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Abstrakt

Název:     Korelace mezi množstvím podkožního tuku v břišní oblasti a množstvím 

viscerálního tuku zaznamenaným bioimpedanční metodou.

Cíle: Cílem práce je ověřit platnost metodiky stanovení množství tělesného tuku 

na rizikových partiích prostřednictvím bioelektrické impedance.

Metody: K získání dat pro hodnocení tělesného složení byly použity bioelektrická 

impedance, kaliperace a somatometrie.

     

Výsledky: První hypotéza, která předpokládala, že mezi poměrem pasu a boků, 

stanoveným somatometrickou metodou, a poměrem pasu a boků, změřeným 

bioimpedanční metodou, bude silná korelace, se nepotvrdila. Druhá hypotéza, 

která předpokládala, že mezi množstvím útrobního tuku, změřeném 

bioimpedanční metodou, a tloušťkou kožních řas v oblasti pasu, nastane silná 

korelace, se také nepotvrdila. Výsledky měření ukázaly, že měření útrobního 

tuku bioimpedanční metodou není přesné a zřejmě by bylo výhodnější při 

měření daných partií spíše využívat kaliperaci se somatometrií.

Klíčová slova: tělesné složení, podkožní tuk, viscerální tuk, bioelektrická impedance, 

kaliperace



Abstract

Title:         The correlation between the amount of fat in the abdominal area and the 

amount of visceral fat bioimpedance method recorded.     

Objectives: The aim is to verify the validity of the methodology for determining the 

amount of body fat in risky parts through bioelectrical impedance.

Methods: To obtain data for the assessment of body composition were used 

bioelectrical impedance, skinfold measurement and somatometry.

Results:      The first hypothesis, assuming that the ratio between waist and hips, set 

somatometrical method, and the ratio of waist and hips measured by 

bioelectrical impedance will be a strong correlation was not confirmed. 

The second hypothesis, assuming that the amount of visceral fat, measured 

by bioelectrical impedance, and skinfold thickness in the waist area, there 

is a strong correlation is also confirmed. The measurement results showed 

that the measurement of visceral fat bioimpedance method is accurate and 

would probably be more beneficial to the measurement of the parts rather 

use skinfold measurement and the somatometry.

Keywords: body composition, subcutaneous fat, visceral fat, bioelectrical impedance, 

skinfold measurement
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BCM     - Body Cell Mass, celková buněčná hmota

BIA       - bioimpedanční analýza

BMI       - Body Mass Index

CHO      - uhlovodany

CT         - Computer Tomography, počítačová tomografie

ČZU      - Česká zemědělská univerzita

DXA, DEXA – metoda kostní denzitometrie

ECF       - Extracellular Fluids, mimobuněčná tekutina

ECPL     - extracelulární pevné látky organické i anorganické látky

ECS       - Extracellular Solids, mimobuněčné pevné látky

ECT       - plazma + intersticiální tekutina

ECW      - Extracellular Body Water, mimobuněčná tělesná voda

FFM       - Fat Free Mass, tukuprostá hmota

FM         - Fat Mass, tuková hmota

HDL       - High-density lipoprotein

HSL        - Hormon-sensitive lipase

ICW        - Intracellular Body Water, buněčná tělesná vody

K            - kaliperace

LDL       - Low-density lipoprotein

R            - korelační koeficient

S            - somatometrie

SO         - směrodatná odchylka

TBW     - Total Body Water, celková tělesná voda

WHR     - Waist Hip Ratio, poměr pas/boky
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1 ÚVOD

Posouzení tělesného složení je velmi zásadním indikátorem nutričního a tím i 

zdravotního stavu jedince nebo skupiny (Pařízková, 1977).

Každý člověk sleduje svojí tělesnou hmotnost. Tělesná hmotnost je důležitým 

kritériem, které má určitou vypovídající hodnotu o zdraví každého jedince, ale je 

důležité znát a sledovat celkové tělesné složení, především procento tuku v těle. Tato 

informace je dále prospěšná v boji proti civilizačním nemocem, které jsou asociovány 

s obezitou. 

Rizikový není jenom tuk podkožní, tedy ten, co je vidět a ukládá se především 

v oblasti břicha a boků. Studie ukázaly, že rizikovější než tuk podkožní je tuk viscerální 

(útrobní), který se nachází okolo vnitřních orgánů. Nadměrné množství viscerálního 

tuku je spojováno především s kardiovaskulárními onemocněními, jako je ateroskleróza, 

mozková mrtvice nebo srdeční infarkt. Dále zapříčiňuje zvýšení hladiny LDL, snížení 

HDL cholesterolu, inzulínovou rezistenci a vede k onemocnění diabetes mellitus typu 2.

Ukládání útrobního tuku ovlivňuje strava, pohybová aktivita a celkový životní styl, ale i 

pohlaví nebo genetické faktory.

Ukázalo se, že sledování tělesného složení, především procenta tělesného tuku, 

je i vhodnějším motivačním faktorem než jen snižování tělesné váhy, především z toho 

důvodu, že člověk, který se začal věnovat pohybové aktivitě, tak se jeho tělesná 

hmotnost může zvyšovat, protože může docházet vlivem cvičení k hypertrofii svalstva

nebo naopak ztráta tělesné hmotnosti může být způsobena pouze ztrátou vody.

V současné době neexistuje univerzálně validní metoda odhadu tělesného 

složení. V odhadu tělesného složení jsou dnes nejvyužívanější metoda bioimpedanční a 

kaliperační a to z toho důvodu, že jsou neinvazivní, terénní a levné. Tyto metody byly 

využity i v našem výzkumu. Existují i metody přesnější jako například DXA, ultrazvuk 

nebo počítačová tomografie, které jsou ale náročné na obsluhu, čas i finance a 

nedoporučuje se je používat opakovaně na stejné probandy, protože jsou při vyšetření 

vystaveni ionizujícímu záření.

Kaliperační metoda je poměrně rozšířená a hojně se využívá v ordinacích lékařů. 

U nás byla tato metoda rozpracována Janou Pařízkovou. Nevýhoda této metody spočívá 

ve zkreslení výsledků u zvláštních skupin populace, jako jsou extrémně obézní lidé 
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nebo sportovci. Tato metoda také vyžaduje perfektní zvládnutí techniky měření, jinak 

jsou výsledky postiženy subjektivní chybou měřícího pracovníka (Kinkorová, 2004).

Druhá velmi rozšířená metoda je bioelektrická impedance, která je založena na 

průchodu elektrického proudu o nízké intenzitě a frekvenci lidským tělem, kde každá 

tkáň má jiný odpor. Nevýhoda této metody spočívá v přísném režimu probandů před 

měřením. Je důležité, aby byla hydratace organismu ovlivněna co nejméně (Hainer, a 

další, 2011).

Tato práce se zabývá tím, jak přesně metoda bioelektrické impedance měří 

tělesný tuk v porovnání s metodami kaliperace a somatometrie, především v rizikových 

oblastech pasu a boků.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Tkáně

Buňky v lidském těle nepracují nezávisle, naopak buňky, které jsou si podobné 

tvarem a funkcí, žijí a pracují v buněčných společenstvích, nazývaných tkáně. Tkáně se 

ale neskládají pouze z buněk, ale mezi buňkami se nachází i neživý extracelulární 

(mezibuněčný) materiál. Základní čtyři typy tkání se nazývají epitely (tkáně krycí), 

pojivové (podpůrné), svalové (pohybové) a nervové (kontrolní) (Mallat, a další, 2005).

2.1.1 Pojivová tkáň

Pojivové tkáně se skládají z buněk a z mezibuněčné hmoty, kterou produkují 

některé buňky. Mezibuněčné hmoty se v pojivových tkáních nachází velké množství. 

Mezibuněčná hmota má dvě složky a to vláknitou a beztvarou (amorfní). Základní 

funkce pojiv jsou spojovací, oporná a metabolická. Pojiva dělíme na vazivovou, 

chrupavčitou a kostní tkáň (Dylevský, 2007).

2.1.2 Vazivo

Vazivová tkáň je první pojivo, které se při vývoji vytváří. Obsahuje buňky a 

mezibuněčnou hmotu, která má různé množství fibril. Buňky ve vazivu se dělí na buňky 

fixní a bloudivé. Mezi buňky fixní se řadí fibroblasty a fibrocyty, retikulární buňky, 

pigmentové buňky a buňky tukové. Mezi buňky bloudivé patří makrofágy, žírné buňky, 

plasmatické buňky a krevní elementy (Čihák, 2001).

2.1.3 Tukové vazivo

Tukové vazivo je v těle velkým energetickým rezervoárem a plní funkci 

tepelného izolátoru. Zároveň pro některé orgány vytváří mechanickou ochranu. U 

průměrného muže tvoří tukové vazivo 15 – 20% celkové hmotnosti, u žen je to 20 –

25%, ale může to být i o mnoho více (Dylevský, a další, 2000).

Stejně jako množství tukové tkáně těsně pod kůží je potřeba k obecným 

vyživovacím účelům pro celý organismus, tak i menší tukové zásoby kolem orgánů 

slouží k jejich lokální výživě. Lze je najít kolem těžce pracujících orgánů jako je 

například srdce nebo kolem lymfatických uzlin (kde probíhá boj imunitního systému a 

různých infekcí), dále se vyskytují v některých svalech, ale i v tukových buňkách kostní 

dřeně, kde je podporována tvorba nových krevních buněk. Je obvyklé, že tyto lokální 
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zásobárny produkují speciální lipidy, které jsou velmi energeticky bohaté (Mallat, a 

další, 2005).

Tukové buňky aktivně syntetizují tuk ze sacharidů a potom ho ukládají ve své 

cytoplasmě. Proces ukládání i uvolňování tuku je citlivý především na hormony a 

nervové podněty (Čihák, 2001).

Tuková tkáň je plná tukových buněk, které tvoří asi 90% její masy. Tukové 

buňky se shlukují v lalůčky (lobuly). Tuková tkáň je silně vaskularizována, a to odráží 

její ohromnou metabolickou aktivitu. Po jídle přijímá lipidy z krevního řečiště a déle je, 

pokud je to nezbytné, uvolňuje zpět do krve. Bez uskladněného tuku by nebylo možné 

přežít bez potravy déle než několik dnů (Mallat, a další, 2005).

Podle stavby a funkce dělíme tukové vazivo na bílé (žluté) a hnědé. Bílé tukové 

vazivo vytváří většinu podkožního tuku, dále ho najdeme v tukových obalech některých 

orgánů a ve vmezeřené tkáni orgánů. Hnědé tukové vazivo je součástí termoregulačního 

systému organismu a v dospělosti je omezeno na tkáně, které jsou rozptýlené v tukovém 

vazivu mezihrudí (Dylevský, a další, 2000).

Bílá tuková tkáň obsahuje buňky s jednou velkou kapénkou tuku (univakuolární 

typ). Buňky obklopuje síť retikulárních fibril a krevních vlásečnic. V místech, která jsou 

mechanicky namáhána, jsou lalůčky obklopeny tužším kolagenním vazivem. Bílá 

tuková tkáň se může spojit v jeden souvislý podkožní polštář a velké množství jí lze 

najít v pobřišnicových závěsech orgánů a v retroperitoneálním prostoru. Dále tvoří 

obaly některých orgánů (např. ledviny) nebo pružné vložky (např. dlaň a chodidlo) nebo 

vytváří mechanické výplně (např. v očnici) (Čihák, 2001).

Hnědá tuková tkáň je červenohnědá, tvoří ji menší buňky, které obsahují několik 

malých tukových kapének (multivakuolární typ). Mezi tukovými buňkami se nachází 

velké množství krevních vlásečnic, které jsou v těsném kontaktu s buňkami. Hnědá 

tuková tkáň je zároveň inervována a tuk se na nervové a hormonální podněty snáze 

uvolňuje. Ale nereaguje tak rychle na změnu výživy jako bílá tuková tkáň (Čihák, 

2001).

Hnědé tukové vazivo najdeme především u plodu a u dítěte zhruba do stáří 

jednoho roku. U novorozence lze hnědé tukové vazivo najít především mezi lopatkami, 

v podpažní jámě, v mezihrudí a okolo ledvin, nadledvin, slinivky břišní a okolo tenkého 

střeva. Má především termoregulační funkci a u dětí představuje zásobu energie, která 
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je nutná k udržení labilní tělesné teploty. Pokud je tělo dítěte vystaveno chladu, dojde 

k aktivaci tukových buněk a rozkladem na mastné kyseliny a glycerol se uvolňuje 

tepelná energie, která ohřívá protékající krev (Dylevský, a další, 2000).

2.1.4 Podkožní a viscerální tuk

Z metabolického hlediska se rozlišují dva typy bílé tukové tkáně a to podkožní a 

viscerální (nitrobřišní, útrobní) tukovou tkáň. Viscerální tuková tkáň má větší 

metabolickou aktivitu, velikost adipocytů je menší a její produkty se portálním oběhem 

dostávají do jater přímo a to může mít velký význam při ovlivňování mnoha zde 

probíhajících metabolických procesů. Hromadění viscerálního tuku v lidském 

organismu se nazývá centrální neboli androidní obezita. Tento typ obezity je pokládán 

z hlediska kardiovaskulárních onemocnění za rizikovější než subkutánní nárůst tukové 

tkáně okolo hýždí a boků (tzv. gynoidní obezita), což je z části způsobeno i významnou 

endokrinní dysfunkcí viscerální tukové tkáně (Hainer, a další, 2011).

Viscerální tuk je biochemicky aktivní a kvůli své aktivitě má negativní vliv na 

celý lidský organizmus. Svojí funkcí připomíná endokrinní žlázu, která vypouští do těla 

škodlivé látky. Tyto látky poškozují imunitní systém, dále mohou způsobovat chronické 

záněty nebo rakovinu. Přebytek viscerálního tuku v těle má za následek zpomalení 

metabolismu, což způsobuje zvyšování tělesné hmotnosti. Poškozeny mohou být i 

inzulínové receptory a to může vést k inzulínovou rezistenci a dochází k onemocnění 

diabetem mellitus 2.typu (Ježová, 2011).

Mimo viscerální tukové tkáně se rozlišují ještě další podtypy tukové tkáně 

s různými vlastnostmi. V poslední době je výzkum zaměřen na tzv. epikardiální 

tukovou tkáň, což je tuková tkáň, kterou je obaleno srdce. Některé studie ukazují, že 

s vyšším množstvím viscerální tukové tkáně se zároveň zvyšují metabolická rizika a u 

pacientů, kteří trpí koronární arterosklerózou, může mít lokální produkce 

protizánětlivých faktorů podíl na jejím vzniku (tzv. epistenotický tuk) (Hainer, a další, 

2011).

Z pohledu složení a endokrinní funkce tukové tkáně se obecně udává, že 

viscerální tuková tkáň je v porovnání s podkožní tukovou tkání více infiltrována 

makrofágy a vytváří více protizánětlivých metabolicky škodlivých faktorů. Tento názor 

vychází jako i v řadě dalších případů z experimentálních studií, ale přímých důkazů u 

pacientů trpících obezitou je prozatím podstatně méně. Pokud srovnáme podkožní a 
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viscerální tukovou tkáň, tak lze říci, že produkce protizánětlivých a proaterogenních 

faktorů je ve viscerální (nebo epikardiální) tukové tkáni vyšší. Zvýšenou produkci 

těchto faktorů je pozorována u pacientů trpících obezitou, diabetes mellitus nebo 

pokročilou aterosklerózou (Hainer, a další, 2011).

2.2 Tělesné složení

Tělesné složení je jedním z hlavních ukazatelů vývojového stupně v průběhu 

ontogeneze, ale i úrovně zdraví, stavu výživy, tělesné zdatnosti a výkonnosti. Studie 

tělesného složení jsou dnes zaměřeny na změny složení těla v průběhu růstu, vývoje a 

stárnutí, změny ovlivněné tělesnou zátěží a sportovním tréninkem, ale i na změny při 

výskytu obezity a jejím léčení (Pařízková, 1998).

Tělesné složení je ovlivňováno jak geneticky, tak je zároveň utvářeno i vnějšími

faktory, mezi které se řadí pohybová aktivita, způsob výživy i aktuální zdravotní stav 

jedince. Složení těla současně s tělesnými rozměry a stavbou jsou důležité složky 

pohybové výkonnosti a fyzické zdatnosti. Hmotnost těla je hlavním morfologickým 

kritériem pro hodnocení dynamiky lidského pohybu a dělí se na aktivní a pasivní 

složku, neboli na aktivní tělesnou hmotu a tukovou hmotu. Poměr těchto složek

vzhledem k tělesné hmotnosti svědčí o aktuálním zdravotním stavu a způsobu výživy 

(Riegerová, a další, 2006).

Použití dvoukomponentového modelu vyžaduje splnění následujících podmínek:

1. denzita tuku = 0,901 g/cm3

2. denzita tukuprosté hmoty (FFM – fat free mass) = 1,10 g/cm3

3. denzity tuku a složek FFM (voda, proteiny, minerály) jsou pro všechny osoby stejné

4. denzity tkání FFM jsou u člověka kontantní, stejně jako jejich poměrný příspěvek 

k aktivní složce těla

5. měřené osoby se navzájem liší jen v množství tuku, FFM = voda (73,8%) + bílkoviny 

(19,4%) + minerály (6,8%)

(Heyward, a další, 2004)

2.2.1 Modely tělesného složení

Lidské tělo tvoří složky, které lze popsat z hlediska chemického i anatomického. 

Chemicky tělo tvoří tuk, bílkoviny, uhlovodany, minerály a voda. Anatomicky se tělo 

skládá z tukové tkáně, svalstva, kostí, vnitřních orgánů a ostatních tkání. Odtud byl 
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odvozen čtyřkomponentový model lidského těla, u kterého se hmotnost = tuk + 

extracelulární tekutina + buňky + minerály nebo model tříkomponentový, který je 

tvořen tukem, vodou a sušinou (proteiny, minerály). V praxi je zkrácen na podíl tukové, 

svalové a kostní tkáně. Kvůli složité měřitelnosti každé z těchto komponent v živé tkáni 

vznikl dalším zjednodušením dvoukomponentový model, který dělí lidské tělo na dvě 

základní složky a to na tuk a tukuprostou hmotu (Riegerová, a další, 2006).

Obrázek 1 Chemický, anatomický a dvoukomponentový model tělesného složení 
(upraveno podle Wilmora 1992) (Riegrová et al., 2006)

Definice modelů tělesného složení

Atomický model

Tento model má základ v zastoupení jednotlivých prvků v organismu. Šest 

prvků: O, C, H, N, Ca, P tvoří 98% tělesné hmotnosti, ve zbývajících 2% je zahrnuto 

dalších 44 prvků. Tento poměr byl zjištěn chemickou analýzou na mrtvolách. Pro 

zjištění atomárního složení prvků je používána neutronová aktivační analýza 

(Heymsfield, a další, 1991).
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Molekulární model

Molekuly se skládají z 11 hlavních prvků, které tvoří více než 100 000 

chemických sloučenin, které dohromady tvoří lidské tělo. Hlavní složky jsou:

Hmotnost těla = lipidy + voda + proteiny + minerály + glykogen

Celková tělesná voda se měří izotopovými dilučními metodami a minerály 

skeletu dual-fotonovou absorpcí (Forbes, 1987).

Buněčný model

Vychází ze spojení jednotlivých molekulárních složek buňky. V těchto 

souvislostech je zmíněn pojem:

extracelulární tekutina (ECT) = plazma + intersticiální tekutina

(94% tvoří voda, zbytek je složen z dalších organických a neorganických složek)

Hmotnost těla = buňky tukové tkáně + BM + ECT ECPL

BM – svalové, pojivové, epiteliální, nervové buňky

ECT – plazma + intersticiální tekutina

ECPL – organické a anorganické látky

Plazmatická a extracelulární tekutina se měří izotopovými dilučními metodami a 

neutronovou aktivační analýzou (Riegerová, a další, 2006).

Tkáňově systémový model

Je založen na zapojení molekul do tkání – kostní, svalové a tukové.

Hmotnost těla = muskuloskeletální + kožní + nervový + respirační + oběhový + 

zažívací + vyměšovací + reprodukční + endokrinní systém

Tento model lze měřit neutronovou aktivační analýzou, magnetickou rezonancí, 

tomografií nebo vylučováním kreatininu za 24 hodin (Jebb, a další, 1993).

Celotělový model – antropometrická měření

Tělesná výška, hmotnost, hmotnostně-výškové indexy, šířkové, délkové, 

obvodové rozměry, kožní řasy, objem těla a z něj zjišťovaná denzita těla, která ukazuje 

množství aktivní tělesné hmoty a depotní tuk (Heymsfield, a další, 1991).
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Obrázek 2 Pětistupňový model tělesného složení člověka (upraveno dle Heymsfield et 
al., 1991) (Riegerová et al., 2006)

2.2.2 Komponenty tělesného složení

Pro posuzování tělesného složení jsou zásadní změny poměrů mezi jednotlivými 

složkami. Tělesné složení je ovlivňováno jak prostředím, ve které se člověk pohybuje, 

tak i vnějšími faktory, výživou, celkovým zdravotním stavem a pohybovou aktivitou. 

Parametr, který má velký vliv na dynamiku lidského pohybu je tělesná hmotnost, z toho 

vyplývá, že složka, která je zásadní pro lidskou práci, je tělesný tuk (Pařízková, 1977).

2.2.2.1 Tělesný tuk

Tělesný tuk (FM = fat mass) je nejproměnlivější složkou hmotnosti těla a je 

hlavním faktorem inter- i intra individuální variability tělesného složení během celé 

ontogeneze. Lze jej snadno ovlivnit výživou a pohybovou aktivitou. Jedná se o důležitý 

rizikový faktor vzniku a průběhu řady nemocí. Pro organizmus člověka je nebezpečné 

příliš nízké i příliš vysoké množství podkožního tuku. Nízké procento podkožního tuku 

může způsobovat různé dysfunkce, protože tuk je nezbytný pro zachování základních 

fyziologických funkcí, jako je stavba buněčných membrán, transport a rozpouštění 

vitamínů, transport lipidů a cholesterolu a mnohých dalších. Naopak vysoké procento 

podkožního tuku je spojené s obezitou, která dále vede k různým zdravotním 
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komplikacím a podporuje vznik sociálně a fyzicky hendikepovaného člověka. Obezita 

je spojována s kardiorespiračními, ortopedickými a psychosociálními poruchami 

(Riegerová, a další, 2006).

Množství podkožního tuku se během vývoje mění. V raném dětství procento 

podkožního tuku pomalu klesá u obou pohlaví. V období středního dětství je průměrná 

hodnota u dívek většinou vyšší. Rozdíl začíná být zřetelnější v období puberty a 

přetrvává do období adolescence. U chlapců množství podkožního tuku narůstá 

v závěru prepubertální fáze. U chlapců v pubertě výrazněji narůstá svalová hmota 

(Malina, a další, 1991).

Celkový tělesný tuk lze rozdělit na dvě hlavní složky:

1. tuk zásobní (depotní) – je uložený v podkoží nebo viscerálně. Procentuálně se 

pohybuje u sportovců 5 – 12% u mužů a 10 – 20% u žen a u normální populace 15 –

18% u mužů a 20 – 25% u žen (Havlíčková, 2004).

2. tuk základní (strukturální, esenciální) – má mechanické funkce (obaly orgánů, tuk 

vázaný na sekundární charakteristiky ženy apod.) Hraje důležitou roli v látkové 

přeměně. U mužů se uvádí 3-5% a u žen 8-12% (Chytráčková, 2002).

2.2.2.2 Tukuprostá hmota

Tukuprostá hmota (FFM = fat free mass) je heterogenní komponentou. 

Vzájemný poměr jejích složek (kostra, svalstvo, ostatní tkáně) je proměnlivý 

v závislosti na věku, pohybové aktivitě a dalších vnitřních i vnějších faktorech. 

Tukuprostou hmotu tvoří z 60% svalstvo, z 25% opěrné a pojivové tkáně a 15%

hmotnosti tvoří vnitřní orgány, tyto poměry se však s věkem mění (Riegerová, a další, 

2006).

Je zřejmé, že vyššího procenta FFM dosahují jedinci, kteří se aktivně věnují 

pohybovým činnostem v závislosti na typu pohybové aktivity. Nejvyššího množství 

FFM dosahují sportovci, kteří se věnují silovým sportům (Riegerová, a další, 2006).

FFM určíme oddělením tukové hmoty (FM) od celkové tělesné hmoty.

FFM = tělesná hmotnost – FM

FFM = BCM (Body Cell mass, celková buněčná hmota) + ECF (Extracellular Fluids, 

extracelulární tekutiny) + ECS (Extracellular Solids, extracelulární pevné 

látky)
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FFM = ECM + BCM

(Bunc, 2005)

Ve výzkumu, který trval 30 let, byli zkoumáni probandi, kteří neprováděli 

žádnou výraznější pravidelnou pohybovou činnost a zároveň neměli žádné zásadní

výraznější stravovací omezení ani nedrželi dietu. Výzkum prokázal, že množství FFM 

je především závislé na tělesné hmotnosti. Probandi, kteří si dlouhodobě udrželi svou 

váhu, ztratili okolo 1,5 kg tukuprosté hmoty, ale současně nabrali stejné množství tuku. 

U těch probandů, u kterých během výzkumu došlo ke ztrátě hmotnosti, u těch byla 

ztráta FFM ještě větší, naopak ti, kteří svojí hmotnost zvýšili, měli současně i větší podíl 

FFM (Forbes, 1999)

Množství FFM je u dospělého jedince zhruba 70-85% celkové tělesné hmotnosti. 

FFM má tu zásadní vlastnost, že obsahuje značné množství vody a elektrolytů, tím 

pádem je velmi dobrým vodičem. To praxi znamená, že čím víc tělo obsahuje FFM, tím 

více obsahuje vody, tím je kladen menší odpor elektrickému proudu, který při 

bioimpedanci tělem prochází, tím jsou samozřejmě hodnoty impedance nižší. Na rozdíl 

od FM, která vody obsahuje málo a proto je špatným elektrickým vodičem, 

elektrickému proudu je kladen vyšší odpor a hodnoty impedance jsou vyšší (Lukaski, a 

další, 1985).

2.2.2.3 Celková tělesná voda

Zásadní složkou celkové tělesné hmotnosti je tělesná voda. Množství celkové 

tělesné vody (TBW = Total Body Water) je závislé na věku, pohlaví a tělesné 

hmotnosti. Průměrný obsah tělesné vody je u kojence 80-85%, u dítěte asi 75%, u 

dospělého muže okolo 63% a u dospělé ženy 53%. Nejvíce vody je obsaženo v krvi a 

jiných tělních tekutinách (91-99%), ve svalové tkáni (75-80%) a také v kůži. Mnohem 

menší množství vody se nachází v tukových tkáních (10%) a v kostních tkáních (22%) 

(Rokyta, 2000).

Celkovou tělesnou vodu (TBW) lze rozdělit na dvě složky: intracelulární (ICW) 

a extracelulární (ECW). Tyto složky společně s celkovou buněčnou hmotou (BCM) 

tvoří kvantitativní ukazatele tělesného složení a jejich vzájemné poměry umožňují 

posuzovat tělesné složení i ze stránky kvalitativní. Dále je možné sledovat rozložení 

TBW v jednotlivých částech lidského organizmu.
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Podle umístění dělíme TBW na:

Intracelulární (nitrobuněčná) voda (ICW) – tvoří okolo 40% tělesné hmotnosti (asi 66% 

TBW), z tohoto množství je asi 30 – 35% TBW obsaženo v měkkých tkáních, hlavně ve 

svalech, zbytek TBW (8-10%) je obsaženo v pojivových tkáních, chrupavkách a 

kostech. Intracelulární voda je vázána na draslík.

Extracelulární (mimobuněčná) voda (ECW) – tvoří okolo 20% celkové tělesné 

hmotnosti. Extracelulární voda je vázána na sodík, obklopuje buňky a je důležitá pro 

výměnu plynů, transport živin a vyměšování odpadních látek (Rokyta, 2000)

Při výměně vody je tekutina v mezibuněčných prostorách nejproměnlivější částí 

vodního metabolismu, ale voda v buňkách je však relativně pevně vázána (Trefný, a 

další, 1993).

Voda v lidském organizmu je buď exogenního původu, to znamená, že je přijatá 

vstřebáváním v trávicí soustavě anebo původu endogenního, to znamená, že vznikla při 

metabolických pochodech. Díky tělesné vodě probíhají všechny životní pochody, 

umožňuje transport látek, podílí se na udržování stálého pH atd. (Petrásek, 2002).

2.2.3 Faktory ovlivňující tělesné složení

Poměr FM a FFM, neboli tělesné složení, vytváří výrazný tělesný znak, který se 

rozvíjí v závislosti na věku, stupni tělesného vývoje a pohlaví. Pro hodnocení 

vývojových trendů tělesného složení jsou zásadní změny poměrů mezi jednotlivými 

složkami. Stejně jako změny organizmu spojené s rostoucím věkem, je i tělesné složení 

výrazně ovlivněno prostředím a vnějšími faktory. Mezi další činitele, které ovlivňují 

tělesné složení, lze zařadit výživu, celkový zdravotní stav a fyzickou aktivitu 

(Pařízková, 1998).

Genetické faktory mají vliv na energetickou rovnováhu a to jak na genetický 

příjem, tak i na energetický výdej. Tělesné složení je ovlivněno genetickými faktory ze 

40 – 70% (Hainer, a další, 2011).

2.2.3.1 Vliv věku a stupně vývoje

Tělesné složení se mění s přibývajícím věkem. Mění se poměr tukové i 

tukuprosté hmoty, jejich celkové množství, ale i množství tělesné vody.

O energetickém příjmu na kilogram tělesné hmotnosti lze říct, že se v průběhu 

života snižuje. Je to způsobeno snižujícími se požadavky na bazální metabolismus a 
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růst. Dětský organismus má 3x až 4x vyšší energetické požadavky než dospělý člověk. 

Zároveň u dětí je efektivnost střevní resorpce živin v porovnání s dospělým člověkem 

mnohem nižší. V prvním roce života činí příjem tuků okolo 50% celkového 

energetického příjmu. V dospělém věku už je to ale jen 30%. Naopak je tomu u příjmu 

sacharidů. V prvním roce života se příjem pohybuje okolo 40%, v dospělosti se příjem 

zvedá na 55-75% (Dlouhá, 1998).

Kolem prvního roku života většina dětí začíná chodit, to znamená zvýšení 

tělesné aktivity a energetických požadavků, současně se snižuje rychlost růstu. 

K velkým růstovým změnám dochází v období puberty – zvýšení tělesné výšky a 

hmotnosti, změna složení těla. U dívek začínají růstové změny dříve (10-13 let) než u 

chlapců (12-15 let). Tělesná výška vzrůstá asi o 15% a tělesná hmotnost až o 50%. Je 

tedy zřejmá důležitost výživy v tomto věkovém období. V tomto období se především u 

dívek můžeme setkat s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie).

U novorozence kosterní svalstvo tvoří asi 25% hmotnosti, kdežto u dospělého člověka 

je to asi 40%. U mužského pohlaví dochází k největšímu nárůstu mezi 15.-17. rokem 

života, u dívek asi kolem 13. roku života, ale s výraznými odlišnostmi v průběhu 

adolescence. Dále je vývoj svalstva relativně stabilní, pak následuje postupný pokles.

Mezi 12. – 16. rokem dochází u chlapců k zásadním změnám v rozvoji 

tukuprosté hmoty. U chlapců se tukuprostá hmota téměř zdvojnásobuje, u dívek nárůst o 

50% (Maffulli, a další, 2001).

Mění se také množství celkové vody. U novorozenců dosahuje až 77%, 

s narůstajícím věkem celková tělesná voda klesá (Heyward, a další, 2004).

Ke změnám tělesného složení dochází i v období stáří, kdy dochází k redukci 

svalové tkáně, především kosterního svalstva a to až o 40%, klesá celková tělesná voda 

až o 17% a mimobuněčná hmota asi o 40% (Dlouhá, 1998).

2.2.3.2 Vliv pohlaví

Sexuální diferenciace ve vývoji hodnot podílu tukové komponenty a složení těla 

začínají v období puberty a jsou způsobeny odlišným tělesným vývojem obou pohlaví a 

i různou dobou, kdy puberta nastupuje (BMI and Matiegka´s equations, 2001).

Pohlavní rozdíly v distribuci tuku se projevují už ve fázi středního dětství, 

zesilují v adolescenci a přetrvávají do dospělosti. S rostoucím věkem se ukládá více 
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tuku na trupu než na končetinách, predilekčními místy u mužského pohlaví jsou záda, 

hrudník a břicho, u ženského pohlaví je to oblast pasu a paže (Riegerová, a další, 2006).

K největšímu nárůstu tukuprosté hmoty dochází u chlapců mezi 15.-17. rokem, u 

děvčat po 13. roce, u kterých zároveň dochází k sexuální diferenciaci. Mezi 12.-16.

rokem dochází u chlapců k téměř zdvojnásobení tukuprosté hmoty, u dívek dochází 

k nárůstu o 50%. Vyššího přírůstku dosahují jedinci, kteří jsou pohybově aktivní 

(Maffulli, a další, 2001).

Muži mají v průměru více viscerálního tuku než ženy,u žen ale množství 

viscerálního tuku narůstá po menopauze (Kotani, a další, 1994).

Informace o změnách množství viscerálního tuku v dětství a v pubertě jsou 

omezené. V dětství jsou rozdíly mezi pohlavími minimální. Dospívající dívky mají 

viscerálního tuku méně než dospělí, což naznačuje, že viscerální tuk se hromadí 

v pozdějším období dospívání nebo rané dospělosti. Údaje o množství viscerálního tuku 

u dospívajících mužů nejsou v současné době k dispozici, ale celkově mají muži ve 

věku 20-ti let tohoto tuku více než ženy, což naznačuje, že tento rozdíl má svůj původ 

v pubertě. U obou pohlaví platí, že s věkem viscerálního tuku přibývá (Bouchard, 

1994).

Tabulka 1 Standardy % FM (fat mass) pro muže a ženy (dle Heyward, Wagner, 2004)

Standardy % tuku

(Heyward, Wagner, 2004)
Věk (v letech)

Muži 6-17 18-34 35-55 55 +

Zdravotní minimum tuku < 5 < 8 < 10 < 10

Nízká hodnota (podprůměr) 5-10 8 10 10

Střední hodnota (průměr) 11-25 13 18 16

Vysoká hodnota (nadprůměr) 26-31 22 25 23

Obezita > 31 > 22 > 25 > 23

Ženy 6-17 18-34 35-55 55 +

Zdravotní minimum tuku < 12 < 20 < 25 < 25

Nízká hodnota (podprůměr) 12-25 20 25 25

Střední hodnota (průměr) 16-30 28 32 30

Vysoká hodnota (nadprůměr) 31-36 35 38 35

Obezita > 36 > 35 > 38 > 35
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Obrázek 3 Změny v distribuci tuku, které jsou spojené s věkem (Kotani, a další, 1994)

2.2.3.3 Vliv výživy

Na tělesné složení má samozřejmě složení a množství stravy zásadní vliv. Dnes 

je u nás příjem potravy spojován především s nadbytkem potravy a se změnou 

stravovacích návyků, které vedou k mnohým degenerativním onemocnění (Dlouhá, 

1998).

Mezi živiny, které jsou pro organizmus nezbytné, patří bílkoviny, cukry a tuky. 

Neméně důležité jsou dále vitamíny, minerální látky a voda. Doporučené složení živin 

se uvádí v poměru 30% tuky, 15% bílkoviny a 55% cukry (Piťha, a další, 2009)

2.2.3.4 Vliv pohybové aktivity

Pohybová aktivita je důležitý faktor regulace a udržování hmotnosti těla. 

Dochází při ní ke zvýšení tukuprosté (především svalové) hmoty a snížení tukové 

složky, což není podmíněno změnou tělesné hmotnosti, jak u dospělých, tak i u

rostoucích jedinců.

Dlouhodobé výzkumy sportujících a nesportujících dětí téměř jednoznačně 

ukazují vyšší hodnoty tukuprosté hmoty a nižší hodnoty tuku, hlavně v relativním 

vyjádření k celkové tělesné hmotnosti. Stejné rozdíly lze najít i u dospělých jedinců. 

Dlouhodobé přetrvávání těchto změn po ukončení pravidelného tréninku výzkumy 
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neprokázaly. Z toho vyplývá, že kladný vliv tělesné aktivity na tělesné složení je 

bezprostředně závislý na průběžném udržování určité úrovně tělesné aktivity 

(Riegerová, a další, 2006).

Vliv programů tělesné aktivity na snižování hmotnosti je velmi variabilní a 

odhad účinnosti na danou osobu je velmi obtížná. Velká různorodost účinků tělesné 

aktivity na snižování tělesné hmotnosti je důsledkem řady faktorů. Vliv tělesné aktivity 

se zdá být závislý i na pohlaví – u žen dochází k menšímu úbytku hmotnosti než u 

mužů, u kterých je zároveň větší přírůstek svalové hmoty (Hainer, a další, 2011).

Další studie ukázala, že úbytek viscerální svalové tkáně je relativně větší než 

úbytek tkáně podkožní, i když tento rozdíl nebyl potvrzen ve všech případech. 

V podkoží platí, že gluteální tuková tkáň nevykazuje významně odlišný úbytek při 

programech tělesné aktivity v porovnání a podkožní tukovou abdominální tkání. Toto 

zjištění se jeví překvapivě s ohledem na obecné zkušenosti s odpovědí obou zmíněných 

depot tukové tkáně na dietní režimy i s ohledem na opakovaně prokázané nižší citlivosti 

gluteální tukové tkáně (v porovnání s abdominální) na lipolytické podněty (Ross et al., 

1999). 

2.2.3.5 Vliv dědičnosti

Genetické faktory mají vliv na energetickou rovnováhu s ohledem na 

energetický příjem i energetický výdej. Tělesné složení je dáno genetickými faktory ze 

40-70%. Obezita je všeobecně považována za onemocnění, které značně souvisí 

s životním stylem, tedy s prostředím, a vliv genetických faktorů je velmi podceňován.

Významný vliv daného chromozomálního lokusu na rozvoj obezity (major gene 

effect) se uplatňuje hlavně u těžkých obezit. Vzájemné působení více genů neboli 

oligogenní či polygenní vliv se vztahuje k různým úrovním akumulace tělesného tuku. 

Geny, které určují rozvoj obezity, lze dělit na primární a sekundární. Primární geny jsou 

ty, které mají primárně vliv na vznik obezity, ale zároveň, i když v menší míře, mohou 

ovlivňovat i další fenotypové znaky. Sekundární geny jsou takové, které primárně mají 

vliv na jiné znaky a jejich podíl na vzniku a rozvoji obezity je malý a často jen obtížně 

zjistitelný (Hainer, a další, 2011).

Mezi výzkumnými pracovníky jsou velké neshody, co se týká vlivu genetických 

faktorů na tělesný tuk. Většina studií používá BMI nebo kožní řasy a odhady dědičnosti 

sahají od nuly až k 90%. Problémy se ukazují hlavně ve velkém rozdílu věků 
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zkoumaných jedinců a malé velikosti zkoumaného souboru. V naprosté většině nebyly 

tyto studie schopny oddělit účinky genů od účinků prostředí sdíleného s příbuznými, 

kteří spolu žijí v jedné domácnosti. A jen hrstka studií zahrnovala dostatečně širokou 

škálu hodnot BMI, aby zajistily, že fenotypy byly dostatečně zastoupeny (Bouchard, a 

další, 1988).

Studie, které zajistí oddělení účinků genů od účinků sdíleného prostředí, jsou 

studie jednovaječných dvojčat vychovávaných odděleně. Tyto výzkumy ukazují, že 

rodinné prostředí u jednovaječných dvojčat nepřispělo k velké změně BMI. Ukazuje to 

přímý odhad genetického účinku, pokud se předpokládá, že členové stejné dvojice 

nebyli umístěni v podobném prostředí. Tyto studie ukazují dědičnost BMI 40-70% 

(Stunkard, a další, 1990).

Studie rodin během posledních 60 let uvádí, že u obézních rodičů je mnohem 

vyšší riziko, že jejich děti budou obézní také, než u rodičů štíhlých (Bray, 1981).

Je dobře známo, že někteří jedinci jsou náchylní k nadměrnému hromadění tuku 

a hubnutí pro ně představuje kontinuální boj. Byly provedeny experimenty s pozitivní 

energetickou bilancí. U dlouhodobého experimentu byl několika párům jednovaječných 

dvojčat navýšen energetický příjem o 1000 kcal denně, šest dní v týdnu po dobu 100 

dní. U všech se projevilo zvýšení tělesné hmotnosti a tukové hmoty. Ale mezi páry byl 

třikrát větší rozdíl v navýšení tělesné hmotnosti a tukové hmoty než v páru. To jasně 

ukazuje, že někteří jedinci jsou mnohem více náchylní k získávání tělesného tuku než 

jiní, i když je přebytek udržován na stejné úrovni pro všechny. I při měření tělesného 

tuku a viscerálního tuku v oblasti břicha byl zjištěn šestkrát větší rozptyl mezi páry než 

v párech (Bouchard, 1990).

Byl proveden experiment s negativní energetickou bilancí, kde páry 

jednovaječných dvojčat dvakrát denně 9 z 10 dnů po dobu 93 dnů užívaly cyklický 

ergometr, při konstantním příjmu energie a živin. Výsledky byly velmi podobné těm

z experimentu s pozitivní energetickou bilancí (Bouchard, a další, 1997)

Další výzkum ukazuje vliv receptorů na různou distribuci tuku u různých 

jedinců. Do výzkumu bylo zapojeno 12 mužských párů jednovaječných dvojčat a u 

všech se po dobu 100 dnů (6 dní v týdnu) zvedl energetický příjem o 4,2 MJ/den. Cílem 

bylo prokázat vliv alfa – (2A)A2A - , beta – 2 (B2) – a beta – 3(B3) adrenergních 

receptorů na obezitu, distribuci tuku, množství inzulínu v plasmě a změny leptinu při 
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překrmování. Ukázalo se, že subjekty ADRB2 Gln27Gln mají větší zisk (procentuální 

změnu) hmotnosti a podkožního tuku a také mají větší zvýšení inzulínové rezistence než 

subjekty Glu27Glu/Gln27Glu. Genetická variabilita v ADRB2 lokusu ukazuje na to, že 

by to mohl být jeden z faktorů odpovědných za velké inter-individuální rozdíly 

pozorované v reakci na dlouhodobé změny v energetické bilanci (Ukkola, a další, 

2001).

Lipolýza tuků je také ovlivněna hormonem HSL (hormon sensitive lipase), který 

působí na triacylglyceroly. HSL řídí několik dalších hormonů a to dva katecholaminy 

(noradrenalin a adrenalin) a také inzulín. Katecholaminy regulují aktivitu HSL 

prostřednictvím aktivace adrenergních receptorů na membránách adipocytů.  Aktivace 

B1 a B2 adrenoreceptorů spoučtí HSL a tím stimuluje lipolýzu, zatímco aktivací A2

adrenoreceptorů dochází k inhibici. Během pohybové aktivity cirkulují tělem 

katecholaminy, hlavně adrenalin, který má vyšší afinitu k B ADR a výsledkem je 

zvýšená rychlost lipolýzy. Za normálních fyziologických podmínek, je lipolýza řízena 

hormonální signalizací a energetickými potřebami. Odpovědí na daný hormon je určen 

nejen koncentrací hormonů, ale také hustotou receptorů, kde umístění tukové tkáně 

hraje hlavní roli. Také snížení plazmatického inzulínu je hlavním podnětem pro zvýšení 

lipolýzy (Wolinsky, a další, 2008).

2.3 Metody určující tělesnou stavbu a tělesné složení jedince

V dnešní době je k dispozici řada metod odhadujících tělesné složení, které se 

využívají v závislosti na sledovaných osobách a okolnostech. Ačkoli jsou dostupné 

metody, které využívají posledních technických pokroků, jako jsou počítačová 

tomografie a neutronová aktivace, většina metod, které se využívají v praxi, jsou 

založeny na chemické a antropologické analýze lidských mrtvol (Clarys, a další, 1994).

Z chemických analýz byly odvozeny tři základní metody – densitometrie, diluční 

metoda celkové tělesné vody a využití izotopu 40K. Ale každá z těchto metod vyžaduje 

specifické vybavení a kvalifikovanou obsluhu, což omezuje použití těchto metod 

v rámci epidemiologických populačních studií. Navíc výsledky jsou platné jenom pro 

danou skupinu osob a neplatí u jiných skupin (Deurenberg et al., 1994). Z těchto metod 

byly odvozeny další nepřímé metody stanovení tělesného složení. Nejvyužívanější jsou 

stanovení tělesného složení pomocí podvodního vážení, metoda kostní denzitometrie 

(DEXA), kaliperace a bioimpedanční analýza (BIA) (Lukaski, a další, 1985).
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2.3.1 Vyšetření tělesné stavby

2.3.1.1 Brocův index

Brocův index nebo vzorec je nejjednodušší metoda, dle které se dá stanovit 

ideální hmotnost. Vzorec se liší podle pohlaví. Základ tohoto vzorce spočívá 

v hmotnosti a výšce. V současnosti se tato metoda již nepoužívá.

Muži: m = v – 100 (muž, který měří 180cm by měl vážit 80kg)

Ženy: m = v – 100 – 10% (žena, která měří 170cm by měla vážit 63kg)

Brocův index se dnes nepoužívá, protože nebere v úvahu věk a stavbu jedince 

(Rochinsky, 2006).

2.3.1.2 Body Mass Index (BMI)

BMI je v současnosti nejpoužívanějším hmotnostně výškovým indexem u dětí i 

dospělých. BMI se vypočítá dle vzorce:

= ℎ  ( )ýš 2( )
V Tab. 2 je uvedeno hodnocení BMI u dospělé populace. Tyto hodnoty platí pro 

euroamerickou populaci. U asijské populace se hodnoty liší. Pásmo nadváhy je BMI 

23,0 – 24,9 kg/m2 a BMI ≥ 25,0 kg/m2 už znamená obezitu (Hainer, a další, 2011).

Tabulka 2 Kritéria pro hodnocení BMI (Vilikus et al., Tělovýchovné lékařství, 2004)

muži Ženy

Velmi nízký Pod 18,9 17,9

Nízký 19,0 – 20,9 18,0 – 19,9

Snížený 21,0 – 22,9 20,0 – 21,9

Normální 23,0 – 25,9 22,0 – 24,9

Zvýšený 26,0 – 27,9 25,0 – 27,9

Vysoký 28,0 – 30, 9 28,0 – 29,9

Velmi vysoký Nad 31,0 Nad 30,0

BMI je u dospělé i dětské populace považován za hlavní ukazatel tělesného 

složení. Výzkumy ukazují, že i když BMI neměří tělesný tuk přímo, značně koreluje 
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s tělesným tukem, který byl naměřen laboratorními metodami jako je 

hydrodezitometrie, diluce izotopů a měření celkového tělesného draslíku. Hlavní 

výhoda využití BMI pro měření nadváhy a obezity spočívá v tom, že ho lze odvodit 

z měření výšky a hmotnosti. V epidemiologických výzkumech je dostačujícím 

ukazatelem, avšak u jednotlivců by mohl vést k hodnotícím chybám. Tento index má 

nevýhodu v tom, že neukazuje podíl a distribuci tělesného tuku a tukuprosté hmoty 

(Gibney, a další, 2006).

Málo spolehlivá informace při posuzování výsledku stanovení BMI u jednotlivce 

je důsledkem skutečnosti, že BMI nerespektuje individuální trojpoměr, to je robusticita 

kostry, rozvoj muskulatury a množství tělesného tuku. Na množství tělesného tuku bývá 

právě z indexu BMI mnohdy usuzováno. Uplatnění BMI je více vhodné u obézních 

osob než u běžné populace. Může nastat i případ, kdy robustní svalnatý člověk 

s minimálním množstvím tělesného tuku bude mít stejnou hodnotu BMI jako člověk 

s vysokým množstvím tělesného tuku. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat hodnotu 

BMI opatrně (Vilikus, a další, 2004).

2.3.1.3 Somatotypologie

Každého člověka lze hodnotit dle jeho tvarových a funkčních tělesných znaků. 

Soubor těchto znaků se nazývá somatotyp. Somatotyp má definované tři složky, první 

se nazývá endomorfie, druhá mezomorfie a třetí ektomorfie. Každý člověk se skládá 

z těchto tří složek, ale u každého se tyto složky projevují v jiném poměru. Jedince vždy 

zařazujeme dle složky, která má největší zastoupení (Pavlík, 2003).

1. endomorfie: ukazuje relativní podíl tělesného tuku na tělesném složení bez ohledu na 

jeho distribuci; k jejímu určení se používá součet tří kožních řas (triceps, supra-iliaca, 

subscapularis)

2. mezomorfie: ukazuje relativní muskuloskeletální rozvoj těla, robusticitu svalů a 

kostí; k jejímu určení se používá vzájemný vztah mezi tělesnou výškou (šířkou 

epikondylů humeru a femuru) a objemu paže a lýtka

3. ektomorfie: ukazuje relativní výšku a štíhlost těla, gracilitu končetin, k určení 

ektomorfie se používá poměru výšky a třetí odmocniny tělesné hmotnosti

Dědičnost vytváří primární somatotyp jedince a určují jeho specifické 

morfologické i funkční předpoklady. V průběhu života jsou však vrozené somatotypické 

znaky značně ovlivněny jeho životním stylem (fyzická aktivita, výživa, psychické vlivy, 



31

onemocnění apod.). Vznikají tak sekundární složky somatotypu, které život člověka 

funkčně i zdravotně ovlivňují a to příznivě či nepříznivě (Vilikus, a další, 2004).

V současnosti je nejrozšířenější Sheldonova typologická metoda. Vysvětluje 

vznik somatotypu jako výsledek ontogeneze orgánů z jednotlivých zárodečných listů. 

Stupeň zastoupení jednotlivých složek označil Sheldon stupněm 1-7, stupeň 1 jako 

nevýrazné zastoupení, stupeň 7 značí zastoupení maximální. Sheldon znázornil 

jednotlivé somatotypy schematickým trojúhelníkem, kde každý úhel značí jednu 

z uvedených komponent (Vilikus, a další, 2004).

Sheldonovu metodu přijali jeho následovníci Parnell, Heathová a Carter a snažili 

se jeho metodu zdokonalit. Heathová a Carter spolu následně vytvořili konečnou verzi 

modifikované Sheldonovy metody a která je v současnosti nejpoužívanější metodou 

stanovení somatotypu. Jejich metoda určí čísla jednotlivých komponent hlavně 

antropometrickými údaji a to s přesností na 0,5 stupně. Dále škála není limitována 7 

stupni, ale je otevřená pro velmi extrémní somatotypy, takže počet možných kombinací 

je prakticky neomezený (Riegerová, a další, 2006).

Obrázek 4 Somatograf Cartera a Heathové 
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2.3.2 Měření tělesného složení

2.3.2.1 Bioelektrická impedance (BIA)

BIA je dnes metoda velmi rozšířená po celém světě. Je to metoda neinvazivní, 

relativně levná, terénní a bezpečná. Může být využita u zdravých jedinců, ale i u 

pacientů s různými klinickými diagnózami (Riegerová, a další, 2006)

Tato metoda je založena na rozdílech v šíření elektrického proudu nízké 

intenzity v různých tkáních a biologických strukturách. Tukuprostá hmota s vysokým 

podílem vody a elektrolytů je dobrý vodič, ale tuková tkáň s nízkým obsahem vody je 

spíše izolátor. Užití konstantního střídavého proudu nízké intenzity vyvolává impedanci 

kvůli šíření proudu, která je závislá na frekvenci, délce vodiče, jeho konfiguraci a 

průřezu. Velikost odporu tkáně, tzv. bioelektrická impedance je nepřímo úměrná 

objemu tkáně, přes kterou elektrický proud prochází (Thomas, a další, 1992).

Pro měření bioelektrické impedance je vyráběna řada aparatur, ve většině 

případů se využívá excitační proud 800 µA s frekvencí 50 kHz. Při odborných studiích 

je vhodnější využívat tetrapolárních přístrojů, kdy jsou k dispozici 4 elektrody – z nich 

jsou dvě umístěny na noze (hlavička 2. metatarzu a mezi kotníky) a dvě jsou umístěny 

na ruce (hlavička 3. metatarzu na hřbetu ruky a střed zápěstí) u osoby, která leží. 

V komerční oblasti se využívá bipolárních přístrojů, neboli také označovaných jako 

ruční, kdy elektrický proud prochází pouze horní částí těla nebo bipedalních, 

označované jako nožní, u kterých elektrický proud probíhá pouze dolní částí těla 

(Riegerová, a další, 2006).

Pro určení extra- a intracelulárních objemových složek vody je nutné použít 

multifunkční zařízení, se kterým lze změřit kapacitní (reaktance) i odporovou 

(rezistence) komponentu, tedy celkovou bioimpedanci. Přístroje, které měří pouze 

odporovou komponentu bioimpedance, neumí stanovit extra- a intracelulární vodní 

poměr (Bunc, a další, 1997).

Základní proměnnou, kterou BIA měří, je celková voda (TBW). Tukuprostá 

hmota (FFM je určena rozdílem mezi celkovou hmotností a hmotností tělesného tuku) 

se spočítá podle následující rovnice:

FFM = TBW . 0,732-1



33

Hodnota 0,732 (73,2%) značí průměrnou hydrataci tukuprosté hmoty u 

dospělých jedinců. U dětí je hydratace tukuprosté hmoty vyšší. Podíl objemu 

extracelulární vody (ECW) na TBW s věkem klesá, intracelulární voda (ICW) svůj 

objem zvětšuje (Riegerová, a další, 2006).

Vnitrobuněčná hmota je odvozena z FFM vztahem:

BCM = FFM . α . konstanta

V této rovnici α označuje fázový úhel, BCM zahrnuje všechny buňky, které jsou 

schopné využívat kyslík, buňky bohaté na kalcium a buňky, které jsou schopné oxidovat 

sacharidy. Zkráceně jsou to všechny buňky, které se přímo podílejí na svalové práci 

(Deurenberg, a další, 1995).

Tukuprostá hmota, která je uložená mimo buňky (ECM) je určena rovnicí:

ECM = FFM – BCM

Predikční rovnice

Princip BIA spočívá v tom, že tělo odhadujeme jako geometrické těleso – válec. 

Teorie používání predikčních rovnic pro bioelektrickou impedanci vychází ze vztahu 

pro výpočet objemu elektrického vodiče.

= × 2

L = délka vodiče

R = elektrický odpor

P = konstanta, která je určena koncentrací elektrolytů a teplotou vodiče

Objem vodiče lze získat měřením jeho délky a elektrického odporu. BIA je 

podmíněna tím, že tento vztah je aplikovatelný na lidské tělo (Roche, a další, 1996).

Jako délka vodiče je braná tělesná výška. Odhad je základní veličinou, která 

se v predikčních rovnicích užívá pro zjištění TBW, FFM a BF. Dalšími možnými 

prediktory jsou parametry lidského těla, které nahrazují vlastnosti válce. Lze sem 

zařadit výšku a hmotnost zkoumaných jedinců, věk, pohlaví, tělesné obvody a změřená 

bioimpedance, které se začleňují do predikčních rovnic podle jejich statistické 

významnosti. Pro úspěšné využití BIA metody je nezbytné úspěšné stanovení 
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predikčních rovnic, které respektují určitou populační skupinu, zdravotní stav jedince, 

věk a pohlaví. Z literatury vyplývá, že neexistuje obecná predikční rovnice (Všetulová, 

2004).

Dřívější metody měření BIA počítaly tělo jako jeden válec, mnohem přesnější je 

rozdělení těla na pět různých válců. Když je voda měřena jen s jedinou hodnotou 

impedance, vzniká větší pravděpodobnost chyby. Tělesné charakteristiky a rozložení 

hmoty jsou ovšem v pažích, nohách a trupu různé. Pokud se k těmto skutečnostem 

nepřihlíží, stoupá možnost odchylky (Biospace).

Obrázek 5 Tělo prezentované jako jeden válec a tělo rozdělené do pěti válců 
(Biospace)

Zdroje chyb bioimpedanční metody

Zdroje chyb lze rozdělit na tzv. biologickou chybu (chyba zaviněná obsluhou) a 

technickou chybu (chyba, která vychází z vlastností přístroje a měřených subjektů). 

Chyba, která je způsobená obsluhou zařízení, je u BIA poměrně nízká a závisí na 

umístění a typu použitých elektrod. Pohybuje se okolo 3% z naměřené hodnoty.

Chyby vlastní metody je možné rozdělit na chyby, které jsou spojené s užitím 

predikčních rovnic (to závisí na užití správné a vhodné rovnice) a na nepřesnostech, 

které vychází z vlastního měření. Lze je shrnout následovně:
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- chyba měřícího zařízení se pohybuje okolo 5%

- použitý typ elektrod a jejich umístění – asi 3%

- odpor při přechodu mezi kůží a elektrodou – menší než 0,5%, lze ho při 

výpočtech zanedbat

- rozdíl mezi pravou a levou stranou je asi 1-2%, proto se doporučuje měřit 

impedanci jenom na jedné straně těla, doporučuje se pravá

- vliv hydratace organismu může způsobit odchylku až 2-4%, je důležité před 

měřením kontrolovat příjem tekutin

- vodivost podložky – tato odchylka se může pohybovat mezi 1-2%, podložka 

musí být vodivá co nejméně

- měřící frekvence -  tato odchylka se může pohybovat mezi 1-2%

- aproximace lidského těla jako válce nebo více válců – může znamenat chybu asi 

1-3% (Všetulová, 2004).

Celková chyba je sice součtem chyb dílčích, ovšem v reálných podmínkách, pokud 

je kontrolován stav hydratace a pokud se použijí správné predikční rovnice, je počítáno 

s celkovou chybou okolo 5-7%, což je při měření biologických veličin tolerováno. Při 

měření je také nutné počítat s denní biologickou variabilitou, která se odhaduje na asi 

2% z naměřených hodnot (Lohman, 1992).

2.3.2.2 Měření kožních řas

Tato metoda je jednou z nejčastěji využívaných metod u nás i v zahraničí. 

K měření kožních řas se využívá speciální měřidlo – kaliper, jehož čelisti jsou při 

měření stlačovány stanovenou silou. V dnešní době existuje řada kaliperů, nejčastěji se 

užívají kalipery typu Best, Harpenden, Somet harpendenského typu, Lange, Lafayette 

nebo digitální kalipery Skyndex. K měření kožních řas standardní metodou je třeba 

velmi pečlivý zácvik postupu s přesností odečtu 0,5 mm. Palcem a ukazovákem levé 

ruky se uchopí a vytáhne na daném místě těla kožní řasa. Čelisti kaliperu umístíme 

kolmo asi 1 cm od zdvižené řasy tak, aby byly obě vrstvy kůže k sobě rovnoběžné. 

Místa měření musí být přesně daná stejně jako antropometrické body, které jsou 

definované kostrovým podkladem, protože tloušťka tukové vrstvy může velmi kolísat i 

na velmi malé ploše (Riegerová, a další, 2006).

U nás je nejvíce využívána metodika odhadu tělesného tuku ze součtu 10 

kožních řas podle Pařízkové. Odhad podílu tuku podle kožních řas stojí na dvou 

základních předpokladech:



1. tloušťka podkožní tukové tkáně je v

2. místa, která jsou zvolená pro měření tloušťky kožních řas, reprezentují průměrnou 

tloušťku podkožní tukové vrstvy 

Tyto předpoklady ovšem nebyly 

distribuce tuku se mění s věkem, v

je validita regresních rovnic platná pouze pro odhad tělesného složení z

populaci, ze které byly rovnice od

dané predikční rovnice. Rovnice pro českou pop

korelace s výsledky měření celkového depotního tuku densitometrickou metodou, ke 

které byl využit kaliper typu Best 

U obézních jedinců lze využít upravený kaliper typu Best, se kterým lze měřit 

hodnoty do tloušťky až 90 mm, které je možné nalézt u obézních

1990).

K vlastnímu měření je třeba velmi pečlivý zácvik a i u zkušených antropologů 

může být chyba měření až 5%, zároveň pravděpodobnost chyby zvyšuje u extrémně 

vysokých nebo nízkých hodnot. S

může chyba odhadu dosáhnout až

Odhad podílu tuku podle Pařízkové

Podíl tuku je vypočítán 

Obrázek 6 Body pro měření kožních řas 
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vé tkáně je v konstantním poměru k celkovému množství tuku

místa, která jsou zvolená pro měření tloušťky kožních řas, reprezentují průměrnou 

tloušťku podkožní tukové vrstvy (Pařízková, 1962).

Tyto předpoklady ovšem nebyly jednoznačně potvrzeny. Jak již bylo zmíněno, 

věkem, v závislosti na pohlaví nebo pohybové aktivitě a proto 

je validita regresních rovnic platná pouze pro odhad tělesného složení z kožních řas pro 

populaci, ze které byly rovnice odvozeny. Dále je nutné určit ty použitého kaliperu pro 

dané predikční rovnice. Rovnice pro českou populaci byly odvozeny od signifikantní 

výsledky měření celkového depotního tuku densitometrickou metodou, ke 

které byl využit kaliper typu Best (Pařízková, 1962).

U obézních jedinců lze využít upravený kaliper typu Best, se kterým lze měřit 

hodnoty do tloušťky až 90 mm, které je možné nalézt u obézních (Hainer, a další, 

ěření je třeba velmi pečlivý zácvik a i u zkušených antropologů 

může být chyba měření až 5%, zároveň pravděpodobnost chyby zvyšuje u extrémně 

vysokých nebo nízkých hodnot. S ohledem na interval spolehlivosti regresních rovnic 

může chyba odhadu dosáhnout až 9-10% (Riegerová, a další, 2006).

Odhad podílu tuku podle Pařízkové

Podíl tuku je vypočítán z regresních rovnic na základě měření deseti kožních řas.

Body pro měření kožních řas kaliperem (Vilikus, et al., 2004)

celkovému množství tuku

místa, která jsou zvolená pro měření tloušťky kožních řas, reprezentují průměrnou 

jednoznačně potvrzeny. Jak již bylo zmíněno, 

závislosti na pohlaví nebo pohybové aktivitě a proto 

kožních řas pro 

vozeny. Dále je nutné určit ty použitého kaliperu pro 

ulaci byly odvozeny od signifikantní 

výsledky měření celkového depotního tuku densitometrickou metodou, ke 

U obézních jedinců lze využít upravený kaliper typu Best, se kterým lze měřit 

(Hainer, a další, 

ěření je třeba velmi pečlivý zácvik a i u zkušených antropologů 

může být chyba měření až 5%, zároveň pravděpodobnost chyby zvyšuje u extrémně 

ohledem na interval spolehlivosti regresních rovnic 

regresních rovnic na základě měření deseti kožních řas.

kaliperem (Vilikus, et al., 2004)
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1. na hlavě – na tváři pod spánkem ve výši tragu

2. na krku – pod bradou nad jazylkou

3. na hrudníku I – v místě přední axilární řasy

4. na hrudníku II – ve střední axilární čáře ve výši 10. žebra

5. na břiše – v ¼ spojnice omphalion- iliospinale

6. na boku – nad crista iliaca

7. na zádech – pod angulus scapulae caudalis

8. na paži – nad m. triceps brachii, uprostřed vzálenosti akromion-elecranon

9. na stehně – nad patellou

10. na lýtku – pod fossa poplitea

(Vilikus, a další, 2004)

Tabulka 3 Postup výpočtu (Riegerová, et al., 2006)

Věk (roky) Pohlaví Rovnice

9 - 12
chlapci y = 1,180 – 0,069 . log x

dívky y = 1,160 – 0,061 . log x

13 - 16
chlapci y = 1,205 – 0,78 . log x

dívky dtto

17 - 45
chlapci %T = 28,96 . log x – 41,27

dívky %T = 35,572 . log x – 61,25

%T – procento tuku tělesné hmotnosti

x – součet deseti kožních řas (mm)

y – denzita

výpočet % tuku z denzity:  % =  4,201 −  3,8 3 ×
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Podíl FFM se stanoví v návaznosti na měření podkožního tuku a stanovení procenta 

tuku následovně:

% FFM = 100 - % tuku

Kg FFM = těl. hmotnost – tuk kg          =   × % 
100

(Riegerová, a další, 2006)

Další metody měření kožních řas

Metoda podle Durnina a Womersleyho (1974)

Procento tělesného tuku je odvoze ze součtu čtyř kožních řas (nad bicepsem, nad 

tricepsem, nad crista iliaca a pod lopatkou). Uplatňuje se hlavně u dětí.

Metoda podle Deurenberga a Westrate (1989)

Regresní rovnice vycházejí pouze z věku.

Metoda podle Sloana a Weira (1970)

Procento tělesného tuku je odvozeno ze součtu dvou kožních řas (nad tricepsem 

a pod lopatkou).

Metoda podle Lohmana (1992)

Procento tělesného tuku je odvozeno ze součtu dvou kožních řas (nad tricepsem 

a na lýtku).

Metoda podle Thorlanda (1984)

Pro stanovení regresních rovnic bylo použito sedm kožních řas (nad tricepsem, 

subscapulární, nad crista iliaca, nad patelou, na břiše, na lýtku a na hrudníku 

(Riegerová, a další, 2006).

2.3.2.3 Další metody odhadu tělesného složení

A) Měření tloušťky podkožního tuku

1) Radiografie – je to asi nejpřesnější metoda, umožňuje proměření průřezu svalstva a 

kosti, nejmodernější metodou je počítačová tomografie (CT).
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2) Ultrazvuk – využívá různé akustické vlastnosti tkání, na hranicích mezi tkáněmi se 

odráží ultrazvukové vlny.

3) Infračervená interakce – metoda je založená na absorpci a odrazu světla s použitím 

vlnových délek v oblasti infračerveného světla.

B) Denzitometrie – vychází ze vztahu H = denzita x objem

1) Hydrostatické vážení – objem těla je zjišťován z rozdílu hmotnosti na suchu a pod 

vodou, s korekcí na denzitu a teplotu vody v okamžiku vážení, od výsledku odečítáme 

reziduální objem plic.

2) Voluminometrie – je podobná hydrostatickému vážení, je však měřen objem 

tekutiny, který je ponořeným tělesem vytlačený.

C) Hydrometrie – tuk = hmotnost – FFM

1) Izotopy vodíku – deuterium se rovnoměrně rozpustí ve všech vodních prostorech, 

následně je využita spektometrie či plynová chromatografie.

2) Celková tělesná vodivost – měří se rozdíl vodivosti FFM a nevodivosti FM.

D) Biofyzikální metody – nutnost využití celotělových počítačů

1) Celkový tělesný draslík – vychází z poznatku, že draslík je uložen především 

intracelulárně.

2) Celkový tělesný vápník – vychází z předpokladu, že vápník je součástí kostních 

minerálů (38 – 39%).

3) Celkový tělesný dusík – umožňuje odhad svalové hmoty na základě obsahu proteinů 

s použitím matematického modelu.

E) Biochemické metody 

1) Kreatininurie – kreatinin je odpadní produkt metabolismu ve svalech a ledviny ho 

vylučují (1,2 – 1,7 g/24 hod), vyloučené množství kreatininu odpovídá množství 

svalstva

2) Celkový plazmatický kreatinin – množství kreatininu se zjišťuje přímo z krevní 

plazmy (Riegerová, a další, 2006) (Vobr, 2002).
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3 PRAKTICKÁ ČÁST

3.1 Cíle a úkoly práce

3.1.1 Cíl práce

Cílem práce je ověřit platnost metodiky stanovení množství tělesného tuku na 

rizikových partiích prostřednictvím bioelektrické impedance.

Hypotézy:

H1: Mezi poměrem pasu a boků, stanoveným bioimpedanční metodou, a poměrem pasu 

a boků, změřeným somatometrickou metodou, nastane významná korelace.

H2: Mezi množstvím útrobního tuku, změřeném bioimpedanční metodou, a tloušťkou 

kožních řas v oblasti pasu, změřené pomocí kaliperace, bude silná korelace.

Úkoly práce:

1. Studium literatury a informačních zdrojů k dané problematice.

2. Sběr dat – měření tělesného složení – somatometrie, kaliperace, bioelektrická

impedance.

3. Shromáždění získaných dat.

4. Statistické zpracování a analýza dat.

5. Vyhodnocení a diskuze nad získanými výsledky.
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3.2 Metodika práce

3.2.1 Charakteristika souboru

Výzkumný soubor našeho výzkumu tvořilo 61 dívek (n=61) ve věku od 19 do 23 

let. Všechny byly studentkami 1. ročníku České zemědělské univerzity v Praze. Projekt 

byl schválen etickou komisí dne 10.2.2012.

Tabulka 4 Charakteristika souboru

průměr směrodatná odchylka

Věk (roky) 20,2 ± 0,9

Hmotnost (kg) 61,7 ± 5,9

Výška (cm) 166,6 ± 5,3 

množství tělesného tuku (kg)* 16,6 ± 7,3

Množství tělesného tuku (%)* 25,5 ± 7,3

*Bioimpedance 

3.2.2 Metody sběru dat

Měření studentek 1. ročníku ČZU  probíhalo při praktických úlohách fyziologie 

člověka. Bylo prováděno dvěma vyškolenými pracovníky.

Ke sběru dat byly využity následující metody:

Somatometrie: měření základních antropometrických ukazatelů – hmotnost, výška, 

kaliperace (triceps, subscapulární, abdominální, c. iliaca), obvod pasu a boků.

Ke stanovení tělesné hmotnosti byla použita kalibrovaná osobní nášlapná váha 

(s přesností na 0,1 kg). Měření bylo prováděno ve spodním prádle a bez obuvi. Při 

měření tělesné výšky se měřený jedinec postavil vzpřímeně zády ke stěně, s patami a 

špičkami nohou u sebe. Měřený jedinec se dotýkal stěny patami, hýžděmi, lopatkami a 

týlem. Na temeno hlavy byl přiložen pravoúhlý trojúhelník a odečtena výška s přesností 

na 0,5 cm. K měření byl použit standardizovaný měřící pás. Obvod pasu a boků byl 

měřen standardizovaným krejčovským metrem. Obvod pasu byl měřen v nejužším místě 

trupu a obvod boků v nejširším místě boků (v místě největšího vyklenutí hýždí). 

K měření byl použit standardizovaný krejčovský metr. Následně bylo z obvodu pasu a 

buků vypočteno WHR1 a to tak, že byl obvod pasu vydělen obvodem boků.

Při měření tloušťky kožních řas byl použit kaliper typu Harpenden (Baty, 

International ldt). Na konstantních ploškách je konstantní tlak 10 p/mm2 a velikost 
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plošek je 40 mm2.  Měření řas – triceps (probíhá svisle, měří se nad trojhlavým svalem 

pažním v polovině vzdálenosti acromion-olecranon, na zadní straně paže, paže visí 

uvolněně podél těla), subscapulární (probíhá ve směru od páteře šikmo dolů v úhlu 45°, 

pod dolním úhlem lopatky), abdominální (probíhá vodorovně, měří se ve ¼ vzdálenosti 

pupek – horní přední kyčelní trn (blíže pupku), c. iliaca (probíhá podél průběhu hřebene 

kosti kyčelní, měří se v průsečíku hřebene a přední axilární čáry)

(Centrumprev.sweb.cz).

Při kaliperaci byla měřená řasa uchopena mezi palec a ukazovák ve vzdálenosti 

cca 1cm  od místa měření její tloušťky a odtáhnuta od svalové vrstvy, která leží pod ní a 

následně byla přiložena ramena kaliperu (typ Harpenden).

Bioelektrická impedance – tělesné složení bylo zjištěno metodou BIA, pomocí 

přístroje INBODY 720, což je přímo řízená segmentální bio-elektrická impedanční 

analýza. INBODY 720 využívá osmi elektrodový systém, který zvyšuje kontakt mezi 

tělem a přístrojem. Impedance byla měřena 30x šesti různými frekvencemi na každý 

z pěti segmentů (4 končetiny + trup) (Biospace). Sledované parametry byly množství a 

procento tělesného tuku a oblast útrobního tuku.

Při bioelektrické impedanci byl využit přístroj INBODY 720. Probandky byly 

předem seznámeny s následujícími pravidly:

 Nekonzumujte alkohol 48 hodin před měřením.

 Vyhněte se fyzické aktivitě 12 hodin před měřením.

 Nekonzumujte jídla a nápoje (obzvláště s obsahem kofeinu) 4 hodiny před 

testem.

 Přijďte dobře hydratovaní.

 Vyprázdněte močový měchýř 30 minut před měřením.

 Užívání diuretik může významně ovlivnit přesnost měření. V případě, že užíváte 

tuto medikaci a není pro vás její krátkodobé vynechání ohrožující, udělejte tak 

na dobu 7 dní před měřením.

 Jste-li nemocní (nachlazení, chřipka, zánět apod.), vyhněte se raději měření. 

Nemoc může ovlivnit aktuální stav hydratace a tím i přesnost měření.

 Nepodstupujte měření v období menstruace.
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Obrázek 7 INBODY 720 

Obrázek 8 Kaliper typu Harpenden 
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3.2.4 Statistické zpracování

Ze souboru bylo vyřazeno 42 probandek, u kterých nebyly z časových důvodů 

změřeny všechny požadované znaky.

K popsání souboru (kvantitativních dat) byly použity základní statistické 

charakteristiky – míra polohy (aritmetický průměr), míra variability (směrodatná 

odchylka a variační rozpětí – rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotou) a 

maximální a minimální hodnota (označuje nejnižší a nejvyšší hodnotu v celkovém počtu 

hodnot n). Při porovnávání výsledků celého souboru byla využita korelace. Korelace 

znamená vzájemný lineární vztah mezi veličinami. Míra korelace je vyjádřena 

korelačním koeficientem. Vztah mezi veličinami může být kladný nebo záporný. 

Korelační koeficient nabývá hodnot <-1; +1>. Pokud se korelační koeficient blíží -1, 

značí to nepřímou závislost, pokud se blíží +1, značí to závislost přímou. Pokud je 

korelační koeficient 0, pak mezi veličinami není žádná lineární závislost. Statistické 

vyhodnocení dat bylo vypracováno s použitím počítačového programu Microsoft Office 

Excel 2007.
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3.3 Výsledky

Souhrnný přehled naměřených hodnot je uveden v tabulce 4.

Tabulka 5 Antropometrická charakteristika souboru (n = 61)

průměr SO
variační 
rozpětí

minimální 
hodnota

maximální 
hodnota

výška (cm) 166,6 ± 5,3 24 158 182

váha (kg) 61,7 ± 5,9 32,1 53,6 85,7

množství tělesného tuku 
(kg)*

16,6 ± 7,3 34,9 5,9 40,8

množství tělesného tuku (%)* 25,5 ± 7,3 34,1 11,7 45,8

tricepsová řasa (cm) 18,7 ± 8,1 41,6 7,4 49

subscapularní řasa (cm) 15,7 ± 9,2 49 5,6 54,6

abdominální řasa (cm) 25,4 ± 10,5 46 7,6 53,6

řasa c. iliaca (cm) 25 ± 13,1 56,6 4,8 61,4

obvod pasu (cm) 75,4 ± 10,9 58 58 116

obvod boků (cm) 95,6 ± 9,1 47,5 77 124,5

obvod pasu (cm)* 80 ± 10,0 51,6 62,9 114,5

obvod boků (cm)* 93,6 ± 5,7 26,9 84,6 111,5

oblast útrobního tuku (cm2)* 71,6 ± 37,8 246,9 13,1 260,8

* bioimpedance

Oblast útrobního tuku je hodnota, která udává plochu, kde se vyskytuje útrobní 

(viscerální) tuk, pokud by byl lidským tělem veden řez v transverzální rovině ve výšce 

4. – 5. bederního obratle.

Tabulka 5 a 6 se zabývá WHR indexem (Waist-Hip Ratio) neboli indexem 

centrální obezity. Tento index je dán poměrem mezi pasem a boky. WHR1 je hodnota, 

která vychází ze somatometrického měření a WHR2 vychází z měření bioimpedancí.
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Tabulka 6 Somatometrické měření obvodu pasu a boků

průměr S0
Variační 
rozpětí

Minimální 
hodnota

Maximální 
hodnota

obvod pasu 75,4 ± 10,9 58 58 116

obvod boků 95,6 ± 9,1 47,5 77 124,5

WHR1 0,79 ± 0,065 0,3 0,64 0,94

Tabulka 7 Obvody pasu a boků měřené bioimpedancí

Průměr SO
Variační 
rozpětí

Minimální 
hodnota

Maximální 
hodnota

obvod pasu 80 ± 10,0 51,6 62,9 114,5

obvod boků 93,6 ± 5,7 26,9 84,6 111,5

WHR2 0,85 ± 0,056 0,34 0,74 1,08

Tabulka 8 Hodnoty korelačních koeficientů

korelační koeficient

WHR1/WHR2 0,57

WHR1/útrobní tuk 0,41

WHR2/útrobní tuk 0,86

abdomin. řasa/ útrobní tuk 0,63

řasa c. iliaca/útrobní tuk 0,65

množství tuku v těle/útrobní tuk 0,79

WHR1/abdomin. řasa 0,67

WHR1/řasa c. iliaca 0,69

Sledovaný soubor tvořilo 61 (n = 61) dívek, ve věku od 19 do 23 let, 

s průměrným věkem 20,2 let. Dívky byly studentkami 1. ročníku ČZU. Jejich průměrná 

výška byla 166,6 ± 5,3 cm a hmotnost 61,7 ± 5,9 kg.

Bioimpedanční analýzou bylo zjištěno, že jejich průměrné množství tělesného 

tuku je 16,6 ± 7,3 kg. Nejnižší naměřená hodnota byla 5,9 kg a nejvyšší 40,8 kg. 

V procentech je průměr 25,5 ± 7,3 %.
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Dále byla u dívek měřena tloušťka čtyř kožních řas a to tricepsová, 

subscapularní, abdominální a crista iliaca. U tricepsové řasy byla průměrná hodnota 

18,7 ± 8,1 cm s variačním rozpětím 41,6 cm. Průměr u subscapularní řasy dosáhl 

hodnoty 15,7 ± 9,2 cm s variačním rozpětím 49 cm. U abdominální řasy byl průměr 

25,4 ± 10,5 cm s variačním rozpětím 46 cm. Průměrná hodnota u řasy c. iliaca byla 25 ± 

13,1 cm s variačním rozpětím 56,6 cm.

Obvod pasu a boků byl měřen dvěma metodami. Nejdříve byl probandkám 

měřen obvod pasu a boků krejčovským metrem. Průměrný obvod pasu byl 75,4 ± 10,9 

cm a průměrný obvod boků byl 95,6 ± 9,1 cm. Průměr WHR1 (poměr pasu a boků) 

dosáhl hodnoty 0,79. Druhou metodou měření obvodu pasu a boků byla bioimpedance. 

U této metody byl průměrný obvod pasu 80 ± 10 cm a boků 93,6 ± 5,7 cm. WHR2 

dosáhl hodnoty 0,85.

Další sledovaným znakem bylo množství útrobního tuku, kde průměr byl 71,6 ± 

37,8 cm2. Zde byla nejnižší hodnota 13,1 cm2 a nejvyšší 260,8 cm2.

Graf 1 Závislost WHR1 (S) na WHR2 (BIA)
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Graf 2 Závislost množství útrobního tuku (BIA) na WHR1 (S)

Graf 3 Závislost množství útrobního tuku (BIA) na WHR2 (BIA)
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Graf 4 Závislost množství útrobního tuku (BIA) na tloušťce abdominální řasy (K)

Graf 5 Závislost množství útrobního tuku (BIA) na tloušťce řasy c. iliaca (K)
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Graf 6 Závislost množství útrobního tuku (BIA) na množství tělesného tuku (BIA)

Graf 7 Závislost WHR1 (S) na tloušťce abdominální řasy (K)
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Graf 8 Závislost WHR1 (S) na tloušče řasy c. iliaca (K)
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3.4 Diskuze

Tato práce se zabývá tělesným složením a metodami jeho stanovení, především 

metodou bioelektrické impedance. 

Naším hlavním zájmem bylo, jestli se budou lišit hodnoty zjištěné kaliperací a 

stanovením obvodových parametrů v porovnání s metodou impedanční. Zaměřili jsme 

se především na problémové partie pasu a boků.

V současné době je velmi diskutovaná vzrůstající prevalence obezity a s tím 

spojené další obtíže, především kardiovaskulární onemocnění a onemocnění 

pohybového aparátu. S tím je také spojená potřeba antropometrického vyšetření, které

by mělo být standardně prováděno u všech jedinců, ať se jedná o vyšetření preventivní 

či diagnostické (Hainer, a další, 2011).

Vzhledem ke známým faktům je informace o tělesné hmotnosti nebo BMI 

nedostatečná. Proto hlavním ukazatelem vývojového stupně, úrovně zdraví, stavu 

výživy a tělesné zdatnosti a výkonnosti je tělesné složení, ze kterého je dále odvozeno 

procento tělesného tuku ( (Pařízková, 1962). Tělesné složení je ovlivněno jak geneticky, 

tak je utvářeno i vnějšími faktory jako je pohybová aktivita, výživa i zdravotní stav 

jedince (Riegerová, a další, 2006).

Za nejpřesnější metody stanovení tělesného složení jsou považovány CT, DXA 

nebo ultrazvuk, ale použití těchto technologií je jak technicky, tak i finančně náročné a

využívají se většinou pouze pro výzkumné účely. Nedoporučují se také provádět 

opakovaně, protože je pacient vystaven, i když slabému, radiačnímu záření. Proto jsou 

v běžném prostředí nejvyužívanější metodami kaliperace a bioelektrická impedance. 

Jsou to metody neinvazivní, levné, terénní a bezpečné.

Bioimpedance je metoda založená na rozdílech v šíření elektrického proudu 

nízké intenzity v různých tkáních a biologických strukturách. V našem případě byl 

použit přístroj INBODY 720 s osmi elektrodovým systémem. Základní proměnnou, 

kterou bioimpedance měří, je celková tělesná voda. Pomocí predikčních rovnic se dále 

počítají ostatní složky. Tělo je bráno jako pěti-segmentální model.

U bioimpedanční metody může být zdrojem chyb obsluha přístroje, proto je 

důležité, aby měření prováděl zaškolený pracovník. Další zdroje chyb vychází z použití 

chybných predikčních rovnic a vlivu hydratace organismu. Pokud jsou použité 

predikční rovnice správné a u probandů je kontrolován příjem tekutin, pohybuje se 
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chyba kolem 3%. Proto byly před měřením všechny probandky poučeny o doporučeném 

režimu. Ten zahrnuje omezený příjem tekutin, pití alkoholických nápojů a nápojů 

obsahujících kofein, zvýšenou fyzickou zátěž a konzumaci jídla 3 hodiny před měřením.

U kaliperační metody se chyba pohybuje kolem 5 %, pokud jí provádí zkušený 

pracovník. Pravděpodobnost chyby se zvyšuje u extrémních hodnot – stavu vyššího 

stupně obezity nebo podváhy.

Náš výzkumný soubor tvořilo 61 dívek prvního ročníku ČZU ve věku 19 až 23 

let, takže z hlediska věku a pohlaví je náš soubor homogenní.

Graf 1 nám ukazuje závislost WHR1 na WHR2. Hodnoty WHR1 byly získány 

somatometrickým měřením a hodnoty WHR2 vycházely z bioimpedance. První 

hypotéza předpokládá silnou korelaci mezi WHR1 a WHR2. Rozdíly ale byly patrné už 

u porovnání průměrných hodnot naměřených obvodů. Po výpočtu korelačního 

koeficientu se ukázalo, že vzájemná závislost je relativně nízká (R = 0,57), což 

znamená, že se první hypotéza nepotvrdila. Podle průměru WHR1 by se probandky 

zařadily do vyrovnané distribuce tuku, ale podle průměru WHR2 by patřily přesně na 

hranici zdravotního rizika, které je spojeno s vysokým množstvím viscerálního tuku 

v těle. Toto zjištění je velmi překvapivé a v praxi to může vést při doporučení pro 

jedince k nesprávným závěrům. 

Graf 2 nám ukazuje závislost mezi WHR1 a útrobním tukem. Korelace je 

zde velmi nízká (R = 0,41). Zde se jedná o korelaci parametrů změřených dvěma 

metodami. Víme, že korelace mezi tukem v břišních partiích a viscerálním tukem je 

okolo 0,5 (Bouchard, a další, 1997). Tento výsledek se pravděpodobně více podobá 

skutečným hodnotám, protože korelace mezi WHR2 a množstvím viscerálního tuku 

(nyní tedy v rámci jedné metody) dosahovala 0,86 (graf 3). To není v souladu 

s předchozími zjištěními. Navíc přepokládáme, že vzhledem ke korelaci WHR1 a 

WHR2, musí být v rámci bioimpedančního stanovení útrobního tuku přítomna dosud 

neidentifikovatelná chyba měření.Graf 4 a 5 ukazují závislost mezi tloušťkou kožních 

řas (abdominální a c. iliaca) a útrobním tukem. Porovnáváme zde metodu kaliperace a 

bioimpedaci. Jedná se v podstatě o korelaci poměrně slabou (R = 0,63, R = 0,65), což 

může být způsobeno jednak chybou měření u kaliperační metody anebo již 

předpokládanou chybou stanovení viscerálního tuku metodou bioimpedance. Hypotéza 

2 se tedy nepotvrdila, protože jsme přepokládali korelaci silnější.
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Graf 6 ukazují závislost mezi množstvím tělesného tuku a útrobním tukem. Opět 

zde jde o jednu metodu a to bioimpedanci. Stejně jako v předchozím případě, kdy se 

měřící metody shodovaly, je zde korelace silná (R = 0,79).

Graf 7 a 8 ukazuje závislost mezi tloušťkou abdominální řasy a WHR1 (R = 

0,67) a tloušťkou řasy crista iliaca a WHR1 (R = 0,69). Korelace vychází z dvou 

různých metod, a to kaliperace a somatometrie. Výsledky jsou srovnatelné s korelací 

mezi tloušťkou řas (abdominální a crista iliaca) a útrobním tukem.   

Z předešlých výsledků vidíme, že korelace byla dobrá v případech, kdy měření 

vycházelo ze stejné metody, u odlišných metod byly výsledky relativně slabé. Je možné, 

že je to způsobeno chybou měření, ať u kaliperace nebo bioimpedance. U bioimpedance 

je možné, že probandky nedodržely režim, který minimalizuje vliv hydratace.

Po prozkoumání výsledků korelací se nabízí otázka, zda je optimální využívat 

metodu bioimpedace ke stanovení množství viscerálního tuku. Při porovnání korelací 

mezi metodami se ukázalo, že silnější korelaci mezi sebou mají výsledky z kaliperace a 

somatometrie, u bioimpedance docházelo k silné závislosti pouze při porovnání 

výsledků z jedné metody. Je možné, že měření metodou BIA provází dosud neobjevená 

chyba, která ovlivňuje výsledky. Při dalším výzkumu této metody by bylo dobré se 

zaměřit především na rozdílné výsledky WHR1 a WHR2. Dle současných zjištění by 

zřejmě bylo výhodnější v daných partiích využívat WHR nebo kaliperaci.

Optimální by bylo, kdybychom měli k dispozici ještě výsledky měření nějaké 

přesnější metody jako je například CT a následně zjistili vzájemnou závislost 

s impedancí a kaliperací.
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4 ZÁVĚR

Tato diplomová práce byla zaměřena na měření tělesného složení, především na 

podkožní a útrobní tuk v břišní oblasti bioimpedanční metodou v porovnání s metodou 

kaliperační a somatometrií.

Teoretická část byla zaměřena na definování tělesného složení, jeho modely a 

metody jeho stanovení. Dále byl charakterizován útrobní tuk a vlivy, které distribuci 

útrobního tuku ovlivňují. Také byly popsány výzkumné metody, které byly při měření 

použity.

Hlavním záměrem této práce bylo ověřit platnost metodiky stanovením množství 

tělesného tuku na rizikových partiích prostřednictvím bioelektrické impedance.

První hypotéza předpokládala, že mezi poměrem pasu a boků, stanoveným 

somatometrickou metodou, a poměrem pasu a boků, změřeným somatometrickou 

metodou, nastane významná korelace. Tato hypotéza se nepotvrdila. Rozdíly byly 

patrné už u porovnání průměrných hodnot naměřených obvodů. Toto zjištění může 

v praxi vést s ohledem na jedince k nesprávným závěrům.

Druhá hypotéza předpokládala, že mezi množstvím útrobního tuku, změřeném 

bioimpedanční metodou, a tloušťkou kožních řas v oblasti pasu, změřené v oblasti pasu, 

bude silná korelace. Ani tato hypotéza se nepotvrdila. Lze předpokládat, že to bylo 

způsobeno chybou měření u bioimpedanční metody.

Výše uvedené výsledky ukazují, že měření útrobního tuku bioimpedanční 

metodou není přesné. Lze předpokládat, že je to způsobeno nějakou zatím 

neidentifikovatelnou chybou. Dle předchozích zjištění by zřejmě bylo výhodnější při 

měření v daných partiích využívat metodu kaliperace společně se somatometrií. 
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Příloha 1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS



Příloha 2 Kompletní data skupiny 1. část

věk pohl. Výška
Norma 
váhy

Množství 
tuku v 
těle

Procento 
tuku v 
těle triceps subskap. abdomin c. iliaca

23 F 172 69,5 18,4 25,5 21,2 16,6 20,8 18,4
21 F 160 55 5,9 12,4 12,6 8,3 8,2 8
20 F 163 57,2 12,1 23,6 17 12,2 28 17,4
21 F 172 70 23,8 30,6 21 12 19,4 20,6
20 F 164 57,9 9 19,3 7,4 7,5 11,2 6,2
20 F 169 61,3 28,1 38,6 17 17,2 27 26,2
20 F 163 57,1 16,5 27,7 15,6 16,4 21,4 20,8
20 F 163 57,2 19 30,7 17,4 13,2 22,3 17
20 F 158 55,8 13,2 23,5 17,3 13,4 24,8 21
20 F 167 60,5 12,6 20,9 12,4 10,2 19,6 16,2
21 F 168 60,7 22,3 32,7 30,2 20 32,4 33,2
21 F 178 68,1 14,9 23,8 16,2 11,6 26 17
20 F 163 57,2 17,9 29,1 25 15,8 23,8 19,5
20 F 159 54,3 11 21,7 14,2 9,1 11,2 10,5
20 F 175 65,8 14 23,1 14,9 9,1 16,9 12,4
20 F 168 60,7 8,7 16,7 11 5,6 9,8 4,8
21 F 168 60,6 17,7 29,8 10,6 8,3 18,6 17,4
19 F 170 62,1 10,4 19 7,6 7,9 9,4 9,2
21 F 170 64,3 13,7 21,3 13,1 12,5 12 13,2
21 F 170 62,1 16,5 26,3 12,2 14,4 21,7 21,4
19 F 173 85,7 32,9 33,3 35 33,2 44 45,3
20 F 164 57,8 6,6 11,7 17,4 16,2 28,4 26,6
20 F 161 66,4 12 18,1 37,4 19,2 43,2 42,4
19 F 158 55,8 10,6 19 20,8 16,4 23,8 23,4
20 F 175 65,8 14,1 22,2 14,8 11,5 26 30
19 F 169 61,4 17,6 31 9,8 10,2 18,6 17,4
20 F 172 63,5 14,9 23,5 11,6 9,8 20,1 15
19 F 165 58,6 11,9 20,7 14,1 14,1 28 18,2
20 F 166 59,7 20,1 30,5 22,4 16,3 31,8 46,4
21 F 158 53,7 22,9 36,9 28 24,8 31,2 31,2
19 F 175 65,9 15,5 24 19,6 11,2 17,8 13,2
21 F 172 67,5 14 20,8 11,4 11,4 21,5 9,5
20 F 162 56,4 8,1 16,9 12,6 7,5 7,6 7,2
20 F 161 55,7 13,5 26,2 19,3 12 21,5 30,5
22 F 168 62,8 14,4 22,9 15,5 17,6 28,8 21,4
20 F 168 60,7 12,2 21,3 14,6 7,1 17,1 13,4
19 F 166 63 21,1 30,4 23 18,2 31,1 37,1
20 F 162 56,5 17,5 29,3 20,4 22,6 27,8 44,1
21 F 170 65,4 13,9 21,3 19,8 11,6 18,6 25,1
21 F 165 58,6 16,5 28,2 24,4 16,9 25,5 21,1
20 F 182 71,2 17,9 25 21 14,4 26 44
21 F 168 61,2 19,4 29,2 23,3 13,4 33 41,3



19 F 165 68,8 40,8 43,5 39,8 45,4 48 57,4
19 F 158 53,6 9,8 19,6 9 10,8 17 16,2
21 F 170 62,1 10,4 19,9 13 9,9 15,4 13,8
19 F 163 80,9 35,2 36,1 49 54,6 53,6 61,4
20 F 165 58,5 7,4 14 11,9 10,4 11,8 11,7
19 F 175 65,9 10,5 17,8 10 9,6 25,1 8,2
19 F 170 65,3 20 28,4 23,6 19 42 30,6
20 F 162 57 7,7 13,5 12 6,8 17,8 13,4
22 F 161 55,8 9,5 17,1 13,2 10,2 15,6 24
21 F 163 57,1 16,1 29,1 19,3 12,2 39,1 26,1
20 F 162 56,3 11,8 22,8 9,3 6,8 23,1 39
19 F 164 57,8 25,1 36,9 23,6 18 33,5 38,8
20 F 171 65 20,9 29,5 24,2 28,6 38 44,4
21 F 169 65,1 22,4 30,9 20 19,2 41,3 37,2
20 F 173 64,4 11 21 11 12,1 20 23,2
22 F 160 56,3 36,7 45,8 31,3 45 47,2 41,4
20 F 166 59,7 29 38,7 24,7 18,9 29,2 30
19 F 168 60,7 19 29,3 22 14 37,2 39,2
20 F 160 64,4 17,8 26,5 23 21,3 37 36



Příloha 3 Kompletní data skupiny 2. část

obvod 
pas

obvod 
bok WHR1

Oblast 
útrobního 
tuku

Obvod 
břicha

Obvod 
boků WHR2

78 107 0,728972 87,3 86,7 96,7 0,896587
58 78 0,7435897 13,1 62,9 84,6 0,743499
69 90 0,7666667 57,7 70,8 87,8 0,806378
78 101 0,7722772 88,1 91,4 100,9 0,905847
63 82 0,7682927 27,2 65,4 86 0,760465
80 106 0,754717 137,1 91,5 99,6 0,918675
76 100 0,76 85,7 79,8 91,9 0,868335
75 92 0,8152174 61,4 80,6 94,2 0,855626
75 96 0,78125 61,9 76,2 89,9 0,847608
77 96 0,8020833 39,2 76,3 92,2 0,827549
84 106 0,7924528 90,9 85,3 97,3 0,87667
72 88 0,8181818 49,5 75,1 93,2 0,805794
64 88 0,7272727 58,1 78,2 93,8 0,833689
65 79 0,8227848 76,1 72,6 86,1 0,843206
69 101 0,6831683 56 75,1 92 0,816304
63 91 0,6923077 31,4 67,4 87,2 0,772936
72 93 0,7741935 64,9 76,7 92,4 0,830087
67 91 0,7362637 38,1 70,1 89,1 0,786756
68 86 0,7906977 42,7 75,3 93,2 0,80794
70 89 0,7865169 74,5 79,4 93,4 0,850107

116 124,5 0,9317269 131,1 108,2 111,5 0,970404
71 86 0,8255814 49,9 75,9 90,5 0,838674
78 92 0,8478261 71,8 85,4 95,9 0,890511
73 95 0,7684211 42,6 75,8 91,7 0,826609
71 101 0,7029703 73,4 77 92,3 0,834236
66 98 0,6734694 138 72,5 92,4 0,784632
71 98 0,7244898 60 77,8 93,3 0,833869
73 91 0,8021978 36,8 72,9 90,6 0,804636
87 96 0,90625 88,8 84,9 95,7 0,887147
86 93 0,9247312 111,3 87,9 94,1 0,934113
68 95 0,7157895 86,4 80,5 93,3 0,862808
73 100 0,73 55,9 79,7 94,7 0,841605
60 86 0,6976744 40,3 67,5 85,2 0,792254
64 77 0,8311688 66,2 72,7 87,9 0,827076
75 97 0,7731959 73,2 78,6 92 0,854348
70 98 0,7142857 56 74,2 90,1 0,823529
80 94 0,8510638 84,5 87,4 97,2 0,899177
80 95 0,8421053 72,1 79,8 92,9 0,858988
68 90 0,7555556 50,3 78,3 93,9 0,833866
71 94 0,7553191 62,1 78 92,3 0,84507
92 105 0,8761905 80,3 82,3 96,7 0,851086
86 96 0,8958333 66,2 83,1 96,4 0,862033



102 115 0,8869565 169 107,4 111 0,967568
67 86 0,7790698 35,4 69,3 87,2 0,794725
66 84 0,7857143 51,3 69,1 87,6 0,788813

107 114 0,9385965 260,8 114,5 106,3 1,07714
63 99 0,6363636 63,3 70,8 85,6 0,827103
77 97 0,7938144 50,8 73,2 90,4 0,809735
83 98 0,8469388 68,3 84,9 98,2 0,864562
74 93 0,7956989 42,5 75,2 90,9 0,827283
65 91 0,7142857 39,3 74,3 88,9 0,835771
70 86 0,8139535 49,4 75,6 91,1 0,829857
67 84 0,797619 47 71,5 88 0,8125
86 102 0,8431373 56,4 86,6 99,7 0,868606
81 110 0,7363636 103,8 88,5 97,1 0,911432
84 105 0,8 61,6 87,1 99,4 0,876258
70 89 0,7865169 42,6 67,4 87,7 0,768529
97 109 0,8899083 104,3 100,4 107,2 0,936567
79 105 0,752381 99,9 90,3 101,4 0,890533
78 101 0,7722772 88 83 94,5 0,878307
80 100 0,8 93 86,5 94,9 0,911486


