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ABSTRAKT 

Název práce:  

Referenční hodnoty indexu svalové hmoty a síly stisku ruky korigované BMI pro děti od 4-12 

let v závislosti na pohlaví v České republice.  

Cíle práce: 

Cílem této práce bylo vytvoření referenčních hodnot síly stisku ruky v závislosti na body 

mass indexu (BMI) a referenčních hodnot indexu svalové hmoty (SMI) pro dětskou populaci 

v České republice. 

Metoda práce: 

Celkem 442 dětí z pěti míst v České republice se zúčastnilo studie, ve které k měření tělesné 

kompozice byla použita bioimpedanční analýza a izometrický handgrip dynamometr byl 

použit k měření síly stisku ruky. 

Výsledky práce: 

Byly vytvořeny referenční hodnoty pro sílu stisku ruky korigované BMI a SMI ve formě 

percentilových nomogramů v závislosti na věku pro děti od 4 do12 let pro dívky a chlapce 

zvláště. 

Závěr: 

Síla stisku ruky korigovaná BMI téměř lineárně stoupala s věkem u obou pohlaví právě tak 

jako SMI. Chlapci vykazovali v obou sledovaných proměnných vyšší úroveň, nicméně 

statisticky významný rozdíl byl nalezen pouze u SMI. 

Klíčová slova: síla stisku ruky, kosterní svalová hmota, BMI, SMI  



 

ABSTRACT 

Title:  

Reference value for handgrip strength and skeletal muscle mass for children aged 4 to 12 

years in the Czech republic. 

Objectives: 

The main aim of this study was to create reference values for handgrip strength dependent on 

body mass index (BMI) and for skeletal muscle index (SMI) among children in the Czech 

republic. 

Methods: 

442 children participated in this study realized in five different places of the Czech republic. 

There were used bioelectrical impedance analysis to body composition and isometric handgrip 

dynamometer to handgrip strength measurements. 

Results: 

Reference values of handgrip strength dependent on body mass index (BMI) and skeletal 
muscle index (SMI) were calculated. Percentile nomograms for both genders separately are 
provided according to age from 4 to 12. 

Conclusion: 

Handgrip strength dependent on BMI as well as SMI increased with age in both genders. 
Boys showed higher level in both variables, nevertheless, the only in SMI there was a 
statistically significant difference.  

Keywords: Handgrip strength, skeletal muscle mass, BMI, SMI 
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1. Úvod 

Již od narození dítěte je nutné dbát na správný životní styl s dostatkem pohybové fyzické 

aktivity jako základního atributu zdravého vývoje jedince. Optimální vývoj lidského 

organismu je podmíněn celou řadou důležitých faktorů, které je třeba koordinovat v závislosti 

na individuálních potřebách daného jedince, tak aby nedocházelo k narušení zdravého vývoje. 

Z tohoto důvodu významnou roli v období růstu jedince hraje sledování různých tělesných 

parametrů, které nám dává zpětnou informaci o aktuální úrovni pohybových schopností 

daného jedince a informuje nás o stavu jeho organismu především v porovnání s populačními 

normativy. V současné době je však velkým problémem nedostatek referenčních údajů pro 

srovnání úrovně některých zásadních ukazatelů především u nejmladších věkových skupin. 

V praxi proto bývají používány zastaralé údaje či různě modifikované zahraniční zdroje, které 

se však mohou od standardů české populace značně lišit. Vytvoření hodnotících škál ve formě 

percentilových nomogramů na základě měření konkrétních populačních skupin v České 

republice, lze proto v tomto kontextu považovat za nezbytné. Z tohoto důvodu byla 

uskutečněna tato studie jako součást dlouhodobého projektu Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze.  

Studie byla realizována v rámci festivalu Sporťáček 2015 na pěti místech v České 

Republice a to Zlíně, Českých Budějovicích, Praze, Brně a Plzni. V této bakalářské práci jsme 

se zaměřili především na svalovou hmotu a sílu stisku ruky. Byly vytvořeny referenční 

hodnoty pro dětskou populaci od čtyř do dvanácti let věku. Referenční hodnoty byly 

vytvořeny vždy s použitím dalších proměnných, tak aby poskytly optimální pohled na daný 

ukazatel. Údaj o absolutním množství svalové hmoty byl korigován čtvercem výšky tak, aby 

její množství bylo relativizováno v závislosti na tělesném vzrůstu daného jedince a absolutní 

síla stisku ruky byla korigována BMI. Právě takto relativizovány, mohou referenční hodnoty u 

dětí mít mnohem větší výpovědní hodnotu než hodnoty absolutní, neboť lépe reflektují 

měřenou veličinu v závislosti na biologickém věku daného jedince.   
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2. Teoretická východiska 

2.1 Svalový systém 

V těle je kolem 600 svalů. U mužů hmotnost svalů dosahuje až 36% tělesné hmotnosti a 

u žen 32%. Nicméně u trénovaného atleta může množství svalové hmoty dosáhnout 45% z 

celkové hmotnosti. Z celkového množství svalstva připadá 56% na dolní končetiny, 28% na 

horní končetiny a 16% na hlavu a trup (Čihák a kol., 2001). 

Nejobjemnější část těla tvoří kosterní svaly. Spolu s pasivní pohybovou složkou, 

tvořenou kostrou, jejími vazy a klouby, tvoří jednotný funkční celek (Bartůňková a kol., 

2013).  

V průběhu vývoje se vyvinulo několik typů svalů: Svaly kosterní (příčně pruhované), 

srdeční a hladké svaly (Rokyta a kol., 2000). 

Jednotlivé typy svalové tkáně se podobají i odlišují. Rozdíly mohou být morfologické i 

funkční. Mezi další rozdíly řadíme i způsob řízení jejich činnosti (Dylevský, 2006). Vybrané 

vztahy mezi jednotlivými typy svalové tkáně jsou uvedeny v Tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1 Vybrané vztahy mezi jednotlivými typy svalové tkáně (Dylevský, 2006) 

 Hladké Srdeční Příčně pruhované 

Stah: pomalý rychlejší nejrychlejší 

Spojení mezi vlákny: je je není 

Aktivita svalu: I bez účasti nervového 

podnětu 

Bez účasti nervového 

podnětu 

Pouze po přenosu 

nervem na sval 

Práce svalu: Tetanický stah 

Nižší frekvence 

Zákon 

,,vše nebo nic,, 

Tetanický stah 

Větší frekvence 
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2.1.1 Stavba kosterního svalu 

Kosterní sval je funkční, aktivní složka a výkonný orgán pohybového systému. Příčně 

pruhovaný sval se pomocí šlachy většinou upíná ke kosti. Další svaly (např. mimické) začínají 

na kostech, ale upínají se do kůže nebo do kloubních pouzder (Dylevský, 1997). 

Základní funkční složkou kosterního svalu je mnohojaderné svalové vlákno, které vzniklo 

spojením svalových buněk. Buněčná jádra, která jsou uloženy pod sarkolemou jsou ve 

svalových vláknech. Myofibrily vyplňují střední část vlákna, které zajišťuje kontrakci. 

Myofibrily jsou pravidelně uspořádány filamenty aktinu a myozinu, což podmiňuje příčné 

pruhování (Páč, 2007). Stavbu kosterního svalu popisuje Obrázek č. 1. 

 

 

Obrázek 1 Stavba kosterního svalu (Petr a kol., 2012) 

 

2.1.2 Typy vláken kosterního svalu 

Podle (Dylevského a kol., 2000) mají svalová vlákna společné znaky, které se liší 

řadou mikroskopických, histochemických a fyziologických vlastností. 
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Rozlišujeme čtyři typy svalových vláken (Tabulka č. 2). 

 

Tabulka 2 Typy svalových vláken (upraveno dle Dylevského, 2000) 

Typ vlákna  anatomická charakteristika Funkční charakteristika 

Typ I - SO velmi tenká a bohatě 

kapilarizovaná 

statické, pomalé pohyby, 

polohové funkce 

Typ II A-FOG středně silná a 

kapilarizovaná 

rychlý a silový pohyb 

Typ II B-FG velmi silná a kapilarizovaná maximální silový pohyb 

Typ III nediferencovaná není známa 

 

Jednotlivé typy svalových vláken ve svalu má zásadní význam na svalovou výkonnost, 

rychlost prováděného pohybu a ekonomii svalové práce.  

 

2.1.2 Funkce svalu 

Svalstvo patří ke vzrušivým tkáním, jeho charakteristickou funkční vlastností je schopnost 

kontrakce a relaxace. Kontrakce je přímou přeměnou chemické energie na mechanickou, která 

se projevuje aktivní silou a případně i zkrácením svalu. Svaly zajišťují veškerou aktivní tenzi 

a pohyby umožňující lidskou práci, komunikaci prostřednictvím mimiky, mluveného slova, 

psaní  a ovšem také cirkulaci krve atd. (Trojan a kol., 2003). 

Z hlediska průběhu pohybu můžeme kontrakci rozdělit na dynamickou a statickou. U 

dynamické síly dochází k pohybům těla nebo jeho částí a důsledkem je změna délky 

svalového vlákna. Statická svalová kontrakce je charakterizována tím, že se délka vlákna 

nemění a k pohybům tedy nedochází (Perič, 2008). Podle (Rokyty, 2000) je výsledkem 

svalové činnosti svalový stah, jehož charakteristikou je svalová síla. Tato síla je definovaná 

jako maximální hmotnost, kterou sval udrží v rovnováze proti gravitaci.  
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Stahy svalové síly se dle Zvonaře (2011) dělí:  

 izometrický stah=statická síla- napětí svalu se mění, ale jeho délka zůstává stejná 

 izotonický stah=dynamická síla – sval se napíná konstantně, ale svoji délku mění 

Statický silový projev vyvíjí sílu, ale ne mechanickou práci. Vyvinout svalové úsilí se 

neprojevuje pohybem, ale jedná se o udržování těla nebo břemene ve statických polohách 

(Hájek, 2001). 
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2.2 Síla stisku ruky (Hand Grip Strength) 

Měření síly různých svalových skupin včetně síly stisku ruky se nazývá dynamometrie. 

Dynamometrie se nejčastěji používá pro měření statické izometrické síly. Síla se měří 

v laboratorních nebo terénních podmínkách. Měření může probíhat v různých polohách (stoj, 

sed, leh). V dynamometrii se na měření nejčastěji používají dynamometry. Síla se většinou 

udává v kg zvednuté hmotnosti či v jednotkách síly newtonech, případně se vypočítává síla 

v kilogramech na jeden centimetr příčného průřezu svalu (kg/cm2) (Rokyta, 2000). Většina 

přístrojů je založená na mechanickém principu. Princip testu v dynamometrii je vyvinutí 

maximálního tahu či tlaku proti pevnému dynamometru (Měkota, 1979). 

Síla stisku ruky je popsána jako nejjednodušší metoda při posuzování svalové funkce. 

Bylo prokázáno, že je spolehlivá a proveditelná u dětí i dospělých. Síla stisku ruky se měří, 

abychom zjistili oslabení jedince nebo jeho svalovou nerovnováhu. Do baterie motorických 

testů se stisk ruky zařazuje hlavně pro svou jednoduchost (Pavlík, 1996).  

Komplex anatomické a funkční struktury ruky konverguje hlavně v uchycení, které je 

trvale posuzováno v průběhu aktivity denního života každého člověka. Z tohoto důvodu je 

analýza stisku ruky důležitou složkou vyhodnocení funkčnosti horní končetiny. Zatím existují 

čtyři typy doporučené pro funkční ohodnocení s dynamometry: palmar grip, pulp to pulp, 

three point a lateral pinch. Dynamometry provádějí kvantitativní měření maximální 

izometrické síly ruky. Toto hodnocení je užitečné pro úrovně silových schopností či stupně 

postižení jednotlivce, při chirurgické léčbě nebo rehabilitaci (Skirven, 2011).  

V klinických oborech se síla stisku ruky používá v hodnocení poškození horní končetiny, 

hodnocení pracovní výkonnosti u zranění ruky, hodnocení celkové tělesné kondice a určení 

míry použitého úsilí (Innes, 1999). 

„Držíme-li předmět, musíme vyvinout jistou izometrickou sílu stisku. Ta se automaticky 

přizpůsobuje hmotnosti drženého předmětu a povrchovým charakteristikám (drsnost, 

zakřivení apod.). Sílu stisku generují zejména flexory ruky. Tuto sílu ovlivňuje řada faktorů: 

svalová síla, únava, lateralita, trofika, věk“ (Vyskotová a kol., 2013, str. 55). 

Pro měření síly stisku ruky používáme i hydraulické přístroje, které měří  

v kilogramech a librách. Nejvíce rozšířený je Jamar Dynamometr. Mezi jeho výhody patří 

rychlost, přesnost a jednoduchost. Měří se v pěti různých roztečích (9cm, 12cm, 14,5cm, 

17cm, 20cm (Jelínková a kol., 2009). Ukázka jednoho z řady dynamometrů (Obrázek č.2). 
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Obrázek 2 Dynamometr Takei 

Zdroj: http://www.ardsport.com/?uid=139 

 

2.2.1 Normy síly stisku ruky u dětí 

Podle studie (Ploegmakers a kol., 2013) je síla stisku spojena s výškou, váhou a 

pohlavím. V této průřezové studii referenční hodnoty a grafy byly vytvořeny pomocí údajů od 

2241 dětí a dospělých. Síla stisku roste s věkem, s trendem pro chlapce být silnější než dívky 

v každé věkové kategorii mezi 4 a 15 lety. Výška a váha mají silný vztah se sílou stisku v 

dětství a dospělosti. Nicméně i přes tento úzký vztah autoři nevytvořili referenční hodnoty 

v závislosti právě na těchto proměnných, ale pouze v závislosti na věku (Obrázek č. 3). 
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Obrázek 3 Percentilové nomogramy dominantní a nedominantní ruky chlapců a dívek (upraveno dle 

Ploegmakers a kol., 2013) 
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2.3 Tělesné složení 

Nedílnou součástí vyšetření zdatnosti a výkonosti organismu je tělesné složení. Využívá 

se při vyšetření různých nemocí jako obezita nebo kardiovaskulární nemoci. Dále má význam 

i při vyšetření běžné populace ve vztahu k výživě a ontogenezi (Pařízková, 1962).  

Morfologické parametry jako například somatotyp, výška, hmotnost a kumulace tuku 

s přihlédnutím k věku a pohlaví řadíme pod pojem tělesné složení (Riegrová, 2006). 

2.3.1 Tělesné složení a jeho modely 

Dle Riegrové a kol. (2006) charakterizujeme dva modely tělesného složení chemický a 

anatomický. Chemický model znamená, že tělo je tvořeno tukem, bílkovinami, sacharidy, 

minerály a vodou. Anatomicky ho tvoří tuková tkáň, svalstvo, kosti, vnitřní orgány a ostatní 

tkáně. Otázky tělesného složení jsou studovány jen v těch případech, kde je preferován 

anatomický klasifikační systém. Modely tělesného složení znázorňuje Obrázek č. 5. 

 

 

Obrázek 5: Chemický, anatomický a dvoukomponentový model tělesného složení (Riegerová a kol., 

2006) 
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2.3.2 Metody měření tělesného složení 

Na světě existuje velké množství metod, metodu vybíráme především na metodických 

možnostech a účelech měření. Metody se používají v laboratorních podmínkách a jiné jsou 

vhodné pouze pro terénní použití (Pařízková, 1962). 

Havlíčková (2000) rozděluje techniky stanovení těla do tří úrovní (Tabulka č. 3). První 

úroveň neboli přímé měření je u živého člověka nerealizovatelné. Druhá úroveň slouží 

k procentuálnímu zastoupení tělesného tuku a ATH. Metody druhé úrovně jsou nepřímé a 

měří i například tělesnou hustotu. Tyto laboratorní techniky jako podvodní vážení, měření 

celkové tělesné vody a v poslední době i kostní densitometrie (DEXA- dual - energy x – ray 

absorptiometry) jsou velmi náročné časově i finančně. Měření na třetí úrovni jsou dvakrát 

nepřímé a využívají metodiky z druhé úrovně.  

Ve sportovním lékařství, klinické praxi a k hodnocení zdravotního stavu se používají 

metodiky třetí úrovně například antropometrie, bioelektrická impedance, elektrická vodivost. 

 

Tabulka 3 Rozdělení stanovení složení těla do tří úrovní (upraveno dle Havlíčkové, 2000) 

 Techniky 

I. úroveň-přímá pitva 

II. úroveň-nepřímá, založená na 

kvantitativních předpokladech  

značený draslík 

denzitometrie 

celková tělesná voda 

III. úroveň-dvakrát nepřímá, založená 

na II. úrovni  

Antropometrie 

impedance 

elektrická vodivost 
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2.3.3 Metody dvakrát nepřímé 

Metody nejsou finančně ani časově náročné. Setkáváme se s nimi ve sportovním 

lékařství a klinické praxi. Patří sem antropometrie, bioelektrická impedance.  

 

2.3.3.1 Antropometrická měření 

Odhaduje tělesné složení z antropometrických rozměrů. Mezi ně patří kosterní 

rozměry, obvodové rozměry a tloušťky kožních řas měřené různými typy kaliperů. Výsledky, 

které měřením získáme, jsou závislé na řadě faktorů (typ kaliperu, výběr a počet měřených 

kožních řas, užití příslušné regresivní rovnice a zkušenost pracovníka, který měření provádí). 

Další výhodou je znát validitu a reliabilitu pro věrohodnost (Kutáč, 2009). 

Měření pomocí kaliperů a dalších antropometrických postupů je rychlé, nezatěžuje 

probanda a je použitelné v terénních podmínkách.  

 

2.3.3.2 Bioimpedance 

Relativně nová metoda, která slouží ke stanovení tělesného složení, se používá od 80. 

let. Bioelektrická impedance určuje i procento tělesného tuku.  

„BIA je založena na šíření střídavého proudu nízké intenzity biologickými strukturami 

(nejčastěji se jedná o proud 800 mA s frekvencí 50 kHz). V poslední době se stává velmi 

populární multifrekvenční bioelektrická impedance, kde při stejném proudu je frekvence 

zvyšována od 0 do cca 1000 kHz“ (Havlíčková a kol., 2000, str. 142). 

Proud procházející tělem je nepřímo úměrný jeho impedanci, jak vyplývá z Ohmova 

zákona. Ohmy značí resistenci nebo impedanci. Špatným vodičem a izolátorem je tuková tkáň 

naproti tomu tukuprostá hmota, která obsahuje vysoký podíl vody a elektrolytů je dobrým 

vodičem proudu.  

 První myšlenkou bylo využít BIA k měření celkové vody a ta spočívá na 

předpokladu, že impedance geometrického systému je ve vztahu k délce vodiče a jeho 

konfiguraci, tj. průřez a frekvence signálu. BIA proudu může být vztažena k objemu vodiče, 

pokud užijeme konstantní frekvence signálu a relativně konstantní konfigurace vodiče. 

Distribuce vody a iontů v konduktoru na kterých je závislá elektrická vodivost se určuje 

z předpokladu, že všechna voda a vodivé elektrolyty, které jsou obsaženy v aktivní hmotě a 
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jsou důvodem, že vodivost aktivní hmoty je větší než u tělesného tuku. U této hypotézy je 

výhodnější užití multifrekvenční BIA, protože je schopna určit tělesnou celkovou tělesnou 

vodu a mimobuněčnou vodu.  

Určit podkožní tuk není časově náročné. Mezi výhody metody patří bezpečnost, 

celkem nízké náklady a malá technická náročnost. Subjekt můžeme měřit i v terénních 

podmínkách a nijak ho to nezatíží (Havlíčková a kol., 2000) 

Existuje mnoho přístrojů, které se používají ve výživovém poradenství, ve fitness 

centrech a lékaře. Přístroje se odlišují podle počtu elektrod a jejich umístění a počtem 

frekvencí proudu. U bipolárních přístrojů (Omron) elektrody umísťujeme na dlaně, zatímco u 

bipedních přístrojů (Tanita) na plosky nohou. Další skupinu pak tvoří tetrapolární přístroje 

(Bodystat). Proud prochází celým tělem a elektrody jsou umístěny na hřbetech ruky a na horní 

straně hlezenního kloubu. Před začátkem měření si pacient lehne na 5 minut pro zklidnění 

organismu. Dalším krokem je zadání tělesné výšky, hmotnosti, aktivity, pohlaví a věku. Poté 

se spustí test, jehož výsledky se objeví na displeji přístroje. Výsledkem je procento tuku, 

svalová hmota, voda, BMI a impedance probanda (Nováková, 2009). 

2.3.3.4 Nedostatky při měření pomocí BIA 

Zdroje chyb mohou být ovlivněny prací s přístrojem (instrumentací), faktory klienta, 

technickými zkušenostmi, prostředím a predikčními rovnicemi používané pro nepřímý 

výpočet (Malá a kol., 2014).  

Už bylo řečeno, že BIA má výhodu ve své časové nenáročnosti a nezatíženosti 

pacienta. Podle (Lohmana 1992) má však i své zdroje chyb. Měřící se chyb často nedopouštějí 

a chyby jsou spíše spojené s umístěním a typem elektrod. 

Nepřesnosti s použitým hardwarem: 

 Chyba vlastního měřícího zařízení (1,5%) 

 Použití  a typ elektrod (3%) 

 Strana těla, rozdíly mezi levou a pravou stranou (1-2%) 

 Stav hydratace (2-4%) 

 Svod mezi měřeným subjektem a zemí (1-2%) 

 Měřící frekvence (1-3%) 

 Přechodový odpor mezi kůží a elektrodou (je možné zanedbat 0,5%) 

 Aproximace lidského těla válcem nebo více válci (1-3%) 
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Chyby, které se při bioimpedanční metodě objevují, nazýváme biologické nebo technické. 

Pokud chybu zaviní obsluha, chyby jsou biologické, chyby přístroje pojmenováváme 

technické. 

 

2.4 Svalová hmota a její měření 

Měření kosterní svalové hmoty u dětí a dospělých je důležitým komponentem u 

nutričního posuzování a stále je posuzována jako nezávislá známka metabolického zdraví. 

Nízká svalová hmota a zdatnost je spojena s metabolickými riziky a svalová síla je pozitivně 

spojena s  hladinou inzulinu u dětí a dospělých. Svalová hmota je považována za hlavní cestu 

inzulinem zprostředkovaného odstraňování glukózy z krevního řečiště (McCarthy a kol., 

2014). Výsledné grafy jsou znázorněny na Obrázku č. 4. 

  
Obrázek 4 Percentilové grafy  svalové hmoty chlapců a dívek (upraveno dle McCarthy a kol., 2014) 
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2.4.1 Index svalové hmoty 

Index svalové hmoty (SMI) je relativním ukazatelem množství svalové hmoty 

vzhledem k výšce těla. Pro výpočet SMI používáme hodnotu absolutní svalové hmoty SMM 

získanou pomocí bioelektrické impedanční analýzy a podobně jako u BMI ji podělíme 

s celkovou hmotností jedince v metrech na druhou (kg/m2). 

 

Vzorec pro výpočet: 

SMI= 
 ( )

ýš  ( )
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2.5 Tělesná výška a váha 

Mezi základní antropometrické charakteristiky tělesného růstu patří: tělesná výška a 

hmotnost. 

Dle (Marinov a kol., 2012) je při hodnocení vztahu tělesné výšky a hmotnosti u dětí do 5 

let vhodnější vztahovat hmotnost k výšce, nikoliv k věku. U starších dětí se počítá BMI. 

2.5.1 Body mass Index 

BMI je antropometrický index, který patří mezi nejpoužívanější indexy tělesné 

hmotnosti. Vznikl v polovině 19. století A. Queteletem. BMI je někdy označovaný jako 

Queteletův index. Vypovídá o tělesné hmotnosti vzhledem k výšce (Hronek a kol., 2013). 

Index tělesné hmotnosti lze rozdělit do kategorií, které uvádí Tabulka č. 4. 

Vzorec pro výpočet BMI: 

(m) výška
(kg) hmotnost)(kg/m BMI 2

2   

 

Tabulka 4 Rozdělení populace do kategorií dle hodnoty indexu tělesné hmotnosti (upraveno dle 

Hronka a kol., 2013) 

Kategorie Index tělesné hmotnosti 

Muži Ženy 

Velká podváha ≤ 18,4 ≤17,4 

Podváha 18,5-19,9 17,5-18,4 

Normální 20,0-24,9 18,5-23,9 

Nadváha 25,0-29,9 24,0-28,9 

Obezita 1. stupně 30,0-34,9 29,0-33,9 

Obezita 2. stupně 35,0-39,9 34,0-38,9 

Obezita 3. stupně ≥ 40,0 ≥39,0 
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2.6 Mladší školní věk 

Skupina dětí, která soubor tvoří je ve věkovém rozpětí 4-12 let. Průměrný věk u 

chlapců je 7,25 (±2,1) let a dívek 7,76 (±2,4). Tento věk řadíme do období mladšího školního 

věku. 

Období před dospíváním dle (Příhody, 1963) má dva stupně a to od 6-8 let a od 8-11 let. 

V mladším školním věku probíhá tzv. druhé dětství. Je to období relativního a 

vývojového klidu. Růstová rychlost v dětství činí v průměru 5 cm za rok. Mezi chlapci a 

dívkami není významný rozdíl (Riegrová a kol., 2006). 

Období mezi 7. – 10. rokem je vhodné pro rozvoj rychlostních, koordinačních a akčně 

reakčních schopností. Věkové rozpětí mezi 8-12 rokem se nazývá zlatý věk motoriky. 

Charakteristickým znakem je snaha vybavit děti co největší škálou pohybových zkušeností, 

protože dovednosti, které se pak dítě naučí,  se stávají stabilními a trvalými. Čím více 

pohybových zkušeností dítě má, tím snáze dokáže zpracovat verbální instrukci od trenéra 

(Krištofič, 2006). 

Zlatý věk motoriky neboli rychlé učení se novým pohybům. Dle (Perič a kol., 2012) 

stačí dokonalá ukázka a děti jsou schopni nový pohyb udělat napoprvé nebo po několika málo 

pokusech.  

Přírůstky tělesné váhy i výšky jsou dle (Jansy a kol., 2007) rovnoměrné a pozvolné. A 

tím je zajištěn pravidelný nárůst tělesné energie spojený se zvyšováním výkonosti organismu. 

Nejvíce se prodloužení týká dolních končetin. Dítě má zájem o všechny přirozené 

pohybové činnosti jako jsou běhy, skoky a hry. V oblasti sociálního a emocionálního vývoje 

je největší změnou pro dítě vstup do školy. Končí období hry a nastupují školní povinnosti. 

Vstup do školních let přinese značné změny do doposud bezstarostného způsobu života. 

Intelekt dítěte je vyvinut pro školní požadavky (Čelikovský a kol., 1979). Jeho hodnocení 

posuzují rodiče, učitelé, trenéři a kamarádi. Na konci období se již projevují rozdíly ve 

sklonech k činnosti mezi chlapci a děvčaty. Chlapci si vybírají spíše hry konstruktivní a dívky 

činnosti, při nichž mohou uplatnit více citu a ladnosti pohybu. 

Mezi nejdůležitější anatomické změny patří málo vyvinutá kostra. V této době musíme 

dávat pozor na správné držení těla. Horní končetiny rostou rychleji a postupně se přibližují 

rozměrům dospělých. 
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Strava v mladším školním věku je velmi důležitá. Mezi největší chyby patří 

nedostatečný příjem ovoce, zařazování sladkostí do jídelníčku, podávání smažených pokrmů a 

velkým problémem bývá pitný režim. Dítě už zapojujeme do přípravy jídla jako prostírání, 

nakupování a podobně. Důležité je aby dítě jedlo pětkrát denně (snídaně, dopolední svačina, 

oběd, odpolední svačina a večeře), protože je důležité, aby bylo dítě v dobrém rozpoložení 

před nástupem do školy (Marinov a kol.,  2012).  

 

2.6.1 Rozvoj silových schopností u dětí v mladším věku 

„V silových schopnostech se často dopouštíme vážných chyb, kdy u dětí a mládeže 

aplikujeme způsoby rozvoje charakteristické pro dospělé. U posilování v mladším věku jsme 

povinni víc než kdy jindy přihlížet k věkovým a růstovým zvláštnostem vyvíjecího organismu. 

Je nutné, aby trénink tohoto typu napomáhal anebo při nejmenším nebránil přirozenému 

růstu. “  (Štilec kol., 1989, str. 80) 

Svalový růst neprobíhá rovnoměrně, protože se dítě vyvíjí a mění. Dochází ke zpomalení síly, 

důsledkem zrychlení růstu těla.  
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2.7 Normy a jejich objektivizace 

Normou ve sportovním hledisku rozumíme hraniční hodnotu výsledků, která zařazuje 

sportovce do klasifikační skupiny (třídy). Příkladem skupiny mohou být sportovci s určitou 

trénovaností. 

Normy se vždy vytvářejí pro určitou a přesně vymezenou skupinu osob. Příkladem 

mohou být normy vypracované pro městskou mládež, které už nelze použít na hodnocení 

venkovské populace. Norma je použitelná jen pro složku populace, ze které vznikla (Zvonař a 

kol., 2011). 

2.7.1 Percentilové pořadí 

Percentilové pořadí patří mezi nejjednodušší způsoby, jak určit pozici testovaného 

v rámci skupiny do které náleží. Procentil (též percentil) je hodnota variační řady oddělující 

její stý díl. ,,Percentily jsou tedy čísla, která rozdělují řadu testových výsledků uspořádaných 

podle velikosti na sto stejných částí, tj. na sto skupin o stejném počtu osob. Percentil pak 

udává, kolik osob v souboru skóruje níže než jedinec, jehož výsledek (hrubé skóre) na 

percentilové pořadí převádíme“ (Měkota a kol. 1988, 125). 
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3. Cíl práce, úkoly 

3.1 Cíl práce 

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

SMI pro děti od 4-12 let v závislosti na pohlaví.  

3.2 Úkoly 

1. Zpracovat teoretická východiska pomocí knih a jiných zdrojů 

2. Zpracovat literární rešerši 

3. Vypracování projektu bakalářské práce 

4. Zajištění probandů a jejich seznámení se studiem 

5. Vypracování informovaného souhlasu a žádosti pro etickou komisi UK FTVS v Praze 

6. Obhajoba práce 
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4. Metodika 

Práce má charakter průřezové studie. 

4.1 Popis sledovaného  souboru 

Výzkumný soubor tvořilo celkem 442 dětí, kteří navštívili festival sportu Sporťáček 

2015 ve Zlíně, Českých Budějovicích, Praze, Brně a Plzni. Z toho bylo dívek 186 věk 7,76 

(±2,4) let a 256 chlapců věk 7,25 (±2,1). Měření probíhalo na stanovištích (Obrázek č. 6). 

 

Obrázek 6 Stanoviště UK FTVS na festivalu sportu Sporťáček 2015  

Foto: Autor 
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4.2 Použité metody 

4.2.1 Základní antropometrické parametry 

Tělesná výška byla měřena pomocí mobilního antropometru SECA 213 (Obrázek č.7). 

 

 

Obrázek 7 Ukázka z měření výšky těla 

Foto: Autor 

 

Tělesná hmotnost byla zjišťována pomocí analyzátoru tělesné kompozice In Body 

720- Biospace Co., Ltd. Korea. Síla stisku ruky byla měřená pomocí ručního dynamometru 

Takei A5401 Digital Hand Grip Dynamometr (Obrázek č. 8) 

 

Obrázek 8 Měření síly stisku ruky pomocí dynamometru 

Foto: Autor 
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4.2.1 Analýza tělesného složení 

V rámci analýzy tělesné kompozice bylo měřeno absolutní množství svalové hmoty 

v kilogramech pomocí analyzátoru In Body 720 (Obrázek č. 9). In Body 720 využívá ke 

zjištění tělesné kompozice metodu elektrické bioimpedance. Tato metoda je založená na 

odhadu množství vody v organismu pomocí osmi elektrod rozmístěných na rukou a ploskách 

nohou. 

 

Obrázek 9 Měření pomocí analyzátoru In Body 720 

4.2 Organizace sběru dat 

Měření probíhala na speciálních stanovištích  v rámci propagační akce Sporťáček 

2015. Ve všech městech byla stanoviště organizována stejným způsobem tak aby sběr dat 

probíhal co nejpřesněji. Děti přicházeli dobrovolně se zákonnými zástupci. Zástupci dětí byli 

seznámeni s průběhem měření a byl od nich vyžádán podpis informovaného souhlasu (viz. 

Příloha 2). Měření probíhalo se souhlasem Etické komise UK FTVS (viz. Příloha 1). 

 

4.3 Analýza dat 

V deskriptivní statistice byl vypočítáván průměr a směrodatná odchylka u 

kontinuálních proměnných a u kategorických proměnných byl absolutní četnost a relativní 

četnost (procenta). Pro každou věkovou kategorii od 4-12 let byl vypočítán percentil u obou 

hlavních proměnných (Síla stisku ruky/BMI a SMI). Takto byl vytvořen percentilový 

nomogram pro dívky a chlapce. Všechny statistické výpočty byly provedeny ve statistickém 
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programu IBM SPSS Statistics 22 a percentilové programy byly vytvořeny v programu 

Microsoft Excel 2010.  

 

4.4 Rozsah platnosti  

 

4.4.1  Vymezení 

Vzhledem k tomu, že soubor nebyl náhodný a probandi byli získáni pouze z 

řad účastníků propagační sportovní akce, mají zjištěné výsledky omezenou platnost. 
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 5. Výsledky 

5.1 Základní údaje 

Výsledky 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 442 dětí z toho 186 dívek (věk 7,76 ±2,4 let) a 256 

chlapců (7,25 ±2,1 let). Dívky byly průměrně starší než chlapci (p˂0,05). Přestože SMM 

dívek a chlapců se statisticky významně nelišilo, SMI chlapců bylo statisticky významně 

vyšší (p˂0,05). V ostatních proměnných se dívky od chlapců statisticky významně nelišily. 

Základní statistické údaje a deskriptivní analýzy jsou uvedeny v Tabulce č. 5. 

 

Tabulka 5 Základní statistické údaje o souboru 

Dívky 

n = 186 

Chlapci 

n = 256 p value 

Věk 7,76 (2,4) 7,25 (2,1) 0,034* 

Výška (cm) 130 (14,8) 127 (13,1) 0,065 

Hmotnost (kg) 28,9 (9,4) 27,1 (7,8) 0,094 

BMI (kg/m2) 16,5 (2,2) 16,3 (2,0) 0,454 

SMM (kg) 12,1 (4,0) 11,9 (3,4) 0,966 

SMI (kg/m2) 6,9 (0,8) 7,2 (0,8) 0,001* 

Síla stisku ruky (kg) 13,4 (5,5) 13,3 (4,8) 0,857 

Síla stisku/BMI (kg/kg/m2) 0,80 (0.3) 0,81 (0,3) 0,572 
Poznámka - kategorické proměnné jsou uvedeny - počet (procento); kontinuální proměnné jsou uvedeny - průměr 
(směrodatná odchylka) 

* statisticky významný rozdíl na hladině významnosti p<0,05 
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5.2 Síla stisku/BMI 

Relativní ukazatel síly stisku ruky korigovaný BMI se u dívek (R2 = 0,662) i chlapců 

(R2 = 0,653) zvyšoval s věkem téměř lineárně (Obrázek č. 10). Padesátý percentil u dívek 

stoupal z 0,44 na 1,18 kg/kg/m2 mezi roky věku 4 až 12 let (Tabulka č. 6 a Obrázek č. 11). 

Padesátý percentil u chlapců začínal na hodnotě 0,47 což je o 0,03 více než u dívek a končil 

na hodnotě 1,34 což je o 0,16 více než u dívek. Nicméně hodnota 95 percentilu u dvanácti 

letých dívek byla o 0,07 vyšší než u chlapců, zatímco u 11 chlapců byla o 0,06 vyšší než u 

dívek. Hodnoty pátého percentilu byly u chlapců vyšší téměř ve všech věkových kategoriích, 

jak je patrné z Tabulky č. 7 a Obrázku č. 12. 

 

Obrázek 10 Graf závislosti síly stisku/BMI na věku u dívek a chlapců 
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Dívky 

Síla stisku/BMI 

 

Tabulka 6 Rozložení percentilů síly stisku/BMI u dívek 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

95 0,71 0,74 0,84 0,98 1,00 1,34 1,40 1,49 1,68 

90 0,67 0,69 0,77 0,95 0,99 1,17 1,27 1,36 1,64 

75 0,56 0,59 0,72 0,83 0,97 1,00 1,10 1,31 1,36 

50 0,44 0,55 0,60 0,77 0,84 0,88 1,00 1,10 1,18 

25 0,40 0,48 0,51 0,68 0,72 0,75 0,93 0,96 1,13 

10 0,26 0,30 0,43 0,60 0,69 0,70 0,78 0,84 0,88 

5 0,11 0,13 0,30 0,55 0,66 0,68 0,72 0,75 0,79 

 

Obrázek 11 Percentilový graf síly stisku/BMI u dívek 

  



36 
 

Chlapci 

Síla stisku/BMI 

 

Tabulka 7 Rozložení percentilů síly stisku/ BMI u chlapců 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

95 0,64 0,80 0,94 1,00 1,15 1,29 1,50 1,55 1,61 

90 0,58 0,76 0,89 0,98 1,09 1,25 1,36 1,41 1,48 

75 0,54 0,67 0,77 0,91 1,01 1,10 1,22 1,22 1,40 

50 0,47 0,57 0,66 0,79 0,85 1,03 1,05 1,14 1,34 

25 0,35 0,49 0,58 0,69 0,79 0,90 0,88 1,15 1,22 

10 0,33 0,44 0,52 0,61 0,69 0,82 0,77 1,10 1,18 

5 0,27 0,39 0,50 0,55 0,62 0,69 0,72 1,00 1,10 

 

 

Obrázek 12Percentilový graf síly stisku/BMI 
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5.3 SMI 

Relativní ukazatel svalové hmoty SMI se rovněž zvyšoval s věkem téměř lineárně, 

nicméně závislost na věku ve srovnání se sílou stisku ruky/BMI byla nižší. Věk jako nezávisle 

proměnná vysvětlovala SMI méně než z 50% jak u dívek (R2 = 0,448) tak i u chlapců (R2 = 

0,392) (Obrázek č. 13). Padesátý percentil u dívek stoupal z 6,05 na 7,86 kg/m2 mezi roky 

věku 4 až 12 let (Tabulka č. 8 a Obrázek č. 14). Padesátý percentil u chlapců začínal na 

hodnotě 6,29 a končil na hodnotě 8,29 kg/m2 u dvanácti letých chlapců kg/m2 (Tabulka č. 9 a 

Obrázek č. 15). Hodnota padesátého percentilu i ostatních percentilů byla u chlapců vždy 

významně vyšší než u dívek. 

 

Obrázek 13 Graf závislosti SMI na věku u dívek a chlapců 
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Dívky 

SMI 

Tabulka 8 Rozložení percentilů SMI u dívek 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

95 6,75 7,49 7,70 7,82 7,93 8,60 8,67 8,70 9,00 

90 6,66 7,25 7,32 7,58 7,68 8,36 8,45 8,56 8,91 

75 6,40 6,58 6,85 7,20 7,23 7,60 8,10 8,29 7,99 

50 6,05 6,10 6,15 6,70 7,02 7,09 7,68 7,81 7,86 

25 5,61 5,85 5,98 6,32 6,55 6,61 7,22 7,39 7,26 

10 5,25 5,32 5,52 5,70 5,86 6,61 6,71 6,80 7,11 

5 4,99 5,10 5,29 5,54 5,62 6,18 6,32 6,40 7,09 

 

Obrázek 14 Percentilový graf SMI u dívek 
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Chlapci 

SMI 

Tabulka 9 Rozložení percentilů SMI u chlapců 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

95 7,63 7,87 8,00 8,10 8,55 8,70 8,96 9,10 9,28 

90 7,21 7,34 7,66 7,88 8,32 8,40 8,56 8,65 8,92 

75 6,68 7,03 7,26 7,63 7,96 7,98 8,00 8,54 8,66 

50 6,29 6,54 6,92 7,06 7,29 7,57 8,19 8,09 8,29 

25 5,82 6,25 6,57 6,62 6,93 7,03 7,45 7,52 7,70 

10 5,50 5,96 6,24 6,30 6,45 6,56 7,14 7,17 7,55 

5 5,11 5,87 5,95 5,99 6,14 6,39 7,00 7,10 7,35 

 

 

Obrázek 15 Percentilový graf SMI u chlapců 
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6. Diskuse 

Sledování různých ukazatelů hodnotících aktuální stav organismu rostoucího jedince 

je nezpochybnitelnou součástí optimální zdravotní péče na celém světě. Vytvoření 

referenčních hodnot, které slouží k efektivnosti tohoto procesu, je nezbytnou součástí. 

V minulosti byly vytvořeny například různé standardy pro sledování zdravého vývoje dítěte 

ve formě růstových diagramů, ze kterých lze odhadnout aktuální stav dítěte v porovnání s jeho 

populační skupinou, poměrně efektivně lze rovněž na základě antropometrických měření 

odhadnout biologický věk dítěte, který se může značně lišit od věku kalendářního. Vytvoření 

referenčních hodnot tak, aby došlo k jejich optimalizaci s přímou reflexí biologického věku, 

může přinést lepší odhad skutečného stavu. Právě zakomponování BMI při odhadu silových 

schopností či čtverce výšky při odhadu svalové hmoty umožňuje lepší přizpůsobení výsledků 

biologickému věku. 

Pro posouzení fyzické výkonosti jedince byla v minulosti navržena celá řada metod, 

nicméně zdaleka ne všechny metody jsou vhodné k terénnímu testování. Síla flexorů předloktí 

měřená ručním dynamometrem se jako ukazatel svalové síly používá poměrně často                

(Innes a kol., 1999). Měření absolutních hodnot pro konkrétní věkovou hranici nepochybně 

může sloužit k jistému odhadu silových schopností, v případě dětí je však zapotřebí vzít 

v úvahu kromě kalendářního věku rovněž věk biologický. V případě porovnávání absolutních 

hodnot může dojít velmi snadno ke zkreslení výsledků. Bude-li například jedinec růstově 

retardovaný, může se jeho síla v porovnání s jeho věkovou kategorií zdát nedostačující a 

naproti tomu jedinec růstově akcelerovaný může jevit znaky mimořádné výkonnosti, přestože 

reálná situace je jiná. Výška i hmotnost jedince hrají nepochybně významnou roli pro 

generování maximální síly a tak vytvoření indexu, který by obsahoval všechny tyto proměnné 

je opodstatněné i vzhledem k tomu, že v minulosti již byly realizovány studie, které prokázaly 

významný vztah mezi silou flexorů předloktí a hmotností a výškou testované osoby 

(McCarthy a kol., 2013). 

V první části naší studii jsme se zaměřili právě na sílu flexorů předloktí jako ideální 

ukazatel úrovně silových schopností. Tato metoda je snadno dostupná a v praxi rychle a 

efektivně použitelná. Optimalizování absolutních hodnot pomocí BMI je v současné době 

používáno pro diagnostiku stařecké křehkosti u seniorů (Mclean a kol., 2014). Paralela mezi 

seniory a dětmi je na místě, neboť jak růst tak stárnutí mohou být akcelerovány celou řadou 

vlivů. I v případě seniorské populace lze hovořit o rozdílu mezi kalendářním věkem a věkem 
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biologickým. Přenesení tohoto modelu na dětskou populaci lze tedy považovat za 

opodstatněné. 

Právě tak jako síla flexorů předloktí odhad silové schopnosti je v praxi používán 

odhad absolutního množství svalové hmoty pro posouzení především stavu pohybového 

aparátu a tělesné kompozice obecně. Absolutní svalová hmota velmi vysoce koreluje 

s tělesnou výškou (Fuller a kol., 2002) a tak může i zde hrát významnou roli růstový spurt u 

dětí. Chceme-li dosáhnout lepšího odhadu množství svalové hmoty, je proto relativizace 

absolutní hodnoty pomocí čtverce výšky vhodným prostředkem. Rovněž zde jsme se při 

tvorbě referenčních hodnot inspirovali doporučeními pro diagnostiku svalových onemocnění 

u seniorů. V minulosti byl SMI vyvinut pro diagnostiku sarkopenie (Cruz-Jentoft a kol., 

2010).  
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7. Závěry 

Jak ukázaly naše výsledky, může být použití relativizovaných ukazatelů pomocí 

dalších parametrů pro diagnostiku vhodnější a účelnější než použití absolutních hodnot. 

Tvorbou nomogramů pro sílu stisku/BMI a SMI jsme ukázali cestu k optimalizaci diagnostiky 

stavu dětského organismu v průběhu vývoje.  

Naše výsledky však mají svá omezení, především proto že byla použita data ze 

záměrného výběru a nikoliv randomizovaného, navíc lze předpokládat, že děti účastnící se 

festivalu sportu Sporťáček nelze zcela bezprecedentně považovat za reprezentativní skupinu 

české školní mládeže. 

Přes tato omezení doporučujeme tyto nomogramy k širšímu použití, nicméně s apelem 

na jejich korekci pomocí přidáním dalších dat získaných pokud možno randomizovaným 

výběrem v jiných lokalitách a při jiných příležitostech.   
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Seznam příloh 

Příloha č. 1- Žádost o vyjádření etické komise 

Příloha č. 2- Vzor informovaného souhlasu 



Informovaný souhlas 

Žádám Vás o písemný souhlas s provedením testování fyzické zdatnosti Vašeho syna/dcery. 

V rámci testové baterie bude dětem měřena vitální kapacita plic (FVC) pomocí osobního 

spirometru, síla stisku ruky pomocí ručního dynamometru, dynamická silová schopnost 

dolních končetin pomocí testu Přeskoky laťky za 15s, flexibilita pomocí Sit and Reach testu, 

dále bude měřena tělesná kompozice metodou bioimpedanční analýzy. Kromě toho budou 

děti vyplňovat anketu zjišťující četnost a druh pohybové aktivity, které se pravidelně účastní 

Výsledky budou zaznamenávány zcela anonymně a osobní data nebudou zveřejňována 

Výsledky budou použity k prohloubení znalostí o zdatnosti dětí v České republice. Dílčí 

výsledky budou sloužit jako podklady při tvorbě bakalářských, diplomových a disertačních 

prací v rámci UK FTVS a budou publikovány v odborných periodikách. 

Předem mnohokrát děkujeme za Váš čas a ochotu. 

Souhlasím s provedením testování fyzické zdatnosti své dcery/syna 

___________________________________________________________________________ 
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hůlkovým písmem 

Datum narození 
Jméno a příjmení 

zákonného zástupce 

hůlkovým písmem 

Podpis zákonného 

zástupce 

    

    

    

    

    

    

    

 


