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Abstrakt 

 

Název práce: Porovnání somatotypu thaiboxerů a judistů 

 

Cíl práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat somatotypy sportovců, kteří  

se zabývají thajským boxem a judem. 

 

Metody práce: Autor práce použil k vypracování teoretické části této bakalářské práce 

metodu analýzy a syntézy odborných literárních zdrojů. V praktické části byla využívána 

především metoda komparace. Ke stanovení somatotypu byla použita metoda podle 

Heathové a Cartera. 

 

Výsledky: Výsledky daného výzkumu ukazují, že vzhledem k naměřeným hodnotám 

můžeme testované sportovce z obou sportů zařadit do kategorie endomorfní mezomorf. 

 

Klíčová slova: somatotyp, bojové sporty, thajský box, judo  



 

 

 

Abstract 

 

Bachelor thesis title: Somatotype comparision of muaythai and judo athletes 

 

Objective: The main objective of this work is to compare the athletes´ somatotype who 

engage in Thai boxing and judo. 

 

Methods: The author used for developing of the theoretical part of this thesis a method  

of analysis and synthesis of professional literature sources. In the practical part was used 

primarily the method of comparison. To determine the somatotype was used method  

by Heath and Carter. 

 

Results: The results of the research show that because of the measured values the athletes 

can be categorized as endomofphic mezomorf. 

 

Keywords: somatotype, martial arts, Thai boxing, judo
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1 Úvod 

Téma bakalářské práce porovnání somatotypu thaiboxerů a judistů bylo zvoleno  

z několika důvodů. Autor práce se právě těmito sporty několik let zabývá. Je členem dvou 

klubů, které budou v bakalářské práci zkoumány. 

Práce si klade za úkol porovnat somatotyp dvou naprosto odlišných bojových 

sportů. Porovnání somatotypu bude prováděno na základě somatometrického vyšetření  

a to pomocí měřících metod a přístrojů. Převážnou většinu poznatků o bojových sportech, 

o kterých se autor ve své práci zmiňuje, získal spoluprací se svými trenéry daných 

bojových sportů a prostudováním odborné literatury, které bohužel v této problematice 

není mnoho. 

Řadu teoretických východisek získal autor práce během studia na vysoké škole, kde 

měl možnost se poprvé setkat s problematikou teoretických východisek somatotypu. 

Tato práce se zaobírá porovnáním somatotypu thaiboxerů a judistů. Hodnocení 

somatotypu na základě provedeného výzkumu se autor snaží porovnat somatotypy 

sportovců thajského boxu a juda se somatotypy vrcholových sportovců dle prostudované 

literatury. 

Sekundárním cílem je popis a charakteristika vybraných klubů v České republice 

zabývajících se thajským boxem a judem. 

Touto prací by chtěl pisatel přispět k větší informovanosti trenérů i cvičenců juda  

a thajského boxu o tělesném složení a tím přispět ke zkvalitnění přípravy zápasníků. 
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2 Teoretická východiska 

Teoretická východiska obsahují důležité pojmy související s tématem bakalářské 

práce, které jsou důležité pro zpracování a pochopení praktické části. Začátek teoretických 

východisek se zabývá obecnými informacemi, které se týkají somatotypu, thajského boxu  

a juda.  

 

2.1 Somatotyp 

Pojem somatotyp je v odborné literatuře vymezen různými definicemi. Pomocí 

termínu somatotyp se označuje kvantitativní popis stavby a kompozice lidského těla. 

Každý člověk je jedinečný, tudíž má určitou typologii. V pojmu somatotyp se podle 

Williama Sheldona hovoří o třech základních komponentách somatotypu, které vypovídají 

o tělesném složení: endomorfie, mezomorfie, ektomorfie. Tyto jednotlivé komponenty  

se u každého jedince do značné míry vzájemně kombinují. Jejich rozložení lze určit 

takzvaným somatografem. (Vítek, 2008, s. 12; sportvital.cz, 2012) 

 

2.2 Historický přehled 

Typologii stavby těla jsme mohli sledovat již od času Hippokrata, který je mnohdy 

označován za jednoho ze zakladatelů lékařství. Ve své typologii rozlišoval dva hraniční 

typy:  

 habitus phthisicus – hubený a štíhlý člověk, který je náchylný k tuberkulóze 

plic, 

 habitus apoplecticus – zavalitý, obtloustlý člověk, který má sklon k srdeční 

mrtvici. 
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2.2.1 Somatotypologie 

Na začátku 19. stolení se pomalu začaly objevovat nové typologie, které se týkaly 

stavby těla. Mezi první představitele, kteří se zaobírali tímto tématem, patřil Jean Noël 

Hallé, který byl mimo jiné také průkopníkem hygienické reformy ve Francii. J. N. Hallé 

definoval čtyři základní typy stavby těla: 

 abdominální – břišní, 

 muskulární – svalový, 

 thorakální – hrudní, 

 kraniální – lebeční. 

 

Tyto čtyři typy používali všichni nástupci J. N. Hallého pod různými názvy 

(obrázek č. 1). Ve 30 letech minulého století byla v naší zemi tato typologie velmi 

používaná a uznávaná. (Fetter a kol., 1967; Reigerova a kol., 2006) 

 

Obrázek č. 1 – Dechový, zažívací, svalový a mozkový typ podle Sigauda 

(Reigerová, Ulbrichová, 1998, s. 50) 

 

V roce 1909 významný italský antropolog A. De Giovani spolu se svým žákem  

S. Violou definoval metodu, která vychází z poměru objemu hrudníku a délky končetin.  

S. Viola později publikoval novou metodu, která vycházela z předpokladu,  

že se každý člověk z dědičných příčin nebo kladným či záporným vlivem prostředí odlišuje 

od ideálního typu, který nazýval medionormál. Tato metoda byla u nás používána současně 

s Kretschmerovou typologií. V této metodě byly rozeznávány typy normosplanchnický 

(normotyp), makrosplanchnický (brachytyp) a mikrosplanchnický (longityp). Tyto 
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odchylky je dále možno zanést na Gaussovu křivku, kde brachytyp a longityp představují 

extrémy a normotyp nejrozšířenější variantu. S. Viola jako představitel italské typologické 

školy celkem rozlišoval 18 extrémních typů a jejich kombinace nazývá mixotypy, i přes 

značnou složitost, byla tato metoda v naší zemi hodně používána. (Fetter a kol., 1967) 

Hlavním představitelem Německé typologické školy je E. Kretchmer. Ve své knize 

Körperbau und Charakter, kterou vydal v roce 1921, se zaobírá tělesnou stavbou  

a psychickými vlastnostmi. Podle jeho teorie existuje biologický vztah mezi: 

 schizofrenií a astenickým, atletickým a displastickým typem, 

 manio-depresivní psychózou a pyknickým typem, 

 určitý vztah byl v průběhu zkoumání zjištěn i mezi schizofrenií  

a pyknickým typem a mezi manio-depresivní psychózou a atletickými  

a astenickými typy. (Fetter a kol., 1967) 

 

Dle Kretschmera tedy rozlišujeme tyto typy: astenický, atletický a pyknický 

(obrázek č. 2). 

 

 

Obrázek č. 2. – A) Astenický, B) atletický, C) pyknický typ podle Kretchmera (Reigerová, 

Ulbrichová, 1998, s. 51) 
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Podle Kretschmera jsou jednotlivé typy charakterizovány následovně: 

 

Astenický typ - je charakterizován normální výškou těla, ale limitovanou šířkou  

a podprůměrnou tukovou vrstvou. Proto můžeme tímto typem označit jedince, kterým  

se nedaří přibrat na váze ani při přejídání. Jedincům, kteří spadají do tohoto typu, chybí 

podkožní tuková vrstva, kostra je gracilní a nedostatečně vyvinutá. Plochý hrudník  

a vystupující žebra jsou známky sklonu k anémii. Trup je dlouhý, končetiny jsou velmi 

štíhlé, břicho těla ploché a v některých případech až vkleslé. Dalším charakteristickým 

rysem je malá hlava, úzký obličej a mírně ubíhavé čelo, nos je ostrý a brada málo vyvinutá. 

Na pažích a nohou obvykle rostou chlupy krátkého vzrůstu. Muži mají nepravidelně 

rozložené vousy. Známky stárnutí se začínají významně objevovat mezi 35 a 40 rokem. 

Podle současné typologie odpovídá Astenický typ dominanci ektomorfní komponenty. 

(Fetter a kol., 1967; Reigerova a kol., 2006) 

 

Atletický typ - jsou jedinci středního vzrůstu, kteří mají velice robustní kostru, 

značně vyvinuté svalstvo a menší množství podkožního tuku. Svalstvo v oblasti břicha 

bývá ploché a svalnaté. Veškeré obvody těla jsou zvětšené o svalovou hmotu a šířku kostí. 

V obličeji silně vystupují lícní kosti, nadočnicové oblouky a především mohutná dolní 

čelist. Hlava je charakterizována dlouhou a oválnou tváří s plochým nosem a dlouhým 

krkem. Ramena jsou poměrně široká a záda se zužují k oblasti štíhlých boků. Končetiny 

jsou delší, kůže je velmi elastická s malým množstvím podkožního tuku. Dle současné 

typologie odpovídá Atletický typ k dominanci mezomorfní komponenty, avšak podle 

mnoha autorů atletický typ neexistuje. V řadě výzkumů, ve kterých je označován atletický 

typ se ve skutečnosti jedná o typ průměrného jedince, tudíž uprostřed mezi štíhlým  

a širokým typem. I autor této typologie postupem času tento typ opustil a zůstal pouze  

u astenického a pyknického. (Fetter a kol., 1967; Reigerova a kol., 2006) 

 

Pyknický typ - při tomto třetím typu tělesného složení dominuje šířka těla nad 

tělesnou výškou. Jedinci tohoto typu mají tendenci k ukládání tuku v oblasti obličeje  

a středu těla. Hlava bývá ve tvaru pětiúhelníku, nos je rovný a široký, krk je kratší a tlustší, 

břicho vystouplé a tučné. Jedinci, kteří jsou řazeni do tohoto typu, trpí častým výskytem 

pleše. Končetiny jsou malé s nedostatečně vyvinutými svaly. Tělo je celkově „zavalité“, 

což je dáno především rozměry trupu a středu těla. Ukládání tuku je především v obličeji, 
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břiše, hýždích a lýtkách, oproti tomu v horních a dolních končetinách je ukládání tuku 

slabé. Podle moderní typologie se jedná o somatotyp, ve kterém dominuje endomorfní 

složka. (Fetter a kol., 1967; Reigerova a kol., 2006) 

 

Autorem moderní a doposud nejlépe propracované typologické metody, která byla 

publikována v roce 1940, je Wiliam Sheldon. V uváděném roce vydal W. Sheldon spolu  

se svými spolupracovníky knihu s názvem Varieties of human physique, ve které zavádí 

pojem somatotyp. Jeho typologie se zásadně liší od předchozích metod a snaží se o definici 

stavby těla co nejpřesněji vyjádřit individualitu tělesné kompozice člověka. Sheldon 

definuje pojem somatotyp jako vztah morfologických komponent, které jsou vyjádřeny 

třemi čísly a uvádějí ektomorfní, mezomorfní a endomorfní složku stavby těla. V této 

metodě se podobně jako u Kretschmerové typologii snažil autor nalézt vztah mezi 

tělesným složením a psychickými vlastnostmi a vytvořit tzv.: psychotypy. Sheldon 

nedokázal psychotypy obhájit a proto byly kritizovány ostatními autory, kteří se zabývali 

stejnou problematikou. Uváděná typologie byla určována na základě standardní fotografie 

a distribuce somatotypů a to na základně určení výškového a váhového indexu. (Reigerova 

a kol., 2006) 

 

2.2.2 Typologie Sheldona a Heathové-Cartera 

Sheldon založil svou metodu na základě prostudování velkého množství 

somatometrických dat. Na základě tohoto studia dospěl k závěrům, že mezi lidmi nemohou 

existovat pouze vyhraněné konstituční typy, nýbrž celá škála typů stavby těla. Právě tímto 

závěrem, který obsahovala jeho metoda, se naprosto odlišoval od předchozích autorů, kteří 

jsou zmínění výše. V jejich typologiích se vyskytovaly pouze možnosti stanovení krajních 

a základních typů tělesné stavby, chyběla zde možnost zařazení přechodných typů stavby 

těla. (Carter, 1990)  

 

Sheldon ve své první metodě, která byla publikována v roce 1940, klasifikuje  

5 částí těla – hlava, hrudní část trupu, horní končetiny, břišní část trupu a dolní končetiny.  

U každé zmiňované části hodnotí procento zastoupení jedné ze tří komponent (ektomorfní, 

mezorofní a endomorfní). Svou metodu v roce 1954 pozměnil, a to především tím, že již 

nehodnotí určité části těla samostatně, ale hodnotí postavu jako celek. Na základě těchto 
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informací vytváří výsledný somatotyp, který je určen třemi čísly. Prví z číslic označuje 

výskyt endomorfní komponenty, druhé mezomorfní a třetí číslo znázorňuje ektomofrní 

komponentu. Stupnice výsledného trojčíslí je sedmibodová s tím, že číslo 1 označuje 

nejmenší a číslo 7 největší možné zastoupení určité komponenty v somatotypu. Trojčíslí  

se zanáší do grafu (somatografu – graf č. 1), který se vyskytuje ve formě zaobleného 

trojúhelníku. Na vrcholech somatografu se nacházejí extrémní typy, uprostřed vyvážené 

typy a uvnitř grafu určité mezitypy. (Pavlík, 1999; Reigerová, Ulbrichová, 1998) 

 

Graf č. 1 – Sheldonův somatograf (sportvital.cz, 2012) 

 

 

 

Základ Sheldonové typologické metody přijali jeho následovníci Heathová, Parnell 

a Carter, kteří se snažili o její zdokonalení. Spoluprací mezi Heathovou a Carterem vznikla 

v roce 1967 konečná verze, která je modifikací Sheldonovy metody a nese název  

po autorech čili: Heathová-Carter. Tato metoda se stala během několika let nejpoužívanější 

metodou pro stanovení somatotypu a to vzhledem k tomu, že pomocí ní lze poměrně 

přesně označit morfologické struktury daného jedince třemi čísly. Právě tato tři čísla dávají 

možnost rozlišení velké variability typů tělesné stavby, které se na naší zemi vyskytují. 

(Reigerova a kol., 2006) 
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Heathová společně s Carterem stanovili čísla určitých komponent, která obsahovala 

antropometrické údaje. Pomocí této metody můžeme určit somatotyp jak mužů i žen, tak  

i dětí a dospělých s přesností daných komponent na 0,5 stupně. Škála v jejich metodě není 

limitována 7 stupni jako u Sheldonovy metody, ale je tzv. otevřena pro extrémní 

somatotypy, kteří dosahují vysokých stupňů. Na základě této informace můžeme hovořit  

o tom, že počet možných somatotypů je teoreticky neomezený. Pomocí této metody lze 

poměrně přesně označit morfologické struktury daného jedince pomocí tří čísel, které 

vyjadřují přítomnost daných komponent. (Carter, 1990; Pavlík 1999; Reigerova a kol., 

2006) 

 

Graf č. 2 – Graf somatotypu se souřadnicemi (Reigerová, Ulbrichová, 1998) 

 

  

Na určení somatotypu v metodě Heathová-Carter se používají různé 

antropometrické nástroje v podobě různých měřidel, jako jsou např.: váha, krejčovský 

metr, kaliper, posuvné měřidlo a stadiometr. Při výzkumu somatotypu pomocí této 

nejrozšířenější metody měříme – tělesnou výšku, tělesnou hmotnost, obvod paže a lýtka, 

biepikondylární rozměr humeru, biepikondylární rozměr femuru. Dále měříme tloušťku 

kožních řas – nad tricepsem, pod lopatkou, nad trnem kyčelním a na lýtku. (Carter, 1990; 

sportvital.cz, 2012) 
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Jestliže jsou naměřeny potřebné údaje, následuje zanesení dat do určitých rovnic. 

Pro výpočet somatotypu můžeme použít protokoly (obrázek č. 3) nebo příslušný software 

(somatotype), do kterého se nasbírané údaje zaznamenají, a počítačový program nám 

vypočítá hodnoty jednotlivých komponent somatotypu automaticky. Naměřené výsledky 

pomocí kaliperu nám vyjadřují hodnoty pro endomorfní komponentu. Výška těla spolu 

s biepikondylární šířkou humeru a femuru a obvodem paže a lýtka nám zajišťují potřebné 

data pro určení mezomorfní komponentu. Poslední komponentou je ektomorfie, která  

se stanoví z výško-hmotnostního indexu daného jedince. (Carter, 1990; Reilly, 2009; 

Reigerova a kol., 2006) 

 

 

Obrázek č. 3 – Formulář pro stanovení somatotypu metodou Heath-Carter 

(Reigerová, Ulbrichová, 1998) 

 

 

Definice jednotlivých komponent - endomofrie, mezomorfie a ektomorfie. Pořadí 

čísel, pomocí kterých jsme vypočítali hodnoty dané komponenty, nemůžeme měnit. 
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 Endomorfie 

První komponenta, která se vztahuje k relativní tloušťce, je hodnocena množstvím 

podkožního tuku. Tento druh somatotypu má předpoklady pro vzpírání, zápas, vodní 

sporty. Jedná se o typ s převahou tuku, jehož tělesná forma bývá měkká, kulatá se silným 

zažívacím ústrojím. Jsou zde tendence k nadváze a oblému tvaru těla. Endomorfové mají 

dobrý potenciál k nabírání svalové hmoty. Oproti tomu se obtížně zbavují tuku, a proto zde 

vzniká větší riziko obezity, cukrovky a kardiovaskulárních chorob. Pro tento druh 

somatotypu je tudíž důležité klást důraz na aerobní aktivity. V praxi se také lze setkat  

s označením pyknink (Hainer, et al, 2011, s. 260; sportvital.cz, 2012; Beránková, Skopová, 

2007, s. 77). 

 

 Mezomorfie 

Druhá komponenta je charakterizovaná svalnatým typem se silnou kostrou, úzkými 

boky a širokými rameny. Jedinci, u kterých je převaha mezomorfní komponenty, mají 

středně rychlý energetický výdej. Na silový trénink reagují velmi rychlým přírůstkem 

svalové hmoty. Uvedený somatotyp představuje např. ideální hodnoty pro studenty FTVS, 

protože vyjadřuje optimální morfologické předpoklady k dosažení požadované fyzické 

výkonnosti. Mezomorf vyjadřuje předpoklady pro kulturistiku, sprinty, gymnastiku 

(Dylevský, 2009, s. 41; sportvital.cz, 2012). 

 

 Ektomorfie 

Třetí a zároveň poslední komponenta se vztahuje k relativní délce částí těla, 

vyjadřuje relativní linearitu. Jedinci, u kterých převažuje tento druh komponenty  

má předpoklady zejména pro vytrvalostní sporty, skok vysoký, basketbal. Jedinci jsou 

štíhlého a hubeného typu, který má relativně dlouhé nohy a paže, ale zároveň úzké prsty. 

Dále má slabě vyvinuté svalstvo a subtilní kostru. Špatně se zde nabírá svalová hmota, 

protože je zde důležité dbát na dostatek odpočinku a ve stravě na vysoký příjem bílkovin 

(Beránková, Skopová, 2007, s. 77; sportvital.cz, 2012). 

 

Hodnoty, které se pohybují v rozmezí od 0,5 – 2,5 jsou považovány za nízké, 

hodnoty od 3 – 5 bývají označovány jako průměrné hodnoty, hodnoty v rozmezí od 5,5 - 7 

jsou vysoké. Za velmi vysoké hodnoty lze považovat 7,5 a více. Somatotypy lze dělit podle 

převahy jednotlivých komponent do několika kategorií. (Carter, 1990): 
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 vyrovnaný endomorf – první komponenta je dominantní, druhá a třetí  

se sobě rovnají, 

 mezomofrní endomorf – první komponenta je dominantní, druhá 

komponenta je vyšší než první, 

 mezomorf-endomorf – první a druhá komponenta se sobě rovnají, třetí  

je nižší, 

 endomorfní mezomorf – druhá komponenta je dominantní, první je vyšší 

než třetí, 

 vyrovnaný mezomorf – druhá komponenta je dominantní, první a třetí  

se sobě rovnají, 

 ektomorfní mezomorf – druhá komponenta je dominantní, třetí je vyšší 

než první, 

 mezomorf-ektomorf – druhá a třetí komponenta se sobě rovnají, první  

je nižší, 

 mezomorfní ektomorf – třetí komponenta převládá, druhá je vyšší  

než první, 

 vyrovnaný ektomorf – třetí komponenta je dominantní, první a druhá  

se sobě rovnají, 

 endomorfní ektomorf – třetí komponenta je dominantní, první je vyšší  

než druhá, 

 endomorf-ektomorf – první a třetí komponenta se sobě rovnají, druhá  

je nižší, 

 ektomorfní endomorf – první komponenta převládá, třetí je vyšší  

než druhá, 

 centrální somatotyp – všechny tři komponenty se sobě rovnají. 
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2.3 Somatické faktory 

Jelikož jsou somatické faktory ve značné míře geneticky podmínění činitelé, hrají 

v řadě sportů významnou roli. Tyto faktory se týkají především podpůrného systému,  

tj. svalstva, kostry, vazů a šlach a z velké části vytvářejí biomechanické podmínky 

konkrétních sportovních činností. (Dovalil, 2009, s. 19) 

Jestliže hovoříme o somatických faktorech, řadíme mezi ně:  

 tělesnou hmotnost a výšku těla, 

 složení těla, 

 tělesný typ, 

 délkové rozměry. 

Podle Dovalila (Dovalil a kol., 2009 s. 21) se mezi dobrý somatický předpoklad 

ke sportovním a motorickým výkonům jeví somatotyp ektomorfních mezomorfů spolu 

s převažující mezomorfní komponentou a minimální endomorfií. Endomorfní 

mezomorfové obvykle vynikají v silových sportech. Vysoký stupeň mezomorfie není 

naopak podmínkou pro výkony, které se týkají rychlosti a vytrvalosti. 

V tělesném složení lze rozlišovat aktivní tělesnou hmotu (ATH) a tuk (neboli  

% tuku v těle). Tělesná výška spolu s hmotností těla a % tuku v těle spolu do značné míry 

souvisí. I když ideální somatotyp pro danou sportovní specializaci nezaručuje maximální 

výkon sportovce, podle aktuálních výzkumů nemůže daný sportovec bez optimální stavby 

těla řadit mezi nejlepší. (Dovalil a kol., 2009 s. 19) 

  

2.4 Somatotypy sportovců 

Za počátky konstituční typologie, aplikované na sportovce můžeme považovat 

období po první světové válce, kdy otypoval některé sportovce např.: Kretschmer (1936) 

pomocí své typologie. Sheldonova metoda se začala uplatňovat až v poválečném období. 

Jako první práci, ve které se vyskytovala problematika somatotypu sportovců, můžeme 

určit Curetonovu studii somatotypů, která byla provedena na olympijských hrách 

v Londýně v roce 1948, ve které testoval 22 atletů, plavců a gymnastů pomocí 

zjednodušené Sheldonovy metody – probandy nefotografoval. Další výzkum provedl Taner 

v roce 1964 na olympijských hrách v Římě, kde provedl zařazení 137 olympioniků  

do Sheldonova grafu. Z tohoto výzkumu autor zjistil, že vítězové jednotlivých soutěží měli 

hodnotu mezomorfní komponenty označenou nejméně pátým stupněm. K podobným 
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výsledkům se na olympijských hrách v roce 1968 v Mexiku dopracoval také Carter, který 

spolu se svými spolupracovníky ve svém výzkumu otypoval 1265 vrcholových sportovců. 

V České republice má největší zásluhu s aplikací typologie Sheldona a Heath-

Cartera pan Štěpnička, který se spolupracovníky provedl první měření vrcholových 

sportovců různých sportovních odvětví v České republice pomocí Sheldonové metody.  

Ve svém výzkumu otestoval celkem 613 probandů. Další Štěpničkovi studie byly 

vytvářeny podle typologie Heath-Carter. V této studii provedl autor měření somatotypu  

u 654 sportovců čtrnácti různých sportovních specializací. Mezi nejvýznamnější studie 

patří práce s názvem Štěpnička – Chytráčková – Kasalická - Kubrychová, která byla 

vytvořena v roce 1979. V této práci jsou publikovány výsledky měření studentů tělesné 

výchovy a sportu v Praze. Mezi studenty bylo změřeno 543 mužů a 321 žen. Takovéto 

rozsáhlé měření somatotypů u nás od této práce nebylo provedeno. (Pavlík, 1999; Carter, 

1990) 

U úspěšných sportovců ve většině druhů sportů se objevují typické somatotypy 

(obrázek č. 4 a 5). Z toho můžeme soudit, že tělesné složení, morfologická podoba jedince, 

patří k somatickým faktorům výkonnosti v řadě sportovních specializací. (Dovalil a kol., 

2009 s. 21) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Somatotypy českých vrcholových gymnastů (Štěpnička, 1972) 
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Lyžování – běžecké lyžování      Vzpírání 

 

Obrázek č. 5 – Somatotypy českých vrcholových vzpěračů a běžeckých lyžařů 

(Štěpnička, 1972) 

 

2.5 Způsob určení nadváhy 

Způsobů jak můžeme někoho označit za obézního, tudíž někoho kdo trpí nadváhou 

je několik. V následujících odstavcích jsou zmíněny dva způsoby hodnocení nadváhy  

u dospělé populace. 

 

2.5.1 Body Mass Index (BMI) 

V praxi se lze nejčastěji setkat s hodnocením podle Body Mass Indexu (BMI), který 

někdy bývá označován jako tzv. Queteletův index. Jedná se o podíl hmotnosti  

v kilogramech k druhé mocnině výšky jedince v metrech. Tento zřejmě nejrozšířenější 

způsob, je ale zatížen určitou chybou a to zejména u jedinců s větším objemem svalové 

hmoty. Tato chyba je způsobená tím, že hmotnost, která je užívaná ve vzorci zahrnuje jak 

tukovou, kostní, ale přirozeně i svalovou tkáň. Pro evropskou populaci se za fyziologické 

rozmezí BMI považuje 20-25 kg/m
2
. V tabulce č. 1 je zobrazena mezinárodní klasifikace 

nadváhy a obezity podle BMI (Vítek, 2008, s. 9).  

Výpočet BMI můžeme najít ve vzorci č. 1. 
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Tabulka č. 1 – Mezinárodní klasifikace nadváhy a obezity podle BMI 

 

Klasifikace BMI(kg/m
2
) 

Podváha <18,50 

Těžká podváha <16,00 

Středně těžká podváha 16,00-16,99 

Mírná podváha 17,00-18,49 

Fyziologické rozmezí 18,50-24,99 

Nadváha 25,00-29,99 

Obezita 30,00 

1. stupně 30,00-34,99 

2. stupně 35,00-39,99 

3. stupně 40,00 

Zdroj: převzato dle Vítek, 2008, s. 10 

 

 

Vzorec č. 1 – Body Mass Index, BMI 

 

 

 

 

 

2.5.2 Poměr obvodu pasu ku obvodu boků 

Další možností jak změřit obezitu, je pomocí poměru obvodu pasu ku obvodu boků, který 

zohledňuje vliv produkce tukové tkáně. Vzhledem k tomu, že břišní typ nadváhy  

je podstatně rizikovější než gynoidní typ obezity s maximem ukládání tuků v oblasti boků. 

Právě z těchto důvodů mají proto muži tento poměr vyšší než ženy, tudíž pro každé pohlaví 

existují odlišné fyziologické hodnoty. (Rybka, 2007, s. 186; Vítek, 2008, s. 9) 
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2.6 Charakteristika bojových sportů 

Bojové sporty se mohou zdát na první pohled v některých směrech velmi podobné, 

obzvláště pokud se hovoří o ringových bojových sportech. Avšak každý má svá určitá 

specifika, která ho od ostatních odlišují, a tím se každý bojový sport stává jedinečným. 

Následující kapitola se bude zabývat popisem a charakteristikou pár vybraných bojových 

sportů. 

 

2.6.1 Thajský box 

Thajský box, neboli muay thai je asi 1000 let staré bojové umění, které se vyvíjelo  

ve skutečných bitvách. Od tradičního boxu se odlišuje tím, že k boji jsou používány nejen 

údery rukami, ale i chodidly, lokty a koleny. Díky tomu bývá tento sport nazýván uměním 

osmi končetin. Již od pradávných dob vládci v Thajsku přikládali velkou váhu trénování 

svých vojáku a obyčejných lidí beze zbraně i tréninku boje se zbraněmi. Souboje, které 

jsou konány beze zbraně, bývají známy pod pojmem Muay a se zbraní Krabi-krabong, což 

v doslovném překladu znamená meč a hůl. Vzhledem k tomu, že thajský box nejvíce 

připomíná souboj jako ve skutečném boji, je zařazován podstatně více do sebeobrany než 

klasický box západního stylu. Pro vysokou fyzickou náročnost, jsou zápasy v thajském 

boxu zpravidla vypisovány na pět tříminutových kol. Mezi každým kolem následuje 

dvouminutová přestávka. Svoji podobu bojového umění si thajský box získal díky 

tradičním zvykům, které k němu patří. Mezi tyto zvyklosti můžeme řadit např.: tancování 

rituálu před zápasem, nošení tradiční čelenky (mongom) a náramků na pažích (panung). 

Vzhledem k tomu, že se z thajského boxu postupem času stává bojový sport nikoliv bojové 

umění, zmíněné tradiční rituály si zachovává už jen v některých zemích, například  

v Thajsku nebo Finsku. Jedním z tradičních znaků je hudba, která hraje při zápasech  

v muay thai na celém světě. (Delp, 2004; Novotný, 2001; Moore, 2008, s. 23). 
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2.6.2 Judo 

Je japonské bojové umění, které v překladu znamená jemná cesta. Tento sport 

podporuje komplexně tělesné i duševní zdraví. Závodníci mají na sobě speciální oblek 

zvaný kimono. Kimono je ušito z odolného bavlněného materiálu, protože v judu  

se prakticky každá technika využívá pomocí tohoto obleku, tudíž musí být materiál velice 

odolný. První věcí, kterou se žáci učí je technika pádů (ukemi waza). Zde se nováček učí 

padat tak, aby hlavou neudeřil o zem a tím předcházel zraněním. Přibližně 80 % tréninku 

juda tvoří cvičný zápas tzv. Randori. Zde mohou závodníci používat k porážce protivníka 

libovolné techniky, které se v tréninku naučili a osvojili. Základem je rychlost, a to jak  

v myšlení, tak v konání. V tréninkových jednotkách u vyspělejších klubů se využívá 

především metoda sebezdokonalování, čím nazýváme zápas s lepším závodníkem. Tato 

metoda pomáhá při odhalování a korigování vlastních chyb a zároveň dává možnost naučit 

se techniky protivníka. (judoberoun.cz, 2012) 
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3 Cíl a úkoly práce, hypotézy 

Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat somatotypy sportovců, kteří 

se zabývají thajským boxem a judem. Hlavního cíle je dosaženo pomocí postupného 

zpracování následujících úkolů.  

 

Z uvedeného cíle vyplývají následující úkoly: 

Prvním úkolem je vytvoření přehledu o řešené problematice pomocí prostudování 

odborné literatury v oblasti somatotypu a následné vypracování teoretických východisek, 

které se zabývají vybranými pojmy z oblasti somatotypu a bojových sportů. 

Dalším úkolem této práce je porovnání somatotypu thaiboxerů a judistů na základě 

naměřených antropometrických hodnot. Na základě těchto výsledků budou sportovci 

zaneseni do somatografu, pomocí kterého bude zobrazen somatotyp thaiboxerů a judistů.  

V posledním úkolu autor práce shrne nejdůležitější poznatky, které vyplynou  

z provedeného zkoumání. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické  

je rozebrána problematika týkající se somatotypu a přiblížení bojových sportů z hlediska 

vývoje. V praktické části se autor zabývá postupem, pomocí kterého bude výzkum 

prováděn. 

Teoretická východiska jsou zpracována na základě metody analýzy dokumentů 

odborné literatury a odborných článků, které souvisejí s tématem bakalářské práce. 

Teoretická část poskytuje informace především o somatotypu, které jsou potřebné pro 

vypracování praktické části. 

Na začátku praktické části bude provedena charakteristika výzkumného souboru,  

na kterém je provedeno dané zkoumání. 

Praktická část dále obsahuje výsledky zkoumání.  
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3.1 Hypotézy  

Hypotéza č. 1 – Judisté mají více rozvinutou endomorfní komponentu než sportovci 

thajského boxu. 

 

Hypotéza č. 2 – Mezomorfní komponenta dosahuje vyšších hodnot u judistů  

než u thaiboxerů z důvodu vyšších nároků na výbušnou sílu.  

 

Hypotéza č. 3 – Ektomorfní komponenta dosahuje u judistů nižších hodnot  

než u sportovců thajského boxu z důvodu nižších nároků na rychlostní vytrvalost. 
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4 Metodika práce 

V této části práce jsou uvedeny základní informace o průběhu tréninkových 

jednotek ve vybraných klubech, ve kterých provozují určitý druh bojového sportu vybraní 

probandi. Dále je zde proveden hlavní cíl práce – měření somatotypu sportovců thajského 

boxu a juda s následným porovnáním výsledků výzkumu. Na základě provedeného měření 

autor práce určí individuální somatotypy měřených sportovců. Pomocí výsledků 

z vypracovaných výzkumů lze pozorovat souvislosti mezi získanými údaji.  

Na základě konzultace s vedoucím práce si autor vyžádal vyjádření etické komise  

a dále vypracoval potřebný informovaný souhlas (příloha I, II). 

 

 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Měření sportovců probíhalo v obou klubech vždy před tréninkovou jednotkou, 

podle časového harmonogramu určitého oddílu. Sběr dat byl proveden u 20 probandů  

(10 sportovců thajského boxu a 10 sportovců juda). 

 

 Sportovci thajského boxu 

Měření sportovců thajského boxu probíhalo v oddíle Hanuman gym Praha. V tomto 

klubu bylo naměřeno 10 sportovců ve věku od 20 - 26 let.  

Tréninky v tomto klubu probíhají každý den. Ovšem jedinci, kteří byli měřeni, 

trénují v průměru 4x týdně. V závodním období trénují sportovci 6x týdně, přičemž  

4 tréninky jsou vymezeny pro trénink thajského boxu = tudíž jednostranné zaměření  

a zbývající 2 tréninky vyplňuje běh a rozvoj silových schopností v posilovně. 

 

 

 Sportovci juda 

Sběr dat u sportovců juda, kteří reprezentují oddíl TJ Lokomotiva Beroun  

se uskutečnil v Berouně v prostorách sportovního centra TJ Lokomotiva Beroun. 

V judistickém oddíle byly naměřeny hodnoty u 10 sportovců ve věku od 26 - 37 let. 

Tréninkové jednotky probíhají v tomto oddíle 2x týdně. Jedinci, kteří byli měřeni, 

trénují v průměru 4x týdně. Přičemž 2 tréninky jsou vymezeny pro trénink juda = tudíž 
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jednostranné zaměření a zbývající 2 tréninky slouží k rozvoji silových schopností 

v posilovně. 

 

Na základě níže uvedených kritériích bylo vybráno 10 probandů z thajského boxu  

a 10 probandů z juda. 

 Věkové rozhraní: 20 – 39 let 

 Délka provádění daného sportu: 2 roky a déle 

 Počet odtrénovaných hodin za týden: 3 hodiny a více 

 Váhová kategorie: 66 kg a více 

 Pohlaví: mužské 

 

4.2 Použité metody pro výzkum 

Pro výpočet somatotypu byla použita metoda Heat-Carter. Autor práce pracoval 

s deseti antropometrickými rozměry: 

 tělesná výška, 

 tělesná hmotnost, 

 biepikondylární šířka humeru, 

 biepikondylární šířka femuru, 

 obvod paže ve flexi, 

 obvod lýtka, 

 kožní řasa nad tricepsem, 

 kožní řasa pod lopatkou, 

 kožní řasa suprailiakální,  

 kožní řasa na lýtku. 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

Kromě této použité metody pisatel určoval Body mass index (BMI). Tato metoda 

bývá mnohdy uváděna jako nejpoužívanější. Jedná se o podíl hmotnosti v kilogramech  

k druhé mocnině výšky jedince v metrech. 

Ze stanoveného cíle práce vyplývají níže vypsané dílčí úkoly: 

 zjistit a zanést do grafu somatotypy sportovců thajského boxu, 

 zjistit a zanést do grafu somatotypy judistů, 

 vypočítat BMI thaiboxerů, 

 vypočítat BMI judistů, 

 na základě získaných somatometrických hodnot porovnat somatotypu 

thaiboxerů a judistů. 

4.3 Vzorce pro výpočty 

Vzorce pro výpočty somatických komponent jsou v této níže popsané formě rovnic. 

 

 Endomorfie 

Vzorec pro tuto komponentu je zaměřen pro práci se třemi kožními řasami (v mm). 

Součet kožní řasy tricepsu, kožní řasy pod lopatkou (subskapulární) a kožní řasou nad 

trnem kyčelním (suprailiakální). Dále tento součet vynásobíme číslem, které vznikne  

po vydělení čísla 170,18 a výšky těla v cm. Rovnici pro výpočet endomorfní komponenty 

můžeme vidět ve vzorci č. 2 

 

Vzorec č. 2 – Rovnice pro výpočet endomorfní komponenty 

 

Endomorphy rovnice = -0.7182 + (0.1451 * X) – 0.00068 * X² + 0.0000014 * X³ 

 

kde X je součet tří řas x (170,18/tělesná výška v cm) 

 

Přičemž jeden stupeň endomorfie = cca. 5 % tuku. 
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 Mezomorfie 

Tato komponenta nese vzorec, ve kterém je uveden opravený obvod paže (tím,  

že od něj odečteme kožní řasu tricepsu v cm). A opravený obvod lýtka (stejný postup jako  

u bicepsu – od obvodu lýtka odečteme kožní řasu lýtka). Rovnice pro výpočet mezomorfní 

komponenty je znázorněna ve vzorci č. 3. 

 

Vzorec č. 3 – Rovnice pro výpočet mezomorfní komponenty 

 

Mezomorphy rovnice = (0,858 x biepikondylární rozměr humeru) + (0,601 x 

biepikondylární rozměr femuru) + (0,188 x opravený obvod paže) + (0,161 x 

opravený obvod lýtka) – (tělesná výška x 0,131) + 4,5 

 

 Ektomorfie 

V následujícím vzorci (viz vzorec č. 4) se pracuje především s tělesnou váhou a 

tělesnou hmotností. Vydělíme tělesnou výšku třetí odmocninou tělesné hmotnosti, tím 

získáme  

tzv.: HWR = height-Weight ratio neboli index tělesné výšky a hmotnosti. 

 

Vzorec č. 4 – Rovnice pro výpočet ektomorfní komponenty 

 

Ectomorphy rovnice (pokud je HWR větší nebo rovno 40,75) = 0,732 x HWR – 

28,58 

 

Ectomorphy rovnice (pokud je HWR menší než 40,75 a větší než 38,25) = 0,463 x 

HWR- 17,63 

 

Ectomorphy rovnice (pokud je HWR menší nebo rovno 38,25) = 0,1 

 

Mezi další vzorce, které byly v práci provedeny pro zpracování naměřených dat, 

jsou vzorce aritmetického průměru a směrodatné odchylky. 
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 Aritmetický průměr 

Jedná se o statistickou veličinu, pomocí které se vyjadřuje typická hodnota 

popisujícího souboru mnoha hodnot. Součet všech hodnot se vydělí celkovým počtem. 

Vzorec pro výpočet aritmetického průměru nalezneme ve vzorci č. 5. 

 

Vzorec č. 5 – Aritmetický průměr  

 

 

 

 

Tzn.: Součet všech hodnot vydělený jejich počtem 

 

 Směrodatná odchylka 

Vyjadřuje, jak se liší hodnoty od aritmetického průměru. Vzorec pomocí, kterého 

lze vypočítat hodnotu směrodatné odchylky můžeme vidět ve vzorci č. 6. 

 

Vzorec č. 6 – Směrodatná odchylka 

 

 

 

 

n = počet členů 

xi = jeho hodnota 

x = aritmetický průměr 

 

 

 BMI (Body Mass Index) 

Pomocí vzorce č. 7 lze vypočítat hodnoty pro index optimální hmotnosti. 

 

Vzorec č. 7 – BMI - Body Mass Index  

 

BMI = tělesná váha (kg) / tělesná výška (m) ² 
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 Roherův index 

Index „tělesné plnosti“ vypočítáme na základně daného vzorce (vzorec č. 8) 

 

Vzorec č. 8 – Roherův index  

 

IR = tělesná hmotnost (g) x 100 / (tělesná výška (cm))
3
 

 

 

4.4 Měření somatotypu 

Antropometrie označuje systém technik měření rozměrů lidského těla. Subjektivní 

faktor je zde minimální, protože se jedná o přesně standardizované metody, které jsou 

celosvětově srovnatelné. (Reigerová, Ulbrichová, 1998) 

V následujících odstavcích je charakterizováno deset metod měření pro následný 

výpočet somatotypu – tělesná výška, tělesná hmotnost, obvod paže kontrahované, obvod 

lýtka, biepikondylární šířka femuru, biepikondylární šířka humeru, kožní řasa nad 

tricepsem, kožní řasa pod lopatkou (subscapulární), kožní řasa suprailiakální a kožní řasa 

na lýtku. 

K měření somatotypu thaiboxerů a judistů byly použity tyto pomůcky a přístroje: 

Holtain skinfold kaliper s přesností na 0,2 mm, posuvné měřítko, osobní váha Tanita  

a krejčovský metr. 

 

Základní somatické rozměry: 

 

 Tělesná výška – výška postavy je charakterizována jako vzdálenost 

nejvyššího bodu od podložky.  Měření bylo prováděno ve stoji spojném, tak 

aby se paty nebo hýždě dotýkaly stěny. Hlava je ve frankfurtské 

horizontále. Pohled měřeného jedince směřuje před sebe. Měření probanda 

bylo realizováno při provádění nádechu. Tolerance byla dána 0,5cm. 
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 Tělesná hmotnost – k měření hmotnosti byla využita digitální, osobní váha 

Tanita se segmentální analýzou s přesností vážení 0,1kg. Testovaný jedinec 

byl oblečen pouze ve spodním prádle. 

Obvodové rozměry: 

 

 Obvod kontrahované paže (paže ve flexi) – paže probanda je pokrčena, 

flexory i extenzory jsou v maximálním napětí. Měření je prováděno pomocí 

krejčovského metru v nejvyšším místě. Krejčovský metr se lehce dotýká 

kůže, zároveň ale paži nijak nestahuje, ani není příliš volný. Přesnost měření 

je provedeno na 1 milimetr. 

 

 Obvod lýtka – měřený jedinec je v mírném rozkročení. Obvod je měřen 

v místě největšího vytvoření lýtkového svalu. 

Šířkové rozměry: 

 

 Biepikondylární rozměr femuru – proband sedí na židli, stehno spolu 

s bércem svírá 90° úhel. Měření je prováděno u kolenního kloubu. K měření 

bylo prováděno pomocí posuvného měřítka s přesností na 0,5mm. 

 

 Biepikondylární rozměr humeru – měřený jedinec sedí na židli paže  

je pokrčená (kost pažní spolu s předloktím svírá úhel 90°). K tomuto 

šířkovému rozměru bylo použito stejné posuvné měřítko jako při měření 

biepikondylárního rozměru femuru 

 

Kožní řasy:  

 Provedení měření – Palcem a ukazovákem je pevně uchopena kožní řasa 

v místě, kde má být změřena tloušťka. Tahem je oddělena kožní řasa  

od svalové vrstvy. Kaliper je umístěn za ohyb kůže, ve vzdálenosti asi 1 cm 

od prstů. Následně jsou uvolněny prsty, které drží měřenou kožní řasu. 

Naměřené hodnoty jsou odečteny po dvouvteřinovém tlaku kaliperu. 

K měření byl použit Holtain skinfold kaliper s přesností na 0,2 mm. 
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 Kožní řasa nad tricepsem – proband stojí v přirozené pozici, paže jsou 

volně podél těla. Kožní řasa je uchopena zezadu a vytažena v polovině 

vzdálenosti mezi ramenním a loketním kloubem. 

 Kožní řasa pod lopatkou (subscapulární) – měřený jedinec stojí 

v přirozené pozici, paže jsou volně podél těla. Měření je prováděno pod 

dolním úhlem lopatky a vytažená kožní řasa směřuje šikmo dolů podél 

průběhu žeber. 

 

 Kožní řasa suprailiakální – proband zaujme stejnou polohu jako při 

předešlých dvou měření. Kožní řasa se měří 3-5 cm nad pravým trnem 

kyčelním. 

 

 Kožní řasa na lýtku – měřený jedinec umístí pravou dolní končetinu  

na židli. Měřená končetina je pokrčená tak, aby kolenní kloub svíral pravý 

úhel. Kožní řasa je měřena v místě největšího obvodu lýtkového svalu. Řasa 

je měřena vertikálně na vnitřní straně. 

 

 

4.5 Výskyt chyb při kaliperačním měření 

Nejčastějším výskytem chyb při měření pomocí kaliperu je působení lidského 

faktoru. Dle autora práce můžeme v tomto případě hovořit o tzv.: „Jednou měřím déle 

danou kožní řasu, podruhé o kousek v jiném místě“. 

Dalším zdrojem chyb může být i chyba, která nám vznikne při zvolení dané rovnice 

nebo při použití určitého softwaru, do kterého musíme zadávat data, která jsou 

zaokrouhlena na celá čísla. 

Chyba při kaliperačním měření tloušťky jednotlivých kožních řas může dosáhnout 

až 5 %. Tyto chyby se výrazně zvyšují při provádění měření jedince, který dosahuje 

poměrně vysokých či nízkých hodnot. Celkovou chybu při tomto měření můžeme odhadem 

vyčíslit do 10 %. V tomto případě hraje svoji roli rozdíl v tloušťce kůže. Nejsilnější kůže  

se nachází v oblasti pod lopatkou, oproti tomu nejtenčí kůži můžeme najít na končetinách. 

Při kaliperačním měření bychom měli brát i v potaz tzv.: tuhost kůže. Jestliže je tuhost 

kůže příliš vysoká nemůžeme kožní řasu naprosto přesně oddálit od svalových vláken  
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a změřit její správnou tloušťku. I přes tento výše zmíněný výskyt chyb v kaliperačním 

měření, lze považovat tento způsob měření za poměrně přesný. (Reigerová, Ulbrichová, 

1998) 

 

 

4.6 Způsob zpracování výsledků 

Cílem práce bylo podrobněji antropometricky změřit sportovce juda a thajského 

boxu. Na základně tohoto měření určit somatotypy a BMI jednotlivých jedinců. 

 

Naměřené hodnoty pomocí, kterých byly vypočteny somatotypy jednotlivých 

sportovců, byly zaznamenány do tabulek a vzorců, které byly vytvořeny v programu MS 

Excel.  

Údaje, které byly naměřeny jednotlivým probandům, byly dále vloženy,  

do programu Somatotype – Calculation and Analysis od společnosti Sweat technologies, 

ve kterém byl následně zpracován somatograf každého jedince. Další tabulky, které  

se v práci vyskytují, byly vytvořeny pomocí programu MS Word a MS Excel. 
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5 Výsledky a diskuse 

Tato část bakalářské práce obsahuje zhodnocení nejdůležitějších výsledků 

z kapitoly č. 4. Pro lepší orientaci a snadnější porovnání vypočítaných hodnot autor práce 

vytvořil tabulky, ve kterých jsou uvedeny průměrné hodnoty naměřené probandům 

z thajského boxu a juda. 

Somatotypy byly vyznačeny do somatografů jak individuálně pro každého 

testovaného jedince, tak průměrně dle sportovní specializace.  

Jednotlivé komponenty byly dále zobrazeny v tabulkách, ve kterých můžeme 

procentuálně vidět zastoupení určité komponenty vzhledem k velikosti testovaného 

souboru. 

5.1 Somatometrie 

Ze somatometrických dat byla vybrána data, na základě kterých byla sestavena 

tabulka č. 2. Největší rozdíly v tělesné stavbě sportovců thajského boxu a juda se týkají 

především tělesné výšky a hmotnosti těla. 

U judistů byly naměřeny větší hodnoty v somatických znacích (obvod paže a obvod 

lýtka). 

 

Tabulka č. 2 – Vybrané somatometrické hodnoty judistů a thaiboxerů 

 

Somatické znaky 
Thajský box, n=10 Judo, n=10 

x s x s 

tělesná výška (cm) 182,6 5,96 179 5,8 

tělesná váha (kg) 82 14,17 85,5 8,43 

obvod paže ve flexi (cm) 38,5 2,84 39 2,16 

obvod lýtka (cm) 39,6 2,86 39,6 1,58 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

Rozdíly v naměřených somatometrických údajích sportovců obou bojových sportů 

jsou viditelné z tabulky č. 2. Probandi z thajského boxu, kteří byli měřeni, jsou v průměru 

o 3 cm vyšší než měření judisté a zároveň váží o 3,5 kg méně. 

Autor práce vidí příčiny v rozdílech, které se týkají tělesné výšky a tělesné váhy 

mezi jednotlivými sporty ve výběru testovaných probandů. Jeho subjektivní názor je i fakt, 
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že v dnešním stylu boje v thajském boxu se více upřednostňují jedinci, kteří jsou vyššího 

vzrůstu a mají dlouhé končetiny. 

5.2 Indexy tělesné hmotnosti 

V následujících odstavcích byla poměřována tělesná hmotnost ve vztahu k výšce 

prostřednictvím dvou indexů tělesné hmotnosti: 

 Body Mass Index – index optimální hmotnosti, 

 Rohrerův index – index „tělesné plnosti“. 

Každý z výše uvedených indexů vypovídá odlišným způsobem o stavbě těla 

každého měřeného sportovce. Tyto indexy mohou být vedeny pouze jako orientační údaje 

o hmotnosti a výšce daného jedince nebo široké veřejnosti. V daném výzkumu postačí tyto 

údaje k posouzení k tělesné hmotnosti ve vztahu k tělesné výšce testovaného probanda. 

(Bláha a kol., 1994) 

 

Body Mass index - je získán vydělením tělesné hmotnosti testovaného probanda 

druhou mocninou jeho tělesné výšky. Rozdělení do jednotlivých kategorií můžeme vidět 

v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 – Klasifikace nadváhy a obezity podle BMI 

 

Klasifikace BMI(kg/m
2
) 

Podváha <18,50 

Těžká podváha <16,00 

Středně těžká podváha 16,00-16,99 

Mírná podváha 17,00-18,49 

Optimální fyziologické rozmezí 18,50-24,99 

Nadváha 25,00-29,99 

Obezita 30,00 

1. stupně 30,00-34,99 

2. stupně 35,00-39,99 

3. stupně 40,00 

Zdroj: převzato dle Vítek, 2008, s. 10 
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Rohrerův index - dle Praxové (2008) tento index měří prostorovou hustotu,  

se kterou vyplňuje hmotnost lidského těla. Fyzikální rozměr indexu je mg. cm
-3

. Hodnota 

daného indexu se v dospělosti u běžné populace přibližně ustálí na hodnotě 1,2. Rozdělení 

jednotlivých typů můžeme vidět v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4 – Rozdělení tělesných typů na základě kombinace Krestschmerovy 

typologie a Rohrerova indexu (Reigerová, Ulbrichová, 1998) 

 

Tělesný typ  

leptosomatický typ x – 1,28 

atletický typ 1,28 – 1,49 

pyknický typ 1,47 - x 

 

Tabulka č. 5 vypovídá o naměřených hodnotách BMI sportovcům thajského boxu  

a juda. 

 

Tabulka č. 5 – Základní charakteristiky indexů tělesné hmotnosti dle BMI  

a Rohrerova indexu 

 

Somatické znaky 
Thajský box, n=10 Judo, n=10 

x s x s 

tělesná výška (cm) 182,6 5,96 179 5,8 

tělesná váha (kg) 82 14,17 85,5 8,43 

BMI 24,6 - 26,7 - 

Rohrerův index 1,35 - 1,49 - 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

 

Dle výše zobrazené tabulky můžeme říci, že sportovci thajského boxu jsou na tom 

z hlediska indexů tělesné hmotnosti lépe. Průměrná hodnota podle indexu tělesné 

hmotnosti BMI je u sportovců thajského boxu 24,6. Což v souvislosti s literaturou 

znamená, že můžeme tyto sportovce, řadit do kategorie optimálního fyziologického 

rozmezí. 
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V souvislosti s indexem tělesné hmotnosti byli testováni i sportovci juda, kteří dle 

tohoto indexu dopadli o poznání hůře, než sportovci thajského boxu. Průměrné hodnoty, 

které byly naměřeny u judistů, dosahují v souvislosti s indexem tělesné hmotnosti BMI 

hodnot 26,7. Naměřené hodnoty řadí judisty do kategorie nadváha. 

Vzhledem k tomu, že index tělesné hmotnosti BMI nezohledňuje podíl svalů v těle 

na celkovou hmotnost jedince, nemůžeme brát BMI na velkou váhu a řadit tento index jako 

spolehlivý pro optimální tělesnou hmotnost (Reigerova a kol., 2006). 

Toto tvrzení můžeme potvrdit na základně toho, že i některým testovaným 

sportovcům byla naměřena dle BMI nadváha. Avšak podle Roherova indexu se tito 

sportovci řadí do střední kategorie, tudíž mezi jedince, kteří jsou charakterizováni jako 

atletický typ.  

Průměrná hodnota Roherova indexu je u sportovců thajského boxu 1,35. Což 

v souvislosti s literaturou znamená, že můžeme tyto sportovce, řadit do kategorie atletický 

typ. Podle tabulky č. 5 můžeme zařadit stejně jako sportovce thajského boxu i judisty  

do kategorie atletického typu dle Roherova indexu. 

 

 

5.3 Somatotypy 

Jak již bylo uvedeno v části práce, která je nazvána teoretická východiska, 

somatotypy jedinců jsou určovány na základě třech komponent. První z číslic označuje 

výskyt endomorfní komponenty, druhé mezomorfní a třetí číslo znázorňuje ektomofrní 

komponentu. (Reigerová, Ulbrichová, 1998) 

 

Tabulky č. 6, 7 a 8 nám znázorňují procentuální zastoupení jednotlivých hodnot 

somatotypu jak u sportovců thajského boxu, tak u judistů. 
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Tabulka č. 6 – Procentuální zastoupení jednotlivých hodnot u sportovců juda a thajského 

boxu – endomorfní komponenta 

 

Thajský box, n=10 Judo, n=10 

endomorfie % zastoupení endomorfie % zastoupení 

2 10 2 - 

2,5 20 2,5 10 

3 40 3 20 

3,5 10 3,5 - 

4 10 4 50 

4,5 - 4,5 - 

5 - 5 10 

5,5 - 5,5 - 

6 - 6 10 

6,5 - 6,5 - 

7 10 7 - 

7,5 - 7,5 - 

8 - 8 - 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

V testovaném souboru, který zastupují sportovci thajského boxu, byla endomorfní 

komponenta naměřena nejčastěji 3 = 40 % z daného souboru.  

U sportovců juda byla nejčastěji zastoupena endomorfní komponenta v hodnotě  

4 bodů. Této hodnoty dosahovalo 50 % testovaných judistů. 
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Tabulka č. 7 – Procentuální zastoupení jednotlivých hodnot u sportovců juda a thajského 

boxu – mezomorfní komponenta 

 

Thajský box, n=10 Judo, n=10 

mezomorfie % zastoupení mezomorfie % zastoupení 

2 - 2 - 

2,5 - 2,5 - 

3 - 3 - 

3,5 - 3,5 - 

4 - 4 - 

4,5 10 4,5 - 

5 30 5 - 

5,5 30 5,5 10 

6 - 6 10 

6,5 10 6,5 20 

7 10 7 30 

7,5 - 7,5 10 

8 10 8 - 

8,5 - 8,5 - 

9 - 9 10 

9,5 - 9,5 10 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

Průměrné hodnoty, které byly naměřeny sportovcům thajského boxu ve sledované 

mezomorfní komponentě, jsou 5 – 5,5 bodu. Tohoto výsledu dosahovalo 60 % bojovníků 

thajského boxu. 

V testovaném souboru, který zastupují sportovci juda, byla mezomorfní 

komponenta naměřena nejčastěji v rozmezí 6,5 – 7 bodu což odpovídá 50 % testovaných 

jedinců.  
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Tabulka č. 8 – Procentuální zastoupení jednotlivých hodnot u sportovců juda a thajského 

boxu – ektomorfní komponenta 

 

Thajský box, n=10 Judo, n=10 

ektomorfie % zastoupení ektomorfie % zastoupení 

0,5 10 0,5 10 

1 - 1 10 

1,5 10 1,5 40 

2 10 2 20 

2,5 20 2,5 10 

3 20 3 - 

3,5 20 3,5 10 

4 10 4 - 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

 

U sportovců thajského boxu byla nejčastěji zastoupena ektomorfní komponenta 

v rozmezí 2,5 - 3,5 bodu. Tohoto výsledku dosahuje 60 % testovaných thaiboxerů. 

Průměrné hodnoty, které byly naměřeny sportovcům juda ve sledované ektomorfní 

komponentě, se nacházejí v rozmezí 1,5 - 2 bodu. Tohoto výsledu dosahovalo 60 % 

judistů. 

 

Co se týče nejvyšších naměřených hodnot daných komponent u thaiboxerů, 

můžeme hovořit o tom, že nejvyšší vypočítaná hodnota první komponenty (endomorfie) 

 je 6,6, pro mezomorfii je to hodnota 7,6, tato hodnota byla naměřena u dvou probandů 

v tomto sportu. Ektomorfie dosahuje nejvyšších hodnot 3,8. Nejvyšší naměřené hodnoty, 

které byly vypočítány, u jednotlivých komponent sportovců juda jsou následnovné: 

Endomorfie byla v nejvyšší hodnotě zobrazena v 5,3 bodě. Mezomorfie byla naměřena  

v bodě 9,1 a poslední měřená komponenta (ektomorfie) znázorňuje svou nejvyšší hodnotu 

v bodě 3,2. 

Za velmi malé množství tělesného tuku můžeme brát v potaz hodnou endomorfní 

komponenty menší nebo rovno 2 body. Jako střední čili průměrné hodnoty můžeme zařadit 

sportovce, kteří se řadí do rozmezí 3 – 4,5 bodu endomorfní komponenty. (Reigerová, 

Ulbrichová, 1998) 
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Dle této teorie můžeme říci, že sportovci thajského boxu mají ve sledovaném 

souboru zastoupení jednoho probanda, který dosahuje velmi malého množství tělesného 

tuku, 80 % testovaných thaiboxerů dosahují v endomorfní komponentě podle  Reigerové  

a Ulbrichové (1998) průměrných hodnot. V návaznosti na danou teorii můžeme 

charakterizovat z hlediska zastoupení endomorfní komponenty i soubor judistů, kterým 

v 80 % byla naměřena endomorfní komponenta v rozmezí od 3 – 4,5 což je řadí  

do kategorie průměrného množství tuku v těle. 

 

 

Hypotéza č. 1 – Judisté mají více rozvinutou endomorfní komponentu než sportovci 

thajského boxu 

Průměrná hodnota endomorfní komponenty judistů byla o 1,02 vyšší  

než u sportovců thajského boxu (viz tabulka č. 9 a 10).  

Dle tabulky č. 6, kde vidíme procentuální zastoupení endomorfní komponenty. 

Můžeme říci, že u sportovců juda byla nejčastěji zastoupena endomorfní komponenta 

v hodnotě 4 bodů. Této hodnoty dosahovalo 50 % probandů. U sportovců thajského boxu, 

byla endomorfní komponenta naměřena nejčastěji 3 = 40 % z daného souboru. 

Autor práce se domnívá, že vyšší zastoupení endomorfní komponenty u judistů 

může být způsobeno ze dvou důvodů. Prvním důvodem může být fakt, že testovaní judisté, 

byly v průměru o 3,5 kg těžší než sportovci thajského boxu, tudíž byly měření judisté, kteří 

dosahovali vyšší hmotnosti s větším množstvím podkožního tuku. Za druhý důvod lze 

považovat, že judistům určité vyšší procento přítomnosti endomorfní komponenty může 

poskytovat určitou výhodu například z hlediska stability. 
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Tabulka č. 9 – Individuální hodnoty somatotypu judistů 

 

PROBAND 
Judo 

endomorfie mezomorfie ektomorfie 

Proband č. 1 4 5,3 3,2 

Proband č. 2 4,2 5,7 1,4 

Proband č. 3 4,4 6,7 1,1 

Proband č. 4 6 9,1 0,3 

Proband č. 5 3,3 7 1,2 

Proband č. 6 4,4 6,1 2,2 

Proband č. 7 5,3 8,6 0,7 

Proband č. 8 4,4 6,6 1,4 

Proband č. 9 3,4 7,3 1,5 

Proband č. 10 2,2 6,3 1,6 

Průměr 4,16 6,87 1,46 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

 

 

Tabulka č. 10 – Individuální hodnoty somatotypu thaiboxerů 

 

PROBAND 
Thajský box 

endomorfie mezomorfie ektomorfie 

Proband č. 1 3 7,6 2,6 

Proband č. 2 3,6 6,4 2,3 

Proband č. 3 3,2 7,5 1,3 

Proband č. 4 2,5 5,3 1,9 

Proband č. 5 2,6 5,2 3,5 

Proband č. 6 2,8 5,4 2,2 

Proband č. 7 2,5 4,5 3,8 

Proband č. 8 6,6 7,6 0,1 

Proband č. 9 2,7 5 3,3 

Proband č. 10 1,9 4,8 2,9 

Průměr 3,14 5,93 2,39 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

 



 

45 

 

 

Hypotéza č. 2 – Mezomorfní komponenta dosahuje vyšších hodnot u judistů 

než u thaiboxerů.  

Mezomorfní komponenta, která byla v průměru naměřena judistům,  

se od sportovců thajského boxu lišila o 0,94 (tabulka č. 9 a 10).  

Dle tabulky č. 7 můžeme vidět procentuální zastoupení mezomorfní komponenty. 

Můžeme říci, že průměrné hodnoty, které byly naměřeny judistům v mezomorfní 

komponentě, byly 6,5 – 7. Tohoto výsledku dosahovalo 60 %. U sportovců thajského 

boxu, byla mezomorfní komponenta naměřena nejčastěji 5 - 5,5 = 60 % z daného souboru. 

Pisatel se domnívá, že vyšší zastoupení mezomorfní komponenty u judistů  

je způsobeno z důvodu vyšších nároků na výbušnou sílu, což je charakteristické pro 

dosažení optimálního výkonu v tomto sportu. 

 

 

Hypotéza č. 3 – Ektomorfní komponenta dosahuje u judistů nižších hodnot 

než u sportovců thajského boxu. 

Průměrná hodnota ektomorfní komponenty judistů byla o 0,93 nižší  

než u sportovců thajského boxu (tabulka č. 9 a 10).  

Dle tabulky č. 8, ve které vidíme procentuální zastoupení ektomorfní komponenty. 

Lze pozorovat průměrné hodnoty, které byly naměřeny sportovcům juda v rozmezí 1,5 - 2. 

Tohoto výsledu dosahovalo 60 % judistů. U sportovců thajského boxu byla nejčastěji 

zastoupena ektomorfní komponenta v rozmezí 2,5 - 3,5. Tohoto výsledku dosahuje 60 % 

testovaných thaiboxerů. 

Autor práce se domnívá, že hlavním důvodem tohoto výsledku jsou nižší nároky  

na rychlostní vytrvalost u judistů než u sportovců thajského boxu. 

 Pisatel je dále toho názoru, že za tímto výsledkem může být postupné zvyšování 

nároků, které jsou v oblasti somatických faktorů kladeny na sportovce thajského boxu. Dle 

dnešní filozofie předních trenérů thajského boxu jsou více upřednostňováni jedinci, kteří 

mají větší podíl ektomorfní složky. Důvodem tohoto výběru jsou charakteristické znaky 

jedinců, kteří mají vyšší hodnoty v ektomorfní komponentě. 

(Jedinci mají předpoklady pro vytrvalostní sporty, jsou štíhlého a hubeného typu, mají 

relativně dlouhé nohy a paže). 
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Podle dosažení různých hodnot, které se týkaly zastoupení jednotlivých komponent 

u judistů a thaiboxerů. Na základě věcné významnosti můžeme říci, že judisté mají více 

rozvinutou endomorfní komponentu, tudíž mají více tukové složky. Dle tohoto tvrzení lze 

konstatovat, že hypotéza č. 1 byla potvrzena. 

Hypotéza č. 2 byla rovněž potvrzena a to na základě toho, že judisté mají  

v průměru více rozvinutou mezomorfní komponentu, mají více svalové složky  

než sportovci thajského boxu. 

I závěrečná hypotéza č. 3 byla potvrzena. Na základě prováděného zkoumání bylo 

prokázáno, že judisté mají méně rozvinutou ektomorfní komponentu, která  

je charakteristická pro jedince štíhlého a hubeného typu, kteří mají relativně dlouhé nohy  

a paže. 

 

Průměrný somatotyp sportovců thajského boxu je 3,1 - 5,9 - 2,4. Oproti tomu 

průměrný somatotyp judistů je 4,2 - 6,9 - 1,5. Porovnání průměrných somatotypů 

thaiboxerů, judistů a jiných sportovních specializací můžeme vidět v tabulce č. 11. 

Nejnižší hodnota endomorfní komponenty je i thaiboxerů 1,9. Druhá komponenta 

mezomofie byla u thaiboxerů naměřena 4,5 a ektomorfní komponenta byla vypočítána 0,1. 

Oproti tomu u judistů se nejnižší hodnota endomorfní komponenty zobrazovala na 2,2. 

Mezomorfní komponenta dosahovala 5,3 a třetí komponenta (ektomorfie) je určena 

z hlediska testovaných judistů na 0,3.  

Z naměřených údajů, které se týkají daného výzkumu, můžeme říci, že dominantní 

složkou somatotypu sportovců thajského boxu i juda je mezomorfní komponenta  

a nejnižší   ektomorfní komponenta.  
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Tabulka č. 11 – Příklady typických somatotypů ve vybraných sportovních 

specializacích  

 

Sportovní specializace 
Endomorfní 

komponenta 

Mezomorfní 

komponenta 

Ektomorfní 

komponenta 

Thajský box 3,1 5,9 2,4 

Judo 4,2 6,9 1,5 

Karate - Kata 3,1 4,8 2,3 

Karate - Kumite 3,7 5 3 

Atletika - sprint 1,8 5,3 3,0 

Atletika – střední tratě 1,7 4,8 3,6 

Atletika - vrh koulí 3,6 7,3 1,0 

Sportovní gymnastika 1,5 6,9 2,1 

Vzpírání 3,4 7,2 1,3 

Zápas - volný styl 1,8 7,1 1,4 

Běžecké lyžování 1,7 6,3 2,0 

Rychlostní kanoistika 2,0 5,8 2,1 

Basketbal 2,0 5,5 3,1 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

 

Výsledky naměřených hodnot daných komponent somatotypu testovaných 

sportovců ze sportovní specializace juda a thajského boxu jsou zaznamenány v Sheldonově 

somatografu. Dle následujícího grafu č. 3 můžeme vidět zobrazení průměrného somatotypu 

thaiboxerů a judistů.  
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Graf č. 4 nám znázorňuje individuální rozložení somatotypu testovaných sportovců 

v jednotlivých sportech. 

 

 

Graf č. 3 – Průměrný somatotyp testovaných thaiboxerů a judistů 

 

Vysvětlení grafu č. 3:  Průměrný somatotyp thaiboxerů 

    Průměrný somatotyp judistů 
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Graf č. 4 – Individuální somatotypy thaiboxerů a judistů 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

 

 

 

Vysvětlení grafu č. 4:  Individuální somatotyp thaiboxerů 

    Individuální somatotyp judistů 

 

  

Jako zajímavý ukazatel somatotypu bere autor práce graf č. 5. V tomto somatografu 

jsou znázorněny průměrné hodnoty somatotypů vrcholových sportovců z určitých 

sportovních specializací. Do tohoto grafu autor práce zanesl i průměrný somatotyp 

sportovců thajského boxu a juda, který vypočítal na základě prováděného výzkumu.  
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Graf č. 5 – Graf průměrných somatotypů vrcholových sportovců (somatotype and 

sports, 2012; vlastní zpracování, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že autor v tomto výzkumu pracoval s daty, které naměřil pomocí 

kaliperu a měření tohoto typu bylo zatím druhé, které měl možnost provádět, musíme brát 

v úvahu možnost vzniku určitých chyb při kaliperačním měření, které v souvislosti 

s udávanou literaturou mohou činit až 5 %. Chyby mohou v závěru výzkumu činit až 1 – 2 

stupně v určité hodnotě dané komponenty somatotypu. 
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6 Závěr 

Jak bylo na začátku práce uvedeno, první část je věnována literární rešerši, která  

se zabývá všeobecnými informacemi ohledně somatotypu. V této části najdeme i určování 

somatotypu dle nejrozšířenější metody Heth-Carten. Zmíněná metoda je založena  

na původní typologii Williema Sheldona, tudíž na stanovení poměru endomorfní, 

mezomorfní a ektomorfní komponenty. Somatotyp dle této metody lze vytvořit na základě 

deseti antropometrických údajů, s kterými se následně pracuje pomocí daného formuláře 

velice jednoduše. Pro výzkum v této práci však byly údaje zpracovány s použitím 

počítačového softwaru pomocí, kterého můžeme vidět zobrazení somatotypů testovaných 

sportovců jak z oblasti thajského boxu, tak juda.  

Podle Rohrerova indexu řadíme díky výsledné hodnotě testované sportovce 

thajského boxu k atletickému typu postavy. Do této kategorie řadíme rovněž i sportovce 

juda.  

Dalším zkoumaným ukazatelem bylo zjištění indexu tělesné hmotnosti - Body 

Mass Index (BMI). Průměrně naměřené hodnoty sportovcům thajského boxu byly dle BMI 

v optimálním fyziologickém rozpoložení, tudíž se jedinci daného sportu v průměru řadí  

do kategorie optimálního fyziologického rozmezí. V souvislosti s indexem tělesné 

hmotnosti byly, testováni i judisté. Tyto sportovce řadíme, dle vypočítaných hodnot  

do kategorie nadváha.  

 Na základě zaznamenaných výsledků můžeme říci, že průměrný somatotyp 

testovaných sportovců z oblasti thajského boxu je 3,1 - 5,9 - 2,4 a průměrný somatotyp 

judistů je 4,2 - 6,9 - 1,5. Vzhledem k naměřeným hodnotám můžeme testované sportovce 

z obou sportů zařadit do kategorie endomorfní mezomorf. V průměru můžeme hovořit  

o tom, že sportovci juda mají oproti thaiboxerům větší hodnoty v endomorfní  

a mezomorfní komponentě. 

Vyšší hodnoty, které byly naměřeny u judistů v endomorfní komponentě,  

do značné míry ovlivňuje množství podkožního tuku, který lze ovšem optimálním 

tréninkem a zařazením dietní stravy postupně snižovat.  

 

Výsledný průměr somatotypu u sportovců thajského boxu a juda endomorfní 

mezomorfové je tedy z hlediska potřebné fyzické zdatnosti poměrně přijatelný. Větší 
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rozdíly, které se týkají mezomorfní komponenty, můžeme vidět u judistů, což bylo  

dle autora předpokládáno. Nižší podíl mezomorfní komponenty sportovce thajského boxu 

nikterak neomezuje. Příkladem tohoto tvrzení jsou testovaní sportovci, kteří reprezentují 

klub Hanuman gym Praha. Je možné, že oproti mařeným judistům, je nízká hodnota v dané 

komponentě zapříčiněná pouze tím, že se sportovci, kteří byli testováni, se nacházeli  

na začátku přechodného období. 
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Příloha I 

 

Vyjádření etické komise 

 

 



 

 

 

Příloha II 

Vzor informovaného souhlasu 

 

Informovaný souhlas 

 
Dovoluji si Vás oslovit za účelem Vaší účasti na výzkumu pro mou bakalářskou práci. 

Jako sportovec thajského boxu a juda jste byl vybrán a tím tedy splňujete podmínky pro 

účast na mém výzkumu. 

 

Cílem práce je na základě naměřených výsledků porovnat somatotypy sportovců thajského 

boxu a juda.  

 

Sběr dat pro tuto práci bude proveden měřením pomocí kaliperu. Všem probandům bude 

naměřena tělesná výška, tělesná hmotnost, obvod bicepsu, obvod lýtka, biepikondylární 

rozměr humeru, biepikondylární rozměr femuru a tloušťka kožních řas, měřená kaliperem 

(nad tricepsem, pod lopatkou, nad trnem kyčelním a na lýtku) 

 

Při tomto výzkumu nehrozí ze zdravotního hlediska žádné nebezpečí. Celé měření je 

bezbolestné.  

 

Výsledky měření budou zpracovány anonymně a budou použity v mé bakalářské práci. 

Tímto probandy ubezpečuji, že získaná data nebudou zneužita a osobní údaje nebudou 

zveřejněny. 

 

Byl jsem informován o průběhu měření. 

Byl jsem informován o účelu výzkumu. 

Byl jsem informován o tom, jakým způsobem budou zaznamenávána data. 

Byl jsem informován, že veškerá data budou dokumentována a zveřejněna bez použití 

jména. 

  

 

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím se všemi body tohoto informovaného souhlasu a 

rozumím průběhu výzkumu.  

 

Autor: Michal Stibůrek 

 

 


