 cm. Průměrná porodní délka  

u kontrolních chlapců činila 50,75 cm a u chlapců s ADHD 49,22 cm. Výsledky shrnuje 

tabulka 6.4.5 a znázorňuje graf 6.4.4 

Tabulka 6.4.5. Souhrnná statistika Mann-Whitney test pro porodní délka 

Souhrnná statistika pro porodní délku (cm) 

 

Kontrolní soubor ADHD soubor 

Počet probandů 143 46 

Průměr 50,75 49,22 

Medián 51 51 

Směrodatná odchylka 2,26 5,98 

Minimum 42 29 

Maximum 58 54 

Dolní kvartil 50 49 

Horní kvartil 52 52 

Šikmosti (skewness) -0,82 -2,66 

Stnd. skewness -3,99 -7,36 

Špičatost (kurtosis) 3,36 6,88 

Stnd. kurtosis 8,19 9,52 

P-value = 0,859 
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Graf 6.4.4. Krabicový graf – porodní délka (cm) u kontrolního souboru (ADHD=0) a souboru chlapců 

s ADHD (ADHD=1) 

 

 

Posledním sledovaným anamnestickým údajem byla fyzická aktivita (sport) dítěte 

v hodinách za týden. Zde test určil statisticky významný rozdíl mezi oběma soubory 

chlapců (p = 0.00015). Hodnota mediánu činila u kontrolního souboru 7 hodin týdně  

a u ADHD chlapců 5 hodin týdně. Kontrolní soubor chlapců průměrně věnoval fyzické 

aktivitě 7,28 hodin týdně, zatímco chlapci s ADHD pouze 5,83 hodin týdně. Statistické 

údaje shrnuje tabulka 6.4.6. Výsledky také znázorňuje graf 6.4.5. 

Tabulka 6.4.6. Souhrnná statistika Mann-Whitney test pro tělesnou aktivitu (sport) 

Souhrnná statistika pro tělesnou aktivitu a sport 
(hod/týd) 

 

Kontrolní 
soubor 

ADHD 
soubor 

Počet probandů 143 46 
Průměr 7,28 5,83 
Medián 7 5 
Směrodatná odchylka 3,62 4,19 
Minimum 0 2 
Maximum 26 25 
Dolní kvartil 5 4 
Horní kvartil 9 7 
Šikmosti (skewness) 1,92 2,79 
Stnd. skewness 9,38 7,73 
Špičatost (kurtosis) 6,27 9,72 
Stnd. kurtosis 15,31 13,46 
P-value = 0,00015 

29 34 39 44 49 54 59
porDel

ADHD=0

ADHD=1
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Graf 6.4.5. Krabicový graf – fyzická aktivita (hod/týd) u kontrolního souboru (ADHD=0) a souboru chlapců 

s ADHD (ADHD=1) 

  

Celkem bylo testováno dvacet dva dotazníkových položek. Porovnáním získaných 

anamnestických údajů souboru chlapců s ADHD a kontrolního souboru chlapců byly 

získány prezentované výsledky. Ty naznačují, že se soubor chlapců s ADHD ve většině 

položek významně od kontrolního souboru neliší. Některé statisticky významné rozdíly se 

však našly. Dle těchto výsledků prezentovaný soubor chlapců s ADHD oproti kontrolnímu 

souboru méně často večeří, zato častěji vyhledává jídlo mimo hlavní denní jídla a méně 

často pije jako hlavní nápoj čaj. Zdá se také, že chlapci, kteří jsou méně kojeni, jsou s větší 

pravděpodobností právě chlapci s ADHD a ti také oproti kontrolnímu souboru mívají 

menší počet sourozenců. Dále chlapci s ADHD stráví méně hodin za týden sportem či 

jinou tělesnou aktivitou. 

 

6.5 Anamnestické údaje kontrolního souboru ve vztahu k tělesnému 
složení 

Další analýza zpracovává pomocí vícerozměrné regresní analýzy s redukcí 

dimenzionality (model O2PLS) anamnestické údaje z dotazníků kontrolního souboru ve 

vztahu k tělesnému složení. Tímto bychom chtěli prokázat vztah informací o stravovacích 

a pohybových návycích, porodních parametrech, komplikacích či údajích o výživě kojence 

a dalších socioekonomických faktorech k tělesným charakteristikám, konkrétně 

k tělesnému složení. Byly použity anamnestické údaje 168 chlapců kontrolního souboru, 
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kteří odpověděli na většinu položek dotazníku pro rodiče a děti. Pro každého z chlapců 

byly vypočítány hodnoty tělesného složení dle Matiegkovy metody v programu 

ANTROPO. Pro tuto analýzu byly použity hodnoty tělesného složení v procentech celkové 

tělesné hmotnosti. Tuto analýzu jsme nemohli provést u souboru chlapců s ADHD, protože 

data byla anonymizována a nebylo možné přiřadit konkrétní odpovědi na dotazníkové 

položky ke konkrétním tělesným parametrům. 

Před vytvořením modelu byla zjištěna tzv. významnost proměnné pro projekci 

(variable importace in the projection, VIP) u všech anamnestických údajů získaných 

z dotazníků. Tímto výpočtem bylo určeno, která proměnná bude do modelu zařazena  

a která ne. Do modelu bylo na konci zařazeno šest proměnných – šest dotazníkových 

položek: přítomnost porodních komplikací, jídlo navíc, které dítě přijme mimo pět 

hlavních jídel, vybíravost (zda dítě je, či není vybíravé v jídle), pořadí narození  

(z kolikátého porodu je dítě narozené), vzdělání matky a odkdy začalo být dítě 

přikrmováno (rozumí se příkrm vedle kojení). 

Tento model sestává z jedné relevantní komponenty, která vysvětluje variabilitu 

sdílenou mezi y a x. Výsledek nám ukazuje, jak moc koreluje y s x. Analýza je přitom 

obousměrná, z x lze predikovat y a naopak.  

Tabulka 6.5.1 představuje výsledky analýzy vztahu mezi tělesným složením  

a anamnestickými údaji. Korelace je vyjádřena jako korelační koeficient (R) proměnných 

se společnou prediktivní komponentou. Každý korelační koeficient pak má svou 

statistickou významnost (p). Nejtěsněji pak koreluje počátek přikrmování, dále pořadí 

narození dítěte, vzdělání matky a pokrm navíc mimo pět základních denních jídel. 

Vybíravost a porodní komplikace již korelují volněji. Co se týče tělesného složení, 

nejvýznamnější se ukázala tuková složka, dále pak složka svalová. Korelace skeletální 

složky nevyšla jako statisticky významná, avšak přispěla ke konstrukci modelu. 

 

 

 



58 
 

Tabulka 6.5.1. Vícerozměrná regresní analýza s redukcí dimenzionality (model ortogonálních projekcí do 

latentní struktury – O2PLS) 

Vztah mezi tělesným složením a anamnestickými údaji 

  

  Prediktivní komponenta 

Komponenta tělesného složení a 

anamnestických údajů 

  
Vysvětlená variabilita = 9.5% (7.7%) 

  

Proměnná P
ar

am
et

ra  

P
ar

am
et

r 
/9

5
%

 C
Ib

 

R
c  

X
 

Porodní komplikace 0,251 1,31 0,300 * 

Jídlo navíc 0,307 1,72 0,367 ** 

Vybíravost -0,199 -1,20 -0,233 * 

Pořadí narození 0,511 1,91 0,605 ** 

Vzdělání matky -0,414 -4,16 -0,495 ** 

Přikrmování (od kdy) -0,615 -5,15 -0,724 ** 

Y
 

Kostra % -0,577 -0,73 -0,301   

Svaly % -0,563 -1,05 -0,271 * 

Tuk % 0,597 1,72 0,350 ** 

a-komponentní váha prediktivní komponenty vyjádřená jako regresní 

koeficient; b-konfidenční interval; c-komponentní váha prediktivní 

komponenty vyjádřená jako korelační koeficient jednotlivých 

proměnných s prediktivní komponentou 

*p<0.05, **p<0.01;  

Hodnoty v závorkách představují vysvětlovanou variabilitu po 

provedení cross-validace. 

 

 

Další tabulky (tabulka 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4) nám již představují výsledky analýzy 

vztahu mezi jednotlivými složkami tělesného složení a anamnestickými údaji. Jak již bylo 

vyjádřeno v předchozí tabulce (6.5.1), tuková složka tělesného složení má protichůdný vliv 

oproti složce svalové a kosterní. 

Tabulka 6.5.2 ukazuje vztah kosterní složky tělesného složení (závislá proměnná) 

v procentech tělesné hmotnosti a anamnestických údajů (nezávislá proměnná). Negativní 

korelaci nalézáme u porodních komplikací, u jídla navíc a u pořadí narození. To tedy 

znamená, že přítomnost porodních komplikací, přijímání dalšího pokrmu mimo hlavní jídla 
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a pozdější pořadí narození souvisí s nižším procentem kosterní složky. Naopak pozitivní 

korelace byla nalezena u vybíravosti, vzdělání matky a u doby započetí přikrmování. 

Tabulka 6.5.2. Vztah kosterní složky tělesného složení v procentech a anamnestických údajů. 
 

Vztah mezi podílem kostry (%) a nezávislými 
proměnnými (anamnestické údaje) 

  
Vysvětlovaná (závislá) 

proměnná: kostra (%) 

 

Vysvětlená variabilita = 9.1% 
(7.7%) 

Vysvětlující 

(nezávislá) 

proměnná R
eg

re
ss

io
n

 
co

ef
fi

ci
en

t 

R
eg

re
ss

io
n

 
co

ef
fi

ci
en

t  
/9

5
%

 C
I 

Porodní komplikace -0,073 ** -2,18 

Jídlo navíc -0,071 * -1,40 

Vybíravost 0,059 ** 2,25 

Pořadí narození -0,137 ** -2,04 

Vzdělání matky 0,089 ** 2,67 

Přikrmování (od kdy) 0,162 ** 1,59 

 

Obdobné výsledky nám přináší analýza vztahu mezi svalovou složkou tělesného 

složení v procentech tělesné hmotnosti (závislá proměnná) a anamnestickými údaji 

(nezávislá proměnná). Tyto výsledky jsou zobrazeny v tabulce 6.5.3. Opět vidíme 

negativní korelaci s přítomností porodních komplikací, jídla navíc a pořadím narození 

dítěte. Naopak vybíravost v jídle, vzdělání matky a počátek přikrmování přispívá pozitivně 

k procentu svalové složky.  

Poslední tabulka (6.5.4) shrnuje vztah mezi procentem tukové složky v tělesném 

složení (závislá proměnná) a uvedenými anamnestickými údaji (nezávislá proměnná). 

Oproti předchozím výsledkům zde je korelace opačně orientovaná. Vyšší podíl tukové 

složky na tělesném složení (na celkové tělesné hmotnosti) je ve vztahu s porodními 

komplikacemi, přijímáním jídla navíc (mimo pět základních jídel) a s pořadím narození 

dítěte. Naopak vybíravost v jídle, vzdělání matky a doba započetí přikrmování je spojeno 

s nižším procentem tuku. 
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Tabulka 6.5.3. Vztah svalové složky tělesného složení v procentech a anamnestických údajů 
 

Vztah mezi podílem svalů (%) a nezávislými 
proměnnými (anamnestické údaje) 

  Vysvětlovaná (závislá) 

proměnná: svaly (%) 

 

Vysvětlená variabilita = 7.2% 
(6.1%) 

Vysvětlující 

(nezávislá) 

proměnná R
eg

re
ss

io
n

 
co

ef
fi

ci
en

t 

R
eg

re
ss

io
n

 
co

ef
fi

ci
en

t  
/9

5
%

 C
I 

Porodní komplikace -0,071 * -1,54 

Jídlo navíc -0,069 * -1,56 

Vybíravost 0,058 ** 2,20 

Pořadí narození -0,133 ** -2,27 

Vzdělání matky 0,087 ** 1,85 

Přikrmování (od kdy) 0,157 ** 1,89 

 

Tabulka 6.5.4. Vztah tukové složky tělesného složení v procentech a anamnestických údajů 
 

Vztah mezi podílem tuku (%) a nezávislými 
proměnnými (anamnestické údaje) 

  
Vysvětlovaná (závislá) 

proměnná: tuk (%) 

 

Vysvětlovaná variabilita = 
12.2% (9.4%) 

Vysvětlující 

(nezávislá) 

proměnná 

R
eg

re
ss

io
n

 
co

ef
fi

ci
en

t 

R
eg

re
ss

io
n

 
co

ef
fi

ci
en

t 
/9

5
%

 C
I 

Porodní komplikace 0,076 * 1,34 

Jídlo navíc 0,073 * 1,22 

Vybíravost -0,062 ** -2,00 

Pořadí narození 0,142 ** 1,90 

Vzdělání matky -0,092 * -1,35 

Přikrmování (od kdy) -0,167 ** -1,70 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že porodní komplikace úzce korelují s podílem kosterní 

složky tělesného složení (v procentech), a to ve smyslu negativním. Podobně, ale již 

poněkud méně významně, negativně korelují s procentem svalové hmoty. K čemu však 

přispívají pozitivně, to je procento tuku. Obdobné působení nalezneme i u položky jídlo 

navíc, tedy jídlo, které dítě přijímá mimo pět hlavních jídel za den. I pořadí narození 

vykazuje takovouto korelaci. Čím více sourozenců se narodilo dříve než daný jedinec, tím 

více klesá procento kosterní složky a svalů a zvyšuje se procento tuku.  

 Pokud je dítě vybíravé, přispívá to významně pozitivně k podílu kosterní složky  

a svalové hmoty a naopak se snižuje procento složky tukové. Vzdělání matky, jak se zdá, 

také úzce koreluje v pozitivním smyslu s podílem kosterní a svalové složky tělesného 

složení. Čím vyšší má matka vzdělání, tím se také snižuje podíl tukové složky v tělesném 

složení. Takto úzce koreluje i doba počátku přikrmování dítěte. Pozdější počátek 

přikrmování pozitivně koreluje s procentem kosterní a svalové složky a negativně koreluje 

s procentem tuku. 
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7 Diskuze 

 Problematika diagnózy ADHD je velice široká a stále je na ni zaměřena pozornost 

odborníků. Mnohé studie přinášejí řadu nových poznatků, týkajících se zatím ne zcela 

objasněné etiologie, souvisejících příznaků a komorbidit či diagnostiky a léčby. 

V posledních letech se snaží řada autorů objasnit, zda může ADHD také souviset se 

specifickým tělesným růstem. Ve své diplomové práci navazuji na pilotní studii vedenou 

na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Ptacek et al. (2009) porovnávali chlapce 

s ADHD s populační normou. Chlapci s ADHD měli oproti normě nižší tělesnou výšku  

a obvod hlavy a naopak vyšší hodnoty procenta tuku a obvodu břicha. Významným 

faktorem, který autoři také zohlednili, je medikace (užívání methylfenidátu). Chlapci, kteří 

byli farmakologicky léčeni, měli oproti neléčeným chlapcům nižší hodnoty procenta 

tělesného tuku a středního obvodu stehna. Autoři to připisují možnému vlivu vedlejších 

účinků léků, mezi které může patřit snížená chuť k jídlu. Jiné významné rozdíly nalezeny 

nebyly.   

Ve své práci navazuji na zmíněnou pilotní studii (Ptacek et al., 2009), a proto jsem 

se zaměřila na oblast somatických charakteristik chlapců s ADHD, kteří nejsou 

farmakologicky léčeni. Dle návrhu autorů pilotní studie jsem zkoumala také anamnézu 

chlapců s ADHD týkající se například porodních parametrů, stravovacích návyků anebo 

fyzické aktivity.  

Většina studií, které se zabývaly tělesnými odlišnostmi v souvislosti s ADHD, se 

zaměřovala pouze na hodnocení tělesné výšky, tělesné hmotnosti a BMI. Autoři studií pak 

většinou použili k  porovnání  populační normy podobně jako v pilotní studii Ptacek et al. 

(2009). Někteří autoři však použili k porovnání dat také kontrolní soubor, který mohl lépe 

zastoupit někdy již zastaralá referenční data a také data, která normativní soubory 

nenabízejí (např. Spencer, Biederman, Wilens, 1998; Hanc, Cieslik, 2008; Biederman  

et al., 2010). Jedním z cílů mé práce bylo sestavení kontrolního souboru chlapců ve věku 

6,00 – 10,99 let, který by lépe odrážel současný stav české dětské populace a poskytl by 

širší spektrum tělesných parametrů, než nabízí populační norma z Celostátního 

antropologického výzkumu 2001.  
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Kontrolní soubor chlapců byl porovnán celkem se třemi referenčními soubory - 

v programu RůstCZ (Vignerová, Riedlová, Bláha, 2005), v programu ANTROPO (Bláha, 

2000) a s S-souborem, který byl sestaven náhodným výběrem dat ze semilongitudinální 

studie (Bláha et al., 2006). Výsledky těchto srovnání nejsou zcela homogenní. Dle 

programu RůstCZ, který používá nejaktuálnější normativy z CAV 1991 a 2001, se chlapci 

významně liší ve větším obvodu břicha a hlavy. Dále mají (na nižší hladině významnosti) 

vyšší tělesnou hmotnost, ale ne BMI. Proto může být překvapivý nález významně vyššího 

BMI a tělesné hmotnosti v porovnání s S-souborem. Toto může být považováno za 

výsledek zvyšujícího se výskytu nadváhy a obezity u dětí, podobně jak to uvádějí 

Vignerová et al. (2006) právě u skupiny chlapců od 6,00-10,99 let. Avšak vzhledem 

k tomu, že v porovnání s normou z roku 1991 (RůstCZ), která by měla být přísnější, se 

významně vyšší hodnoty BMI neprokázaly, hovoří to spíše pro nižší výskyt nadměrné 

tělesné hmotnosti u našeho kontrolního souboru. 

Norma programu ANTROPO a porovnání s S-souborem nám umožnila porovnání  

i dalších tělesných parametrů. Zde můžeme vidět určitý trend vývoje těchto rozměrů od 

osmdesátých let přes léta devadesátá až do současnosti. Výsledky naznačují přetrvávající 

sekulární trend tělesné výšky. Kontrolní soubor je oproti referenčním datům celkově vyšší, 

těžší, robustnější, s většími tělesnými obvody. S většími obvodovými rozměry dolních 

končetin mohou souviset vyšší hodnoty SDS pro podíl svaloviny. Podobně výsledky 

poukazující na významně menší šířku dolní epifýzy humeru mohou souviset s významně 

nižším podílem kosterní složky tělesného složení. Ani přes zvýšenou tělesnou hmotnost, 

BMI a obvodové rozměry, zvláště obvod břicha, se podíl tělesného tuku významně nelišil. 

Zajímavé jsou výsledky týkající se horní končetiny, kdy výška bodů akromiale a daktylion 

je významně vyšší, horní končetina je významně delší, ale přitom méně robustní, což 

reprezentují nižší hodnoty šířky dolní epifýzy humeru a nezměněný obvod paže.  

Další výsledek, který byl v rozporu s očekávaným vlivem sekulárního trendu, je 

významně kratší délka nohy oproti S-souboru. Vignerová et al. (2006) uvádí v rámci 

výsledků CAV 2001, že rozměry nohy se za posledních dvacet let významně nezměnily. 

Při porovnávání našeho kontrolního souboru s normami z osmdesátých let měli chlapci 

významně větší délku chodila, ale v porovnání s S–souborem naopak menší. Zdá se tedy, 

že za posledních deset let se mohla délka chodidla spíše zmenšovat, a to i přes zvětšující se 

celkovou délku končetin. Otázkou zůstává, zda to může mít souvislost např. s odlišnou 
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formou tělesné aktivity či změnou v obouvání dětí, nebo je tento výsledek způsoben 

chybou měření. 

Somatický růst dětí s ADHD byl často zkoumán ve vztahu k užívání léků, 

konkrétně methylfenidátu. Řada studií potvrdila možný vliv medikace na zpomalení 

tělesného růstu a deficit tělesné hmotnosti zvláště v prvních měsících po započetí léčby 

(Spencer, Biederman, Wilens, 1998; Poulton, Cowell, 2003; Zachor et al., 2006; Spencer et 

al., 2006; Faraone, Giefer, 2007). Spencer, Biederman a Wilens (1998) ve své práci však 

naznačili, že růstový deficit by mohl být specifickým projevem syndromu ADHD. Pilotní 

studie (Ptacek et al., 2009) tedy porovnávala farmakologicky léčené a neléčené chlapce 

s ADHD. Nalezeny byly rozdíly v procentech tělesného tuku a ve středním obvodu stehna, 

avšak ne v tělesné výšce či tělesné hmotnosti a BMI. Jak již bylo uvedeno, celkově (bez 

ohledu na mediakci) se však chlapci s ADHD lišili od normy právě v tělesné výšce, 

obvodu hlavy, procentu tělesného tuku a obvodu břicha. Ve své diplomové práci jsem pak 

k analýze měla k dispozici data chlapců s ADHD, kteří farmakologicky léčeni nejsou. 

Proto je zde vliv medikace vyloučen. 

Dalším cílem mé práce bylo vyhodnotit rozdíly v tělesném profilu mezi chlapci  

s ADHD a kontrolním souborem a sestavit antropologický profil pacientů s ADHD. Dle 

výsledků předchozích studií byly pro tuto práci stanoveny dvě hypotézy: 1. Na základě 

pravděpodobného odlišného tělesného vývoje budou chlapci s ADHD vykazovat v 

porovnání s kontrolním souborem znaky růstové retardace. 2. Chlapci s ADHD budou mít 

oproti kontrolnímu souboru vyšší hmotnostní parametry s vyšším podílem tělesného tuku s 

odlišnou formou jeho distribuce. 

Výsledky, které byly získány porovnáním souboru neléčených chlapců s ADHD  

a kontrolního souboru chlapců z pražských základních škol, vykazují některé rozdíly 

v tělesných parametrech. Po Bonferroniho korekci byly zaznamenány statisticky významné 

rozdíly hned v několika tělesných parametrech. S vysokou statistickou významností měli 

chlapci s ADHD kratší dolní končetiny a střední obvod stehna. Tento výsledek není ve 

shodě s pilotní studií a jiné studie tyto parametry nezkoumaly. Naproti tomu mají děti 

s ADHD vysoce významně větší šířku dolní epifýzy humeru, což hovoří pro robustnější 

horní končetiny, ale obvod paže se přitom významně neliší. Autoři pilotní studie také 

zaznamenali rozdíly v tomto tělesném parametru, avšak blíže se k němu nevyjadřují 
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(Ptacek et al., 2009). Další významné rozdíly poukazují na sníženou tělesnou výšku, která 

souvisí i se zmíněnou kratší délkou dolních končetin a je ve shodě s výsledky pilotní studie 

(Ptacek et al., 2009), ale v rozporu s jinými studiemi, kde byla tělesná výška neléčených 

dětí s ADHD dokonce vyšší oproti normě (Hanc, Cieslik, 2008; Swanson et al. 2006). 

Chlapci s ADHD měli také významně menší obvod hlavy obdobně jako v pilotní studii, 

kde je tento rozměr spojován s celkovou růstovou retardací a s vývojem CNS, ale autoři 

naznačují potřebu zhodnocení i dalších rozměrů hlavy (Ptacek et al., 2009), které ovšem 

pro tuto diplomovou práci nebyly k dispozici. Chlapci s ADHD měli dle našich výsledků 

také menší obvod břicha. Toto zjištění není ve shodě s pilotní studií a další ukazatele stavu 

výživy včetně podílu tělesného tuku a BMI se významně od kontrolního souboru nelišily. 

Zde se tedy hypotéza nepotvrdila. Rozdíly v tělesném složení byly významné pouze  

u podílu svalové komponenty, kdy chlapci s ADHD mají svaloviny méně než kontrolní 

chlapci. To dobře dokládá menší obvod stehna. Opět to pouze vyvrací očekávání, že 

hyperaktivní děti, které jen těžko zůstávají v klidu, mají méně tuku a více svaloviny. 

Hypotéza o růstových odlišnostech dětí s ADHD jako specifickém projevu syndromu 

ADHD (Spencer, Biederman, Wilens, 1998), a ne jako pouhém vedlejším efektu 

farmakologické léčby, je výsledky této diplomové práce podpořena. Soubor dětí s ADHD 

není farmakologicky léčen, a přesto vykazuje odlišnosti v tělesných parametrech oproti 

kontrolnímu souboru. K sestavení podrobnějšího antropologického profilu dětí s ADHD by 

bylo nutné mít k dispozici také data somatických parametrů v absolutních hodnotách a ne 

pouze ve formě SD skóre.  

U obou souborů chlapců byly kromě tělesných parametrů získány anamnestické 

údaje pomocí dotazníků pro rodiče a děti. Zjišťovány byly informace týkající se porodních 

parametrů, porodu, kojení, počtu sourozenců, stravovacích návyků, fyzické aktivity, 

sledování televize či trávení času u počítače a vzdělání rodičů. Cílem bylo vyhodnotit 

rozdíly anamnestických údajů z dotazníků mezi oběma soubory chlapců. V souvislosti 

s tím byly stanoveny hypotézy. Jedna z hypotéz byla, že chlapci s ADHD budou oproti 

kontrolnímu souboru vykazovat odlišnosti v porodních parametrech. Poslední hypotéza 

říká, že budou nalezeny vazby mezi vyššími hmotnostními parametry a odlišnými 

stravovacími návyky chlapců s ADHD. 

Bylo publikováno několik studií zabývajících se vztahem symptomů ADHD 

k porodním parametrům, stravovacím návykům, délce kojení a dalším faktorům. V první 
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řadě naše hypotéza, že chlapci s ADHD budou oproti kontrolnímu souboru vykazovat 

odlišnosti v porodních parametrech, se nepotvrdila. Chlapci s ADHD se od kontrolního 

souboru významně nelišili ani v porodní hmotnosti, ani v porodní délce. Toto se shoduje 

např. s výsledky finské studie (Lahti et al., 2006), kde také nebyla potvrzena souvislost se 

symptomy ADHD a nízkou porodní váhou či délkou. Jiné studie naopak určitou souvislost 

nalezly. Heinonen et al. (2010) prezentoval výsledky, kde děti malé ke svému gestačnímu 

věku měly větší riziko přítomnosti symptomů ADHD a přítomnost těchto symptomů se 

zvyšovala se snižujícím se SD skóre pro porodní hmotnost. Pozitivní výsledky přinášejí 

také některé studie zaměřující se na předčasně narozené děti s velmi nízkou porodní váhou 

(Anderson et al., 2011). 

Další statisticky významný rozdíl mezi souborem chlapců s ADHD a kontrolním 

souborem se týká délky kojení. Výsledky naznačují, že děti, které jsou méně kojené, mají 

větší pravděpodobnost přítomnosti ADHD diagnózy. Podobné výsledky přináší i Julvez  

et al. (2007), jež uvádí, že riziko ADHD se snižuje s prodlužující se dobou kojení a doba 

kojení delší než 12 týdnů má protektivní tendenci vzhledem k symptomům ADHD. To se 

dá vysvětlit faktem, že mateřské mléko obsahuje mnoho živin důležitých pro správný 

vývoj CNS, dále pak pozitivním vlivem kontaktu dítěte s matkou (Feldman, Eidelman, 

2003). 

Jedním z faktorů, o kterém se autoři pilotní studie domnívali, že by mohl přispívat 

k odlišnostem v tělesné hmotnosti a dalších ukazatelích výživy, jsou stravovací návyky 

dětí s ADHD. Některé studie prokázaly, že impulzivní jedinci mají sklon k příjmu většího 

množství kalorií a k nadváze (Guerrieri, Nederkoom, Jansen, 2009; Guerrieri et al., 2009). 

Pomocí analýzy odpovědí na dotazníkové položky týkající se stravování byly nalezeny 

statisticky významné rozdíly ve třech položkách. Chlapci s ADHD  večeří méně často než 

chlapci kontrolního souboru, zato ale častěji konzumují ještě jiné jídlo kromě pěti 

základních jídel denně. Kontrolní chlapci pak častěji uvedli čaj jako nejpreferovanější 

nápoj. Jiné rozdíly nebyly nalezeny. Stravovacími návyky dětí s ADHD se zabývaly i další 

studie. Např. Chen et al. (2004) porovnávali příjem jednotlivých živin skrze tří denní 

záznamy o stravě dítěte. Děti s ADHD měly v porovnání s kontrolními dětmi vyšší příjem 

železa a vitaminu C, ale jiné rozdíly nalezeny nebyly a příjem kalorií byl u obou skupin 

stejný. Tyto látky mohou hrát roli při produkci neurotransmiterů. Azadbakht  

a Esmaillzadeh (2012) v nedávné době prezentovali výsledky porovnávání stravovacích 
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návyků dětí v Íránu. Byla zde popisována vazba mezi ADHD a dvěma konkrétními 

stravovacími vzorci, které se vyznačovaly stravou bohatou na cukry a výrobky typické pro 

rychlé občerstvení (pizza, masné výrobky, omáčky, limonády, sladké džusy). To by mohlo 

podporovat i moje výsledky, kdy děti s ADHD vyhledávají další jídlo navíc (možná různé 

sladkosti a jiné dobroty), ale přitom již odmítají doma večeřet. 

 V neposlední řadě byl nalezen rozdíl v udávaném počtu sourozenců mezi souborem 

chlapců s ADHD a kontrolním souborem. Výsledky ukazují, že chlapci s ADHD 

v prezentovaném souboru měli méně často větší počet sourozenců a jsou spíše jedináčci, 

nebo mají jednoho sourozence. Nakonec byl nalezen také rozdíl v počtu hodin týdně 

strávených fyzickou aktivitou, především sportem. Kontrolní soubor chlapců věnoval 

fyzické aktivitě týdně vyšší počet hodin nežli chlapci s ADHD. Podobně hovoří i výsledky, 

které nedávno publikoval Lingineni et al. (2012). Byla zkoumána taktéž spojitost ADHD 

se socioekonomickými faktory, rodinnými poměry a s účastí na sportovních aktivitách či 

sledováním televize a hraním videoher. Děti, které sledovaly televizi více než jednu hodinu 

denně, měly větší šanci být diagnostikovány pro ADHD a naopak u těch dětí, které více 

sportovaly, bylo riziko nižší.  Shoda s našimi výsledky je částečná, protože rozdíly mezi 

souborem chlapců s ADHD a kontrolními chlapci v množství času stráveném u televize či 

počítače se nenašly. Co se týče sportování či jiné fyzické aktivity, Lingineni et al (2012) 

správně podotýká, že méně sportovních aktivit může být spíše důsledkem přítomnosti 

ADHD u dítěte než rizikovým faktorem. Děti, které mají potíže s udržením pozornosti, 

dodržováním pravidel a plněním zadaných úkolů, mohou být hůře tolerovány např. v rámci 

různých sportovních klubů, oddílů či zájmových kroužků právě pro své problémy 

s chováním. Podobně by tomu mohlo být i u dalších zkoumaných faktorů. Například nižší 

počet sourozenců u dětí s ADHD je patrně důsledkem náročnější péče o takové děti, kdy 

možná rodiče více zvažují další rodičovství. 

Další hypotéza, kterou jsem si stanovila, se týkala vztahu ukazatelů stavu výživy  

a stravování dětí s ADHD: budou nalezeny vazby mezi vyššími hmotnostními parametry  

a odlišnými stravovacími návyky chlapců s ADHD. Tato hypotéza je závislá na hypotéze 

předešlé, tedy, že budou mít chlapci s ADHD vyšší parametry týkající se tělesné 

hmotnosti. Tuto hypotézu však výsledky vyvrátily, a proto ani moje další hypotéza nemůže 

být potvrzena. Chlapci s ADHD neměli statisticky významně vyšší ani tělesnou hmotnost, 

ani BMI, obvod paže či boků, a ani podíl tělesného tuku. Spíše naopak, i když statisticky 
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nevýznamně, chlapci s ADHD měli většinou hodnoty SDS pro tyto parametry nižší než 

kontrolní soubor. Rozdíly však byly nalezeny u obvodu břicha a středního obvodu stehna. 

U obou parametrů ale vykazovali chlapci s ADHD také nižší hodnoty SD skóre než 

kontrolní soubor. Pokud mají chlapci s ADHD nižší hmotnostní parametry i další ukazatele 

výživy, mají tedy odlišné stravovací návyky nežli kontrolní chlapci, např. jedí méně? 

Z porovnání anamnestických údajů vyplývá, že opravdu chlapci s ADHD z našeho souboru 

méně často večeří, avšak naopak častěji uvádějí, že jedí ještě další jídlo navíc kromě pěti 

uvedených pokrmů za den (snídaně, oběd, večeře a dvě svačiny). Kontrolní chlapci častěji 

uváděli čaj jako nejčastější nápoj. Tento rozdíl by však dle mého názoru nemusel mít na 

hmotnostní parametry vliv. Předpokládat by se dal spíše u pití sladkých limonád a džusů, 

kde nebyl nalezen významný rozdíl. Protichůdně hovoří dále výsledek, že chlapci s ADHD 

věnují průměrně menší počet hodin za týden sportovní či jiné fyzické aktivitě, a přesto 

nevykazují vyšší tělesnou hmotnost či BMI. Spojitost však můžeme vidět se signifikantně 

nižším podílem svaloviny a vyšším obvodem břicha.  

 Protože nebylo možné u získaných dat dětí s ADHD přiřadit konkrétní 

anamnestické údaje k somatickým parametrům, jelikož soubor byl anonymizovaný  

a rovněž jednotliví probandi nebyli označeni jinými identifikačními údaji, nebylo možné 

zkoumat vztah těchto dvou proměnných. Proto byla alespoň provedena regresní analýza 

s redukcí dimenzionality pro anamnestické údaje a tělesné složení kontrolních chlapců. 

Výsledky potvrzují vztah jednotlivých složek tělesného složení (kostra, svaly a tuk) a šesti 

anamnestických údajů (porodní komplikace, jídlo navíc, vybíravost, pořadí narození, 

vzdělání matky a doba započetí přikrmování). Porodní komplikace, jídlo navíc a pořadí 

narození (ve smyslu čím větší počet sourozenců je narozen dříve) korelují s procentem 

tělesného tuku pozitivně (tím větší je procento tuku) a s procentem svaloviny a kostní 

hmoty negativně. Naopak vybíravost, vzdělání matky (čím vzdělanější) a započetí 

přikrmování (čím později se začalo s přikrmováním dítěte v kojeneckém období) koreluje 

s procentem tělesného tuku negativně (hodnoty se snižují) a s procentem svaloviny  

a kosterní složky pozitivně (procento těchto složek je vyšší). Tyto výsledky jsou ve shodě 

s tím, že chlapci s ADHD častěji vyhledávají jídlo navíc a mají významně menší podíl 

svalové složky oproti kontrolním chlapcům. Takováto shoda však neplatí pro podíl tuku či 

kostry. Pro ostatní anamnestické údaje, které byly zahrnuty do tohoto modelu, nemáme 

srovnání s ADHD souborem. 
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 Práce přináší poměrně rozsáhlé výsledky zahrnující větší počet tělesných 

parametrů, které byly jen velmi zřídka zahrnuty v předchozích studiích zabývajících se 

růstem dětí s ADHD. Dále jako jedna z mála zahrnuje i anamnestické údaje, získané 

pomocí dotazníků. Navíc porovnání dat, zvláště tělesných parametrů, bylo provedeno jak 

s normativy pro českou populaci, tak s podrobněji popsaným kontrolním souborem, který 

poskytuje právě i anamnestické údaje. 

Limitace této práce spočívají v neúplnosti dat souboru dětí s ADHD, kdy tělesné 

parametry byly k dispozici pouze ve formě SD skóre, množství parametrů nebylo tak 

široké jako u kontrolního souboru a data neobsahovala identifikační údaj jednotlivých 

jedinců pro přiřazení anamnestických údajů. Anamnestické údaje také neobsahovaly 

všechny položky, které byly původně v dotaznících zjištěny. Pro nízký počet probandů 

byly položky, kde se vyskytovaly chybějící odpovědi, vyřazeny. Další limitace je  

v samotných dotazníkových položkách, kdy otázky nejsou vždy vhodně položeny pro 

získání relevantních údajů a kdy některé důležité informace nebyly do dotazníku zahrnuty 

vůbec. Nemáme například informace o dlouhodobějším užívání léků u kontrolního 

souboru, které by mohly ovlivnit tělesné parametry, např. kortikoidy apod. U položek 

týkajících se času stráveného fyzickou aktivitou či sledováním televize by bylo vhodné 

otázku položit jinak, např.: „Kolik hodin věnovalo dítě sportu či jiné fyzické aktivitě 

(tanec, tělesná výchova ve škole apod.) v posledních sedmi dnech?“, nebo „Jak dlouho 

sledovalo včera dítě televizi?“ Pravděpodobně by to přineslo relevantnější údaje, protože 

odpovědi by byly přesnější. 
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8 Závěr 

 Diplomová práce se zaměřila na stanovení antropologického profilu dětí s ADHD, 

jež je jednou z nejčastějších psychiatrických diagnóz dětského věku. V řadě studií je 

diskutován vztah ADHD, farmakologické léčby a odlišností v tělesném růstu dětí. V této 

práci pracujeme s antropometrickými údaji souboru 40 chlapců s ADHD ve věku  

6,00-10,99 let, kteří nebyli léčeni pomocí farmak (methylfenidátu). Soubor byl naměřen 

v letech 2006 – 2009 v rámci výzkumu Genetic, biochemical and other biological 

aspects of ADHD children vedeného Doc. MUDr. Ivo Pacltem, Csc. na Psychiatrické 

klinice 1. LF UK v Praze.  

Jedním z cílů diplomové práce bylo sestavení kontrolního souboru. Somatické 

parametry byly naměřeny u 172 zdravých chlapců ve věkovém intervalu 6,00-10,99 let ze 

základních škol v Praze v období od března 2010 do března 2011. Kontrolní soubor byl 

konfrontován s aktuálně používanými normativy (CAV 1991, CAV 2001 a pro některé 

parametry s normou z osmdesátých let v programu ANTROPO 2000.2). U většiny 

sledovaných parametrů byly zjištěny vysoce signifikantní rozdíly oproti všem referenčním 

souborům, které dokládají působení sekulárního trendu v současné populaci, zvláště  

v nárůstu tělesné výšky a s tím souvisejícím prodlužováním končetin. Naproti tomu zde 

můžeme vidět změny, jako je kratší délka chodidla. Statisticky významně vyšší hodnoty 

tělesných obvodů by mohly vést k předpokladu nárůstu adipozity, výsledky však nejsou 

jednoznačné. Podle uznávaných normativů z CAV 1991 nejeví kontrolní chlapci nárůst 

v tělesné hmotnosti a BMI, a ani hodnoty podílu tělesného tuku nejsou odlišné od norem 

z osmdesátých let.  

Analýzou rozdílů somatických parametrů souboru chlapců s ADHD a vytvořeného 

kontrolního souboru byl definován antropologický profil jedinců s ADHD. Chlapci 

s ADHD měli signifikantně menší tělesnou výšku, délku dolních končetin, obvod hlavy, 

břicha a střední obvod stehna. Nalezeny byly rozdíly také v tělesném složení. Chlapci 

s ADHD měli signifikantně nižší podíl svalové složky oproti kontrolnímu souboru chlapců. 

To může souviset s nižší fyzickou aktivitou v porovnání s kontrolním souborem  

a konzumací dalšího jídla navíc kromě základních pěti jídel, jak bylo zjištěno při porovnání 

anamnestických údajů z dotazníků. Naopak chlapci s ADHD méně často večeřeli, a proto 

zřejmě nebyly nalezeny rozdíly v hmotnostních parametrech a dalších ukazatelích stavu 
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výživy včetně podílu tělesného tuku a BMI. Naše výsledky jsou v dílčí shodě 

s předchozími studiemi a přiklánějí se k názoru, že změny v tělesném profilu dětí trpících 

ADHD patří k projevům této poruchy a není to pouhý důsledek farmakologické léčby. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že chlapci s ADHD vykazují oproti zdravé 

populaci některé odlišnosti v tělesném profilu a vykazují také rozdíly v některých 

anamnestických údajích týkajících se stravování, délky kojení či fyzické aktivity. Změny 

nejsou závislé na farmakologické léčbě, proto je vhodné i děti, které neužívají medikaci ke 

zmírnění příznaků ADHD, sledovat a průběžně hodnotit jejich růst. Tato práce i nejnovější 

studie se zaměřují na anamnestické údaje sledující řadu faktorů, které by mohly mít 

s ADHD souvislost. Bylo by však vhodné tyto faktory (rodinné, sociální, životní styl 

včetně sportu a stravování) ještě blíže prozkoumat ve vztahu k behaviorální symptomatice 

ADHD a k tělesným parametrům.  

  



72 
 

9 Seznam použité literatury 

ALTFAS, J. R. 2002. Prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder among adults in 

obesity treatment [online]. BMC Psychiatry, September 2002, vol. 2, no. 9. [cit. 2011-10-

12] Dostupné z: <http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-244X-2-9.pdf>. 

ANDERSON, P. J. 2011. Attention Problems in a Representative Sample of Extremely 

Preterm/Extremely Low Birth Weight Children [online]. Developmental Neuropsychology, 

2011, vol. 36, no. 1, s. 57-73. [cit. 2012-07-28] Dostupné z: 

<http://web.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=d6166a64-

0468-4060-9922-7f24c4f02ac6%40sessionmgr115&vid=2&hid=111>. 

AZADBAKHT, L.,  ESMAILLZADEH, A. 2012. Dietary patterns and attention deficit 

hyperactivity disorder among Iranian children [online]. Nutrition, March 2012, vol. 28, no. 

3, s. 242-249. [cit. 2012-08-02] Dostupné z: 

<http://www.sciencedirect.com./science/article/pii/S0899900711001973>. 

BIEDERMAN, J. et al. 2007. Are girl with ADHD at risk for rating disorder? Results from 

a controlled, five-year prospective study [online]. Journal of Developmental & Behavioral 

Pediatrics, August 2007, vol. 28, no. 4, s. 302-7. [cit. 2011-10-12] Dostupné z: 

<http://jhedjournalclub.pbworks.com/f/Biederman+are+girls+with+ADHD+at+risk+for+e

eatin+disorders+-+results+from+a+controlled+five-year+prospective+study.pdf>. 

BIEDERMAN, J. et al. 2010. A naturalistic 10-year prospective study of height and weight 

in children with attention-deficit hyperactivity disorder grown up: sex and treatment effects 

[online]. The journal of Pediatrics, October 2010, vol. 157, no. 4, s. 635-640. [cit. 2011-

01-17] Dostupné z: 

<http://www.sciencedirect.com./science/article/pii/S0022347610003252>. 

BLÁHA, P. et al. 2006. Somatický vývoj současných českých dětí: Semilongitudinální 

studie. I. Vydání. Praha: UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a 

genetiky člověka, SZÚ Praha, 2006. ISBN 80-865661-24-0. 

BLÁHA, P. 2000. ANTROPO  2000.2 (Computer software). Praha: Antrobla, 2000. 



73 
 

BLÁHA, P. et al. 1986a. Antropometrie československé populace od 6 do 55 let: 

Československá spartakiáda 1985: Díl I – část 1. Praha: Ústřední štáb Československé 

spartakiády 1985, 1986. 

BLÁHA, P. et al. 1986b. Antropometrie československé populace od 6 do 55 let: 

Československá spartakiáda 1985: Díl I – část 2. Praha: Ústřední štáb Československé 

spartakiády 1985, 1986. 

CASTELLANOS, F. X. et al. 2002. Developmental trajectories of brain volume 

abnormalities in children and adolescents with attention-deficit/hyperaktivity disorder. 

JAMA, October 2002, vol. 288, no. 14, s. 1740-1748. 

DAVIS, C. et al. 2006. Association among overeating, overweight, and attention 

deficit/hyperactivity disorder: A structural equation modelling approach [online]. Eating 

Behaviors, August 2006, vol. 7, no. 3, s. 266-274. [cit. 2011-07-06] Dostupné z: 

<http://www.sciencedirect.com./science/article/pii/S1471015305000553>. 

DAVIS, C. et al. 2008. Reward sensitivity and the D2 dopamine receptor gene: A case-

control study of binge rating disorder [online]. Progress In Neuro-Psychopharmacology & 

Biological Psychiatry, April 2008, vol. 32, no. 3, s. 620-628. [cit. 2011-10-19] Dostupné z: 

<http://foodaddictionsummit.org/docs/15Noble.pdf>. 

DAVIS, C. et al. 2009. A psycho-genetic study of associations between the symptoms of 

binge rating disorder and those of attention deficit (hyperactivity) disorder [online]. 

Journal of Psychiatric Research,  April 2009, vol. 43, no. 7, s. 687-696. [cit. 2011-07-16] 

Dostupné z: <http://www.sciencedirect.com./science/article/pii/S0022395608002392>. 

DRTÍLKOVÁ, I. 2007a. Klasifikace hyperkinetických poruch a terminologie. In 

DRTÍLKOVÁ, I., ŠERÝ, O. a kol. Hyperkinetická porucha: ADHD. První vydání. Praha: 

Galén, 2007. Kapitola 3, s. 21-27. ISBN 978-80-7262-419-5. 

DRTÍLKOVÁ, I. 2007b. Pohled na hyperkinetickou poruchu v historii. In DRTÍLKOVÁ, 

I., ŠERÝ, O. a kol. Hyperkinetická porucha: ADHD. První vydání. Praha: Galén, 2007. 

Kapitola 2, s. 15-19. ISBN 978-80-7262-419-5. 



74 
 

DRTÍLKOVÁ, I. 2007c. Současné názory na biologické příčiny hyperkinetické poruchy. 

In DRTÍLKOVÁ, I., ŠERÝ, O. a kol. Hyperkinetická porucha: ADHD. První vydání. 

Praha: Galén, 2007. Kapitola 6, s. 41-54. ISBN 978-80-7262-419-5. 

DRTÍLKOVÁ, I. 2007d. Klinický obraz. In DRTÍLKOVÁ, I., ŠERÝ, O. a kol. 

Hyperkinetická porucha: ADHD. První vydání. Praha: Galén, 2007. Kapitola 8, s. 73-78. 

ISBN 978-80-7262-419-5. 

DRTÍLKOVÁ, I. 2007e. Farmakologická léčba hyperkinetické poruchy. In DRTÍLKOVÁ, 

I., ŠERÝ, O. a kol. Hyperkinetická porucha: ADHD. První vydání. Praha: Galén, 2007. 

Kapitola 14, s. 131-166. ISBN 978-80-7262-419-5. 

DRTÍLKOVÁ, I. 2007f. Komorbidní poruchy u hyperkinetické poruchy (ADHD) a jejich 

léčba. In DRTÍLKOVÁ, I., ŠERÝ, O. a kol. Hyperkinetická porucha: ADHD. První 

vydání. Praha: Galén, 2007. Kapitola 17, s. 183-199. ISBN 978-80-7262-419-5. 

FARAONE, S. V. et al. 2005. Molecular Genetics of Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder. Biological Psychiatry, June 2005, vol. 57, no. 11, s. 1313-1323. 

FARAONE, S. V., GIEFER, E. E. 2007. Long-term effects of methylphenidate 

transdermal delivery systém treatment of ADHD on growth. Journal of the American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry, September 2007, vol. 46, no. 9,  

s. 1138-1147. 

FELDMAN, R., EIDELMAN, A. 2003. Skin-to-skin contact (Kangaroo Care) accelerates 

autonomic and neurobehavioural maturation in preterm infants. Developmental Medicine 

and Child Neurology, April 2003, vol. 45, no. 4, s. 274-281. 

GUERRIERI, R., NEDERKOOM, C., JANSEN, A. 2008. The interaction between 

impulsivity and a varied food environment: its influence on food intake and overweight 

[online]. International Journal of Obesity, April 2008, vol. 32, no.4, s. 708-714.  

[cit. 2011-10-18] Dostupné z: 

<http://web.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=cf4d26e5-

fc0b-4d8a-b76d-92a148a82a70%40sessionmgr11&vid=2&hid=19>. 



75 
 

GUERRIERI, R. et al. 2009. Inducing impulsivity Leeds high and low restrained eaters 

into overeating, whereas current dieters stick to thein diet [online]. Appetite, August 2009, 

vol. 53, no. 1, s. 93-100. [cit. 2011-10-18] Dostupné z: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666309005273>. 

HANC, T., CIESLIK, J. 2008. Growth in stimulant-naive children with attention-

deficit/hyperactivity disorder using cross-sectional and longitudinal approaches [online]. 

Pediatrics, April 2008, vol. 121, no. 4, s. e967-974. [cit. 2011-11-09] Dostupné z: 

<http://pediatrics.aappublications.org/content/121/4/e967.full.pdf+html>. 

HEINONEN, K., et al. 2010. Behavioural symptoms of attention deficit/hyperactivity 

disorder in preterm and term children born small and appropriate for gestational age:  

A longitudinal study [online]. BMC Pediatrics, December 2010, vol. 10, no. 91. [cit. 2012-

08-02] Dostupné z: <http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2431-10-91.pdf>. 

HOLTKAMP, K. et al. 2004. Overweight and obesity in children with Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder [online]. International Journal of Obesity, May 2004, vol. 

28, no. 5, s. 685-689. [cit. 2011-09-20] Dostupné z: 

<http://web.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=10172af8-

b4ce-4aec-96b3-0acf67f21f88%40sessionmgr12&vid=2&hid=19>. 

CHEN, J., R. et al. 2004. Dietary patterns and blood fatty acid composition in children 

with attention-deficit hyperactivity disorder in Taiwan [online]. Journal of Nutritional 

Biochemistry, August 2004, vol. 15, no. 8, s. 467–472. [cit. 2012-08-07] Dostupné z:  

<http://www.sciencedirect.com./science/article/pii/S0955286304000531>. 

JULVEZ, J. et al. 2007. Attention behaviour and hyperactivity at age 4 and duration of 

breast-feeding [online]. Acta Paediatrica, June 2007, vol. 96, no. 6, s. 842-847. [cit. 2012-

08-01] Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/10.1111/j.1651-

2227.2007.00273.x/pdf>. 

KRAIN, A. L., CASTELLANOS, F. X. 2006. Brain development and ADHD. Clinical 

Psychology Review, August 2006, vol. 26, no. 4, s. 433-444. 



76 
 

LAHTI, J. et al. 2006. Small body size at birth and behavioural symptoms of ADHD in 

children aged five to six years. Journal of Child Psychology and Psychiatry, November 

2006, vol. 47, no. 11, s. 1167-1174. 

LEVY, L. D., FLEMING, J. P., KLAR, D. 2009. Treatment of refractory obesity in severly 

obese adults following management of nowly diagnosed attention deficit hyperactivity 

disorder [online]. International Journal of Obesity, March 2009, vol. 33, no. 3, s. 326-334. 

[cit. 2011-10-09] Dostupné z: 

<http://web.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=3c5569e5-

2242-462a-941a-dbccadb5646e%40sessionmgr15&vid=2&hid=14>.  

LINGINENI, R., K., et al. 2012. Factors associated with attention deficit/hyperactivity 

disorder among US children: Results from a national survey [online]. BMC Pediatrics, 

May 2012, vol. 12, no. 50. [cit. 2012-08-02] Dostupné z: 

<http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2431-12-50.pdf>. 

PACLT, I. et al. 2005. Biochemical markers and genetic research of ADHD. 

Neuroendocrinology Letters, August 2005, vol. 26, no. 4, s. 423-430. 

PACLT, I., PTÁČEK, R., FLORIÁN, J. 2006. Hyperaktivita. Praha: Vzdělávací institut 

ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-71-7. 

PACLT, I. 2007a. Hyperkinetický syndrom: klinický obraz a diagnostika. In PACLT, I. a 

kol. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. 1. Vydání. Praha: Grada Publishing, 

2007. Kapitola 1, s. 13-23. ISBN 978-80-247-1426-4. 

PACLT, I. 2007b. Etiologie a biologické aspekty ADHD. In PACLT, I. a kol. 

Hyperkinetická porucha a poruchy chování. 1. Vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 

Kapitola 2, s. 25-42. ISBN 978-80-247-1426-4. 

PACLT, I. 2007c. Současnost a perspektivy psychofarmakoterapie ADHD / hyperkinetické 

poruchy. In PACLT, I. a kol. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. 1. Vydání. 

Praha: Grada Publishing, 2007. Kapitola 7, s. 87-101. ISBN 978-80-247-1426-4. 



77 
 

PACLT, I. 2007d. Stimulancia v současnosti a minulosti v České republice. In PACLT, I. a 

kol. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. 1. Vydání. Praha: Grada Publishing, 

2007. Kapitola 8, s. 103-109. ISBN 978-80-247-1426-4. 

PACLT, I. 2007e. Psychoterapeutická a psychosociální intervence u 

ADHD/hyperkinetické poruchy. In PACLT, I. a kol. Hyperkinetická porucha a poruchy 

chování. 1. Vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. Kapitola 9, s. 111-121. ISBN 978-80-

247-1426-4. 

POULTON, A., COWELL, C. T. 2003. Slowing of growth in height and weight on 

stimulants: A characteristic pattern [online]. Journal of Paediatrics and Child Health, 

April 2003, vol. 39, no. 3, s. 180–185. [cit. 2011-07-06] Dostupné z: < 

http://ehis.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=a339a68a-32ec-

45f8-9dd0-ab8d01d95fc7%40sessionmgr4&vid=2&hid=4>. 

POULTON, A. S., NANAN, R. 2008. Prior treatment with stimulant medication: a much 

neglected confounder of studie sof growth in children with attention-deficit/hyperactivity 

disorder [online]. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 2008, vol. 18, no. 

4, s. 385-387. [cit. 2011-11-07] Dostupné z: 

<http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/204667803?accountid=35514>. 

PŘIDALOVÁ, M., RIEGEROVÁ, J., ULBRICHOVÁ, M. 2006 Frakcionace hmotnosti 

těla. In RIEGEROVÁ, J., PŘIDALOVÁ, M., ULBRICHOVÁ, M. Aplikace fyzické 

antropologie v tělesné výchově a sportu: (příručka funkční antropologie). Třetí vydání. 

Olomouc: HANEX, 2006. Kapitola III, s. 24-64. ISBN 80-85783-52-5. 

PTÁČEK, R. 2007. Psychodiagnostika hyperkinetického syndromu (ADHD) u dětí. In 

PACLT, I. a kol. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. 1. Vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2007. Kapitola 4, s. 59-68. ISBN 978-80-247-1426-4. 

PTACEK, R. et al. 2009. ADHD and growth: Anthropometric changes in medicated and 

non-medicated ADHD boys. Medical Science Monitor: International Medical Journal of 

Experimental and Clinical Research, 2009, vol. 15, no. 12, s. 595-9. 



78 
 

RIEGEROVÁ, J., ULBRICHOVÁ, M. 2006a. Metody funkční antropologie. In 

RIEGEROVÁ, J., PŘIDALOVÁ, M., ULBRICHOVÁ, M. Aplikace fyzické antropologie 

v tělesné výchově a sportu: (příručka funkční antropologie). Třetí vydání. Olomouc: 

HANEX, 2006. Kapitola II, s. 10-23. ISBN 80-85783-52-5. 

RIEGEROVÁ, J., ULBRICHOVÁ, M. 2006b. Somatický vývoj – rozdělení lidského věku. 

In RIEGEROVÁ, J., PŘIDALOVÁ, M., ULBRICHOVÁ, M. Aplikace fyzické 

antropologie v tělesné výchově a sportu: (příručka funkční antropologie). Třetí vydání. 

Olomouc: HANEX, 2006. Kapitola VI, s. 88-101. ISBN 80-85783-52-5. 

SPENCER, T., BIEDERMAN, J., WILENS, T. 1998. Growth deficits in children with 

attention deficit hyperactivity disorder. Pediatrics, August 1998, vol. 102, s. 501-506. 

SPENCER, T. et al. 2006. Does prolonged therapy with a long-acting stimulant suppress 

growth in children with ADHD? Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, May 2006, vol. 45, no. 5, s. 527-37.ŠERÝ, O. 2007. Genetika 

hyperkinetické poruchy. In DRTÍLKOVÁ, I., ŠERÝ, O. a kol. Hyperkinetická porucha: 

ADHD. První vydání. Praha: Galén, 2007. Kapitola 7, s. 55-72. ISBN 978-80-7262-419-5. 

STRIMAS, R. et al. 2008. Symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder, 

overeating, and body mass index in men [online]. Eating Behaviors, December 2008, vol. 

9, no. 4, s. 516-518. [cit. 2011-07-16] Dostupné z: 

<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=272176&_user=973

9739&_pii=S1471015308000627&_check=y&_origin=&_coverDate=31-Dec-

2008&view=c&wchp=dGLzVlt-zSkWA&md5=7715eedacbe74d0fa40babf53ffb4d39/1-

s2.0-S1471015308000627-main.pdf>. 

SURMAN, C. B. H., RANDALL, E. T., BIEDERMAN, J. 2006. Association between 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Bulimia Nervosa: Analysis of 4 Case-Control 

Studies [online]. The Journal of Clinical Psychiatry, March 2006, vol. 67, no. 3, s. 351-

354. [cit. 2011-10-17] Dostupné z: 

<http://www2.massgeneral.org/allpsych/edcrp/local_images/Surman2006.pdf>. 



79 
 

SWANSON, J. et al. 2006. Stimulant-related reductions of growth rates in the PATS. 

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, November 2006, 

vol. 45, no. 11, s. 1304-1313. 

The MTA Cooperative Group. 1999. A 14-month randomized clinical trial of treatment 

strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Archives of General Psychiatry, 

1999, vol. 56, no. 12, s. 1073-1086. 

UHROVÁ, A. 2007. Teorie, modely a přístupy k hyperkinetické poruše. In DRTÍLKOVÁ, 

I., ŠERÝ, O. a kol. Hyperkinetická porucha: ADHD. První vydání. Praha: Galén, 2007. 

Kapitola 5, s. 31-39. ISBN 978-80-7262-419-5. 

VIGNEROVÁ, J. et al. 2006. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001: 

Česká republika. 1. Vydání. Praha: PřF UK v Praze a SZÚ, 2006. ISBN 80-86561-30-5. 

VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., BLÁHA, P. 2005. RůstCZ: Program pro hodnocení 

růstu dítěte. Vývoj programu fa Mathan, s.r.o. Grafická a typografická úprava Marcela 

Havlinová. Praha: SZÚ v Praze, 2005. 

WARING, M. E., LAPANE, K. L. 2008. Overweight in Children and Adolescents in 

Relation to Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Results From a national Sample 

[online]. Pediatrics, July 2008, vol. 122, no. 1, s. e1-e6. [cit. 2011-01-26] Dostupné z: 

<http://pediatrics.aappublications.org/content/122/1/e1.full.pdf+html>. 

WEINER J. S., LOURIE J. A., 1969. Human biology a guide to field methods. IPB 

Handbook No. 9. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1969. 

ZACHOR, D. A. et al. 2006. Effect of long-term psychostimulant medication on growth of 

children with ADHD [online]. Research in Developmental Disabilities, March-April 2006, 

vol. 27, no. 2, s. 162–174. [cit. 2011-01-26] Dostupné z: < http://ac.els-

cdn.com.ezproxy.is.cuni.cz/S0891422205000478/1-s2.0-S0891422205000478-

main.pdf?_tid=8b3a449e16d4159b166f624b7d2bc7ae&acdnat=1335268352_7e1d978a4b1

f2af39786a976b005d682>. 



80 
 

ŽÁČKOVÁ, M. 2007. Zobrazovací metody mozku. In DRTÍLKOVÁ, I., ŠERÝ, O. a kol. 

Hyperkinetická porucha: ADHD. První vydání. Praha: Galén, 2007. Kapitola 12, s. 113-

123. ISBN 978-80-7262-419-5. 

  



81 
 

Seznam zkratek 
 

5-HTT  – Human Serotonin Transporter 

ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder 

BMI  – Body Mass Index; index tělesné hmotnosti [kg/m2] 

CAV  – Celostátní antropologický výzkum 

CNS  – centrální nervová soustava 

CPQ  – Children’s Parent Questionnaire 

CTQ  – Conners Teacher Questionnaire 

DAT   – Dopamine Transporter  

DBH   – Dopamine beta hydroxylace 

DRD4   – Dopamine Receptor D4  

DRD5  – Dopamine Receptor D5 

DSM-IV –  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

HTR 1B – Serotoninový receptor HTR 1B 

ICD-10 – International Classification of Diseases 

LMD  – lehká mozková disfunkce 

MKN-10 – Mezinárodní klasifikace nemocí 

SD  – směrodatná odchylka 

SDS  – skóre směrodatné odchylky, též Z-skóre 

SNAP25 – Synaptosomal-associated protein 25 

WISC-III – Wechsler Intelligence Scale for Children 
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Příloha I: Dotazník pro rodiče a děti 
 
Údaje o dítěti: 
 
Jméno a příjmení dítěte:  
Datum narození:  
Nehodící se možnosti škrtněte, nebo zaškrtněte čtvereček u odpovídající odpovědi. 
Pokud je požadován bližší popis, napište jej vedle. 
 
Porodní délka (cm):  
Porodní hmotnost (g):  
Nastaly během těhotenství 
nějaké komplikace? 

NE – ANO  (pokud ano, tak vypište jaké) 
 
 

Dítě bylo narozeno: Předčasně – v termínu – přenášeno     
 

Porod: hlavičkou – koncem pánevním – kleštěmi – vyvolávaný – 
císařský řez 

Porodní a poporodní 
komplikace:   

NE – ANO   (vypište jaké – kříšení, novorozenecká žloutenka 
apod.) 
 
 

Délka kojení: méně než 1 měsíc - méně než 3 m. - méně než 6 m. - více než 
6 m. 
 

Přikrmování od:  
Počet sourozenců a pořadí 
narození dítěte: 

Sourozenců: 
Pořadí: 

Psychomotorický vývoj 
(sedání, lezení, chůze, žvatlání 
apod.):   

Spíš dříve – v normě – opoždění   (pokud opožděné, tak 
v čem?) 
 

Probíhala RHB, logopedie či 
jiná intervence? 

NE – ANO (jaká?) 
 
 

Trpí dítě závažným 
onemocněním? (astma, alergie, 
nemoc pohybového ústrojí 
apod): 

NE – ANO (jakým?) 

Utrpěl vážný úraz a v jakém 
věku?: 

NE – ANO    věk: 

Kolikrát denně jí:  
Snídá?: NE – ANO 
Svačí ve škole?: NE – ANO 
Obědvá?: NE – ANO 
Svačí odpoledne?: NE – ANO  
Večeří?: NE – ANO  
Jí ještě něco mimo uvedená 
jídla? 

NE – ANO 
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Kde obědvá?: Školní jídelna – doma – ve fast foodu – jinde  
 

Pije ve škole?: NE – ANO  
Co nejčastěji pije?: Voda – mléko – sladké limonády – džusy  

 
Drží dietu? NE – ANO  
Které druhy potravin zcela 
vynechává z jídelníčku?: 
(vypište) 

(Mléčné výrobky, tuky, sladkosti apod.) 
 
 

Má chuť k jídlu?: NE – ANO 
Je vybíravé?: NE – ANO  
Jak často jí ovoce a zeleninu?: Denně – alespoň 1x týdně – méně často 

 
Jakou tělesnou aktivitu 
provozuje?: 

Ve škole a pohyb s kamarády (s rodinou)                    □ 
Ve škole a v klubu (Sokol, Skaut apod.)                      □ 
Ve škole a zvláštní (závodní) sportovní příprava         □ 
Pouze ve škole                                                              □ 
Je osvobozeno od školní tělesné výchovy                    □ 

 
Charakteristika dítěte (podtrhněte ty vlastnosti, které převládají): 
Klidný – živý – samostatný – nesamostatný – pomalý – tichý – hlučný – málomluvný – 
mnohomluvný – nepozorný – soustředěný – nesoustředěný – impulzivní – agresivní – 
plačtivý – úzkostlivý – podrážděný – bezohledný – kamarádský – samotářský – 
nesnášenlivý – nesmělý – prosazuje se – užalovaný – obětavý – vytrvalý – rychle se 
vzdává – nechává si ubližovat – pere se – nezvladatelný – šaškuje – nevěří si – povyšuje se 
– ohleduplný – netrpělivý – trpělivý  
 
Údaje o rodičích: 
Matka: Věk při narození dítěte: 
 Vzdělání (ZŠ, ZvŠ, učňovské, SŠ, VŠ): 
 Výška: 
Otec:  Vzdělání (ZŠ, ZvŠ, učňovské, SŠ, VŠ): 

Výška: 

 

  

Kolik hodin týdně v průměru věnuje sportu nebo 
jiné tělesné aktivitě?: 

 

Kolik hodin týdně sleduje televizi/u počítače:            0 – 3h                        □ 
       4 – 7 h                       □  
       8 – 14 h                     □  
      Více než 14 h             □ 

Velikost obce, ve které žijete: Do 5 000 obyvatel                  □ 
Do 10 000 obyvatel                □ 
Do 100 000 obyvatel              □ 
Do 1 000 000 obyvatel           □  
Nad 1 000 000 obyvatel         □ 
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Přílohy II: Tabulky – kontrolní soubor chlapců 

 
Tabulka 1. Tělesná výška (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 124,99 124,40 3,35 119,30 132,00 123,03 127,30 4,27 

7,00-7,99 129,04 129,50 4,80 117,10 141,50 126,40 131,90 5,50 

8,00-8,99 132,39 131,20 5,41 122,50 142,30 128,70 137,50 8,80 

9,00-9,99 140,78 140,70 5,73 127,30 151,30 136,60 145,60 9,00 

10,00-10,99 147,36 147,30 5,23 137,10 156,50 143,80 151,65 7,85 

 

 

 

 

Tabulka 2. Tělesná hmotnost (Kg) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 24,20 23,4 3,21 19,6 30,6 22 25,55 3,55 

7,00-7,99 27,18 26,9 4,02 19,6 36,4 24,15 30,15 6 

8,00-8,99 29,08 28,1 5,26 21,4 47,6 25,5 32,2 6,7 

9,00-9,99 35,30 34,7 6,63 25 51,6 30,1 39,7 9,6 

10,00-10,99 38,03 37,3 5,90 30,6 57,1 34,1 39,35 5,25 

 

 

 

 

Tabulka 3. BMI – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 15,47 14,89 1,76 12,58 19,64 14,36 16,41 2,05 

7,00-7,99 16,27 15,79 1,87 13,59 23,50 15,08 17,36 2,28 

8,00-8,99 16,54 15,99 2,44 12,92 24,49 14,78 17,67 2,89 

9,00-9,99 17,70 17,32 2,42 13,93 23,72 15,62 18,83 3,21 

10,00-10,99 17,49 17,09 2,37 14,49 25,62 16,17 18,34 2,17 
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Tabulka 4. Výška bodu suprasternale (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 98,83 98,4 3,26 93,6 106 96,65 100,75 4,1 

7,00-7,99 102,55 103,1 4,29 93,4 113,4 100,35 105 4,65 

8,00-8,99 105,75 105 4,85 98,6 116,8 101,8 109,8 8 

9,00-9,99 113,19 113,2 5,06 102,2 122,8 108,8 116,7 7,9 

10,00-10,99 118,91 118,5 4,33 111 126,8 117,05 122,25 5,2 

 

 

 

 

Tabulka 5. Výška bodu akromiale (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 100,05 99,85 3,50 93,4 107,6 97,75 101,18 3,43 

7,00-7,99 103,76 104,3 4,16 92,5 113,5 102 106,5 4,5 

8,00-8,99 106,75 105,9 5,15 98,5 116,8 102,4 111 8,6 

9,00-9,99 114,41 114,8 5,51 102 125 110,3 118,7 8,4 

10,00-10,99 120,77 120,7 4,34 111,6 128,1 118,5 123,95 5,45 

 

 

 

 

Tabulka 6. Výška bodu daktylion (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 46,34 46,3 2,75 41,6 51,5 44,5 47,65 3,15 

7,00-7,99 47,32 47,5 2,57 42,2 53,5 45,2 49,4 4,2 

8,00-8,99 49,03 48,6 2,87 43,5 56,2 46,6 51,2 4,6 

9,00-9,99 52,69 52,3 3,12 46,3 59 50,2 55 4,8 

10,00-10,99 55,44 55,9 2,81 50 60,8 52,7 57,5 4,8 
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Tabulka 7. Výška bodu iliocristale (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 73,87 73,8 2,47 68,3 78,4 72,15 75,03 2,88 

7,00-7,99 76,53 77,1 3,60 68,9 82,6 74,6 79,1 4,5 

8,00-8,99 79,44 78,2 4,24 72,2 91,2 76,5 81,3 4,8 

9,00-9,99 85,96 85,6 3,98 78,4 95,1 83,4 89 5,6 

10,00-10,99 90,77 90,3 3,00 86 97,9 88,35 92,8 4,45 

 

 

 

 

Tabulka 8. Výška bodu iliospinale (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 68,86 68,75 2,81 64 73,9 66,7 70,3 3,6 

7,00-7,99 71,32 71,9 3,40 63 76,4 69,5 73,3 3,8 

8,00-8,99 73,67 73,2 3,68 66,9 82,1 70,2 77,2 7 

9,00-9,99 79,83 79,4 3,57 73,3 86,6 77,4 82,6 5,2 

10,00-10,99 84,63 84,7 2,90 79,4 91 82,3 86,9 4,6 

 

 

 

 

Tabulka 9. Rozpětí paží (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 122,1 121,5 3,23 118,1 128,6 119,78 124,38 4,6 

7,00-7,99 125,82 126,7 5,53 112,5 134,8 122,4 129,5 7,1 

8,00-8,99 128,82 128,8 6,89 117,8 143,2 123,8 132,2 8,4 

9,00-9,99 138,58 139,7 6,13 121,5 147,8 135,3 142,5 7,2 

10,00-10,99 145,17 145,2 4,92 136,8 154,4 141,35 149,6 8,25 
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Tabulka 10. Výška vsedě (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 68,23 68,05 2,19 65,6 73 66,23 69,9 3,68 

7,00-7,99 69,57 68,9 2,69 64 77,3 67,85 71,45 3,6 

8,00-8,99 70,95 71 2,82 64,4 76,5 69,2 72,7 3,5 

9,00-9,99 73,60 73,6 2,84 66,6 79,9 72,3 75,5 3,2 

10,00-10,99 76,75 75,9 3,00 70,4 82,8 74,85 78,9 4,05 

 

 

 

 

Tabulka 11. Šířka ramen biakromiální (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 27,46 27,25 1,08 25,8 30 26,98 27,83 0,85 

7,00-7,99 28,20 28 1,30 25,3 31,4 27,35 29,2 1,85 

8,00-8,99 28,72 28,5 1,59 25,4 32,4 27,5 30 2,5 

9,00-9,99 30,6 30,8 1,70 25,4 33,2 29,3 32 2,7 

10,00-10,99 31,60 31,6 1,77 27 34,6 30,5 33,2 2,7 

 

 

 

 

Tabulka 12. Transverzální průměr hrudníku (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 19,49 19,5 1,11 17,4 21,2 19 20,23 1,23 

7,00-7,99 19,85 19,8 1,13 16,6 22,5 19,25 20,5 1,25 

8,00-8,99 20,03 20 1,43 17,1 23,8 19,2 20,6 1,4 

9,00-9,99 21,25 21 1,54 18,6 24,6 20 22,4 2,4 

10,00-10,99 21,85 21,6 1,56 19,5 26,4 21,1 22,5 1,4 
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Tabulka 13. Sagitální průměr hrudníku (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 13,79 13,8 0,87 12,2 15,6 13,15 14,28 1,13 

7,00-7,99 14,02 14 0,90 11,8 15,7 13,5 14,6 1,1 

8,00-8,99 14,20 14 1,06 12,4 17,3 13,6 14,6 1 

9,00-9,99 14,83 14,7 1,26 12,4 17,6 13,8 15,7 1,9 

10,00-10,99 15,34 15 1,22 13,4 18,1 14,4 16,1 1,7 

 

 

 

 

Tabulka 14. Šířka pánve bikristální (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 19,51 19,75 0,90 17,6 21 19,1 20 0,9 

7,00-7,99 20,27 20,4 1,00 18,2 22,6 19,5 21 1,5 

8,00-8,99 20,83 20,5 1,30 18,6 24,8 19,9 21,8 1,9 

9,00-9,99 21,92 22 1,34 19,4 25,1 21 23 2 

10,00-10,99 22,55 22,4 1,05 21 25 21,8 23,2 1,4 

 

 

 

 

Tabulka 15. Šířka pánve bispinální (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 17,23 17,3 1,16 14,5 19 17 17,8 0,8 

7,00-7,99 17,96 18,2 1,15 15,2 20,9 17 18,8 1,8 

8,00-8,99 18,30 18,2 1,19 15,6 21 17,6 19 1,4 

9,00-9,99 18,84 19 1,23 16,2 21 18 19,5 1,5 

10,00-10,99 19,76 20 1,14 17,1 22 19,2 20,25 1,05 
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Tabulka 16. Šířka zápěstí (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 4 4 0,23 3,6 4,4 3,88 4,13 0,25 

7,00-7,99 4,15 4,2 0,29 3,5 5 4 4,35 0,35 

8,00-8,99 4,19 4,2 0,31 3,4 4,8 4 4,4 0,4 

9,00-9,99 4,40 4,4 0,23 3,8 4,8 4,2 4,6 0,4 

10,00-10,99 4,49 4,5 0,20 4 4,8 4,4 4,6 0,2 

 

 

 

 

Tabulka 17. Šířka dolní epifýzy humeru (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 4,93 4,9 0,30 4,5 5,7 4,8 5 0,2 

7,00-7,99 5,07 5,1 0,27 4,4 5,7 5 5,2 0,2 

8,00-8,99 5,08 5 0,34 4,5 6 4,8 5,3 0,5 

9,00-9,99 5,47 5,4 0,38 4,6 6,2 5,2 5,8 0,6 

10,00-10,99 5,65 5,6 0,27 5,2 6,3 5,4 5,85 0,45 

 

 

 

 

Tabulka 18. Šířka dolní epifýzy femuru (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 7,68 7,60 0,47 7 8,6 7,35 7,93 0,58 

7,00-7,99 7,90 8,00 0,43 7 8,6 7,6 8,2 0,6 

8,00-8,99 7,98 8,00 0,50 7,1 9,2 7,6 8,3 0,7 

9,00-9,99 8,55 8,60 0,52 7,6 10,1 8,2 8,9 0,7 

10,00-10,99 8,70 8,60 0,39 8 9,5 8,4 8,95 0,55 
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Tabulka 19. Šířka kotníku (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 5,80 5,80 0,32 5,4 6,6 5,58 6,00 0,43 

7,00-7,99 5,95 6,00 0,35 5,2 6,8 5,8 6,2 0,4 

8,00-8,99 6,01 6,00 0,45 4,5 6,8 5,7 6,3 0,6 

9,00-9,99 6,46 6,40 0,35 5,8 7,3 6,2 6,6 0,4 

10,00-10,99 6,58 6,60 0,32 5,9 7,2 6,4 6,8 0,4 

 

 

 

 

Tabulka 20. Délka nohy (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 19,14 19,15 0,76 17,8 20,4 18,78 19,53 0,75 

7,00-7,99 19,92 20,20 0,98 17 21,5 19,45 20,45 1 

8,00-8,99 20,35 20,20 1,12 18,1 23,2 19,8 21 1,2 

9,00-9,99 21,96 21,80 1,15 19,2 25,3 21,2 22,7 1,5 

10,00-10,99 22,78 22,60 1,07 20,8 25 22 23,65 1,65 

 

 

 

 

Tabulka 21. Obvod hrudníku přes mesosternale (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 60,55 59,50 3,86 54,8 69,6 57,85 63,28 5,43 

7,00-7,99 62,41 61,80 3,84 55,3 72,2 60,1 64,65 4,55 

8,00-8,99 63,41 62,20 5,53 55,4 81,7 59,9 65,5 5,6 

9,00-9,99 68,32 67,70 5,96 57,6 84,5 64 72,7 8,7 

10,00-10,99 69,84 68,20 6,27 63,1 91,4 66,35 71,3 4,95 
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Tabulka 22. Obvod břicha (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 57,51 55,7 4,58 52,1 68,3 54,83 58,78 3,95 

7,00-7,99 60,22 60,1 5,24 49,8 73,9 56,55 63,65 7,1 

8,00-8,99 61,66 60,5 6,71 52,9 86,6 57,4 63,7 6,3 

9,00-9,99 65,97 64,5 7,34 55,3 81,7 60,5 70,3 9,8 

10,00-10,99 67,34 65,7 5,87 58,5 86,3 64,4 68,9 4,5 

 

 

 

 

Tabulka 23. Obvod pasu (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 55,30 54,45 3,66 50,7 64,2 53,03 57,0 3,975 

7,00-7,99 56,69 56,80 4,09 48,9 68,5 53,9 59,05 5,15 

8,00-8,99 57,84 57,20 5,53 50,7 77,8 53,3 60,5 7,2 

9,00-9,99 61,66 60,50 6,10 51 76 57,8 65,5 7,7 

10,00-10,99 62,26 60,60 5,14 55,3 79,5 59,7 63,35 3,65 

 

 

 

 

Tabulka 24. Obvod gluteální (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 63,69 62,75 4,16 59,2 72,4 60,33 65,85 5,52 

7,00-7,99 67,04 66 4,92 56,7 78,4 63,5 70,85 7,35 

8,00-8,99 68,83 68,1 5,41 60,7 87,1 65,3 71,4 6,1 

9,00-9,99 74,00 73,8 6,53 63,5 90 69,4 78,2 8,8 

10,00-10,99 75,64 74,8 4,65 69,1 91,4 72,5 77,9 5,4 
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Tabulka 25. Obvod paže relaxované (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 17,77 17,25 1,89 14,5 22,1 16,58 18,85 2,28 

7,00-7,99 18,98 18,3 2,15 15,4 26,8 17,5 20,3 2,8 

8,00-8,99 19,26 18,8 2,21 16 25,3 17,7 20,8 3,1 

9,00-9,99 21,07 20,7 2,44 17,5 27,9 19,6 22,3 2,7 

10,00-10,99 21,30 20,7 1,94 17,5 26,3 20,2 22,55 2,35 

 

 

 

 

Tabulka 26. Obvod předloktí (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 18,23 18,15 1,32 16,6 21,4 17,35 18,68 1,33 

7,00-7,99 19,01 18,90 1,39 16,2 23,9 18,3 20 1,7 

8,00-8,99 19,27 19,00 1,59 16,4 22,8 18,1 20,4 2,3 

9,00-9,99 20,66 20,40 1,66 17,8 24,5 19,4 21,8 2,4 

10,00-10,99 20,95 20,50 1,14 19 24,2 20,2 21,75 1,55 

 

 

 

 

Tabulka 27. Obvod stehna střední (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 33,69 32,05 3,64 28,8 41,5 31,45 35,68 4,22 

7,00-7,99 36,01 35,80 3,22 29,1 42,9 33,55 38,65 5,1 

8,00-8,99 36,88 36,60 3,69 31,4 49,2 34,4 38,5 4,1 

9,00-9,99 40,31 40,10 4,21 33,8 49,9 36,8 44 7,2 

10,00-10,99 41,38 41,10 3,61 32,8 51,8 40,1 42,55 2,45 

 

 

 

 



93 
 

Tabulka 28. Obvod lýtka maximální (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 25,01 24,10 1,70 22,9 28,3 23,95 26,15 2,2 

7,00-7,99 26,33 26,30 2,06 22,4 30,5 25,2 27,55 2,35 

8,00-8,99 26,95 26,80 2,31 22 32,4 25,5 28,5 3 

9,00-9,99 29,24 29,20 2,44 25,4 34,2 27 31 4 

10,00-10,99 29,92 29,90 2,30 25,7 36 28,4 30,75 2,35 

 

 

 

 

Tabulka 29. Obvod hlavy (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 52,76 52,75 0,86 51,2 54,5 52,25 53,03 0,77 

7,00-7,99 53,04 53,10 1,42 50,1 57 52,05 54,05 2 

8,00-8,99 53,37 53,50 1,59 49,3 56,6 52,7 53,9 1,2 

9,00-9,99 54,20 54,50 1,24 50,2 56,3 53,7 54,8 1,1 

10,00-10,99 54,69 54,40 1,69 50,1 59,7 53,8 55,5 1,7 

 

 

 

 

Tabulka 30. Největší délka hlavy (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 17,84 18 0,48 17 18,8 17,48 18,1 0,63 

7,00-7,99 17,97 18 0,64 16,6 19,7 17,6 18,2 0,6 

8,00-8,99 17,97 18 0,57 16,8 19,1 17,6 18,4 0,8 

9,00-9,99 18,31 18,3 0,59 17,2 19,6 17,9 18,6 0,7 

10,00-10,99 18,45 18,4 0,68 17,1 20,3 18,05 18,8 0,75 
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Tabulka 31. Největší šířka hlavy (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 14,24 14,15 0,47 13,6 15,4 14 14,48 0,48 

7,00-7,99 14,42 14,4 0,45 13,5 15,7 14,2 14,6 0,4 

8,00-8,99 14,55 14,5 0,57 13,1 15,8 14,2 14,9 0,7 

9,00-9,99 14,61 14,6 0,53 13,4 15,7 14,2 15 0,8 

10,00-10,99 14,73 14,6 0,57 13,6 16 14,4 15 0,6 

 

 

 

 

Tabulka 32. Šířka obličeje bizygomatická (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 11,83 11,95 0,56 10,6 12,6 11,58 12,23 0,65 

7,00-7,99 12,06 12,2 0,55 11 13,4 11,65 12,4 0,75 

8,00-8,99 12,15 12,2 0,58 11 14 11,8 12,4 0,6 

9,00-9,99 12,53 12,6 0,50 11,3 13,5 12,3 12,8 0,5 

10,00-10,99 12,56 12,6 0,42 11,7 13,5 12,25 13 0,75 

 

 

 

 

Tabulka 33. Morfologická výška obličeje (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 9,87 9,9 0,48 9 10,6 9,58 10,3 0,73 

7,00-7,99 10,05 10,1 0,47 9,3 11 9,65 10,45 0,8 

8,00-8,99 10 10 0,45 9,2 11,1 9,7 10,2 0,5 

9,00-9,99 10,34 10,3 0,52 9,2 11,3 10 10,7 0,7 

10,00-10,99 10,6 10,5 0,43 10 11,8 10,3 10,8 0,5 
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Tabulka 34. Subischiální délka dolních končetin (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 56,76 56,55 2,31 51,7 60,6 55,73 58,28 2,55 

7,00-7,99 59,47 60,1 2,84 52,6 64,2 58,1 61,4 3,3 

8,00-8,99 61,44 60,7 3,30 55,1 68,2 58,9 64,3 5,4 

9,00-9,99 67,18 66,6 3,40 60,7 75,5 64,8 69,1 4,3 

10,00-10,99 70,60 70,9 2,88 65,1 76,2 68,45 72,95 4,5 

 

 

 

 

Tabulka 35. Délka horní končetiny (cm) – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 53,71 53,5 2,52 47,9 58,9 52,15 55,33 3,18 

7,00-7,99 56,44 57 2,67 49,7 61,3 54,9 58,1 3,2 

8,00-8,99 57,73 58,2 3,30 52,2 64,3 54,9 59,8 4,9 

9,00-9,99 61,72 61,2 3,04 55,7 67,2 59,4 64,3 4,9 

10,00-10,99 65,34 64,9 2,74 59,9 72,3 63,8 66,8 3 

 

 

 

 

Tabulka 36. Cefalický index – chlapci kontrolního souboru 

věk     X50 SD Xmin Xmax X25 X75 Dq 

6,00-6,99 79,89 78,42 3,91 74,32 90,06 77,87 82,56 4,69 

7,00-7,99 80,38 80,00 3,76 73,40 91,02 77,78 81,57 3,79 

8,00-8,99 81,07 80,68 3,62 75,00 90,48 78,26 82,86 4,60 

9,00-9,99 79,85 79,89 3,67 72,92 88,70 77,60 82,02 4,43 

10,00-10,99 79,95 79,12 3,78 70,71 88,89 77,48 83,02 5,54 
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Přílohy III: Grafy 

Následující grafy (graf 1-25) zobrazují výsledky dvoufaktorové analýzy ANOVA - 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem vytvořeným z dat semilongitudinální studie 

z roku 2006 (Bláha et al., 2006). 

 

Graf 1. Tělesná výška – ANOVA  

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 4,75 0,03 Status* 

Věk 146,19 0 Věk*** 

Status × Věk 2,18 0,0708 
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Graf 2. Tělesná hmotnost - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 9,87 0,0018 Status** 

Věk 63,66 0 Věk*** 

Status × Věk 1,57 0,183 
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Graf 3. Index tělesné hmotnosti (BMI) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 7,26 0,0074 Status** 

Věk 8,42 0 Věk*** 

Status × Věk 1,84 0,1204 
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Graf 4. Výška v sedě - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 3,2 0,0746 
 Věk 77,03 0 Věk*** 

Status × Věk 1,3 0,2704 
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Graf 5. Výška bodu akromiale (a-z) – ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 19,42 0 Status*** 

Věk 154,29 0 Věk*** 

Status × Věk 2,68 0,0317 Status ×Věk* 
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Graf 6. Výška bodu daktylion (da-z) – ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 12,49 0,0005 Status*** 

Věk 107,37 0 Věk*** 

Status × Věk 2,17 0,0725 
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Graf 7. Výška bodu iliospinale (is-z) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 8,76 0,0033 Status** 

Věk 149,92 0 Věk*** 

Status × Věk 3,1 0,0158 Status × Věk* 
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Graf 8. Délka horní končetiny (a-da) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 15,58 0,0001 Status*** 

Věk 109,29 0 Věk*** 

Status × Věk 2,51 0,0419 Status × Věk* 
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Graf 9. Subischiální délka dolních končetin (SubisDDK) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 3,94 0,0481 Status* 

Věk 150,28 0 Věk*** 

Status × Věk 2,99 0,0191 Status × Věk* 
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Graf 10. Biakromiální šířka ramen (a-a) – ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

  

 

 
Source F-Ratio P-Value 

  

 
Status 13,23 0,0003 Status*** 

 

 
Věk 73,62 0 Věk*** 

 

 
Status × Věk 2,07 0,0852 
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Graf 11. Bikristální šířka pánve (ic-ic) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 0,03 0,8673 
 Věk 51,3 0 Věk*** 

Status × Věk 1,25 0,2901 
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Graf 12. Šířka dolní epifýzy humeru (EpHum) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 25,74 0 Status*** 

Věk 49,31 0 Věk*** 

Status × Věk 2,66 0,0326 Status × Věk* 
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Graf 13. Šířka dolní epifýzy femuru (EpFem) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 1,03 0,3101 
 Věk 45,77 0 Věk*** 

Status × Věk 1,8 0,1294 
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Graf 14. Délka nohy (pte-ap) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 3,93 0,0484 Status* 

Věk 95,1 0 Věk*** 

Status × Věk 2,97 0,0198 Status × Věk* 
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Graf 15. Obvod hrudníku přes mesosternale (othm) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 14,48 0,0002 Status*** 

Věk 36,93 0 Věk*** 

Status × Věk 1,04 0,3868 
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Graf 16. Obvod břicha - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 15,3 0,0001 Status*** 

Věk 24,02 0 Věk*** 

Status × Věk 1,2 0,3126 
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Graf 17. Obvod gluteální - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 11,08 0,001 Status** 

Věk 41,87 0 Věk*** 

Status × Věk 0,95 0,4346 
 

 

 

 

 

 

55

60

65

70

75

80

K S

O
b

v.
 g

lu
te

á
ln

í 
[c

m
]

Status

55

60

65

70

75

80

6-7 8-9 10-11

O
b

v.
 g

lu
te

á
ln

í
[c

m
]

Věk

55

60

65

70

75

80

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11

O
b

v.
 g

lu
te

á
ln

í
[c

m
]

Věk



113 
 

Graf 18. Obvod stehna střední - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 12,01 0,0006 Status*** 

Věk 32,69 0 Věk*** 

Status × Věk 1,47 0,2098 
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Graf 19. Obvod lýtka maximální - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 10,26 0,0015 Status** 

Věk 35,59 0 Věk*** 

Status × Věk 1,15 0,3314 
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Graf 20. Obvod paže relaxované - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 3,26 0,072 
 Věk 21,38 0 Věk*** 

Status × Věk 2,27 0,0615 
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Graf 21. Obvod hlavy - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 32,8 0 Status*** 

Věk 13,53 0 Věk*** 

Status × Věk 0,41 0,8011 
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Graf 22. Největší délka hlavy (g-op) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 2,2 0,139 
 Věk 8,5 0 Věk*** 

Status × Věk 0,2 0,9364 
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Graf 23. Největší šířka hlavy (eu-eu) - ANOVA 

 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 0,55 0,4601 
 Věk 2,91 0,0218 Věk* 

Status × Věk 1,44 0,2194 
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Graf 24. Šířka obličeje bizygomatická (zy-zy) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 1,91 0,1678 
 Věk 12,83 0  Věk*** 

Status × Věk 1,74 0,1413 
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Graf 25. Morfologická výška obličeje (n-gn) - ANOVA 

Srovnání kontrolního souboru s S-souborem 

 

 

Source F-Ratio P-Value 
 Status 1,49 0,2233 
 Věk 21,37 0 Věk*** 

Status × Věk 0,97 0,4243 
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Graf 26. Procentuelní zastoupení jednotlivých odpovědění – délka kojení  

(Chí-kvadrát test) 

 

 
 

Graf 27. Procentuelní zastoupení jednotlivých odpovědění – počet sourozenců  

(Chí-kvadrát test) 
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Tabulka 37. Porovnání kontrolního souboru s ADHD souborem – pořadí narození dítěte 

Chí-kvadrát test 
Pořadí narození dítěte 

Odpověď 
Kontrolní 

soubor 
ADHD 
soubor 

Celkem 

Narozen jako 
první 

72 26 98 

73,47% 26,53% 51,85% 

Narozen jako 
druhý a více 

71 20 91 

78,02% 21,98% 48,15% 

Celkem 
143 46 189 

75,66% 24,34% 100,00% 

Tests of Independence: 
P-Value 0,4662 
 

 

 

Graf 28. Počty jednotlivých odpovědění – pořadí narození (Chí-kvadrát test) 
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Graf 29. Procentuelní zastoupení jednotlivých odpovědění – pořadí narození  

(Chí-kvadrát test) 

 

 

 

Tabulka 38. Shrnutí chí-kvadrát testu dotazníkových položek - porovnání kontrolního 

souboru s ADHD souborem 

Chí-kvadrát test 
Počet hod/týden strávených u televize (počítače) 

Odpověď 
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Celkem 

0-7 
hodin/týden 

93 24 117 

79,49% 20,51% 62,57% 

8 a více 
hodin/týden 
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68,57% 31,43% 37,43% 
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Tests of Independence 
P-Value 0,0935 
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Graf 30. Počty jednotlivých odpovědění – Počet hod/týden strávených u televize  

(Chí-kvadrát test) 

 

 

Graf 31. Procentuelní zastoupení jednotlivých odpovědění – Počet hod/týden strávených u 

televize (Chí-kvadrát test) 
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