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ABSTRAKT 

 

Rast, ktorý je citlivým ukazovateľom detského zdravia, je dôležité hodnotiť podľa 

vhodných referenčných údajov. Za fyziologický rast detí sa pritom považuje rast dlhodobo 

dojčených detí, o ktorom je známe, že sa v prvých mesiacoch života odlišuje od rastu detí, 

ktoré dojčené neboli.  

V tejto práci sme sa preto zamerali na hodnotenie vplyvu dlhodobého dojčenia na rast detí 

v predškolskom veku a jeho rozdiely v porovnaní s deťmi, ktoré boli dojčené iba 

minimálne alebo vôbec neboli.  

Údaje sme získali pomocou dotazníka a meraním základných telesných rozmerov detí 

v materských a základných školách v Prahe. Analýzou získaných dát sme nedokázali 

žiadny zásadný vplyv dlhodobého dojčenia na telesnú výšku, hmotnosť ani obvod hlavy v 

predškolskom veku. Určité rozdiely sa ukázali v prípade hodnôt BMI a hrúbky kožných 

rias, no výsledky boli v rozpore s očakávaním, že dlhodobo dojčené deti budú mať nižšie 

hodnoty BMI než deti dojčené iba minimálne. Porovnaním Z-skóre dlhodobo dojčených 

detí vzhľadom k údajom 6. Celoštátneho antropologického výskumu a k údajom Svetovej 

zdravotníckej organizácie sa potvrdili ako vhodnejšie pre hodnotenie rastu národné 

referenčné údaje. 

 

Kľúčové slová: dlhodobo dojčené deti, Z-skóre, hmotnosť, telesná výška, BMI 
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ABSTRACT 

 

Growth, that is a sensitive indicator of children’s health, should be evaluated in relation to 

suitable reference data. Under the term “physiological growth of chidren” is understood 

growth of long-term breast-fed infants that is – in the first months of their life – different 

from the growth of infants, who were not breast fed. 

This Thesis is focused on evaluation of impacts the long-term breast-feeding has on the 

growth of children in their pre-school age and on the differences in comparison with the 

children, who were breast-fed only minimally or not at all. 

Data used for this Thesis elaboration were obtained from a questionnaire and by measuring the 

essential physical proportions of children in different nursery and primary schools in Prague. 

Thereafter; by analysing the received data, we have come to the conclusion that long-term 

breast-feeding does not have any significant impact onto stature, weight nor head 

circumference of pre-school children. Some differences were detected concerning the BMI 

values and thickness of skin folds; however, the results were out of accord with our 

expectations that the long-term breast-fed children will have lower BMI values than the 

children, who were breast-fed just minimally. Comparing the Z-score of the long-term 

breast-fed children with regard to the data from the 6
th

 National Anthropological Survey 

and to the data of the World Health Organization, we have proved that the national 

reference data are more suitable for growth evaluation. 

 

Key words: long-term breast-fed children, Z-score, weight, body height, BMI 
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1.ÚVOD 

 

Rast je základným znakom typickým pre obdobie detstva a dospievania, ktorý sa 

prejavuje špecifickými telesnými zmenami. Množením buniek a ich rastom dochádza 

k zvyšovaniu telesnej výšky a hmotnosti, zväčšovaniu obvodu hlavy, predlžovaniu 

končatín. Intenzita rastu jednotlivých častí tela však nie je rovnaká, ale sa počas 

jednotlivých období detského veku mení, čím dochádza k postupnej zmene proporcií. 

Striedajú sa fázy intenzívneho a pomalšieho rastu, detský organizmus nie len rastie, ale sa 

aj vyvíja, dochádza k funkčnej diferenciácii orgánových sústav, psychickému 

a motorickému vývoju dieťaťa. Stav telesného rastu a vývoja slúži ako spoľahlivý 

ukazovateľ celkového zdravotného stavu jedinca ale aj populácie. V prípade ochorenia či 

nedostatočnej výživy dochádza k spomaleniu rastu, preto je dôležité jeho pravidelné 

sledovanie počas celého obdobia detstva a dospievania. Pre optimálne hodnotenie rastu 

detí je dôležitá existencia vhodných referenčných údajov a percentilových grafov, ktoré sú 

výsledkom štúdií na národnej alebo celosvetovej úrovni. Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) považuje za fyziologický vzor rastu rast detí, ktoré boli exkluzívne dojčené aspoň 

6 mesiacov, keďže podľa výsledkov viacerých štúdií je zrejmé, že tieto deti v prvých 

mesiacoch života rastú podľa odlišného rastového vzoru než deti, ktoré dojčené neboli. Na 

základe tejto podmienky boli vytvorené aj rastové normy pre dojčené deti. Pediatri 

v Českej republike však hodnotia rast podľa národných referenčných údajov, ktoré sú 

výsledkom Celoštátnych antropologických výskumov (posledný je CAV 2001), ktoré boli 

vytvorené na základe reprezentačnej vzorky populácie. V rokoch 2008 – 2011 prebiehala 

štúdia (Riedlová et al. 2012), ktorá zaoberala hodnotením  rastu českých dlhodobo 

dojčených detí v porovnaní s nedojčenými a porovnaním  rastovej krivky týchto dojčených 

detí s aktuálnymi štandardmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Jej výsledky 

ukázali, že pre hodnotenie rastu detí do 1,5 roku sú vhodnejšie české národné referenčné 

údaje než štandardy WHO. Na základe tejto štúdie boli do súčasne používaného softvéru 

implementované percentilové krivky do 1 roku pre dlhodobo dojčené deti, aby mali 

pediatri k dispozícii ďalšie podklady na hodnotenie rastu a prospievania dojčených detí.  

V tejto práci sme sa preto zamerali na vyhodnotenie rastu a jeho prípadných 

rozdielov v období predškolského veku u exkluzívne alebo predominantne dojčených detí 

aspoň 6 mesiacov v porovnaní s deťmi, ktoré dojčené neboli alebo boli iba minimálne. 
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2. TEORETICKÁ ČASŤ 

 

2.1. Všeobecné zákonitosti rastu 

 

 Ľudia, rovnako ako aj všetky živočíchy, začínajú svoj život ako jedna bunka, 

oplodnené vajíčko. Jej vznik je sprevádzaný interakciou genetickej informácie, ktorú 

poskytuje každý z rodičov. Táto bunka sa ďalej delí a rastie, diferencuje a vyvíja sa 

v embryo, plod, dieťa až dospelého jedinca (Bogin 1999). Rast je citlivým ukazovateľom 

detského zdravia. Práve porucha rastu, narušenie jeho prirodzenej dynamiky, predstavuje 

u mnohých chorobných stavov prvý klinicky viditeľný symptóm, ktorý môže signalizovať 

závažný zdravotný problém (Lebl 1996). Hodnoty rastových charakteristík a ich zmeny 

poskytujú údaje aj o stave výživy detí (Komenda a Bláha 1988). Včasné rozpoznanie 

odchýleného vývoja telesných znakov dieťaťa od predpokladaných hodnôt tak môže upozorniť 

nie len na prítomnosť závažnejšieho ochorenia, ale aj na nesprávne životné návyky, psychické 

či iné problémy (Vignerová et al. 2006). Pre správne posúdenie rastu je preto dôležité poznať 

a rešpektovať základné poznatky o princípoch a fyziológii detského rastu (Lebl 1996). 

Rast a vývoj patria medzi základné znaky charakteristické pre obdobie detstva 

a dospievania. Práve vývojový aspekt odlišuje detský organizmus od organizmu dospelého 

(Lebl a Krásničanová 1996). Rast je charakterizovaný ako kvantitatívne pribúdanie živej 

hmoty (Nováková a Hloušková 1984). Je to zložitý dynamický jav, pri ktorom dochádza ku 

zväčšovaniu postavy, hmotnosti a iných telesných parametrov, zmene proporcií a celkových 

rozmerov (Kapalín, Kotásková a Prokopec 1969). Jeho harmónia spočíva v zložitom riadení 

rastových procesov. Zákonitosti rastu sú výsledkom komplexného systému jeho kontroly a 

integrácie genetických a environmentálnych faktorov (Lebl a Krásničanová 1996). 

Vývoj, ktorý je s rastom nerozlučne spojený je založený na kvalitatívnych zmenách 

organizmu, pričom dochádza k postupnej diferenciácii jednotlivých tkanív, orgánov 

a k významným funkčným zmenám. Ide o proces zmien, vďaka ktorým dieťa môže ďalej 

rozvíjať svoje vedomosti, správanie a schopnosti (Allen a Marotz 2005). 

Pri raste a vývoji sú hlavnou riadiacou silou genetické vlohy, ale vplyv má aj mnoho 

ďalších faktorov (Lhotská et al. 1994), ktorých pôsobenie nie je možné jednotlivo 

kvantifikovať (Vignerová a Bláha 1996). Hodnota heritability je čiastočne ovplyvnená 

pohlavím, vekom, v ktorom sa hodnotí,ako aj vplyvom prostredia na danú populáciu 
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v závislosti na jej geografickej distribúcii. Výsledky rôznych výskumov sa v hodnote 

heritability telesnej výšky pohybujú zväčša v intervale 63 – 87 % (Carmichael a McGue 

1995; Silventonien et al. 2000; Silventoinen et al. 2003; Estourgie-van Burk et al. 2006; 

Mook-Kanamori et al. 2012). Podľa Jelenkovica et al. (2011) v období od detstva po 

dospelosť genetické rozdiely vysvetľujú 72 – 81 % variácie výšky u chlapcov a 65 – 86 % 

u dievčat. 

V postnatálnom období sa široko uplatňuje aj rôznorodosť vplyvov vonkajšieho 

prostredia, ktoré môžu rozvoj genetickej informácie podporovať alebo v ňom na druhej 

strane brániť, čo sa prejavuje zväčšenou variabilitou rastu (Bouchalová 1987). Detský 

organizmus citlivo odráža vplyv environmentálnych faktorov, ako aj pokračujúce sociálne 

a ekonomické zmeny (Komenda a Bláha 1988; Lhotská et al. 1994; Drachler et al.2002). 

Medzi najznámejšie faktory ovplyvňujúce rast detí patrí vzdelanie matky, počet detí v rodine 

(Vignerová a Bláha 1996), etnická príslušnosť (Vignerová et al. 1996), miera pohybovej 

aktivity a zdravotný stav dieťaťa (Bobák, Dáňová a Kříž 1994). 

U zdravého dieťaťa podlieha rast a vývoj určitým zákonitostiam aj v závislosti na 

veku a pohlaví, striedajú sa fázy intenzívneho rastu s fázami relatívneho pokoja (Nováková 

a Hloušková 1984). Tempo a stupeň vývoja úzko súvisia s fyziologickou zrelosťou, zvlášť 

nervového systému, svalov a kostí, preto sa môže u jednotlivých detí líšiť. Pôsobením 

všetkých týchto činiteľov potom dochádza k výrazným odchýlkam vo vývoji jednotlivých 

detí aj keď postup, akým tento proces prebieha je u všetkých detí v zásade rovnaký (Allen 

a Marotz 2005). Tempo týchto rastových i funkčných zmien je najväčšie v období 

intrauterinného života. Po narodení dieťa najrýchlejšie rastie prvých šesť mesiacov, rastová 

rýchlosť sa výrazne spomaľuje okolo dvoch rokov (Frühauf et al. 2004). V batolivom, 

predškolskom a mladšom školskom období sa prírastky relatívne vyrovnávajú. Iba v období 

prvej premeny postavy, na prechode obdobia predškolského dieťaťa v mladšie školské dieťa, 

dochádza ku krátkodobému rastovému urýchleniu, ktoré tým, že sa dostavuje u jednotlivých 

detí v dosť rozdielnom kalendárnom veku a trvá pomerne krátku dobu, nebýva na grafoch 

vyznačujúcich priemerné rastové hodnoty tohto rastového obdobia príliš výrazné. I keď 

väčšina rastových hodnôt má celé obdobie vývoja progresívny charakter, jednotlivé 

tkanivové štruktúry rastú v jednotlivých obdobiach rôznou intenzitou a odlišným spôsobom 

(Kapalín, Kotásková a Prokopec 1969). Ďalšie výrazné zvýšenie rastovej rýchlosti prichádza 

v období puberty, táto sa zvyšuje po dosiahnutie jej maxima (PHV - peak hight velocity) 

potom sa už len znižuje až po ukončenie rastu (Kalvachová 2001). 
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2.2. Rastové fázy človeka, ICP model 

 

Telesná dĺžka/výška a hmotnosť sú dve formy expresie genotypu daného 

organizmu. Rastová krivka telesnej dĺžky/výšky a krivka telesnej hmotnosti od narodenia 

do obdobia dospievania vyjadruje individuálnu dynamiku fenotypového rozvoja telesnej 

výšky a hmotnosti (Novák, Kukla a Čuta 2008). Detailnou analýzou rastových parametrov 

človeka od narodenia až po dospelosť sa podarilo podrobne popísať rastovú krivku človeka 

švédskemu auxológovi Karlbergovi v roku 1987. Tento model matematicky rozložil do 

troch rôznych, aditívnych a čiastočne sa prekrývajúcich komponent, Infancy (I - infantilná 

komponenta rastu), Childhood (C - detská komponenta rastu) a Puberty (P - pubertálna 

komponenta rastu) odrážajúce endokrinnú kontrolu rastového procesu (Karlberg 1987).  

Komponenta I nastupuje v druhej polovici intrauterinného života a predstavuje 

postnatálny príspevok fetálneho rastu. Je ovplyvňovaná výživou a úzko súvisí aktivitou 

inzulínu podobných rastových faktorov (IGFs - insulin-like growth factors). Doznieva 

približne okolo 3. roku života (Leger et al. 1996). Fáza detského rastu, C komponenta, má 

variabilnú dobu nástupu, jej vplyv začína ešte pred ukončením prvého roku, medzi 6. až 

12. mesiacom života. U dievčat nastupuje v priemere skôr než u chlapcov a pozitívne 

koreluje s magnitúdou I komponenty. Jej nástup je charakterizovaný výraznejším zvýšením 

rastovej rýchlosti čo je spôsobené faktom, že rastový hormón (GH - growth hormone) 

začína mať významný vplyv na lineárny rast (Karlberg et al. 1987, Karlberg 1990; Low et 

al. 2001). Toto zvýšenie rastovej rýchlosti je popísané ako IC spurt (infancy-childhood 

growth spurt). Dochádza k nemu v období, keď sa vplyv I a C komponenty prekrýva. 

Koniec IC spurtu je vo veku okolo 3 rokov, v čase ukončenia vplyvu I komponenty 

(Karlberg 1990). Pôsobenie negatívnych faktorov v tomto období môže viesť 

k oneskorenému nástupu C komponenty, k trvalému spomaleniu rastu a menšej telesnej 

výške v dospelosti (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová 2006). Ďalšia fáza rýchlejšieho 

rastu, ktorú ale model ICP nezachytáva, nastáva medzi 5,5 – 8. rokom. Jej nástup je 

variabilný a u niektorých jedincov môže byť veľmi nevýrazná, z toho dôvodu sa na 

populačnej rastovej krivke vôbec nemusí prejaviť (Remer a Manz 2001; Šmahel 2001; 

Vignerová, Bláha a Riedlová 2002). Od svojho nástupu pokračuje C komponenta s mierne 

klesajúcim tempom až do ukončenia telesného rastu. V období puberty sa k vplyvu C 

komponenty pripája komponenta P (Karlberg 1989; Hochberg a Albertsson-Wikland 

2008), ktorá má esovitý tvar (Karlberg et al. 1987). Komponenta P reprezentuje fázu 
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prídavného rastu indukovaného pubertou. Zrýchľuje sa do veku, kedy dosiahne najvyššiu 

rastovú rýchlosť  a po ňom sa spomaľuje až do ukončenia rastu (Karlberg 1989).  

Kľúčovým prvkom Karlbergovho prístupu je, že jednotlivé komponenty rastovej 

krivky výrazne odrážajú rozdielne hormonálne fázy rastového procesu (Karlberg 1989). 

Nie sú v ňom však zahrnuté iba hormóny, ale tiež väzbové proteíny hormónov, rastové 

faktory a ich väzbové proteíny a receptory hormónov a rastových faktorov na cieľových 

bunkách (Karlberg 2002). Primárne determinanty vyvíjajúceho sa telesného zloženia 

z endokrinného hľadiska predstavujú pohlavné steroidy, GH a inzulínu podobný rastový 

faktor I (IGF-I) (Veldhuis et al. 2005). Tieto majú regulačný účinok na rastovú zónu kostí, 

epifyzárnu chrupavku, čím podmieňujú rast kostí. V proliferačnej zóne sa uplatňuje 

predovšetkým IGF I, ktorého tvorba je riadená GH, v zóne mineralizácie a diferenciácie 

dominuje aktívny metabolit vitamínu D v súhre s hormónmi štítnej žľazy. Na záver rastu 

do procesu kalcifikácie rastovej chrupavky vstupujú estrogény a rastovú štrbinu uzatvárajú 

(Kalvachová 2001). 

Rast plodu je vo fetálnom období regulovaný veľkosťou maternice, výživou 

a hladinou kyslíka v spojení s rastovými faktormi a inzulínom (Karlberg 2002). Na 

intrauterinný rast plodu majú vplyv rastové faktory IGF-I a IGF-II, ale IGF-I naň 

významne vplýva aj v postnatálnom období (Woods et al. 1996). Ich koncentrácie 

narastajú so zvyšujúcim sa gestačným vekom plodu (Langford, Nicolaides a Miell 1998), 

najmä od druhej polovice intrauterinného života (Leger et al. 1996). Podľa niektorých 

iných štúdií je ich hladina výrazne vyššia až posledné dva mesiace fetálneho života 

(Lassare et al. 1991). 

Infantilné rastové obdobie je priamym pokračovaním intrauterinného rastu, preto 

rast v tomto období podlieha iným zákonitostiam než v neskorších obdobiach života (Lebl 

a Krásničanová 1996). I komponenta je riadená súhrou humorálnych faktorov.V skorom 

postnatálnom živote je rast regulovaný stavom výživy, inzulínom a IGF-I (Low et al. 

2001). Komponenta C je závislá predovšetkým na GH. Jeho sekrécia má pulzatívny 

charakter, s vyššími vrcholmi v noci ako aj počas puberty (Karlberg et al. 1987; Karlberg 

2002). Napriek tomu, že GH je produkovaný už vo fetálnom období, lineárny rast prebieha 

takmer nezávisle na jeho koncentráciách (Karlberg 2002) a GH sa stáva plne zodpovedným 

za rast až behom druhého roku života (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová 2006). 

Komponenta P odráža prídavný vplyv pohlavných hormónov, steroidov.U chlapcov je to 

najmä testosterón, u dievčat estrogény (Karlberg 2002; Styne 2003). 
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Pretože sú tieto tri rastové fázy aj spolu s fetálnou všetky navzájom 

prepojené, výška získaná v jednej z nich môže ovplyvniť rozsah rastu v nasledujúcich 

fázach. Výraznejší vplyv na finálnu telesnú výšku má však podpriemerný rast trvajúci 

počas viacerých fáz než iba v jednej. Nízka pôrodná dĺžka zvyčajne spôsobí tzv. catch-up 

rast počas infantilnej fázy, avšak môže zapríčiniť menší prírastok výšky v detskej 

a pubertálnej komponente rastu (Luo a Karlberg 2000). Rozsah catch-up rastu počas 

infantilnej fázy, najmä prvých šesť mesiacov, má najkritickejší vplyv na riziko nízkej 

finálnej výšky v dospelosti u SGA (small for gestational age) detí. Napriek tomu, 

v prípade, že je rastové urýchlenie dostatočné a dieťa dosiahne vo dvoch rokoch primeranú 

výšku riziko sa zníži z pôvodných 40 % na 4 %. Naopak ak dieťa rastie nedostatočne, bez 

ohľadu na to či sa narodilo ako SGA alebo s optimálnymi pôrodnými parametrami a vo 

veku dva roky má nedostatočnú výšku má rovnaké riziko nižšej finálnej výšky (Luo, 

Albertsson-Wikland a Karlberg 1998). 

So zmenami v hormonálnej regulácii rastu a s narastajúcim vplyvom GH v prvom 

a druhom roku života a s nástupom C komponenty súvisí aj postupná zmena telesnej 

proporcionality. Končatiny rastú rýchlejšie než trup, rovnako ako vývoj telesného zloženia, 

mení sa podiel tukovej a netukovej telesnej komponenty. V posledných týždňoch 

intrauterinného života a prvých mesiacoch po narodení pribúda množstvo telesného tuku, 

ale medzi 6. a 12. postnatálnym mesiacom začína u oboch pohlaví jeho pokles, ktorý trvá 

do veku 6-8 rokov (Lebl a Krásničanová 1996).  

 

2.3. Periodizácia ľudského života 

 

Život človeka je v postnatálnom období rozdelený do niekoľkých štádií, z ktorých 

každé má svoje tvarové, funkčné, biochemické a psychické rysy. Periodizácia ľudského 

života záleží na tom, ktoré znaky sú v danom hodnotení brané ako najdôležitejšie. Podľa 

rôznych autorov sa toto členenie na jednotlivé štádia môže v detailoch odlišovať. 

Riegerová a Ulbrichová (1998) delia ľudský život na tri základné obdobia:  

1. Prvé detstvo (Infans I) - končí v siedmom roku po prerezaní M1 

2. Druhé detstvo (Infans II) - končí v 14 – 15 rokoch po prerezaní M2 

3. Dospelosť- začína dosiahnutím pohlavnej dospelosti 

Ďalej rozdelili život človeka podrobnejšie na trinásť období (Tab. 1). 
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Tab. 1: Periodizácia ľudského života (Riegerová a Ulbrichová 1998) 

obdobie vek 
znaky charakterizujúce vymedzenie daného 

obdobia 

novorodenec 0 – 28 dní od prestrihnutie pupočníka po zahojenie pupočnej jazvy 

dojča 2. – 12. mesiac do prerezania prvého zubu 

batoľa  2. – 3. rok 
rast mliečneho chrupu, motorický vývoj, ovládnutie 

chôdze 

predškolský vek 4. – 6. (7.) rok zmena postavy, prvá vytiahnutosť 

mladší školský 

vek 
6.(7.) – 11. rok 

rast trvalého chrupu, prvé známky sekundárnych 

pohlavných znakov 

starší školský vek 11 – 15 rokov dospievanie, puberta 

dorastenecký vek 15 – 18 rokov adolescencia 

plná zrelosť 18 – 30 rokov zakladanie rodiny, vrchol výkonnosti 

zrelosť 30 – 45 rokov psychické zrenie, začiatok starnutia 

stredný vek 45 – 60 rokov vrchol psychickej výkonnosti, začiatok starnutia 

starnutie 60 – 75 rokov involučné zmeny 

staroba 75 – 90 rokov psychické i fyzické starecké zmeny 

kmétsky vek nad 90 rokov  

 

Podľa Langmeiera a Krejčířovej (2006) je vývoj človeka rozdelený od počatia, 

splynutia vajíčka a spermie, až po starobu na 14 štádií. V období od narodenia po 

dospelosť sa výrazne neodlišuje od členenia podľa Riegerovej a Ulbrichovej (1998). 

Mierne rozdiely sú viditeľné v pomenovaní a vekovom ohraničení niektorých období. 

Obdobie predškolského veku je vymedzené na vek 3 až 5 rokov (Langmeier a Krejčířová 

2006). Lebl (2007) delí postnatálne obdobie detského veku na 6 štádií. V českej 

pediatrickej terminológii uvádza ako ohraničenie predškolského obdobia 3. a 6. narodeniny 

dieťaťa. 
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2.4. Somatická stavba tela detí v období od narodenia po predškolský vek 

 

Obdobie prvých šiestich rokov života dieťaťa sa delí na štyri základné obdobia: 

novorodenecké, dojčenské, batolivé a obdobie predškolského veku. Tieto etapy života 

každého dieťaťa sú charakteristické výraznými zmenami jeho telesnej proporcionality, 

intenzívnym rastom, ale aj značným psychomotorickým vývojom (Stožický 2008). 

 

2.4.1. Novorodenecké obdobie 

Trvá od narodenia do 28. dňa života. Každý novorodenec je charakterizovaný 

gestačným vekom, pôrodnou hmotnosťou a vzájomným pomerom týchto veličín. Podľa 

gestačného veku môžeme novorodencov klasifikovať ako: 

 donosených (38. – 42. týždeň tehotenstva) 

 nedonosených (pôrod v 37. týždni gravidity a skôr) 

 prenášaných (porodených v 43. týždni gestácie a neskôr) 

Priemerná pôrodná hmotnosť (hmotnosť zistená bezprostredne po narodení) je 

u fyziologických novorodencov 3400g.95 % detí narodených v termíne váži 2500 až 4500 g 

(Stožický 2008). Chlapci sú obvykle o niečo ťažší, vážia v priemere 3510 g, dievčatá sú 

ľahšie, ich priemerná pôrodná hmotnosť je 3320 g (Bláha et al. 2005). Svalstvo tvorí 20 – 

22 % celkovej hmotnosti (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová 2006). 

Podľa vzťahu gestačného veku a pôrodnej hmotnosti sú novorodenci klasifikovaní 

na eutrofických (pôrodná hmotnosť zodpovedá ich gestačnému veku), hypotrofických (pri 

narodení majú hmotnosť pod 5. percentilom hmotnosti pre daný dokončený týždeň 

gestačného veku- small for gestational age, SGA deti) a hypertrofických (pôrodná 

hmotnosť novorodenca pre daný dokončený týždeň gestačného veku je nad 95. 

percentilom- large for gestational age, LGA deti). 

Telesný vývoj je okrem gestačného veku a pôrodnej hmotnosti charakterizuje aj 

pôrodná dĺžka a obvod hlavy (Stožický 2008). Obvod hlavy je jedným zo základných 

rozmerov, ktorý je u dieťaťa zisťovaný skoro po narodení a jeho sledovanie patrí k bežným 

vyšetreniam pri preventívnych prehliadkach, pretože slúži na posúdenie veľkosti mozgu, 

s ktorého vývojom úzko súvisí. Extrémne hodnoty tohto rozmeru môžu signalizovať 

možnosť budúcich neurologických komplikácií a zdravotného rizika dieťaťa (WHO 1995). 
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Priemerná hodnota obvodu hlavy pri narodení je u chlapcov 35 cm, u dievčat približne 

34,3 cm (Bláha et al. 2005), v 95 % prípadov je v rozmedzí 32 až 37 cm. Novorodenec má 

na rozdiel od staršieho dieťaťa a dospelého relatívne väčšiu hlavu, guľatejšiu tvár 

a prevažuje mozgová časť hlavy (Stožický 2008), charakteristický je tiež relatívne dlhý 

trup s krátkymi končatinami (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová 2006). Chlapci majú pri 

narodení priemernú pôrodnú dĺžku 50,79 cm, dievčatá 49,79 cm (Bláha et al. 2005). 

 

2.4.2. Dojčenské obdobie 

Je to obdobie medzi 28. dňom a koncom prvého roku života, počas ktorého 

dochádza k enormnému rastu a rýchlemu vývoju. Donosené dieťa v piatich mesiacoch 

zdvojnásobí svoju pôrodnú hmotnosť a v jednom roku strojnásobí. U nedonosených detí je 

hmotnostný prírastok väčší, môže presahovať 6 – 8 násobok pôrodnej hmotnosti. Naopak 

u detí s vysokou pôrodnou hmotnosťou býva prírastok menší. Priemerná telesná hmotnosť 

ročného dieťaťa je 10 kg. V priebehu prvého roku života dojča narastie o 25 – 30 cm, čím 

zväčší svoju dĺžku o 50 – 55 %. Najvyššia rastová rýchlosť je počas prvých 3 mesiacov. 

V jednom roku života je priemerná telesná dĺžka dieťaťa 75cm. Dochádza tiež 

k zmnoženiu tukového tkaniva, ktoré dosahuje maximum v deviatom mesiaci (Stožický 

2008; Lisá a Kňourková 1986). Diferencovaným rastom jednotlivých častí tela 

a pribúdaním tuku sa mení celá architektonika tela. Po narodení je obvod hlavy väčší než 

obvod hrudníka, od 4. mesiaca sa tieto dva obvody vyrovnávajú a neskôr rastie obvod 

hrudníka výraznejšie v porovnaní s obvodom hlavy. Ku koncu prvého roku meria hrudník 

približne 48 cm (Lisá a Kňourková 1986), obvod hlavy sa u chlapcov má priemerne 46,7 cm 

u dievčat 45,6 cm (Bláha et al. 2005). Na hrudníku je viditeľné priečne postavenie rebier, 

chýba zúženie v páse a trup má podobu valca. K tomu prispieva aj plytká panva a veľká 

pečeň čo spôsobuje vyklenutie bruška (Lisá a Kňourková 1986). 

 

2.4.3. Batolivé obdobie 

Predstavuje 2. a 3. rok života dieťaťa. V priebehu tohto obdobia intenzita rastu 

pomaly klesá. Charakteristické proporcie tela dojčaťa sa postupne v druhom roku života 

začínajú meniť. Prejavuje sa to pomerne rýchlym vývojom dolných telesných partií, ktoré 

tak doháňajú vyvinutejšie horné pratie (Lievegoed 1989). Obvod hlavy počas druhého roku 
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sa zväčší len o 2 cm (Stožický 2008). Pomer hlavy k zvyšku tela sa v porovnaní 

s dojčaťom zmení z pomeru 1:4 na 1:5. Táto relatívne väčšia dĺžka tela v pomere 

k veľkosti hlavy má príčinu najmä vo výraznejšom raste trupu do dĺžky. Krk je výraznejšie 

vyznačený ako u dojčiat (Lievegoed 1989). Výška dieťaťa v dvoch rokoch tvorí približne 

50 % konečnej výšky v dospelosti (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová 2006). V priebehu 

druhého roka batoľa narastie priemerne o 11 až 12 cm, v priebehu tretieho o 8 až 9 cm. 

V tomto období zaujme dieťa svojou výškou v percentilovom pásme postavenie 

predurčené jeho rastovým potenciálom zdedeným po rodičoch (Krásničanová et al. 2005; 

Stožický 2008). Priemerná telesná výška chlapcov v troch rokoch je 99,4 cm u dievčat je to 

97,8 cm (Bláha et al. 2005). Dieťa naberá na telesnej hmotnosti 2 až 3 kg ročne. Dochádza 

k postupnému znižovaniu množstva podkožného tukového tkaniva, avšak ešte stále 

hovoríme o prvom období plnosti (Stožický 2008). Povrch pokožky je stále určovaný 

podkožným tukom, nevyskytuje sa ešte žiadny svalový reliéf, časti končatín na seba 

plynulo nadväzujú (Lievegoed 1989). Charakteristické je výrazne väčšie bruško smerom 

dole, spôsobené lordózou chrbtice. Pás nie je vyznačený, hrudník je ešte valcovitý, ale 

začína sa prejavovať predo-zadné oploštenie (Lisá a Kňourková 1986; Stožický 2008). 

 

2.4.4. Obdobie predškolského veku 

Tempo rastu v tomto období, ktoré je vymedzené 4. až 6. (7.) rokom života dieťaťa, 

sa prejavuje v ročných prírastkoch telesnej výšky o 6 – 8 cm, na telesnej hmotnosti pribúda 

približne 2 kg ročne (Stožický 2008). Znižovaním množstva tukového tkaniva dochádza 

k premene bacuľatého dieťaťa na štíhle  a svalnaté (Lievegoed 1989).V štvrtom roku 

začína miznúť prominujúce bruško, stále ho je však možné pozorovať pri uvoľnenom 

postoji dieťaťa. Mení sa tiež pomer mozgovej a tvárovej časti lebky (Stožický 2008). 

Koncom piateho roka sa postava malého dieťaťa začína výrazne meniť, prichádza obdobie 

tzv. prvej premeny postavy (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová 2006). Dieťa rastie do 

dĺžky, najväčší podiel na tom majú dolné končatiny. Zatiaľ čo tvár si stále zachováva výraz 

malého dieťaťa a na trupe taktiež pretrvávajú niektoré znaky z predošlého obdobia (hrudný 

kôš sa široko otvára dolu a plynule prechádza v brucho), horné aj dolné končatiny sa 

začínajú výrazne predlžovať a zoštíhľovať. Tukový reliéf mizne, zviditeľňujú sa svaly 

a objavujú kĺby (Lievegoed 1989). Pre posúdenie telesnej vyspelosti dieťaťa sa používa aj 

tzv. filipínska miera, ktorá porovnáva dĺžku hornej končatiny vzhľadom k veľkosti hlavy. 
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U dieťaťa, ktoré prešlo premenou postavy je výsledok pozitívny, dieťa dosiahne rukou cez 

temeno hlavy na protiľahlý ušný boltec (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová 2006). 

Priemerná výška šesťročného chlapca je 122,7 cm a dievčaťa 121,7 cm. Priemerná 

hmotnosť je v tomto veku u chlapcov 24,2 kg, u dievčat 23,6 kg (Bláha et al. 2005). 

Zväčšujú sa aj šírkové rozmery kostry, najmä šírka ramien (Lisá a Kňourková 

1986). Mení sa celkový výraz dieťaťa, ktoré nadobúda iné telesné proporcie. Vymizne tiež 

tuk z chodidla takže stopa získava svoju normálnu konfiguráciu (Stožický 2008). 

S rozvojom chôdze sa vyvíja priečna i pozdĺžna klenba nohy a chôdza sa stáva pružnejšia. 

Dieťa vďaka tomu dokáže vyrovnať nerovnosti terénu a má omnoho väčšiu stabilitu (Lisá 

a Kňourková 1986). Následkom zmeny spôsobu chôdze sa zužuje trup, na prechode 

hrudného koša a brucha sa koncom obdobia predškolského veku začína vytvárať pás 

(Lievegoed 1989). 

Skoré rozpoznanie rastovej poruchy, nadváhy alebo inej odchýlky u detí 

v predškolskom alebo školskom veku môže pomôcť predísť závažnejším komplikáciám 

neskôr (Vignerová et al. 2006). 

 

2.5. Antropologické výskumy a hodnotenie rastu 

 

Aby sme mohli posúdiť či je vývoj telesných charakteristík zodpovedajúci veku 

dieťaťa a či sú tieto parametre proporčné, je dôležité pravidelné sledovanie základných 

antropometrických rozmerov. Rozmery telesných znakov vzťahujeme k referenčným 

údajom danej populácie, ktoré sú najčastejšie používané vo forme rastových, 

percentilových grafov využívaných v klinickej praxi pri liečbe rastových porúch, obezity, 

v endokrinológii, chirurgii a inde (Vignerová et al. 2006). Tieto grafy sú konštruované 

prehodnotenie vývoja významných telesných rozmerov a ich vzťahov. Patrí medzi ne 

telesná výška, obvod hlavy, paže, brucha a bokov a taktiež posúdenie hmotnosti a BMI 

(body mass index).Vyhodnotenie údajov pomocou percentilovej metódy parí medzi jednu 

z variant štatistického spracovania s gausovským rozdelením hodnôt. Podkladom pre 

zostrojenie takýchto grafov sú národné referenčné štúdie, pri ktorých musí byť zmeraný 

veľký počet detí tak aby tvorili dostatočne veľkú vzorku danej populácie (Lebl 

a Krásničanová 1996). 
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2.5.1. Referenčné údaje a ich význam 

Česká republika patrí k štátom v Európe, kde boli pravidelne vykonávané rozsiahle 

antropologické výskumy detí a mládeže. Prvý takýto výskum bol vykonaný prof. 

Matiegkou v roku 1895. Zahrňoval vyšetrenie takmer 100 tisíc detí vo veku od 6 do 14 rokov 

(Matiegka 1927). Na tento výskum potom nadväzovali Celoštátne antropologické výskumy 

(CAV), ktoré boli vykonané v rokoch 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 a 2001. V rámci týchto 

výskumov boli zisťované telesné charakteristiky detí a mládeže od 0 do 18 rokov i niektoré 

socioekonomické údaje. Týmto spôsobom boli vždy vyšetrené 3 % populácie daného veku 

a vybraná vzorka bola vždy plne reprezentatívna. To znamená, že získané výsledky bolo 

preto možné vzťahovať na celú detskú a dospievajúcu populáciu (Vignerová a Bláha 2001). 

Dynamická kontrola rastu je zabezpečovaná vekovo a pohlavne špecifickými 

interakciami medzi kľúčovými genetickými, environmentálnymi, stravovacími, 

socioekonomickými, vývojovými, behaviorálnymi, nutričnými, metabolickými, 

biochemickými a hormonálnymi faktormi, preto musia byť normatívne údaje vyvinuté 

z vekovo špecifickej, pohlavne uzavretej a geneticky porovnateľnej zdravej populácie 

(Veldhuis et al. 2005). V percentilových grafoch sú zvyčajne znázornené krivky, ktoré 

zodpovedajú 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentilu pre daný vek referenčných údajov. 

Strednú hodnotu daného telesného znaku vystihuje 50. percentil. Zakreslením zmeranej 

výšky dieťaťa do grafu je potom možné porovnať jeho výšku s výškou detí jeho veku v danej 

populácii a tým porovnať nakoľko sa odlišuje od normy a či spĺňa rastové parametre v jeho 

vekovej kategórii a teda či sa nachádza v strednom rastovom pásme, medzi 25. a 75. 

percentilom. Širšia norma rastu je ohraničená 3. a 97. percentilom, deťom, ktoré prekročia 

toto pásmo je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Pri hodnotení rastu konkrétneho jedinca 

vzhľadom k referenčným krivkám je však potrebné brať do úvahy aj genetický potenciál 

rastu, ktorý je určený telesnou výškou rodičov (Vignerová, Riedlová a Bláha 2001). Hodnoty 

telesnej výšky je možné vyjadriť aj v normalizovanej podobe s využitím skóre smerodajnej 

odchýlky (SDS, SD-skóre, Z-skóre), tiež označovanej aj ako Z-skóre. Udáva o koľko 

smerodajných odchýlok sa jedinec líši od normy, využíva sa najmä pre vyjadrenie 

extrémnych odchýlok (Šmahel 2001). Okrem momentálnej absolútnej hodnoty telesnej 

výšky je pre posúdenie ratu dieťaťa dôležité poznať aj jeho rastovú rýchlosť, ktorá prináša 

dynamickú zložku do hodnotenia. Pre tento účel sa vytvárajú grafy rastovej rýchlosti, ktoré 
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sú pre posúdenie rastovej poruchy významnejšie než normy telesnej výšky (Kalvachová 

2001; Šmahel 2001). 

Ďalším dôležitým cieľom výskumov je sledovanie vývoja sekulárneho trendu, 

najmä trendu zvyšovania konečnej telesnej výšky a tiež vývoj hmotnostne – výškového 

pomeru a BMI. Na základe vývoja hodnôt BMI je možné stanoviť výživový stav populácie 

a posúdiť trend výskytu nadváhy a obezity u detí a dospievajúcich (Vignerová, Bláha 

a Riedlová 2002). Kombináciou hodnôt telesnej výšky a hmotnosti sa môžu hodnotiť telesné 

proporcie dieťaťa. Porovnaním týchto dvoch rozmerov sa posudzuje tzv. hmotnostne – 

výškový pomer, zisťuje sa či hmotnosť zodpovedá telesnej výške, a teda či je dieťa 

„súmerné“ (Vignerová, Riedlová a Bláha 2003). Objektívne monitorovanie telesnej stavby 

pomocou vybraných telesných parametrov je možné iba za predpokladu existencie 

reprezentatívnych referenčných štandardov, ktoré je vzhľadom k pôsobeniu sekulárneho 

trendu nutné aktualizovať. Údaje sú zväčša zisťované na základe sledovania reprezentatívnej 

vzorky detskej populácie, zvyčajne na národnej úrovni (Vignerová, Bláha a Riedlová 2002). 

 

2.5.2. Typy rastových štúdií 

Antropologické rastové štúdie sa podľa dĺžky ich trvania delia na tri základné typy: 

transverzálne (prierezové), semilongitudinálne a longitudinálne (dlhodobé). 

Pri prierezovej štúdii každé meranie pochádza od iného probanda a dáta vytriedené 

podľa veku vytvárajú nepravé rastové krivky. Je možné z nich získať informácie o stave, 

raste nie však o jeho dynamike. Tieto výskumy majú výhodu v tom, že prebiehajú 

v pomerne krátkom časovom období počas ktorého je možné získať veľké množstvo dát, 

ktoré sú ale statickej povahy (Bouchalová 1987). Na základe týchto štúdií sa vytvárajú 

distančné štandardy (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová 2006). 

V semilongitudinálnych, je zachytený rast tých istých detí v rôzne dlhých časových 

obdobiach, ktoré v skupinovom zapojení vytvoria rastové krivky pokrývajúce dlhší vekový 

úsek než jednotlivé sledovania.  

Longitudinálne, sú dlhodobé, časovo náročné štúdie. Vyšetrovaní jedinci sú 

sledovaní v približne rovnakých časových intervaloch s frekvenciou v závislosti na ich 

veku. Z postupných meraní tých istých jedincov behom rastu vznikajú individuálne, pravé 

rastové krivky. Prostredníctvom týchto štúdií je možné sledovať dynamiku rastu a vytvárať 

rýchlostné rastové krivky (Bouchalová 1987). 
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2.5.3. Rastové grafy dojčených a nedojčených detí 

Je známe, že deti, ktoré sú kŕmené mliečnou formulou, rastú podľa odlišného 

rastového vzoru než deti, ktoré sú dlhodobo dojčené (Dewey et al. 1992; Durmus et al. 2011; 

Vignerová a Lhotská 2005), pričom v súčasnosti sa za fyziologický a prirodzený rast detí 

podľa WHO pokladá rast detí, ktoré boli dlhodobo dojčené, a teda by mali byť podľa nich 

vytvárané aj referenčné normy (WHO 2007; WHO Multicentre Growth Reference Study 

Group 2006). V prípade, že používané rastové grafy nesprávne reprezentujú fyziologický 

rastový vzor dojčeného dieťaťa, často dochádza k chybnému rozhodnutiu, že výlučné 

dojčenie neposkytuje dostatočný prísun živín a tým dochádza k predčasnému zavedeniu 

umelej výživy (Vignerová a Lhotská 2005). Referenčné rastové grafy sú typicky založené na 

reprezentačnej vzorke detí z cieľovej populácie, a preto obsahujú oboje, dojčené deti, ale aj 

tie kŕmené mliečnou formulou. Toto je hlavný nedostatok, kvôli ktorému matky môžu 

prestať dojčiť v domnienke, že dieťa sa na referenčných rastových krivkách zdá byť 

neprospievajúce. Krátko po pôrode je zvýšené SDS priemernej dĺžky a výlučne dojčené deti 

rastú výraznejšie, ale v období medzi 3 až 6 mesiacmi dochádza k jej zníženiu a  dojčené deti 

sú v nasledujúcom období v priemere menšie než referenčná populácia. Podobná situácia je 

pozorovaná aj pri hmotnosti, kde sú rozdiely ešte výraznejšie (Roelants, Hauspie 

a Hoppenbrouwers 2010; WHO 1995). Výsledky zahraničných štúdií, ktoré posudzovali 

kedy dochádza k vyrovnaniu týchto rozdielov sa líšia. Podľa istej štúdie sa tieto rozdiely 

vyrovnávajú vo veku 12 mesiacov (Kramer et al. 2002), no podľa inej môžu rozdiely 

v telesnej dĺžke pretrvávať do 2,5 roka a hmotnostné rozdiely by sa mali postupne vyrovnať 

v 1,5 roku (Roelants, Hauspie a Hoppenbrouwers 2010). Výsledky českej štúdie, ktorá 

hodnotila rast kojených detí od narodenia do 18 mesiacov a prebiehala v rokoch 2008 až 

2011, ukazujú, že v 1,5 roku sú tieto rozdiely ešte stále viditeľné (Riedlová et al. 2012). 

Toto bolo jedným z hlavných dôvodov pre konštrukciu nových WHO rastových 

štandardov, keďže predchádzajúce neboli pre dlhodobo dojčené deti vyhovujúce, pretože 

 interpretácia rastovej krivky daných rozmerov jedinca je značne závislá na adekvátnosti 

používaných referenčných údajov. Rovnaké rozdiely však boli v rastových krivkách 

pozorované aj pri nových WHO štandardoch publikovaných v roku 2006, i keď už boli 

menšie a viac sa približovali výsledkom lokálnych štúdií.  

Výsledky WHO v porovnaní s referenčnými údajmi Českej republiky ukázali 

rozdiely v nižších hodnotách hmotnosti a pomeru hmotnosti k telesnej dĺžke u českých detí 
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počas prvých 6 mesiacov, čo môže významne ovplyvniť hodnotenie primeranosti výživy 

dieťaťa. Je preto vhodnejšie hodnotiť rast u dojčených detí aj tých kŕmených umelou 

výživou podľa národných referenčných grafov, než podľa nových štandardov WHO 

(Júlíusson et al. 2011; Paulová et al. 2008; Riedlová et al. 2012; Vignerová a Lhotská 

2005; WHO Multicentre Growth Reference Study Group 2006). 

 

2.5.4. Vplyv sekulárneho trendu na základné telesné parametre 

Rastové zmeny, ku ktorým dochádza počas dlhého časového obdobia sú 

označované ako sekulárne (saeculum = storočie). Okrem telesnej výšky sa prejavujú aj v 

dobe nástupu adiposity rebound (Vignerová et al. 2004) a puberty (Delemarre-van de Waal 

2005), intenzite a dĺžke pubertálneho spurtu (Aksgaede et al. 2008), hodnotách BMI, 

hrúbke kožných rias, ale aj  iných telesných parametroch (Matton et al. 2007). 

Rozlišuje sa pozitívny a negatívny sekulárny trend. Za negatívny je považovaný taký, 

ktorý nie je v zhode so všeobecným vývojom prebiehajúcim za priaznivých podmienok 

(Šmahel 2001). Zrejmou podstatou odlišného priemerného rastu a zrenia jednotlivých 

populácií a sociálnych skupín sú faktory prostredia. Sekulárne zmeny končenej výšky súvisia 

s kvalitou intrauterinného, dojčenského a detského života ako aj so zmenami predpubertálneho 

a pubertálneho rastu (Šrajer et al. 1998). Sú citlivým ukazovateľom neustálych pozvoľných 

zmien sociálnych podmienok vonkajšieho prostredia. Pozitívny sekulárny trend telesnej výšky 

(zvyšovanie postavy) v priebehu posledných 100 rokov je potvrdením toho, aký výrazný vplyv 

majú vonkajšie faktory na telesný rast populácie (Hauspie, Vercauteren a Susanne 1996; 

Vignerová et al. 2004). Nová hypotéza vysvetľujúca medzigeneračné zmeny v raste a vývoji 

fenotypu sa zameriava na epigenetickú asimiláciu, na epigenetické procesy regulujúce génovú 

expresiu, metabolické funkcie, fyziológiu a správanie (Bogin 2013). 

Analýzou výsledkov celoštátnych antropologických výskumov, ktoré sa pravidelne 

konali v Českej republike sa potvrdilo nie len zvyšovanie priemernej telesnej výšky českej 

detskej populácie v kategóriách od 2,5 roka do dospelosti, ale aj urýchlenie celkového 

telesného vývoja (Vignerová et al. 2006). Telesná výška sa u 6 ročných detí v čase medzi 

rokmi 1951 a 1991 zvýšila o 4,2 cm u chlapcov a o 4,4 cm u dievčat (Bláha et al. 1999). 

V období medzi rokmi 1951 a 2001 sa hodnoty BMI českých detí vo vekových kategóriách 

do 6 rokov znížili, nad 6 rokov naopak zvýšili (Vignerová et al. 2006). Prejav sekulárneho 

trendu je viditeľný aj v období nástupu adiposity rebound, ktoré sa posunulo na 50. 
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percentile BMI od roku 1951 u chlapcov z 6,2 na 4,9 roka (o 1,3 roka), u dievčat z 6,4 na 

5,2 roka (o 1,2 roka). V poslednom desaťročí  došlo u chlapcov k skoršiemu nástupu 

adiposity rebound o 0,6 roka, u dievčat o 0,2 roka (Vignerová et al. 2004).  

Telesná výška je parametrom, ktorý najlepšie charakterizuje telesný vývoj jedinca, 

zdravotný, a v tej súvislosti aj socioekonomický stav populácie. V poslednom desaťročí sa 

však ukazuje, že dochádza k postupnému spomaľovaniu pozitívneho sekulárneho trendu 

telesnej výšky u oboch pohlaví, výraznejšie u dievčat (Vignerová et al. 2005). Toto 

spomaľovanie môže znamenať, že genetický potenciál bol v tomto smere už vyčerpaný 

alebo dochádza k negatívnym zmenám vonkajšieho prostredia, prípadne pôsobia obe tieto 

zmeny súčasne (Vignerová et al. 2006). V prípade, že  by bol v budúcnosti zaznamenaný 

pokles priemerných hodnôt telesnej výšky, bolo by možné tento jav považovať za prejav 

znižujúcej sa úrovne ekonomických a s tým zviazaných sociálnych, výživových a ďalších 

podmienok vonkajšieho prostredia (Vignerová et al. 2004). 

Spomalenie až zastavenie sekulárnych trendov zvyšovania telesnej výšky 

a hmotnosti je v porovnaní s CAV 2001 a 1991 najvýraznejšie vidieť u detí mladšieho 

školského veku. Je to vysvetlené presúvaním obdobia najrýchlejšieho rastu do stále nižších 

vekových skupín. Dospelá populácia zrejme pod vplyvom dobrých socioekonomických 

podmienok dosahuje optimum svojich geneticky daných možností (Kobzová et al. 2003). 

 

2.6. Dojčenie a umelá výživa 

 

Cieľom výživy v detskom veku je zaistiť nie len dostatok energie pre bezprostredné 

potreby dieťaťa, ale predovšetkým vytvoriť nutričné predpoklady pre jeho fyziologický 

rast a vývoj. Správne zloženie stravy prispieva k prevencii akútnych a chronických 

ochorení a má pozitívny vplyv na somatický ako aj neuropsychický vývoj dieťaťa.  

V novorodeneckom a dojčenskom období môžu jednotlivé deti dostávať prirodzenú 

stravu, umelú alebo zmiešanú (Marx a Volf 2007). 

Prirodzenou a teda aj najvhodnejšou výživou novorodencov a dojčiat je materské 

mlieko. Preto pre ich optimálny rast, vývoj a zdravie Svetová zdravotnícka organizácia (WHO 

– World health organization) v súčasnosti odporúča výlučné dojčenie (konzumácia materského 

mlieka bez pridania akejkoľvek tekutiny alebo inej potravy ako je materské mlieko s výnimkou 

vitamínov, minerálov a liekov) od narodenia do šiesteho mesiaca a popri postupnom zavádzaní 
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príkrmu (nemliečne dávky) pokračovanie v čiastočnom dojčení aspoň do dvoch rokov (WHO 

2001). Materské mlieko tak poskytuje mnohé zdravotné výhody dojčaťu v súvislosti s jeho 

imunitným systémom, pretože obsahuje rôzne antimikróbne súčasti, faktory, ktoré podporujú 

rozvoj imunity ako aj protizápalové zložky (Hosea Blewett et al. 2008). Je veľmi komplexnou 

tekutinou svojim zložením odpovedajúcou meniacim sa nárokom a potrebám novorodenca. 

Jeho zloženie sa mení nie len v priebehu jedného dojčenia ale aj behom celého laktačného 

obdobia. Prispôsobuje sa aktuálnym výživovým potrebám dojčeného dieťaťa čo je veľmi 

dôležité pre zdravý rast a telesný vývoj dieťaťa (Klimová et al. 1998). 

V období prvých dní po pôrode sa v malom množstve tvorí mlezivo (kolostrum). 

Toto je veľmi bohaté na imunoglobulíny, ale obsah laktózy je nižší. Po niekoľkých dňoch 

sa postupne mení na zrelé mlieko (Dort et al. 2004). 

Hoci v dobe prepustenia z pôrodnice bolo v roku 2002 výlučne dojčiacich matiek 

v Českej republike 91,32 %, do roku 2006 došlo k miernemu poklesu na 89,35 % (Mydlilová 

et al. 2009), v šiestom mesiaci ich bolo v roku 2004 už len 29 % (Müllerová et al. 2004). 

Medzi demografické faktory, ktoré významne znižujú pravdepodobnosť, že dieťa nebude 

dojčené patrí nízky vek a nízke vzdelanie matky a stav, keď matka nemá partnera. Negatívny 

vplyv má tiež nízka pôrodná hmotnosť či diagnóza hypotrofického dieťaťa (Mydlilová, 

Vignerová a Šípek 2009). 

 

2.6.1. Vplyv dojčenia na detský organizmus a jeho vývoj 

Pozitívne účinky materského mlieka, ktoré má jedinečné zloženie, sú dokázané 

v mnohých oblastiach vyvíjajúceho sa detského organizmu. 

Zvýšená novorodenecká náchylnosť na infekcie je priamym dôsledkom náročnej 

imunologickej adaptácie dieťaťa počas prechodného obdobia z vnútromaternicového do 

mimomaternicového života. Ontogenéza imunitného systému začína skoro, už v embryu, 

pokračuje počas fetálneho života, ale dokončená je až niekoľko rokov po narodení 

(Gasparoni et al. 2003). Keďže plod sa vyvíja vo vysoko ochrannom prostredí bez 

mikróbov, chýbajú mu antigénne skúsenosti, čo zapríčiňuje fyziologickú nezrelosť 

imunitnej funkcie u novorodencov (Chirico et al. 2008). 

Schopnosť imunitného systému črevnej sliznice tráviaceho systému rozoznávať  

medzi patogénmi a nepatogénnymi symbiontami zahŕňa imunomoduláciu, ktorá sa 

u dieťaťa vyvíja perinatálne, preto je preňho dôležité získať exogénny zdroj doplnkovej 
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imunosupresie. Najvhodnejším známym zdrojom takejto ochrany pred patogénmi 

a imunomodulačnej aktivity je materské mlieko (Newburg a Walker 2007). Nie len 

v rozvojových, ale dokonca aj vo vyspelých krajinách má dojčenie ochranný účinok proti 

gastrointestinálnym a v menšej miere aj respiračným infekciám, pričom tento efekt je 

zosilnený s väčšou dĺžkou a exkluzivitou dojčenia (Beaudry, Dufour a Marcoux 1995; 

Duijts et al. 2010; Chantry, Howard a Auinger 2006; Kramer et al. 2001). 

Exkluzívne dojčenie po dobu aspoň 4 mesiacov sa ukázalo ako ochrana pred 

výskytom frekvenciou a závažnosťou akútnej infekcie dolných dýchacích ciest u detí 

predškolského veku (Pathirage et al. 2009). Iná analýza ukázala, že exkluzívne dojčenie 

v rovnakej dĺžke trvania znižuje riziko hospitalizácie v detstve z dôvodu respiračných 

ochorení na tretinu v porovnaní s jej frekvenciou u detí kŕmených mliečnou formulou 

(Bachrach, Schwarz a Bachrach 2003). Avšak pri porovnaní dĺžky exkluzívneho dojčenia 

sa ukázalo, jeho dĺžka po dobu 6 mesiacov má v porovnaní so 4 mesiacmi významnejší 

ochranný účinok nie len proti respiračným, ale aj gastrointestinálnym ochoreniam 

(Chantry, Howard a Auinger 2006). Znižuje tiež riziko novorodeneckej úmrtnosti a 

syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (Hauck et al. 2011; Vennemann et al. 2009). 

Mlieko tiež obsahuje početné zložky, ktoré posilňujú obranyschopnosť dojčaťa ako aj 

jeho schopnosť rozvíjať toleranciu pomáhajúcu zabraňovať vzniku alergickej reaktivity na 

potraviny (Hanson, Korotkova a Telemo 2003). Niektoré štúdie poukazujú aj na jeho ochranný 

vplyv pred vznikom dlhodobých chronických stavov a ochorení ako je napríklad obezita 

(Harder et al. 2005; Weyermann, Rothenbacher a Brenner 2006) či celiakia (Akobeng et al. 

2006) a tiež na pozitívne účinky na riziko výskytu astmy u detí nezávisle od výskytu alergií 

v rodine (Kul let al. 2004; Scholtens et al. 2009), avšak niektoré štúdie tieto závery 

nepotvrdzujú (Sears et al. 2002). Znižuje tiež výskyt alebo závažnosť  infekčných ochorení ako 

sú hnačky (Beaudry et al. 1995), zápal stredného ucha (Duncan et al. 1993), infekcie 

močových ciest (Marild et al. 2004) a meningitída (Silverdal, Bodin a Olcén 1999). Môže tiež 

predstavovať čiastočnú prevenciu pred vznikom inzulín dependentného diabetes mellitus (typ 1) 

u detí, ktorý sa spája so skorým vystavením detského organizmu proteínu kravského mlieka, 

beta-laktoglobulínu (Rosenbauer, Herzig a Giani 2008; Sadauskaite-Kuehne et al. 2004). 

Viaceré štúdie preukazujú pozitívne spojenie aj medzi dojčením a kognitívnym 

a intelektuálnym rozvojom v ranom a strednom detstve (Anderson, Johnstone a Remley 

1999; Mortensen et al. 2002). Možným vysvetlením by bolo pôsobenie polynenasýtených 

mastných kyselín s dlhým reťazcom (špeciálne DHA – kyselina dokozahexaenová a AA – 
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kyselina arachidónová), ktoré sú dôležitou zložkou centrálneho nervového systému, a teda 

ich príjem má významný vplyv na kognitívny rozvoj (Innis 2003), ako aj jeho celkový 

vývoj a rast dieťaťa v prvých mesiacoch jeho života. Tieto látky sú obsiahnuté 

v materskom mlieku, avšak v kravskom mlieku sa nenachádzajú (Tinoco et al. 2009), 

pôvodne neboli ani súčasťou mliečnych formúl, no v súčasnej dobe by už vo väčšine 

prípadov nie je a mali by tvoriť ich súčasť (Makrides et al. 2005). 

 

2.6.2. Výhody dojčenia pre matku 

Dojčenie nemá iba mnoho výhod ovplyvňujúcich rast a vývoj dieťaťa, ale 

poskytuje dôležité zdravotné výhody aj pre matku. Tieto výhody zahŕňajú znížené 

popôrodné krvácanie a rýchlejšiu involúciu maternice čo je možné pripísať koncentráciám 

oxytocínu, ktorého vylučovanie je stimulované dojčením (Chua et al. 1994), rýchlejší 

návrat k hmotnosti, ktorú mala matka pred tehotenstvom (Dewey, Heinig a Nommsen 

1993), nižšie riziko rakoviny prsníka (Awatef et al. 2010) a vaječníkov (Jordan et al. 

2012). Exkluzívne dojčenie po dobu 6 mesiacov alebo dlhšie tiež predlžuje obdobie 

laktačnej amenorey, ktorá pôsobí ako prirodzená antikoncepcia až do obdobia návratu 

menštruácie (Kenedy a Visness 1992). Niektoré štúdie ukázali taktiež možné zníženie 

rizika zlomenín bedrovej kosti a výskytu osteoporózy v postmenopauzálnom období 

(Cumming a Klineberg 1993; Schnatz et al. 2010), napriek tomu, že dojčiace ženy strácajú 

viac kostnej hmoty, po jeho ukončení sa tieto straty rýchlo a spontánne obnovia (Kalkwarf 

a Specker 1995).Sú ale aj štúdie, ktoré tento pozitívny vplyv nepotvrdili (Yazici et al. 2011). 

 

2.6.3. Kotraindikácie dojčenia 

Napriek tomu, že materské mlieko je najoptimálnejšou stravou pre deti v prvých 

mesiacoch ich života a prináša mnohé výhody pre dojčiacu matku, existuje niekoľko 

prípadov, v ktorých dojčenie nemusí byť v najlepšom záujme dieťaťa. Hoci materské 

mlieko obsahuje rôzne protilátky a iné ochranné faktory, v prípade určitých ochorení 

matky môže byť tiež možným zdrojom infekcie dieťaťa. K takýmto ochoreniam patrí 

ľudský T bunkový lymfotropný vírus typu I a II (HTLV-I a HTLV- II) (Fujino a Nagata 

2000; Goncalves et al. 2010).V prípade infekcie vírusom HIV (human immunodeficiency 

virus) sa v rozvinutých krajinách neodporúča dojčiť (Read 2003), ale v rozvojových 
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krajinách, kde nemajú prístup k adekvátnej náhrade materského mlieka vo forme kvalitnej 

mliečnej formuly je pre deti výhodnejšie aj napriek možnému prenosu infekcie aby boli 

dojčené (WHO 2000). Navyše sa ukázalo, že použitie antiretrovirotík u matky alebo 

nevirapínu u dojčaťa znižuje prenos HIV počas dojčenia (Chasela et al. 2010). Ďalšou 

kontraindikáciou je, ak sa u matky vyskytujú aktívne lézie vírusu herpes simplex na 

prsníku. Vtedy je potrebné zabrániť kontaktu dieťaťa s infikovaným prsníkom až do času 

kým sa prsník nevylieči (Smith, Cowan a Munday 2005). V prípade nákazy 

cytomegalovírusom sa dojčenie nepovažuje za kontraindikáciu, pokiaľ sa jedná o dieťa 

narodené v termíne, pretože mu nehrozia závažné dlhodobé zdravotné následky. Toto však 

neplatí u predčasne narodených detí a detí s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou, kedy 

sa dojčenie neodporúča (Gessler et al. 2004; Hamele et al. 2010). 

V prípade, že je matka závislá na drogách ako je kokaín, fenylcyklidín, marihuana, 

heroín, alebo iných omamných látkach či niektorých psychotropných a antiepileptických 

liekoch, ktorých zložky vo významnom množstve prestupujú do materského mlieka, je 

dojčenie nevhodné, pretože môžu mať negatívny vplyv na motorický (Astley a Little 1990; 

Garry et al. 2009), kognitívnya behaviorálny vývoj dieťaťa (Ito a Lee 2003). Dojčenie by 

sa malo prerušiť aj pri vystavení organizmu matky rádioaktívnym izotopom, a to počas 

doby, v ktorej je rádioaktivita identifikovateľná v materskom mlieku (Rubow et al. 1994). 

Konzumácia alkoholu a fajčenie nie sú absolútnou kontraindikáciou, no alkohol 

negatívne ovplyvňuje vylučovanie prolaktínu stimulované dojčením (Mennella a Pepino 

2010) a motorický vývoj dojčaťa (Little et al. 1989), preto by jeho príjem mal byť len 

v obmedzenom množstve a minimálne dve hodiny pred dojčením (Koren 2002). Fajčenie 

sa dôrazne neodporúča z dôvodu vplyvu na zvýšenie výskytu detských respiračných alergií 

(Guedes a Souza 2009) a syndrómu náhlej smrti dojčiat (Liebrechts-Akkerman et al. 2011). 

Medzi situácie, kedy dochádza ku kontraindikácii dojčenia, a teda je vhodnejšie 

materské mlieko nahradiť alternatívnou stravou, špeciálnymi formulami, z dôvodu 

ochorenia dieťaťa, patrí výskyt klasickej galaktozémie (deficit galaktóza 1-fosfát uridyl 

tranferázy) (Berry 2012). V prípade fenylketonúrie, niektorí dojčenie neodporúčajú, no pri 

dôslednej kontrole množstva fenylalanínu v materskom mlieku tak aby nepresahoval 

hrozbu pre dieťa a  stravovania matky z čo najnižším príjmom tejto látky, nie je dojčenie 

považované za kontraindikáciu (Lamônica et al. 2012). 
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2.6.4. Zloženie materského mlieka 

Materské mlieko najlepšie zodpovedá fyziologickým potrebám dojčaťa, svojim 

zložením je schopné zaistiť prísun potrebného množstva živín i vody (Marx a Volf 2007). 

Pomer zastúpenia všetkých jeho zložiek nie je konštantný, ale sa mení počas celého 

obdobia laktácie ako aj v priebehu jedného dojčenia. V kolostre je v porovnaní so zrelým 

mliekom podstatne vyššie zastúpenie proteínov a nižšie sacharidov a tukov (Lönnerdal, 

Forsum a Hambraeus 1976), ktorých koncentrácie sa podľa Faerka et al. (2001) zvyšujú po 

dvoch týždňoch laktácie a následne sa ustáľujú. Kolostrum je bohaté aj na imunoglobulíny, 

antimikrobiálne peptidy (laktoferín) a iné bioaktívne zložky, medzi ktoré patria rastové 

faktory (Hirai et al. 2002; Jones a Warner 2000). Obsah tukov vykazuje výrazné rozdiely aj 

počas dojčenia. Tzv. „zadné mlieko“ obsahuje oveľa viac tuku ako „predné mlieko“ 

produkované na začiatku pitia. Energetická hodnota zrelého mlieka je 60 – 75 kcal/100 ml. 

Je tvorené 3 – 5 % tukov, 0,8 – 1,2 % proteínov, 6,9 – 7,2 % sacharidov, 0,2 % minerálov 

a vodou. V porovnaní s kravským mliekom, ktoré obsahuje 3,8 % tukov, 3,4 % proteínov 

a 4,8 % laktózy (Jenness 1974; Jennes 1979; Lönnerdal, Forsum a Hambraeus 1976). 

Zastúpenie nutrične dostupných proteínov je v priemere 0,8 – 0,9 %. Väčšina 

proteínov materského mlieka je syntetizovaná v  mliečnych žľazách, až na výnimky, medzi 

ktoré patrí sérový albumín pochádzajúci z krvného obehu matky. Tieto proteíny sa delia na 

dve hlavné skupiny, srvátkové proteíny a kazeíny (Lönnerdal, Forsum a Hambraeus 1976). 

Proteíny materského mlieka poskytujú nie len vyvážený zdroj aminokyselín pre optimálny 

rast dojčených detí (Hambraeus et al. 1978), ale veľa proteínov má dôležitú úlohu aj 

v uľahčovaní trávenia a využití ďalších živín z materského mlieka. Patria medzi ne 

napríklad beta-kazeín, laktoferín a haptokorín, ktoré môžu napomáhať pri absorbcii 

vápnika, železa a vitamínu B12 (Lönnerdal 2003). Pomer množstva srvátkových bielkovín 

a kazeínu nie je konštantný, ale v priebehu laktácie sa výrazne mení. Počas prvých dní 

dojčenia je koncentrácia srvátkových bielkovín, najmä alfa-laktalbumínu a laktoferínu, 

veľmi vysoká a kazeínu nízka, pomer ich zastúpenia v kolostre sa udáva približne 90:10. 

Následne sa zvýši syntéza kazeínu v mliečnych žľazách a tým aj jeho koncentrácia 

v mlieku, zatiaľ čo celková koncentrácia srvátkových bielkovín sa rapídne zníži. Hodnota 

pomeru srvátkových bielkovín ku kazeínu v zrelom mlieku sa udáva najčastejšie ako 

60:40. Tá sa môže ďalej ešte zmeniť až na 50:50 v období neskorej laktácie (Kunz 

a Lönnerdal 1992; Lönnerdal, Forsum a Hambraeus 1976). Spomedzi srvátkových 
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proteínov sú najviac zastúpené alfa-laktalbumín, laktoferín, sekrečný IgA, po nich 

nasledujú albumín a transferín. Lyzozým je zložkou s nízkym zastúpením a reprezentuje 

aktívny enzým s proteolytickými účinkami voči niektorým bakteriálnym patogénom 

(Anderson, Powers a Tollaksen 1982; Hambraeus et al. 1978). 

Hlavný ochranný systém je poskytovaný prostredníctvom protilátok sekrečného 

IgA, ktorý je hlavným imunoglobulínom v materskom mlieku, no v mliečnych formulách 

sa nenachádza. Zohráva dôležitú úlohu v zabezpečení ochrany slizničnej membrány 

(Balabio et al. 2007; Hanson, Korotkova a Telemo 2003), keďže v detskom organizme 

imunoglobulíny buď chýbajú alebo sa vyskytujú len vo veľmi malom množstve (Bradtzaeg 

2003). Po počiatočnej fáze laktácie sa jeho vysoké koncentrácie výrazne znižujú 

(Lönnerdal, Forsum a Hambraeus 1976). IgA je produkovaný v matkiných mliečnych 

žľazách lymfocytmi, ktoré sem migrovali z jej črevnej sliznice (Hanson, Korotkova 

a Telemo 2003). Materské mlieko obsahuje aj glukózamíny podporujúce rast lactobacillus 

bifidus, ktorý pomáha predchádzať rastu patogénnej flóry v čreve (Leung a Sauve 2005). 

Približne 25 % celkového dusíka v materskom mlieku reprezentujú nebielkovinové 

zložky medzi ktoré patrí močovina, kyselina močová, keratín, kreatinín, aminokyseliny 

a nukleotidy (Jenness 1979; Thorell, Sjoberg a Hernell 1996), ktoré sú nevyhnutné pre 

energetický metabolizmus, rast a dozrievanie gastrointestinálneho traktu, enzymatické 

reakcie a posilnenie imunitných funkcií (Leung a Sauve 2005). 

Laktóza zastupuje väčšinu uhľovodíkov v ľudskom mlieku (55 – 70g/l), ktoré sú 

pre dieťa esenciálnym zdrojom energie. V menšom množstve sa vyskytujú oligosacharidy 

(20g/l v kolostre a 10 – 13g/l v zrelom mlieku). Monosacharidy tvoria iba 1 % z celkového 

množstva sacharidov mlieka (Coppa et al. 1993). Laktóza tvorí približne 40 % energetickej 

hodnoty (Koletzko et al. 2005). Zvyšuje absorbciu vápnika a železa a nepriamo podporuje 

rast laktobacilov, ktoré naopak zabraňujú rastu patogénnej flóry v čreve, ľahko 

metabolizuje na glukózu a galaktózu, dôležité zdroje energie pre rastúce dieťa. Materské 

mlieko zabezpečuje zásobovanie galaktocerebrozidmi, ktoré sú esenciálne pre vývoj 

mozgu (Leung a Sauve 2005). Na rozdiel od mliečnych formúl obsahuje stráviteľné aj 

nestráviteľné sacharidy, do mliečnych formúl sa nestráviteľné sacharidy pridávajú len 

v špeciálnych prípadoch (SCF 2003). V materskom mlieku je taktiež zastúpená jedinečná 

kombinácia 130 druhov oligosacharidov s pozitívnym vplyvom na rast bifidobaktérií 

v hrubom čreve a inhibičným účinkom na rast patogénnych baktérií (Kunz et al. 2000). 



30 

 

Hlavná zložka (98 %) mliečnych tukov je tvorená trigliceridmi, fosfolipidy sú 

zastúpené 1 % a v množstve približne 0,3 – 0,4 % je zastúpený cholesterol (Lammi-Keefe 

a Jensen 1984). Triglyceridy sú ľahko rozkladané lipázou materského mlieka na voľné 

mastné kyseliny a glycerol (Leung a Sauve 2005). Materské mlieko poskytuje veľké 

množstvo esenciálnych mastných kyselín (kyselinu linolovú a linolénovú), polynenasýtených 

mastných kyselín (arachidónovú a dokosahexaenovú kyselinu), ako aj cholesterol, ktorý je 

zložkou myelínu a má dôležitú úlohu vo vývoji nervovej sústavy, no v súčasnosti nie je 

zložkou mliečnych formúl (Leung a Sauve 2005; Pond 2003). 

Materské mlieko obsahuje primerané množstvo v tukoch rozpustných vitamínov A a E, 

avšak nízke koncentrácie vitamínu D a K, čo nemusí pokrývať potrebu dojčeného dieťaťa, preto 

je vhodná ich suplementácia, ktorej dĺžka je závislá na tom, do kedy je dieťa exkluzívne dojčené 

(Frühauf 2008; Hatun et al. 2005; Lammi-Keefe a Jensen 1984). Z vitamínov rozpustných vo 

vode býva nedostatkový iba vitamín B12 u žien vegetariánok a je nutné ho dodať. Ostatných 

vitamínov, hlavne C, B6, a kyseliny listovej je v materskom mlieku dostatok (Nevoral et al. 2003). 

Koncentrácie dôležitých minerálnych látok a stopových prvkov sodíka, vápnika, 

železa, zinku, horčíku, medi, fosforu a fluóru, je v mlieku dostatočné množstvo pokiaľ 

sama matka netrpí ich nedostatkom. Ich jedinečná distribúcia a väzbovosť v mlieku môže 

vysvetľovať ich vysokú biologickú dostupnosť. Udáva sa, že napríklad železo má päťkrát 

vyššiu dostupnosť z materského mlieka než z kravského. Napomáha tomu prítomnosť 

laktoferínu. Vplyv by mohlo mať aj odlišné zastúpenie vápnika, ktorého je štyrikrát viac 

v materskom mlieku než v kravskom a fosforu, ktorého je šesťkrát viac. Pomer vápnika 

a fosforu je v materskom mlieku 2:1 na rozdiel od mliečnych formúl, kde je priemerne 

1,4:1 (Fransson a Lönnerdal 1982; Nevoral et al. 2003; Saarinen et al. 1977; Steichen 

a Koo 1992). Celkové množstvo väčšiny minerálnych látok je v materskom mlieku nižšie 

než v kravskom,ale zodpovedá požiadavkám dieťaťa a jeho metabolickej aktivite (Nevoral 

et al. 2003). Keďže zastúpenie jednotlivých zložiek v materskom mlieku je výrazne 

ovplyvnené aj stravou, je potrebné aby mala matka počas laktácie pestrú vyváženú stravu 

s dostatočným prísunom vitamínov a minerálov. 

Efektívnu ochranu proti infekciám a aktívnu stimuláciu rozvoja vlastného imunitného 

systému dojčaťa poskytuje materské mlieko aj vďaka prítomnosti zložiek s ochrannými 

vlastnosťami a bioaktívnym komponentom mlieka, ktoré môžu byť rozdelené na bunkové 

komponenty, humorálne a rastové faktory, hormóny a gastrointestinálne regulačné peptidy 

(Goldman 2000; Nevoral et al. 2003). 
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Bunkové komponenty zahŕňajú T a B lymfocyty, makrofágy a neutrofily hrajú úlohu 

pri podpore rozvoja novorodeneckej imunitnej odpovede. V kolostre sú v špeciálne vysokých 

koncentráciách, v nižšom množstve pretrvávajú v aktivovaných formách po celú dobu laktácie 

(Goldman 1993; Chirico a Gaspatoni 2006). Zastúpenie makrofágov (55 – 60 %) a neutrofilov 

(30 – 40 %) dominuje nad lymfocytmi (5 – 10 %) (Goldman 1993). 

Humorálne faktory obsahujú imunoglobulíny (najmä IgA, v nízkom množstve aj IgG a 

IgM) (Achí et al. 1992), cytokiníny, lyzozým, nukleotidy, laktoferín, tzv. bifidus faktor 

(oligosacharid obsahujúci N-acetylglukózamín), interferón, laktoperoxidázu, oligosacharidy, 

vitamín B12 viažuci proteín a epidermálne rastové faktory (Leung a Sauve 2005, Jones a 

Warner 2000). 

Hormóny identifikované v materskom mlieku zahŕňajú hormóny štítnej žľazy (tyroxín), 

kôry nadobličiek (kortizol), pohlavné (estrogén a progesterón), paratyreoidálne hormóny 

a hypotalamohypofyzárne hormóny (oxytocín, adrenokortikotropný a rastový hormón, prolaktín, 

gonadoliberín, tyreoliberín, tyreotropín) (Baram et al. 1977; Goldman 2000; Nevoral et al. 2003). 

Rastové faktory zahŕňajú epidermálny rastový faktor, IGF-I a IGF-II, laktoferín, 

hepatocytový a fibroblastový rastový faktor, transformujúci rastový faktor alfa (Bernt a Walker 

1999; Hirai et al. 2002) a beta (Srivastava et al. 1996). 

Medzi gastrointestinálne regulačné peptidy patrí gastrín, gastrín inhibujúci peptid, 

bombezín, cholecystokinín, peptid histidín-methionín, peptid YY, neurotenzín, vazoaktívny 

intestinálny peptid (Berseth et al. 1990). 

 

2.6.5. Formule mliečnej výživy 

Po narodení sú v prípade používania umelej výživy deti kŕmené tzv. počiatočným 

mliekom. Toto sa môže používať až do 12. mesiaca veku. Pre deti od 4. dokončeného mesiaca 

je určené tzv. pokračovacie mlieko a toto môže byť podávané až do 3 rokov. Jeho zavedenie je 

však viazané na podávanie aj nemliečnych porcií stravy, príkrmov (Frühauf et al. 2000). 

 Mliečne formule musia obsahovať zložky, ktoré poskytujú dieťaťu nutričné alebo 

iné výhody a to v špecifických množstvách tak aby čo najlepšie podporovali jeho 

fyziologický rast a vývin. Hoci zloženie materského mlieka matiek, ktoré sa správne 

stravujú môže poskytnúť určité usmernenie pre určenie vhodného zloženia mliečnych 

formúl, avšak z dôvodu variability materského mlieka v obsahu jednotlivých živín nie len 

počas jedného dojčenia, ale aj v priebehu dňa a interindividuálne medzi matkami, ako aj 
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z dôvodu rozdielov v biologickej dostupnosti a metabolických účinkov v porovnaní 

s mliečnou formulou musia byť zohľadnené aj tieto ďalšie kritéria a nestačí podobnosť 

vzložení (Aggett et al. 2001; Kunz et al. 2000). 

Formule pre výživu novorodencov a dojčiat sa pripravujú adaptáciou a fortifikáciou 

najmä kravského mlieka a ďalších zložiek, ktoré boli uznané ako vhodné na ich výživu 

(Dort et al. 2004). Od materského mlieka sa kravské líši tým, že obsahuje trikrát väčšie 

množstvo bielkovín a hlavných minerálnych látok (sodík, draslík, chloridy, vápnik a horčík) 

a osemkrát väčšie množstvo fosfátov, neupravené preto nie je vhodné ako náhradná výživa 

pre novorodencov. Jeho adaptácia spočíva v znížení obsahu bielkovín a zmeny pomeru 

srvátkových proteínov ku kazeínu, pretože v kravskom mlieku je pomer opačný ako 

v ľudskom, ďalej vo zvýšení obsahu laktózy, mliečny tuk je čiastočne nahradený rastlinným 

olejom a obohatený esenciálnymi nenasýtenými mastnými kyselinami, zníženie obsahu 

minerálnych látok a fortifikácia vitamínmi, železom a stopovými prvkami ako aj pridávanie 

látok s prebiotickým účinkom (Šašinka, Šagát a Kovács 2007) 

Mliečna formula (počiatočná aj pokračovacia) zabezpečujúca vhodné množstvo 

energetického príjmu pre fyziologický rast hmotnosti zdravých detí pripravená na priamu 

spotrebu by mala obsahovať 60 – 70 kcal/100 ml. Proteíny získané z kravského mlieka sú 

obohacované o frakcie srvátkových proteínov a iných dusík obsahujúcich zložiek. Z 

celkového množstva uhľovodíkov môže tvoriť v mliečnych formulách zastúpenie škrobov 

až 30 % (Koletzko et al. 2005), obsah sacharózy 20 %, laktóza pre jej pozitívne účinky je 

tiež súčasťou formúl a tvorí približne 50 % (SCF 2003), ale pridávanie glukózy a fruktózy 

sa neodporúča (Koletzko et al. 2005). Pre rozmanitosť, zložitosť a premenlivosť štruktúry 

oligosacharidov, ktoré majú pozitívny vplyv na rast črevnej mikroflóry, nie je možné 

pridávať rovnaké zloženie ako je v materskom mlieku aj do mliečnych formúl (Erney et al. 

2000). Celková tuková zložka by mala tvoriť 40 – 50 % celkového energetického príjmu 

z počiatočnej a 30 – 59 % z pokračovacej mliečnej formule (SCF 2003). Hlavná zložka 

mliečnych tukov, triglireidy, ktoré sú obsiahnuté v mliečnych formulách majú nižšiu 

absorbovateľnosť v porovnaní s trigliceridmi materského mlieka. Rozdiely sú 

spôsobené odlišnou pozíciou, v ktorej sú prednostne esterifikované. Bežné mliečne 

formule majú len nízku časť kyseliny palmitovej esterifikovanej v beta pozícii, a toto 

spôsobuje ich nižšiu absorbovateľnosť (Carnielli et al. 1996).Ľahšia absorbcia trigliceridov 

materského mlieka je aj vďaka prítomnosti lipázy stimulovanej žlčovými kyselinami, ktorá 

ich rozkladá (Bläckberg a Hernell 1983; Carnielli et al. 1996). 
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Mliečne formule, napriek všetkému, ale neobsahujú mnohé antiinfekčné, 

imunologické, hormonálne a rastové faktorov, ktoré sú výhodou materského mlieka 

a poskytujú dojčaťu mnohé benefity (Dort et al. 2004).  

 

2.6.6. Špeciálne formule 

Pri niektorých patologických stavoch a ochoreniach dojčiat je nutné používať špeciálne 

formule. Antirefluxné (antiregurgitačné) mliečne formule sa používajú u  detí, ktoré 

neprospievajú z dôvodu regurgitácie alebo trpia gastroezofageálnym refluxom. Pre zvýšenie 

viskozity mlieka v žalúdku sú tieto mliečne produkty zahustené škrobom, guarovou gumou 

alebo karobom. V niektorých je v porovnaní s klasickou formulou zmenený aj obsah proteínov 

a lipidov (Aggett et al. 2002). 

Používajú sa tiež formule s hydrolyzovanou bielkovinou, formule pre nezrelé, 

predčasne narodené deti a sójové preparáty (Dort et al. 2004). Mliečne formule 

s hydrolyzovanými proteínmi sú určené pre nedojčené deti, u ktorých je preukázané riziko 

vzniku atopických ochorení (SCF 2003). Počiatočné mliečne formule založené na sójových 

proteínových izolátoch sa používajú ako výživa nedojčených detí matiek, ktoré sú vegánky, 

ako alternatíva pre deti s laktózovou intoleranciou a intoleranciou na proteíny kravského 

mlieka a taktiež aj pre deti trpiace galaktozémiou (Lönnerdal 1994; SCF 2003). Počiatočné 

formule založené na izolovaných sójových proteínoch a čiastočne hydrolizovaných proteínoch 

majú dolnú hranicu minimálneho množstva proteínov, ktoré by mali obsahovať, posunutú 

vyššie (1,35 g/100 ml) než je odporúčaná pri proteínoch izolovaných z kravského mlieka (1,08 

g/100 ml), z dôvodu potenciálnej nižšej stráviteľnosti a biologickej hodnoty obsahu dusíka 

(Koletzko 2005; SCF 2003). 
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3. CIELE DIPLOMOVEJ PRÁCE 

 

1. Zistiť a porovnať rozdiely v raste od narodenia do 6 rokov u detí exkluzívne 

a predominantne dojčených aspoň 6 mesiacov v porovnaní s deťmi kŕmenými najmä 

mliečnou formulou. 

2. Porovnať namerané hodnoty jednotlivých základných telesných rozmerov exkluzívne 

a predominantne dojčených detí s aktuálne používanými referenčnými údajmi 6. CAV a so 

štandardmi WHO. 

3. Vyhodnotiť vplyv socioekonomických podmienok v rodine na dĺžku dojčenia detí. 

4. Vypočítať priemerné hodnoty jednotlivých meraných parametrov a porovnať ich s inými 

štúdiami. 
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4. MATERIÁL A METÓDY 

 

4.1. Materiál 

 

Súbor dát, ktorý je vyhodnocovaný v mojej diplomovej práci, bol získaný 

transverzálnym výskumom, ktorý sa uskutočnil v období od marca 2012 do marca 2013. 

Získavanie údajov prebiehalo v materských školách (MŠ) a základných školách (ZŠ) 

lokalizovaných v Prahe. Pozostávalo z dvoch častí. Prvou bolo zostavenie dotazníka pre 

rodičov a jeho rozdanie v MŠ a ZŠ, v ktorých som od riaditeliek získala súhlas ku 

spolupráci a zapojenie sa do výskumu. Jeho dobrovoľným vyplnením a podpisom rodičia 

poskytli dôležité informácie a potrebný informovaný súhlas na meranie ich detí. V druhej 

fáze prebiehalo meranie samotných detí, ktoré s tým súhlasili a zápis údajov do pripravenej 

časti dotazníku, ktorý bol vyplnený rodičmi. 

Oslovených bolo 46 MŠ a 4 ZŠ, z nich s výskumom súhlasilo 33 MŠ a 3 ZŠ. 

Napriek súhlasu riaditeľky však v 9 MŠ a 2 ZŠ neprebiehalo meranie z dôvodu veľmi 

nízkej (1 – 2 kusy) alebo nulovej návratnosti dotazníkov. Rozdaných bolo 1965 

dotazníkov, z toho sa vyplnených vrátilo 327, návratnosť tvorila 16,6 %,no ešte 23 z nich 

muselo byť vyradených z dôvodu ich nepoužiteľnosti kvôli chybnému vyplneniu alebo 

prekročenej vekovej hranici dieťaťa. Do výskumu bolo nakoniec zaradených 304 

dotazníkov, vyzbieraných v 24 MŠ a 1 ZŠ,z nich bolo zmeraných 289 detí. Početnosť 

a pomer zastúpenia všetkých meraní v jednotlivých kategóriách je znázornená v tabuľke 2  

a grafe 1. Početnosť detí z našich meraní sa nachádza v tabuľke 3 a grafe 2 (grafy sú 

umiestnené v prílohe). 
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Tab. 2: Počet meraní v jednotlivých vekových kategóriách v závislosti na pohlaví 

Vekové kategórie Vek (mesiace/roky) N Chlapci Dievčatá 

0 novorodenci 302 151 151 

1 0-0,99 m 349 179 170 

2 1,0-1,99 m 266 133 133 

3 2,0-2,99 m 140 64 76 

4 3,0-3,99 m 203 106 97 

5 4,0-4,99 m 76 36 40 

6 5,0-5,99 m 120 65 55 

7 6,0-6,99 m 153 70 83 

8 7,0-7,99 m 47 22 25 

9 8,0-8,99 m 51 25 26 

10 9,0-9,99 m 33 16 17 

11 10,0-10,99 m 53 28 25 

12 11,0-11,99 m 101 48 53 

13 1,00-1,24 r 164 86 78 

14 1,25-1,49 r 102 52 50 

15 1,50-1,74 r 163 84 79 

16 1,75-1,99 r 7 5 2 

17 2,00-2,49 r 9 8 1 

18 2,50-2,99 r 123 54 69 

19 3,0-3,49 r 155 84 71 

20 3,5-3,99 r 50 28 22 

21 4,0-4,99 r 111 58 53 

22 5,0-5,99 r 185 80 105 

23 6,0-6,99 r 66 34 32 

Spolu 
 

3029 1516 1513 

m = mesiac, r = rok 

 

Tab. 3: Počet probandov zmeraných v MŠ v závislosti na veku a pohlaví 

Vekové kategórie (roky) 3,0 - 3,49 3,5 - 3,99 4,0 - 4,99 5,0 - 5,99 6,0 - 6,99 Spolu 

Chlapci 12 24 37 37 33 143 

Dievčatá 11 21 34 49 31 146 

N 23 45 71 86 64 289 
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4.2. Metódy 

 

4.2.1. Dotazník pre rodičov 

Pre posúdenie súvislosti telesných parametrov detí v predškolskom veku s dĺžkou 

dojčenia a vplyvom socioekonomických podmienok, v ktorých vyrastajú, ako aj pre 

doplnenie informácií o ich doterajšom raste, bol pre rodičov meraných detí vytvorený 

dotazník (príloha str. 115). Väčšina otázok v dotazníku je otvorených, kde opýtaný 

vyplňuje konkrétnu hodnotu (pôrodné parametre dieťaťa, dĺžka dojčenia, vek matky a i.). 

Niektoré otázky boli otvorené alebo polootvorené, kde si opýtaný vyberal z ponúknutých 

možností. Dotazníky rodičom rozdali triedne učiteľky alebo riaditeľky MŠ/ZŠ, ktoré ich 

následne aj vyzbierali späť vyplnené od rodičov. Na vyplnenie a vrátenie dotazníka bol 

z dôvodu nízkej návratnosti ponechaný dlhší časový interval, približne tri týždne.  

Dotazníky mali dobrovoľný a anonymný charakter, dieťa bolo v MŠ/ZŠ vždy 

identifikované prostredníctvom jeho krstného mena a dátumu narodenia. Pri spracovaní 

som následne ku každému priradila dve čísla, ako prvé, poradové číslo meraného dieťaťa, 

druhé bolo priradené na základe materskej škôlky, ktorú navštevovalo, každá má svoje 

špecifické číslo. Otázky v dotazníku boli rozdelené do 6 celkov. Prvý sa týkal 

identifikačných údajov dieťaťa. V druhom boli otázky zamerané na vek, hmotnostné a 

výškové parametre rodičov, rodinný stav, vzdelanie a fajčenie. Ďalšie súbory otázok sa 

zameriavali na pôrodné parametre dieťaťa, jeho zdravotný stav a výživu. V poslednej časti 

pre rodičov bol vymedzený priestor pre vypísanie telesných rozmerov zo Zdravotného 

a očkovacieho preukazu dieťaťa a mladistvého, meraných pediatrom pri preventívnych 

prehliadkach. Na konci dotazníka bol ešte určený priestor pre nami namerané hodnoty. 

 

4.2.2. Antropometrické meranie 

Pri meraní telesných rozmerov som postupovala podľa štandardnej metodiky 

Martina a Sallera (1957) a Fettra et al. (1967). Kožné riasy boli merané podľa Bláhu et al. 

(1990). Merala som 14 telesných rozmerov a následne bola ešte dopočítaná hmotnosť 

k výške/dĺžke a BMI index. Meranie prebiehalo vždy v dopoludňajších hodinách, po 

príchode detí do MŠ. V prípade ZŠ sa meranie uskutočnilo na hodine telesnej výchovy. 

Deti boli vyzlečené do spodnej bielizne, kožné riasy sa merali na pravej strane tela, stredný 
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obvod ramena na ľavej. Meranie kožných rias prebiehalo vždy dvoma kalipermi a to 

Harpendenským kaliperom a kaliperom typu Best. 

 

Definície meraných antropometrických rozmerov 

Pri antropometrickom vyšetrení som u každého dieťaťa merala telesnú výšku, 

výšku v sede, hmotnosť, obvod hlavy, ramena, hrudníka, brucha, pásu, obvod bokov 

a kožné riasy na bicepse, tricepse, subscapularis, suprailiacale a kožnú riasu na bruchu.  

 

M 1. Telesná výška je vertikálna vzdialenosť bodu vertex od podložky. Proband stojí 

maximálne vzpriamene na rovnej podložke, rovnomerne na oboch nohách s pätami 

a špičkami pri sebe, ruky sú voľne pozdĺž tela. Steny sa dotýka pätami, zadkom 

a lopatkami. Pozerá sa pred seba, hlava je orientovaná vo Frankfurtskej horizontále (rovina 

určená spodným okrajom očnice a hornými okrajmi zvukovodov rovnobežne s podložkou). 

Päta antropometra je pri meraní umiestnená pred špičkami chodidiel probanda a vysunutá 

ihla sa ľahko dotýka temena hlavy. Meriame s presnosťou na 0,5 cm. 

M 23. Výška v sede je vertikálna vzdialenosť bodu vertex od plochy, na ktorej proband 

sedí. Trup je vzpriamený, hlava je orientovaná vo Frankfurtskej horizontále, stehná sú 

podoprené podložkou po celej svojej dĺžke, kolená sú ohnuté v pravom uhle. 

M 71. Telesná hmotnosť je meraná na osobnej váhe. Proband je vážený v spodnej bielizni, 

na váhe stojí rovnomerne na oboch nohách, ruky visia voľne pozdĺž tela. Meranie 

s presnosťou na 0,5 kg. 

M 45. Obvod hlavy je meraný ako tzv. maximálny obvod hlavy cez body glabella 

a opisthokranion. Pásová miera prilieha tesne k hlave a je po oboch stranách hlavy rovnako 

vysoko. Spojnica bodov glabella a opisthokranion je sagitálnym priemerom meraného 

obvodu. Meriame s presnosťou na 0,1 cm. 

M 65. Obvod ramena meriame pásovou mierou v mieste najviac vytvoreného dvojhlavého 

svalu ramena, kolmo na pozdĺžnu os ramena voľne visiaceho pozdĺž tela. Čo je približne 

v polovici vzdialenosti medzi bodom acromiale a hrotom lakťa (olecranon). 

M 61. Obvod hrudníka cez mesosternale je obvod hrudníka meraný vpredu u mužov tesne 

nad prsnými bradavkami, u žien vo výške bodu mesosternale, vzadu prebieha pásová miera 
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tesne pod dolným uhlom lopatiek. Hrudník je v normálnej polohe, nie je pri výdychu ani 

nádychu. 

M 62. (1) Obvod brucha meriame ako horizontálny obvod vo výške pupku (omphalion). 

Obvod pásu je horizontálny obvod brucha meraný v polovici vzdialenosti medzi 

posledným rebrom a horným okrajom panvovej kosti (crista iliaca). 

M 64. (1) Obvod gluteálny meriame v horizontálnej rovine cez najširšie miesto musculus 

gluteus maximus. 

Kožná riasa nad bicepsom leží na prednej strane ramena. Proband stojí čelom k človeku, 

ktorý ho meria, rameno visí voľne pozdĺž tela, dlaň je orientovaná dopredu. Meriame 

v polovičnej vzdialenosti medzi bodom acromiale a hrotom lakťa (olecranon). Riasu 

vyťahujeme asi 1 cm nad úrovňou v ktorej ju budeme merať. 

Kožná riasa nad tricepsom je meraná na zadnej strane ramena, voľne spusteného pozdĺž tela, 

na úrovni zisťovania obvodu ramena, vyšetrovaná osoba je k nám otočená chrbtom. Riasu 

vyťahujeme zvisle 1 cm nad miestom ku ktorému budeme prikladať styčné plôšky kaliperu. 

Kožná riasa subscapulare leží tesne pod dolným uhlom lopatky, prebieha mierne šikmo 

dole podľa priebehu rebier (smerom k okraju tela). Meriame tesne pod prstami 

zvierajúcimi vytiahnutú riasu. Meraná osoba k nám pri tom stojí otočená chrbtom 

s uvoľnenými ramenami voľne visiacimi pozdĺž tela. 

Kožná riasa suprailiacale leží približne 3 cm nad hrebeňom bedrovej kosti, meriame 

v priesečníku hrebeňa a prednej axilárnej čiary. 

Kožná riasa na bruchu prebieha vodorovne, meriame na spojnici pupok a spina iliaca 

anterior superior (bod iliospinale) v 1/4 vzdialenosti od pupku (bod omphalion). 

 

Antropometrické prístroje 

 

Antropometer – posuvné meradlo zložené so štyroch kovových tyčí s milimetrovou 

stupnicou, na ktorých sa pomocou bežca vertikálne pohybuje kovový hrot čo umožňuje 

meranie dĺžkových a výškových rozmerov. Rozsah merania je 0 –233 cm. 



40 

 

Osobná nášľapná váha – meranie hmotnosti. 

Pásová miera – meranie obvodových rozmerov, s rozsahom 0 – 150 cm. Kalibrovaná na 1 mm. 

Kaliper typu Best – meranie hrúbky kožných rias, kontaktná plocha je okrúhla s 

priemerom 3 mm a konštantným tlakom kolmo na kožnú riasu v čase odčítania hodnoty 

28,5 g/mm
2
. Rozsah merania má 0 – 80 mm s presnosťou na 0,5 mm. 

Kaliper typu Harpenden – meranie hrúbky kožných rias, kontaktná plocha má 

obdĺžnikový tvar s konštantným tlakom 10 g/mm
2
. Rozsah merania 0 – 40 mm 

s presnosťou na 0,2 mm. 

 

Definícia indexu 

Body mass index (BMI) vyjadruje plošnú hustotu, ktorú zaberá ľudské telo o strane 

rovnej telesnej výške (telesná hmotnosť (kg)/telesná výška
2 

(m)). 

U dospelých môžeme vymedziť presné intervaly podváhy, normálnej váhy, 

nadváhy a obezity bez ohľadu na vek, u detí je však faktor veku dôležitý, pretože hodnoty 

BMI indexu sa v priebehu detstva menia (Kohout a Pavlíčková 2001). Aby bolo možné 

hodnotiť stupne obezity aj detskom veku, boli vypracované kritéria vekovo špecifických 

hraničných hodnôt BMI indexu (Vignerová a Bláha 2001) a štandardne sa používajú 

percentilové grafy. 

 

4.2.3. Ukladanie a kontrola dát 

Vyplnené a skontrolované dotazníky boli zadávané do databázy v programe EpiData. 

Vzhľadom k tomu, že každé dieťa malo v priemere 10 meraní (spolu je k dispozícii 3029 

jednotlivých meraní, z toho 1516 u chlapcov a 1513 u dievčat), bolo vykonané individuálne 

hodnotenie rastových kriviek jednotlivých rozmerov, ktoré výrazne pomohlo pri odhaľovaní 

chýb vzniknutých pri ukladaní či napr. chybným uvedením roku v dátume merania pediatrom 

alebo zmenou poradia číslic (napr. výška dieťaťa v 5 rokoch uvedené 151, opravené na 115 

v súlade s ďalšími nameranými hodnotami). Údaje, ktoré nebolo možné opraviť ani po 

skontrolovaní dotazníka, boli vymazané a ďalej sa s nimi nepracovalo. Behom merania detí 

v MŠ bola zachytená jedna rastová porucha. Prostredníctvom riaditeľky MŠ bolo rodičom 

doporučené kontaktovať odbornú endokrinologickú ambulanciu. 
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4.2.4. Štatistické spracovanie dát 

 Pre základné spracovanie bol použitý program EpiData Analysis, ďalšia analýza 

prebiehala pod vedením Ing. Zdeňka Rotha, CSc. v programe SPSS 13.0. 

 

 Základné spracovanie dát 

Vo všetkých vekových kategóriách bol pre každý meraný parameter vypočítaný 

jeho aritmetický priemer, smerodajná odchýlka (S. D.), minimálna a maximálna hodnota 

a medián (v tabuľkách sa neuvádza). 

U každého dieťaťa boli v programe RůstCZ vypočítané precentilové hodnoty 

a hodnoty Z-skóre telesnej dĺžky/výšky, hmotnosti, BMI, hmotnosti k výške (dĺžke), ďalej 

obvodu hlavy, ramena, brucha a bokov. Pomocou programov WHO Anthro a WHO 

AnthroPlus boli vypočítané hodnoty Z-skóre telesnej dĺžky/výšky, hmotnosti, BMI, 

hmotnosti k výške (dĺžke) a ďalej obvodov hlavy a ramena. Všetko bolo uložené do 

databázy a v programe EpiData Analysis boli dopočítané ďalšie potrebné údaje. Následne 

bolo všetko prevedené do formátu vhodného na ďalšie štatistické spracovanie. 

Početosť výberového súboru (N) – v jednotlivýchvekových ketegóriách udáva u koľkých 

jedincov bol daný znak zmeraný. 

Aritmetický priemer ( ̅) – udáva strednú hodnotu sledovanej veličiny. Vypočítame ho 

keď súčet všetkých hodnôt vo výbere vydelíme rozsahom súboru. 

x

x

n

i

i=1

n




 

Smerodajná odchylka (S. D.) – miera rozptylu sledovaného znaku, ktorá sa vypočíta ako 

jeho mocnina rozptylu. Udáva ako ďaleko sa môžu od priemeru líšiť tie hodnoty, ktoré ešte 

považujeme za priemerné. 

1-n

)x-(x

SD

n

1=i

2

i
  

Minimum (Min.) – najnižšia nameraná hodnota sledovaného znaku. 



42 

 

Maximum (Max.) – najvyššianameraná hodnota sledovaného znaku (Zvára 1998). 

Z-skóre (SD-skóre, SDS) – udáva o koľko smerodajných odchýlok sa jedinec v danom 

znaku líši od normy. Vypočíta sa tak, že od nameranej hodnoty sa odpočíta priemer 

normatívneho súboru a rozdiel sa vydelí jeho smerodajnou odchýlkou. Tento postup je 

označovaný ako normalizovanie dát, pretože všetky údaje pre rôzne znaky (vek, pohlavie, 

etnický pôvod a iné) prevádza na porovnateľné hodnoty (Šmahel 2001). 

x

i

SD

XX
SDS


  

Intraindividuálna chyba merania – mierou presnosti merania daného znaku je chybový 

variačný koeficient (Vch), ktorý nesmie prekročiť hodnotu 5 %, lepšie 3 %. Vypočítame ho 

Ukazovateľom spoľahlivosti merania je koeficient reliability (R), ktorý vyjadruje podiel 

biologickej variability na celkovej variabilite nameraných hodnôt. Aby malo meranie zmysel, 

jeho hodnota má byť nad 0,9. Ak je pod 0,8 znamená to, že viac ako 20 % rozptylu je 

spôsobené chybou merania a teda meranie nemalo význam (Šmahel 2001). Hodnoty variačného 

koeficientu a koeficientu reliability vypočítame s použitím vzorcov pre aritmetický priemer   ̅ , 

smerodajnú odchylku (SD), chybový rozptyl (sch
2
) a chybovú smerodajnú odchylku (sch). 

Hodnoty Vch a R jednotlivých meraných rozmerov uvádzam v tabuľkách 4a a 4b. 
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Tab. 4a: Variačný chybový koeficient (Vch) a koeficient reliability (R) intraindividuálnej 

chyby u telesných parametrov 

  Vch  (%) R (%) 

Telesná výška 0,62 99,11 

Hmotnosť 0,51 99,89 

Výška v sede 0,54 98,87 

Obvod hlavy 0,35 98,76 

Obvod ramena 1,01 97,84 

Obvod hrudníka 1,27 94,84 

Obvod brucha 1,37 92,21 

Obvod pásu 1,31 94,24 

Gluteálny obvod 0,77 98,58 

 

Tab. 4b: Variačný chybový koeficient (Vch) a koeficient reliability (R) intraindividuálnej 

chyby u kožných rias 

Kožná riasa 
Kaliper Best 

Harpendenský 

kaliper  

Vch  (%) R (%) Vch  (%) R (%) 

nad bicepsom 1,82 99,87 1,48 99,88 

nad tricepsom 1,88 99,89 1,16 99,84 

subscapulare 2,06 99,5 1,51 99,59 

suprailiacale 2,54 99,47 1,77 99,63 

na bruchu 2,26 99,61 1,8 99,67 

 

 Štatistické metódy 

 Dáta upravené pre štatistickú analýzu boli spracované v programoch Microsoft 

Excel a SPSS 13.0. 

 Pre štatistické vyhonotenie intersexuálnych rozdielov a rozdielov medzi deťmi 

dojčenými do 2 mesiacov a deťmi dojčenými 6 mesiacov a dlhšie ako aj medzi našim 

sledovaným súborom a výsledkami ďalších štúdií sme použili Studentov dvojvýberový t-

test. Aby sme zistili závislosť nominálnych veličín (sociálnych charakteristík rodičov) a 

závislosť medzi nominálnymi a numerickými veličinami použili sme chí-kvadrát test, 

analýzu vplyvu viacerých faktorov na základné telesné rozmery sme vykonali variačnou 

analýzou rozptylu (ANOVA), pri vyhodnocovaní závislosti hrúbky kožných rias na 

rôznych premenných bola urobená najskôr faktorová analýza. Na vytvorenie kriviek 
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závislosti Z-skóre určitých parametrov na veku sme na vytvorenie krivky využili 

nelineárnu regresnú analýzu. 

 Štatistická významnosť sa hodnotila na troch hladinách významnosti: *p<0,05   

**p<0,01   ***p<0,001   p>0,05 = štatisticky nevýznamné (n. s.). 

Dvojvýberový t-test je test zhody dvoch populačných priemerov, založený na 

dvoch nezávislých náhodných výberoch z normálneho rozdelenia a s rovnakými alebo 

aspoň aspoň približne rovnakými rozptylmi. Testujeme nulovú hypotézu, že priemerné 

hodnoty sledovaného znaku sa u oboch výberov rovnajú, proti aleternatívnej hypotéze, 

ktorá hovorí, že priemerné hodnoty znaku sa u daných dvoch výberov líšia. 

Chí-kvadrát test (χ
2
-test) je štatistická neparametrická metóda, ktorása používana 

zistenie či medzi dvoma znakmi existuje preukázateľnývýrazný vzťah. Údaje sa sa 

usporiadajú do kontingenčnej tabuľky, kategórie jedného znaku určujú riadky, dáta 

druhého znaku stĺpce. Testujeme nulovú hypotézu (H0), že sledované náhodné vlastnosti sú 

nezavislé. Rozhodovanie o zamietnutí H0 je založené na hodnote testovej štatistiky χ
2
 

a dosiahnutej hladine testu. H0 o nezávislosti veličín zamietame, ak nami zvolená hladina 

štatistickej významnosti je vätšia než dosiahnutá hladina príslušného χ
2
-testu. V prípade 

zamietnutia H0 platí alternatívna hypotéza, že sledované veličiny sú závislé. 

Analýza rozptylu (ANOVA) je metóda, ktorá skúma vzťah medzi závislou 

intervalovou premennou a jednou alebo viacerými nezávislými premennými (faktormi). 

Najjednoduchšou formou je jednofaktorová (One-Way ANOVA), ktorá skúma pôsobenie 

jedného faktoru na jednu alebo viac premenných. Viac faktorová analýza (Multi-factor 

ANOVA) skúma vplyv viacerých faktorov súčasne. 

Faktorová analýza patrí medzi metódy redukcie počtu pôvodných premenných s čo 

najmenšou stratou informácií. Vo faktorovej analýze cieľom popísať štruktúru veľkého 

množstva veličín tým, že ich priradíme k určitému (čo najmenšiemu) počtu hypotetických 

faktorov. Veličiny priradené k danému faktoru by na ňom mali byť vysoko závislé. 

Nelineárna regresná analýza je forma regresnej analýzy, v ktorej sú pozorované 

dáta modelované funkciou, ktorá je nelineárnou kombináciou parametrov modelu, závisí 

na jednej alebo viacerých nezávislých premenných a jej výsledkom je krivka. Dáta sú 

prispôsobené metódou postupných aproximácií (Havránek 1993).  
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5. VÝSLEDKY 

 

Hodnotenie výsledkov diplomovej práce je rozdelené do niekoľkých kapitol. 

V prvej kapitole sú vyhodnotené údaje získané z jednotlivých častí dotazníka, ktoré sa 

týkajú rodičov, pôrodných parametrov a zdravotného stavu dieťaťa, ako aj jeho stravy 

v prvých mesiacoch života. Vzájomné vzťahy medzi týmito údajmi boli testované 

pomocou štatistických metód vprograme SPSS 13.0. Vykonaný bol Studentov t-test, 

Pearsonov chí-kvadrát test a ANOVA.  

V ďalšej kapitole boli namerané dáta detízákladnou popisnou štatistikou 

analyzované zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá. Boli vypočítané základné štatistické 

parametre pre všetky merané a dopočítané údaje (Z-skóre bolo počítané vzhľadom k CAV 

a k WHO). Priemerné hodnoty, smerodajné odchýlky, minimum a maximumjednotlivých 

parametrov boli spočítané vo vekových kategóriách podľa 6. CAV. Významnosť 

intersexuálnych rozdielov medzi pohlaviami v jednotlivých rozmeroch bola vyhodnotená 

dvojvýberovým t-testom, ktorý bol použitý aj na analýzu toho, nakoľko je významná 

odlišnosť hodnôt základných telesných rozmerov detí nášho súboru v porovnaní 

s hodnotami z iných štúdií v rámci Českej republiky (ČR). 

Následne boli analyzované rozdiely v raste detí, ktoré neboli dojčené, s tými, ktoré 

boli dojčené minimálne šesť mesiacov. V tomto prípade boli použité rovnaké štatistické 

metódy ako pri analýzach predchádzajúcich údajov. 

Všetky tabuľky a grafy, ktoré sú spomínané vo výsledkoch, sú umiestnené v prílohe. 

 

5.1. Spracovanie dotazníka 

 

5.1.1. Informácie o rodičoch 

 Do výskumu bolo zaradených 304 rodičmi vyplnených dotazníkov, z ktorých vlastné 

meranie prebehlo u 289 detí. Priemerný vek matiek v tomto súbore bol 35,6 roka a otcov 

37,8 roka (Tab. 5). Telesná výška matiek mala priemernú hodnotu 168,67 cm s telesnou 

hmotnosťou 64,61 kg. Otcovia boli vysoký v priemere 181,89 cm a vážili 88,98 kg (Tab. 6). 
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Zo získaných údajov o telesnej výške a hmotnosti rodičov bolodopočítané ich BMI. 

To bolo rozdelené do troch kategórií, kde norma je menej ako 25 kg/m
2
, nadváha je 25 

kg/m
2
 až 30 kg/m

2
 a obezita pri hodnote BMI vyššej ako 30 kg/m

2
. Priemerné BMI matiek 

bolo približne 22,7 kg/m
2
, ktoré sa nachádzalo v kategórii normy, 79 % matiek teda malo 

normálnu hmotnosť, na rozdiel od otcov, ktorých priemerná hodnota BMI bola 26,85 

kg/m
2 

a až 47 % z nich spadalo do kategórie nadváhy. Percentuálne zastúpenie rodičov v 

jednotlivých kategóriách BMI je znázornené na grafe 3. 

 Podľa rodinného stavu boli matky zaradené do troch kategórií (vydaté, rozvedené 

a slobodné), podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania sa delili na päť skupín (základné, 

vyučená, stredoškolské, bakalárske a vysokoškolské). Vydaté matky tvorili 78 % 

z celkového súboru, 7,7 % bolo rozvedených a 14,3 % matiek bolo slobodných. Najvyššie 

zastúpenie bolo vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaných (Graf 4). Pozitívna 

korelácia vzdelania matky s jej rodinným stavom bola dokázaná použitím χ
2
-testu, ktorý 

ukázal vysokú štatistickú významnosť nahladine p = 0,01. So zvyšujúcou sa úrovňou 

vzdelania stúpalo percentuálne zastúpenie vydatých matiek, v porovnaní so slobodnými 

a rozvedenými. U matiek, ktoré mali dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie prvého alebo 

druhého stupňa bola nižšia pravdepodobnosť, že budú vychovávať dieťa slobodné alebo 

rozvedené než u matiek, ktoré mali dosiahnuté stredoškolské alebo nižší stupeň vzdelania. 

Podľa vzťahu k fajčeniu boli matky zaradené do piatich kategórií (nefajčila nikdy, 

prestala pred tehotenstvom, prestala v tehotenstve, prestala po pôrode a fajčí doteraz). 

Z celkového počtu 289 matiek bolo 203 takých, ktoré nikdy nefajčili, podiel matiek, ktoré 

fajčili a prestali pred tehotenstvom, počas neho alebo neprestali vôbec je výrazne nižší 

(Graf 5). Viac než polovicu (55 %) v sledovanom súbore detí tvorili matky, ktoré boli 

vydaté a zároveň nefajčiarky. 

 

5.1.2. Pôrodné údaje detí 

 Súčasťou informácií z dotazníka, ktoré boli získané od rodičov ich vypísaním zo 

Zdravotného a očkovacieho preukazu detí a mladistvých boli pôrodné parametre dieťaťa, 

kam patrili telesná dĺžka, hmotnosť, obvod hlavy, gestačný vek a poradie narodenia dieťaťa. 

V našom súbore vyšetrovaných detí mali najvyššie zastúpenie deti, ktoré boli 

prvorodené a druhorodené (Tab. 7) a podľa gestačného veku narodené najčastejšie v 40. 

týždni tehotenstva (Graf 6). Priemerná pôrodná dĺžka chlapcov bola 50,48 cm, hmotnosť 
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3490 g a obvod hlavy 34,92 cm (Tab. 8a). Priemerná pôrodná dĺžka dievčat bola 49,71 cm, 

pôrodná hmotnosť 3290 g aobvod hlavy 34,11 cm (Tab. 8b). V prípade pôrodnej dĺžky 

sme zaznamenali vysokú štatistickú významnosť (p = 0,01) v intersexuálnych rozdieloch, 

pri pôrodnej hmotnosti a obvode hlavy vysokú štatistickú významnosť na hladine 

významnosti p = 0,001. 

Ďalej bolo metódou ANOVA testované či majú nezávislé premenné (pohlavie 

a gestačný vek dieťaťa, rodinný stav matky, stupeň dosiahnutého vzdelania, fajčenie, vek, 

telesná výška, hmotnosť matky a vek, telesná výška, hmotnosť otca) vplyv na závislé 

premenné (pôrodnú dĺžku, hmotnosť a obvod hlavy). U pôrodnej dĺžky sa potvrdil 

štatisticky významný vplyv telesnej výšky matky na hladine významnosti p = 0,05. A 

taktiež vysoko štatisticky významný vplyv gestačného veku (p = 0,001), čo bolo očakávané 

v súlade s rastom dieťaťa so zvyšujúcim sa vekom. Najmenšiu priemernú pôrodnú dĺžku 

mali deti slobodných matiek, najväčšiu deti rozvedených, no rozdiely priemerných hodnôt 

boli iba v niekoľkých mm a neboli štatisticky významné. Podobné to bolo aj v prípade 

vzdelania, kde so znižujúcou sa úrovňou maximálneho dosiahnutého vzdelania sa 

znižovala aj priemerná pôrodná dĺžka avšak toto bolo tiež bez štatistickej významnosti. U 

detí vyučených matiek bol tento rozdiel  minimálny, necelý 1 mm. Najväčšiu priemernú 

dĺžku mali deti matiek, ktoré fajčia doteraz, čo je v rozpore s očakávaním, že budú naopak 

najmenšie, avšak počet fajčiarok je veľmi nízky (10) v porovnaní s matkami, ktoré nikdy 

nefajčili (203), čo mohlo značne ovplyvniť tieto výsledky. Pri pôrodnej hmotnosti malo 

vysoko štatisticky významný vplyv pohlavie, (p = 0,001). Rovnako ako pri pôrodnej dĺžke 

mal podľa očakávaní vysokú štatistickú významnosť aj gestačný vek (p = 0,001). Vplyv 

ostatných hodnotených kovariant nebol významný. Môžeme povedať, že v našom súbore 

mali v priemere najťažšie deti slobodné matky s nižším vzdelaním (s výnimkou matiek so 

základným vzdelaním, ktorých deti majú priemernú hmotnosť vyššiu avšak ich počet 

v hodnotenom súbore je veľmi nízky (2), a preto je tento fakt takmer zanedbateľný), ktoré 

boli fajčiarky (ak by sme pre veľmi nízke zastúpenie detí takýchto matiek toto nebrali do 

úvahy, najvyššiu pôrodnú hmotnosť by mali deti matiek nefajčiarok). Obvod hlavy pri 

pôrode bol s vysokou štatistickou významnosťou (p = 0,001) ovplyvnený len jedným 

faktorom, a to gestačným vekom. V ostatných prípadoch sa štatistická významnosť 

nepreukázala. Najmenšie priemerné hodnoty obvodu hlavy mali deti rozvedených matiek. 

V prípade vzdelania a fajčenia matky nie je možné jednoznačne povedať, že so 
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stúpajúcim/klesajúcim stupňom dosiahnutého vzdelania a toho či matka fajčí by sa 

zvyšovali/znižovali priemerné hodnoty veľkosti obvodu hlavy pri pôrode. 

 Kvôli možným vplyvom bola v dotazníku zisťovaná aj frekvencia respiračných 

ochorení počas posledného roka a či dieťa prekonalo nejakú inú závažnú chorobu počas 

života. Výsledky ukázali, že 61,5 % chlapcov a 60,5 % dievčat neprekonalo žiadne alebo 

maximálne dve respiračné ochorenia a 6 % detí trpelo nejakým závažným ochorením, 

ktoré však nemalo vplyv na ich rastovú krivku. 

 

5.1.3. Strava dieťaťa v prvých mesiacoch života 

 Pri prepustení z pôrodnice exkluzívne dojčilo 88,3 % matiek, s príkrmom dojčilo 8,3 

% a iba 3,3 % detí dostávalo pri prepustení z pôrodnice výlučne umelú výživu. Mliečnu 

formulu nikdy nedostalo 32,7 % detí zo sledovaného súboru. Z celkového počtu 296 detí 

mliečnu formulu začalo dostávať 12,5 % počas prvých troch týždňov po narodení (Graf 7). 

 V šiestom mesiaci bolo exkluzívne dojčených ešte 65,6 % detí. V nasledujúcom 

mesiaci s exkluzívnym dojčením prestalo 46,2 % matiek. Podobne nastáva pokles aj 

v prípade predominantného dojčenia, i keď o niečo nižší (Graf 9). 

Najväčší podiel matiek začal deťom podávať čaj (31,8 %) aj zeleninový a ovocný 

príkrm (54,7 %), v šiestom mesiaci a mäso (28,5 %) počas siedmeho mesiaca, v súlade 

s výživovými doporučeniami o dobe závadzania nemliečnych príkrmov. 

 

5.2. Vyhodnotenie základných somatických znakov 

 

 V súbore vyhodnocovaných údajov sa nachádza spolu 3029 meraní, 1516 je od 

chlapcov a 1513 od dievčat. 

Skladajú sa z dát získaných od pediatrov prostredníctvom rodičov, ktorý ich 

vypísali zo Zdravotného a očkovacieho preukazu detí a mladistvých (telesná výška, telesná 

hmotnosť a obvod hlavy). Na určenie vekových kategórií sme použili členenie podľa 6. 

CAV, na základe ktorého boli získané údaje o raste detí od ich narodenia až po naše 

meranie rozdelené do 24 vekových kategórií. V rámci nich sa pri spracovávaní údajov deti 
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delili ešte podľa pohlavia. V tabuľkách je vek do 12. mesiaca udávaný v mesiacoch a 

následne v rokoch. V každej kategórii boli vypočítané vekové priemery (Tab. 9 a 10). 

Druhá časť údajov je tvorená vlastným meraním 289 detí, 143 chlapcov a 146 

dievčat, ktoré som vykonala osobne v MŠ a ZŠ. Najskôr boli preto vyhodnocované všetky 

získané dáta pre daný rozmer spoločne a vzhľadom na pohlavie, a následne boli porovnané 

iba samostatné vlastné merania. Hodnotené boli intersexuálne rozdiely v jednotlivých 

vekových kategóriách a v prípade vlastných meraní aj rozdiely priemerných hodnôt 

rozmerov v porovnaní s viacerými českými štúdiami. V dvoch vekových kategóriách (1,75 

– 1,99 a 2,00 – 2,49 roka) sme získali len veľmi nízky až nulový počet meraní, preto ich 

nie je možné štatisticky hodnotiť. Deti z vlastného merania boli rovnako rozdelené do 

vekových kategórii podľa 6. CAV (Bláha et al. 2005), priemerné hodnoty veku v každej 

kategórii ukazuje tabuľka 11. 

 

Telesná dĺžka/výška 

Telesná výška (dĺžka) do určitej miery charakterizuje veľkosť tela, je jedným 

z najvýznamnejších ukazovateľov správneho rastu a vývoja dieťaťa. 

Telesná dĺžka/výška mala vo všetkých vekových kategóriách od narodenia do 3,99 

roka vyššie priemerné hodnoty u chlapcov než u dievčat, líšili sa o niekoľko mm až 1 cm. 

Štatisticky významné rozdiely sa až na pár výnimiek vyskytovali v nižších vekových 

kategóriách, do 1,75 roka. Vo vyššom veku už signifikantné rozdiely medzi chlapcami 

a dievčatami neboli. V posledných troch vekových kategóriách došlo k zmene a vyššiu 

priemernú výšku začali od veku 4 rokov dosahovať dievčatá (Tab. 12). V prípade našich 

vlastných meraní v predškolskom veku štatisticky významné intersexuálne rozdiely neboli 

dokázané (Tab. 13). 

Závislosť telesnej výšky detí v predškolskom veku na vplyve rôznych faktorov bola 

testovaná metódou ANOVA. Medzi testované faktory s možným vplyvom bol zaradený 

gestačný vek dieťaťa, telesná výškaa vek matky a otca, ďalejvzdelanie, rodinný stav 

a fajčenie matky a rovnako aj vplyv dojčenia. Analýza týchto dát ukázala, že spomedzi 

hodnotených faktorov má štatisticky významný vplyv (p = 0,05) telesná výška matky, pri 

náraste priemernej výšky matky o 1 cm sa priemerná dĺžka/výška dieťaťa zvýši o 0,2 cm. 

Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim telesnú výšku sa na hladine významnosti 

p = 0,01 ukázal vek matky. Pri zvýšení veku matky o rok by sa mala priemerná výška 
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dieťaťa zvýšiť približne o 0,45 cm. Štatisticky významný vplyv dojčenia na telesnú výšku 

detí od 3,0 – 6,99 roka sa v tomto telesnom parametri nedokázal. 

   

Telesná hmotnosť 

 Telesná hmotnosť je dôležitým ukazovateľom celkového prospievania dieťaťa, 

v priebehu detstva odráža rast tkanív a orgánov. Spolu s telesnou výškou patrí k hlavným 

ukazovateľom stavu telesného vývoja jedinca.  

Intersexuálne rozdiely v hmotnosti boli do 5 mesiacov vysoko štatisticky významné 

(p = 0,001 a v dvoch prípadoch p = 0,01) v každej vekovej kategórii. Chlapci mali vyššiu 

priemernú hmotnosť o 0,2 – 0,75 kg než dievčatá. Rovnako aj do 1,75 roka sa ešte vo 

viacerých kategóriách prejavila vysoká štatistická významnosť, v neskoršom veku sa 

signifikancia v rozdieloch úplne vytratila. Od 2,5 roka sa v porovnaní s chlapcami zvýšila 

priemerná hmotnosť dievčat a začali ich vo väčšine kategórií prevyšovať, no iba 

s minimálnymi rozdielmi (Tab. 14). V súbore našich meraní boli dievčatá v 3 a 4 rokoch 

ťažšie než chlapci, v piatom a šiestom roku boli priemerné hodnoty hmotnosti vyššie 

približne o 0,5 kg naopak u chlapcov, no štatistická významnosť sa neprejavila v žiadnej 

vekovej kategórii (Tab. 15). 

Metódou ANOVA bol testovaný vplyv rovnakých faktorov ako pri telesnej 

dĺžke/výške. Aj v tomto prípade sa preukázal štatisticky vysoko významný vplyv telesnej 

výšky matky (p = 0,01). Štatisticky signifikantný vplyv mal na telesnú hmotnosť na hladine 

p = 0,05 aj rodinný stav matky, vydaté matky mali najľahšie deti, slobodné najťažšie.  

 

Obvod hlavy 

 Obvod hlavy patrí spolu s telesnou výškou a hmotnosťou k dôležitým sledovaným 

telesným parametrom, pomocou ktorých sa sleduje správny vývoj dieťaťa, keďže so 

zväčšujúcim sa obvodom hlavy súvisí rasta rozvoj mozgu.  

Priemerné hodnoty obvodu hlavy boli u chlapcov takmer vo všetkých kategóriách 

vyššie (v dvoch kategóriách s veľmi nízkym počtom meraní bol u chlapcov nižší). 

Dievčatá mali menší obvod hlavy o 0,81 – 1,28 cm v závislosti na vekovej kategórii. 

Takmer vo všetkých hodnotených kategóriách od narodenia až do 6,99 roka, boli tieto rozdiely 

vysoko štatisticky významné (p = 0,001 a p = 0,01), v niekoľkých prípadoch štatisticky 

významné na hladine p = 0,05 a iba v troch prípadoch boli nesignifikantné (Tab. 16). Vysoko 

štatisticky významné rozdiely (p = 0,01) sme dokázali aj vrámci našich meraní vo veku od 
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3,5 do 5,99 roka, vo veku 3,0 – 3,49 a 6,0 – 6,99 roka bola dokázaná štatistická 

významnosť na hladine významnosti p = 0,05 (Tab. 17). 

Rovnako ako v prípade telesnej výšky a hmotnosti bol aj pri obvode hlavy 

hodnotený vplyv rovnakých faktorov (gestačný vek dieťaťa, telesná výška a vek matky 

a otca, ďalej vzdelanie, rodinný stav a fajčenie matky a rovnako aj vplyv dojčenia), 

z ktorých mal štatisticky významný vplyv (p = 0,05) len vek matky. 

 

BMI index 

 Index telesnej hmotnosti je používaný pre posúdenie proporcionality či obezity, u detí 

a dospievajúcich je možné ho použiť iba s prihliadnutím k veku a telesnej výške, pretože sa 

u detí jeho hodnoty výrazne menia s vekom a stupňom pohlavnej zrelosti. Pre detskú 

populáciu boli vypracované percentilové grafy BMI (Pařízková a Lisá 2007). Hodnotenie 

podľa BMI je doporučované pre deti od 5 rokov a obézne deti, od narodenia je pre posúdenie 

proporcionality vhodné používať graf hmotnotsit k dĺžke/výške, ktorý je ale nezávislý na veu 

dieťaťa a pediater by mal posudzovať samostatne i dĺžku a hmotnosť dieťaťa k veku. 

Zo získaných údajov o telesnej výške a hmotnosti sme dopočítali hodnoty BMI pre 

obe pohlavia vo všetkých vekových kategóriách. Štatisticky významné intersexuálne 

rozdiely sa prejavili iba v prvých štyroch mesiacoch. So zvyšujúcim sa vekom sa rozdiely 

postupne znižovalia štatisticky neprejavili. Od 1,5 roka majú vyššie priemerné hodnoty 

BMI dievčatá, s výnimkou 5 ročných (Tab. 18). Vo vekových kategóriách predškolského 

veku v našich vlastných meraniach je situácia rovnaká ako v daných vekových kategóriách 

súboru všetkých meraní (Tab. 19). 

 

Výška v sede 

Výška v sede je reprezentovaná predovšetkým dĺžkou trupu a poukazuje na rast 

osovej časti kostry. Vo všetkých vekových kategóriách bola výška v sede vyššia 

u chlapcov (v priemere o 0,5 cm) avšak rozdiely neboli štatisticky významné (Tab. 20). 

 

Obvod ramena (relaxovaného) 

Veľkosť obvodu ramena sa využíva ako jeden s charakteristických parametrov, pri 

posúdení výživového stavu jedincov. Priemerné hodnoty obvodu ramena boli okrem 

kategórie 5 ročných vyššie u dievčat (v priemere o 0,4 cm), avšak štatistická významnosť 

intersexuálnych rozdielov sa nepreukázala (Tab. 21). 
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Obvod hrudníka cez mesosternale 

V prípade obvodu hrudníka sa prejavila štatistická významnosť (p = 0,05) v dvoch 

kategóriách, a to vo veku 4 a 5 rokov. Okrem najmladšej a najstaršej vekovej kategórie 

mali väčší priemerný obvod hrudníka chlapci než dievčatá (Tab. 22). 

 

Obvod brucha a pásu 

Intersexuálne rozdiely v obvode brucha a pásu boli štatisticky významné iba 

v najmladšej vekovej kategórii (3,0 – 3,49 roka) a to na hladine významnosti p = 0,05 

(Tab. 23 a 24).  

 

Gluteálny obvod 

Priemernú hodnotu gluteálneho obvodu mali v každej kategórii vyššiu dievčatá (v 

priemere o 1,1 cm), ale bez štatistickej významnosti (Tab. 25). 

  

Kožné riasy 

Bolo meraných 5 kožných rias, všetky boli merané dvoma typmi kaliperov, a to 

kaliperom typu Best a Harpendenským kaliperom. Podľa Vignerovej a Bláhu (2001) sa 

podiel tukovej komponenty behom vývoja jedinca mení, v priebehu prvého roka sa výrazne 

zvyšuje, v nasledujúcich rokoch sa až do približne 6 rokov znižuje, kedy je relatívne 

najmenší a v ďalšom období dochádza k jeho opätovnému zvyšovaniu. V našom prípade 

nemôžeme jednoznačne povedať, že by vo veku od 3 do 6 rokov postupne klesala hrúbka 

meraných kožných rias, jej priemerné hodnoty boli pomerne premenlivé. 

Priemerné hodnoty hrúbky kožných rias boli vyššie u dievčat vo všetkých 

prípadoch počas celého sledovaného obdobia od 3,0 do 6,99 roka. Vysoko štatisticky 

významný rozdiel (p = 0,01) sa pri kožnej riase nad bicepsom prejavil vo vekovej kategórii 

4 roky pri meraní kaliperom Best (Tab. 26) aj Harpendenským kaliperom (Tab. 31). Kožná 

riasa nad tricepsom meraná kaliperom Best neukázala signifikantné rozdiely (Tab. 27), 

prejavili sa však pri meraní Harpendenským kaliperom (p = 0,05) v kategórii päťročných 

(Tab. 32). Kožná riasa pod lopatkou preukázala štatisticky významné rozdiely 

u štvorročných detí pri meraní kaliperom Best (p = 0,05). U päťročných sa ukázali štatisticky 

vysoko významné rozdiely (p = 0,01) pri meraní oboma kalipermi (Tab. 28 a 33). Kožná 

riasa suprailiacale meraná Harpendenským kaliperom ukázala vysoko signifikantné 

rozdiely v kategórii 3,0 – 3,49 roka na hladine významnosti p = 0,01, pri meraní kaliperom 
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Best p = 0,05. Vo veku 4 a 6 rokov pri meraní oboma kalipermi boli štatisticky významné 

rozdiely na hladine významnosti p = 0,05 (Tab. 29 a 34). Kožná riasa na bruchu preukázala 

vysoko signifikantný rozdiel (p = 0,001) pri meraní oboma kalipermi u detí vo veku 3,0 – 

3,5 roka a u 6 ročných detí na hladine významnosti p = 0,01 (Tab. 30 a 35). 

Aby sme zistili či existuje v našom súbore závislosť medzi hrúbkou meraných 

kožných rias a nezávislými premennými, pohlavím,gestačným vekom a vekom dieťaťa, 

rodinným stavom, vzdelaním,fajčením a hmotnosťou matky, ďalej vekom a telesnou 

výškou matky a otca ako aj dĺžkou exkluzívneho dojčenia, vykonala sa najskôr faktorová 

analýza, ktorou sa informácie zo všetkých kožných rias transformovali do dvoch faktorov. 

Faktor-1 (faktor trupu) reprezentoval kožné riasy na trupe (subscapulare, suprailiacale 

a kožnú riasu na bruchu), faktor-2 (faktor končatín) kožné riasy na končatinách (kožnú 

riasu nad bicepsom a nad tricepsom). Následne bola závislosť týchto faktorov 

a nezávislých premenných testovaná metódou ANOVA. V prípade faktoru trupu sa ukázal 

štatisticky významný vzťah medzi hrúbkou kožných rias a pohlavím (p = 0,05), pričom 

chlapci mali kožné riasy tenšie. Rovnako signifikantný bol aj vplyv s gestačného veku 

dieťaťa a dĺžky dojčenia. Na faktor končatín mal štatisticky významný vplyv vek dieťaťa 

a dĺžka dojčenia (p = 0,05). 

 

5.3. Vplyv dojčenia na rast 

 

 Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotiť, či sa vo vybraných rastových 

parametroch odlišujú deti, ktoré doječné neboli vôbec alebo boli iba minimálne, 

v porovnaní s deťmi, ktoré boli predominantne alebo exkluzívne dojčené 6 mesiacov alebo 

dlhšie. Medzi exkluzívne (výlučne) dojčené boli zaradené deti kŕmené výlučne materským 

mliekom a ničím iným. K predominantne (prevažne) dojčeným deťom boli zaradené deti 

kŕmené materským mliekom, ale aj s prídavkom iných nemliečnych tekutín. Podľa dĺžky 

exkluzívneho a predominantného dojčenia sme deti preto rozdelili do troch kategórií: 

1. Deti, ktoré boli predominantne alebo exkluzívne dojčené 6 mesiacov a dlhšie. 

2. Deti, ktoré dojčené vôbec neboli, alebo boli, ale maximálne do 2 mesiacov. 

3. Deti dojčené 2,0 – 5,9 mesiaca. 

Závislosť telesnej výšky, hmotnosti a obvodu hlavy detí na dĺžke dojčenia 

v predškolskom veku bola hodnotená pomocou metódy ANOVA. Táto analýza 
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nepreukázala štatisticky významný vzťah medzi hodnotenými parametrami a dĺžkou 

dojčenia. Výsledky by však mohli byť významne ovplyvnené početnosťou detí 

v jednotlivých kategóriách, vzhľadom na to, že nedojčené deti mali veľmi nízke zastúpenie 

(33) v porovnaní s dlhodobo dojčenými deťmi (188). 

 Rozdiely v Z-skóre telesnej výšky, telesnej hmotnosti a BMI medzi deťmi v rámci 

troch skupín podľa dĺžky dojčenia, v ktorých boli zahrnuté iba údaje z vlastných meraní, 

boli testované metódou ANOVA, ktorá ukázala štatisticky významný rozdiel v Z-skóre 

BMI na hladine významnosti p = 0,01. Sidakovým post hoc testom sme následne zistili, že 

tento rozdiel bol medzi skupinami detí dojčených 2,1 – 5,9 mesiaca a deťmi exkluzívne 

alebo predominantne dojčenými 6 a viac mesiacov. Vyššie BMI mali dlhodobo dojčené 

deti čo bolo v rozpore s očakávaním bolo, že ho budú mať naopak nižšie.  

 Pre porovnanie rozdielov vo viacerých meraných telesných parametroch detí 

dojčených do 2 mesiacov s deťmi exkluzívne alebo predominantne dojčenými 6 a viac 

mesiacov, boli použité hodnoty telesných rozmerov prepočítané na Z-skóre (vzhľadom k 6. 

CAV), ktoré sme využili aby sme získali väčší počet jedincov v jednotlivých skupinách, 

tým, že je Z-skóre adjustované na pohlavie. V prípade telesnej výšky, hmotnosti, obvodu 

hlavy, BMI a hmotnosti k výške boli hodnoty Z-skóre použité zo všetkých meraní v 

jednotlivých vekových kategóriách od narodenia do 6,99 roka. Pri porovnaní hodnôt 

obvodu ramena, brucha a gluteálneho obvodu sa vychádzalo iba z vlastných meraní vo 

veku 3,0 – 6,99 roka. Na záver sme rozdiely medzi skupinami v danom parametri 

vyhodnotili aj počas celého sledovaného obdobia spoločne. Rozdiely boli vyhodnocované 

t-testom. Hodnoty Z-skóre týchto parametrov medzi boli porovnané aj graficky kubickou 

nelineárnou regresnou krivkou, v ktorej sú porovnané aj s treťou skupinou (deti dojčené 2 

– 5,9 mesiaca). Telesná výška, hmotnosť, obvod hlavy a BMI majú vytvorenú regresnú 

krivku zo všetkých meraní, avšak kvôli vysokej hustote bodov znázorňujúcich merania, 

ktoré bránili vo viditeľnosti priebehu kriviek boli v grafe ponechané len samotné krivky 

bez bodov. Na grafoch obvodu ramena, obvodu brucha a gluteálneho obvodu, vytvorených 

z vlastných meraní sú znázornené aj hodnoty Z-skóre vlastných meraní. 

V prípade telesnej výšky (Tab. 36, Graf 11) a hmotnosti (Tab. 37, Graf 12) sa tieto dve 

skupiny štatisticky významne líšili do začiatku tretieho mesiaca a následne v skupine 5 

ročných. Pri hmotnosti sme zaznamenali štatisticky významný rozdiel aj vo veku 3,5 – 

3,99 roka. Obvod hlavy sa štatisticky významne líšil už len dozačiatku 2. mesiaca (Tab. 38). 

V hodnotách Z-skóre BMI boli dokázané signifikantné rozdiely počas prvých dvoch 
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mesiacov, ale aj za celé hodnotené obdobie ako celok (významné rozdiely boli ešte 

v ďalších dvoch kategóriách, no veľkosť porovnávanej vzorky bola príliš malá) (Tab. 39, 

Graf 13). Hmotnosť k výške sa štatisticky významne líšila počas prvého mesiaca 

a následne podobne ako pri hmotnosti v ďalších dvoch kategóriách s malou porovnávacou 

vzorkou meraní (Tab. 40). 

Štatisticky významné rozdiely sa ukázali vo vekovej kategórii 3,5 – 3,99 roka v Z-

skóre obvodu ramena (p = 0,05) (Tab. 41, Graf 14), v kategórii 4,0 – 4,99 bol na hladine 

významnosti p = 0,05 signifikantný rozdiel v gluteálnom obvode (Tab. 43, Graf 16). 

V prípade obvodu brucha neboli signifikantné rozdiely v žiadnej vekovej kategórii (Tab. 

42, Graf 15). 

Pre celé vekové rozpätie sme porovnali Z-skóre vybraných telesných parametrov aj 

vzhľadom k WHO (telesná výška, hmotnosť, BMI, hmotnosť k výške,obvod hlavy, obvod 

ramena obvod brucha a gluteálny obvod), pričom štatisticky významné rozdiely medzi 

dojčenými 6 a viac mesiacov a do 2 mesiacov sa ukázali iba v prípade Z-skóre obvodu 

hlavy a obvodu ramena (p = 0,01), tieto priemerné hodnoty vzhľadom k WHO aj 

vzhľadom k CAV sme graficky porovnali (Graf 10). 

Vzťah s hrúbkou kožných rias sme hodnotili faktorovou analýzou a metódou 

ANOVA, ktorá ukázala štatisticky významný vzťah hrúbky kožných rias a dĺžky dojčenia 

na hladine významnosti p = 0,05. V prípade kožných rias na trupe (subscapulare, 

suprailiacale a kožnej riasy na bruchu), bol signifikantný rozdiel medzi deťmi, ktoré boli 

dojčené 6 mesiacov a dlhšie a deťmi dojčenými do 2 mesiacov, ktoré mali v porovnaní 

s prvou skupinou v priemere tenšie kožné riasy. Hrúbka kožných rias na končatinách (nad 

bicepsom a nad tricepsom) sa štatisticky významne líšila v porovnaní s deťmi dojčenými 

do 2 mesiacov v oboch skupinách dlhšie dojčených detí, pričom najhrubšie kožné riasy 

mali deti dojčené do 2 mesiacov a najtenšie deti dojčené 2,1 – 5,9 mesiaca, no rozdiely 

v porovnaní s najdlhšie dojčenými deťmi boli minimálne.  
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6. DISKUSIA 

 

 Diplomová práca je zameraná na hodnotenie rastu detí v predškolskom veku a jeho 

porovnanie u detí, ktoré neboli vôbec dojčené alebo iba minimálne (do dvoch mesiacov) 

s deťmi dojčenými 6 mesiacov a viac. Odlišný rast exkluzívne dojčených detí v porovnaní 

s deťmi kŕmenými prevažne mliečnou formulou v prvých mesiacoch života potvrdilo 

viacero štúdií, najviditeľnejší rozdiel je v telesnej hmotnosti, menší v telesnej dĺžke. Štúdie 

sa líšia v záveroch v akom veku tieto rozdiely prestávajú byť už viditeľné (Riedlová et al. 

2012; Durmus et al. 2011;Roelants, Hauspie a Hoppenbrouwers 2010; Kramer et al. 2002; 

WHO Working Group on Infant Growth 1995; Dewey et al. 1992). Nás zaujímalo či sú 

rozdiely viditeľné ešte aj u detí predškolského veku, vzhľadom na to, že sa nám podarilo 

získať rastové parametre detí od ich narodenia až po naše vlastné meranie, vprípade 

telesnej výšky (Graf 11), hmotnosti (Graf 12) a BMI (Graf 13) sme porovnávali rast detí 

dojčených do 2 mesiacov a dojčených aspoň 6 mesiacov už od narodenia. Na rozdiel od 

uvedených štúdií, ktoré preukázali významné rozdiely v raste nedojčených a exkluzívne 

dojčených detí od narodenia do 6 mesiacov až 2,5 roka v závislosti na telesnom rozmere 

a štúdii, v prípade nášho súboru boli štatisticky významné rozdiely v telesnej výške 

a hmotnosti len do 2 mesiacov, v obvode hlavy a BMI len počas prvého mesiaca. Značný 

vplyv na naše výsledky však môže mať fakt, že veľkosť vzorky dlhodobo dojčených detí 

značne prevyšovala v každej vekovej kategórii nad nedojčenými deťmi, ktorých bolo 

veľmi málo. 

 

Pozitívnym výsledkom je však vysoké percento dlhodobo dojčiacich matiek 

v porovnaní s inými štúdiami z predchádzajúcich období. Pri prepustení z pôrodnice 

v našom súbore exkluzívne dojčilo 88,3 % matiek, kde sme v porovnaní s rokom 2006, 

kedy ich bolo v ČR 89,35 %, zaznamenali mierny pokles (Mydlilová et al. 2009). 

 Porovnaním celkovej dĺžky dojčenia v našom súbore s výskumom z roku 1997 

(Vignerová et al. 1999) a 5. CAV z roku 1991 (Lhotská et al. 1995) sa zistilo pozitívne 

výrazné zvýšenie podielu detí, ktoré sú dojčené dlhšie než 6 mesiacov. V našom súbore je 

to 83,74 % detí, na rozdiel od výskumu z roku 1997 (Vignerová et al. 1999), kde ich bolo 

iba 28,3 % (Tab. 44). V porovnaní s výskumom z rokov 2008 – 2011 (Riedlová et al.) je 

v našom súbore nad 6 mesiacov dojčiacich matiek o 10,3 % viac. 
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V šiestom mesiaci bolo exkluzívne dojčených ešte 65,6 % detí v porovnaní s rokom 

2004, kedy to bolo iba 29 % (Müllerová et al. 2009) sa ich podiel výrazne zvýšil. 

Priemerné hodnoty somatických znakov z vlastných meraní sme porovnávali s dátami 

ďalších českých štúdií. Porovanie bolo s údajmi štúdie Bláha et al. 1990 vo všetkých meraných 

rozmeroch, vrátane kožných rias meraných kaliperom Best, ktoré boli porovnané len s touto 

štúdiou. Ale keďže sa v nej nachádzalo iné vekové členenie ako v prípade nášho výskumu, 

bolo potrebné rozdelenie prispôsobiť, čím došlo k zmene v kategórii trojročných detí 

a z pôvodných dvoch kategórii 3,0 – 3,49  a 3,50 – 3,99 bola vytvorená jedna kategória 3,0 – 

3,99 roka, pre ktorú boli prepočítané priemerné hodnoty meraných rozmerov. Ďalšou štúdiou, 

s ktorou sme porovnávali náš súbor boli výsledky 6. CAV (Bláha et al. 2005), ale pretože 

vrámci neho neboli merané 2 parametre, výška v sede a obvod hrudníka cez mesosternale, 

porovnali sme ich s výsledkami štúdie Bláha et al. (1999). Rovnako ani v prípade štúdie 

Bláha et al. (2010) neboli merané všetky rozmery preto obvod ramena, brucha a guetálny 

obvod sme nahradili porovním s 5. CAV (Lhotská et al. 1993). V týchto porovnávaných 

štúdiách sa nachádzajú údaje detí z celej ČR. Na záver sme ešte vekové kategórie 3 – 5 

ročných detí porovnali s diplomovou prácou Nečasová (2009), kde sú vyhodnotené údaje 

detí z Olomouca. Graficky boli porovnané tiež rozdiely hodnôt Z-skóre rozmerov detí 

vzhľadom k 6. CAV a k WHO. 

 

Priemerné hodnoty telesnej výšky porovnané s údajmi od Bláhu et al. (1990), 

ukázali štatisticky významný rozdiel v dvoch kategóriách, a to u 3 a 5 ročných chlapcov a 

dievčat. Porovnaním so 6. CAV (Bláha et al. 2005), Nečasovou (2009) a Bláhom et al. 

(2010) sa žiadne štatisticky významné rozdiely neukázali. Čo by mohlo svedčiť o prejave 

sekulárneho trendu telesnej výšky v týchto vekových kategóriách, ale aj o jeho postupnom 

vyznievaní vzhľadom k nesignifikantným rozdielom s novšími štúdiami (Tab. 45a a 45b). 

 Porovnaním hmotnosti detí nášho súboru s Bláhom et al. (1990) sa v prípade 

chlapcov ukázali vysoko štatisticky významné rozdiely vo všetkých vekových kategóriách, 

okrem 5 ročných. U dievčat neboli rozdiely významné. Štatisticky významné rozdiely sa 

prejavili aj v porovnaní so 6. CAV a Bláhom et al. (2010), v tomto prípade okrem 5 

ročných chlapcov neboli signifikantné rozdiely ani v kategórii 3,5 – 3,99 roka. V takmer 

všetkých prípadoch boli priemerné hodnoty hmotnosti chlapcov v našom súbore nižšie než 

v porovnávaných štúdiách, s výnimkou dvoch prípadov, kedy bola priemerná hodnota o 

0,09 kg vyššia od porovnávanej. V porovnaní s údajmi od Nečasovej (2009) sa neukázala 
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významnosť u chlapcov ani u dievčat. Priemerné hodnoty hmotnosti dievčat sa významne 

nelíšili ani od ostatných súborov s výnimkou 6.CAV, kedy mali 4 a 6 ročné dievčatá nášho 

súboru štatisticky významne nižšiu hmotnosť (Tab. 46a a 46b). 

Štatisticky významné rozdiely sa ukázali porovnaním obvodu hlavy chlapcov 

môjho súboru so všetkými štúdiami a takmer vo všetkých kategóriách okrem 5 ročných 

detí v porovnaní s Nečasovou (2009) a 6 ročných detí v porovnaní so 6. CAV. Priemerná 

hodnota obvodu hlavy sa líšila v porovnávaných kategóriách približne o 1 cm. U dievčat sa 

vyskytli štyri prípady, keď rozdiely neboli štatisticky významné (Tab. 47a a 47b). 

Hodnoty BMI boli u oboch pohlaví a vo všetkých kategóriách významne nižšie než 

u Bláhu et al. (1990), rovnako tomu bolo aj v prípade 6. CAV s výnimkou 3,0 – 3,49 ročných 

dievčat, kde významný rozdiel nebol. V porovnaní s Nečasovou bol naopak významný 

rozdiel len u 4 ročných chlapcov. BMI v porovnaní s Bláhom et al. (2010) nebolo významné 

u 5 ročných chlapcov, u dievčat neboli významné rozdiely v 3 rokoch (Tab. 48a a 48b). 

Priemerné hodnoty výšky v sede porovnaním s hodnotami Bláhu et al. (1990) 

ukázali vysoko štatisticky významné rozdiely u chlapcov vo všetkých kategóriách, 

u dievčat okrem 6 ročných, kde významný rozdiel nebol. V mojom súbore mali chlapci 

vyššie priemerné hodnoty približne o 2 cm, dievčatá o 1,7 cm. V porovnaní s rozdielmi pri 

telesnej výške, boli odlišnosti vo výške v sede väčšie, z čoho by sme mohli usúdiť, že 

rozdiely v raste detí nášho súboru od Bláhu et al. (1990) sú do väčšej miery spôsobené 

intenzívnejším rastom trupu než končatín. V porovnaní s novšími štúdiami sa štatisticky 

významný rozdiel prejavil len v jednom prípade, a to u 5 ročných dievčat v porovnaní 

s Nečasovou (2009) (Tab. 49a a 49b). 

 Obvod ramena chlapcov aj dievčat bol v porovnaní s Bláhom et al. (1990) 

u chlapcov aj dievčat signifikantne väčší vo všetkých vekových kategóriách okrem 

poslednej, v porovnaní s 5. CAV boli signifikantné rozdiely u 3 ročných dievčat a v 5 

rokoch u oboch pohlaví. V porovnaní so 6. CAV sa u chlapcov nevyskytli žiadne 

významné rozdiely, u dievčat boli v dvoch prípadoch, a to vo veku 3,0 – 3,49 roka a v 4 

rokoch. Od súboru Nečasovej (2009) sa významne nelíšili 4 roční chlapci, vo všetkých 

ostatných kategóriách chlapcov aj dievčat boli signifikantne vyššie hodnoty obvodu 

ramena v našom súbore (Tab. 50a, 50b). 

 Priemerné hodnoty obvodu hrudníka sa v porovnaní s Bláhom et al. (1990) ukázali 

významné len vo vekovej kategórii 3 ročných dievčat. V porovnaní so štúdiami Bláha et al. 

(1999) a (2010), boli u chlapcov významné rozdiely vo veku 4 a 5 rokov, u dievčat vo 
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veku 3 rokov, v kategórii 5 ročných dievčat len u Bláhu et al (2010). V prípade Nečasovej, 

boli významné rozdiely u oboch pohlaví vo všetkých kategóriách okrem 4 ročných 

chlapcov (Tab. 51a a 51b). 

Štatisticky významný rozdiel v obvode brucha v porovnaní s Bláhom et al. (1990) 

bol v 3 a 5 rokoch u oboch pohlaví, u dievčat aj v 6 rokoch. V porovnaní s 5. CAV, sa u 

chlapcov významne líšil len v 5 rokoch, ale u dievčat boli významné rozdiely vo všetkých 

kategóriách okrem 4 ročných. V prípade 6. CAV boli významné rozdiely len u 6 ročných 

chlapcov a 3,0 – 3,49 ročných dievčat. V porovnaní s Nečasovou (2009) boli významné 

rozdiely v 5 rokoch u oboch pohlaví. Vo všetkých uvedených prípadoch mali väčšiu 

priemernú hodnotu obvodu brucha deti z nášho súboru (Tab. 52a, 52b). 

Významné rozdiely v priemerných hodnotách gluteálneho obvodu boli v porovnaní 

s Bláhom et al. (1990) v 5 rokoch u oboch pohlaví a u dievčat aj v 3 rokoch. V porovnaní 

s 5. CAV boli významné rozdiely u 5 a 6 ročných chlapcov a 3 a 5 ročných dievčat, na 

rozdiel od 6. CAV, kde sa významne líšil u chlapcov iba v najstaršej kategórii a u dievčat 

v najstaršej aj v najmladšej. V porovnaní s Nečasovou (2009) boli významné rozdiely iba 

u 5 ročných dievčat. V tomto prípade nemôžeme jednoznačne povedať, že boli priemerné 

hodnoty menšie alebo väčšie než porovnávané, pretože sa líšili v závislosti na veku 

a pohlaví (Tab. 53a a 53b). 

Hrúbku kožných rias meraných kaliperom Best sme porovnávali len s jednou 

štúdiou, a to Bláha et al. (1990), kožné riasy merané harpendenským kaliperom neboli 

porovnané. Štatisticky významné rozdiely boli u 3 ročných chlapcov a dievčat pri kožnej 

riase nad bicepsom, u 3 ročných chlapcov rovnako aj pri kožnej riase na bruchu. U dievčat 

bol signifikantný rozdiel v 4 rokoch pri kožnej riase suprailiacale a na bruchu. Takmer vo 

všetkých prípadoch a všetkých vekových kategóriách u oboch pohlaví mali o niekoľko 

desatín mm tenšie kožné riasy deti z môjho súboru. 

 

Vo všetkých vekových kategóriách od narodenia do 6,99 roka boli vypočítané 

priemerné hodnoty Z-skóre dlhodobo dojčených detí vzhľadom k CAV a porovnané so Z-

skóre vzhľadom k WHO.  

Porovnanie Z-skóre telesnej dĺžky/výšky chlapcov a dievčat k CAV vzhľadom k WHO 

ukazuje nakoľko by boli české deti nadhodnocované, keby sa ich rast hodnotil vzhľadom 

k štandardom WHO. Na rozdiel od krivky k WHO sa krivka Z-skóre nášho súboru vzhľadom 

k CAV pohybuje oveľa výraznejšie v oblasti priemerných hodnôt (Graf 17a a 17b). 
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Porovnaním Z-skóre hmotnosti nášho súboru vzhľadom k CAV a  k WHO sú 

viditeľné výrazné rozdiely u chlapcov v prvých 6 mesiacoch, kedy krivka k CAV prebieha 

nad krivkou k WHO, od 7. mesiaca sa dostáva pod ňu. Chlapci z nášho súboru sa od 

svojich 9 mesiacov vzhľadom k WHO nachádzajú zväčša v oblasti nad priemerom 

hmotnosti, vzhľadom k CAV sa naopak pohybujú pod priemernými hodnotami (Graf 18a). 

Krivka telesnej hmotnosti dievčat má v prvých 5 mesiacoch v oboch prípadoch takmer 

rovnaký priebeh v oblasti priemeru, v neskoršom veku sa krivka k CAV dostáva pod 

krivku WHO, no pohybuje sa bližšie k priemerným hodnotám než u chlapcov (Graf 18b). 

Porovnaním hmotnosti k výške vidíme u chlapcov výraznejšie rozdiely medzi 

krivkami, než u dievčat, u ktorých majú takmer rovnaký priebeh. U chlapcov je do 9 

mesiacov krivka vzhľadom k CAV nad WHO krivkou a následne sa dostáva pod ňu. 

U chlapcov aj dievčat sa obe krivky nášho súboru pohybujú zväčša v oblasti priemeru až 

podpriemeru (Graf 19a a 19b). Krivky k CAV a k WHO pre Z-skóre BMI, mali podobný 

priebeh u oboch pohlaví, s výraznejšími rozdielmi u chlapcov. Od jedného mesiaca sa 

pohybovala krivka k CAV nad krivkou k WHO, ale od 9. mesiaca u chlapcov a 8. mesiaca 

u dievčat sa dostala pod ňu (Graf 20a a 20b). Hodnoty Z-skóre obvodu hlavy vzhľadom 

k WHO aj k CAV mali takmer rovnaký priebeh u oboch pohlaví. Celkovo sa pohybovali 

v oblasti priemerných hodnôt, u dievčat k nim boli o niečo bližšie.  

Porovnaním týchto priemerných hodnôt základných telesných parametrov sme 

potvrdili, že vhodnejšie pre hodnotenie rastu detí sú české národné referenčné dáta, než 

štandardy WHO pre dlhodobo dočené deti, rovnako ako závery štúdie rastu dlhodobo 

dojčených detí podľa Riedlovej et al. (2012). 
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7. ZÁVER 

 

 Analýza dát, ktoré sme získali zmeraním 289 detí ukázala, že v rámci nášho súboru 

exkluzívne a predominantné dojčenie po dobu 6 mesiacov alebo dlhšie nemalo žiadny 

zásadný vplyv na telesnú výšku, hmotnosť ani obvod hlavy detí v predškolskom veku. 

Významný rozdiel sme zistili v hodnote BMI detí z vlastného merania dojčených 6 

mesiacov a viac v porovnaní s deťmi dojčenými 2 – 5,9 mesiaca. V rozpore s očakávaním 

bolo, že dlhodobé dojčenie bude mať preventívny účinok pred vznikom obezity, a teda 

tieto deti budú mať BMI nižšie, no výsledok bol opačný. Významné rozdiely v BMI, ale aj 

v hmotnosti sa prejavili aj medzi deťmi dojčenými do 2 mesiacov a 6 a viac mesiacov, pri 

hodnotení priemerných hodnôt Z-skóre počas celého obdobia od narodenia do 6,99 roka 

ako celku. Porovnaním priemerných hodnôt Z-skóre v jednotlivých vekových kategóriách 

od narodenia do 6,99 roka sme zistili významný rozdiel v prípade telesnej výšky 

a hmotnosti iba do 3. mesiaca, pri obvode hlavy a BMI do 2. mesiaca. Ojedinele sa 

významné rozdiely prejavili aj vo vyšších vekových kategóriách a to pri telesnej výške u 5 

ročných detí, pri obvode ramena vo veku 3,5 – 3,99 roka a pri gluteálnom obvode u 4 

ročných detí. Analýzou hrúbky kožných rias na trupe a na končatinách bol tiež dokázaný 

štatisticky významný rozdiel medzi hodnotenými skupinami. Dlhodobo dojčené deti mali 

v porovnaní s deťmi dojčenými do 2 mesiacov na končatinách nižšie hodnoty hrúbky 

kožných rias, ale na trupe vyššie, čo bolo v rozpore s našim očakávaním. 

 Porovnaním Z-skóre základných telesných rozmerov detí z nášho súboru vzhľadom 

k CAV a k WHO vyplynulo, že tieto vykazujú menšie odchýlky od národných 

referenčných dát, než od štandardov WHO. 

 Vyhodnotením nami sledovaných faktorov, ktoré by mohli ovplyvňovať vývoj 

základných telesných rozmerov, sme dokázali významný vzťah telesnej výšky a veku 

matky s telesnou výškou detí, telesnej výšky a rodinného stavu s telesnou hmotnosťou detí 

a veku matky s veľkosťou obvodu hlavy. 

 Porovnaním priemerných hodnôt našich vlastných meraní s inými českými štúdiami 

sme dospeli k záveru, že vo väčšine rozmerov (hlavne v prípade výškových) sú rozdiely 

obvykle tým väčšie, čím je porovnávaná štúdia staršia.  
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9. PRÍLOHY 
 

9.1. Tabuľky 

 

Tab. 5: Vek rodičov 

  N Priemer S. D. Min. Max. 

Matky 295 35,6 4,01 20 47 

Otcovia 288 37,8 4,92 26 58 

 

Tab. 6: Telesná výška a telesná hmotnosť rodičov 

    N Priemer S. D. Min. Max. 

Matky 
Výška (cm) 299 168,67 6,73 149,00 190,00 

Hmotnosť (kg) 296 64,61 11,61 40,00 120,00 

Otcovia 
Výška (cm) 285 181,89 7,30 166,00 203,00 

Hmotnosť (kg) 280 88,98 13,98 54,00 150,00 

 

Tab. 7: Poradie narodenia dieťaťa v závislosti na pohlaví 

  N 1. dieťa 2. dieťa 3. dieťa 4. dieťa 5. dieťa 

Chlapci 145 87 50 7 1 0 

Dievčatá 137 77 48 10 1 1 

 

Tab. 8a: Hodnoty pôrodných parametrov chlapcov 

  N Priemer S. D. Min. Max. 

Dĺžka (cm) 150 50,48 2,11 41,00 56,00 

Hmotnosť (kg) 151 3,49 0,52 1,70 4,98 

Obvod hlavy (cm) 113 34,92 1,30 32,00 39,00 

 

Tab. 8b: Hodnoty pôrodných parametrov dievčat 

  N Priemer S. D. Min. Max. 

Dĺžka (cm) 149 49,71 2,37 40,00 59,00 

Hmotnosť (kg) 150 3,29 0,50 1,50 4,60 

Obvod hlavy (cm) 113 34,11 1,50 30,00 37,00 
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Tab. 9: Priemerné hodnoty veku v kategóriách 0,00 – 11,99 mesiaca, všetky merania 

Vek Chlapci Dievčatá 

(mesiace) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. 

novorodenci 151 0,00 0,00 0,00 0,00 151 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,1 – 0,99 m 179 0,38 0,23 0,03 0,99 170 0,41 0,24 0,10 0,99 

1,0 – 1,99 m 133 1,45 0,18 1,15 1,97 133 1,46 0,19 1,12 1,94 

2,0 – 2,99 m 64 2,63 0,33 2,00 2,99 76 2,71 0,31 2,00 2,99 

3,0 – 3,99 m 106 3,47 0,29 3,12 3,98 97 3,48 0,31 3,12 3,98 

4,0 – 4,99 m 36 4,49 0,28 4,10 4,99 40 4,48 0,29 4,10 4,99 

5,0 – 5,99 m 65 5,74 0,22 5,19 5,98 55 5,71 0,28 5,13 5,98 

6,0 – 6,99 m 70 6,31 0,21 6,10 6,93 83 6,41 0,26 6,10 6,97 

7,0 – 7,99 m 22 7,74 0,23 7,30 7,98 25 7,65 0,35 7,00 7,98 

8,0 – 8,99 m 25 8,27 0,19 8,11 8,80 26 8,42 0,25 8,11 8,97 

9,0 – 9,99 m 16 9,69 0,27 9,20 9,99 17 9,76 0,29 9,13 9,99 

10,0 – 10,99 m 28 10,42 0,28 10,12 10,94 25 10,39 0,30 10,12 10,94 

11,0 – 11,99 m 48 11,87 0,14 11,43 11,99 53 11,85 0,19 11,17 11,99 

 

Tab. 10: Priemerné hodnoty veku v kategóriách 1,00 – 6,99 roka, všetky merania 

Vek Chlapci Dievčatá 

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. 

1,00 – 1,24 r 86 1,03 0,04 1,00 1,18 78 1,03 0,03 1,00 1,21 

1,25 – 1,49 r 52 1,46 0,06 1,25 1,50 50 1,47 0,04 1,28 1,50 

1,50 – 1,74 r 84 1,53 0,04 1,50 1,74 79 1,54 0,04 1,50 1,75 

1,75 – 1,99 r 5 1,91 0,09 1,75 1,97 2 1,90 0,14 1,80 1,99 

2,00 – 2,49 r 8 2,15 0,16 2,00 2,39 1 2,12 - 2,12 2,12 

2,50 – 2,99 r 54 2,93 0,08 2,56 2,99 69 2,95 0,07 2,53 2,99 

3,00 – 3,49 r 84 3,11 0,14 3,00 3,49 71 3,11 0,15 3,00 3,49 

3,50 – 3,99 r 28 3,73 0,15 3,50 3,99 22 3,79 0,15 3,54 3,99 

4,00 – 4,99 r 58 4,58 0,34 4,02 4,99 53 4,63 0,32 4,00 4,99 

5,00 – 5,99 r 80 5,26 0,28 5,01 5,95 105 5,34 0,34 5,01 5,99 

6,00 – 6,99 r 34 6,45 0,31 6,35 6,98 32 6,41 0,30 6,01 6,99 

 

Tab. 11: Priemerné hodnoty veku v kategóriách 3,00 – 6,99 roka, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá 

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. 

3,00 – 3,49 r 12 3,33 0,12 3,02 3,47 11 3,37 0,09 3,22 3,49 

3,50 – 3,99 r 24 3,72 0,15 3,50 3,96 21 3,80 0,15 3,54 3,99 

4,00 – 4,99 r 37 4,42 0,25 4,04 4,92 34 4,53 0,29 4,00 4,99 

5,00 – 5,99 r 37 5,49 0,26 5,06 5,95 49 5,59 0,31 5,02 5,99 

6,00 – 6,99 r 33 6,45 0,31 6,03 6,98 31 6,39 0,29 6,01 6,99 
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Tab. 12: Telesná dĺžka/výška (cm), intersexuálne rozdiely, všetky merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(mesiace/roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

novorodenci 150 50,48 2,11 41,00 56,00 149 49,71 2,37 40,00 59,00 ** 

0,1 – 0,99 m 131 51,63 2,26 45,00 57,00 115 51,02 2,68 45,00 59,00 n. s. 

1,0 – 1,99 m 109 56,70 2,54 48,00 62,50 111 55,23 2,69 46,00 62,50 *** 

2,0 – 2,99 m 47 61,00 2,95 54,00 66,50 59 59,00 3,65 46,00 67,00 ** 

3,0 – 3,99 m 90 62,57 3,08 52,00 69,00 84 61,03 2,80 52,00 66,00 *** 

4,0 – 4,99 m 32 64,83 2,28 60,00 69,00 31 63,02 3,03 54,00 67,50 ** 

5,0 – 5,99 m 53 68,02 2,62 60,00 73,50 47 67,09 3,05 60,00 76,50 n. s. 

6,0 – 6,99 m 60 69,21 2,78 62,00 75,00 72 67,10 2,45 62,00 73,00 *** 

7,0 – 7,99 m 18 70,57 2,88 66,00 76,00 20 69,98 3,45 65,00 81,00 n. s. 

8,0 – 8,99 m 23 71,78 2,77 66,00 77,00 22 69,84 2,30 67,00 76,00 * 

9,0 – 9,99 m 15 73,07 2,88 68,00 77,00 15 73,30 3,52 68,00 80,00 n. s. 

10,0 – 10,99 m 25 74,16 3,53 65,00 82,00 19 72,55 2,77 68,00 80,50 n. s. 

11,0 – 11,99 m 47 76,47 3,10 71,50 83,00 52 74,82 2,73 68,00 80,00 ** 

1,00 – 1,24 r 82 76,76 2,59 71,00 84,00 78 75,68 3,05 70,00 86,00 * 

1,25 – 1,49 r 50 82,24 3,01 76,00 87,50 50 81,18 2,98 75,00 92,00 n. s. 

1,50 – 1,74 r 82 83,85 3,40 76,50 94,00 76 82,34 3,02 74,00 89,00 ** 

1,75 – 1,99 r 5 89,00 7,83 82,50 102,50 1 85,00 - 85,00 85,00 - 

2,00 – 2,49 r 8 89,88 4,68 84,50 98,00 1 90,00 - 90,00 90,00 - 

2,50 – 2,99 r 53 97,01 3,49 86,90 102,00 68 96,91 3,96 87,50 114,00 n. s. 

3,00 – 3,49 r 83 98,81 3,83 90,00 106,50 71 98,41 3,72 91,00 106,50 n. s. 

3,50 – 3,99 r 28 104,39 4,91 96,00 120,00 22 103,51 3,92 96,00 110,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 58 109,30 4,67 100,50 120,00 53 110,55 6,97 97,00 134,10 n. s. 

5,00 – 5,99 r 79 114,40 4,80 103,00 124,50 105 114,58 5,38 99,00 130,00 n. s. 

6,00 – 6,99 r 34 120,40 4,50 108,00 130,50 32 121,24 5,44 109,50 132,00 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 

 

Tab. 13: Telesná výška (cm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 100,44 3,54 95,50 106,50 11 101,02 3,38 95,50 106,50 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 104,96 5,05 96,00 120,00 21 103,63 3,97 96,00 110,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 108,38 4,42 100,50 117,20 34 109,14 5,98 97,00 134,10 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 116,56 4,20 106,00 124,50 49 116,08 5,76 99,00 130,00 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 120,50 4,57 108,00 130,50 31 121,21 5,53 109,50 132,00 n. s. 

n. s.- nesignifikantné 
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Tab. 14: Telesná hmotnosť (kg), intersexuálne rozdiely, všetky merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(mesiace/roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

novorodenci 151 3,49 0,52 1,70 4,98 150 3,29 0,49 1,50 4,60 *** 

0,1 – 0,99 m 179 3,69 0,54 2,20 5,65 170 3,44 0,58 2,21 4,87 *** 

1,0 – 1,99 m 133 4,80 0,70 2,51 6,42 133 4,41 0,63 2,12 5,79 *** 

2,0 – 2,99 m 64 5,80 0,89 3,56 7,80 76 5,27 1,04 2,24 9,72 ** 

3,0 – 3,99 m 106 6,34 0,81 3,73 8,28 97 5,85 0,73 3,50 7,45 *** 

4,0 – 4,99 m 36 6,96 0,88 5,41 8,51 40 6,35 0,89 3,86 7,70 ** 

5,0 – 5,99 m 65 7,68 1,06 5,58 10,00 55 7,33 0,88 5,22 9,50 n. s. 

6,0 – 6,99 m 70 7,95 0,94 5,73 10,32 83 7,33 0,74 5,65 9,00 *** 

7,0 – 7,99 m 22 8,27 0,93 6,15 10,00 25 7,93 1,40 6,62 10,60 n. s. 

8,0 – 8,99 m 25 8,80 0,98 6,98 10,48 26 8,12 0,95 6,80 10,84 * 

9,0 – 9,99 m 16 9,35 0,93 7,60 10,90 17 8,96 1,17 6,96 10,80 n. s. 

10,0 – 10,99 m 28 9,28 1,13 6,75 11,75 25 8,87 0,97 7,15 11,48 n. s. 

11,0 – 11,99 m 48 10,40 1,18 7,60 13,30 53 9,65 1,12 7,53 12,75 ** 

1,00 – 1,24 r 86 10,00 1,09 7,88 13,00 78 9,42 0,94 7,50 11,72 *** 

1,25 – 1,49 r 52 11,28 1,23 9,49 14,60 49 10,81 1,03 9,20 13,29 * 

1,50 – 1,74 r 84 11,67 1,43 8,82 18,30 78 11,36 1,23 8,94 14,93 n. s. 

1,75 – 1,99 r 5 13,11 3,19 11,50 18,80 2 14,57 0,04 14,54 14,60 n. s. 

2,00 – 2,49 r 8 12,69 2,11 10,50 16,00 - - - - - - 

2,50 – 2,99 r 54 14,81 1,63 11,80 19,00 68 15,06 1,79 11,20 19,00 n. s. 

3,00 – 3,49 r 83 15,15 1,95 11,12 20,00 71 15,15 1,80 11,00 21,10 n. s. 

3,50 – 3,99 r 28 15,74 2,16 10,50 20,00 21 15,86 2,40 12,50 19,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 58 17,57 2,47 12,00 23,00 51 18,08 3,00 12,00 27,90 n. s. 

5,00 – 5,99 r 79 20,07 2,47 14,50 28,00 105 19,79 2,56 13,00 30,30 n. s. 

6,00 – 6,99 r 34 20,70 2,09 15,50 24,50 32 21,28 3,52 15,50 30,00 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 

 

Tab. 15: Telesná hmotnosť (kg), intersexuálne rozdiely, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 14,38 2,01 12,50 20,00 11 15,36 1,83 11,00 17,50 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 15,81 2,28 10,50 20,00 21 15,86 2,04 12,50 19,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 16,96 2,37 12,00 22,00 34 17,22 2,54 12,00 22,50 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 20,39 2,63 15,50 28,00 49 19,78 2,93 13,00 30,30 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 20,74 2,12 15,50 24,50 31 21,24 3,57 15,50 30,00 n. s. 

n. s.- nesignifikantné 
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Tab. 16: Obvod hlavy (cm), intersexuálne rozdiely, všetky merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(mesiace/roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

novorodenci 113 34,92 1,30 32,00 39,00 113 34,11 1,50 30,00 37,00 *** 

0,1 – 0,99 m 132 35,50 1,52 30,00 40,00 115 34,90 1,65 30,00 39,00 ** 

1,0 – 1,99 m 116 38,33 1,27 34,00 42,00 109 37,36 1,48 33,00 40,00 *** 

2,0 – 2,99 m 44 40,44 1,18 38,00 43,50 56 39,24 1,76 35,50 48,00 *** 

3,0 – 3,99 m 94 40,90 1,60 34,00 46,00 81 40,12 1,30 36,00 44,00 *** 

4,0 – 4,99 m 18 41,94 1,27 40,00 44,00 15 40,97 1,05 39,50 43,50 * 

5,0 – 5,99 m 57 43,49 1,53 39,50 46,50 43 42,32 1,55 38,80 45,50 *** 

6,0 – 6,99 m 64 43,70 1,31 41,00 49,00 72 42,75 1,16 40,50 46,00 *** 

7,0 – 7,99 m 9 44,03 1,26 42,00 46,00 15 44,09 1,95 42,00 50,00 n. s. 

8,0 – 8,99 m 14 45,32 1,25 43,00 47,00 14 43,76 1,69 40,00 46,00 ** 

9,0 – 9,99 m 9 45,94 1,22 44,50 47,50 6 45,17 0,41 45,00 46,00 n. s. 

10,0 – 10,99 m 15 45,95 1,40 43,00 48,00 16 44,74 1,73 40,80 47,00 * 

11,0 – 11,99 m 43 47,50 1,10 44,50 50,00 48 45,65 1,37 41,80 49,00 *** 

1,00 – 1,24 r 78 46,72 1,24 43,50 50,00 66 45,69 1,31 43,00 49,40 *** 

1,25 – 1,49 r 46 48,09 1,27 46,00 51,50 45 47,03 1,07 44,80 49,50 *** 

1,50 – 1,74 r 73 48,35 1,26 46,00 51,00 70 47,33 1,29 43,70 50,40 *** 

1,75 – 1,99 r 3 47,67 0,76 47,00 48,50 1 49,00 - 49,00 49,00 - 

2,00 – 2,49 r 2 49,00 1,41 48,00 50,00 - - - - - - 

2,50 – 2,99 r 6 49,92 1,43 48,00 52,00 6 49,00 1,41 46,50 50,50 n. s. 

3,00 – 3,49 r 15 51,07 0,90 49,50 52,50 16 50,09 1,34 47,00 52,50 * 

3,50 – 3,99 r 24 51,47 1,57 47,50 53,50 21 50,19 1,90 47,50 52,00 ** 

4,00 – 4,99 r 39 51,83 1,24 49,00 55,00 36 50,96 1,18 48,50 53,00 ** 

5,00 – 5,99 r 41 52,36 1,24 49,50 55,50 53 51,55 1,38 48,00 55,00 ** 

6,00 – 6,99 r 34 52,57 1,39 49,30 55,50 31 51,81 1,30 49,50 54,50 * 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 

 

Tab. 17: Obvod hlavy (cm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 51,38 0,71 50,50 52,50 11 50,32 1,27 47,50 52,00 * 

3,50 – 3,99 r 24 51,47 1,57 47,50 53,50 21 50,19 1,09 47,50 52,00 ** 

4,00 – 4,99 r 37 51,89 1,25 49,00 55,00 34 50,98 1,15 48,50 53,00 ** 

5,00 – 5,99 r 37 52,38 1,22 49,50 55,50 49 51,56 1,41 48,00 55,00 ** 

6,00 – 6,99 r 33 52,62 1,38 49,30 55,50 31 51,81 1,30 49,50 54,50 * 

*p<0,05   **p<0,01 
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Tab. 18: BMI (kg/m
2
), intersexuálne rozdiely, všetky merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(mesiace/roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

novorodenci 150 13,63 1,44 7,40 18,00 149 13,30 1,42 9,40 17,30 * 

0,1 – 0,99 m 131 13,73 1,43 10,00 17,40 115 13,02 1,56 10,50 18,10 *** 

1,0 – 1,99 m 109 14,98 1,59 9,90 19,20 111 14,40 1,54 10,00 19,70 ** 

2,0 – 2,99 m 47 15,96 1,93 9,60 19,30 59 15,12 1,89 11,30 21,70 * 

3,0 – 3,99 m 90 16,17 1,78 12,40 21,40 84 15,60 1,33 11,50 19,20 * 

4,0 – 4,99 m 32 16,63 1,50 13,40 19,50 31 15,94 1,41 13,20 18,20 n. s. 

5,0 – 5,99 m 53 16,54 1,80 13,50 23,00 47 16,27 1,52 12,40 19,40 n. s. 

6,0 – 6,99 m 60 16,65 1,49 14,30 20,00 72 16,27 1,33 13,20 19,40 n. s. 

7,0 – 7,99 m 18 16,63 1,42 14,50 19,30 20 16,32 1,46 13,80 19,60 n. s. 

8,0 – 8,99 m 23 17,11 1,57 14,60 20,30 22 16,45 1,27 14,00 19,00 n. s. 

9,0 – 9,99 m 15 17,39 1,49 14,30 19,90 15 16,55 1,40 14,60 18,50 n. s. 

10,0 – 10,99 m 25 16,77 1,30 13,60 19,30 19 16,79 1,34 14,30 19,60 n. s. 

11,0 – 11,99 m 47 17,19 1,51 14,40 20,80 52 17,22 1,61 14,30 21,30 n. s. 

1,00 – 1,24 r 82 16,81 1,35 14,00 20,30 78 16,44 1,18 14,30 20,10 n. s. 

1,25 – 1,49 r 50 16,59 1,44 14,10 19,30 49 16,39 1,13 13,80 19,20 n. s. 

1,50 – 1,74 r 82 16,58 1,48 13,40 23,10 76 16,74 1,27 14,00 20,10 n. s. 

1,75 – 1,99 r 5 16,36 1,29 14,90 17,90 1 20,10 - 20,10 20,10 - 

2,00 – 2,49 r 8 15,61 1,30 13,60 17,10 - - - - - - 

2,50 – 2,99 r 53 15,70 1,29 13,60 18,50 67 15,97 1,46 13,70 20,50 n. s. 

3,00 – 3,49 r 82 15,49 1,51 11,30 18,60 71 15,61 1,29 12,10 19,10 n. s. 

3,50 – 3,99 r 28 14,40 1,42 10,30 16,90 21 14,75 1,73 12,10 19,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 58 14,63 1,29 11,90 17,50 51 14,73 1,69 11,80 21,10 n. s. 

5,00 – 5,99 r 78 15,28 1,30 12,10 18,80 105 15,04 1,34 11,60 19,10 n. s. 

6,00 – 6,99 r 34 14,27 1,17 10,90 16,10 32 14,46 2,06 11,70 20,80 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 

 

Tab. 19: BMI (kg/m
2
), intersexuálne rozdiely, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 14,23 1,53 11,30 17,60 11 15,05 1,49 12,10 17,90 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 14,29 1,41 10,30 16,90 21 14,75 1,73 12,10 19,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 14,38 1,29 11,90 17,50 34 14,41 1,43 11,80 17,80 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 14,97 1,38 12,10 18,80 49 14,62 1,32 11,60 17,90 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 14,28 1,18 10,90 16,10 31 14,44 2,09 11,70 20,80 n. s. 

n. s.- nesignifikantné 
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Tab. 20: Výška v sede (cm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 57,34 2,29 54,80 62,00 11 57,27 2,52 53,00 62,00 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 58,92 2,56 55,00 65,50 21 58,13 1,83 55,00 62,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 60,51 2,54 55,00 65,00 34 59,90 2,98 53,00 68,50 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 63,82 2,67 57,70 69,00 49 63,37 3,11 55,00 71,70 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 65,67 2,76 58,00 71,50 31 65,13 2,90 58,00 70,20 n. s. 

n. s.- nesignifikantné 

 

Tab. 21: Obvod ramena (cm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 17,04 1,36 15,00 20,00 11 17,45 1,19 14,70 19,00 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 17,42 1,46 14,00 19,50 21 17,53 1,43 16,00 20,50 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 17,52 1,21 15,30 20,00 34 17,66 1,07 15,50 20,00 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 18,31 1,41 15,50 22,00 49 18,22 1,28 16,20 21,50 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 18,08 1,10 15,50 20,00 31 18,65 1,93 16,00 24,50 n. s. 

n. s.- nesignifikantné 

 

Tab. 22: Obvod hrudníka (cm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 53,04 2,21 50,50 59,00 11 53,18 1,69 49,00 56,00 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 53,92 2,52 48,50 58,00 21 53,81 2,71 48,50 59,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 55,46 2,73 50,00 63,00 34 53,93 2,40 47,00 58,00 * 

5,00 – 5,99 r 37 57,81 2,12 54,50 63,30 49 56,43 2,97 50,00 64,00 * 

6,00 – 6,99 r 33 57,98 2,04 54,00 63,50 30 58,29 4,41 48,50 70,00 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05 

 

Tab. 23: Obvod brucha (cm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 51,13 2,45 48,00 56,00 11 53,86 2,80 49,00 59,00 * 

3,50 – 3,99 r 24 52,81 3,23 47,50 59,00 21 53,04 3,98 46,00 61,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 53,01 3,26 44,50 59,50 34 52,66 3,23 47,00 60,00 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 55,82 3,15 49,00 63,00 49 54,90 3,45 48,50 63,70 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 54,59 3,15 48,00 60,00 30 56,53 5,69 49,00 72,00 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05 
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Tab. 24: Obvod pásu (cm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 50,71 2,33 48,00 54,50 11 53,31 2,39 49,00 57,40 * 

3,50 – 3,99 r 24 52,42 3,03 47,00 58,00 21 52,43 3,80 46,00 60,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 52,28 3,10 44,50 58,50 34 51,76 2,94 46,50 57,50 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 54,78 2,79 49,00 59,50 49 53,51 3,50 46,00 62,00 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 53,68 3,05 47,00 59,50 30 54,47 4,81 48,00 66,50 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05 

 

Tab. 25: Gluteálny obvod (cm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 55,38 3,11 51,00 63,00 11 57,05 2,87 52,00 61,50 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 56,68 3,12 50,50 62,00 21 57,62 3,36 52,00 65,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 57,83 3,10 52,00 65,00 34 58,65 2,87 53,00 64,50 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 61,65 3,44 56,00 69,50 49 61,80 3,88 52,70 74,50 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 61,14 3,44 52,00 68,00 30 63,15 4,71 56,50 74,50 n. s. 

n. s.- nesignifikantné 

 

Tab. 26: Kožná riasa nad bicepsom (mm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania (Best) 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 4,13 1,19 2,00 6,00 11 4,64 0,84 3,00 6,00 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 3,77 1,08 2,00 6,00 21 4,29 1,79 2,00 10,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 3,53 1,05 2,00 6,00 34 4,46 1,39 2,00 7,50 ** 

5,00 – 5,99 r 37 4,01 1,75 2,00 12,00 49 4,62 1,90 2,00 11,00 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 3,52 1,23 1,50 7,00 30 4,30 2,41 1,00 13,00 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   **p<0,01 

 

Tab. 27: Kožná riasa nad tricepsom (mm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania (Best) 

n. s.- nesignifikantné 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 8,79 2,15 6,00 13,00 11 9,55 2,43 7,00 15,00 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 8,44 2,40 5,00 13,00 21 10,14 3,41 5,00 20,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 8,55 2,34 5,00 14,00 34 9,23 2,29 5,00 16,00 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 8,69 2,31 5,00 14,00 49 9,69 2,86 5,00 15,00 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 7,82 2,63 4,00 15,00 30 9,28 3,79 4,00 22,00 n. s. 
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Tab. 28: Kožná riasa subscapulare (mm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania (Best) 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 4,42 1,22 3,00 7,00 11 5,09 1,51 3,00 7,50 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 4,04 1,31 2,00 8,00 21 5,02 2,17 3,00 11,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 3,85 0,95 2,00 6,00 34 4,46 1,29 2,50 9,00 * 

5,00 – 5,99 r 37 3,96 0,89 2,50 6,50 49 4,76 1,47 3,00 10,00 ** 

6,00 – 6,99 r 33 3,80 1,11 2,00 6,50 30 5,35 4,17 3,00 21,00 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   **p<0,01 

  

Tab. 29: Kožná riasa suprailiacale (mm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania(Best) 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 2,71 0,62 2,00 4,00 11 4,14 1,64 2,00 8,00 * 

3,50 – 3,99 r 24 3,35 1,06 2,00 6,00 21 4,02 2,22 2,00 12,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 3,00 0,85 1,00 4,00 34 3,47 0,91 2,00 6,00 * 

5,00 – 5,99 r 37 3,57 1,13 2,00 6,00 49 4,07 1,85 2,00 10,00 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 3,04 0,79 2,00 5,00 30 4,58 3,45 2,00 14,00 * 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05 

 

Tab. 30: Kožná riasa na bruchu (mm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania (Best) 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 3,38 1,13 2,00 5,50 11 6,23 2,17 3,00 11,00 *** 

3,50 – 3,99 r 24 4,35 1,99 2,00 11,00 21 5,55 3,04 3,00 13,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 4,07 1,15 2,00 7,00 34 4,62 2,01 2,00 11,50 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 4,91 1,75 2,50 11,50 49 5,53 2,70 2,00 14,00 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 4,03 1,36 2,00 8,00 30 6,28 4,26 2,00 17,00 ** 

n. s.- nesignifikantné   **p<0,01   ***p<0,001 

 

Tab. 31: Kožná riasa nad bicepsom (mm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania (Harpenden) 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 5,24 1,17 3,00 7,00 11 5,62 0,91 4,40 7,00 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 4,79 1,05 3,20 7,20 21 5,56 1,70 3,20 11,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 4,61 1,08 2,40 7,40 34 5,57 1,33 3,00 8,70 ** 

5,00 – 5,99 r 37 4,96 1,61 3,20 12,20 49 5,69 1,80 3,10 11,20 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 4,50 1,19 2,50 7,60 30 5,36 2,16 2,00 13,50 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   **p<0,01 
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Tab. 32: Kožná riasa nad tricepsom (mm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania (Harpenden) 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 9,52 2,24 5,20 12,40 11 10,78 2,35 8,00 15,40 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 9,75 2,19 5,80 15,00 21 11,09 2,66 6,25 17,80 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 9,62 2,27 6,20 15,00 34 10,33 1,94 6,40 15,00 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 9,74 2,27 6,40 15,00 49 10,82 2,60 6,20 16,40 * 

6,00 – 6,99 r 33 8,90 2,50 5,20 16,00 30 10,31 3,46 6,00 22,20 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 

 

Tab. 33: Kožná riasa subscapulare (mm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania (Harpenden) 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 5,67 1,27 4,20 8,40 11 6,44 1,62 4,40 9,60 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 5,40 1,33 3,00 9,00 21 6,16 2,21 3,80 12,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 5,13 0,89 3,40 7,20 34 5,60 1,29 3,80 10,00 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 5,15 0,89 3,40 7,60 49 5,95 1,42 4,00 11,60 ** 

6,00 – 6,99 r 33 5,00 1,16 3,20 7,60 30 6,26 3,84 4,00 19,80 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   **p<0,01 

 

Tab. 34: Kožná riasa suprailiacale (mm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania (Harpenden) 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 3,78 0,58 3,00 5,00 11 5,27 1,57 3,40 8,80 ** 

3,50 – 3,99 r 24 4,50 1,19 2,80 7,00 21 5,12 2,16 3,00 12,80 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 3,98 0,90 2,00 5,60 34 4,46 0,82 3,00 7,00 * 

5,00 – 5,99 r 37 4,65 1,28 2,80 7,40 49 5,28 2,36 3,00 15,90 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 4,09 0,79 2,60 6,20 30 5,55 3,21 2,80 14,00 * 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01 

 

Tab. 35: Kožná riasa na bruchu (mm), intersexuálne rozdiely, vlastné merania (Harpenden) 

Vek Chlapci Dievčatá   

(roky) N Priemer S. D. Min. Max. N Priemer S. D. Min. Max. p 

3,00 – 3,49 r 12 4,50 1,27 3,00 6,80 11 7,29 2,00 4,40 11,60 *** 

3,50 – 3,99 r 24 5,71 1,82 3,00 11,00 21 6,65 2,88 3,60 14,00 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 5,30 1,35 2,60 8,80 34 5,89 2,00 3,20 12,70 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 6,01 1,59 3,40 10,80 49 6,75 2,72 3,40 15,00 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 5,22 1,29 3,20 9,00 30 7,34 4,13 3,20 17,00 ** 

n. s.- nesignifikantné   **p<0,01   ***p<0,001 
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Tab. 36: Porovnanie hodnôt Z-skóre telesnej dĺžky/výšky detí dojčených do 2 mesiacov 

s deťmi dojčenými 6 a viac mesiacov 

Vek Dojčené do 2 m Dojčené 6 m a viac 
 

(mesiace/roky) N Z-skóre N Z-skóre p 

novorodenci 25 -0,552 201 0,0969 ** 

0,1 – 0,99 m 19 -1,11 164 -0,0487 *** 

1,0 – 1,99 m 19 -0,467 147 0,171 * 

2,0 – 2,99 m 8 -0,181 77 -0,0101 n. s. 

3,0 – 3,99 m 14 -0,362 121 0,0454 n. s. 

4,0 – 4,99 m 2 -0,275 48 -0,214 n. s. 

5,0 – 5,99 m 9 0,39 66 0,0947 n. s. 

6,0 – 6,99 m 11 0,215 94 -0,0135 n. s. 

7,0 – 7,99 m 4 -0,315 26 0,0646 n. s. 

8,0 – 8,99 m 3 -0,21 35 -0,0591 n. s. 

9,0 – 9,99 m 1 -0,3 20 0,088 n. s. 

10,0 – 10,99 m - - 38 -0,0608 - 

11,0 – 11,99 m 10 0,211 69 -0,11 n. s. 

1,00 – 1,24 r 13 -0,0585 104 -0,101 n. s. 

1,25 – 1,49 r 15 -0,0647 62 -0,0898 n. s. 

1,50 – 1,74 r 10 0,496 109 0,0446 n. s. 

1,75 – 1,99 r - - 3 1,21 - 

2,00 – 2,49 r 1 -0,59 7 0,0271 n. s. 

2,50 – 2,99 r 4 -0,335 88 -0,025 n. s. 

3,00 – 3,49 r 22 0,406 97 0,08 n. s. 

3,50 – 3,99 r 3 -0,143 33 0,073 n. s. 

4,00 – 4,99 r 5 0,532 73 0,087 n. s. 

5,00 – 5,99 r 23 0,809 112 0,041 *** 

6,00 – 6,99 r 4 -0,308 48 -0,07 n. s. 

0,1m – 6,99 r 205 -0,0396 1641 0,0098 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001  
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Tab. 37: Porovnanie hodnôt Z-skóre telesnej hmotnosti detí dojčených do 2 mesiacov 

s deťmi dojčenými 6 a viac mesiacov 

Vek Dojčené do 2 m Dojčené 6 m a viac   

(mesiace/roky) N  Z-skóre N Z-skóre p 

novorodenci 26 -0,319 202 0,644 *** 

0,1 – 0,99 m 28 -1,19 242 0,308 *** 

1,0 – 1,99 m 22 -0,313 180 0,48 ** 

2,0 – 2,99 m 12 0,354 101 0,186 n. s. 

3,0 – 3,99 m 15 -0,018 144 0,295 n. s. 

4,0 – 4,99 m 4 0,0275 57 -0,0574 n. s. 

5,0 – 5,99 m 9 0,0844 83 0,0301 n. s. 

6,0 – 6,99 m 13 -0,0277 108 -0,259 n. s. 

7,0 – 7,99 m 5 -0,802 32 -0,342 n. s. 

8,0 – 8,99 m 3 -0,453 40 -0,255 n. s. 

9,0 – 9,99 m 1 -1,99 21 -0,001 n. s. 

10,0 – 10,99 m -  -  46 -0,355  - 

11,0 – 11,99 m 10 0,112 71 -0,153 n. s. 

1,00 – 1,24 r 13 -0,445 107 -0,4 n. s. 

1,25 – 1,49 r 15 -0,489 64 -0,193 n. s. 

1,50 – 1,74 r 10 0,134 113 -0,106 n. s. 

1,75 – 1,99 r -   - 4 1,37  - 

2,00 – 2,49 r 1 -1,91 7 -0,37 n. s. 

2,50 – 2,99 r 4 -0,693 90 0,0663 n. s. 

3,00 – 3,49 r 22 0,0495 98 -0,055 n. s. 

3,50 – 3,99 r 3 -1,58 33 -0,342 * 

4,00 – 4,99 r 5 0,404 73 -0,285 n. s. 

5,00 – 5,99 r 23 0,471 113 0,003 * 

6,00 – 6,99 r 4 0,0075 48 -0,611 n. s. 

 spolu 227 -0,239 1875 0,011 ** 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 
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Tab. 38: Porovnanie hodnôt Z-skóre obvodu hlavy detí dojčených do 2 mesiacov s deťmi 

dojčenými 6 a viac mesiacov 

Vek Dojčené do 2 m Dojčené 6 m a viac   

(mesiace/roky) N  Z-skóre N Z-skóre p 

novorodenci 18 -0,638 154 0,0447 * 

0,1 – 0,99 m 20 -1,11 164 -0,0287 *** 

1,0 – 1,99 m 16 -0,179 157 0,226 n. s. 

2,0 – 2,99 m 8 0,0388 71 0,235 n. s. 

3,0 – 3,99 m 12 0,173 122 0,177 n. s. 

4,0 – 4,99 m -  - 24 0,105 - 

5,0 – 5,99 m 7 0,514 66 0,0912 n. s. 

6,0 – 6,99 m 12 0 93 0,0644 n. s. 

7,0 – 7,99 m 2 -0,35 16 0,199 n. s. 

8,0 – 8,99 m - - 24 0,133 - 

9,0 – 9,99 m  -  - 9 0,502 - 

10,0 – 10,99 m  -  - 26 -0,0123 - 

11,0 – 11,99 m 9 0,563 63 0,0876 n. s. 

1,00 – 1,24 r 11 -0,0218 92 -0,0534 n. s. 

1,25 – 1,49 r 14 -0,0236 56 0,169 n. s. 

1,50 – 1,74 r 10 0,686 97 0,172 n. s. 

1,75 – 1,99 r  -  -  - -  - 

2,00 – 2,49 r 1 -1,91 7 -0,37 n. s. 

2,50 – 2,99 r  - -  10 0,189 - 

3,00 – 3,49 r 6 0,843 20 0,531 n. s. 

3,50 – 3,99 r 3 -0,253 29 0,514 n. s. 

4,00 – 4,99 r 2 0,985 51 0,607 n. s. 

5,00 – 5,99 r 10 1,12 56 0,528 n. s. 

6,00 – 6,99 r 4 0,623 47 0,416 n. s. 

spolu 148 0,1 1296 0,177 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   ***p<0,001 
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Tab. 39: Porovnanie hodnôt Z-skóre BMI detí dojčených do 2 mesiacov s deťmi 

dojčenými 6 a viac mesiacov 

Vek Dojčené do 2 m Dojčené 6 m a viac 
 

(mesiace/roky) N Z-skóre N Z-skóre p 

novorodenci 25 -0,606 201 -0,102 * 

0,1 – 0,99 m 19 -1,33 164 -0,239 *** 

1,0 – 1,99 m 19 -0,202 147 0,258 n. s. 

2,0 – 2,99 m 8 0,683 77 0,418 n. s. 

3,0 – 3,99 m 14 0,344 121 0,311 n. s. 

4,0 – 4,99 m 2 0,075 48 0,25 n. s. 

5,0 – 5,99 m 9 -0,0667 66 0,0665 n. s. 

6,0 – 6,99 m 11 -0,0709 94 -0,124 n. s. 

7,0 – 7,99 m 4 -0,895 26 -0,23 n. s. 

8,0 – 8,99 m 3 -0,277 35 -0,199 n. s. 

9,0 – 9,99 m 1 -1,98 20 0,0355 * 

10,0 – 10,99 m - - 38 -0,308 - 

11,0 – 11,99 m 10 0,028 69 -0,0451 n. s. 

1,00 – 1,24 r 13 -0,463 104 -0,415 n. s. 

1,25 – 1,49 r 15 -0,507 62 -0,167 n. s. 

1,50 – 1,74 r 10 -0,186 109 -0,113 n. s. 

1,75 – 1,99 r - - 3 0,77 - 

2,00 – 2,49 r 1 -1,73 7 -0,374 n. s. 

2,50 – 2,99 r 4 -0,588 88 0,119 n. s. 

3,00 – 3,49 r 22 -0,258 97 -0,099 n. s. 

3,50 – 3,99 r 3 -2,03 33 -0,555 * 

4,00 – 4,99 r 5 0,094 73 -0,504 n. s. 

5,00 – 5,99 r 23 -0,0774 112 -0,061 n. s. 

6,00 – 6,99 r 4 0,0675 48 -0,817 n. s. 

spolu 205 -0,291 1641 -0,0733 ** 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   ***p<0,001 
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Tab. 40: Porovnanie hodnôt Z-skóre hmotnosti k výške detí dojčených do 2 mesiacov 

s deťmi dojčenými 6 a viac mesiacov 

Vek Dojčené do 2 m Dojčené 6 m a viac   

(mesiace/roky) N  Z-skóre N Z-skóre p 

novorodenci 25 0,094 201 0,148 n. s. 

0,1 – 0,99 m 19 -0,508 164 -0,0463 * 

1,0 – 1,99 m 19 -0,102 147 0,044 n. s. 

2,0 – 2,99 m 8 0,333 77 0,123 n. s. 

3,0 – 3,99 m 14 0,173 121 -0,0121 n. s. 

4,0 – 4,99 m 2 -0,185 48 0,0288 n. s. 

5,0 – 5,99 m 9 -0,334 66 -0,173 n. s. 

6,0 – 6,99 m 11 -0,263 94 -0,271 n. s. 

7,0 – 7,99 m 4 -0,913 26 -0,27 n. s. 

8,0 – 8,99 m 3 -0,273 35 -0,184 n. s. 

9,0 – 9,99 m 1 -1,9 20 0,05 * 

10,0 – 10,99 m  -  - 38 -0,193 -  

11,0 – 11,99 m 10 0,148 69 0,113 n. s. 

1,00 – 1,24 r 13 -0,334 104 -0,282 n. s. 

1,25 – 1,49 r 15 -0,448 62 -0,103 n. s. 

1,50 – 1,74 r 10 -0,05 109 -0,025 n. s. 

1,75 – 1,99 r  - -  3 0,947 -  

2,00 – 2,49 r 1 -1,9 7 -0,39 n. s. 

2,50 – 2,99 r 4 -0,64 88 0,104 n. s. 

3,00 – 3,49 r 22 -0,216 97 -0,097 n. s. 

3,50 – 3,99 r 3 -2,01 33 -0,523 * 

4,00 – 4,99 r 5 0,11 73 -0,494 n. s. 

5,00 – 5,99 r 23 -0,153 112 -0,108 n. s. 

6,00 – 6,99 r 4 0,0975 48 -0,864 n. s. 

spolu 205 -0,236 1641 -0,113 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05 

 

Tab. 41: Porovnanie hodnôt Z-skóre obvodu ramena detí dojčených do 2 mesiacov 

s deťmi dojčenými 6 a viac mesiacov 

Vek Dojčené do 2 m Dojčené 6 m a viac   

(mesiace/roky) N  Z-skóre N Z-skóre p 

3,00 – 3,49 r 4 0,358 15 0,309 n. s. 

3,50 – 3,99 r 3 -0,73 29 0,544 * 

4,00 – 4,99 r 2 -0,445 48 0,27 n. s. 

5,00 – 5,99 r 10 0,61 52 0,318 n. s. 

6,00 – 6,99 r 4 0,255 46 0,027 n. s. 

spolu 23 0,238 190 0,269 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05 



90 

 

Tab. 42: Porovnanie hodnôt Z-skóre obvodu brucha detí dojčených do 2 mesiacov s deťmi 

dojčenými 6 a viac mesiacov 

Vek Dojčené do 2 m Dojčené 6 m a viac   

(mesiace/roky) N  Z-skóre N Z-skóre p 

3,00 – 3,49 r 4 0,148 15 0,567 n. s. 

3,50 – 3,99 r 3 -0,347 29 0,557 n. s. 

4,00 – 4,99 r 2 -0,435 48 0,111 n. s. 

5,00 – 5,99 r 10 0,625 52 0,313 n. s. 

6,00 – 6,99 r 3 0,697 46 -0,099 n. s. 

spolu 22 0,319 190 0,22 n. s. 

n. s.- nesignifikantné 

 

Tab. 43: Porovnanie hodnôt Z-skóre gluteálneho obvodu detí dojčených do 2 mesiacov 

s deťmi dojčenými 6 a viac mesiacov 

Vek Dojčené do 2 m Dojčené 6 m a viac   

(mesiace/roky) N  Z-skóre N Z-skóre p 

3,00 – 3,49 r 4 -0,0325 15 0,389 n. s. 

3,50 – 3,99 r 3 -0,46 29 0,362 n. s. 

4,00 – 4,99 r 2 -0,975 48 0,147 * 

5,00 – 5,99 r 10 0,547 52 0,218 n. s. 

6,00 – 6,99 r 3 0,407 46 -0,463 n. s. 

spolu 22 0,147 190 0,071 n. s. 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05 

 

Tab. 44: Porovnanie celkovej dĺžky dojčenia a podielu dojčených detí v danom období 

 

môj súbor 2013 (Vignerová et al. 1999) 5. CAV 1991 (Riedlová et al. 2012) 

 
N= 289 N= 1205 N= 84 022 N = 1765 

Nedojčené 2,42 % 2,5 % 7,8 % 2,7 % 

Dojčené do 1 m 1,04 % 11,8 % 26,2 % 4,1 % 

Dojčené 1 - 3 m 5,19 % 28,5 % 43,5 % 9,0 % 

Dojčené 3 - 6  m 7,61 % 28,8 % 12,9 % 11,4 % 

Dojčené nad 6 m 83,74 % 28,3 % 9,6 % 73,4 % 
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Tab. 45a: Porovnanie telesnej výšky (cm) chlapcov 

  vlastné merania  Bláha et al. 6. CAV Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky 2013 1990 Bláha et al. 2005 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 12 100,44 3,54         656 99,44 4,20 n. s.         264 100,20 4,35 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 104,96 5,05         340 103,51 4,67 n. s.         329 103,40 4,46 n. s. 

3,00 – 3,99 r 36 103,45 5,30 242 101,20 4,96 *         35 102,53 4,42 n. s.         

4,00 – 4,99 r 37 108,38 4,42 326 107,60 4,65 n. s. 806 109,41 5,21 n. s. 30 106,22 7,41 n. s. 841 108,50 4,93 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 116,56 4,20 363 114,10 5,20 ** 955 114,93 5,44 n. s. 35 115,91 5,94 n. s. 1020 115,20 5,14 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 120,50 4,57 233 120,60 4,72 n. s. 802 122,68 5,52 *                 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01 

 

Tab. 45b: Porovnanie telesnej výšky (cm) dievčat 

  vlastné merania  Bláha et al. 6. CAV Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 Bláha et al. 2005 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 11 101,02 3,38         609 97,83 4,18 *         297 98,70 4,25 n. s. 

3,50 – 3,99 r 21 103,63 3,97         351 102,55 4,40 n. s.         327 102,30 4,37 n. s. 

3,00 – 3,99 r 32 102,73 3,93 286 100,00 4,53 **         41 102,87 6,00 n. s.         

4,00 – 4,99 r 34 109,14 5,98 321 107,40 4,89 n. s. 736 108,33 5,11 n. s. 33 105,33 5,91 * 828 107,70 4,65 n. s. 

5,00 – 5,99 r 49 116,08 5,76 383 113,70 4,96 ** 938 114,05 5,26 ** 31 113,31 7,89 n. s. 931 114,50 5,13 * 

6,00 – 6,99 r 31 121,21 5,53 198 119,90 5,44 n. s. 834 121,65 5,50 n. s.                 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01 

 

9
1
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Tab. 46a: Porovnanie telesnej hmotnosti (kg) chlapcov 

  vlastné merania  Bláha et al. 6. CAV Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 Bláha et al. 2005 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 12 14,38 2,01 
    

655 15,70 1,95 * 
    

264 15,70 2,05 * 

3,50 – 3,99 r 24 15,81 2,28 
    

340 16,72 2,25 n. s. 
    

329 16,40 2,04 n. s. 

3,00 – 3,99 r 36 15,33 2,27 242 16,30 2,00 **         35 14,89 2,92 n. s.         

4,00 – 4,99 r 37 16,96 2,37 326 18,00 2,22 ** 805 18,75 2,88 *** 30 17,55 3,81 n. s. 841 18,00 2,38 ** 

5,00 – 5,99 r 37 20,39 2,63 363 20,30 3,22 n. s. 954 20,76 3,44 n. s. 35 19,57 3,86 n. s. 1020 20,30 3,02 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 20,74 2,12 233 22,90 3,29 *** 802 24,20 4,16 *** 
    

        

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01 

 

Tab. 46b: Porovnanie telesnej hmotnosti (kg) dievčat 

  vlastné merania  Bláha et al. 6. CAV Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 Bláha et al. 2005 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 11 15,36 1,83         609 15,05 2,00 n. s. 
    

297 15,10 1,76 n. s. 

3,50 – 3,99 r 21 15,86 2,04         352 16,39 2,45 n. s. 
    

327 16,00 2,14 n. s. 

3,00 – 3,99 r 32 15,69 1,69 286 15,70 2,10 n. s.         41 15,37 2,95 n. s.         

4,00 – 4,99 r 34 17,22 2,54 321 17,80 2,38 n. s. 738 18,33 2,89 * 33 16,62 2,81 n. s. 828 17,70 2,33 n. s. 

5,00 – 5,99 r 49 19,78 2,93 383 20,20 3,15 n. s. 937 20,14 3,16 n. s. 31 19,66 4,43 n. s. 931 20,00 2,96 n. s. 

6,00 – 6,99 r 31 21,24 3,57 198 22,30 3,41 n. s. 835 23,64 4,10 ** 
    

        

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01 

 

9
2
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Tab. 47a: Porovnanie obvodu hlavy (cm) chlapcov 

  vlastné merania  Bláha et al. 6. CAV Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 Bláha et al. 2005 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 12 51,38 0,71         654 50,45 1,51 * 
    

262 50,10 1,32 *** 

3,50 – 3,99 r 24 51,47 1,57         339 50,72 1,47 * 
    

329 50,30 1,32 *** 

3,00 – 3,99 r 36 51,44 1,34 242 50,50 1,61 ***         35 50,36 1,58 **         

4,00 – 4,99 r 37 51,89 1,25 326 50,90 1,48 *** 776 51,16 1,44 ** 30 50,70 1,96 ** 841 50,70 1,32 *** 

5,00 – 5,99 r 37 52,38 1,22 363 51,70 1,61 * 941 51,6 1,47 ** 35 51,70 2,06 n. s. 1019 51,30 1,37 *** 

6,00 – 6,99 r 33 52,62 1,38 233 52,00 1,58 * 743 52,21 1,51 n. s. 
    

        

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 

 

Tab. 47b: Porovnanie obvodu hlavy (cm) dievčat 

  vlastné merania  Bláha et al. 6. CAV Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 Bláha et al. 2005 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 11 50,32 1,27         610 49,09 1,42 ** 
    

296 48,90 1,35 ** 

3,50 – 3,99 r 21 50,19 1,09         349 49,61 1,55 n. s. 
    

325 49,10 1,33 *** 

3,00 – 3,99 r 32 50,23 1,13 286 49,30 1,42 ***         41 49,83 1,94 n. s.         

4,00 – 4,99 r 34 50,98 1,15 321 49,80 1,45 *** 725 50,16 1,42 *** 33 51,27 3,83 n. s. 826 49,60 1,36 *** 

5,00 – 5,99 r 49 51,56 1,41 383 50,40 1,42 *** 923 50,71 1,49 *** 31 50,50 1,77 ** 926 50,20 1,39 *** 

6,00 – 6,99 r 31 51,81 1,30 198 50,90 1,45 ** 759 51,31 1,46 n.s. 
    

        

n. s.- nesignifikantné   **p<0,01   ***p<0,001 
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Tab. 48a: Porovnanie BMI (kg/m
2
) chlapcov 

  vlastné merania  Bláha et al. 6. CAV Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 Bláha et al. 2005 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 12 14,23 1,53         655 15,86 1,55 *** 
    

264 15,80 1,56 *** 

3,50 – 3,99 r 24 14,29 1,41         340 15,57 1,45 *** 
    

329 15,50 1,43 *** 

3,00 – 3,99 r 36 14,27 1,43 242 15,90 1,28 ***         35 14,07 2,05 n. s.         

4,00 – 4,99 r 37 14,38 1,29 326 15,57 1,28 *** 804 15,62 1,70 *** 30 15,47 2,36 * 841 15,40 1,44 *** 

5,00 – 5,99 r 37 14,97 1,38 363 15,57 1,56 * 954 15,66 1,81 * 35 14,45 1,92 n. s. 1019 15,40 1,73 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 14,28 1,18 233 15,69 1,70 *** 802 16,01 2,00 ***                 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   ***p<0,001 

 

Tab. 48b: Porovnanie BMI (kg/m
2
) dievčat 

  vlastné merania  Bláha et al. 6. CAV Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 Bláha et al. 2005 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 11 15,05 1,49         609 15,69 1,43 n. s. 
    

297 15,50 1,36 n. s. 

3,50 – 3,99 r 21 14,75 1,73         351 15,56 1,81 * 
    

327 15,40 1,62 n. s. 

3,00 – 3,99 r 32 14,85 1,63 286 15,68 1,42 **         41 14,46 2,05 n. s.         

4,00 – 4,99 r 34 14,41 1,43 321 15,44 1,34 *** 736 15,56 1,72 *** 33 14,95 2,08 n. s. 828 15,30 1,51 *** 

5,00 – 5,99 r 49 14,62 1,32 383 15,56 1,71 *** 937 15,43 1,76 ** 31 15,21 2,29 n. s. 931 15,40 1,65 ** 

6,00 – 6,99 r 31 14,44 2,09 198 15,45 1,61 ** 834 15,91 2,08 ***                 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001
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Tab. 49a: Porovnanie výšky v sede (cm) chlapcov 

  vlastné merania  Bláha et al. Bláha et al. Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 1999 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 12 57,34 2,29         156 56,83 2,48 n. s. 
    

196 56,60 2,68 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 58,92 2,56         280 57,95 2,78 n. s. 
    

284 57,90 2,85 n. s. 

3,00 – 3,99 r 36 58,39 2,55 207 56,10 2,94 *** 
 

      35 58,00 3,94 n. s.         

4,00 – 4,99 r 37 60,51 2,54 283 58,90 2,71 *** 759 60,02 3,08 n. s. 30 60,10 4,81 n. s. 759 60,00 3,07 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 63,82 2,67 216 61,50 3,21 *** 965 63,12 3,21 n. s. 35 64,14 4,55 n.s. 965 63,10 3,16 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 65,67 2,76 217 63,90 3,53 ** 1192 66,3 3,11 n. s.                 

n. s.- nesignifikantné   **p<0,01   ***p<0,001 

 

Tab. 49b: Porovnanie výšky v sede (cm) dievčat 

  vlastné merania  Bláha et al. Bláha et al. Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 1999 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 11 57,27 2,52         176 55,82 2,84 n. s. 
    

230 55,60 2,82 n. s. 

3,50 – 3,99 r 21 58,13 1,83         287 56,92 2,87 n. s. 
    

289 56,90 2,96 n. s. 

3,00 – 3,99 r 33 57,84 2,09 244 55,50 2,65 ***         41 57,74 4,72 n. s.         

4,00 – 4,99 r 34 59,9 2,98 280 58,80 3,07 * 744 59,73 3,05 n. s. 33 59,86 3,59 n. s. 742 59,70 2,99 n. s. 

5,00 – 5,99 r 49 63,37 3,11 321 61,20 3,06 *** 858 62,88 3,18 n. s. 31 60,95 3,98 ** 856 62,90 3,18 n. s. 

6,00 – 6,99 r 31 65,13 2,9 173 63,90 3,29 n. s. 1145 65,88 3,07 n. s.                 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 
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Tab. 50a: Porovnanie obvodu ramena (cm) chlapcov 

  vlastné merania  Bláha et al. 5. CAV 6. CAV Nečasová 

Vek (roky) 2013 1990 Lhotská et al. 1993 Bláha et al. 2005 2009 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 12 17,04 1,36         1579 16,91 1,27 n. s. 652 16,87 1,28 n. s. 
    

3,50 – 3,99 r 24 17,42 1,46         1429 17,04 1,27 n. s. 338 17,01 1,40 n. s. 
    

3,00 – 3,99 r 36 17,29 1,42 242 16,70 1,11 **                 35 16,43 1,97 * 

4,00 – 4,99 r 37 17,52 1,21 326 17,00 1,16 * 1994 17,30 1,33 n. s. 774 17,44 1,55 n. s. 30 17,00 1,41 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 18,31 1,41 363 17,40 1,58 *** 1891 17,66 1,56 * 937 17,80 1,76 n. s. 35 16,84 1,59 *** 

6,00 – 6,99 r 33 18,08 1,10 233 18,00 1,58   101 18,12 1,53   742 18,55 1,95           

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 

 

Tab. 50b: Porovnanie obvodu ramena (cm) dievčat 

  vlastné merania  Bláha et al. 5. CAV 6. CAV Nečasová 

Vek (roky) 2013 1990 Lhotská et al. 1993 Bláha et al. 2005 2009 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 11 17,45 1,19         1581 16,71 1,23 * 609 16,62 1,24 * 
    

3,50 – 3,99 r 21 17,53 1,43         1478 16,92 1,36 * 350 16,93 1,48 n. s. 
    

3,00 – 3,99 r 33 17,51 1,33 286 16,60 1,22 ***                 41 16,29 1,52 *** 

4,00 – 4,99 r 34 17,66 1,07 321 17,00 1,33 ** 1997 17,23 1,30 n. s. 726 17,37 1,57 n. s. 33 16,05 1,59 *** 

5,00 – 5,99 r 49 18,22 1,28 383 17,50 1,54 ** 1883 17,58 1,47 ** 921 17,70 1,58 * 31 17,53 1,77 * 

6,00 – 6,99 r 31 18,65 1,93 198 18,10 1,52 n. s. 114 18,22 1,71 n. s. 757 18,49 1,91 n. s.         

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 

 

9
6
 



97 

 

Tab. 51a: Porovnanie obvodu hrudníka (cm) chlapcov 

  vlastné merania  Bláha et al. Bláha et al. Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 1999 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 12 53,04 2,21         208 52,62 2,27 n. s. 
    

256 52,70 2,28 n. s. 

3,50 – 3,99 r 24 53,92 2,52         322 53,32 2,35 n. s. 
    

325 53,30 2,34 n.s. 

3,00 – 3,99 r 36 53,63 2,42 242 53,30 2,32 n. s.         35 51,87 2,85 **         

4,00 – 4,99 r 37 55,46 2,73 326 54,90 2,38 n. s. 824 54,55 2,52 * 30 54,38 4,61 n. s. 825 54,60 2,52 * 

5,00 – 5,99 r 37 57,81 2,12 363 56,80 3,27 n. s. 1011 56,46 3,10 ** 35 55,01 3,55 *** 1011 56,50 3,30 * 

6,00 – 6,99 r 33 57,98 2,04 233 58,80 3,48 n. s. 1140 58,51 3,55 n. s. 
    

        

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01 

 

Tab. 51b: Porovnanie obvodu hrudníka (cm) dievčat 

  vlastné merania  Bláha et al. Bláha et al. Nečasová Bláha et al.  

Vek (roky) 2013 1990 1999 2009 2010 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 11 53,18 1,69         232 51,36 2,47 * 
    

294 51,40 2,49 * 

3,50 – 3,99 r 21 53,81 2,71         320 52,32 2,56 * 
    

323 52,30 2,42 ** 

3,00 – 3,99 r 33 53,59 2,40 286 52,10 2,66 **         41 49,83 1,94 ***         

4,00 – 4,99 r 34 53,93 2,40 321 53,70 2,75 n. s. 815 53,65 2,63 n. s. 33 51,27 3,83 *** 811 53,70 2,68 n. s. 

5,00 – 5,99 r 49 56,43 2,97 383 55,80 3,60 n. s. 929 55,57 3,39 n. s. 31 50,50 1,77 *** 918 55,50 3,22 * 

6,00 – 6,99 r 30 58,29 4,41 198 57,60 3,39 n. s. 1117 57,53 3,77 n. s.                 

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 
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Tab. 52a: Porovnanie obvodu brucha (cm) chlapcov 

  vlastné merania  Bláha et al. 5. CAV 6. CAV Nečasová 

Vek (roky) 2013 1990 Lhotská et al. 1993 Bláha et al. 2005 2009 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 12 51,13 2,45         1580 51,11 3,26 n. s 644 50,82 3,37 n. s. 
    

3,50 – 3,99 r 24 52,81 3,23         1436 51,79 3,29 n. s. 330 51,53 3,71 n. s. 
    

3,00 – 3,99 r 36 52,25 3,06 242 51,10 2,39 **                 35 51,26 3,37 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 53,01 3,26 326 52,90 4,95 n. s. 1995 52,80 3,46 n. s. 769 53,15 4,22 n. s. 30 54,15 5,45 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 55,82 3,15 363 53,80 4,13 ** 1892 54,18 4,05 * 931 54,48 4,58 n. s. 35 53,63 3,74 ** 

6,00 – 6,99 r 33 54,59 3,15 233 55,50 4,29 n. s. 1426 55,97 4,68 
 

742 56,78 5,35 *         

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01 

 

Tab. 52b: Porovnanie obvodu brucha (cm) dievčat 

  vlastné merania  Bláha et al. 5. CAV 6. CAV Nečasová 

Vek (roky) 2013 1990 Lhotská et al. 1993 Bláha et al. 2005 2009 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 11 53,86 2,80         1581 50,30 3,19 *** 599 50,26 3,51 ** 
    

3,50 – 3,99 r 21 53,04 3,98         1478 51,19 3,47 * 346 51,41 3,81 n. s. 
    

3,00 – 3,99 r 33 53,32 3,59 286 50,30 3,34 ***                 41 52,20 3,71 n. s. 

4,00 – 4,99 r 34 52,66 3,23 321 51,60 3,43 n. s. 1997 52,10 3,85 n. s. 720 52,87 4,42 n. s. 33 52,33 4,51 n. S. 

5,00 – 5,99 r 49 54,90 3,45 383 53,00 4,54 ** 1883 52,98 3,88 *** 905 53,98 4,72 n. s. 31 50,90 4,47 *** 

6,00 – 6,99 r 30 56,53 5,69 198 54,50 4,21 * 1624 54,72 4,82 * 757 56,15 5,80 n. s.         

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 
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Tab. 53a: Porovnanie gluteálneho obvodu (cm) chlapcov 

  vlastné merania  Bláha et al. 5. CAV 6. CAV Nečasová 

Vek (roky) 2013 1990 Lhotská et al. 1993 Bláha et al. 2005 2009 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 12 55,38 3,11         1577 54,35 3,42 n. s. 639 54,45 3,62 n. s. 
    

3,50 – 3,99 r 24 56,68 3,12         1434 55,50 3,55 n. s. 328 55,88 3,82 n. s. 
    

3,00 – 3,99 r 36 56,25 3,13 242 55,10 3,46 n. s.                 35 56,33 3,85 n. s. 

4,00 – 4,99 r 37 57,83 3,10 326 57,50 4,40 n. s. 1993 57,31 3,72 n. s. 768 58,16 4,29 n. s. 30 58,57 6,23 n. s. 

5,00 – 5,99 r 37 61,65 3,44 363 59,40 4,42 ** 1878 59,42 4,35 ** 932 60,22 4,77 n. s. 35 62,49 4,43 n. s. 

6,00 – 6,99 r 33 61,14 3,44 233 61,60 8,87 n. s. 1425 63,73 4,95 ** 742 65,06 5,58 ***         

n. s.- nesignifikantné   **p<0,01 

 

Tab. 53b: Porovnanie gluteálneho obvodu (cm) dievčat 

  vlastné merania  Bláha et al. 5. CAV 6. CAV Nečasová 

Vek (roky) 2013 1990 Lhotská et al. 1993 Bláha et al. 2005 2009 

  N Priemer S. D. N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p N Priemer S. D. p 

3,00 – 3,49 r 11 57,05 2,87         1581 54,73 3,47 * 596 54,45 3,65 * 
    

3,50 – 3,99 r 21 57,62 3,36         1478 55,99 3,72 * 344 56,41 3,95 n. s. 
    

3,00 – 3,99 r 33 57,42 3,17 286 55,20 3,40 ***                 41 57,62 4,44 n. s. 

4,00 – 4,99 r 34 58,65 2,87 321 58,00 4,28 n. s. 1997 57,75 4,00 n. s. 718 58,70 4,40 n. s. 33 57,15 4,19 n. s. 

5,00 – 5,99 r 49 61,8 3,88 383 60,20 4,51 * 1883 59,84 4,15 *** 904 60,57 4,61 n. s. 31 59,10 4,98 ** 

6,00 – 6,99 r 30 63,15 4,71 198 62,50 4,62 n. s. 1624 64,04 5,03 n. s. 758 65,79 5,79 *         

n. s.- nesignifikantné   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 
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9.2. Grafy 

 

Graf 1: Počet všetkých meraní detí vo vekových kategóriách v závislosti na pohlaví 

 

m = mesiac, r = rok 

 

Graf 2: Počet nami zmeraných detí vo vekových kategóriách 

 

r = rok 
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Graf 3: Zastúpenie rodičov v kategóriách BMI 

 

 

Graf 4: Zastúpenie matiek v kategóriách najvyššieho dosiahnutého vzdelania 
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Graf 5: Rozdelenie matiek podľa ich vzťahu k fajčeniu 

 

 

Graf 6: Početnosť detí v kategóriách podľa gestačného veku 
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Graf 7: Vek detí v dobe zavedenenia mliečnej formule do výživy  

 

 

Graf 8: Celková dĺžka dojčenia detí 
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Graf 9: Podiel exkluzívne a predominantne dojčených detí v danom období 

 

 

Graf 10: Porovnanie Z-skóre vybraných telesných rozmerov vzhľadom k CAV a k WHO 

v závislosi na dĺžke dojčenia. 
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Graf 11: Regresná krivka vzťahu Z-skóre telesnej dĺžky/výšky k veku v troch kategóriách 

vzhľadom na dĺžku dojčenia 

 
m = mesiac, regr = regresná krivka 

 

Graf 12: Regresná krivka vzťahu Z-skóre telesnej hmotnosti k veku v troch kategóriách 

vzhľadom na dĺžku dojčenia 

 
m = mesiac, regr = regresná krivka 
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Graf 13: Regresná krivka vzťahu Z-skóre BMI k veku v troch kategóriách vzhľadom na 

dĺžku dojčenia 

 
m = mesiac, regr = regresná krivka 

 

Graf 14: Regresná krivka vzťahu Z-skóre obvodu ramena k veku v troch kategóriách 

vzhľadom na dĺžku dojčenia 

 
m = mesiac, regr = regresná krivka 
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Graf 15: Regresná krivka vzťahu Z-skóre obvodu brucha k veku v troch kategóriách 

vzhľadom na dĺžku dojčenia 

 
m = mesiac, regr = regresná krivka 

 

Graf 16: Regresná krivka vzťahu Z-skóre gluteálneho obvodu k veku v troch kategóriách 

vzhľadom na dĺžku dojčenia 

 
m = mesiac, regr = regresná krivka 
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Graf 17a: Porovnanie Z-skóre telesnej dĺžky/výšky chlapcov vzhľadom k CAV a WHO 

 

 

Graf 17b: Porovnanie Z-skóre telesnej dĺžky/výšky dievčat vzhľadom k CAV a WHO 
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Graf 18a: Porovnanie Z-skóre telesnej hmotnosti chlapcov vzhľadom k CAV a WHO 

 

 

Graf 18b: Porovnanie Z-skóre telesnej hmotnosti dievčat vzhľadom k CAV a WHO 
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Graf 19a: Porovnanie Z-skóre hmotnosti k výške chlapcov vzhľadom k CAV a WHO 

 

 

Graf 19b: Porovnanie Z-skóre hmotnosti k výške dievčat vzhľadom k CAV a WHO 
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Graf 20a: Porovnanie Z-skóre BMI chlapcov vzhľadom k CAV a WHO 

 

 

Graf 20b: Porovnanie Z-skóre BMI dievčat vzhľadom k CAV a WHO 
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9.3. Dotazník: Výzkum vlivu kojení na růst dětí předškolního věku 
 

Výzkum navazuje na studii růstu kojených dětí do jednoho roku 

věku, který podpořila IGA MZ ČR (NS9974-4/2008), probíhá 

v rámci diplomové práce Bc. Zuzany Belušové, studentky 

magisterského studia Katedry antropologie a genetiky člověka 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pod vedením RNDr. J. 

Riedlové ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy 

v Praze.  

Dobrý den, prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který nám umožní 

detailně posoudit růst dětí podle výživy v prvních měsících života. Odpovědi pište číslem nebo zaškrtnutím do 

zvýrazněných políček. Zároveň Vás prosíme o svolení, abychom mohli Vaše dítě změřit. Všechny získané 

údaje budou zpracovány anonymně. Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme na emailové adrese 

jitka.riedlova@lf3.cuni.cz  a na belzuzka@gmail.com. Předem Vám děkujeme za spolupráci, RNDr. J. 

Riedlová, Bc. Z. Belušová. 
 

Identifikační údaje dítěte 

Křestní jméno dítěte:  

Datum narození dítěte:  
Pohlaví 

chlapec  Národnost 

dítěte: 

česká  

Den: Měsíc: Rok: dívka  jiná  

 

Údaje o rodičích 

1 Věk matky  roků 2 
Výška 

matky 
 cm 3 Hmotnost matky  kg 

4 Věk otce  roků 5 Výška otce  cm 6 Hmotnost otce  kg 

7 Rodinný stav matky 

 vdaná  rozvedená  svobodná  

8 Vzdělání matky (nejvyšší dokončené) 

 základní  vyučená  středoškolské  

 bakalářské  vysokoškolské    

9 Kouření matky 

 nekouřila nikdy  přestala před těhotenstvím  přestala v těhotenství  

 přestala po porodu  kouří dosud    

 

Porodní údaje 

10 Pořadí narození vyšetřovaného dítěte  

11 Gestační věk (v kolikátém týdnu  těhotenství se dítě narodilo)  týden 

12 Porodní hmotnost dítěte  g 

13 Porodní délka dítěte  cm 

14 Obvod hlavy dítěte při narození  cm 

 

Zdravotní stav dítěte 

15 Frekvence respiračních onemocnění dítěte za poslední rok žádné  1x – 2x   3x – 4x   5 a víc  

16 Překonalo dítě dlouhodobé závažné onemocnění? ano  ne  Jaké?  

Adresa mateřské školy, kde bylo dítě 

kontaktováno 

 

Datum měření: 

mailto:jitka.riedlova@lf3.cuni.cz
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Výživa dítěte 

17 Při propuštění z porodnice kojení  

kojení s příkrmem  

umělá výživa  

18 Dostalo vaše dítě umělou mléčnou výživu (Nutrilon, Sunar... aj.) ANO  NE  

19 Pokud ano, v jakém věku  měsíce  týdny 

20 Celková délka kojení dítěte (i s přidáním masa či umělé výživy)  měsíce  týdny 

21 Délka kojení pouze s přidáváním vitamínů a léků  měsíce  týdny 

22 Délka kojení s přidáváním vitamínů,vody, čaje, ne s umělou výživou  měsíce  týdny 

23 Kolik měsíců bylo dítěti, když jste mu začali podávat  různé nemléčné tekutiny (voda, čaj,...)   

ovocný a zeleninový příkrm  

maso  

umělou mléčnou výživu (Beba, 

Sunar...) 

 

 

Údaje ze Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého, měření dítěte pediatrem (prosím vypište 

všechny dosud uskutečněné preventivní prohlídky a ev. jakákoliv další měření, vždy s datem měření). 

datum měření délka/výška (cm) hmotnost (g/kg) obvod hlavy (cm) poznámka 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Měřené parametry (nevyplňovat)  

Tělesná výška  Obvod hrudníku  Kř. triceps  

Výška v sedě  Obvod břicha  Kř. subscapularis  

Hmotnost  Obvod pasu  Kř. břicho  

Obvod hlavy  Gluteální obvod  Kř. suprailiacale   

Obvod paže  Kř. biceps    

 

Jsem seznámená s dobrovolnou povahou poskytnutí údajů a možností na požádání získat další informace o výzkumu. 

Souhlasím se změřením mého dítěte a použitím všech výše uvedených informací k anonymnímu statistickému zpracování. 

 Datum:        Podpis: 
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