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Abstrakt 

Název:  

Referenční hodnoty síly stisku ruky u seniorů v České republice 

Cíle:  

Cílem práce bylo vytvořit referenční hodnoty pro sílu stisku ruky a pro sílu stisku 

korigovanou BMI u seniorů na 50 let v České republice. 

Metody:  

K výpočtu referenčních hodnot síly stisku ruky a síly stisku korigované BMI byla 

použita data získaná z mezinárodního projektu Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe (SHARE). Referenční hodnoty byly založeny na percentilovém 

rozložení v závislosti na věku a pohlaví, kromě toho byly vytvořeny percentilové 

nomogramy.  

Výsledky:  

Výzkumný soubor tvořilo celkem 1 787 mužů průměrný věk 64,5 ±8,8 a 2 207 žen 

průměrný věk 64,3 ±8,9 let z České republiky. Muži v obou proměnných dosahovali 

vyšší hodnoty než ženy. Jak u žen, tak u mužů výkony v obou proměnných kontinuálně 

klesaly s věkem.  

Závěry:  

Vytvořené referenční hodnoty mohou sloužit jako základní ukazatel při hodnocení 

fyzické kondice u seniorů v České republice. 

Klíčová slova: fyzická výkonost, stařecká křehkost, sarkopenie 

 



Abstract 

Title:  

Reference values of hand grip strength in older people in the Czech Republic 

Objectives:  

The main aim was to establish reference values for handgrip strength and grip strength 

adjusted by BMI in the elderly over 50 years old in the Czech Republic. 

Methods:  

Data obtained from the Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE) 

was used to calculate reference values for handgrip strength and grip strength adjusted 

to BMI. The reference values were based on percentile distributions depending on age 

and gender; additionally percentile nomograms were created. 

Results:  

The research sample consisted of 1,787 men (average age 64.5 ± 8.8) and 2,207 women 

(average age 64.3 ± 8.9 years) from the Czech Republic. Men achieved higher values 

than women for both variables, which continuously decreased with age in both genders.  

Conclusion:  

Those reference values could serve as key indicators for evaluating the physical fitness 

of seniors in the Czech Republic. 

Key words: physical performance, frailty, sarcopenia 
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1 Úvod 

Nedostatek pohybu a s ním spojená ztráta schopnosti produkovat svalovou sílu 

začíná být celosvětovým fenoménem. Právě seniorské populace se tento fenomén týká 

velmi palčivě. Důsledkem hypokineze bývají pro tento věk mnohdy typické stařecké 

choroby, jako jsou stařecká křehkost či sarkopenie a s nimi spojené snížená mobilita či 

nedostatečná soběstačnost. Z hlediska udržení si soběstačnosti i v pozdním věku je 

pohyb bezesporu stěžejní. Proto je důležité se stále pohybovat, samozřejmě přiměřeně 

ke svému věku a možnostem, a udržovat si tak fyzickou kondici na dostatečné úrovni, 

dostatečné k udržení nejvyšší kvality života. Z hlediska prevence nemocí spojených 

s oslabením pohybového aparátu je neméně důležitá rovněž správná diagnostika, 

pomocí které lze včas identifikovat ohroženého jedince. K rychlé a relativně přesné 

diagnostice byla doporučena síla stisku ruky, jako rychlé a nepříliš nákladné řešení. Síla 

stisku ruky u seniorů významně koreluje s celkovou silou i fyzickou výkonností 

(Bohannon, 2008).  

 Cílem této práce bylo vytvořit normativní hodnoty síly stisku ruky spolu  

ve srovnání s BMI pro seniorskou populaci v České republice ve věku nad 50 let.  

Pro tyto účely byla použita data z mezinárodního výzkumného projektu Survey of 

Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), kterého se zúčastnila i Česká 

republika. Do analýzy byla zahrnuta data celkem 3 994 probandů a z toho bylo 1 787 

mužů a 2 207 žen.   
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2 Teoretická východiska  

2.1 Stárnutí a stáří  

 Stárnutí je proces, kdy dochází k zhoršení fungování organismu z hlediska věku, 

naopak stáří je označení pro pozdní fázi ontogeneze (Kalvach, 2004). 

  

2.1.1 Stárnutí  

 Stárnutí (involuce) je univerzální proces, který zasahuje živou hmotu. Začíná už 

v době početí, ale skutečně se začne projevovat až když je dosáhnuto sexuální 

dospělosti, při které dochází k poklesu jednotlivých funkcí. Involuce není dosud 

jednoznačně definována a popisuje se tak podle jednotlivých projevů a vlastností 

(Hocman, 1981). 

 Stárnutí je spojeno s vyšším výskytem chyb, zhoršuje fungování organismu, 

odolnost, přizpůsobivost i regulační schopnosti (Kalvach, 2004). 

 Podle Pacovského (1994) je stárnutí určeno souhrnem genetických faktorů  

a vlivy prostředí, které na člověka působí celý život a někdy se proces stárnutí označuje 

jako gerontogeneze. 

 

2.1.2 Biologické stárnutí  

  Poznatky, které známe o biologickém stárnutí, můžeme podle Pacovského 

(1994) shrnout do této podoby: 

 1) úbytek kostní a svalové hmoty - pokles tělesné síly, 

 2) zhoršení či ztráta kognitivních funkcí, 

 3) pokles funkce zevních smyslů - zrak, sluch, čich, chuť, hmat, 
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 4) snížené prokrvení důležitých orgánů, 

 5) zvýšená dehydratace, 

6) změna imunitních mechanismů, které zapříčiňují snížení imunity a zvýšenou       

          tvorbu autoprotilátek, 

7) dochází k úbytku motoneuronů, který vede ke zpomalení celkového pohybu, 

 8) pokles adaptačních schopností a odolnosti k zátěžím. 

 

2.1.3 Stáří  

 Stáří je označení pro pozdní fáze ontogeneze. Jde o projev involučních změn 

funkčních i morfologických změn, které vedou k typickému obrazu označovanému  

jako stařecký fenotyp. Ten je ovlivňován prostředím, zdravotním stavem, životním 

stylem, sociálně ekonomickou a psychickou stránkou a schopností adaptovat se  

na prostředí a roli v životě (Kalvach, 2004). 

 Podle Pacovského (1994) je stáří poslední vývojovou částí života a jeho kvalita 

je dána celým průběhem předcházejícího života. Ovšem neexistuje obecná definice 

stáří. Proto je jeden z nejdůležitějších ukazatelů stárnutí a stáří věk. 

 

2.1.4 Kalendářní stáří  

 Je jednoznačně vymezitelné a opírá se o datum narození. Podle Pacovského 

(1994, str. 13) můžeme věk rozdělit takto:  

1) 45-59 let - střední věk, 

  2) 60-74 let - vyšší věk, 

  3) 75-89 let - stařecký věk, 
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  4) 90 let a více je dlouhověkost. 

Kalvach (2004, str. 47) potvrzuje, že kalendářní stáří je jednoznačně 

vymezitelné, avšak jeho rozdělení je trochu rozdílné: 

1) 65-74 let - mladí senioři, 

  2) 75-84 let - staří senioři, 

  3) 85 a více let - velmi staří senioři. 

 

2.1.5 Psychické stáří  

 Je dáno několika faktory. Například funkčními změnami přirozeného stárnutí, 

rysy osobnosti daného jedince či reakcí člověka na stáří. Ovšem důležité je také brát 

v potaz subjektivní pocit člověka o tom, jak starý se cítí (Pacovský, 1994). 

 

2.1.6 Sociální stáří  

 Sociální stáří vyjadřuje změnu sociálních rolí a potřeb, finanční soběstačnosti  

a stylu života. Dochází tak k poklesu životní úrovně, ke ztrátám náplně života, 

společenského kontaktu, k segregaci a diskriminaci (Kalvach, 2004). 

 

2.1.7 Nejčastější stařecké problémy 

 Podle Havlíčkové a kol. (1999) patří mezi nejčastější problémy seniorů úbytek 

aktivní svalové hmoty (ATH) jež je spojená se sarkopenií, stařecká osteoporóza,  

která úzce souvisí s křehkostí a malnutrice, jež má velký podíl na sarkopenii, adaptaci  

na okolní prostředí, psychiku a celkovou kondici jedince. 
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2.2 Kosti, klouby a svaly 

 Podle Dimona (2009) je z hlediska anatomie pohybového aparátu největší 

pozornost na svaly a kosti. Dále pak kosti svými spojeními vytvářejí klouby.  

Z toho vychází, že hlavním strukturami, kterými se na pohybovém aparátu člověka 

musíme zabývat, jsou kosti, klouby a svaly.  

 

2.2.1 Kosti 

 Vývojem, stavbou a popisem kostí a kostry člověka se zabývá věda, které se říká 

osteologie. Kost se vždy účastní pohybu, byť pasivně a každý pohyb má na kost a celou 

kostru vliv. Skelet tak plní několik základních funkcí (Dylevský, 2009): 

 jako opora, 

 jako ochrana - lebka či pánev, 

 funkce pák - kolena, loket, 

 zásoba minerálů, 

 tvůrce krve, 

 zdroj energie. 

 Kosti v těle vytvářejí kostru našeho těla a zároveň působí jako páky,  

které se pohybují pomocí svalů. V našem těle se vyskytují kosti různých tvarů  

a velikostí. Například dlouhé kosti mají funkci hlavně pro pohyb, krátké kosti jsou silné 

a pevné, a ploché kosti jsou ochranné nebo mají širokou plochu pro upínání některých 

svalů, jako jsou například ramenní lopatka či lebka (Dimon, 2009). 

2.2.2 Klouby 

 Podle Dylevského (2009) je kloub pohyblivé, dotykové spojení dvou nebo více 

kostí a kontaktní plochy jsou obaleny chrupavkou. Mezi kostmi je štěrbina  

neboli kloubní dutina a konce kostí jsou spojena kloubním vazivem. 
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 Tuto definici potvrzuje i ve své knize Čihák (2001), který uvádí, že kloub je 

pohyblivé spojení dvou (a v jiných případech i více) kostí, které jsou uvnitř vazivového 

pouzdra a dotýkají se plochami, jež jsou obaleny chrupavkou. Styčné plochy těchto 

kloubů, jsou utvářeny tak, že jedna z nich je kloubní jamka a druhá kloubní hlavice.  

2.2.3 Svaly  

 V našem těle se nachází okolo 600 svalů. Svaly u žen dosahují okolo 32% 

celkové hmotnosti a u mužů je to až 36% hmotnosti. Ačkoliv u trénovaného sportovce 

(např. atleta), můžou svaly tvořit až 45% celkové hmotnosti. Dalších 56% svalstva 

člověka je ukryto v dolních končetinách, 28% v horních končetinách a 16% připadá  

na trup a hlavu (Čihák, 2001). 

 Svaly jsou upnuty ke kostem a svou kontrakcí působí pohyb. To znamená,  

že kosti jsou páky a svaly síla, jež je uvádí do pohybu a společně tak provádí pohyby. 

Svaly jsou také považovány za druh pojivové tkáně (Dimon, 2009). 

 Největší část svalové hmotnosti tvoří kosterní svalstvo a spolu s pasivní 

pohybovou složkou, která je tvořena kostrou, jejími vazy a klouby, společně vytvářejí 

jednotný funkční celek (Bartůňková, 2013). 

 Podle Rokyty (2000) se vyvinuly 3 typy svalstva: kosterní (neboli příčně 

pruhované), hladké a srdeční. 

 Toto potvrzuje i Dimon (2009), který uvádí, že příčně pruhované neboli kosterní 

svaly jsou upínány ke kostem a asistují, či samostatně vykonávají pohyb části těla.  

Tato svalovina je ovládána vůli, to znamená, že můžeme řídit její činnost. Hladká 

svalovina je obsažena například ve stěnách žaludku a střev, a srdeční svalovina pumpuje 

krev do celého těla a není ovládána vůli. To značí, že není možné ovládat její činnost. 

 Svaly můžeme rozlišovat i podle řízení jejich činnosti a podle Dylevského 

(2006) si vztahy mezi jednotlivými typy svalové tkáně uvedeme v Tabulce č.1. 
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Tabulka 1 Vztahy mezi jednotlivými typy svalové tkáně (Dylevský, 2006) 

 Příčně pruhované Srdeční Hladké 

Stah nejrychlejší rychlejší pomalý 

Spojení mezi vlákny není je je 

Aktivita svalu 
pouze po přenosu 

nervem na sval 

bez účasti nervového 

podnětu 

i bez účasti 

nervového podnětu 

Práce svalu 
tetanický stah 

vyšší frekvence 

zákon 

„Vše nebo nic“ 

tetanický stah 

nižší frekvence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



19 

 

2.3 Síla stisku ruky (Hand grip strength) 

 Pfeiffer (1990) napsal, že dynamometry používáme pro hodnocení síly  

a jejichž funkcí je převádět pracovní výkon na číselné hodnoty.  

 Dynamometrie je způsob měření síly, kterou je schopen člověk působit na dané 

těleso po určitou dobu. Izometrická dynamometrie je svalová kontrakce, při níž dochází 

k nárůstu svalového napětí, sval nemění svoji délku a externí mechanická práce je 

nulová (Dynamometrie, internetový zdroj). 

 Podle Rokyty (2000) se měření síly svalových skupin na našem těle včetně síly 

stisku ruky nazývá dynamometrie. Nejčastěji se využívá pro měření statické izometrické 

síly.   

 Měření síly stisku ruky je nejjednodušší metoda pro posuzování svalové funkce. 

Je totiž spolehlivá a snadno se provádí jak u dětí, dospělých, tak i u seniorů.  

Toto měření nám pomáhá určit oslabení daného jedince či nerovnováhu  

mezi jednotlivými svaly. Do různých testů je toto měření zařazováno hlavně pro svou 

jednoduchost (Pavlík, 1996). 

 Svalovou sílu měříme proto, abychom mohli posoudit funkční stav svalové tkáně 

a zhodnotit tak závažnost klinického stavu jedince. V období stáří dochází ke snížení 

svalové síly v důsledku sarkopenie. Pro seniory, kteří trpí malnutricí, může být  

při prohlubující se sarkopenii pokles svalové síly ještě výraznější a rychlejší.  

Pro posuzování síly se nejčastěji používá ruční dynamometr, který měří sílu stisku ruky 

(hand grip). Ovšem nevýhodou tohoto měření může někdy být výskyt určitých nemocí 

např. revmatické onemocnění kloubů na ruce a tudíž neschopnost stisknout dynamometr 

maximální silou či pouhá nespolupráce seniora s daným odborníkem (Navrátilová et al., 

2000).  
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2.3.1 Druhy dynamometrů 

Rozdělení dynamometrů lze udělat několika způsoby:  

1) podle počtu měřených složek síly 

a.  jednosložkové, 

b. dvousložkové, 

c. třísložkové a pro měření točivých momentů, 

2) podle aplikované měřící metody  

a.  mechanické, 

b. hydraulické, 

c. pneumatické, 

d. elektrické a optické. 

Nás budou zajímat hlavně mechanické. U těchto dynamometrů dochází 

k přenosu síly přímo na číselný ukazatel. Uvnitř dynamometru dochází ke stlačení 

pružin, kroužků, třmenů a dalších mechanických částí a to pomocí síly,  

která je pak přenášena právě na číselný ukazatel. Síla se udává v Newtonech (N). 

Mechanické dynamometry jsou jednoduché a spolehlivé a vyznačují se poměrně stálou 

přesností. Nevýhodou může být náchylnost na okolní teplotu či únava materiálu  

(Přímé měření sil a momentů, internetový zdroj). 

 Na Obrázku č.1 si ukážeme ruční mechanický dynamometr Takei 5401 

s digitálním displejem, který se používá na UK FTVS. 
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Obrázek č.1 Dynamometr Takei 5401 

zdroj http://www.cartwrightfitness.co.uk/takei-5401-hand-grip-dynamometer/ 

 

2.4 Tělesné složení  

Důležitou částí vyšetření výkonnosti organizmu je jeho tělesné složení. Důležitý 

význam má především při vyšetření některých nemocí jako jsou např. obezita  

či kardiovaskulární nemoci (Pařízková, 1962). 

 Havlíčková a kol. (2006) uvádí, že tělesná hmotnost je odrazem stravovacích 

zvyklostí jedince. Je určena individuálně a může být ovlivněna mnoha faktory,  

jako jsou věk, pohlaví, tělesná aktivita či dědičnost. Riziko nemoci spojené s tělesným 

složením se zvyšuje s rostoucí hodnotou tělesného tuku. 

 Dle Riegerové a kol (2006) rozlišujeme dva modely tělesného složení a to jak 

chemický, kde je tělo tvořeno sacharidy, tuky, bílkoviny, vodou a minerály, 

tak anatomický, kde se tělo skládá z tukové tkáně, svalstva, kostí, vnitřních orgánů  

a ostatní tkáně. 
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2.5 Tělesná výška a váha 

 Základními antropomotorickými charakteristikami tělesného růstu jsou hmotnost 

a tělesná výška. 

 

2.5.1 Body mass Index (BMI) 

 Mezi nejvíce používané indexy tělesné hmotnosti patří antropomotorický index 

BMI. Je také někdy nazýván jako Quetelův index, který ho v 19. stol. popsal. Jedná se  

o hodnotu, která vypovídá o tělesné hmotnosti vzhledem k výšce jedince (Hronek a kol., 

2013). 

 Na světě je mnoho indexů, které ukazují na správné hodnoty tělesné hmotnosti 

z hlediska zdraví. Jedním z nejpoužívanějších a nejjednodušších je BMI. Optimální 

BMI hodnoty pro muže jsou v rozsahu 21,9-22,4 kg.m-2 a pro ženy 21,3-22,1 kg.m-2. 

Hodnoty, které jsou u mužů vyšší než 27,8 kg.m-2 a u žen vyšší než 27,3 kg.m-2,  

jsou zvýšeným předpokladem pro různé nemoci jako jsou nemoci srdce, vysoký tlak  

či diabetes (Havlíčková a kol.2006). 

Vzorec pro výpočet BMI: tělesná váha (kg) / tělesná výška2 (m) 

 

2.5.2 BMI klasifikace 

 Pro klasifikaci vypočtené hodnoty BMI se používá Tabulka č.2 vytvořená 

Světovou zdravotnickou organizací WHO (kalkulačka BMI, internetový zdroj) 
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Tabulka č.2 Hodnoty BMI podle WHO 

kg stupeň 

< 18,5 podváha 

18,5-24,99 optimální váha 

25-29,99 nadváha 

30-34,99 obezita 1. stupně 

35-39,99 obezita 2. stupně 

> 40 obezita 3. stupně 
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2.6 Sarkopenie 

Podle Rosenberga (1989,1997), který navrhl termín sarkopenie jako odvození 

z řeckých slov sarx (maso) a penia (ztráta), je to proces, při kterém s přibývajícím 

věkem dochází u člověka k progresivnímu poklesu kosterního svalstva,  

jehož důsledkem může být snížení pevnosti a funkčnosti pohybového aparátu. Tuto 

definici potvrdili i Morley et al., (2001), kteří popsali sarkopenii jako ztrátu kosterní 

svalové hmoty a síly. Nicméně správná definice, vhodná pro použití ve výzkumu  

a klinické praxi, stále chybí. 

 Hlavními rizikovými faktory, které ovlivňují průběh sarkopenie, jsou věk, 

pohlaví a pohybová aktivita. Při špatném průběhu může docházet ke zhoršení kvality 

života, k tělesnému postižení nebo, v krajních případech, k smrti.  

 Úbytek svalové hmoty může být spojen se zvýšením tělesného tuku,  

což znamená, že i přes stálou tělesnou hmotnost dojde ke snížení svalové síly. Existuje 

důležité spojení mezi nečinností a úbytkem svalové hmoty. To poukazuje na to,  

že pohybová aktivita by měla být ochranným faktorem a prevencí proti nástupu 

sarkopenie. Další důležitou prevencí by měla být správná výživa jedince, která zajistí 

organismu ty správné živiny (Santilli et al., 2014). 

 Cruz-Jentoft (2010) uvádí, že sarkopenie je stav způsobený mnoha příčinami. 

Nejen, že se objevuje u starších osob, může se také vyvinout u mladších jedinců jako je 

tomu např. u demence či osteoporózy. V některých případech se dá sarkopenie jasně  

a zřejmě identifikovat. V ostatních případech není příčina jasná.  

 Pro určení sarkopenie je důležité zahrnout více faktorů a nejen objem svalové 

hmoty a svalovou sílu. Potom by totiž definice mohla mít omezenou klinickou hodnotu. 

Někteří argumentovali, že pojem dynapenie, což znamená věkem ztráta svalové síly, 

která není způsobená neurologickými nebo svalovými chorobami, je vhodnější termín, 

ale sarkopenie je již všeobecně uznávaný termín a mohlo by to vést ke zbytečnému 

zmatku (Clark a Manini, 2008).  

 Podle Cruze-Jentofta (2010) lze sarkopenii rozdělit jako primární a sekundární. 

Primární se vyznačuje tím, že je zde příčinou pouze stárnutí jako takové,  
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zatímco sekundární je tzv. multi-faktoriální. Prakticky to znamená, že je zde více 

faktorů, které ovlivňují sarkopenii. Mohou to být např. životní styl, špatné funkce 

jednotlivých orgánu či špatná výživa. Je tedy velmi pravděpodobné, že většina seniorů 

bude mít spíše tu sekundární. 

 

2.7 Křehkost (frailty) 

 Do dnešní doby nemá v české lékařské terminologii tzv. „stařecká křehkost“  

(z angl. frailty) vhodný termín. Křehkost je zapříčiněna jak poklesem funkcí 

jednotlivých orgánu, tak úbytkem svalové a kostní hmoty, zhoršením pohyblivosti, 

snížením svalové síly, vytrvalosti a koordinace (Topinková, 2005). Důsledkem 

fyziologických a chorobných změn v období stáří, je narušené vzájemné působení 

s okolím. Nejčastějšími známkami křehkosti jsou pády a zmatenost (Schuler a Oster, 

2010). 

 Podle Kalvacha a Holmerové (2008) je geriatrická křehkost jen obtížně 

definovatelná. Jde o pokročilou fázi v procesu stárnutí, kdy dochází k poklesu 

potenciálu zdraví. Geriatrická křehkost je klinicky a funkčně závažný pokles potenciálu 

zdraví (zdatnosti, odolnosti, schopnosti se adaptovat) převážně v pokročilém období 

stáří. Dochází k nepříznivé prognóze a to především ke ztrátě soběstačnosti, mobilitě, 

k výskytu chorob i úrazů. Příčina křehkosti je ovlivněna mnoha faktory a u každého 

jedince probíhá jinak. Podílejí se na ní především: 

  • biologické stárnutí, 

  • choroby, nežádoucí účinky léků, 

  • životní způsob (ztráta kondice, špatná výživa), 

  • psychosociální faktory, 

  • náročné prostředí pro,  

  • genetická predispozice. 
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 Podle Friedové (2001) lze geriatrickou křehkost diagnostikovat pokud jedince 

postihují alespoň 3 z následujících 5 znaků: 

  • nechtěný úbytek tělesné hmotnosti minimálně o 4,5 kg/rok,  

  • pacient se cítí unavený, vyčerpaný, 

  • svalová slabost, nízké hodnoty stisku ruky, 

  • pomalá chůze, 

  • hypomobilita. 

 Pro prevenci geriatrické křehkosti je důležité dostatečná informovanost seniorů, 

jejich aktivní přístup, pravidelné sledování a posuzování rizikových osob a včasné 

zahájení všech možných prostředků pro předejití či nastoupení této nemoci (Kalvach, 

Holmerová, 2008). 

 

2.8 Podvýživa (malnutrice) 

 Podvýživa, nebo-li malnutrice, je stav, při kterém dochází k nedostatku živin 

důležitých pro stavbu nebo správnou funkci těla. Mluvíme zde o základních živinách, 

jakými jsou bílkoviny, sacharidy, tuky a také makro- a mikronutrientů. Důležitými 

mikronutrienty jsou minerály draslík, magnezium a sodík. Mikronutrienty jsou látky, 

které naše tělo přijímá v menším množství, ale jsou pro nás velice důležité až 

nepostradatelné a jsou jimi vitamíny a stopové prvky, které si tělo není schopno samo 

vyrobit. Podle nedostatků, které zjistíme, rozdělujeme manutrici na proteinovou  

a energetickou.  

 Energetická malnutrice je způsobena vyšším výdejem energie, než je její přísun. 

Bývá to často způsobeno pohybovou aktivitou či nemocí. 

 Proteinová malnutrice je nedostatečný přísun bílkovin do těla či odčerpání 

rezervy těla pro jiné účely, které bylo způsobené katabolickými procesy (Šenkýřová, 

2009).  
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 Podle Strattona et al. (2009) malnutrice znamená, že je to stav nedostatku, 

přebytku nebo nerovnováhy energie, bílkovin a dalších živin, které způsobují nežádoucí 

účinky na formu těla, na jeho funkci a klinické výsledky. 

 Podvýživa je jednou z nejdůležitějších podmínek, které negativně ovlivňují 

zdraví a nutriční stav u populace nad 65 let a bylo nedávno prokázáno, že bývá příčinou 

předčasného úmrtí (Soderstrom et al., 2014). 

 Vznik podvýživy má obvykle hodně příčin:   

  • neadekvátní příjem potravy (resp. energie a kvalitních bílkovin): diety,  

   anorexie, chronická onemocnění, orgánové insuficience, mentální 

   anorexie, léky, 

  • poruchy trávení: resekce žaludku, pankreatikobiliární nedostatečnost,  

   enzymové deficity, 

  • poruchy vstřebávání: enteropatie, krátké střevo, píštěle,  

  • zvýšené ztráty: rozsáhlé rány, popáleniny, píštěle, nefrotický syndrom,  

  • snížený anabolizmus: chronická onemocnění: jaterní, ledvinová   

   nedostatečnost, 

  • zvýšený katabolizmus: sepse, popáleniny, trauma, operace, diabetes  

   mellitus, nádory, rozsáhlé proleženiny (Šenkýřová, 2009). 

 

 

 
 
 



28 

 

3 Metodologie 

 

3.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor byl tvořen účastníky mezinárodní studie nazvané Survey of 

Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), pro účely práce byla vybrána  

4. vlna (DOIs: 10.6103/SHARE.w4.111), více informací o metodách SHARE popisuje 

Borsch-Supan et al. (2013). Pro účely této práce bylo zařazeno celkem 3 994 probandů 

(1 787 mužů a 2 207 žen) starších 50 let, žijících v České republice.  

 

3.2 Sběr dat 

 Síla stisku ruky byla měřena pomocí handheld dynamometru  

(Smedley, S Dynamometer, TTM, Tokyo, 100 kg). Probandi byli instruováni  

o možnosti zaujmout polohu ve stoji nebo v sedu. Úhel v loketním kloubu činil 90°  

a zápěstí v neutrální poloze (Andersen-Ranberg, Petersen, Frederiksen, Mackenbach, & 

Christensen, 2009). Pro tuto analýzu byla použita pouze data probandů měřených  

ve stoji. 

 

3.3 Analýza dat 

 V prvním kroku byla data očištěna od neúplných či zjevně skreslených údajů. 

Následně byly vymazány odlehlé hodnoty ±3 směrodatné odchylky dle proměnné BMI. 

V dalším kroku byla provedena deskriptivní analýza dat v rámci, které byla testována 

normalita rozdělení dat Kolmogorov-Smirnovým a Shapiro-Wilkovým testem. 

V deskriptivní statistice byly vypočítány medián a mezikvartilové rozpětí (IQR), 

vzhledem k tomu, že u většiny dat byla zamítnuta hypotéza o normálním rozdělení.  

Pro obě hlavní závisle proměnné - maximální stisk ruky a stisk ruky/BMI byly 

vytvořeny histogramy dle pohlaví, tak aby bylo názorně prezentováno rozložení obou 
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proměnných. Dále byly vytvořeny bodové grafy závislosti hlavních závisle proměnných 

na věku dle pohlaví a byly vypočítány koeficienty determinace (R2). V rámci dalších 

analýz byl soubor v závislosti na pohlaví rozdělen do osmi věkových kategorií. Byly 

sestaveny krabicové grafy pro každou věkovou kategorii a následně byly odstraněny 

odlehlé hodnoty pod 1,5 IQR spodního kvartilu a nad 1,5 IQR horního kvartilu v každé 

věkové kategorii. Dále byly vytvořeny grafy chybových úseček 95% konfidenčního 

intervalu pro obě proměnné, tak aby bylo možno názorně posoudit průběh závislosti 

obou proměnných na věkových skupinách. Následně byly vytvořeny percentilové 

nomogramy (10, 25, 50, 75, 90 percentil) a vypočteny jednotlivé percentily pro každou 

věkovou skupinu zvláště. Všechny statistické výpočty byly provedeny ve statistickém 

programu IBM SPSS Statistics 22 a percentilové nomogramy byly vytvořeny pomocí 

Lambda-Mu-Sigma (LMS) metody v programu LMSChartMaker Pro Version 2.54, 

Medical Research Council, London, UK (Cole & Green, 1992). 
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4 Výsledky 

 Výzkumný soubor tvořilo celkem 1787 mužů průměrný věk 64,5 ±8,8  

a 2207 žen průměrný věk 64,3 ±8,9 let z České republiky. Popisná statistika je uvedena 

v Tabulce č.3. Normalita dat u obou hlavních závisle proměnných byla zamítnuta 

(Tabulka č.4). Rozložení dat závisle proměnných je dobře patrné na Obrázcích č.2  

a č.3. Na Obrázcích č.4 a č.5 znázorňujících vztah závislosti mezi hlavními 

proměnnými a věkem je patrna vysoká heteroskedasticita. Koeficienty determinace jsou 

relativně nízké ve všech případech, což je vzhledem k vysoké heteroskedasticita dat 

pochopitelné. Nejtěsnější závislost vykazoval vztah mezi maximálním stiskem ruky  

a věkem u mužů R2 = 0,201.     

 

Tabulka č.3 Popisná statistika sledovaného vzorku 

 Ženy Muži 

  N = 2 207 N = 1 787 

Věk (roky) 63,3 (12,6) 63,5 (12,4) 

Hmotnost (kg) 73,0 (16,0) 85,0 (17,0) 

Výška (cm) 165 (8) 176 (8) 

Body mass index (kg/m
2
) 26,7 (6,0) 27,4 (5,0) 

Maximální stisk ruky (kg) 28,0 (8,0) 45,0 (12,0) 

Stisk ruky/BMI (kg/kg/m
2
) 1,03 (0,4) 1,62 (0,5) 

 

Tabulka č.4 Test normality dat 

 

  
Pohlaví 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Maximální stisk ruky 
Muži 0,051 1787 0,000 0,996 1787 0,000 

Ženy 0,046 2207 0,000 0,997 2207 0,000 

Stisk ruky/BMI 
Muži 0,020 1787 0,081 0,996 1787 0,000 

Ženy 0,043 2207 0,000 0,988 2207 0,000 
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Obrázek č.2 Histogram rozložení dat maximálního stisku ruky 

 

 

Obrázek č.3 Histogram rozložení dat stisk ruky/BMI 
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Obrázek č.4 Závislost mezi věkem a max. stiskem ruky 

 

 

 

Obrázek č.5 Korelace mezi věkem stiskem ruky/BMI 
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Krabicové grafy po odstranění odlehlých hodnot znázorňují relativně lineární 

trend u obou proměnných, který je sestupný s věkem. U stisku ruky/BMI je tento trend 

zcela zjevně plynulejší (Obrázek č.6 a č.7). 

 

Obrázek č.6 Krabicový graf maximálního stisku ruky dle věkových kategorií 

 

Obrázek č.7 Krabicový graf stisku ruky/BMI dle věkových kategorií 
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Stejné charaktery vykazují rovněž grafy chybových úseček na Obrázcích č.8  

a č.9. 

 

 

Obrázek č.8 Graf chybových úseček maximálního stisku ruky dle věkových kategorií 

 

 

Obrázek č.9 Graf chybových úseček stisku ruky/BMI dle věkových kategorií 
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Percentilové nomogramy závislosti obou proměnných jsou znázorněny  

na Obrázcích č.10 a č.11. Medián výkonu maximální síly stisku ruky u mužů  

ve věkové kategorii nad 85 let jsou totožné s mediánem výkonu žen ve věkové kategorii 

50-55 let. Podobný trend je patrný rovněž u stisku ruky/BMI (Tabulka č.7 a č.8 ). 

 

 

Obrázek č.10 Percentilový nomogram maximálního stisku ruky dle věku 

 

 

Tabulka č.5 Percentily max. stisk ruky ženy 

  50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 ˃85 

90 38,0 39,0 36,0 34,8 32,0 32,0 28,0 25,0 

75 35,0 35,0 33,0 31,0 30,0 28,0 25,0 23,0 

50 31,0 30,0 29,0 28,0 26,0 24,0 21,0 19,0 

25 27,0 27,0 25,0 25,0 23,0 20,0 19,0 15,0 

10 24,0 24,0 22,0 21,0 20,0 17,0 15,6 11,6 
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Tabulka č.6 Percentily max. stisk ruky muži 

  50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 ˃85 

90 59,0 60,0 56,0 54,0 49,6 49,3 42,0 43,2 

75 54,0 54,0 51,0 50,0 45,0 44,0 40,0 37,3 

50 48,0 48,0 46,0 44,0 41,0 40,0 35,0 31,0 

25 45,0 43,0 41,0 38,0 34,0 34,0 31,0 26,8 

10 39,1 36,8 35,0 33,0 29,4 28,0 25,4 21,9 

 

 

 

Obrázek č.11 Percentilový nomogram stisku ruky/BMI dle věku 
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Tabulka č.7 Percentily stisku ruky/BMI ženy 

  50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 ˃85 

90 1,574 1,506 1,373 1,284 1,263 1,167 1,117 0,981 

75 1,382 1,132 1,203 1,140 1,099 1,037 0,982 0,866 

50 1,190 1,123 1,043 0,993 0,959 0,905 0,821 0,689 

25 1,012 0,934 0,885 0,845 0,801 0,737 0,692 0,627 

10 0,857 0,831 0,728 0,725 0,685 0,610 0,603 0,421 

 

 

 

Tabulka č.8 Percentily stisku ruky/BMI muži 

  50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 ˃85 

90 2,198 2,239 2,076 1,972 1,898 1,856 1,667 1,661 

75 1,995 1,972 1,878 1,830 1,696 1,655 1,479 1,487 

50 1,807 1,726 1,655 1,565 1,432 1,441 1,325 1,211 

25 1,622 1,446 1,436 1,302 1,243 1,224 1,136 1,049 

10 1,400 1,230 1,216 1,118 1,092 0,963 0,947 0,971 
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5 Diskuse 

 Měření hodnot stisku ruky u seniorů je jedním z důležitých ukazatelů stavu 

jejich fyzické kondice. Referenční hodnoty, které byly vytvořeny, mohou pomoci k 

včasné diagnostice výkonnosti seniora. Spojením stisku ruky s BMI navíc umožní 

citlivější odhad. Na základě výkonu v těchto relativně snadných testech lze doporučit 

různá preventivní opatření vedoucí k eliminaci budoucích zdravotních komplikací. 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření normativních hodnot, na základě kterých by bylo 

možné určit silovou zdatnost seniorů v České republice a takto včas diagnostikovat 

syndromy, které mohou ovlivňovat fungování a soběstačnost seniorské populace jako 

jsou například sarkopenie, malnutrice či stařecká křehkost. 

 Hodnoty naměřené v naší studii se více méně neodlišují od hodnot naměřených 

v předchozích studiích, ve kterých byla síla stisku ruky korelována s celou řadou 

onemocnění. U 5 letého průzkumu žen starších 65 let podle Rantanen et al. (2003) bylo 

zjištěno, že maximální stisk ruky dominantní ruky signifikantně koreluje s výskytem 

kardiovaskulárních nemocí a mortality. V souladu s Rantanen et al. (2003) lze 

předpokládat u jedinců, jejichž hodnoty se pohybují nad 50 percentilem, vyšší šanci na 

dožití se vyššího věku a menší pravděpodobnost výskytu seniorských chorob. Podobné 

výsledky zaznamenali rovněž Shinakai et al. (2000) ve svém 6 letém výzkumu, podle 

kterého nízká hodnota síly stisku ruky korespondovala s aktuálním zdravotním stavem 

jedince a počtem chronických onemocnění. Což potvrzuje předpoklad, že lidé s nízkými 

hodnotami bývají často funkčně závislý na dalších osobách. Milne a Maule (1984) ve 

svém 5 letém zkoumání populace mezi 62-90 lety zjistili, že lidé s vyššími naměřenými 

hodnotami síly stisku u dominantní ruky žili déle než ti s nižšími hodnotami. Rantanen 

et al. (2000) u svého 30-ti letého výzkumu dokazuje, že u mužů maximální stisk ruky u 

silnější ruky závisí na hodnotě BMI a u dosažení vyšších hodnot je menší 

pravděpodobnost s rizikem úmrtí. 
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6 Závěr 

 Cílem práce bylo vytvoření referenčních hodnot síly stisku ruky a síly stisku 

korigované BMI u seniorů v České republice. Námi vytvořené referenční hodnoty by 

měly sloužit ke snadnější a přesnější diagnostice aktuálního stavu organismu měrného 

jedince z hlediska jeho fyzické výkonnosti. Korekcí síly stisku ruky pomocí BMI navíc 

umožní přesnější odhad právě v závislosti na velikosti těla měřené osoby.  

 Vzhledem k velkému počtu měřených probandů můžeme říct, že výsledky jsou 

směrodatné a mohou být široce využívány k diagnostice seniorské populace nad 50 let 

v celé České republice.  
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