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        Abstrakt 

 

Název:  Konfrontace analýzy tělesné stavby stanovené pomocí klasických 

antropometrických metod a metod založených na bioimpedanci 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je na základě statistického zpracování provést analýzu 

dat výstupu bioimpedance, jak dalece korelují s antropometrickými daty, které 

pokládáme za zlatý standard. 

 

Metody:  Soubor 42 mužů a 20 žen byl antropometricky vyšetřen základní standardní 

antropometrickou technikou, dále byly měřeny rozměry potřebné ke stanovení 

hmotnosti segmentů horní a dolní končetiny. Nashromážděná data byla 

zpracována univerzálním PC programem ANTROPO. Paralelně oba soubory 

byly vyšetřeny metodou bioimpedance. Vztahy mezi výsledky 

antropometrických měření a výsledky z InBody byly hodnoceny třemi 

nezávislými statistickými postupy a to s využitím věcné významnosti 

(Cohenovo d), dvouparametrovou lineární (přímkovou) regresí a Passing 

Bablokovou robustní regresí. 

 

Výsledky: Na základě výsledků analýz popsaných výše jsem došel k následujícímu závěru. 

S výjimkou tělesné výšky a BMI je korelace mezi parametry z antropometrické 

analýzy a InBody nedostatečná. Protože relativně nízký počet probandů může 

vést k určitému zkreslení vlivem nízké síly testů. Aby byly tyto závěry dále 

potvrzeny, bude nutný vyšetřit větší počet probandů, zvláště u souboru žen. 

 

Klíčová slova: lineární regrese, věcná významnost Cohenovo d, Passing Bablokova 

regrese, antropometrické vyšetření, bioimpedance, složení těla, hmotnost segmentů 

 

 

 



    Abstract 

 

Title:  Evaluation of body composition analysis using anthropometric measurements 

and methods based on bioimpedance 

 

Aims:  The main goal of this study is to analyze correlations of the data from 

bioimpedance with direct anthropometric measurements using statistical data 

analysis taking into consideration that the latter data is recognized as a gold 

standard. 

 

Methods:  The sample of 42 men and 20 women was evaluated using standard 

anthropometric techniques. In addition, the dimensions, which are necessary to 

establish the weight of segments in upper and lower limb. The obtained data 

was firstly evaluated using a universal software ANTROPO. The both samples 

were concurrently investigated using the bioimpedance methods and the 

relationships between the aforementioned data and data from InBody was 

evaluated by three independent statistical methods such as substantive 

significance (Cohen’s d), two-parameter linear regression and robust Passing-

Bablok regression. 

 

Results:   The results obtained enable to conclude that (with the exception of body height 

and BMI) the remaining parameters do not sufficiently correlate when using 

anthropometric measurements and data from InBody. As the relatively low 

number of participants may result in certain misrepresentation of the results, 

particularly in women, the aforementioned conclusions need further 

confirmation using a greater number of participants. 

 

Keywords: linear regression, substantive significance, Cohen’s d, Passing-Bablok 

regression, anthropometric examination, bioimpedance, body composition, weight of the 

segments 
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Vysvětlivky zkratek 

TV   Tělesná výška, Antropo (kg) 

TVIN   Tělesná výška, InBody (%) 

BMI   BMI,Antropo  

BMIIN   BMIInBody 

SVALM   Svalová složka, Matiegka (kg) 

SVALMIN  Svalová složka, InBody (kg) 

TUKM   Tuková složka, Matiegka (kg) 

TUKMIN  Tuková složka, InBody 

TUKprocM  Tuková složka, Matiegka (%) 

TUKprocP  Tuková složka, Pařízková (%) 

TUKprocIN  Tuková složka, InBody (%) 

PAZRP  Obvod paže relaxované, Antropo (cm) 

PAZRPIN  Obvod paže relaxované, InBody  

PAZRK  Korigovaný obvod pravé paže relaxované, Antropo (cm) 

PAZRKIN  Korigovaný obvod pravé paže relaxované, InBody  (cm) 

PRUKAkg   Pravá horní končetian, Matiegka (kg) 

PRUKAkgIN   Pravá horní končetina, InBody (kg) 

LRUKAkg   Levá horní končetina, Matiegka (kg) 

LRUKAkgIN   Levá horní končetina, InBody (kg) 

PNOHAkg   Pravá dolní končetina, Antropo (kg) 

PNOHAkgIN   Pravá dolní končetina, InBody (kg) 

LNOHAkg  Levá dolní končetina, Antropo (kg) 

LNOHAkgIN   Levá dolní končetina, InBody (kg)  

 

R  Korelační koeficient lineární regrese 

F  Fischer-Snedeccorovo rozdělení (F-kvantil či F-statistika) 

úsek  Úsek v rovnice přímky 

směrnice  Směrnice v rovnici přímky 

t  Kvantil Studentova rozdělení 

p  Hladina statistické významnosti        
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1 ÚVOD 

V druhé polovině minulého století, zvláště však v posledních desetiletích je celosvětově 

věnována zvýšená pozornost tělesnému habitu jak jednotlivce, tak populace. Souvisí to 

jednak nárůstem procenta lidí s nadměrnou hmotností a obezitou, na jedné straně, na druhé 

straně s nebezpečím anorexie, a to již v dětském věku. S rozvojem fitness center a 

podobných zařízení, je stále větší zájem cvičících, dozvědět se podrobnější informaci o 

svém tělesném složení. O tom nám světově používaný BMI index nic neřekne. Je 

použitelný pouze ve skríninkových studiích. V oblasti fitness to bývá kombinováno 

s různými především proteinovými doplňky za účelem zvýšení fyzické kondice, především 

související s rozvojem svalstva. Další oblastí jsou odborná pracoviště medicíny a nemocnic.  

Ke stanovení tělesného složení byla v minulosti vypracována celá řada metod, jak 

laboratorních, tak terénních na různé úrovni (denzitometrie, izotopové koncentrace, 

počítačovou tomografii, magnetickou rezonanci, antropologické metody). V devadesátých 

letech minulého století jednou z metod, která začala být zaváděna, je metoda 

bioimpedanční, založená na tělesných tkáních obsahujících vodu, a tím pádem vodivých 

elektrický proud. Metody bioelektrické impedance (BIA) jsou moderními neinvazivními a 

rychlými metodami pro určení tělesného složení jak v laboratoři, tak v terénních 

podmínkách. Jmenujme jen některé přístroje v současné době používané: Tanita; Bodystat; 

BIA 2000-M; In Body 3.0; InBody 520.  Další, jakoby „relativní výhodou“ je to, že na 

rozdíl antropologických metod, obsluhující personál nemusí mít vůbec odborné znalosti 

v oblasti problematiky tělesného složení. Vytištěný výstup po vyšetření u některých typů 

dokonce doporučí o kolik kg má, ten který vyšetřovaný, snížit svoji hmotnost. Žel přitom 

především u přístrojů Jihokorejské nebo Japonské provenience jsou potřebná referenční 

data původní, tedy úplně etnicky odlišná od středoevropské populace. Výstupy jsou proto 

vyloženě zavádějící. Například růstové grafy jihokorejské nebo japonské dětské a 

adolescentní populace jsou absolutně odlišné od středoevropské populace atd. Obdobně se 

to týká i dalších tělesných parametrů. Může se tedy stát, že v případě neústupnosti tohoto 

neznalého lékaře a touze dotyčného pacienta, při jeho snaze snížit hmotnost podle 

tiskového výstupu, může dojít až a anorexii, která je vzhledem k následným psychickým 

následkům nevratitelná a může končit i smrtí. Dalším úskalím je rovněž nedodržování 
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doporučených standardních podmínek před vyšetřením. Neboť princip celé metody je 

založen na vodním režimu organizmu. 

Oproti prvním přístrojům jsou nyní komerčně rozšiřované přístroje po technické stránce 

daleko dokonalejší a samozřejmě také cenově náročné. Proto také toto vyšetření je v řadě 

institucí finančně nákladné.  V mnoha případech by stačilo kvalitní antropometrické 

vyšetření, které nám v případě použití stanovení komponent složení těla podle Matiegkoých 

rovnic poskytne validní informaci. Proto hlavním cílem této studie je konfrontovat 

validními statistickými metodami výstup z bioimpedančního vyšetření s klasickými 

ověřenými antropometrickými metodami, případně vypracovat převodní rovnice. 
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2 METODY STANOVENÍ KOMPONENT SLOŹENÍ  TÉLA 

K určení stanovení komponet složení těla se využívá mnoha metod. Metody založené 

na dvoukomponentovém či vícekomponentových modelech zjišťují podíl dvou či více 

základních komponent lidského těla: tuk a tukuprostou hmotu nebo metody zaměřené na 

zjišťování celkového množství vody, proteinů, některých prvků, minerálů či tkání. 

Nejčastěji se dnes používá buď celotělová hydrodenzitometrie, nebo denzitometrie 

pomocí duální fotonové absorciometrie /DEXA/. V poslední době se velmi rozšířilo 

stanovení tělesného složení pomocí bioelektrické impedance /BIA/ (Hainer 2003). Kromě 

níže uvedených metod se k měření složení těla používají i další metody, které jsou však 

velmi nákladné. V  klinické praxi se příliš nevyužívají, spíše slouží k experimentálním 

účelům. Naopak antropometrické metody stanovení komponent složení těla, jako například 

metoda podle Matiegky (Matiegka 1921, Fetter a kol. 1967, Bláha a kol. 1986), která je 

neinvazivní relativně levná, časově nenáročná a nalezla významné uplatnění. 

Výběr metody vždy závisí na účelu, který sledujeme. 

Záleží také na věku vyšetřovaného, zda jde o dítě, adolescenta nebo dospělého 

jedince. U dětí a adolescentů nelze použít hodnoty složení dospělého lidského těla. Jinak by 

měření bylo nepřesné. Např. tuk je podhodnocen, když je určován na základě metody 

celkového obsahu vody v těle (total body water) a nadhodnocen, když je určován na 

základě metody obsahu draslíku 40K v těle nebo denzity těla (Rolland-Cachera, 1993). 

2.1 Celková denzita těla  

Metoda je založena na dvousložkovém modelu složení lidského organismu, jehož 

složky, depotní tuk a aktivní tělesná hmota mají rozdílnou denzitu. Princip metody je 

založen na třech základních předpokladech a to, že denzita aktivní tělesné hmoty je 1,1 

g/cm3 a depotního tuku 0,9 při 37°C. Druhým předpokladem je relativně konstantní úroveň 

hydratace, která se pohybuje okolo 72 až 74% vody. Třetím předpokladem je konstantní 

poměr kostních minerálů ve vztahu ke svalovým proteinům. Přímé chemické analýzy na 

laboratorních zvířatech prokázaly předpoklad konstantní denzity těla, další dva předpoklady 

jsou nadále předmětem diskuze. Největším zdrojem variability v denzitě ATH jsou rozdíly 

v její hydrataci, což může vést k chybě v odhadu tuku kolem 2,7%. Poměr minerálů a 

proteinů může být variabilní do té míry, že vede k chybě kolem 2,1% (Všetulová et al., 
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2004). Přepočet tělesné denzity na podíl tukové tkáně zůstává hlavním nedostatkem této 

metody. Na různých místech těla je denzita tukové tkáně poměrně konzistentní, avšak není 

tomu tak u denzity tukuprosté hmoty, kde nastávají interindividuální variace. Dnes je již 

známo, že denzita tukuprosté hmoty u dětí, žen a starších lidí je nižší než předpokládaných 

1,1 g/cm3 a je vyšší u černošské rasy. Z toho důvodu jsou zpracovány populačně-specifické 

rovnice pro přepočet denzity na relativní hodnoty podílu tuku v organizmu. Chyba 

denzitometrie při odhadu podílu tuku se odhaduje v rozmezí 3-4% a přes uvedené problémy 

je považována za tak zvaný „zlatý standard „ pro hodnocení validity ostatních metod.

 Metoda denzitometrie je založena na vztahu, že hmotnost se rovná násobku mezi 

denzitou a objemem těla. Objem těla je zjišťován různými způsoby, přičemž nejrozšířenější 

je hydrostatické vážení, voluminometrie a pletysmografie (Jebb 1993; Wang 1997). 

2.2 Hydrostatické vážení 

Jedná se o jednu z hlavních denzitometrických metod., kterou poprvé použil Siri  

(1961). U nás rozšířila a zpopularizovala metodu hydrostatického vážení Pařízková (1962), 

na jejímž základě sestrojila antropometrické rovnice pro výpočet množství tělesného tuku 

ze součtu 10 kožních řas Všetulová (2004). Objem těla je zjišťován z rozdílu hmotnosti těla 

změřeného ,,na suchu“ a pod vodou, s korelací na denzitu a teplotu vody v okamžiku 

vážení. Vážení pod vodou se provádí na tzv. hydrostatické váze. Princip této metody je 

založen na Archimédově zákonu, kde je tělo při ponoření nadlehčováno vzduchem, který se 

nachází v dýchacích cestách a plicích. Proto se vážení provádí při maximálním expiriu a 

výsledek je korigován o objem reziduálního vzduchu, teplotu vody a obsah střev. Následně 

jsou na základě zjištěné denzity těla za pomocí specifických predikčních rovnic (Siri et al., 

1961) vypočteny hodnoty podílu tělesného tuku v organizmu jak uvádí Bunc (2000). Tyto 

rovnice vycházejí z předpokladu, že tělo se skládá ze 2 homogenních komponent, tuku a 

tukuprosté hmoty, které mají konstantní denzitu. Tuk 0,90 g/cm3 a tukuprostá hmota 1,10 

g/cm3. Reziduální plicní objem je měřen pomocí diluční metody dusíkového helia, případně 

odhadem pomocí vitální kapacity plic. Nicméně ve skutečnosti tuk zahrnuje komplex směsi 

glyceridů, sterolů, fosfolipidů a glykolipidů a některé z těchto složek jsou více nestabilní 

než ostatní, a proto se průměrná denzita tuku liší nejenom mezi jednotlivci, ale i u jedince 

samotného (Brodie et al., 1999). Validitu měření ovlivňuje především biologická a 
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technická chyba, které se mohou vzájemně kombinovat. Standardní chyba odhadu 

metodiky podvodního vážení může dosahovat až 2,7% (Lohman et al., 1992). Tato chyba je 

především dána odchylkami v denzitě tukuprosté hmoty u různých skupin populace. Hlavní 

technickou chybou bývá odchylka residuálního objemu plic. Méně se pak na chybě podílí 

kombinace odchylek v naměřené hmotnosti, vyvažování konstrukce a měření teploty vody 

(Brodie e t al., 1999). Výhodou denzitometrie je relativně nízká cena ve srovnání s 

ostatními laboratorními metodami. Mezi další výhody patří i to, že zjišťuje současně 

depotní tuk i aktivní tělesnou hmotu, může být často opakována a nepředstavuje zdravotní 

riziko. Nevýhodou měřící metody je měření malých dětí nebo starších lidí, nemocných či 

subjektů se změněnou hydratací, které nejsou schopny spolupracovat při vážení pod vodou. 

2.3 Voluminometrie  

Neinvazivní metoda založená na stejném principu jako metoda hydrostatického 

vážení s tím rozdílem, že je měřen skutečný objem vody vytlačený ponořeným subjektem. 

Stejně jako metoda hydrostatického vážení i tato metoda vyžaduje změření reziduálního 

vzduchu plic. 

2.4 Pletysmografie 

V současnosti se technika podvodního vážení začala nahrazovat novou metodou, 

pletysmografií, kde jedinec není ponořený pod vodou, ale sedí v uzavřené vzduchové 

komoře (Ellis, 2000). 

Pletysmografie je založena na principu stanovení objemu těla v hermeticky 

uzavřeném prostoru vyplněném vzduchem, měří se malé změny tlaku vzduchu, vypočte se 

objem těla odečtením od objemu vzduchu v prázdné místnosti (Hainer 2004).   

Tato metoda eliminuje potřebu ponoření probanda pod vodu, které vyžaduje 

spolupráci probanda a působí problémy u neplavců, dětí, starších či nemocných osob. 

Metoda nevyžaduje měření reziduálního objemu (Riegerová, Ulbrichová 1998). Je však 

technicky náročná, musí se dodržet teplotní a další podmínky. 
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2.5 Total Body Conduktivity (TOBEC) 

Tato metoda je stejně jako BIA založena na rozdílné vodivosti tukové a beztukové 

tkáně, na vysokém podílu elektrolytů v beztukové hmotě, která je tak dobrým vodičem 

oproti tuku.  

Celotělová elektrická vodivost je přístrojem TOBEC zjišťována 

v elektromagnetickém poli uvnitř cívky (Hainer, 1996), ve které je tělo vyšetřovaného 

umístěno. Měřen je rozdíl v odporu mezi plnou a prázdnou cívkou (Weits, Kopeschaar, 

1989). 

Měření složení těla pomocí přístroje TOBEC se využívá hlavně pro hodnocení u 

hospitalizovaných nemluvňat a malých dětí. Pro permanentní monitorování je tento přístroj 

nepostradatelný. Vyšetření trvá jednu sekundu a je většinou třikrát opakováno pro 

dosáhnutí žádoucí úrovně přesnosti. (Pařízková, Hills, 2005) 

Aparatury pro malé děti obvykle poskytují přesnější údaje, protože jsou kalibrovány 

na základě chemické analýzy mrtvých malých zvířat, jako jsou králíci nebo selata 

(Pařízková, Hills, 2005). 

Tato metoda je jednou z nejpříznivějších metod určování složení lidského těla, 

zejména pro nejmladší věkové kategorie. Metoda je bezpečná, rychlá, neinvazivní a více 

přesná než většina ostatních metod (Fiorotto, Cochran and Klish, 1987). Nevýhodou tohoto 

přístroje je ale značná finanční nákladnost. 

2.6 Měření obsahu celkové vody 

Celkový obsah vody (TBW – total body water) se měří pomocí izotopové diluce 

přesného množství látky vpravené do těla orálně nebo injekčně. Tato látka obsahuje izotopy 

vodíku: 2H (deuterium) nebo 3H (tritium) nebo 18O, stabilní izotop kyslíku. Látka se 

rozptýlí ve vodě, které lidské tělo obsahuje a během krátké doby, v rozmezí 3-4 hodin, 

dosáhne rovnováhy. Koncentraci lze změřit z odebraného vzorku (Weits, Koppeschaar, 

1989).   Pro stanovení se využívají nové techniky jako plynová chromatografie, hmotové 

spektrometrie aj.  

Častěji je využíváno deuterium, protože je levnější. Tritium se také používá, je levné 

a rychlé, ale jeho radioaktivita neumožňuje použití u mnoha jedinců, zejména u dětí 
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(Pařízková, Hills, 2005). 18O není radioaktivní, ale je dražší než deuterium a tritium (Weits, 

Koppeschaar, 1989). 

2.7 Magnetická rezonance 

Tato metoda je založena na principu chování atomových jader jako magnetů 

(Riegerová, Ulbrichová, 1998). Jádra s určitými vnitřními magnetickými vlastnostmi se při 

vysílání radiových vln definované frekvence řadí v určitém směru magnetického pole. Po 

přerušení vysílání těchto vln se jádra vrací do své originální pozice, a vysílají absorbovanou 

energii, kterou lze měřit. Iradiace je zanedbatelná (Pařízková, Bláha, 2007). 

Magnetická rezonance je novou metodou určování celkové vody, tuku a rozdílu mezi 

vodou a tukem (Weits, Koppeschaar, 1989). Primárně je magnetická rezonance používána 

pro měření vnitřního tuku (Pařízková, Hills, 2005). Spolu s CT patří v současné době mezi 

nejpřesnější metody měření kosterního svalstva (Wang, et al., 2003). 

Poskytuje velmi dobré výsledky, ale významným omezením je stejně jako u metody 

TOBEC cena přístroje. 

2.8 Duální rentgenová absorpciometrie (DEXA) 

Tato poměrně nová metoda vychází z odlišné absorpce záření o dvou různých energií 

různými tkáněmi (Hainer, 2005). Odlišuje kosterní minerály od měkkých tkání, které 

rozděluje na tuk a tukuprostou hmotu. Metoda poskytuje informace nejen o složení těla, ale 

také složení jednotlivých segmentů těla, což je výhodou oproti metodám jako je 

denzitometrie či 40K (Pařízková, Hills, 2005) . 

Jde o přesnou metodu, která je náročná na čas i vybavení pracoviště, proto se používá 

ve specializovaných centrech. Problémem může být objem obézního pacienta, který se 

nemusí vejít do skenovaného pole (Hainer, 2005). 

DEXA je považována za „zlatý standard“ k ověření přesnosti výpočtu komponent 

složení těla pomocí klasických antropometrických metod (Bláha a kol, 2004). 

2.9 Měření obsahu draslíku 40K 

Draslík K je složkou pouze beztukové hmoty. Velké množství se nachází v kosterním 

svalstvu. (Wang et al., 2003). Množství draslíku v těle může být zjištěno na základě 
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detekce charakteristického gama záření, které emituje draslík 40K, který je přirozeně 

radioaktivní (He et al., 2003). Přirozený izotop draslíku 40K je v těle zastoupen 

v konstantním procentu celkového draslíku 0,012% (Ellis, 2000). 60% 40K se nachází ve 

svalstvu, zbytek v ostatních orgánech a tkáních (He et al., 2003). Chemické analýzy 

lidského těla udávají množství draslíku 2,66 g/kg ATH u mužů, 2,5 ATH u žen. Nejnovější 

údaje jsou 2,46, resp. 2,5 g/kg ATH u mužů resp. u žen (Riegerová, Ulbrichová, 1998). 

Množství draslíku v ATH se často udává v mmol. Z přímých tkáňových analýz bylo totiž 

zjištěno, že na 1 kg beztukové tělesné hmoty připadá 66,5 až 72,8 mmol draslíku (Forbes, 

1962). 54-59 mmol u zdravých žen, 59-62 u zdravých mužů (Wang et al., 2003). 

Longitudiální výzkum celkového množství draslíku v těle u 625 jedinců starších 18 let 

ukázaly malé rozdíly u žen mladších 50 let oproti mužům stejného věku. Muži vykazovali 

méně draslíku od 41 let, s největším úbytkem od 41 do 60 let.  U žen byl zaznamenán 

rapidní úbytek až po 60. roce života. Úbytek je větší než u mužů (Flynn et al, 1989). 

Metoda celkového množství draslíku (TBP = total body potasium) se využívá pro určování 

množství svalstva, ale může být také použita pro odhad  tukuprosté hmoty (He et al., 2003). 

Množství tukuprosté tělesné hmoty z celkového obsahu draslíku v těle lze vypočítat např. 

podle rovnice, kterou stanovil Hanzard (1963):                                                   

Tukuprostá těl. hmota (kg) = celkové K (mmol) / 68.1 

Výhodou metody je malá radioaktivní zátěž. 

2.10 Neutronová aktivační analýza (IVNAA) 

Metoda umožňující hodnocení mnohoprvkového složení lidského těla, vápníku, 

sodíku, chloridů, fosforu a dusíku s použitím gama-spektografické metody. Je založena na 

iradiaci těla neutrony. Tomu následuje měření typu a intenzity vysílané radiace v průběhu 

návratu původně destabilizovaných jader k jejich stabilnímu stavu. Zpožděná aktivační 

analýza a urychlená gamma analýza patří k nejpoužívanějším technikám určeným k těmto 

účelům. Vzhledem k radiaci, ceně přístroje a délce měření má neutronová aktivační analýza 

omezené využití (Heymsfield et al, 1991; Jebb et al, 1993; Wang 1997). 

2.11 Počítačová tomografie (CT) 

Neinvazivní zobrazovací metoda využívající digitální zpracování dat o průchodu 
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rentgenového záření v mnoha průmětech vyšetřovanou vrstvou. Zakladatelem byl Angličan 

Hounsfield, držitel Nobelovy ceny 1979. Základní princip je, podobně jako při konvenčním 

snímkování, založen na zeslabování svazku rentgenového záření při průchodu 

vyšetřovaným objektem. Jde o metodu tomografickou, celé vyšetření se skládá z většího 

množství sousedících vrstev neboli skenů o šířce 1-10 mm. Svazek záření vycházejících 

z rentgenky je vycloněn do tvaru vějíře, jehož šířka určuje šířku zobrazované vrstvy. 

Během zhotovení jedné vrstvy se rentgenka společně se snímačem otočí kolem vyšetřované 

osoby o 360 stupňů. Doba oběhu se neustále zkracuje a nacházíme dnes přístroje 

s oběhovou dobou kolem 1 sec. Získané obrazy vrstev jsou obrazy digitální, jsou tvořeny 

maticí bodů, nejčastěji v počtu 512 x 512. Míra oslabení záření v jednotlivých vrstvách 

vyšetřovaného objektu je registrována jako denzita v tzv. Housfieldových jednotkách. 

Počítačová tomografie a celotělové snímače jsou velmi drahé, vyšetření trvá relativně 

dlouho a jedinec je vystaven určité dávce zdraví škodlivého záření a je používána 

především v klinické praxi při patřičné indikaci (Jebb et al, 1993; Wang 1997) 

2.12 Infračervená interakce (Near infrared interactance, NIRI) 

Tato metoda je založena na absorpci a odrazu světla s použitím vlnových délek 

v oblasti infračerveného světla. Měřená optická denzita odrážené radiace je ovlivňována 

specifickými absorpčními vlastnostmi zkoumané tkáně. Pro tyto účely se používá 

spektrofotometr pracující na vlnové délce 700 – 1100 nanometrů. Tato metoda je v dobré 

shodě s hydrometrií jak uvádí Riegerová (1998). Po delším prověřování v USA a Evropě 

bylo zjištěno, že tato metoda nepřináší lepší výsledky než ostatní mnohdy jednodušší 

postupy. 

2.13 Kreatinová  exkrece 

Metoda kreatinové exkrece je založena na koncentraci kreatinu jako definitivního 

produktu dusíkatého metabolismu v těle a podává informaci o množství svalové tkáně 

v těle. Kreatinin vzniká hydrolýzou kreatinu, který je z 98% obsažen ve svalech. Je 

vylučován ledvinami jako odpadní produkt v množství 1,2 – 1,7 g/24 hod. Využití 

kreatinové exkrece pro odhad rozvoje svalstva vychází z předpokladu, že vylučovaný 

kreatin je produktem metabolických pochodů v kosterním svalstvu a je endogenního 
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původu, a že jeho množství odpovídá množství svalové tkáně. Tyto předpoklady jsou velmi 

často kriticky diskutovány především pro vysokou intraindividuální variabilitu kreatinové 

exkrece (11-12%) v důsledku příjmu exogenního kreatinu v potravě a ovlivnění úrovně 

pohybové aktivity (Kinkorová, 2004). Vyšetření tedy předpokládá několikadenní bezmasou 

dietu a klidové podmínky před vlastním vyšetřením (Waterlow et al., 1986). Celá řada prací 

naznačila, že vyloučený kreatin není konstantní veličinou vzhledem ke svalstvu a 

tukuprosté hmotě a je výrazně závislý na věku, pohlaví, stupni dospělosti, tělesné aktivitě a 

metabolickém stavu probanda. Analýza se provádí ze vzorku moči a musí být několikrát 

opakována, proto tato metoda vyžaduje spolupráci probanda. 

2.14 Izotopy vodíku 

Diluční izotopová metoda využívá ke svému měření několik druhů tracerů, které se 

rovnoměrně rozptýlí v obsahu vody organismu a jsou proto měřitelné. Pro stanovení 

celkového množství tělesné vody jsou používány tracery izotopu vodíku, deuteria a tritia. 

Za předpokladu, že do těla vpravíme orálně nebo intravenózně vyšší dávku deuteria, které 

je podstatně levnější než výše zmiňované tracery, můžeme danou metodu vyhodnocovat 

plynovou chromatografií nebo infračervenou absorpcí. Analýza za požití tritia je 

vyhodnocována scintilačním počítačem a je velice rychlá a jednoduchá, avšak 

nedoporučuje se u dětí, gravidních žen, a při opakovaných vyšetřeních v krátkém časovém 

intervalu (Wang, 1997, Pařízková, 1998). Princip této metody je závislý na rozpustnosti 

testované substance ve všech vodních prostorech těla během velmi krátké doby a dosáhne 

relativně rychle stabilní rovnováhy, nebude selektivně ukládána, vylučována nebo 

metabolizována a bude kompletně zaměnitelná za tělesnou vodu. Po ekvilibraci je podaná 

látka analyzována ve vzorku moči, slin či plazmy a to jednorázově nebo opakovaně. 

Výhodou této metody je změření objemu tělesných tekutin a značný výběr testovacích 

látek. Nevýhodou je eventuální exposice radiace (tritium), resp. invazní postup při odběru 

krve (Pařízková et al., 1998). 

2.15 Radiografie 

Neinvazivní metoda, která je považována za jednu z nejpřesnějších, umožňuje i 

proměření průřezu svalstva a kosti ve snímkovaném místě, ale její použití je omezeno z 
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důvodů nežádoucí rtg expozice. Nejmodernější metodou je počítačová tomografie 

(Riegerová et al., 1998) a dnes již často využívaná metoda digitální radiografie. 

2.16 Ultrazvuk 

Neinvazivní, velice rychlá metoda, která vyžaduje velmi dobré zaškolení 

obslužného personálu, pracuje na principu přeměny elektrické energie ve vysokofrekvenční 

ultrazvukovou energii, vysílanou v krátkých impulzech. Ultrazvukové vlny se odrážejí na 

hranicích mezi tkáněmi, které se liší svými akustickými vlastnostmi. Část ultrazvukové 

energie se v přijímači sondy, přeměňuje na energii elektrickou, které je vizualizována na 

osciloskopu. Ve srovnání se standardními metodami se však kaliperování ukázalo jako 

validnější metoda. 

2.17 Kaliprační metody 

Jedná se o neinvazivní laboratorní i terénní metodu k posuzování “tukové“ frakce 

tělesného složení. Měření tloušťky kožních řas je snadno dostupnou metodou pro stanovení 

podkožního tuku. K těmto účelům se používá měřidlo - kaliper, jehož čelisti jsou 

v okamžiku měření stlačovány stanovenou silou. Existuje více typů kaliperů. U nás se 

používají nejvíce kalipery typu Harpenden, Somet harpendenského typu a typu Best. V 

zahraničí je nejvíce rozšířeno používání Harpendenského kaliperu a pro odvození procenta 

tuku se používá pouze čtyř řas (Riegerová et al., 2006). Měření kožních řas je možné 

s přesností 0,5 mm kaliperem typu Best a 0,2 mm kaliperem typu Harpenden. 

Harpendenský kaliper má však nevýhodu v tom, že se při opakovaném měření nelze 

přesvědčit o nezbytně nutném konstantním tlaku na měřenou kožní řasu pomocí 

cejchovacích rysek a také není uzpůsoben na měření kožních řas větších jak 40mm. Proto 

se využívá modifikovaný Bestovův kaliper, který umožňuje měřit tloušťky kožních řas až 

90 mm (Hainer et al., 1990).  Dále se používá též Holtainský kaliper, který má obdobné 

parametry jako Harpendenský kaliper. 

Místa měření jsou přesně definovaná, neboť tloušťka tukové vrstvy může značně 

kolísat i na poměrně malé ploše, uvádí Vignerová, Bláha, Ošancová a Lisá (2001). Také 

v důsledku odlišné stlačitelnosti tkání, zejména u jedinců s extrémními hodnotami 

tělesného tuku mohou být chyby výraznější. Způsob měření kožních řas je základním 
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principem pro odhad tělesného složení při tvorbě indexů centrality. Matiegka již v roce 

1921 přišel s metodou kvantifikace tělesných komponent na základě zevních rozměrů těla, 

jako první stanovil množství podkožního tuku v těle pomocí tloušťky kožních řas, údajů o 

šířce kostních struktur v oblasti kloubů a s ohledem na tělní obvody. Přihlížel již k faktu, že 

tělesné složení se mění během života. Tento vývoj nejlépe vystihuje právě tloušťka kožních 

řas, šířkové a obvodové indexy. Reagoval také na potřebu vytvořit takovou 

antropometrickou metodu, která by nejen bezprostředně informovala o stavu tělesného 

složení v číselných poměrech, ale druhotně by vypovídala o funkci, vlastnostech a kvalitě 

jednotlivých tkání (Riegerová, Ulbrichová, 1993).  

Od Matiegkových dob byla vypracována řada dalších postupů pro odhad tělesného 

složení z antropometrických rozměrů. Tuk je hlavním faktorem interintraindividuální 

variability tělesného složení v průběhu celé ontogeneze. Metoda podle Pařízkové 

(Riegerová, Ulbrichová, 1998) je nejčastěji používanou metodou pro odhad tělesného 

složení v České republice. Podíl tuku je touto metodou vypočítán z regresivních rovnic na 

základě deseti kožních řas a vychází z těchto dvou předpokladů:  

- tloušťka podkožní tukové tkáně je v konstantním poměru k celkovému množství 

tuku, 

- místa, zvolená pro měření tloušťky kožních řas, reprezentují průměrnou tloušťku 

podkožní tukové vrstvy 

 Podle mnohých výzkumů nebyly výše zmíněné předpoklady jednoznačně 

potvrzeny. Validita regresivních rovnic pro odhad tělesného složení z kožních řas je 

omezena jen na populaci, ze které byly rovnice odvozeny. Vzhledem k intervalu 

spolehlivosti regresních rovnic může být aplikační chyba odhadu značná, pravděpodobnost 

chyby se zvyšuje u extrémních hodnot.  

 Při srovnání metody Pařízkové a Matiegky se dospělo k odlišným hodnotám 

vyjadřujícím velikost tukové frakce. U žen a jedinců s vyšším množstvím tělesného tuku 

jsou údaje stanovené podle Pařízkové nižší než hodnoty stanovené metodou Matiegky. 

Tyto odlišnosti způsobuje různý počet řas, které vstupují do výpočtu (u Matiegkovy metody 

6 kožních řas, u metody Pařízkové 10 řas), jejich různá lokalizace a také konstrukce 

regresivních rovnic. Dále záleží na věku a rozložení tukové tkáně. Rozdíly v hodnocení 
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narůstají s rostoucí tloušťkou tukové vrstvy (Riegerová, 1995, Riegerová, Přidalová, 1996). 

U mužů, studentů tělesné výchovy jsou diference v odhadu tukové frakce pomocí 

metodiky.  

2.18 Bioelektrická impedance (BIA) 

Již více než jedno století se fyziologové, biologové a lékaři ve výzkumu i v klinické 

praxi zabývají problematikou elektrických aktivit a vlastností živých tkání a jejich využitím 

pro účely diagnostiky. Jedná se o metodu neinvazivní časově nenáročnou, která se dá 

použít i v terénních podmínkách. Lze ji využít pro stanovení konkrétních parametrů u 

zdravých jedinců i u pacientů s různými klinickými diagnózami. Princip bioelektrické 

impedance spočívá v rozdílném šíření vysokofrekvenčního střídavého elektrického proudu 

nízké intenzity v různých biologických strukturách. V biologických systémech je elektrická 

vodivost závislá na distribuci iontů a vody. Tukuprostá hmota, obsahující vysoký podíl 

vody a elektrolytů, funguje jako dobrý vodič, zatímco tuková tkáň se chová jako izolátor 

(Roche et al., 1996). Proto aktivní tělesná hmota vykazuje nízkou impedanci, tuková složka 

naopak vysokou, vyjádřenou jako resistenci, specifický odpor, který je úměrný objemu 

vody v organizmu. Jmenované parametry vykazují svou specifiku změn v závislosti na 

věku, především v růstových fázích vývoje, v závislosti na tělesné výšce, hmotnosti, na 

obsahu celkové vody a poměru intra a extracelulární vody. Pro stanovení extra a 

intracelulárních objemových složek vody je nutno použít přístroj multifunkční, který 

umožňuje měřit kapacitní (reaktance) i odporovou (resistence) složku, tedy celkovou 

bioimpedanci (Bunc et al., 1997). Celková vodivost lidského těla je v těsném vztahu 

k množství aktivní hmoty (Bourgois et al., 2000). Zájem o aplikaci bioelektrické 

impedanční analýzy na lidském těle, jak uvádí Chumlea (1994), se vyvinula z raných studií, 

kdy se zkoumal vztah impedance k obsahu vody a k fyziologickým proměnným na lidských 

a zvířecích tkáních. V první polovině minulého století byly impedanční měřící techniky 

omezeně užívány pro nedostatečné technologické vybavení. V osmdesátých letech 

dvacátého století byla propagovaná monofrekvenční bioelektrická analýza, jenž využívala 

elektrického proudu o frekvenci 50 kHz. Často využívanou monofrekvenční BIA je např. 

zařízení Bodystat 500. Monofrekvenční bioelektrická impedanční analýza, pomocí níž se 

stanovilo tělesné složení, byla nahrazena multifrekvenční bioelektrickou analýzou, která 
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měří celkovou impedanci. K zařízení, které využívá multifrekvenční BIA, patří například 

BIA 2000-M, Xitron 4000 BIA nebo Quadscan 4000. 

Základní proměnnou, kterou měří bioimpedanční metoda, je celková tělesná voda 

(TBW).  

Tukuprostá hmota (FFM - je dána rozdílem mezi celkovou hmotností a hmotností 

tělesného tuku) je určovaná z této hodnoty na základě následujícího vztahu:  

FFM = TBW*0,732-1 

 Hodnota 0,732 (73,2 %) představuje průměrnou hydrataci tukuprosté hmoty. Podíl 

objemu extracelulární vody na celkové tělesné vodě s věkem klesá, intracelulární voda 

naopak nabývá na objemu (Přidalová et al., 2005). Reálně změřená hydratace tukuprosté 

hmoty se pohybuje v rozmezí 61 – 82% (Chumlea et al., 1994). Stav hydratace testovaného 

subjektu je závislý především na věku a pohlaví, i když ho mohou ovlivňovat i další faktory 

jako např. diuretika a jiné léky, menstruační cyklus, fyzická aktivita, teplota prostředí atd. 

(Maud et al., 1995). Užitím vhodně umístěných elektrod a precizním měřením impedance 

lze získat informace o nervovém systému, respiraci, kontrakci kosterního svalstva, činnosti 

srdce a stanovení tělesného složení (Bunc et al., 1997). Bioelektrická impedance je 

relativně novou metodou, která se používá od 80. let. Většina studií používající metodu 

BIA k hodnocení tělesného složení vychází z rovnice: 

V = L2/R 

V reprezentuje objem vodiče, p je konstanta, která je určena především koncentrací 

elektrolytů a teplotou vodiče, L je délka vodiče, R je pozorovaný odpor. Aplikace této 

rovnice k hodnocení tělesného složení je limitována. Předpokládá se totiž, že vodič je 

vzhledem ke složení, tvaru a směru distribuce denzity homogenní. To však neplatí 

v lidském těle. Počítá se s tělesnou výškou místo aktuální délky vodiče (ačkoli tělesné 

výška a délka vodiče spolu vysoce korelují). Dále se individuálně mění specifická 

rezistivita v závislosti na množství a distribuci tkání a tekutin uvnitř těla. Tyto limitace 

ukazují, že rezistenční index (S2/R) nemá stejný vztah k TBW nebo FFM u všech jedinců 

(Maud et al., 1995). 

V dnešní době nacházíme na trhu několik měřících aparatur, které se liší nejenom 

umístěním elektrod, ale i měřící frekvenci. V osmdesátých letech tzv. monofrekvenční 

velice rozšířenou bioimpedanční metodu, která měřila při 50 kHz dnes, vystřídala metoda 
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multifrekvenční, která měří na frekvencích (1, 5, 50, 100, 200 a 400 kHz). Princip 

multifrekvenční BIA spočívá v tom, že budící proud o nízké frekvenci (1, 5 kHz) neproniká 

do intracelulárního prostoru, naopak proud o vysoké frekvenci (50, 100 kHz) proniká přes 

buněčnou membránu do buňky. Je nutné odlišit, zda-li měříme pouze odporovou složku 

impedance (používá se konstantní frekvence 50 kHz, výsledkem je procento tělesného tuku, 

tukuprostá hmota a celková tělesná voda), nebo impedance celková (odporová i kapacitní 

složka, používá se proměnlivá frekvence 1 – 200 kHz), výsledkem je procento tělesného 

tuku, FFM, TBW, ECW, ICW, BCM, ECM a jejich vzájemný poměr (Lukaski et al., 1985). 

V dnešní době lze nalézt mnoho výrobců, kteří nabízejí na trhu různé modely. Dostupné 

přístroje se liší podle lokalizace elektrod, elektrody mohou být umístěny po dvou na horní 

končetině (hlavička 3. metatarzu na hřbetu ruky a mezi kotníky) a na dolní končetině 

(hlavička 2. metatarzu a mezi kotníky, Bodystat). Další možností je lokalizace elektrod na 

ploskách nohou nášlapné váhy (bipedální umístění) nebo na madlech pro uchopení rukama, 

bipolární (Omron). Některé přístroje jsou uzpůsobeny k měření celkové impedance i 

mohou stanovit fázový úhel, který je přímo úměrný hmotnosti tělesných buněk. Vedle 

buněčné hmotnosti lze pak také určovat i extracelulární hmotnost (část tukuprosté hmoty 

mimo buňky).  

Přístroje, u kterých je na procento celkového množství tělesného tuku usuzováno 

pouze z horní části těla (přístroj se drží v horních končetinách), či z dolní části těla (obdoba 

nášlapné váhy), se nepovažují pro odbornou práci za dostačující (Randáková et al., 2004). 

Pomocí rovnic lze převést naměřené hodnoty na procento tělesného tuku. Těchto rovnic 

existuje více jak 100 a respektují rasová, věková, pohlavní i zdravotní hlediska (rovnice pro 

obézní, anorektickou populaci aj.) Dále zohledňují předpokládané odezvy pohybové 

aktivity, tj. existují rovnice pro nesportující, sportující, pro zástupce různých sportovních 

odvětví atd. (Chytráčková et al., 2002). Sportovci jsou ohroženi použitím neodpovídajících 

technik k určení složení těla, případně jejich nesprávnou interpretací. Metoda bioelektrická 

impedance se podle Havlíčkové (1999) s použitím rovnic pro normální populaci přiřazuje 

například mladým gymnastkám nadhodnocené procento tělesného tuku – v průměru 19,9 % 

ve srovnání s 10,3 % pro použití věkově a sportovně specifických rovnic. Bunc (2005) dále 

upozorňuje, že je nutné rozlišovat minimálně tři různé kategorie v závislosti na množství 

tělesného tuku, pro které je nezbytné konstruovat samostatné rovnice. Dané tři oblasti jsou 
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následující: množství tělesného tuku nižší než 15%, 2. oblast se samostatnou predikční 

rovnicí se týká rozmezí 15,1 – 30% a nad 30% tělesného tuku se používají další specifické 

rovnice. Řada softwarů však s těmito kategoriemi nepočítá (Přidalová et al., 2005). Bunc 

(2005) uvádí, že procento tělesného tuku jak u děvčat, tak u chlapců s rostoucím věkem 

klesá, asi do 12 let. Poté u děvčat začíná nárůst a u chlapců stagnuje. Toto tvrzení se také 

objevuje v pracích Roche (1996). V posledních letech studie naznačují, že stagnace podílu 

tělesného tuku u chlapeckých kategorií může souviset se špatnými stravovacími návyky a 

s nedostatečnou pohybovou aktivitou. Základem úspěšného využití bioimpedanční metody 

je stanovení predikčních rovnic, které respektují danou populační skupinu, „stav“ jedince, 

věk a pohlaví. Rozbor literatury a odborných prací zabývajících se bioimpedanční metodou 

potvrzují, že neexistuje obecná (univerzální) predikční rovnice. Uvádíme některé 

publikované studie věnující se sestavování predikčních rovnic pro stanovení procenta 

tělesného tuku. Deurenberg et al. (1991) sestavili predikční rovnici pro děti ve věku 7-15 

let, kde jako parametry pro odvození procenta tělesného tuku použili čtverec tělesné výšky, 

který vydělili odporovou složkou bioimpedance (H2/R), výšku (H), hmotnost (W) a pohlaví 

(G), a pro kategorii mužů a žen ve věku od 16 do 83 let se vstupními veličinami H2/R, W, 

H, G a věkem. Guo et al.(1987) sestavili predikční rovnici pro kategorii mužů a chlapců ve 

věku 7-25 let, kde jako vstupní data použili H2/R, W, obvod paže a tloušťku vybraných 

kožních řas. Deurenberg et al. (1991) publikovali rovnici pro kategorii mužů i žen ve věku 

65-83 let se vstupními veličinami H2/R, W, G a obvodem stehna, a stejní autoři sestavili 

rovnice pro kategorie chlapců a dívek ve věku 7-9 let, se vstupními veličinami H2/R, W, H, 

G, pro kategorii dívek ve věku 10-12 let a chlapců ve věku 10-15 let s využitím  H2/R, W, 

H a pro kategorii dívek a žen ve věku 13-25 let a chlapců a mužů ve věku 16-25 let se 

vstupními veličinami H2/R, W, H, G. Deurenberg (1989) odvodil také predikční rovnici pro 

chlapce a dívky ve věku 8-11 let s využitím veličin H2/R, Guo et al., (1987) odvodili 

predikční rovnici pro kategorii chlapců a dívek ve věku 10-14 let s použitím prediktorů 

H2/R, sestavili predikční rovnici pro chlapce a dívky ve věku 9-14 let za využití pouze H2/R 

jako prediktoru. Všechny uvedené studie použili jako referenční metodu kostní 

denzitometrie. Lukaski (1985) sestavil predikční rovnici pro skupinu mužů ve věku 19-42 

let a o rok později pro skupinu mužů a žen ve věku 19-50 let. Bunc (1997) uvádí, že 

sestavili predikční rovnice pro populaci sportujících mužů a žen s využitím H2/R, věku a 
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hmotnosti jako vstupních veličin. Bunc (2000) sestavil predikční rovnice pro chlapce do 10 

let věku a od 10 do 15 let s využitím prediktorů H, W, R a věku. Pro dívky stejných 

věkových skupin s využitím H2/R, W a věku. Mezi další autory patří Segal, který se 

zabýval predikčními rovnicemi obou pohlaví od 17 do 62 let. Tento autor použil jako 

prediktory jednu frekvenci a výšku stejně jako novější autoři Sun a Kyle, kteří nezávisle na 

sobě publikovali predikční rovnice v roce 2002 a 2003. Mezi autory, kteří k výpočtu použili 

několik frekvencí, řadíme Van Loana, Vissera a Hannaha, kteří použili navíc jako 

prediktory i pohlaví, výšku a věk. Výše uvedené autory uvádíme i přesto, že ne vždy se 

zabývali sestavováním predikčních rovnic pro mladší školní a starší školní věk, jelikož patří 

do hlavní skupiny autorů zabývajících se predikčními rovnicemi a bioimpedanční metodou 

zjišťování tělesného tuku.  

Lukaski (1987) provedl stanovení tělesného složení prostřednictvím bioelektrické 

impedance a kaliperace u 114 dobrovolníků. Uvádí velmi vysoké hodnoty korelačních 

vztahů mezi jednotlivými sledovanými parametry, tzn. celkovou tělesnou vodou, 

tukuprostou hmotou, procentem tuku a BMI. Hodnoty korelačních koeficientů dosahovaly 

vysoké těsnosti. Srovnání hodnot sledovaných parametrů získaných metodou BIA a 

denzitometrií prokázalo korelace na úrovní 0,9 s nesignifikantními diferencemi mezi 

jednotlivými parametry. Wielinski (2000) sledoval v letech 1993-1996 metodou BIA a 

antropometrickými metodikami 2082 mužů a 2189 žen ve věku od 6 do 78 let. Sestavil 

percentilové grafy jednotlivých tělesných komponent pro jednotlivé věkové kategorie. 

Podobná měření realizoval na skupině sportovců a pacientů. Experimentálně měnil hodnoty 

rezistence a reaktance a sledoval, jakým způsobem se mění tělesné složení. Při navýšení 

rezistence (o 50 ohmů) je simulována změna v množství vody, zmenšuje se intracelulární 

objem. Menší množství vody vypovídá o snížení buněčné masy a tukuprosté hmoty. 

Zvýšení reaktance je simulováno navýšení intracelulární vody, reaktance nás informuje o 

migraci intra a extracelulární vody. Množství vody vysoce koreluje s tukuprostou hmotou. 

Narůstání hmotnosti může být způsobeno buď přírůstkem tukové složky (hodnota 

resistence se mění), nebo přírůstkem tukuprosté hmoty (snižuje se resistence 

proporcionálně k přírůstku tělesné hmoty). Pokud vzrůstá resistence, pak může narůstat 

tuková složka a snižuje se tukuprostá hmota. Na základě regresní analýzy objasnil vztahy 

mezi hmotností, tukuprostou hmotou a tukovou frakcí.Marques (1999) provedl srovnání tří 
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metodik. Vyhodnotil podíl tukové složky metodou DEXA, BIA a kaliperací sedmi kožních 

řas u souboru 40-ti brazilských žen od věku 20 do 40 let. Stanovený podíl tukové frakce 

získaný metodou DEXA se signifikantně odlišoval od výsledků získaných pomocí BIA a 

kaliperace. Výsledky kaliperace byly na základě křížových ověřovacích kritérií srovnatelné 

s podílem tuku získaným metodou BIA. Použití bioelektrické impedanční analýzy se stále 

více dostává do popředí díky svým kvalitám. Je využívaná jednak pro výzkumné účely, ale 

rovněž pro zachycení stavu složení těla u nemocných lidí s následnými doporučeními ke 

změně životního stylu. Slouží pro určení základních parametrů tělesného složení u 

sportovců v různých sportovních disciplínách. S jejím použitím se setkáváme na 

univerzitních výzkumných pracovištích i na klinických pracovištích, kde je používána 

v základním i aplikovaném výzkumu.  

Zdroje chyb bioimpedančních metod můžeme rozdělit do dvou základních skupin a 

to na tzv. chyby biologické (zaviněné obsluhou) a chyby technické, zaviněné měřícím 

přístrojem. Biologická chyba je relativně nízká a je prakticky spojena s umístěním elektrod. 

Pohybuje se na úrovni cca 3% z naměřené hodnoty. Chyby vlastní metody lze rozdělit na 

chyby spojené s použitím predikčních rovnic, které jsou spojeny s vhodností použité 

predikční rovnice a s nepřesnostmi spojenými s vlastním měřením. Chyba vlastního 

měřícího přístroje se pohybuje okolo 1,5 %, použitý typ elektrod a jejich pozice může 

způsobit chybu kolem 3% nebo méně, přičemž typ elektrod ovlivňuje významně kapacitní 

složku celkové bioimpedance. Odporová složka je na typ elektrod prakticky necitlivá, je-li 

plocha jedné elektrody alespoň 2,5 cm2. Přechodový odpor mezi elektrodou a kůží lze 

zanedbat (je menší než 0,5 %), je-li jeho velikost nižší než 250Ω. Existují velké diference 

mezi hodnotami na levé a pravé straně těla, především u žen. Výrobci je doporučeno měřit 

na pravé straně. Rozdíly mezi pravou a levou stranou v důsledku rozdílného zastoupení 

svalové hmoty, včetně srdečního svalu, způsobují chybu měření, která se rovná 2 % a více 

(Deurenberg et al., 1989). Rozdíly mezi pravou a levou stranou těla se pohybují kolem 

1,5 %. Aktuální hodnoty tělesného složení získané metodou BIA jsou ovlivněny také 

množstvím svalového glykogenu (Lukaski et al., 1987; Graves et al., 1989), vliv hraje 

předchozí tělesné zatížení především anaerobního charakteru. Pokud nedojde ke kontrole 

stavu hydratace, doby odstupu od pohybové činnosti či příjmu potravy, může dojít 

k podhodnocení procentuálního zastoupení podkožního tuku (Havlíčková et al., 1999). 
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U vysoce trénovaných jedinců s extrémními parametry tělesného složení mohou predikční 

rovnice poskytovat chybné údaje (Bunc et al., 2000). Při měření bychom se měli vyhnout 

pacientkám v raných stadiích těhotenství, pacientům s pace markerem, ženám a dívkám 

v době premenstruace a menstruace, podobně jako pacientům užívajícím léky, ovlivňující 

vodní režim v organismu a osobám s implantáty (kardiostimulátor, kyčelní protéza). Stav 

hydratace organizmu může způsobit chybu o velikosti 2 – 4 %. Příjem nebo výdej tekutin 

v objemu kolem 0,5 litru ovlivní hodnoty bioimpedance za 10 minut, proto je nutné 

důsledně kontrolovat příjem a výdej tekutin před a v čase měření. Po deseti minutách se 

stav hydratace v závislosti na hmotnosti postupně vyrovnává. Mezi další chyby řadíme 

svod mezi subjektem a zemí, kde se chyba může pohybovat kolem jednoho až dvou procent 

(Všetulová et al., 2004). Celková chyba je součtem jednotlivých dílčích chyb. V reálných 

podmínkách za kontrolovaného stavu hydratace a při použití vhodných predikčních rovnic 

lze počítat s chybou kolem 5 – 7 % z naměřené hodnoty, což je v pásmu tolerovaných chyb 

při měření biologických veličin jak uvádí Lochman (1992). Při konkrétním měření je nutné 

počítat s denní biologickou variabilitou, která se pohybuje na úrovni cca 2 % z naměřené 

hodnoty (Lochman et al., 1992). 
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3 CÍL 

 

 Na základě antropometrického a bioimpedančního vyšetření souboru mužů a žen 

provést relevantními statistickými metodami analýzu nashromážděných dat. Hlavním cílem 

bude, jak dalece vybraná data výstupu bioimpedance korelují s paralelními daty výstupu 

univerzálního počítačového programu ANTROPO, která pokládáme za zlatý standard. 

 

Hypotézy 

1. Výstupy sledovaných parametrů bioimpedance jsou nadhodnoceny nebo 

podhodnoceny oproti referenčním z antropometrického vyšetření. 

2. Korelace mezi daty z InBody a antropometrickými parametry jsou nedostatečné 
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4 MATERIÁL, METODY 

4.1 Materiál 

 Cílem práce bylo konfrontovat vybrané antropometrické parametry s paralelními 

daty vyšetření metodou bioimpedance přístrojem InBody 520.  Za tímto účelem bylo 

v druhé polovině roku 2015 kompletně antropometricky a bioimpedanční technikou 

vyšetřeno 42 dospělých jedinců ve věku od 18 do 45 let mužského pohlaví a 20 jedinců 

ženského pohlaví ve věku 18 až 36 let. Vyšetřování bylo prováděno za standardních 

požadovaných podmínek jak pro antropometrické vyšetření, tak vyšetření bioimpedanční 

metodou. 

4.2 Metodika  základního antropologického vyšetření 

 Vybrány pro měření byly níže definované základní rozměry, a to standardní 

antropometrickou technikou podle Martina-Sallera (1957) (Bláha a kol. 1986, 1990; 

Riegerová a kol. 2006), případně její modifikací.  

 V následujícím stručném popisu vždy stručně je definován daný rozměr, dále bod 

(body) od kterého se rozměr odečítá, pokud se tento bod znovu zmíněn u dalšího rozměru, 

již jeho definice není znovu neuváděna. V každé kategorii zároveň uvádím stručný popis 

metodiky při získávání jednotlivých údajů a uvádím použitý antropologický nástroj. 

 

 Výškové rozměry: při zjišťování výškových rozměrů byl použit antropometr. 

Výškové rozměry byly změřeny u svislé stěny, kdy se paty při vyšetření dotýkají stěny. 

Měření probíhalo bez obuvi.  

1. Tělesná výška: vertikální vzdálenost bodu vertex /v/ od podložky, vertex = nejvyšší 

bod na hlavě. 

2. Výška horního okraje sterna /sst/ od podložky: suprasternale ´bod ležící na horním 

okraji sterna v mediální rovině. 

3. Výška horního okraje symfýzy  /sy/ od podložky:  symphysion = bod ležící na 

horním okraji stydké kosti ve střední čáře. 
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4. Výška nadpažku – akromiale /a/ od podložky: akromiale = bod nejvíce laterálně 

položený na akromiálním výběžku lopatky při vzpřímeném postoji s připaženou 

končetinou. 

5. Výška štěrbiny loketního kloubu /r/ od podložky: radiale ´= bod na horním okraji 

kosti vřetenní, který při připažené končetině leží nejvýše. 

6. Výška processus styloideus radii /sty/ od podložky: stylion = bod, který na 

processus styloideus radií připažené končetiny je položen nejvíce dole. 

7. Výška hrotu středního prstu /da/ od podložky: daktylion = ´bod na konci prstu, který 

na připažené končetině leží nejníže; používá se hlavně daktylion 3. Prstu. 

8. Výška předního kyčelního trnu: vzdálenost bodu iliospinale od podložky, iliospinale 

= bod na spina iliaca anterior superior kosti kyčelní. 

9. Výška štěrbiny kolenního kloubu  tibiale  /ti/ od podložky: tibiale = bod na 

proximálním konci kosti holení (tibia), který při vzpřímeném postoji leží nejvíce 

nahoře nejvíce laterálně. 

10. Výška hrotu vnitřního kotníku – sphyrion /sph/ od podložky: bod na hrotu vnitřního 

kotníku, který při vzpřímeném postoji leží nejvíce dole. 

11. Výška horního okraje kosti kyčelní – vzdálenost bodu iliokristale od podložky, 

iliokristale = bod na crista iliaca kosti kyčelní, který je nejvíce kraniálně a laterálně.  

 

 Z těchto parametrů byly počítány tyto projektivní míry : délka trupu, délka paže, 

délka předloktí, délka vlastní ruky, délka horní končetiny, délka dolní končetiny (výpočet 

pomocí korekční matice podle Herma (1975), délka stehna, délka bérce. Délka chodidla 

byla měřena jako vzdálenost mezi body pternion /pte/ (bod ležící nejvíce vzadu na patě 

zatížené nohy) a akropodion  /ap/ (bod ležící na špičce zatížené nohy nejvíce vpředu – na 

konci 1. případně 2. prstu). 

 

 Šířkové rozměry: při zjišťování šířkových rozměrů byl použit kefalometr, 

pelvimetr a posuvné měřidlo. Průběhu měření šířkových rozměrů měnili probandi polohy 

podle pokynů vyšetřujícího.  



26 

 

1. Šířka biakromiální: přímá vzdálenost mezi body akromiale /a–a/ na pravé a levé 

polovině těla. 

2. Sagitální průměr hrudníku: přímá vzdálenost bodu mezosternale /mst/ od trnového 

výběžku obratle ležícího v téže horizontální rovině, mezosternale = bod uprostřed 

sterna v místě úponu 4. žebra. 

3. Transverzální průměr hrudníku: měří se ve výši středu sterna (mesosternale mst) 

Ramena měřidla přitlačíme lehce na žebra. Hrudník je v normální poloze.  

4. Šířka bikristální: přímá vzdálenost mezi pravým a levým bodem iliokristale /ic-ic 

5. Šířka bispinální: přímá vzdálenost mezi pravým a levým bodem iliospinale is-is/. 

6. Šířka dolní epifýzy humeru: přímá vzdálenost nejvíce od sebe vzdálených bodů na 

mediálním a laterálním epikondylu humeru. 

7. Šířka zápěstí: přímá vzdálenost mezi body stylion radiale a stylion ulnare, stylion 

radiale /sty-sty/ = bod na procesu styloideus radii, stylion ulnare = bod na processus 

styloideus ulnae. 

8. Šířka ruky: přímá vzdálenost mezi body metacarpale radiale /mr/ a metacarpale 

ulnare /mr/ na natažené ruce, metacarpale radiale = bod nejvíc radiálně na 

metacarpu 2. prstu, metacarpale ulnare = bod nejvíc ulnárně na metakarpu 5. prstu 

/mr-mu/ 

9. Šířka kotníku: přímá vzdálenost bodů nejvíce od sebe vzdálených na malleolus 

medialis a malleolus lateralis thibiae /sph-sph/. 

10. Šířka dolní epifýzy humeru: přímá vzdálenost bodů nejvíce od sebe vzdálených na 

epicondylus lateralis lemuru, dolní končetina je při zjišťování tohoto rozměru 

ohnuta do pravého úhlu. 

11. Šířka nohy: přímá vzdálenost bodu metatarsale thibiale a metatarsale fibulare na 

zatížené noze, metatarsale thibiale /mt/ = bod nejvíce laterálně na 5. metatarsu, 

metatarsale fibulare /mu/ = bod na hlavičce 1. metatarsu nejvíce mediálně.  

 

 Obvodové rozměry: při zjišťování obvodových rozměrů bylo použito plastikové 

pásové měřidlo. Při měření obvodových rozměrů přes hrudník byla různými otázkami 

odpoutána pozornost probanda, aby mohla být odečtena správná klidová hodnota.  
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1. Obvod hrudníku přes mezosternale v klidové poloze: pásovou míru vedeme těsně 

pod dolními úhly lopatek, vpředu u mužů nad prsními bradavkami, u žen přes střed 

sterna. 

2. Obvod hrudníku přes xifosternale v klidové poloze: pásovou míru vedeme v klidové 

poloze přes bod xiphosternale a dolními úhly lopatek, xiphosternale = bod na 

rozhraní sterna a proc. xiphoideus. 

3. Obvod břicha: pásovou míru vedeme v horizontální rovině přes pupek, při silném 

stupni obezity s výskytem převislého břicha je rozměr modifikován na místo 

největšího vytvoření tukového polštáře. 

4. Obvod gluteální: pásová míra je vedena horizontálně v místě nejmohutněji 

vyvinutého gluteálního svalstva. 

5. Obvod paže relaxované: pásová míra je vedena v poloviční vzdálenosti mezi bodem 

akromiale a hrotem lokte na volně podél těla visící paži. 

6. Obvod paže kontrahované: měříme největší obvod paže ve flexi při maximální 

kontrakci flexorů a extenxorů. 

7. Maximální obvod předloktí: měříme v nejsilnějším místě předloktí, přes nejvíce 

vyvinutý m. brachioradialis. 

8. Minimální obvod předloktí (obvod zápěstí): měříme v nejužším místě nad processi   

styloidei. 

9. Obvod stehna gluteální: při mírném rozkročení probanda vedeme pásovou míru cca 

1 cm pod gluteální rýhou kolmo na podélnou osu končetiny. 

10. Obvod stehna střední: pásovou míru vedeme kolmo na podélnou osu končetiny v 

poloviční vzdálenosti mezi trochanterem a zevním epikondylem femuru. 

11. Obvod lýtka maximální: měříme v místě největšího vyklenutí lýtkového svalu 

kolmo na podélnou osu končetiny. 

12. Obvod lýtka minimální: měříme v nejužším místě nad kotníkem kolmo na podélnou 

osu končetiny. 

 

 Měření tloušťky kožních řas: Tloušťku kožních řas měříme na přesně 

definovaných místech pravé strany těla kaliperem typu BEST s přesností 0.5 mm. Kožní 
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řasu je nutno zvedat standardním způsobem, palcem a ukazováčkem špičkami prstů proti 

sobě. 

1. Kožní řasa na tváři: probíhá vodorovně na spojnici tragu a nozdry, měří se přímo 

pod spánkem tak, aby nebyl do měření zavzat tukový polštář tváře. 

2. Kožní řasa na podbradku: řasa se měří přímo nad jazylkou, při měření je hlava 

mírně zvednutá, krk se nesmí napínat. 

3. Kožní řasa v místě  - hrudník 1: řasa probíhá šikmo nad velkým prsním svalem v 

místě předního podpažního záhybu. 

4. Kožní řasa v místě  - hrudník 2: řasa jde podél průběhu žeber, měří se v místě 

předního průsečíku 10. žebra s přední axilární čárou. 

5. Kožní řasa suprailiakální: probíhá podél hřebene kosti kyčelní, měří se v průsečíku 

hřebene s přední axilární čárou. 

6. Kožní řasa na břiše: řasa probíhá vodorovně, měří se v jedné čtvrtině vzdálenosti 

mezi pupkem a horním předním kyčelním trnem, tj. nejblíže k pupku. 

7. Kožní řasa nad patellou: řasa probíhá svisle, dolní končetina je při měření ohnuta v 

koleni, zcela uvolněná, opřená o špičku nohy. 

8. Kožní řasa nad tricepsem: řasa probíhá svisle, měří se v polovině vzdálenosti nad 

bodem akromionu a olekranon na zadní straně paže, která volně visí podél trupu. 

9. Kožní řasa nad bicepsem: řasa probíhá svisle podél osy paže, měří se při uvolněné 

horní končetině, která je v základním anatomickém postavení, kdy dlaň směřuje 

dopředu. 

10. Kožní řasa předloktí 1: řasa je měřena na volární straně předloktí v místě 

maximálního obvodu. 

11. Kožní řasa nad čtyřhlavým svalem stehenním: řasa se měří v poloviční vzdálenosti 

mezi rozkrokem a kolenem na uvolněné končetině. 

12. Kožní řasa supscapulární: řasa probíhá svisle, měří se přímo pod dolním úhlem 

lopatky. 

13. Kožní řasa v místě  - lýtko 1: řasa probíhá svisle, měří se asi 5 cm pod fossa 

poplitea, dolní končetina je uvolněná. 

14. Kožní řasa v místě – lýtko 2 - řasa se měří v místě největšího vývinu lýtkového 

svalu mediálně. 
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 Naměřená data byla zapisována do Záznamního listu pro antropometrické vyšetření 

Poté byla uložena do databáze počítačového programu ANTROPO, který je s tímto 

záznamním listem kompatibilní. Výstup z programu zahrnuje 128 naměřených a 

dopočtených parametrů, 32 indexů, somatotyp metodou Heath-Carter, komponenty složení 

těla podle Matiegkových rovnic, hmotnosti segmentů končetin a u 41 parametrů hodnoty z-

skóre. Referenční soubory tělesných parametrů jsou převzaty z výzkumu z roku 1985 

(Bláha a kol. 1986).  

 Tělesné složení podíl kostry, kosterního svalstva, tuku reziduálu 1 a reziduálu 2 

bylo vypočtené podle Matiegkových rovnic (Matiegka 1921, Fetter a kol. 1967, Bláha a 

kol. 1986)      

W   =   O  +  D  +  M  +  R                                                                                    

O - kostra (ossa),  

D – tuk (fat +dermis) 

M – kosterní svalstvo – (musculus),  

R1 – zbytek dopočtený (reziduum),  

R2 – zbytek vypočtený (reziduun) 

 

hmotnost kostry: O = o2 x L x K1,  o= o1+ o2+ o3+o4/ 4 

o1= šířka epikondylu humeru 

o2= šířka zápěstí 

o3= šířka dolní diafýzy femuru 

o4= šířka kotníku 

L = tělesná výška 

K1= ½ 
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hmotnost svalstva: M= r2 x L x K3 , r = r1 x r2 x r3 x r4 /4 

r1 = poloměr obvodu paže 

r2 = poloměr největšího obvodu předloktí 

r3 = poloměr středního obvodu stehna 

r4 = poloměr max. obvodu lýtky 

L = tělesná výška, K3= 6,5 

 

hmotnost tuku: D = d x S x K2, d = 0,5 x d1 x d2 x d3 x d4 x d5 x d6 

d1 = řasa nad bicepsem 

d2 = řasa na předloktí 

d3 = řasa na stehně 

d4 = řasa na lýtku 2 

d5 = řasa na hrudníku 2 

d6 = řasa na břiše 

S = povrch těla dle Duboise 

K2 = 0,13 

 

Hmotnost rezidua: R1= AHM – (O + D +M) 

   AHM (aktuální tělesná hmotnost) 

nebo modifikace dle Bláhy: R = b x L x K4 

b = (a-a) + (ic-ic) + TT/6 x H. sag/2 

L = tělesná výška 

K4 = 0,35 

lze určit chybu odhadu a provést korekci hmotnosti jednotlivých komponent 
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Tyto rovnice poskytují lepší výsledky než rovnice Pařízkové – k dispozici jsou referenční 

data pro čs. populaci 

 Suma 10 řas: suma 10 kožních řas požívaná při výpočtu % tuku podle Pařízkové, 

použity tyto kožní řasy - tvář, brada, hrudník 1, hrudník 2, nad tricepsem, subscapulární, na 

břiše, nad patelou, suprailiakální, na lýtku 1, změřeno kaliperem typu Best 

 Tuk v % podle Pařízkové: použity výše zmíněné kožní řasy 

Muži  :  %T = 28.96 x log y – 41.27   

Ženy :  %T = 35.572 x log y – 61.25  

  x = součet 10 kožních řas (mm) 

%T = procento tuku tělesné hmotnosti 

y – denzita, upravená hodnota podle Brožka 

4.3 Metodika stanovení hmotnosti segmentů  

 Odhad hmotnosti segmentů metodou Athos-Ulbrichová (1984) 

 Athos vychází z předpokladu, že hmotnost (H) je funkcí objemu a denzity (D) 

  H = Vol · D 

 Pro odhad objemu segmentů (Vol) jsou segmenty považovány za pravidelná 

geometrická tělesa. Vstupními hodnotami pro výpočet Vol jsou antropometricky zjištěné 

rozměry. Pro zpřesnění výpočtu jsou některé segmenty děleny na dílčí úseky tak, aby se 

jejich tvar více blížil tvaru pravidelného geometrického tělesa 

 Při odhadu denzity segmentů se vychází z výsledků korelační analýzy vztahu mezi 

výsledky imerzní, rentgenografické a antropometrické techniky, která ukázala na 

významnou shodu těchto tří postupů stanovení tukové, svalové a kostní tkáně. 

 

Rozdělení segmentů těla 

 Tělo je rozděleno na 15 segmentů, přičemž paže, předloktí stehno a lýtko se dělí na 

proximální a distální části (obrázek). Pro popis hranic segmentů užíváme symboly uvedené 

na obrázku. 
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Hlava  distálně ohraničená proximálním obvodem krku (c2) měřeným horizontálně 

  těsně nad mandibulou ve vzpřímeném stoji. 

Krk   ohraničen c2 a distálním obvodem krku (c3), měřeným horizontálně nad 

  articulatio sternoclavicularis při vzpřímeném postoji. 

Paže  proximální část ohraničená akromialním obvodem (c4) měřeným ve 

  vertikální rovině přes akromion při horizontálně abdukované paži a 

  deltoidálním obvodem (c5), měřeným v místě nejvíce vytvořeného m. biceps 

  brachii kolmo na osu horizontálně abdukované paži - distální část ohraničená 

  c5 a obvodem lokte (c6), měřeným přes radiale kolmo na osu horizontálně 

  abdukované paže. 

Předloktí  proximální část ohraničená (c6) a obvodem předloktí (c7), měřeným 

 v nejsilnějším místě předloktí kolmo na osu abdukované paže, 

   - distální část ohraničená c7 a obvodem zápěstí (c8) měřeným přes stylion na 

 osu horizontálně abdukované paže. 

Ruka   proximálně ohraničená c8. 

Stehno  proximální část ohraničená maximálním obvodem stehna (c9), měřeným 

 šikmo, zevně přes trochanterion a na vnitřní straně přes místo největšího 

 obvodu stehna při mírném rozkročení, a obvodem stehna středním (c10), 

 měřeným horizontálně v polovině vzdálenosti mezi trochanterion a tibiale při 

 mírném rozkročení, 

  - distální část ohraničená c10 a obvodem kolena (c11), měřeným horizontálně 

 přes střet patelly při mírném rozkročení. 

Lýtko   proximální část ohraničená c11 a maximálním obvodem lýtka (c12)  

  - distální část ohraničená c12 a obvodem kotníku (c13), měřeným přes hrot 

 vnitřního a vnějšího maleolu. 

Noha   proximálně ohraničená c13.. 

 

Antropometrické vstupní hodnoty  

1. hmotnost těla – H 

2. obvodové rozměry c2 až c13 – způsob měření v předcházející části textu a na 

obrázku 
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3. výška segmentů  h1 – h5 a h7 – h10 měřené jako vzdálenost rovin, ve kterých byly 

měřeny příslušné obvody při zachování stejné polohy. Výška h6 je měřena jako 

vzdálenost baze – hřbet ruky v místě thenaru, h11 – výška bodu sphyrion. 

4. tloušťka kožních řas měřená kaliperem typu BEST 

 S1 - pod bradou nad jazylkou 

  S2 - nad m. biceps brachi 

  S3 - nad m. triceps brachi 

  S4 - na volární straně předloktí v místě měření c7 

  S5 - na radiální straně předloktí v místě měření c7 

  S6 - nad m. quadriceps femoris v místě měření c10π 

  S7 - nad patelou 

  S8 - na lýtku pod fossa poplita 

  S9 - na mediální ploše lýtka a místě měření c11 

5. délka ruky (l1) a planty (l2), měřené podle Martina-Sallera 

Výpočet objemu segmentů 

 Výpočet objemu jednotlivých segmentů a jejich částí by proveden pomocí vzorců 

pro objem komolého kužele a klínu. Vzorce byly modifikovány podle vstupních 

antropometrických dat a ten tvar byl použit i pro výpočet objemu segmentů zmenšených o 

objem tuku. 

 Pro výpočet objemu proximálních a distálních částí nadloktí, předloktí, stehna a 

lýtka byl použit modifikovaný vzorec pro výpočet komolého kužele. 

Vol = h/12π (c1
2

 +  c2
2 + c1c2)         1 

 kde c1 a c2 jsou obvody základen a h  je výška segmentu či jeho částí. 

pro výpočet objemu ruky a nohy byl použit modifikovaný vzorec pro výpočet klínu. 

Vol = l · h · c/2π      kde l = délka klínu, h = výška klínu, c = obvod.   2 

Výpočet denzity segmentů 

Pro odhad denziity jsme zjišťovali podíl tuku na segmentech (% T) rovnicí 

% T = (VolT · 100)/Vol  kde  VolT = objem tuku na příslušném segmentu  3 

Objem tuku  (VolT) byl vypočítán z rovnice 

VolT  = Vol – Volo kde Volo je objem svalstva a kostí na jednotlivých segmentech 4 
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Pro odhad Volo  je nutno vypočítat korigované průměry segmentu (d) a z nich odvodit 

korigované obvody (co) podle vzorce 

c/  =   π  ·  d        c/ =  c – s π         5 

Korigované obvody segmentů (co) se dosazují do rovnice pro výpočet objemů za hodnoty 

měřených obvodů /viz níže – výpočet objemů…./. Získané hodnoty Vol/  dosadíme do 

rovnice x pro výpočet objemu tuku (VolT), který je použit v rovnici xy pro výpočet podílu 

tuku. Denzita jednotlivých segmentů či jejich částí se vypočítává upravenou rovnicí 

Brožka:  

D = 4,201 / ( % T / 100) + 3,813        6 

Podíl tuku na ruce a noze je považován za zanedbatelný podle předpokladu 

D = 4.201 / 3.813,     je použita denzita 1.102 

 

Výpočet objemů podle Ulbrichové (1989) 

PAŽE    Volpaže = h2  / 12π (c4
2 + c5

2 + c4c5) + h3 / 12π (c5
2  +  c6

2 + c5c6)   

PŘEDLOKTÍ Volpředloktí = h4 / 12π (c6 + c7
2 + c6c7) + h5 / 12π (c7

2 + c8
2 + c7c8) 

RUKA   Volruka  =   l1  ·  h6 · c8 / 2π   

STEHNO   Volstehno  = h7 / 12π (c9
2 + c10

2 + c9c10) + h8 / 12π (c10
2 + c11

2 +  c10c11 

LÝTKO  Vollýtko    = h9 / 12π (c11
2 + c12

2 + c11c12) + h10 / 12 (c12
2 + c23

2 + 

   c12c13) 

NOHA  Volnoha    = l2 · h11 · c13 /2π 

 

Výpočet objemů Vol´ 

PAŽE   Vol´paže   = h2 / 12π (C2 + D2  + CD) + h3 /12π (E2  + F2 + EF) 

  kde  C = c4 – πs2,  D = c5 – πs2, E ´= c5 – πs3,  F = c6  - πs3    

PŘEDLOKTÍ Vol´předloktí  = h4 /12π (G2 + H2 + GH) + h5 /12π (I2 +J2 + IJ) 

  kde G = c6 – πs4, H = c7 – πs4, I = c7 – s5, J = c8 – πs5 

STEHNO   Vol´stehno  = h7 /12π (K2  +  L2 + KL)  + H8 /12π (M2 + N2 +MN) 

  kde  K = c9 –πs6, L = c10 – πs6, M = c10 –πs7,  N = c11 – πs7 

LÝTKO  Vol´lýtko   = h9 /12π (O2 + P2 + OP) + h10 /12π (R2 + S2 + RS) 

  kde O = c11 – πs8, P = c12 –πs8, R = c12 – πs9, S = c13 – πs9        
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4.4 Metodika vyšetření přístrojem InBody 520 

 Pro získání objektivních výsledků probanda vyšetřením přístroji pracujících na 

principu bioimpedance je nutné dodržet standardní podmínky. Původně tento typ vyšetření 

sloužil k monitorování fyziologického stavu organizmu. Pokud toto není dodrženo, je nutné 

výsledky brát s rezervou. Níže uvedená metodika vyšetření byla převzata z elektronického 

manuálu „InBody 720 the Precision  Body Composition Analyzer; Výklad výsledků a 

jejich aplikace“ www.inbody.7x.cz., Firma BIOSPACE  

 

Věci, které je nutno mít na paměti pro přesné vyšetření s InBody520 

 Přesnost testu týkající se analyzátoru složení těla je závislá na vyšetřované osobě a 

na prostředí ve kterém se test provádí. Pro zajištění přesnosti měření musí být udělány 

určité bezpečnostní kroky jako takové. Před prováděním testu čtěte prosím pozorně 
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následující pokyny a ujistěte se, že vyšetřované osoby vzaly do úvahy všechny faktory 

schopné ovlivnit výsledky testu a přesnost testování. 

 

Bezpečnostní kroky, které je nutno udělat před prováděním testu 

1. Ujistěte se, že se test provádí před jídlem 

V případech kdy vyšetřovaná osoba již jedla by mel být test odložen po uplynutí dvou 

hodin od posledního jídla. To proto, že hmota jídla se počítá jako váha a muže tak být 

příčinou chyby měření. 

2. Ujistěte se, o použití toalety. 

I když moč a stolice se nezahrnují jako prvky složení těla, jejich objem je zahrnut do 

měření váhy. To by mohlo vést k biologické chybě. 

3. Necvičte těsně před prováděním testu. 

Namáhavé cvičení, nebo prudké pohyby mohou způsobit dočasné změny ve složení těla. 

4. Zůstaňte v klidu stát asi pět minut 

Provádění testu okamžitě po ulehnutí na postel, nebo po dlouhém sezení muže způsobit 

mírné změny ve výsledcích testu. Je tomu tak proto, že tělesná voda má snahu se stěhovat 

do dolních konců těla, jakmile osoba stojí, nebo když vstane. 

5. Neprovádějte test těsně po sprchování, nebo po saunování 

Pocení způsobuje dočasné změny ve složení těla osoby. 

6. Neprovádějte měření během menstruačního cyklu 

U žen dochází během menstruačního cyklu ke zvýšení tělesné vody 

7. Test provádějte při normální teplotě (20 stupňů C – 25stupňů C) 

Zatímco je lidské tělo při normální teplotě stabilní, složení těla je náchylné na změnu 

horkého, nebo chladného počasí. 

8. Jestliže se provádí opakovaný test, ujistěte se, že provádíte test při shodných 

podmínkách. 

Aby byla dodržena přesnost výsledku testu, musí být dodrženy identické podmínky (tj. 

nošení stejných šatů, testování před jídlem, nebo cvičením atd.), 
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Správné držení těla zvyšuje přesnost výsledku testu. 

 

Vstup osobních údajů a způsob držení rukojeti 

 Zadejte prosím svou přesnou hmotnost. Pokud to neuděláte, výsledky budou 

nepřesné. Musí být také zadáno pohlaví a věk vyšetřované osoby. Jakmile zadáte své 

osobní údaje, zaujměte prosím správné držení těla. Položte palec na horní část rukojeti, 

zatímco ostatními čtyřmi prsty budete držet spodní část rukojeti. Srovnejte své lokty a mezi 

tělem a jamkami v podpaží si ponechte trochu místa. 

 

Zjišťování hmotnosti a jak se postavit na podložky pro chodidla nohou 

 Pamatujte prosím na to, abyste si před tím, než se postavíte na podložky pro 

chodidla nohou, sundali ponožky. Pokud je to jen trochu možné, mějte na sobě lehké 

prádlo, abyste si zajistili přesnost vážení. Ujistěte se, že jste odstranili vše ze svých kapes a 

vypnete si všechny přístroje. Když jste hotovi, dejte chodidla na podložky, protože tvoří 

vodítko pro elektrody. Nejprve bude provedeno čtení vaší hmotnosti. Nedržte se rukojeti, 

zatímco je registrována vaše hmotnost. Dále, během procesu vážení nedělejte žádné náhlé 

pohyby. 

 

4.5 Statistická analýza dat 

 Vztahy mezi výsledky antropometrických měření a výsledky z InBody byly 

hodnoceny třemi nezávislými statistickými postupy. První z těchto postupů představoval 

dvouparametrovou lineární regresy, je popsána v literatuře (Meloun et al. 2002, Meloun et 

al. 2004). Jako nezávisle proměnné byly zvoleny výsledky antropometrických vyšetření, 

neboť u jejich měření se předpokládá zatížení podstatně menší chybou, než v případě 

výsledků z InBody. Hodnotili jsme jednak statistickou významnost rozdílu úseku v rovnici 

přímky od nuly a jednak statistickou významnost rozdílu směrnice v rovnici přímky od 1. 

V případě, že oba rozdíly vyšly pod hranicí statistické významnosti, bylo možno použít 

přímo hodnoty z InBody pro odhad hodnot z antropometrických měření. V případě 

významnosti alespoň jednoho z uvedených rozdílů je nutné použít pro přepočet hodnoty 

z InBody na odhad hodnot z antropometrických měření rekurentního vztahu, který byl 
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v těchto případech zkonstruován. Podobný postup byl zvolen i v případě druhé z použitých 

metodik, kterou byla robustní Passing-Bablokova regrese (Passing, Bablok 1983). Třetí 

metodika hodnotila věcnou významnost rozdílů mezi výsledky antropometrických měření 

a výsledky z InBody. Pro odhad věcné významnosti byla použita statistika Cohenovo d. Pro 

uvedenou statistiku platí nízká věcná významnost pro d>0.2, střední pro d>0.5, vysoká pro 

d>0.8 a velmi vysoká pro d>1.3. Pro čtverce korelačních koeficientů platí pro r2>0.04 

nízká, r2>0.25 střední a r2>0.64 vysoká věcná významnost (Sullivan, Fein 2012, Kelly, 

Preacher 2012). 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Antropologická charakteristika sledovaných souborů 

 Antropologická charakteristika souboru mužů a žen vybraných tělesných parametrů 

vzhledem k referenční populaci. Hodnoceno pomocí hodnot z-skóre. Za normální rozvoj 

znaku pokládáme hodnoty z-skóre v rozmezí + - 0.75 z-skóre za průměrné, podprůměrné 

hodnoty jsou v rozmezí – 0.75 do -1.5 z-skóre, vysoce podprůměrné méně než -1.5, 

nadprůměrné + 0.75 do + 1.5 z-skóre a vysoce nadprůměrné nad +1.5.  Jak je patrno 

z Tabulky č. 1a   podle výše uvedených kritérií z-skóre tělesná výška, hmotnost a 

komponenty složení těla podle Matiegkových rovnic (kostra, svalstvo, tuk a reziduál) 

 souboru mužů jsou průměrné, kromě rozvoje svalstva, které je nadprůměrné. Jak je patrno 

z Tabulky č. 1b obdobně tělesná výška, hmotnost a komponenty složení těla (kostra, 

svalstvo, tuk a reziduál) souboru žen podle výše uvedených kritérií jsou průměrné. 

 

Tabulka č. 1a 

Základní statistické charakteristiky vybraných antropometrických parametrů 

souboru MUŽI (N=42) 
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Tabulka č. 1b 

Základní statistické charakteristiky vybraných antropometrických parametrů 

souboru  

ŽENY (N=20) 

 

 

 

5.2 Hodnocení vztahů mezi parametry z InBody a antropometrického 

vyšetření 

 

Hodnocení metodikou dvouparametrové lineární regrese 
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Graf 1a. Srovnání tělesné výšky InBody a Antropo metodou lineární regrese, muži 

 

TVIN = -7.74 + 1.042·TV, R=0.990, F=1985.8, Úsek=-7.737(8.229), t=-

1.84, p=0.073, Směrnice=1.042(0.046), t=44.6, p<0.001 

 

 Tělesná výška měřená InBody a hodnota antropologického vyšetření silně a vysoce 

významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je větší než absolutní 

hodnota úseku (a absolutní hodnota t-statistiky je menší než 1.96). Lze tedy říci, že počátek 

regresní přímky není statisticky významně odlišný od nuly. Podobně směrnice není 

statisticky významně odlišná od 1. Proto není v tomto případě nutno korigovat výsledky 

z InBody vyšetření přepočítávacím vztahem. 
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Graf 1b. Srovnání tělesné výšky InBody a Antropo metodou lineární regrese, ženy 

 

TVIN = 1.18 + 0.992·TV, R=0.989, F=738.3, Úsek=1.184(11.978), 

t=0.19, p=0.849, Směrnice=0.992(0.072), t=27.2, p<0.001 

 Tělesná výška měřená InBody a hodnota antropologického vyšetření silně a vysoce 

významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je větší než absolutní 

hodnota úseku (a absolutní hodnota t-statistiky je menší než 1.96). Lze tedy říci, že počátek 

regresní přímky není statisticky významně odlišný od nuly. Podobně směrnice není 

statisticky významně odlišná od 1. Proto není v tomto případě nutno korigovat výsledky 

z InBody vyšetření přepočítávacím vztahem, podobně, jako u mužů. 
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Graf 2a. Srovnání BMI InBody a Antropo metodou lineární regrese, muži 

 

BMIIN = 1.48 + 0.946·BMI, R=0.987, F=1441.1, Úsek=1.477(1.279), 

t=2.26, p=0.029, Směrnice=0.946(0.049), t=38, p<0.001 

 Hodnoty BMI z InBody a z antropologického vyšetření silně a vysoce významně 

korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než absolutní hodnota úseku 

(a absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že počátek regresní přímky 

je statisticky významně odlišný od nuly. Podobně směrnice je statisticky významně odlišná 

od 1. Proto je v tomto případě nutno korigovat výsledky z InBody vyšetření přepočítávacím 

vztahem: BMI = -1.56 + 1.06·BMIIN. 
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Graf 2b. Srovnání BMI InBody a Antropo metodou lineární regrese, ženy 

 

BMIIN = 1.13 + 0.951·BMI, R=0.958, F=198.8, Úsek=1.133(2.845), 

t=0.78, p=0.445, Směrnice=0.951(0.132), t=14.1, p<0.001 

 Hodnoty BMI z InBody a z antropologického vyšetření silně a vysoce významně 

korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je větší než absolutní hodnota úseku  

(absolutní hodnota t-statistiky je menší než 1.96). Lze tedy říci, že počátek regresní přímky 

není statisticky významně odlišný od nuly. Podobně směrnice není statisticky významně 

odlišná od 1. Proto je v tomto případě není nutno korigovat výsledky z InBody vyšetření 

přepočítávacím vztahem. 
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Graf 3a. Srovnání svalstva (kg) InBody a Antropo metodou lineární regrese, muži 

 

SVALMIN = 10.17 + 0.749·SVALM, R=0.902, F=169.5, 

Úsek=10.169(4.862), t=4.1, p<0.001, Směrnice=0.749(0.113), t=13, 

p<0.001 

 Hodnoty svalstva z InBody a z antropologického vyšetření silně a vysoce významně 

korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než absolutní hodnota úseku 

(absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že počátek regresní přímky 

je statisticky významně odlišný od nuly. Podobně směrnice je statisticky významně odlišná 

od 1. Proto je v tomto případě nutno korigovat výsledky z InBody vyšetření přepočítávacím 

vztahem: SVALM = -13.58 + 1.34·SVALMIN. 

25

30

35

40

45

50

55

60

65

25 30 35 40 45 50 55 60

Sv
al

st
vo

, I
n

B
o

d
y

[k
g]

Svalstvo, Matiegka [kg]



46 

 

Graf 3b. Srovnání svalstva (kg) InBody a Antropo metodou lineární regrese, ženy 

 

SVALMIN = 10.87 + 0.625·SVALM, R=0.699, F=17.2, 

Úsek=10.865(7.756), t=2.75, p=0.013, Směrnice=0.625(0.295), t=4.1, 

p<0.001 

 Hodnoty svalstva z InBody a z antropologického vyšetření silně a vysoce významně 

korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než absolutní hodnota úseku 

(absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že počátek regresní přímky 

je statisticky významně odlišný od nuly. Podobně směrnice je statisticky významně odlišná 

od 1. Proto je v tomto případě nutno korigovat výsledky z InBody vyšetření přepočítávacím 

vztahem: SVALM = -17.39 + 1.6·SVALMIN. 
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Graf 4a. Srovnání tukové složky dle Matiegky (kg) InBody a Antropo metodou lineární 

regrese, muži 

 

TUKMIN = 3.31 + 0.687·TUKM, R=0.665, F=30.9, Úsek=3.315(2.885), 

t=2.25, p=0.03, Směrnice=0.687(0.242), t=5.6, p<0.001 

 Hodnoty tukové složky z InBody a z antropologického vyšetření silně a vysoce 

významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než absolutní 

hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že počátek 

regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Podobně směrnice je statisticky 

významně odlišná od 1. Proto je v tomto případě nutno korigovat výsledky z InBody 

vyšetření přepočítávacím vztahem: TUKM = -4.82 + 1.45·TUKMIN. 
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Graf 4b. Srovnání tukové složky dle Matiegky (kg) InBody a Antropo metodou lineární 

regrese, ženy 

 

TUKIN = 2.8 + 0.607·TUKM, R=0.777, F=25.9, Úsek=2.801(3.041), 

t=1.8, p=0.089, Směrnice=0.607(0.234), t=5.1, p<0.001 

 Hodnoty tukové složky z InBody a z antropologického vyšetření silně a vysoce 

významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je větší než absolutní 

hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je menší než 1.96). Lze tedy říci, že počátek 

regresní přímky není statisticky významně odlišný od nuly. Nicméně, směrnice je 

statisticky významně odlišná od 1. Proto je v tomto případě nutno korigovat výsledky 

z InBody vyšetření přepočítávacím vztahem: TUKM = -4.62 + 1.65·TUKIN. 
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Graf 5a. Srovnání tukové složky dle Matiegky (%) InBody a Antropo metodou lineární 

regrese, muži 

 

TUKprocIN = 5.4 + 0.567·TUKprocM, R=0.588, F=20.6, 

Úsek=5.396(3.442), t=3.07, p=0.004, Směrnice=0.567(0.245), t=4.5, 

p<0.001 

 Hodnoty tukové složky (procenta) z InBody a z antropologického vyšetření silně a 

vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než 

absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že 

počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Podobně směrnice je 

statisticky významně odlišná od 1. Proto je v tomto případě nutno korigovat výsledky 

z InBody vyšetření přepočítávacím vztahem: TUKprocM = -9.51 + 1.76·TUKprocIN. 
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Graf 5b. Srovnání tukové složky dle Matiegky (%) InBody a Antropo metodou lineární 

regrese, ženy 

 

TUKprocIN = 7.65 + 0.465·TUKprocM, R=0.632, F=11.3, 

Úsek=7.647(5.768), t=2.6, p=0.019, Směrnice=0.465(0.271), t=3.4, 

p=0.004 

 Hodnoty tukové složky (procenta) z InBody a z antropologického vyšetření silně a 

vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než 

absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že 

počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Podobně směrnice je 

statisticky významně odlišná od 1. Proto je v tomto případě nutno korigovat výsledky 

z InBody vyšetření přepočítávacím vztahem: TUKprocM = -16.45 + 2.15·TUKprocIN. 
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Graf 6a. Srovnání tukové složky dle Pařízkové (%) InBody a Antropo metodou lineární 

regrese, muži 

 

TUKprocIN = -0.55 + 0.974·TUKprocP, R=0.64, F=27, Úsek=-

0.55(5.147), t=-0.21, p=0.835, Směrnice=0.974(0.367), t=5.2, p<0.001 

 Hodnoty tukové složky (procenta) z InBody a z antropologického vyšetření silně a 

vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je větší než 

absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je menší než 1.96). Lze tedy říci, že 

počátek regresní přímky není statisticky významně odlišný od nuly. Směrnice není 

statisticky významně odlišná od 1. Proto je v tomto případě není nutno korigovat výsledky 

z InBody vyšetření přepočítávacím vztahem. 
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Graf 6b. Srovnání tukové složky dle Pařízkové (%) InBody a Antropo metodou lineární 

regrese, ženy 

 

TUKprocIN = 5.17 + 0.718·TUKprocP, R=0.763, F=23.7, 

Úsek=5.173(4.997), t=2.03, p=0.058, Směrnice=0.718(0.289), t=4.9, 

p<0.001 

 Hodnoty tukové složky (procenta) z InBody a z antropologického vyšetření silně a 

vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než 

absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že 

počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Směrnice není statisticky 

významně odlišná od 1. Nicméně, v tomto případě je nutno korigovat výsledky z InBody 

vyšetření přepočítávacím vztahem: TUKprocP = -7.21 + 1.39·TUKprocIN. 
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Graf 7a. Srovnání obvodu pravé paže relaxované InBody a Antropo metodou lineární 

regrese, muži 

 

PAZRPIN = 16.44 + 0.526·PAZRP, R=0.79, F=66.3, 

Úsek=16.435(4.39), t=7.34, p<0.001, Směrnice=0.526(0.127), t=8.1, 

p<0.001 

 Hodnoty obvodu pravé paže relaxované z InBody a z antropologického vyšetření 

středně silně avšak vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek 

je menší než absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze 

tedy říci, že počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Směrnice je 

statisticky významně odlišná od 1. Proto je nutno korigovat výsledky z InBody vyšetření 

přepočítávacím vztahem: PAZRP = -31.25 + 1.9·PAZRPIN. 
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Graf 7b. Srovnání obvodu pravé paže relaxované InBody a Antropo metodou lineární 

regrese, ženy 

 

PAZERPIN = 10.61 + 0.686·PAZRP, R=0.909, F=81.1, 

Úsek=10.615(3.862), t=5.39, p<0.001, Směrnice=0.686(0.149), t=9, 

p<0.001 

 Hodnoty obvodu pravé paže relaxované z InBody a z antropologického vyšetření 

silně a vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než 

absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že 

počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Směrnice je statisticky 

významně odlišná od 1. Proto je nutno korigovat výsledky z InBody vyšetření 

přepočítávacím vztahem: PAZRP = -15.47 + 1.46·PAZERPIN. 
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Graf 8a. Srovnání obvodu pravé paže korigovaného o tukovou složku InBody a Antropo 

metodou lineární regrese, muži 

 

PAZRKIN = 18.85 + 0.423·PAZRK, R=0.676, F=32.9, 

Úsek=18.852(4.634), t=7.97, p<0.001, Směrnice=0.423(0.145), t=5.7, 

p<0.0011 

 Hodnoty korigovaného obvodu pravé paže relaxované z InBody a z 

antropologického vyšetření středně silně avšak vysoce významně korelují. Interval 

spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než absolutní hodnota úseku (absolutní 

hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že počátek regresní přímky je 

statisticky významně odlišný od nuly. Směrnice je statisticky významně odlišná od 1. Proto 

je nutno korigovat výsledky z InBody vyšetření přepočítávacím vztahem:  

PAZRK = -44.56 + 2.36·PAZRKIN. 
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Graf 8b. Srovnání korigovaného obvodu pravé paže relaxované InBody a Antropo metodou 

lineární regrese, ženy 

 

PAZRKIN = 9.65 + 0.75·PAZRK, R=0.703, F=14.7, Úsek=9.65(8.036), 

t=2.35, p=0.033, Směrnice=0.75(0.384), t=3.8, p=0.002 

 Hodnoty korigovaného obvodu pravé paže relaxované z InBody a 

z antropologického vyšetření středně silně avšak vysoce významně korelují. Interval 

spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než absolutní hodnota úseku (absolutní 

hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že počátek regresní přímky je 

statisticky významně odlišný od nuly. Směrnice není statisticky významně odlišná od 1. 

Přesto je nutno korigovat výsledky z InBody vyšetření přepočítávacím vztahem:  

PAZRK = -12.86 + 1.33·PAZRKIN. 
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Graf 9a. Srovnání pravé horní končetiny InBody a Antropo metodou lineární regrese, muži 

 

PRUKAkgIN = 0.94 + 0.698·PRUKAkg, R=0.817, F=80.3, 

Úsek=0.938(0.789), t=2.33, p=0.025, Směrnice=0.698(0.153), t=9, 

p<0.001 

 Hodnoty hmotnosti pravé horní končetiny z InBody a z antropologického vyšetření 

silně a vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než 

absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že 

počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Navíc, směrnice je 

statisticky významně odlišná od 1. Proto je nutno korigovat výsledky z InBody vyšetření 

přepočítávacím vztahem: PRUKAkg = -1.34 + 1.43·PRUKAkgIN. 
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Graf 9b. Srovnání pravé horní končetiny InBody a Antropo metodou lineární regrese, ženy 

 

PRUKAkgIN = 0.79 + 0.581·PRUKAkg, R=0.649, F=13.1, 

Úsek=0.793(0.927), t=1.68, p=0.111, Směrnice=0.581(0.315), t=3.6, 

p=0.002 

 Hodnoty hmotnosti pravé horní končetiny z InBody a z antropologického vyšetření 

středně silně avšak vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek 

je větší než absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je menší než 1.96). Lze 

tedy říci, že počátek regresní přímky není statisticky významně odlišný od nuly. Směrnice 

je však statisticky významně odlišná od 1. Proto je nutno korigovat výsledky z InBody 

vyšetření přepočítávacím vztahem: PRUKAkg = -1.37 + 1.72·PRUKAkgIN. 
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Graf 10a. Srovnání levé horní končetiny InBody a Antropo metodou lineární regrese, muži 

 

LRUKAkgIN = 1.21 + 0.652·LRUKAkg, R=0.808, F=73.6, 

Úsek=1.209(0.761), t=3.11, p=0.004, Směrnice=0.652(0.149), t=8.6, 

p<0.001 

 Hodnoty hmotnosti levé horní končetiny z InBody a z antropologického vyšetření 

silně a vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek je menší než 

absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze tedy říci, že 

počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Navíc, směrnice je 

statisticky významně odlišná od 1. Proto je nutno korigovat výsledky z InBody vyšetření 

přepočítávacím vztahem: LRUKAkg = -1.85 + 1.53·LRUKAkgIN. 
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Graf 10b. Srovnání levé horní končetiny InBody a Antropo metodou lineární regrese, ženy 

 

LRUKAkgIN = 0.55 + 0.677·LRUKAkg, R=0.756, F=24, 

Úsek=0.553(0.771), t=1.4, p=0.177, Směrnice=0.677(0.271), t=4.9, 

p<0.001 

 Hodnoty hmotnosti levé horní končetiny z InBody a z antropologického vyšetření 

středně silně avšak vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek 

je větší než absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je menší než 1.96). Lze 

tedy říci, že počátek regresní přímky není statisticky významně odlišný od nuly. Směrnice 

je však statisticky významně odlišná od 1. Proto je nutno korigovat výsledky z InBody 

vyšetření přepočítávacím vztahem: LRUKAkg = -1.85 + 1.53·LRUKAkgIN. 
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Graf 11a. Srovnání pravé dolní končetiny InBody a Antropo metodou lineární regrese, 

muži 

 

PNOHAkgIN = 4.73 + 0.443·PNOHAkg, R=0.736, F=47.4, 

Úsek=4.733(1.78), t=5.21, p<0.001, Směrnice=0.443(0.126), t=6.9, 

p<0.001 

 Hodnoty hmotnosti pravé dolní končetiny z InBody a z antropologického vyšetření 

středně silně avšak vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek 

je menší než absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze 

tedy říci, že počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Navíc, 

směrnice je statisticky významně odlišná od 1. Proto je nutno korigovat výsledky z InBody 

vyšetření přepočítávacím vztahem: PNOHAkg = -10.69 + 2.26·PNOHAkgIN. 
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Graf 11b. Srovnání pravé dolní končetiny InBody a Antropo metodou lineární regrese, ženy 

 

PNOHAkgIN = 4.83 + 0.236·PNOHAkg, R=0.597, F=10, 

Úsek=4.833(1.7), t=5.57, p<0.001, Směrnice=0.236(0.146), t=3.2, 

p=0.005 

 Hodnoty hmotnosti pravé dolní končetiny z InBody a z antropologického vyšetření 

středně silně avšak vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek 

je menší než absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze 

tedy říci, že počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Navíc, 

směrnice je statisticky významně odlišná od 1. Proto je nutno korigovat výsledky z InBody 

vyšetření přepočítávacím vztahem: PNOHAkg = -20.47 + 4.24·PNOHAkgIN. 
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Graf 12a. Srovnání levé dolní končetiny InBody a Antropo metodou lineární regrese, muži 

 

LNOHAkgIN = 5.43 + 0.405·LNOHAkg, R=0.742, F=47.7, 

Úsek=5.431(1.57), t=6.78, p<0.001, Směrnice=0.405(0.115), t=6.9, 

p<0.001 

 Hodnoty hmotnosti levé dolní končetiny z InBody a z antropologického vyšetření 

středně silně avšak vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek 

je menší než absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze 

tedy říci, že počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Navíc, 

směrnice je statisticky významně odlišná od 1. Proto je nutno korigovat výsledky z InBody 

vyšetření přepočítávacím vztahem: LNOHAkg = -13.4 + 2.47·LNOHAkgIN. 
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Graf 12b. Srovnání levé dolní končetiny InBody a Antropo metodou lineární regrese, ženy 

 

LNOHAkgIN = 5.09 + 0.221·LNOHAkg, R=0.576, F=8.9, 

Úsek=5.089(1.627), t=6.13, p<0.001, Směrnice=0.221(0.145), t=3, 

p=0.008 

 Hodnoty hmotnosti levé dolní končetiny z InBody a z antropologického vyšetření 

středně silně avšak vysoce významně korelují. Interval spolehlivosti úseku (95%) pro úsek 

je menší než absolutní hodnota úseku (absolutní hodnota t-statistiky je větší než 1.96). Lze 

tedy říci, že počátek regresní přímky je statisticky významně odlišný od nuly. Navíc, 

směrnice je statisticky významně odlišná od 1. Proto je nutno korigovat výsledky z InBody 

vyšetření přepočítávacím vztahem: LNOHAkg = -23.01 + 4.52·LNOHAkgIN. 
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5.3 Hodnocení vztahů mezi parametry z InBody a antropometrického 

vyšetření 

Hodnocení s využitím věcné významnosti a regrese Passing-Bablok 

 Odlišnosti antropometrických parametrů získaných měřením a parametrů 

z InBody byly dále hodnoceny dalšími dvěma nezávislými metodikami. První z nich 

byla věcná významnost vyjádřená Cohenovým d. Další metodikou byla Passing 

Bablokova robustní regrese. Výsledky těchto metodik jsou uvedeny v Tabulce č. 2a pro 

muže a v Tabulce č. 2b pro ženy. 

Tělesná výška 

 Pro tělesnou výšku mužů vyšla věcná významnost rozdílu mezi metodou InBody 

a antropologickým vyšetřením zanedbatelná (absolutní hodnota Cohenova d < 0,2), 

nelišící se významně od nuly (absolutní hodnota Cohenova d byla menší než jeho 95% 

interval spolehlivosti). Passing Bablokova regrese ukazovala záporný, statisticky 

významný úsek (jeho 95% interval spolehlivosti neobsahoval nulu) a ještě nevýznamně 

odlišnou směrnici od hodnoty 1 (hodnota 1 je dolní na mezi 95% intervalu spolehlivosti 

pro směrnici). Hodnoty z InBody by tedy měly být přepočteny vztahem:  

TV = 8.56 + 0.95·TVIN. 

 Pro tělesnou výšku žen vyšla věcná významnost rozdílu mezi metodou InBody a 

antropologickým vyšetřením zanedbatelná, nelišící se významně od nuly. Passing 

Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek a také nevýznamně odlišnou 

směrnici od hodnoty. Hodnoty z InBody tedy není nutno přepočítávat. 

 

BMI 

 Pro BMI u mužů vyšla věcná významnost rozdílu mezi metodou InBody a 

antropologickým vyšetřením zanedbatelná, nelišící se významně od nuly. Passing 

Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek (jeho 95% interval 

spolehlivosti obsahoval nulu) a nevýznamně odlišnou směrnici od hodnoty 1. Hodnoty 

z InBody tedy není nutno přepočítávat. 

 Pro BMI u žen vyšla věcná významnost rozdílu mezi metodou InBody a 

antropologickým vyšetřením zanedbatelná, nelišící se významně od nuly. Passing 
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Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek a směrnici nevýznamně se 

lišící od hodnoty 1. Hodnoty z InBody tedy není nutno přepočítávat. 

 

Svalstvo dle Matiegky 

 Pro svalstvo dle Matiegky u mužů vyšla věcná významnost rozdílu mezi 

metodou InBody a antropologickým vyšetřením zanedbatelná, nelišící se významně od 

nuly. Passing Bablokova regrese ukazovala kladný, statisticky významný úsek a 

významně odlišnou směrnici od hodnoty 1 (hodnota 1 je nad horní hranicí 95% 

intervalu spolehlivosti pro směrnici). Hodnoty z InBody by tedy měly být přepočteny 

vztahem:  

SVALM = -9.33 + 1.24·SVALMIN. 

 Pro svalstvo dle Matiegky u žen vyšla záporná avšak slabá věcná významnost 

rozdílu mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením (absolutní hodnota 

Cohenova d < 0,5). Passing Bablokova regrese ukazovala kladný, statisticky významný 

úsek a významně odlišnou směrnici od hodnoty 1 (hodnota 1 je nad horní hranicí 95% 

intervalu spolehlivosti pro směrnici). Hodnoty z InBody by tedy měly být přepočteny 

vztahem:  

SVALM = -3.28 + 1.1·SVALMIN. 

 

Tuková složka v kg dle Matiegky 

 Pro tukovou složku v kg dle Matiegky u mužů vyšla věcná významnost rozdílu 

mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením zanedbatelná, avšak významně se 

lišící od nuly. Cohenovo d mělo zápornou hodnotu, což ukazovalo na podhodnocení 

výsledků metodou InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky 

nevýznamný úsek a směrnici nevýznamně se lišící od jedné, což ukazuje, že přepočet z 

InBody na Antropo není nutný. 

 Pro tukovou složku v kg dle Matiegky u žen vyšla záporná avšak slabá věcná 

významnost rozdílu mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením. Cohenovo d 

mělo zápornou hodnotu, což ukazovalo na podhodnocení výsledků metodou InBody. 

Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek a směrnici 

nevýznamně se lišící od jedné, což ukazuje, že přepočet z InBody na Antropo není 

nutný. 
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Tuková složka v procentech dle Matiegky 

 Pro tukovou složku v % dle Matiegky u mužů vyšla věcná významnost rozdílu 

mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením zanedbatelná, avšak významně se 

lišící od nuly. Cohenovo d mělo zápornou hodnotu, což ukazovalo na podhodnocení 

výsledků metodou InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky 

nevýznamný úsek a směrnici nevýznamně se lišící od jedné, což ukazuje, že přepočet 

z InBody na Antropo není nutný. 

 Pro tukovou složku v % dle Matiegky u žen vyšla věcná významnost rozdílu 

mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením záporná a středně silná. Cohenovo 

d mělo zápornou hodnotu, což ukazovalo na podhodnocení výsledků metodou InBody. 

Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek a směrnici 

nevýznamně se lišící od jedné, což ukazuje, že přepočet z InBody na Antropo není 

nutný. 

 

Tuková složka v procentech dle Pařízkové 

 Pro tukovou složku v % dle Pařízkové u mužů vyšla věcná významnost rozdílu 

mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením záporná, nicméně slabá (absolutní 

hodnota Cohenova d >0,2), což opět ukazovalo na podhodnocení výsledků metodou 

InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky významný záporný úsek a 

směrnici významně větší než 1, což ukazuje nutnost přepočtu z InBody na Antropo 

vztahem:  

TUKprocP = 6.24 + 0.61·TUKprocPIN. 

 Pro tukovou složku v % dle Pařízkové u žen vyšla věcná významnost rozdílu 

mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením kladná, nicméně slabá (absolutní 

hodnota Cohenova   d > 0,2), což ukazovalo na nadhodnocení výsledků metodou 

InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek a směrnici 

nevýznamně se lišící od jedné, což ukazuje, že přepočet z InBody na Antropo není 

nutný. 

 

Obvod pravé paže relaxované 

 Pro obvod pravé paže relaxované u mužů vyšla věcná významnost rozdílu mezi 

metodou InBody a antropologickým vyšetřením zanedbatelná a nevýznamně odlišná od 
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nuly. Passing Bablokova regrese ukazovala kladný významný úsek a směrnici 

významně nižší, než 1, což ukazuje nutnost přepočtu z InBody na Antropo vztahem: 

PAZRP = -17.73 + 1.53·PAZRPIN. 

 Pro obvod pravé paže relaxované u žen vyšla kladná a silná věcná významnost 

rozdílu mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením (absolutní hodnota 

Cohenova d > 0,8). Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek 

a směrnici nevýznamně se lišící od jedné, což ukazuje, že přepočet z InBody na 

Antropo není nutný. 

 

Obvod pravé paže korigovaný o tukovou složku 

 Pro obvod pravé paže korigovaný o tukovou složku u mužů vyšla kladná, avšak 

slabá věcná významnost rozdílu mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením 

(absolutní hodnota Cohenova d ≥ 0,2), což ukazovalo na nadhodnocení výsledků 

metodou InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala kladný významný úsek a 

směrnici významně nižší, než 1, což ukazuje nutnost přepočtu z InBody na Antropo 

vztahem:  

PAZRK = -25.43 + 1.77·PAZRKIN. 

 Pro obvod pravé paže korigovaný o tukovou složku u žen vyšla kladná a silná 

věcná významnost rozdílu mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením 

(absolutní hodnota Cohenova d > 0,8). Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky 

nevýznamný úsek a směrnici nevýznamně se lišící od jedné, což ukazuje, že přepočet z 

InBody na Antropo není nutný. 

 

Hmotnost pravé horní končetiny 

 Pro hmotnost pravé horní končetiny u mužů vyšla věcná významnost rozdílu 

mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením záporná a silná (absolutní hodnota 

Cohenova d ≥ 0,8), což ukazovalo na věcně významné podhodnocení výsledků metodou 

InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek, avšak 

směrnici nevýznamně odlišnou od 1, což ukazuje, že není nutný přepočet z InBody na 

Antropo. 

 Pro hmotnost pravé horní končetiny u žen vyšla věcná významnost rozdílu mezi 

metodou InBody a antropologickým vyšetřením záporná a silná (absolutní hodnota 

Cohenova d ≥ 0,8), což ukazovalo na věcně významné podhodnocení výsledků metodou 
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InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek, avšak 

směrnici nevýznamně odlišnou od 1, což ukazuje, že není nutný přepočet z InBody na 

Antropo. 

 

 

Hmotnost levé horní končetiny 

 Pro hmotnost levé horní končetiny u mužů vyšla věcná významnost rozdílu mezi 

metodou InBody a antropologickým vyšetřením záporná a středně silná (absolutní 

hodnota Cohenova  d ≥ 0,5), což ukazovalo na věcně významné podhodnocení výsledků 

metodou InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek, 

avšak směrnici významně nižší, než 1, což ukazuje nutnost přepočtu z InBody na 

Antropo vztahem:    

LRUKAkg = -0.67 + 1.29·LRUKAkgIN. 

 Pro hmotnost levé horní končetiny u žen vyšla věcná významnost rozdílu mezi 

metodou InBody a antropologickým vyšetřením záporná a silná (absolutní hodnota 

Cohenova d ≥ 0,85), což ukazovalo na věcně významné podhodnocení výsledků 

metodou InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky nevýznamný úsek, 

avšak směrnici nevýznamně odlišnou od 1, což ukazuje, že není nutný přepočet 

z InBody na Antropo. 

 

Hmotnost pravé dolní končetiny 

 Pro hmotnost pravé dolní končetiny u mužů vyšla věcná významnost rozdílu 

mezi metodou InBody a antropologickým vyšetřením záporná a silná (absolutní hodnota 

Cohenova d ≥ 0,8), což opět ukazovalo na věcně významné podhodnocení výsledků 

metodou InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala kladný významný úsek 

a směrnici významně nižší, než 1, což ukazuje nutnost přepočtu z InBody na Antropo 

vztahem:  

PNOHAkg = -4.01 + 1.64·PNOHAkgIN. 

 Pro hmotnost pravé horní končetiny u žen vyšla věcná významnost rozdílu mezi 

metodou InBody a antropologickým vyšetřením záporná a silná (absolutní hodnota 

Cohenova d ≥ 0,8), což ukazovalo na věcně významné podhodnocení výsledků metodou 

InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky významně kladný úsek a 
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směrnici významně nižší než 1, což ukazuje, že je nutný přepočet z InBody na Antropo 

dle vztahu:  

PNOHAkg = -8.84 + 2.67·PNOHAkgIN. 

 

Hmotnost levé dolní končetiny 

 Pro hmotnost levé dolní končetiny u mužů vyšla věcná významnost rozdílu mezi 

metodou InBody a antropologickým vyšetřením záporná a silná (absolutní hodnota 

Cohenova d ≥ 0,8), což i v tomto případě ukazovalo na věcně významné podhodnocení 

výsledků metodou InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala kladný významný 

úsek a směrnici významně nižší, než 1, což ukazuje nutnost přepočtu z InBody na 

Antropo vztahem:  

LNOHAkg = -5.94 + 1.81·LNOHAkgIN. 

 Pro hmotnost levé horní končetiny u žen vyšla věcná významnost rozdílu mezi 

metodou InBody a antropologickým vyšetřením záporná a silná (absolutní hodnota 

Cohenova d ≥ 0,8), což ukazovalo na věcně významné podhodnocení výsledků metodou 

InBody. Passing Bablokova regrese ukazovala statisticky významně kladný úsek a 

směrnici významně nižší než 1, což ukazuje, že je nutný přepočet z InBody na Antropo 

dle vztahu: 

LNOHAkg = -7.51 + 2.46·LNOHAkgIN. 
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5.4 Diskuze 

 Jak je uvedeno v úvodu bioimpedanční metody založené na vodivosti 

elektrického proudu tkáněmi, které obsahují vodu jsou v současné době velmi rozšířené. 

V různých institucích ať jde o zdravotnická zařízení či oblast sportu a fitness. V dnešní 

době je vyráběná celá řada přístrojů různé provenience, zvláště asijské (Jižní Korea, 

Japonsko). U řady přístrojů víme, že referenční data pocházejí z jiných etnických skupin 

obyvatelstva. Doporučení například týkající se redukce hmotnosti nemohou být pro 

středoevropskou populaci objektivní a často jsou zavádějící. To se týká rovněž 

posouzení růstu dětí a adolescentů, protože růstové grafy byly konstruovány z dat tamní 

populace. Výstupy z těchto přístrojů doposud nebyly konfrontovány s výsledky 

klasických ověřených v praxi antropologických metod. Toto bylo cílem této studie. Jak 

vyplývá ze statistické analýzy, výstupy porovnání u řady sledovaných tělesných 

parametrů nejsou uspokojující. Pro běžnou praxi bude zřejmě vhodné rozhodnout se 

buď pro antropologické vyšetření, které díky programu ANTROPO kromě složení těla 

poskytne podrobnou informaci o proporcionalitě probanda, a je cenově dostupnější nebo 

pro vyšetření InBody. Korelace mezi parametry antropometrickými a parametry 

z InBody jsou nedostačující. Četnost sledovaných souborů, zvláště u žen byla malá, to 

může vést k určitému zkreslení vlivem nízké síly testů. Proto bude vhodné tyto soubory 

rozšířit, aby závěry byly nebo nebyly potvrzeny. 
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6 ZÁVĚR 

Muži 

 Zanedbatelná věcná významnost rozdílů mezi antropometrickým vyšetřením 

věcné a vyšetřením InBody byla nalezena u mužů v případě tělesné výšky, BMI, 

svalové složky podle Matiegky, tukové složky podle Matiegky v kg, a obvodu pravé 

paže relaxované. U tukové složky podle Pařízkové v procentech byla věcná významnost 

slabě záporná (antropologické vyšetření vycházelo významně výše než vyšetření 

z InBody, InBody podhodnocuje). U korigovaného obvodu paže relaxované pravé byla 

věcná významnost slabě kladná (InBody nadhodnocuje). Záporná středně silná věcná 

významnost pak vycházela pro hmotnost pravé horní končetiny v kg a levé horní 

končetiny v kg (InBody opět podhodnocuje). Silně pak podhodnocují hmotnosti pravé a 

levé dolní končetiny v kg z InBody (věcně velmi vysoce významné).  

 Z hlediska výsledků lineární regrese bude nutný přepočet z InBody na 

antropometrické vyšetření u většiny parametrů vyjma tělesné výšky a tukové složky 

podle Matiegky v procentech. 

 Robustní Passing-Bablokova regrese nevyžadovala přepočet u BMI, tukové 

složky podle Matiegky v kg, tukové složky podle Matiegky v procentech, a pravé horní 

končetiny v kg. 

 Korelační koeficienty lineární regrese vykazovaly silnou věcnou významnost u 

většiny parametrů vyjma tukové složky podle Matiegky v kg, tukové složky podle 

Matiegky v procentech, a tukové složky podle Pařízkové v procentech, které 

vykazovaly korelace pouze střední věcné významnosti. 

 

Ženy 

 U žen je třeba brát v úvahu jejich nízký počet vedoucí k nízké síle testů. 

Zanedbatelná věcná významnost rozdílů mezi antropometrickým vyšetřením věcné a 

vyšetřením InBody byla nalezena u žen v případě tělesné výšky a BMI. U svalové 

složky podle Matiegky v kg a u tukové složky podle Pařízkové v procentech byla věcná 

významnost slabě kladná (InBody nadhodnocuje). U tukové složky podle Matiegky 

v kg, byla věcná významnost slabě záporná (InBody podhodnocuje). U tukové složky 

podle Matiegky v procentech byla věcná významnost středně silně záporná (InBody 

podhodnocuje). U  hmotnosti pravé horní končetiny v kg, a u hmotnosti levé horní 

končetiny v kg byla věcná významnost velmi silně záporná (InBody podhodnocuje). 
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Silně pak podhodnocují hmotnosti pravé a levé dolní končetiny v kg z InBody (věcně 

velmi vysoce významné). Naopak, silná kladná věcná významnost byla zjištěna u 

korigovaného obvodu pravé paže a velmi silná kladná věcná významnost byla zjištěna u 

korigovaného obvodu pravé, InBody nadhodnocuje. 

 Z hlediska výsledků lineární regrese byl nutný přepočet z InBody na 

antropometrické vyšetření u většiny parametrů vyjma tělesné výšky a BMI. Passing 

Bablokova regrese naopak u většiny parametrů přepočet nevyžadovala, nicméně 

přepočet byl nutný u hmotnosti pravé a levé dolní končetiny v kg. 

 Robustní Passing-Bablokova regrese nevyžadovala přepočet u BMI, tukové 

složky podle Matiegky v kg, tukové složky podle Matiegky v procentech a hmotnosti 

pravé horní končetiny v kg. 

 Korelační koeficienty lineární regrese vykazovaly silnou věcnou významnost u 

všech sledovaných parametrů. 

 Závěrem lze říci, že vyjma TV a BMI je korelace mezi parametry 

z antropometrické analýzy a InBody nedostatečná. Bohužel nízký počet probandů může 

vést k určitému zkreslení vlivem nízké síly testů. Abychom naše závěry dále potvrdili, 

bude nutné vyšetřit větší počet probandů, zvláště u souboru žen. 
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Příloha č. 2 

Text informovaného souhlasu 

 

Vážený probande,  

 

oslovuji Vás z důvodu zpracování výzkumu, kde bych se rád věnoval konfrontaci 

klasických antropometrických metod s novodobým trendem měření pomocí 

bioimpedančních přístrojů. Provedu měření bioimpedančním přístrojem In-body 520 

a ve stejný čas a za stejných podmínek využiji antropometrického vyšetření  

Doc. RNDr. Pavla Bláhy, CSc, který provede antropometrické vyšetření (délkové, 

šířkové, obvodové, rozměry tloušťka kožních řas, rozměry  k výpočtu hmotnosti 

segmentů).  Jedná se o jednorázové neinvazivní měření, které je bezbolestné. Zjištěná 

data budou statisticky zpracována, nebudou zneužita a osobní data nebudou zveřejněna. 

            

Bc. Pavel Provázek 
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