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ABSTRAKT 

Název práce: 

Vliv životního stylu na vybrané parametry tělesného složení studentů střední školy. 

Cíle práce: 

Hlavním cílem diplomové práce je zjištění vlivu životního stylu na vybrané 

komponenty tělesného složení studentů střední školy. Vedlejším cílem je statistické 

zpracování dat získaných z tělesného měření a z odpovědí získaných z dotazníků 

mapujících životní styl. 

Metoda práce: 

60 studentům střední školy ve věku 17–20 let bylo změřeno tělesné složení pomocí 

bioimpedanční metody. Pro diplomovou práci jsme použili přístroj BODYSTAT 1500. 

Informace o životním stylu jsme získali dotazníkovým šetřením.  

Výsledky práce: Průměrné procento tělesného tuku u chlapců (studentů SŠ) 

je 12,2 ± 2,6 %. V porovnání s normou mají probandi nižší až podprůměrné hodnoty. 

Průměrná hodnota tělesného tuku u dívek (studentek SŠ) je 22,5 ± 5 %. Tato průměrná 

hodnota se nachází v normě. Doporučovaných 7–8 h za den spí 43 % probandů. Chlapci 

pijí více vody než dívky. Průměrná doba, kterou probandi stráví s mobilním telefonem 

nebo na počítači za den, je 3,2 hod ± 1,5 hod. Studenti jako celek tráví volný čas 

nejčastěji sportováním, aktivitami s přáteli a rodinou, sledováním filmů/seriálů a čtením 

knih. Do školy dochází nejvíce studentů (65 %) pomocí MHD. 48 % studentů provádí 

pohybovou aktivitu a sport během celého týdne. Zbylých 52 % preferuje buď víkend, 

nebo pracovní týden. U chlapců jsme objevili statisticky významný vztah mezi 

množstvím tréninků ve sportovním klubu/oddílu/kroužku a tělesným tukem. Mezi 

časem stráveným na elektronických zařízeních a tělesným tukem jsme zjistili významný 

vztah u dívek i chlapců. Dívky, které navštěvují sportovní klub, oddíl nebo kroužek, 

mají zvýšené hodnoty bazálního metabolismu v porovnání s dívkami, které nejsou 

aktivními sportovkyněmi.  

Klíčová slova: BIA, bazální metabolizmus, pohybová aktivita, volný čas, sport, 

adolescent  



 

 

 

ABSTRACT 

Title:  

The influence of lifestyle on selected parameters of body composition of high school 

students. 

Objectives: 

The main objective of the thesis is to determine the impact of lifestyle on selected 

components of body composition of the high school students. The secondary objective 

is the statistical processing of data obtained from the body composition measurements 

and from the responses obtained from the questionnaires about lifestyle. 

Method used: 

60 high school students aged 17–20 years were measured by BIA method. Appliance 

used for the measurement was BODYSTAT 1500. We obtained information about 

lifestyle from questionnaires.  

Results: The average percentage of body fat of boys is 12.2 ± 2.6 %. In comparison 

with the standard, these boys have lower or below average values. The average value 

of body fat of girls is 22.5 ± 5%. We consider this average value as normal. 43 % of the 

respondents sleep 7–8 hours per day as recommended. Boys drink more water than 

girls. The average time spent with a cell phone and with a PC by respondents per day 

is 3.2 h ± 1.5 hours. The most common answers of way of spending free time are sports, 

activities with friends and family, watching movies/TV shows and reading books. Most 

students (65 %) use public transportation to get to school. 48 % of students perform 

physical activities and sports during all week. The remaining 52 % prefer either the 

weekend or school week. We found a significant relation between the quantity 

of trainings in sport clubs per week and body fat regarding boys. Between time spent 

on electronic devices and body fat, we found a significant relation for both girls and 

boys. Girls who attended sports club have higher basal metabolic rate compared to girls 

who are not active athletes. 

Keywords: BIA, BMR, physical activity, leisure time, sports, adolescence
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Seznam zkratek 

ADP – Air Displacement Plethysmography (Pletysmografie) 

ATP – adenosintrifosfát 

BCM – intracelulární hmota 

BIA – bioimpedanční metoda 

BM – bazální metabolizmus 

BMI – Body Mass Index (index tělesné hmotnosti) 

BMR – Basal Metabolic Rate (bazální metabolizmus) 

ECM – extracelulární hmota  

DEXA – Duální rentgenová absorpciometrie 

FFM – Fat Free Mass (tukuprostá hmota) 

kHz – kilohertz 

MHD – městská hromadná doprava 

NIR – Near Infrared Interactance  

NMR – Nukleární magnetická rezonance 

O, H, P, C, N a Ca – kyslík, vodík, fosfor, uhlík, dusík a vápník 

PA – pohybová aktivita/ physical activity 

SŠ – střední škola 

TAG – triacylglycerol 

WHO – World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

WHR – Waist to Hip Ratio  

μm – mikrometer 
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1 Úvod 

Životní styl můžeme chápat jako jedinečný projev každého jedince, který má vlastní 

hodnoty a postoje projevující se ve specifickém chování daného jedince. Životní styl 

je odrazem ekonomicko-politicko-sociálních faktorů, vlivu rodiny, vlivu vývoje a doby, 

ve které jedinec žije. Je taktéž odrazem kultury a tradic v dané společnosti. 

Množství spánku, pohybová aktivita, hodnoty jedince, způsob trávení volného času, 

chování jedince, racionálnost výživy nebo vystavení se stresovým situacím. Tohle 

a další jsou důležité parametry, které ovlivňují kvalitu života, zdraví a životní styl 

jedince. V dnešní moderní společnosti je životní styl, především aktivní životní styl, 

velmi sledovaná problematika. Je možné sledovat změnu ve způsobu, jakým běžný 

člověk smýšlí, jaké má hodnoty, jak se chová a jak jedná. Na podobu životního stylu 

má vliv velké množství relevantních a irelevantních faktorů. Za posledních 50 let došlo 

k posunu vnímání okolního světa nejen českou populací. Zejména rapidní vývoj 

masmediálních prostředků a informačních technologií, zlepšení zdravotní péče, změna 

politické situace a zlepšení ekonomické situace běžných lidí – tohle a další jsou faktory, 

které měly v posledních dekádách výrazný vliv na životní styl jedince. Dnešní generace 

disponuje možnostmi, o kterých se jejím prarodičům ani nezdálo. Nabízí se však otázka: 

„Je tohle pozitivní přínos moderní doby?“. Stále více dětí se v současné době uchyluje 

k sedavému způsobu trávení volného času, přičemž klesá přirozený zájem o sport 

a pohybovou aktivitu, klesá úroveň motorických předpokladů, a proto dochází 

i ke kvalitativním změnám organizmu. Zmíněná negativa mají dopad jak na životní styl, 

tak na samotný lidský organizmus. Inaktivita a hypokineze způsobují změny 

ve funkčních parametrech jako je např. maximální spotřeba kyslíku, plicní objem, 

tepová frekvence, krevní tlak a mnoho dalších. Inaktivita a hypokineze způsobují také 

změny morfologických parametrů, zejména tělesné váhy a množství tělesného tuku, 

či tělesné vody. Systematické hodnocení tělesného složení nám může poskytnout 

relevantní informace. Měření tělesného složení nám poskytuje důležité údaje 

a to především údaje o tělesném tuku, tělesné vodě a poměru mezi ECM a BCM. Tyto 

pojmy jsou významné při posuzování stavu organizmu a zdraví. Tělesné složení tedy 

může sloužit jako nepřímý indikátor životního stylu, a proto se v diplomové práci věnuji 

životnímu stylu, tělesnému složení a jejich vzájemnému propojení. 

  



 

 

12 

2 Teoretická východiska 

Teoretická část diplomové práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola 

je věnována problematice životního stylu. Ve druhé kapitole objasňujeme problematiku 

tělesného složení a ve třetí kapitole popisujeme vývojové období, ve kterém se nachází 

náš výzkumný soubor – adolescenci. 

2.1 Vymezení pojmu životní styl 

V řadách odborníků neexistuje konsenzus ve vymezení životního stylu a životního 

způsobu a nenajdeme ani shodu ve vymezení sfér životního stylu a životního způsobu 

a jejich elementů (Ivanová, 2006). Proto také mnozí sociologové vnímají pojem životní 

styl jako užší a podřízený pojmu životní způsob (Linhart, 1996; Duffková, 2008). 

Pro životní styl existuje řada definic, které se snaží tento pojem vymezit. Tyto definice 

se také snaží zahrnout co nejširší rozsah toho, co se životním stylem myslí, a co všechno 

pod toto slovní spojení spadá. 

Životní styl lze charakterizovat jako paletu všech lidských aktivit od myšlení, přes 

chování, až po jednání., které se většinou opakuje, je typické a předvídatelné a v životě 

zaujímá trvalejší místo. Nejčastěji se posuzuje podle, postojů, názorů, a chování 

(Slepičková, 2005). 

V obecné rovině můžeme životní styl chápat jako jednání odvozené ze souboru postojů, 

norem a hodnot. Osvojit si určité vzorce chování vede k jednotě slohu vyjádřeného 

v jednání i myšlení. Jednání zahrnuje širokou paletu chování od hmotné spotřeby, 

pohybu v určitém prostoru, interakce s druhými, až po hodnotovou orientaci. Podmínky 

způsobu života jsou rámovány kulturou, tedy dostupným členským věděním, jakýmisi 

návody „jak žít“ (Šafr, 2008). 

Životní styl je definován jako vkus nebo sdílené hodnoty, které se primárně odráží 

ve spotřebních vzorcích (Zablocki, Kanter 1976 in Šafr, 2008).  

Životní styl je podle Jansy (2005) dynamický proces formy bytí jedince, který 

je podmíněn geneticky (zděděné predispozice), sociálně (životní úroveň rodiny 

a později samostatně vydělávajícího adolescenta a dospělého, resp. důchodce), kulturně 

(návyky, tradice, mechanismy řešení krizových situací jedince), etnicky (přizpůsobení 
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se rodové kultuře), profesionálně (volba povolání, mobilita, změny zaměstnání a jiné 

faktory), a generačně (výhrady vůči moci, způsob odcizení světu, rodiny a dospělých). 

Životní styl je funkční prvek života/funkční systém člověka i sociálna, pomocí kterého 

si člověk vybírá z repertoáru dané kultury určité prvky podle svých hodnot, cílů 

a potřeb. Spojuje tak sféru individuální a společenskou. Jde o vzorec relací člověka 

mezi jednotlivými sférami a prvky života, životního pole (Šmídová 1992: in Šafr, 

2008). 

Sklenovský (1997) definuje životní styl jako charakteristiku ekonomických, sociálních, 

ale především rodinných, pracovních, zvykových, a jiných běžných denních návyků, 

okolností, a oblastí činnosti. Úzce souvisí s úrovní zájmů, dosaženým vzděláním, 

členstvím v různých skupinách, socioekonomickým zařazením i s účastí 

na společenském životě. Významně je formován náboženskými a kulturními zvyky 

národu, země i jejich hodnotovou orientací. Životní styl zahrnuje velké spektrum 

činností i smýšlení člověka o životě. Zahrnuje hodnoty a cíle jedince, co jedince 

naplňuje, co ho baví, jak se obléká. Je ovšem nejednoznačné, co určit za správný životní 

styl, a kde nalézt hranice, kde životní styl dosahuje špatných hodnot.  

Pro potřeby diplomové práce budeme nadále pracovat s poslední uvedenou definicí 

od Sklenovského (1997) společně s definicí od Jansy (2005). Sklenovského (1997) 

rozsáhlá definice zahrnuje všechny parametry, které jsou důležité pro vymezení 

a pochopení pojmu životní styl. Obsahuje vnitřní i vnější determinanty, které budou 

rozebrány níže. Avšak Jansa (2005) také zmiňuje, že se jedná o dynamický proces. 

Životní styl jedince se může měnit v důsledku změny potřeb a hodnot v průběhu života 

jedince. 

2.2 Determinanty životního stylu 

Obecně můžeme tvrdit, že životní styl je ovlivňován převážně dvěma skupinami faktorů 

– vnitřními a vnějšími. Vnitřní faktory jsou dány osobností jedince, tedy jeho 

hodnotami, zájmy, potřebami, dovednostmi apod. Vnější faktory představují životní 

podmínky, které jsou v daném okamžiku objektivně přítomné. Životní podmínky tvoří 

určitý rámec životního stylu jedince (Duffková, 2008).  
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Podle Machonina a Tučeka (1996) má na životní styl vliv: 

- původ rodiny, 

- úroveň vzdělání, 

- životní styl partnera,  

- mezigenerační vlivy a vlivy v rámci jedné generace. 

U jedince se životní styl v průběhu života mění. Mění se i napříč různými sociálními 

skupinami. Životní styl ovlivňuje tělesné, mentální a sociální chování a jednání. Životní 

styl je podmíněný (determinován):  

- vnitřními podmínkami: věk, pohlaví, zdatnost, zdraví 

- vnějšími podmínkami: kulturní tradice, politická, ekonomická, sociální situace 

ve společnosti (Spirduso, 1995).  

2.2.1 Životní podmínky 

Objektivní danosti neboli životní podmínky podle Duffkové (2008) představují určité 

hranice, v rámci kterých se vyvíjí životní styl individua. Životních podmínek je velké 

množství, a tak byly pro lepší přehlednost rozčleněny do následujících kategorií:  

- biologické podmínky: zahrnují pohlaví, věk a zdraví jedince, 

- geografické a ekologické podmínky: patří sem poloha území, klima, 

meteorologické podmínky, přírodní zdroje, stupeň devastace krajiny, úrodnost 

půdy, apod.; příkladem vlivu na životní styl je upravená pracovní doba a způsob 

bydlení v tropických oblastech (polední siesta, klimatizace, prodloužení otevírací 

doby do večera), 

- demografické podmínky: řadíme sem procesy jako např. porodnost, úmrtnost, 

migrace, rozvodovost, sňatečnost, hustota osídlení atd., 

- kulturní a obecně ideové podmínky: velmi obsáhlá a rozmanitá kategorie zahrnující 

kulturu a její vývoj v konkrétní společnosti a hodnotovou orientaci (patří sem 

normy, vzdělání, mravnost, umění, právo, hodnoty, zvyky aj.), 

- sociálně-politické a politické podmínky: tímto je myšlena sociální stratifikace, 

zásady sociální politiky a míra její intervence do života lidí (ovlivňuje např. 

ekonomickou situaci jednotlivce či domácnosti, a tudíž i životní styl), struktura 

společnosti, charakter politického uspořádání a jeho vliv na životní styl, 
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- sociálně-ekonomické a ekonomické podmínky: především životní úroveň (jedince 

i celé společnosti), 

- technologické podmínky: na životní styl působí také procesy automatizace, 

mechanizace nebo komputerizace; velkou změnu přineslo hlavně masové rozšíření 

informačních a komunikačních technologií (zejména osobní počítače a rozvoj 

internetu). 

2.2.2 Hodnoty  

Hodnoty představují tzv. vnitřní faktor, který má vliv na utváření životního stylu. 

Hodnoty mají nezastupitelnou roli pro utváření životního stylu jedince i společnosti. 

Pod pojmem hodnoty si můžeme představit hmatatelné i nehmatatelné objekty (chování, 

vize, vztahy, instituce), ke kterým si jedinec i společnost vytváří hodnotící postoj a tím 

jim připisuje jistý význam. Následně je snaha o jejich dosažení vnímána jako činnost 

různé intenzity (Duffková, 2008). 

Jedinec si svůj žebříček hodnot nevytváří od nuly. Hodnotový systém se tvořil 

postupem času v historii civilizace a v konkrétních společnostech. Reaguje na aktuální 

trendy ve společnosti, modifikuje se podle daných podmínek. Nakonec jedinec přebírá 

hodnoty, které se postupem času nahromadily, a které jsou preferované, uznávané 

společností (Sak, 2000). 

2.2.3 Volný čas 

V minulosti měli lidé méně volného času. Téměř všechny činnosti byly prováděné 

za účelem zabezpečení základních potřeb, zejména obstarávání potravy (Slepičková, 

2005). 

Začátkem 19. století byla týdenní pracovní doba 75 h, tedy téměř dvojnásobek oproti 

dnešní běžné pracovní době. Následný hospodářský a technologický vývoj měly 

za následek růst volného času. V současnosti má člověk mnohem více volného času, 

který může využívat. S narůstajícím volným časem se tak velmi intenzivně rozvíjí i tzv. 

průmysl volného času. V řadě zemí se stal prosperujícím odvětvím národního 

hospodářství. Volný čas můžeme tedy považovat za významnou charakteristiku 

moderní industriální společnosti (Slepičková, 2005). 

Volný čas chápeme jako ucelený systém lidských a společenských procesů, jevů, vztahů 

atd., které se týkají zábavy, odpočinku, rozvoje osobnosti i společnosti. Volný čas 
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je součástí životního stylu jedince, skupin, i celé společnosti. Volný čas je svým 

obsahem a rozsahem systémově spojován s daným modelem společnosti, který určuje 

hodnoty, vzorce chování, instituce a sociální mechanismy, které jsou spojeny 

s vyplňováním volného času (Sak, 2000). 

Volný čas je podle Slepičkové (2005) časový prostor, ve kterém nemá jedinec 

povinnosti vůči sobě ani druhým lidem. Jedinec jedná na základě své svobodné vůle. 

Zvolené činnosti ho baví, přináší mu radost a uspokojení, naopak nikdy pocity úzkosti 

či obavy. 

Volný čas je komplex činností, které člověk vykonává pro ně samé, a o kterých jedinec 

rozhodl sám, ze své vlastní vůle bez ohledu na společenské tlaky a závazky (Duffková, 

2008). 

V tomto duchu Sak (2000) charakterizuje volný čas jako čas, v němž jedinec volí svou 

aktivitu svobodně na základě svých zájmů, pocitů a nálad. 

Hofbauer (2004) chápe volný čas jako činnosti, kterých se člověk účastní s jistým 

očekáváním a z vlastní svobodné vůle, kdy mu tyto činnosti přináší uspokojení 

a příjemné zážitky. 

Sak (2000) za pomoci faktorové analýzy provedl výzkum volnočasových aktivit, kde 

uvádí pět logicky propojených kategorií činností. Vzniklé kategorie zobrazuje 

tabulka č. 1.  

Tabulka 1 - Kategorie volnočasových aktivit (Sak, 2000) 

Kategorie Aktivity  

Kulturní orientace 
Návštěva výstav, divadel, koncertů, četba knih, 

vzdělávání, výtvarná činnost. 

Sportovní orientace 
Aktivní sportování, přítomnost na sportovních 

utkáních, domácí práce, hry.  

Extrovertní orientace 
Návštěva restaurací, kaváren, večírků, diskoték, 

schůzky s partnerem, sex. 

Manuální orientace 
Kutilství, práce na zahradě, údržba obydlí, opravy, 

chov zvířat, vedlejší výdělečná činnost.  

Introvertně-konzumní orientace 
Poslech hudby, sledování televize, nic nedělání, čtení 

novin a časopisů.  

 

Za funkce volného času bývají nejčastěji považovány:  

- relaxace či odpočinek: regenerace zejména fyzických sil člověka, 

- rozptýlení, zábava a rekreace: regenerace zejména duševních sil člověka, 



 

 

17 

- rozvoj a kultivace osobnosti (Duffková, 2008; Hofbauer, 2004; Sak, 2000).  

Nadále budeme pracovat s definicí od Slepičkové (2005), jelikož zmínila všechny 

základní parametry – nulové závazky vůči společnosti a sobě samému, svobodnou 

volbu činností takových, které přináší radost a především nepřinášejí úzkost a obavy. 

2.3 Aktivní životní styl 

Lidskou základní pohybovou činnost – chůzi – nahrazuje stále rychlejší rozvoj 

automobilismu. Běžné domácí práce přebírají roboti a různé důmyslné automaty. 

Ve škole, v práci, i ve volném čase setrváváme vsedě. Ve volném čase lidé sledují 

televizi nebo tráví čas na sociálních sítích. Nedostatek pohybu i nezájem o pohyb jsou 

negativním důsledkem moderní doby. Mizí náročné fyzické pracovní aktivity a hlavně 

přirozená nezbytnost pohybu. U každého jedince vede takový způsob života k rozporu 

mezi jeho skutečným pohybovým režimem a genetickou potřebou pohybu. (Dolina, 

2009; Bunc, 2010). Naše společnost si uvědomuje, že v poslední době jsou přítomna 

rizika, která jsou následkem nedostatku pohybových aktivit dětí, mládeže i dospělých 

a také sedavého způsobu zaměstnání spolu s řadou záporných jevů nynější doby. 

Základem by tedy měla být změna ve společnosti (Marcus a Forsyth, 2010).  

V neodborné literatuře (internetové stránky, neodborné časopisy, magazíny, příručky, 

atd.) se často objevují pojmy jako zdravý životní styl, aktivní životní styl nebo wellness 

životní styl. Mezi odborníky však nejsou tyto pojmy navzájem jasně vymezeny. Obsah 

definicí zmíněných pojmů je často velmi podobný a navzájem se prolínající. A proto 

budu v diplomové práci nadále považovat aktivní životní styl, zdravý životní styl 

a wellness životní styl za synonymum na základě uvedených příkladů z odborné 

literatury. 

Aktivní životní styl je forma životního stylu, která je chápána jako interakce mezi 

jedincem a okolím. V základním náhledu má tato interakce dvě složky – biologickou 

a sociální. Aktivní životní styl může být považován za takovou formu životního stylu, 

kde vedle jeho základních určujících složek zaujímá místo také řízená a pravidelná 

pohybová aktivita (Spirduso, 1995; Sequin, 2003).  

Aktivní životní styl chápeme jako systém důležitých činností a vztahů, se kterými jsou 

spjaty procesy, které umožnují dosahovat harmonický a plnohodnotný stav mezi 

duševní a fyzickou stránkou člověka (Duffková, 2008). 
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Šťastnová (1999) definuje zdravý životní styl jako aktivní způsob trávení volného 

času – sportem, vycházkami, relaxacemi, dodržováním pravidel zdravé výživy, ale také 

omezením či úplným vypuštěním konzumace alkoholu a jiných návykových látek, dále 

vyhýbáním se stresu a konfliktů s přáteli a rodinou apod.  

Bunc a Štilec (2003) považují aktivní životní styl za takový životní styl, ve kterém 

podstatné místo zaujímá také přiměřená pohybová aktivita. Pohybová aktivita přitom 

není chápána pouze biologicky. Musí respektovat i bio-psycho-sociální složky existence 

a fungování lidského organismu. U různých sociálních skupin se v průběhu života 

životní styl mění. Má vliv na somatické, mentální a sociální chování a jednání jedince. 

Tvoří výkonnost, identitu, osobnostní vývoj a v neposlední řade i kompetence jedince.  

Wellness životní styl dle Slepičkové (2005) vedoucí k vytvoření optimálního 

až maximálního potenciálu člověka zahrnuje: 

- vyšší až nadprůměrnou úroveň tělesné a duševní zdatnosti, 

- pozitivní vztah k druhým lidem, 

- dobrý vztah k okolí, 

- správnou výživu, 

- péči o sebe samotného. 

Wellness tedy představuje postup k dosažení takové úrovně zdraví, v níž může člověk 

dosáhnout plnohodnotný a harmonický život. Wellness reprezentuje vyvážení tělesné, 

duševní, intelektuální, emocionální a sociální sféry života člověka (Slepičková, 2005). 

Tuto definici hodnotíme pro potřeby diplomové práce jako nejvýstižnější. 

2.4 Dopad životního stylu na zdraví  

Nejužívanější definice zdraví je definice dle Světové zdravotnické organizace (WHO): 

Zdraví je stav úplné duševní, tělesné i sociální pohody. Zdraví není jen nepřítomnost 

nemoci nebo vady, ale jedinec musí být schopen realizovat pracovní a volnočasové 

aktivity (Čeledová, Čevela, 2010). 

Základní determinanty v procentech ovlivňující zdraví člověka:  

- životní styl 50–60 %,  

- genetický základ 10–15 %,  

- socioekonomické prostředí, životní prostředí 20–25 %,  
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- zdravotní péče 10–15 % (Čeledová, Čevela, 2010).  

Z výše uvedeného je zřejmé, že ze základních determinant má na zdraví největší vliv 

životní styl – jedná se o stěžejní determinant zdraví. 

V daných životních situacích obsahuje životní styl formy dobrovolného chování, které 

jsou založené na individuálním výběru z různých možností. Každý z nás si může vybrat 

z velkého množství nabízených alternativ. Zároveň každý z nás může odmítnout 

ty alternativy, které poškozují zdraví, a místo toho se rozhodnout pro lepší možnosti. 

Životní styl je tedy charakterizován výběrem životních možností a chování. Chování 

člověka je podloženo rodinnými zvyklostmi a tradicemi společnosti. Chování je taktéž 

determinováno ekonomickou situací společnosti, sociální pozicí člověka, a důležitou 

roli hraje i aktuální či dlouhodobý zdravotní stav (Čeledová, Čevela, 2010; Duffková, 

2008).  

Je také známo, že 80 % populace trápí bolesti zad jako přímý důsledek jednostranného 

sedavého zaměstnání a hypokineze. Průvodním jevem je také všeobecný nárůst života 

ohrožující obezity a nadváhy, který se objevuje už i u dětí na základní škole (Bunc, 

2010). 

Vzhledem k tomu, jak nezastupitelný význam má životní styl pro zdraví člověka, 

je potřebné, aby poskytování odpovídajících znalostí, rozvíjení dovedností a návyků 

a formování postojů bylo součástí výchovy, aby bylo spojováno s výchovou 

k odpovědnosti za vlastní zdraví. Zdravotní stav společnosti se hodnotí především 

na základě nemocnosti a úmrtnosti (Sklenovský, 1997).  

Z rozboru příčin chorob s vysokou úmrtností a nemocností vyplývá, že zdraví je nejvíce 

poškozováno těmito „rizikovými faktory“:  

- nesprávná výživa, 

- psychická zátěž, 

- malá pohybová aktivita,  

- nadměrná konzumace alkoholu, 

- kouření, 

- obezita,  

- užívání drog,  

- rizikové sexuální chování (Čeledová, Čevela, 2010; Slepičková, 2005).  
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Rizikové faktory v zastoupení působí na jiné faktory životního stylu. Proto je správné 

působení životního stylu uplatňováno pouze při komplexním dodržování správných 

zásad (Čeledová, Čevela, 2010). 

2.5 Životní styl současnosti  

Dle Bunce a Skalské (2011) můžeme v životním stylu současnosti sledovat vzrůstající 

objem psychického stresu a naopak neustálé snižování objemu realizovaných 

pohybových aktivit. Jednou ze základních biologických potřeb je i přiměřená pohybová 

aktivita, která s rostoucím věkem zaniká.  

Zdravotní stav jedince je výsledkem genetických dispozic a aktuálního chování jedince 

(Vilikus, 2004).  Rizikovým faktorem vážných onemocnění není pouze genetická 

výbava jedince. V mnoha případech takového onemocnění jde o kombinaci genetických 

dispozic, vlivu prostředí a volby životního stylu. Tyto faktory pak výrazně ovlivňují 

vznik a vývoj nemoci. Zatímco působení vlivu prostředí a genetické predispozice 

můžeme minimalizovat jen částečně, životní styl je osobní volbou jedince. Životní styl 

je tedy považován za důležitý determinant zdraví. Změna životního stylu je volbou 

každého člověka. Realizována může být například prostřednictvím pravidelného 

cvičení, přiměřeného odpočinku, zařazení více zeleniny a ovoce do jídelníčku, 

udržování optimální hmotnosti, odolávání stresu, omezení pití alkoholu, omezení 

a ukončení kouření, či užívání drog. V moderní době již ve většině rozvinutých zemí 

nezhoršuje kvalitu a kvantitu života hlad a infekční nemoci, ale tzv. civilizační choroby 

– nádorová onemocnění, kardiovaskulární nemoci, či metabolické nemoci (obezita nebo 

cukrovka). Tyto choroby mohou být způsobeny přejídáním se, zhoršujícími 

se mezilidskými vztahy a také sedavým způsobem života – tedy životním stylem. 

Řešením může být uvědomění si své podstaty, která má biopsychosociální charakter 

a z toho pak vyplývají potřeby člověka (Čeledová, Čevela, 2010). 

Životní styl zahrnuje formy dobrovolného chování v daných životních situacích, které 

jsou založeny na individuálním výběru z různých možností. Jedna z důležitých potřeb 

dospívajícího člověka ve vývoji je výběr určitého životního stylu. Dospívaní je pro 

mládež často kritické. Mládež si formuje svoji odlišnost od ostatních, hledá vlastní 

identitu, vytváří si vlastní vztah ke společnosti a vlastní životní styl. Kolektiv a jeho 

silné osobnosti mají v tomto období často silnější vliv než rodiče. Výchova a vzdělání 

jsou liberalizovány, rodiče už nestanovují pravidla. Dospívající mají vlastní kulturu, 
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specifické zájmy a záliby. Společnost nahlíží na dospívající adolescenty jako 

na formující se osobnosti, které už jsou ve svém věku stále více kompetentní. Čeká 

je výběr vysoké školy, respektive volba povolání, a proto adolescent daleko více 

přemýšlí o své budoucnosti. Posiluje se sociální aspekt identity, tj. potřeba někam patřit, 

podílet se na něčem, a něco sdílet s druhými lidmi. V tomto období se projevuje správná 

výchova dítěte v rodině a rozvíjení této výchovy ve škole. Životní styl je tedy projevem 

lidské osobnosti a závisí na vnějších i vnitřních faktorech. Bylo zjištěno, že životní styl 

má ze všech vnějších faktorů na zdraví největší vliv. Je tedy důležité, aby výchova 

ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví byla součástí výchovy jak 

v rodině, tak i ve škole (Sklenovský, 1997; Slepičková 2001).  

2.6 Tělesné složení 

V této části práce se budeme věnovat problematice tělesného složení, neboť její 

pochopení je stěžejní pro zpracování výsledků měření. 

Tělesné složení můžeme považovat za proměnlivou charakteristiku lidského těla. 

Tělesné složení je bráno jako jedna z primárních složek zdatnosti. Obsahuje 

morfologická kritéria, jakými jsou například výška, hmotnost, somatotyp, a kumulace 

tuku se zřetelem na věk a pohlaví. (Riegerová a kol. 2006). 

„Tělesné složení se liší podle pohlaví od nejútlejšího věku a podléhá změnám v průběhu 

celého života nejen v závislosti na stupni vývoje či stárnutí, ale především podle 

kalorické rovnováhy a úrovně i rychlosti obratu energie v organismu za jednotku času. 

Toto je určováno hlavně výživou a pohybovou aktivitou (tj. svalovou prací)." (Pařízková 

1973, s. 187).  

Vnitřní prostředí organizmu je tvořeno převážně vodou, která činí přibližně 60 % 

lidského těla. Další 20% složku tvoří bílkoviny, které najdeme ve svalech, krvi, kůži, 

kostech, slezině, a nejméně v tukovém vazivu. Tuky (14 %) jsou další podstatnou 

složkou jakožto součást všech buněčných struktur. Tuky tvoří mechanickou i tepelnou 

ochranu organizmu a patří k hlavním energetickým rezervám. 1 % lidského organizmu 

tvoří cukry. Jejich stěžejním produktem je glukóza, která je využívána jako makroergní 

substrát pro tvorbu ATP, nebo může být transformována na zásobní glykogen. Lidský 

organizmus je z 5 % tvořen také anorganickými látkami (Kohlíková, 2004). 
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Tělesné složení a stavba těla jsou podle Přidalové a Zapletalové (1996, in Coufalová 

a Heller, 2012) do jisté míry ovlivněny pohybovou aktivitou. Záleží především 

na sportovní specializaci daného sportovce a na typu sportovního zatížení. V obecné 

rovině můžeme tvrdit, že čím je doba, po kterou se sportovec konkrétnímu sportovnímu 

odvětví věnuje, delší, tím je tento vliv vyšší. 

Z velké části je tělesné složení determinováno geneticky, zároveň na něj však působí 

také exogenní faktory např. celkový zdravotní stav organizmu, výživa, a pohybová 

aktivita (Riegerová a kol. 2006). 

2.7 Modely tělesného složení 

V 90. letech bylo definováno pět modelů pro odhad tělesného složení, které tvoří 

součást k vysvětlení některých metodických problémů posledních let. Využívají 

se k tomu moderní metody, kterým se věnujeme níže (Heymsfield, a kol., 1991; Wang 

1997). 

Původními pohledy na části tělesného složení byly chemický či anatomický model. 

Po chemické stránce je tělo tvořeno sacharidy, tuky, bílkovinami, vodou a minerály. 

Tento klasifikační systém je upřednostňován vzhledem k energetickým zásobám těla. 

Po anatomické stránce je tělo složeno z kostí, svalové hmoty, vnitřních orgánů, tukové 

tkáně a zbylých tkání (Riegerová a kol., 2006). Anatomický klasifikační systém 

je upřednostňován u případů, které analyzují vlastní otázky tělesného složení 

(obrázek č. 1). 
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Obrázek 1 - Chemický, anatomický a dvoukomponentový model tělesného složení 

 (Riegerová a kol., 2006) 

 

Definice modelů tělesného složení 

Anatomický model 

Anatomický model je založen na prvcích vyskytujících se v těle. 98 % váhy těla 

je tvořeno 6 prvky – O, H, P, C, N a Ca. Zbývající 2 % jsou pokryta 44 jinými prvky. 

Příkladem metody založené na tomto modelu tělesného složení je neutronová aktivační 

analýza (Heymsfield, 2005). Zastoupení konkrétních prvků v mužském těle o váze 

70 kg je popsáno v tabulce č. 2. 
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Tabulka 2 - Tělesné složení muže o váze 70 kg na atomické úrovni  

(upraveno dle Wanga, Piersona a Heymsfielda, 1992) 

Prvek 
Procento tělesné 

hmotnosti (%) 

Množství 

(kg) 

O2 61 43 

C 23 16 

H 10 7 

N 2,6 1,8 

Ca 1,4 1 

P 0,83 0,58 

S 0,2 0,14 

K 0,2 0,14 

Na 0,14 0,1 

Cl 0,14 0,095 

Mg 0,027 0,019 

Celkem 99,537 69,874 

Molekulární model 

Molekulu tvoří 11 hlavních prvků, které reprezentují více než 100 000 chemických 

sloučenin tvořících lidské tělo. Lidské tělo se skládá ze 7 hlavních složek (kosti, 

minerály, tuky, proteiny, sacharidy, voda, a měkké tkáně). Z pohledu molekulárního 

modelu tak můžeme sledovat tukuprostou hmotu, celkovou tělesnou vodu, tuk 

(například bioimpedanční metodou), nebo kostní denzitu (DEXA), (Malá a kol., 2014). 

Buněční model 

Buněční model je vytvořen na základě spojení jednotlivých molekulárních komponent 

uvnitř buňky. Důležité je zde vymezení následujících pojmů viz níže: 

- extracelulární tekutina (ECT) = intersticiální tekutina + plazma: 94 % je voda, 

zbylá procenta jsou tvořena organickými a anorganickými komponenty, 

- hmotnost těla = buňky tukové tkáně + ECT + ECPL + BM: 

ECT = plazma + intersticiální tekutina, 

ECPL = organické a anorganické látky, 

BM = svalové, pojivové, epiteliální a nervové buňky.  

Za pomoci izotopové diluční metody a neutronové aktivační analýzy je možné změřit 

plazmatickou tekutinu a extracelulární tekutinu (Riegrová a kol., 2006). 
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Dalším stupněm v tvorbě lidského organismu je spojení molekulárních komponent 

v buňky. Koordinovaná spojení a funkce jsou proto sledovanou problematikou výzkumu 

lidské fyziologie i patologie včetně tělesného složení (Pařízková, 1998). 

Tkáňově-systémový model 

Části z buněčného modelu jsou mnohem více uspořádány do různých tkání, orgánů, 

a soustav. 75 % tělesné váhy je tvořeno třemi tkáněmi a to tuky, svaly a kostmi. 

Pro získání výše uvedených údajů se vychází ze studií na mrtvých. 

Hmotnost těla = muskuloskeletální + kožní + respirační + nervový + oběhový 7 

     + vyměšovací + reprodukční + endokrinní + zažívací systém. 

Metody pro využití tkáňově-systémového modelu jsou tomografie, magnetická 

rezonance, neutronová aktivační analýza a vylučování kreatininu v časovém úseku 24 h 

(K, Ca), (Pařížková, 1973; Heymsfield a kol., 2005; Malá a kol., 2014). 

Celotělový model – antropometrické měření 

Ke sledování celotělového modelu využíváme antropometrické měření jednotlivých 

ukazatelů, jakými jsou např. tělesná hmotnost, výška, hmotnostně-výškový index, 

délkové, šířkové a obvodové rozměry, kožní řasy, objem těla a z něj zjišťovaná denzita 

těla vypovídající o aktivní tělesné hmotě a depotním tuku (Wang a kol., 1996). Lidské 

tělo se skládá z hlavy, trupu, a končetin (Heymsfield a kol, 2005). Jednotlivé modely 

tělesného složení popisuje obrázek č. 2. 

 

Obrázek 2 - Pět modelů tělesného složení (Riegrová a kol., 2006) 
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2.8 Metody pro zjištění tělesného složení 

Metody pro zjišťování tělesného složení můžeme rozdělit do tří skupin (Pařízková, 

1998):  

- přímé metody, 

- metody jednou nepřímé (referenční), 

- metody dvakrát nepřímé. 

2.8.1 Přímé metody 

U živých osob je přímá metoda nereálná. Lze ji uskutečnit pouze pitvou. 

2.8.2 Metody jednou nepřímé (referenční) 

V praxi užívané také jako laboratorní metody, slouží ke stanovení procentuálního 

zastoupení tuku a tukuprosté hmoty v těle. Jedná se o velmi přesné metody, které 

neměří přímo tělesný tuk, ale měří celkovou tělesnou vodu, tělesnou denzitu, atd. Pro 

určení výsledné hodnoty se využívá jeden, či více kvalitativních předpokladů. Těmito 

předpoklady se přitom myslí určitý vztah mezi měřenou veličinou a množstvím tuku. 

Referenční metody jsou často náročné na pořizovací cenu, technickou vybavenost 

a především odbornost obsluhy (Kutáč, 2009). 

Mimo jiné sem řadíme metody: 

Celková denzita (hustota) těla  

Předpokladem této metody je dvousložková struktura těla. Měříme depotní (zásobní) 

tuk a aktivní, resp. esenciální, tukuprostou hmotu. Vyhodnocení stavu lidského 

organizmu pomocí celkové denzity těla je určeno předpokladem, že hustota aktivní 

hmoty je 1100 kg/m3 a depotního tuku 900 kg/m3.  

Ve většině měření je denzitometrie považována za referenční metodu a tedy metodu, 

pomocí které testujeme spolehlivost jiných modernějších metod.  

Výhoda této metody je dobrá reprodukovatelnost, relativně nízká cena a také 

nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Především dokáže zjistit současně depotní tuk 

i aktivní tělesnou hmotu. Na druhou stranu však pomocí denzitometrie nemůžeme měřit 

starší populaci, malé děti, nemocné osoby a subjekty se změněnou hydratací, které 

nemůžou spolupracovat při podvodním vážení (Havlíčková, 2003, Malá a kol., 2014). 
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DEXA (Dual Energy X- Ray Absorptiometry) 

Metoda DEXA se v současné době řadí mezi nejnovější metody měření tělesného 

složení. Tato metoda poskytuje velmi přesné výsledky. Při posuzování složení těla a při 

stanovování hustoty kostí v souvislosti s možnou osteoporózou můžeme hovořit o velmi 

spolehlivé metodě. Metoda využívá rozdílné pohltivosti rentgenového paprsku o dvou 

pulsních hladinách měkké tkáně. Kostní metoda vychází z tříkomponentového modelu 

(1. tuk, 2. měkká tkáň, 3. kostní minerály), (Heyward, Wagner, 2004). Metoda DEXA 

je v současnosti považována za zlatý standard (Malá a kol., 2014). 

NMR (Nukleární magnetická rezonance) 

NMR je nejčastěji využívána pro zjištění rozložení tukové tkáně v těle. Metody 

stanovují plochu subkutánního abdominálního tuku a intra abdominálního tuku ve výši 

4. až 5. bederního obratle. Nevýhody této metody spočívají v její vysoké ceně 

a nedostatečné dostupnosti. Proto se tato metoda pro zjištění distribuce tukové tkáně 

běžně nevyužívá. Pacienti jsou navíc při počítačové tomografii vystaveni rentgenovému 

záření (Hainer, 2011). 

K jedné z nepřímých metod patří také metoda NIR (Near infrared interactance) nebo 

ADP (Air Displacement Plethysmography) neboli metoda Pletysmografie (Kutáč, 2009; 

Lohman, 1992). 

2.8.3 Metody dvakrát nepřímé (terénní metody) 

Nepřímé terénní metody jsou označovány za tzv. dvakrát nepřímé kvůli rovnici, která 

vychází z určité laboratorní metodiky. Terénní metody jsou nenáročné na finance a čas. 

Právě díky tomu se s nimi obyčejně setkáváme v klinické praxi a sportovním lékařství. 

Slouží také k vyhodnocení zdravotního stavu (Riegerová a kol., 2006).  

Antropometrie  

Antropometrii vnímáme jako soubor standardizovaných metod využívaných k měření 

vnějších proporcí lidského těla. Užíváme hodnoty, jako jsou tělesná hmotnost (kg), 

tělesná výška (cm), BMI (kg/m2) a WHR (Waist to Hip Ratio), (Pařízková, 1973).  

Antropometrie je využitelná ke zhodnocení tělesného složení pomocí 

antropometrických rozměrů. Tyto rozměry jsou převážně obvodové a kosterní míry. Pro 

tento účel se využívají různé druhy kaliperů, jejichž další využití je k měření tloušťky 

kožních řas (Kutáč, 2009). Antropometrické metody jsou založeny na měření tloušťky 
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kožních řas, tělesné hmotnosti, tělesné výšky, délek částí lidského těla a jejich 

vzájemných relací. Následně se vyhodnocuje odhad složení (tukové hmoty, tukuprosté 

hmoty) buď celého těla, nebo pouze jednotlivých segmentů. Dále se posuzují zdravotní 

rizika. Předpokladem je vztah mezi tukovou (a tukuprostou hmotou) a obvodovými 

měřeními. Kosterní velikost je přímo úměrná svalové hmotě (Heyward a Wagner, 

2004). 

Tělesná hmotnost a její indexy  

Z výkonnostního a zdravotního pohledu je ideální tělesná hmotnost určena individuálně. 

Hmotnost lidského organizmu stanovuje dědičnost, somatotyp, věk, pohlaví, 

individuální variabilita, sport, a tělesná aktivita. Tělesná hmotnost do značné míry 

vypovídá také o stravovacích návycích jedince. 

Ze zdravotního hlediska a sportovní výkonnosti existuje více indexů určujících rozsah 

optimální tělesné hmotnosti (Pařízková, 1973). 

Kaliperace – měření tloušťky kožních řas 

Tato metoda je rozšířenou terénní metodou jak v České republice, tak v zahraničí. 50 % 

celkového tělesného tuku nacházejícího se v podkoží je předpoklad, ze kterého 

kaliperace vychází. Proto je možná extrapolace hodnoty celkového tělesného tuku 

z měření podkožního tuku. Kaliperace je metoda, která pracuje na principu hodnocení 

hustoty těla stanovené pomocí měření tloušťky kožních řas. Specializované přístroje – 

kalipery – slouží k měření kožních řas. Existuje velké množství odvozených vzorců 

k určení celkového množství tuku, které dostaneme na základě měření kožních řas. 

Na povrchu těla jsou konkrétní místa, na kterých je prováděno toto měření. Rozmístění 

a počet míst k měření na těle jedince se podle odborníků zabývajících se tímto měřením 

liší. Rozdíly v měření na levé či pravé straně těla, zdá se, neexistují, ale nejčastěji 

se u autorů preferuje pravá strana. V České republice je nejpoužívanější metodika 

měření deseti kožních řas (Pařízková, 1973; Heyward a kol. 2005).  

Stanovení somatotypu  

Komplexní metodu pro popis konstituce člověka nazýváme somatotyp. Somatotyp 

jedince zjistíme na základě antropometrických měření. Konečný somatotyp stanovíme 

určováním míry zastoupení tří složek. 
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Komponenty k určení somatotypu dělíme následovně: 

- mezomorfie: vztahuje se ke svalově-kosternímu rozvoji v závislosti na tělesné výšce 

člověka,  

- ektomorfie: ektomorfní komponent vypovídá o relativní délce částí těla; stanovuje 

se z výško-hmotnostního indexu dotyčného jedince,  

- endomorfie: vyjadřuje relativní hubenost nebo tloušťku daných osob; endomorfie 

se snaží vyjádřit množství podkožního tuku (Riegerová a kol., 206). 

Bioelektrická impedance 

Bioelektrická impedance (BIA) je terénní, rychlá a poměrně levná metoda určení 

tělesného složení, jejíž využití je v dnešní době stále častější. Tato metoda funguje 

na principu průchodu elektrického proudu tělem probanda. Jedná se o elektrický proud 

nízké intenzity a různé frekvence. V lidském organizmu prochází proud kapalinami 

v netukových tkáních, kde konkrétní složky v těle reagují na tento proud odlišně. 

Chovají se buď jako izolanty, nebo jako vodiče. Tuková tkáň má velmi nízkou vodivost, 

a tudíž prakticky nevede elektrický proud. Proto je možné určit množství tukové tkáně 

vůči ostatním tkáním. V současné době existují studie sledující změny ve složení těla 

u elitních atletů během výkonu při sportovním tréninku. V minulosti se studie 

s využitím BIA zaměřovaly na problematiku standardních podmínek měření, 

na pacienty s virusem HIV, pacienty s onemocněním ledvin v konečné fázi, a také 

na pacienty s dialýzou (Malá a kol., 2014). 

Bioimpedanční analýza (BIA) je metoda, která měří určité bioelektrické charakteristiky 

lidského těla. Skrze matematické modely tyto charakteristiky převádíme na tělesné 

oddíly. Metodika funguje jednoduše na rozdílné vodivosti tělesných tkání. Dobrým 

vodičem proudu kvůli velkému zastoupení elektrolytů a vody je tukuprostá hmota. 

Naopak tuková tkáň je považována za izolátor (Riegerová a kol., 2006).  

Multifrekvenční bioelektrická impedance se v současné době stává stále atraktivnější 

a více využívanou metodou. Při totožném proudu je frekvence zvyšována od 0 do cca 

1000 kHz. Výhoda této metody spočívá ve schopnosti rozlišit extracelulární 

(mimobuněčnou) vodu (nízké frekvence – 1 či 5 Hz) a celkovou tělesnou vodu (vysoké 

frekvence – 50 či 100 Hz). 
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Z hodnot impedance, případně resistence a reaktance, s pomocí regresních rovnic 

je následně přímo vypočteno procento tělesného tuku, popřípadě hodnoty celkové 

tělesné vody či hodnoty beztukové tělesné hmoty. Před samotným měřením je potřebné 

zadat tělesné parametry jako je věk, tělesná hmotnost, výška a pohlaví probanda. 

Využití tetrapolárních přístrojů pro stanovení BIA je vhodné pro odborné studie. Při 

použití těchto přístrojů využíváme čtyři elektrody, přičemž dvě se umístí na dolní 

končetinu (mezi kotníky a hlavičku 2. metatarsu) a zbylé dvě na horní končetinu 

(hlavička 3. metatarsu a na zápěstí vedle hlavy ulny), (Riegerová a kol., 2006). 

 

Obrázek 3 - Ukázka jednoho z tetrapolárních monofrekvenčních přístrojů pro stanovení 

BIA – Bodystat 1500 

Snímek: Slavomír Mucha, přístroj vypůjčený z Laboratoře sportovní motoriky 

 

Zdroje chyb:  

Chyby bioimpedanční metody jsou dvojího typu – technické a biologické. Biologické 

chyby jsou nepřesnosti zaviněné obsluhou. Chyby technické jsou chyby měřených 

subjektů a samotného měřicího přístroje. 

U BIA jsou relativně nízké chyby zapříčiněné obsluhou. Vyskytují se v podobě chyb 

umístnění a typu používaných elektrod. Nepřesnosti představují cca 3 % z naměřených 

hodnot.  
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Chyby vlastní metody jsou většinou chyby spjaté s použitím predikčních rovnic 

a s měřením populace, na základě které byly rovnice stanoveny.  

Druhy chyb: 

- stav hydratace organismu (± 2–4 %), 

- chyba vlastního měřícího zařízení (± 1,5 %), 

- strana těla (z důvodů standardizace se BIA měří vždy na pravé straně, rozdíly 

mezi pravou a levou stranou těla mohou činit ± 1–2 %), 

- měřící frekvence (± 1–2 %), 

- aproximace lidského těla válcem nebo více válci (± 1–3%),  

- přechodový odpor mezi kůží a elektrodou (je možné zanedbat, ± 0,5 %), 

- svod mezi měřeným subjektem a zemí (± 1–2 %). 

Za kontrolovaného stavu hydratace a při použití vhodných predikčních rovnic se počítá 

s celkovou chybovostí přibližně 5–7 % z naměřených hodnot. I když je celková chyba 

součtem jednotlivých dílčích chyb, dá se v reálných podmínkách užívat. Při měření 

biologických veličin je tento výsledek v úrovni tolerovatelných chyb. 

Důležité je také počítat s denní variabilitou biologických hodnot, které se pohybují 

na úrovni 2 % z naměřených hodnot (Lohman, 1992). 

2.9 Komponenty tělesného složení 

Hlavní komponenty, které získáme bioimpedanční metodou s pomocí přístroje 

BODYSTAT 1500, jsou tukuprostá hmota, tělesný tuk a procento tělesné vody.  

2.9.1 Tukuprostá hmota (FFM - Fat Free Mass) 

Termín tukuprostá hmota byla původně rozdělena na malé množství esenciálního tuku 

a tukuprostou hmotou. Esenciální tuk se již v současnosti nezahrnuje pod pojem 

tukuprostá hmota, jelikož je velmi těžce oddělitelný. Tukuprostá hmota (FFM - Fat Free 

Mass) se rovná celkové hmotnosti minus extrahovatelný tuk (Behnke, 2006). 

Mezi 12–16. rokem sledujeme výrazný rozvoj tukuprosté hmoty. U dívek je možný 

nárůst až o 50 %. U chlapců se podíl tukuprosté hmoty téměř zdvojnásobuje (Riegerová, 

2006). Od období růstu až do dospělosti jsou změny tukuprosté hmoty relativně stabilní. 

Intersexuální rozdíly se objevují přibližně ve věku 13 let. U chlapců je vyšší nárůst 

svalové i kostní hmoty v rámci tukuprosté hmoty (Guo a kol., 1997). 
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Populace, která je pohybově aktivní, vykazuje výrazně vyšší hodnoty tukuprosté hmoty. 

Nejvyšších hodnot dosahují sportovci především v silových sportech. Je také známo, 

že sportovkyně – žena – může dosahovat vyšších relativních i absolutních hodnot 

rozvoje svalstva než muž, který nesportuje (Riegerová a kol., 2006).  

Přibližně 60 % tukuprosté hmoty tvoří svalstvo, 15 % tvoří vnitřní orgány a 25 % tvoří 

kosti. Podíl svalstva na celkové hmotnosti je důležitý pro sportovní účely (Grasgruber 

a Cacek, 2008). 

2.9.1.1 Svalstvo 

Svalová hmota je nejdůležitějším orgánem lokomoce a také nepostradatelným 

metabolickým rezervoárem. Svalstvo patří k vzrušivým tkáním, které mají dvě základní 

funkční vlastnosti: kontrakce a relaxace. Zmíněné vlastnosti mají uplatnění ve všech 

svalech. Po excitaci vzrušivé membrány svalových buněk navazuje kontrakce, která 

je důsledkem přímé přeměny energie chemické na mechanickou. 

Podle struktury a funkčních vlastností je možné rozlišit typy svalových tkání na: 

- kosterní svalstvo, 

- hladkou svalovinu, 

- srdeční svalovinu. 

Pohybový aparát je tvořen šlachami a kosterním svalstvem. V dospělém organizmu 

je neměnný počet svalových vláken. Posilováním dochází pouze ke zvětšení objemu 

svalů, nezvyšuje se počet svalových vláken. Kosterní svaly se nazývají svaly příčně 

pruhované a to z důvodu jejich struktury, která má zmíněný tvar. Sval je tvořen aktinem 

a myozinem. Jednotlivá svalová vlákna tvoří jednotlivé kosterní svaly. Délka svalů 

je různá. Začíná od několika málo milimetrů (musculus stapedius) až po desítky 

centimetrů (musculus sartorius). Průměr každého svalového vlákna má od 10 μm 

do 100 μm (Campbell, Reece, 2006; Kittnar, 2001). 

Svalstvo tvoří přibližně polovinu celkové hmotnosti lidí, z čeho příčně pruhované svaly 

tvoří 40 % a zbylých 10 % tvoří hladké svalstvo a sval srdeční (Kittnar, 2001). 

U novorozenců tvoří kosterní svalovina přibližně 25 % celkové hmotnosti těla, 

u dospělé populace je to cca 40 %. U chlapců dochází k nejvýraznějšímu nárůstu svalů 

mezi 15. a 17. rokem života. U dívek nastává největší svalový růst kolem 13. roku 

života a je doprovázen výraznými sexuálními diferenciacemi při nástupu a v průběhu 
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adolescence. Stabilní rozvoj svalové hmoty je u mužů mezi 17. a 40. rokem života. 

U žen mezi 15. a 60. rokem. Poté nastává fyziologický pokles svalové hmoty (Riegrová 

a kol. 2006). 

U mužů může až 45 % hmotnosti tvořit svalstvo. Nejvíce svalstva mají siloví sportovci. 

Na adaptaci při pohybové zátěži má vliv několik faktorů:  

- věk, 

- pohlaví,  

- genetická predispozice, 

- celkové množství tuku, 

- počáteční stupeň tréninku (Kopecký a kol., 2012). 

2.9.1.2 Kostra 

Stavba kostry určuje tvar a proporci našeho těla. Pro vazy, šlachy a svaly je kostra 

důležitou nosnou oporou. Kostru označujeme jako pasivní složku pohybů, které provádí 

svaly a to z důvodu její pevné stavby. Ve skutečnosti je kosterní systém uvnitř lidského 

těla vysoce aktivní, jelikož v něm probíhá látková výměna, která pečuje o jeho kvalitu 

i funkci (Jarkovská, 2007). 

Kostru člověka tvoří 205–206 kostí. Pasivní složka pohybového aparátu je tvořena 

kostrou a kosterními spojeními. Podíl hmotnosti kostí na celkové váze je velmi důležitý 

údaj při stanovování ideální váhy těla (Středa, 2009). 

Podíl kosterní složky k celkové hmotnosti těla je přibližně stejný jak u dospělých, tak 

u novorozenců (Riegerová a kol. 2006). 

2.9.2 Tuková tkáň 

Tuková tkáň je specializovaná pojivová tkáň, ve které organismus skladuje tuk ve formě 

triacylglycerolu (TAG). Poskytuje tepelnou a mechanickou ochranu orgánům a tvoří 

hlavní energetickou rezervu organismu. Pohled na tukovou tkáň se výrazně změnil 

počátkem 90. let 20. století z důvodu závažného zjištění, že tuková tkáň produkuje 

hormony a přibližně stovku jiných chemických látek. Tuk se tak stává největším 

endokrinním orgánem v lidském těle. Tuková tkáň se podílí na řízení zánětlivých reakcí 

příjmu potravy a metabolické regulaci (Kolářová, 2012). 

Tělesný tuk je hlavním faktorem pro inter- a intra-individuální variability tělesného 

složení v průběhu celého vývoje. Jeho hodnoty snadno ovlivňují výživové aspekty 



 

 

34 

a pohybová aktivita. Je také důležitým faktorem při průběhu řady onemocnění a také 

se podílí na jejich vzniku (Riegerová a kol., 2006). 

Příliš vysoké i příliš nízké množství podkožního tuku je pro organizmus rizikové. Vyšší 

hodnoty podkožního tuku jsou důvodem nadváhy, později obezity, která ohrožuje 

zdraví, a může stát při vzniku fyzicky i sociálně hendikepovaného jedince. Vztah mezi 

obezitou a nadváhou podmiňuje vysoký krevní tlak, odlišný lipidový profil a inzulínová 

rezistence. Avšak i nízké hodnoty podkožního tuku můžou stát za vznikem zdravotních 

problémů. Určité množství podkožního tuku je důležité pro zachování základních 

fyziologických funkcí. Fosfolipidy (například esenciální lipidy) slouží ke stavbě 

buněčných membrán (Dietz, 1998; Troiano a kol., 1995). 

Tuky jsou nepostradatelné při využití a transportu vitamínů rozpustných v tucích. 

Lipoproteiny slouží k transportu cholesterolu a lipidů, které jsou důležitým určovatelem 

steroidních hormonů. Tuky také považujeme za součást aktivních biologických látek 

patřících do skupiny eikosanoidů (tromboxany, prostaglandiny, prostacykliny, 

leukotrieny), (Dietz, 1998; Troiano a kol., 1995). 

Tuková tkáň se dělí na bílou a hnědou tukovou tkáň. Malé množství mitochondrií 

a adipocyty s jedinou tukovou kapénkou jsou charakteristické pro bílou tukovou tkáň. 

Hnědou tukovou tkáň charakterizuje velký počet mitochondrií v cytoplazmě 

a adipocyty, které obsahují větší počet tukových kapének. Tuková tkáň obsahuje i další 

typy buněk, zejména nervové buňky, lymfocyty, histiocyty, granulocyty, fibroblasty 

a cévní buňky (Hainer a kol., 2011). V následující tabulce č. 1 jsou uvedené standardy 

tělesného tuku pro muže a ženy. 
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Tabulka 3 - Standardy procenta tuku pro muže a ženy (dle Heywarda a Wagnera, 2004) 

 
Muži 

Věk (roky) 6-17 18-34 35-55 55+ 

Zdravotní minimum 

tuku - % 
< 5 < 8 < 10 < 10 

Podprůměr - % 5-10 8 10 10 

Průměr - % 11-25 13 18 16 

Nadprůměr - % 26-31 22 25 23 

Obezita - % > 31 > 22 > 25 > 23 

 
Ženy 

Věk (roky) 6-17 18-34 35-55 55+ 

Zdravotní minimum 

tuku - % 
< 12 < 20 <25 < 25 

Podprůměr - % 12-25 20 25 25 

Průměr - % 16-30 28 32 30 

Nadprůměr - % 31-36 35 38 35 

Obezita - % > 36 > 35 > 38 > 35 

 

2.9.3 Voda 

Vnitřní prostředí organizmu tvoří organické a anorganické vodní roztoky. Množství 

vody v lidském těle se mění podle pohlaví a výrazně se liší také s věkem. Voda 

v mužském organizmu představuje přibližně 55–65 % a v ženském organizmu 

je množství vody přibližně 50–60 % (Kittnar, 2011). 

Podíl tělesné vody na hmotnosti člověka se individuálně liší hlavně podle množství 

tukové tkáně v těle – čím více tukové tkáně, tím menší podíl tělesné hmotnosti připadá 

na vodu. V organizmu je téměř každý proces závislý na zabezpečení těla vodou, 

ať už jde o vstřebávání, oběh, trávení či vylučování. Voda je také nosným médiem pro 

živiny v celém těle, kde je důležitá pro všechny stavební funkce organizmu. Voda slouží 

k termoregulaci organizmu a je také nepostradatelná pro vylučování nepotřebných, 

odpadních látek z těla. Celkovou tělesnou vodu dělíme na extracelulární tekutinu 

a intracelulární tekutinu (Kittnar, 2011; Balch, Balch, 1998).  
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Extracelulární tekutina je tělesná voda nacházející se mimo buňky představující 20 % 

tělesné hmotnosti. Intracelulární tekutina je voda uvnitř buňky. Tvoří asi 40 % tělesné 

hmotnosti a dvě třetiny celkové vody (Kittnar, 2011). 

Příjem a výdej vody je určen jejím výdejem při dýchání, přes kůži a především výdejem 

do moči. Za běžných podmínek je příjem a tedy i ztráta přibližně 0,3–0,6 l na 10 kg 

váhy (Seliger, Vinařický, 1992). Potřeba příjmu a výdeje vody je však individuální. 

Potřebu vody ovlivňují procesy a různé faktory například pohlaví, věk, úroveň stresu, 

počasí, tělesné složení apod. (Kittnar, 2011). Bartůňková a kol. (2013) hovoří o tom, 

že příjem a výdej vody v organizmu závisí na řade faktorů, avšak vodní bilance 

je poměrně stálá. Za běžných podmínek se vodní bilance pohybuje mezi 2,8–3 l za den. 

2.10 BMI (Body Mass Index) 

BMI (index tělesné hmotnosti) je nejčastěji používaný index pro hodnocení obezity 

u dětí i dospělých. Jedná se o nejznámější hodnocení úrovně nadváhy a obezity. BMI 

metoda je velmi často využívána z důvodu rychlosti a nenáročnosti provedení. Tělesná 

výška a hmotnost jsou jedinými parametry potřebnými k výpočtu. Principiální slabinou 

metody BMI je, že pracuje pouze s celkovou hmotností těla (Ogden, 1999). 

Výpočet BMI se provádí z tělesné hmotnosti a výšky podle vzorce: 

(m)   výška

(kg)   hmotnost
)(kg/m BMI

2

2   

BMI se doporučuje používat pouze jako orientační a pomocný údaj při určování ideální 

hmotnosti. Pracuje s celkovou hmotností a znevýhodňuje jedince s větším množstvím 

svalové hmoty. Nebere totiž v úvahu poměr mezi aktivní a pasivní tělesnou hmotou. 

Proto mohou být výsledky zavádějící. Přesnějšího měření můžeme dosáhnout za použití 

bioimpedančního přístroje, u kterého je možné určit i hodnoty jednotlivých tělesných 

frakcí (Seminigovský, 2006). 

V tabulce č. 4 je uvedena klasifikace skupin BMI u dospělých. Zmíněné hodnoty BMI 

jsou určeny k hodnocení euroamerické populace. Hraniční hodnoty nadváhy a obezity 

jsou u asijské populace nižší (Hainer, 2011). 
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Tabulka 4 - Posuzování hodnot BMI u dospělých (Hainer, 2011) 

BMI (kg/m2) Klasifikace 
Riziko zdravotních komplikací 

obezity 

< 18,5 podváha nízké (riziko jiných chorob) 

18,5 – 24,9 normální hmotnost průměrné 

25,0 – 29,9 nadváha mírně zvýšené 

30,0 - 34,9 obezita I. stupně středně zvýšené 

35,0 – 39,9 obezita II. stupně velmi zvýšeně 

≥ 40,0 obezita III. stupně vysoké 

 

BMI se u dětí může hodnotit pomocí percentilových grafů s ohledem na věk a pohlaví 

(není to ale uváděno v každé literatuře), (tabulka č. 5).  

Tabulka 5 - Hodnocení BMI u dětí (Provazník a kol., 2004) 

Percentilové pásmo Kategorie podle BMI 

nad 97. percentilem obézní 

nad 90. percentilem s nadměrnou hmotností 

mezi 75 a 90. percentilem robustní 

mezi 25. a75. percentilem proporcionální 

mezi 3. a 25. percentilem štíhlé 

pod 3. percentilem hubené 

Pásmo nadváhy u dospělých odpovídá kategorii dětí s nadměrnou hmotností (Provazník 

a kol., 2004). 

Podle četných studií souvisí výsledky BMI s množstvím tělesného tuku. Např. pro 

epidemiologické studie je tento index vhodným ukazatelem. BMI však nebere v úvahu 

rozložení a množství tělesného tuku. U osob s velkým množstvím svalové hmoty 
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(sportovci) či naopak u osob s nižším množstvím svalové hmoty a vyššími hodnotami 

množství tělesného tuku (sarkopenická obezita) dochází k nepřesnému zhodnocení 

BMI. Podobný problém se objevuje také u pacientů s vyšším množstvím tělesné vody 

(lymfedém, ascités, otoky), (Keller a kol., 1993).  

2.11 Bazální metabolizmus 

Bazální metabolismus definujeme jako energetickou spotřebu organizmu za klidových 

podmínek. Představuje základní látkovou přeměnu v lidském těle v klidovém stavu, 

který určují následující podmínky:  

- osoba je v duševním a tělesném klidu: v poloze v leže, nebo v bdělém stavu, 

- dodržuje se „termoneutrální zóna“: 27 °C pro osobu nahou a 20 °C pro osobu 

oblečenou,  

- osoba je 12 hodin po jídle (Holeček, 2006). 

Jedná se o množství životu potřebné energie, k udržení činnosti srdečního a dýchacího 

systému, jater, mozku, kůže a ledvin. Množství této energie je minimální, respektive 

co nejnižší (Středa, 2009).  

Welburn (2008) uvádí faktory ovlivňující hodnotu BM:  

- hmotnost a výška: jedinec s větší váhou a výškou má i větší klidové energetické 

nároky; bazální metabolismus je tedy u takových osob zvýšený; muži mají větší 

zastoupení svalové tkáně než ženy, proto je u nich i náročnost na energetický 

příjem vyšší, 

- hladina vybraných hormonů: BM zvyšuje nadbytek thyroxinu a adrenalinu; 

jejich absence naopak BM snižuje, 

- zdravotní stav: BM se zvyšuje úměrně k tělesné teplotě;  vzestup teploty o 1º C 

zvýší BM o 12 %,  

- podnebí: BM je vyšší ve vysokohorském podnebí, 

- rasa: např. Eskymáci mají až o 33 % vyšší hodnoty BM oproti evropské 

populaci, 

- výživa: v lidském těle je energetická přeměna nestabilní a stále se adaptuje 

na vlivy okolí; při dlouhodobém a výrazném snížení příjmu energie má lidský 

organizmus schopnost snížit hodnoty bazálního metabolizmu; při hladovění, 
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podvýživě, či jiném déletrvajícím stavu bez příjmu energie nastává snížení 

hodnot BM, 

- zdravotní stav: vzestup teploty o 1º C zvýší BM o 12 %; BM se úměrně zvyšuje 

v závislosti na tělesné teplotě, 

- pohybová aktivita: i několik hodin po intenzivní tělesné zátěži je hodnota BM 

výrazně zvýšena; pozvolný nárůst svalů zejména po silovém tréninku zvyšuje 

hodnoty BM.  

Energii, kterou organizmus vydá, je potřebné doplnit potravou. Po určitou dobu může 

lidské tělo čerpat ze zásob, které má uložené ve vlastních tkáních. Tyto zásoby nejsou 

nekonečné a musí se doplňovat. Za fyziologických podmínek je proto předpoklad 

rovnovážného stavu mezi příjmem a výdejem energie. Při výkonech sportovního 

charakteru je výdej energie značně zvýšený (Bartůňková, 2006). 

Poměrem příjmu a výdeje energie dostaneme energetickou bilanci. Jedná se o poměr 

energie použité ke krytí biochemických dějů různého charakteru a energie uvolněné 

během metabolických pochodů. Energetická bilance je rovnováha energie, která 

se vytvoří a spotřebuje (Wildman a Miller, 2004). Rovnice energetické bilance je:  

Energetická bilance = Energetický příjem – Energetický výdej. 

Jeden ze způsobů stanovení energetického výdeje je v násobcích bazálního 

metabolizmu. Následující tabulka č. 4 uvádí jednotlivé aktivity, kterých náročnost 

je vyjádřená v násobcích BM. 
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Tabulka 6 - Energetická náročnost aktivit vyjádřená v násobcích bazálního metabolizmu dle 

Wildmana a Millera (2004) 

Intenzita 

činnosti 
Typ aktivity Násobek BM 

velmi lehká 
Sezení a stání, řízení, laboratorní práce, student, sekretářka, 

řidič, šití, psaní, žehlení, vaření, hraní karet, hraní na hudební 

nástroj, malování 

1,3 u žen 

 1,3 u mužů 

lehká  
Chůze (4-5 km/h), práce v garáži, truhlář, elektrikář, práce v 

restauraci, v domácnosti, péče o dítě, golf, plachtění, stolní tenis  

1,6 u žen 

1,5 u mužů 

střední 
Chůze (5-6,5 km/h), práce na zahrádce, nesení zátěže, 

cyklistika, lyžování, tanec 

1,9 u žen 

1,6 u mužů 

těžká 
Chůze do kopce, těžké manuální rytí, basketbal, basketbal, 

fotbal, horolezectví 

2,1 u žen 

1,9 u mužů 

mimořádná Profesionální sportovci 
≤ 2,4 u žen 

≤ 2,2 u mužů 

 

Jednotka energie, která se do současnosti stále používá, je 1 kalorie (cal). Kalorie 

je definovaná jako množství energie nutné ke zvýšení teploty 1 ml vody o 1 °C. 

Jednotkou energie v soustavě SI je ale 1 joule (J). Pro vztah mezi kaloriemi a jouly 

platí, že 1 cal = 4,184 J (Holeček, 2006). 

2.12 Adolescence 

Z důvodu toho, že je náš výzkumný soubor tvořen studenty ve věku 17–20 let, 

je důležité se zmínit o adolescenci, tedy o období vývoje, ve kterém se probandi 

nachází. 

Adolescence je termín odvozený z latinského slova adolescere – tedy slovesa dorůstat, 

dospívat, mohutnět. Toto vývojové období v lidském životě je možné označit jako 

„most“ mezi dětstvím a dospělostí. V současnosti je v rozvinutých zemích období 

adolescence nejdelší v celé historii a to z důvodu jejího rozšíření oběma směry. Např. 

mnoho studentů prezenční formy studia na VŠ se ve 25 letech ještě nepovažuje za zcela 

dospělé především z důvodu své ekonomické závislosti na rodičích. Nastává tedy jistá 

sociální retardace. Na druhé straně se ke konci 20. století akceleroval psychický 

a fyzický vývoj mládeže, jehož důsledkem je zkracování dětství. Současně se však 

mládež stává více samostatnou v ostatních oblastech (Macek, 2003). 
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Macek (2003) rozděluje adolescenci na časnou, střední a pozdní. Časná adolescence 

neboli pubescence, je mezi 11–14. eventuálně 15. rokem. Dívky se do i z období 

pubescence posunou dříve než chlapci. Střední adolescence je datovaná od 14. do 16. 

roku života. Pozdní adolescence je datována od 17. do 20. roku (nebo později). Naše 

skupina probandů patří právě do posledního zmíněného období, a sice pozdní 

adolescence.  

Pozdní adolescence explicitně směřuje k dospělosti. Téměř každý dospívající jedinec 

ukončuje středoškolské studium a snaží se nalézt vysokoškolské nebo pracovní 

uplatnění. Adolescent v tomto období vývoje uvažuje o plánech a cílech do budoucnosti 

ve vztahu k profesi nebo partnerskému životu a to v daleko větší míře než v předchozích 

fázích. Adolescent se také zamýšlí nad svou perspektivou (Macek, 2003). 

2.12.1 Anatomicky-fyziologický vývoj 

Tělesný vývoj se v tomto období dokončuje. Růst do výšky se výrazně zpomaluje 

(přibližně 0,5–1 cm ročně), kde v závěru tohoto období růst zcela skončí (Linhartová, 

1998). Konstituční vzhled je ovlivněn vyrovnáním růstu jednotlivých částí těla. Tělo má 

na konci tohoto období formu a proporcionalitu dospělého člověka. Osifikace 

je ukončena (Rychtecký a Fialová, 2004). 

Vývoj kostí končí u žen ve věku 17–19 let, ale u mužů je osifikace možná až do 21–22 

let. Ženy mají přibližně o 20 % menší srdce, mají menší objem plic a nižší bazální 

metabolizmus. Z důvodu menstruace mají nižší množství železa v organizmu. U obou 

pohlaví se v tomto období dokončuje vývoj orgánů jako srdce, plíce, a svalový systém. 

Nastává i zesílení kostí a šlach (Dovalil a kol., 2005). 

Postupně se vyhraňuje somatotyp jedince. Pro chlapce je to období, kdy dochází k tzv. 

snadnému nárůstu svalové hmoty. Z toho vyplývá možnost posilování a plného zatížení 

při tréninku. Přesto je potřeba neustále kontrolovat správnost tréninkových metod 

a vyvarovat se supramaximálnímu a jednostrannému zatížení. Pokud ženy zanedbají 

pohybovou aktivitu v tomto období, mohou očekávat výrazný nárůst tělesného tuku 

(Kučera a kol., 1991). 
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2.12.2 Motorický vývoj 

Vrcholem motorické aktivity označuje Čelikovský (1990) věk od 16 let, kdy je stále 

možnost soustavně rozvíjet speciální trénovanost. Vzhled se po 18–20. roku ještě může 

měnit. 

Adolescenti, kteří nejsou aktivními sportovci, dosahují v tomto vývojovém období 

nejlepších výsledků v motorických aktivitách. V tomto období hodnoty maximální 

spotřeby kyslíku mírně rostou, ale jejich relativní hodnoty spíše stagnují z důvodu 

zvyšující se tělesné hmotnosti. Navzdory tomu se však aerobní výkony (např. 12 min 

běh) u chlapců zlepšují. Je to způsobené vyšší mobilizací volního úsilí, větší odolností 

vůči laktátu a lepší využitelnosti kyslíku. Někdy bývá označováno období adolescence 

za vrchol v motorickém vývoji jedince. Jako první se po 23. roce života postupně 

omezuje obratnost. Rychlost se snižuje po 30. roce. Poté nastává snižování maximální 

síly a jako poslední se začne snižovat vytrvalost. (Rychtecký a Fialová, 2004). 

2.12.3 Psychický vývoj 

V tomto období již ustupuje dřívější vznětlivost a nestálost. Reakce se zklidňují. 

Ustalují se zájmy i potřeby. Utváří se vymezený až nekompromisní smysl pro pravdu, 

čest, spravedlnost, či právo. Citová oblast se velmi prohlubuje. Člověk se dotváří jako 

osobnost. Od dospělých se psychickým vývojem již příliš neliší (Dovalil a kol., 2005). 

Rychtecký a Fialová (2004) uvádí, že adolescent dokončuje stratifikaci hodnotového 

systému. Existuje zde velká touha po nezávislosti a z ní vyplívající interiorizace 

sociálních norem a postojů. Nastává emocionální stabilita a zodpovědnost za vlastní 

činy a jednání. Stabilizuje se vývoj osobních vlastností. 

Linhartová (1998) tvrdí, že se v tomto období rozvíjejí hlavně zájmy o společenské 

otázky a také zájmy kulturního a uměleckého charakteru. Zájmy, které si adolescent 

pěstuje, pak umožnují rozvinutí a projevení speciálních schopností (talentu). 

Adolescenti mají velkou tendenci zdokonalovat se v oblastech, které je zajímají.  

Dovalil a kol. (2005) uvádí, že adolescenti se snaží jednat podle vlastní vůle. 

Vyhledávají činnosti, ve kterých by se uplatnili. Bezesporu k nim patří i sport. Svým 

způsobem je to jedna z posledních možností přimět adolescenta k dané činnosti. 

Základní vlastnosti, postoje, zájmy a návyky jedince se po ukončení tohoto období již 

většinou nadále příliš neformují a po zbytek života už se nijak zásadně nemění. 
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V posledních dekádách dochází k velkému rozmachu používání elektroniky ve volném 

čase dětí a adolescentů. Mnoho adolescentů považuje využití různých elektronických 

přístrojů ve volném čase za nejoblíbenější činnost. Zejména činnost na mobilním 

telefonu a počítači je v posledních letech velmi frekventovaná zábava. Děti 

a adolescenti můžou trávit na počítači a s mobilním telefonem až 4 h denně (Rideout 

a kol., 2010; Willemse a kol., 2014). 

2.13 Souhrn teorie 

Mladý dospívající člověk se stává zodpovědnějším a sebevědomým jedincem, který 

si vytváří již relativně stálý žebříček hodnot a postojů. Také si vytváří svůj vlastní okruh 

potřeb a zájmů, které ho baví, naplňují, a kterým se dobrovolně věnuje. Adolescent 

si tedy vytváří svůj vlastní životní styl. Životní styl je jedním ze základních faktorů, 

který ovlivňuje kvalitu života. Vliv na životní styl mají např. rodina, kamarádi, 

ekonomické podmínky jedince, regionu či státu, ve kterém žije, dále také společnost, 

politická situace nebo kultura, tradice či technologický vývoj. Aktivní životní styl často 

vede k větší spokojenosti jedince a bezpochyby má také pozitivní vliv na zdraví. 

Přiměřená pohybová aktivita je důležitou součástí aktivního životního stylu. Bohužel, 

vlivem různých faktorů dnes převažuje sedavý způsob životního stylu, který má naopak 

negativní dopad na společnost i na zdraví jedince. Existují různé způsoby, jak hodnotit 

kondici a zdraví organizmu. Systematické posuzovaní tělesného složení je jedna 

z možností jak získat významné a relevantní informace o zdraví či kondici jedince. 

Hodnoty tělesného tuku, tělesné vody nebo hodnoty BM či BMI vyjadřují určitou 

kondici organizmu. Zmíněný tělesný tuk a tělesná voda spolu s tukuprostou hmotou 

jsou základními komponentami tělesného složení. Známe různé způsoby měření 

tělesného složení, a proto je důležité umět se v nich orientovat. Je také důležité dokázat 

získané výsledky správně interpretovat.  

Potřeby, zájmy a aktivity jedince mohou mít vliv na hodnoty tělesného složení. Proto 

se domníváme, že životní styl má vliv na údaje o tělesném složení. Pasivní způsob 

trávení volného času, množství pohybové aktivity, účast ve sportovním klubu, 

pravidelná snídaně a jiné faktory můžou způsobit změny v tělesném složení člověka. 

V této práci se tedy zabýváme vlivem životního stylu na vybrané parametry tělesného 

složení. 
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3 Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění vlivu pohybového režimu a náplně 

volného času na vybrané parametry tělesného složení, přesněji na tělesný tuk a bazální 

metabolizmus. Druhotným cílem je zpracovat a vyhodnotit informace o tělesném 

složení a životním stylu probandů, konkrétně informace o množství hodin spánku, 

výživovém režimu, množství přijatých tekutin, pohybovém režimu, frekvenci pohybové 

aktivity, náplni volného času a způsobu docházení do školy, dále také informace 

o tělesném tuku, celkovém obsahu tělesné vody a bazálním metabolizmu u zkoumaných 

respondentů. 

3.1 Hypotézy 

1. U naší výzkumné skupiny předpokládáme průměrné hodnoty tělesného tuku 

v porovnání s normou.  

2. Studenti stráví s elektronikou (s mobilním telefonem nebo počítačem) průměrně 

4 h a více za den. 

3. Tělesné složení (tělesný tuk) studentů je přednostně ovlivněn pohybovým 

režimem. 

4. Množství hodin strávených neaktivní činností (mobilní telefon a počítač) 

významně ovlivňuje tělesné složení (tělesný tuk). 

5. Bazální metabolizmus studentů je významně ovlivněn pohybovým režimem.  

3.2 Úkoly práce 

1. Zpracovat teoretická východiska pomocí knih a jiných zdrojů.  

2. Vytvořit dotazník určený středoškolákům, který pojednává o životním stylu. 

3. Provézt měření tělesného složení studentů střední školy (gymnázia) v Praze 

a zároveň provést dotazníkové šetření mapující životní styl studentů zmíněné 

školy. 

4. Zjistit a najít souvislosti mezi životním stylem a tělesným složením studentů 

gymnázia. 

5. Zjištěné poznatky srozumitelným způsobem zpracovat do grafů a tabulek 

a přehledně zapsat do výsledků, diskuze a závěrů práce. 
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4 Metodika 

4.1 Výzkumný soubor 

Náš výzkumný soubor se skládá z 60 studentů pražské střední školy. Dívčí část skupiny 

představuje 47 % (28) studentek a 53 % (32 studentů) je tvořeno chlapci. Věkové 

rozmezí probandů je 17–20 let. Věkový průměr studentů je 18,3 ± 0,7 let. Průměrná 

výška u dívek je 166,2 ± 7,3 cm a průměrná váha je 59,4 ± 9,4 kg. U chlapců 

je průměrná výška 182 ± 8 cm s průměrnou váhou 73,5 kg ± 9 kg. Škola není sportovně, 

umělecky, ani technicky zaměřena, a proto tito studenti tvoří náhodný vzorek populace 

vhodný ke statistickému zpracování. Podmínkou pro selekci byli studenti 3. a 4. ročníků 

z důvodu validnějších hodnot BIA metody a také kvůli ukončení pubescence, kdy ještě 

zájmy a potřeby jedince nejsou stálé.  

4.2 Použité metody 

Pro zjištění tělesného složení byla využita neinvazivní metoda.  

Tělesné složení studentů bylo zjištěno pomocí nepřímé terénní metody, přesněji 

bioimpedanční metody. Zařízení, které bylo použito pro samotné měření, se nazývá 

Bodystat 1500. Pro správné fungování Bodystatu 1500 je nutná tetrapolární konfigurace 

elektrod dle doporučení výrobce. Dvě elektrody se umístí na chodidlo a dvě na hřbet 

ruky. S použitím BIA metody nejsou spjata žádná rizika, ani bolestivé stavy.  

Pro získání údajů o životním stylu studentů bylo použito dotazníkové šetření. Dotazník 

obsahoval otevřené, polootevřené i zavřené otázky. Čas na vyplnění dotazníku byl 

neomezený. Znění dotazníku je obsaženo v příloze č. 3. 

4.3 Sběr dat 

Tělesné složení bylo stanoveno pomocí přístroje Bodystat 1500. Informace o životním 

stylu studentů byly zjištěny pomocí předem připraveného dotazníku. Měření 

i dotazování probandů proběhlo převážně v odpoledních hodinách v prostorách školy, 

kam studenti dochází. Studenti si byli vědomi, že budou změřeni, a proto nepožívali den 

předem žádné nápoje, které způsobují dehydrataci, jako např. alkohol, větší množství 

kávy nebo čaje. Také den předem neprováděli žádnou velmi intenzivní fyzickou 

aktivitu. Měření tělesného složení proběhlo pouze jednou a trvalo cca 5 min. 
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Diplomová práce byla schválena etickou komisí. Schválená žádost je k dispozici 

v příloze č. 1. 

4.4 Analýza dat 

Z přístroje Bodystat 1500 budou získaná data rozčleněna podle jednotlivých komponent 

tělesného složení. Pro každou zkoumanou komponentu tělesného složení bude vytvořen 

graf, ve kterém budou přehledně zobrazeny zjištěné hodnoty. Pro každou otázku 

o životním stylu získanou z dotazníkového šetření vytvoříme graf, ve kterém budou 

přehledně popsána získaná data.  

Pro porovnání hodnot tělesného tuku mezi běžnou populací a studenty, nebo jen mezi 

samotnými studenty, bude za významný rozdíl považován rozdíl ≥ 3 %. U hodnot 

bazálního metabolizmu, které hodnotíme vzhledem k pohybovému režimu studentů, 

budeme rozdíl ≥ 1,5 kcal/kg/den považovat za významný. 

Vzájemný vztah mezi pohybovým režimem a tělesným tukem jsme hodnotili pomocí 

korelačního koeficientu. Výsledek korelace budeme považovat za statisticky významný 

v případě, že hodnota korelačního koeficientu bude větší, než je kritická hodnota při 

hladině významnosti α=0,05. 
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5 Výsledky 

V první části následující kapitoly jsou popsány výsledky tělesného měření u chlapců, 

respektive dívek. Rozebrány jsou dva hlavní komponenty tělesného složení, a to tělesný 

tuk a tělesná voda. Druhá část kapitoly se věnuje výsledkům dotazování zaměřeného 

na životní styl. Závěr kapitoly se zabývá korelací a vztahem mezi životním stylem 

a vybranými parametry tělesného složení. 

5.1 Výsledky měření tělesného složení u chlapců – studentů střední 

školy 

5.1.1 Procento tělesného tuku u chlapců – studentů SŠ  

 

 

Graf 1 - Procento tuku chlapců - studentů střední školy 

 

Graf č. 1 znázorňuje značné rozdíly v množství tělesného tuku u studentů SŠ. Rozmezí 

tuku u chlapců je od 6,8 % do 24,1 %. Aritmetický průměr probandů je 12,2 ± 2,6 %. 

Podle standardů evropské populace uvedených v přístroji Bodystat 1500 je průměr 

běžné mužské populace 12–18 %. Pod hodnotou 12 % se nachází 15 studentů, což 

představuje podíl 50 % zkoumaných respondentů. Hodnoty nad 18 % tělesné tuku 

dosáhlo 6 % studentů, tedy 2 respondenti.  
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5.1.2 Procento tělesné vody u chlapců – studentů SŠ 

 

Graf 2 - Procento tělesné vody u chlapců – studentů střední školy 

 

Podobně jako u tělesného tuku jsou i hodnoty obsahu tělesné vody velmi rozdílné. 

Rozmezí začíná na 50,1 % a končí na 67,1 %. Norma pro běžnou mužskou populaci 

je stanovena mezi 55–65 %. Jak vidíme, rozmezí zkoumaných studentů je v porovnání 

se zmíněnou normou širší na každý směr. Aritmetický průměr studentů je 59, 5 ± 3,8 %. 

Hranice 60 % značí lepší zavodnění organizmu, a často také značí kvalitnější svalovou 

hmotu. Nad tuto hranici se dostalo 53 % studentů, tedy 17 studentů. Zbylých 47 % 

studentů (15) dosahuje nižší hodnoty tělesné vody. 
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5.2 Výsledky měření tělesného složení u dívek – studentek střední 

školy 

5.2.1 Procento tělesného tuku u dívek – studentek střední školy  

 

 

Graf 3 - Procento tuku u dívek – studentek střední školy 

 

V grafu č. 3 je mezi jednotlivými probandy vidět markantní rozdíly v množství 

tělesného tuku. Rozmezí tělesného tuku u dívek je 16,1–35,4 %. Aritmetický průměr 

probandů je 22,5 ± 5 %. Podle standardů evropské populace uvedených v přístroji 

Bodystat 1500 je průměr běžné ženské populace 22–28 %. Pod hladinou 22 % 

se nachází 15 studentek, tedy 54 % skupiny. Nad hranici 28 % se dostaly 

4 respondentky (tedy 14 % z celkového počtu probandů).  
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5.2.2 Procento tělesné vody u dívek – studentek SŠ 

 

Graf 4 - Procento tělesné vody u dívek – studentek školy 

 

Graf č. 4 zobrazuje rozmezí získaných hodnot celkové tělesné vody 43,4–61,2 %. 

Aritmetický průměr respondentek je 53,4 % ± 4,1 %. Norma pro ženskou populaci 

je 50–60 %. Hranice, která svědčí o lepším zavodnění organizmu, je 55 %. Vyšší 

hodnoty tělesné vody jsou také ukazatelem lepší kvality svalů. Nad uvedenou hranici 

se dostalo přesně 50 % probandů (14 studentek). Druhá polovina dosahovala nižší 

hodnoty. 

5.3 Údaje o životním stylu 

V následujících grafech jsou zobrazeny výsledky o životním stylu studentů. Rozebírat 

budeme informace o spánkové hygieně, pitném režimu, množství pohybové aktivity, 

časové preferenci pohybové aktivity, informace o čase stráveném na elektronických 

zařízeních, způsobu docházení do školy, a způsobu trávení volného času. 
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5.3.1 Množství hodin spánku za den 

 

Graf 5 - Odpovědi na otázku: Kolik hodin denně spíte? 

Graf č. 5 znázorňuje množství hodin, které probandi denně stráví spánkem. 29 studentů, 

což tvoří téměř polovinu všech dotázaných, spí 6–7 h denně. Dalších 26 studentů 

(43 %) uvádí, že spí 7–8 h za den. Pouze 3 probandi uvedli, že spí 6 h a méně. Naopak 

pouze 1 respondent potřebuje 8 h a více spánku denně. 

5.3.2 Výživa  

 

Graf 6 - Odpovědi na otázku: Kolikrát denně jíte? 

Graf č. 6 zachycuje výsledek dotazování ohledně stravování za den. 2 respondenti (3 %) 

se stravují pouze 1–2x za den. Počet probandů, kteří si dopřejí jídlo 3x za den je 11, 
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tedy 18 %. Jedna třetina, a sice 20 studentů, se stravuje 4x denně. Doporučených 5 jídel 

za den si dopřeje 20 studentů, tedy 33 %, Odpověď 6x a víc označilo 12 % 

(7 probandů). 

Pravidelnou snídani si z celkového počtu studentů dopřeje 40 studentů (67 %). 

Bez pravidelného prvního jídla dne se obejde 20 studentů (33 %).  

5.3.3 Množství tekutin  

 

Graf 7 - Odpovědi na otázku: Kolik litrů tekutin vypijete za den? 

Graf č. 7 vypovídá o lišících se hodnotách příjmu tekutin mezi chlapci a dívkami. 

Studenti odhadovali hodnoty podle součtu průměrného množství tekutin, které vypijí 

na snídani, v průběhu dopolední výuky, na oběde, během odpolední výuky a následně 

v průběhu odpolední volnočasové aktivity popřípadě doma až doby, než jdou spát. 

Hodnoty, které studenti uvedli v dotazníku, respektovaly energetickou náročnost jejich 

běžně stráveného dne. Nikdo z chlapců nepije méně než 0,5 l za den. U dívek jsme 

zaznamenali převahu v odpovědích do 1–1,5 l tekutin přijatých za den. Více tekutin pak 

pijí chlapci. Paradox nastává při příjmu více než 3 l tekutin za den. Dívek, které přijmou 

tohle množství tekutin za den, je o 4 % více než chlapců. Nejčastější odpověď u chlapců 

je 1,5–2 l, přičemž ji označilo 44 % chlapců. Nejčastější odpověď u dívek je 1–1,5 l 

za den, což představuje 36 % z odpovědí všech dívek.   
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5.3.4 Pohybová aktivita a sport 

 

Graf 8 - Odpovědi na otázku: Kolik hodin týdně se věnujete pohybové aktivitě? 

(počítá se domácí posilování, běh ve volném čase, ale i procházka se psem, domácí práce, 

práce na zahradě, jízda na kole, taneční kroužek apod.,…) 

Z grafu č. 8 vyplývá, že pohybové aktivitě se 2 h a méně týdně věnuje 10 studentů 

(17 %). 2–3 h pohybové aktivity týdně běžně provádí 6 studentů (10 %). 16 probandů 

(27 %) provádí 3–4 h pohybu za týden. 4–5 h pohybové aktivity za týden vyvine 15 % 

studentů (9 studentů). Nejčastější odpověď je 5 h a více. Odpovědělo tak 19 studentů, 

tedy 32 % z celku. 

Znění následující otázky je: Navštěvujete sportovní oddíl/klub/kroužek? 

33 studentů (55 %) odpovědělo NE. Odpověď ANO označilo zbylých 45 % studentů, 

tedy 27 členů dotazované skupiny. 
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5.3.5 Čas strávený s mobilním telefonem nebo na počítači za den 

 

Graf 9 - Odpovědi na otázku: Kolik hodin denně strávíte s mobilním telefonem nebo 

počítačem (práce i zábava)? 

Z grafu č. 9 vyplývá, že 1 h a méně stráví s mobilním telefon nebo počítačem pouze 

3 probandi (5 %). Nejčastější odpověď 3–4 h označilo 16 probandů (27 %). 8 studentů 

(13 %) stráví se zmíněnými zařízenými 4–5 h za den. Více než 5 h za den zabere 

mobilní telefon a počítač 10 studentům, tedy 17 %. Průměrný celkový počet hodin, 

které probandi stráví s mobilním telefonem a na počítači, je 3,2 ± 1,5 hod. 

5.3.6 Aktivity ve volném čase 

Vzhledem k tomu, že se v dotazníku jednalo o otevřenou otázku, zaznamenali jsme 

velké množství různorodých odpovědí. Odpovědi bylo nutno roztřídit do jednotlivých 

kategorií. Po vykonané analýze odpovědí jsme posoudili, že bude vhodnější prezentovat 

výsledky zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. Proto budou níže vysvětleny 

dva samostatné grafy.  
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Graf 10 - Odpovědi chlapců na otázku: Co rádi děláte ve volném čase? 

Graf č. 10 znázorňuje, že mezi prvními čtyřmi nejčastějšími odpověďmi chlapců 

je jedna aktivní činnost (sport a pohybová aktivita), dvě pasivní činnosti (PC, sledování 

filmů/seriálů) a jedna kombinovaná činnost (aktivity s přáteli a rodinou). Jedna třetina 

chlapců si ve volném čase čte. Mezi časté aktivity patří také poslech hudby nebo 

posilování.  

Odpovědi, které se vyskytly u chlapců, avšak u dívek nikoliv, jsou: skauting, rybaření, 

řízení auta a spánek. 
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Graf 11 - Odpovědi dívek na otázku: Co rády děláte ve volném čase? 

Jak vyplývá z grafu č. 11, sport a pohybová aktivita, aktivity s rodinou a přáteli, a čtení 

knih, jsou u dívek stejně jako u chlapců nejčastějšími odpověďmi. Avšak výrazný rozdíl 

oproti chlapcům je u odpovědi počítač (internet a hraní her), kde celkem tuto odpověď 

označila jen jedna dívka (u chlapců o 25% víc odpovědí). Mezi frekventované odpovědi 

u dívek patří také umění, cestování a chození na výlety, nebo posezení v restauračním 

zařízení (kavárna, bar). 

Odpovědi, které se vyskytly pouze u dívek, jsou: tvořivá činnost, návštěva kulturních 

akcí, vaření a pečení, procházky se psem, práce (brigáda), a focení. 
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5.3.7 Časová preference pohybové aktivity 

 

Graf 12 - Odpovědi na otázku: Kdy pohybovou aktivitu provádíte? 

Graf č. 12 znázorňuje skutečnost, že pohybovou aktivitu provádí celý týden 29 studentů, 

tedy 44 % z celku. Přes pracovní týden je pohybově aktivnějších 35 % studentů 

(21 probandů). Více pohybové aktivity o víkendech vykonává 10 studentů, tedy 18 % 

z nich. 

5.3.8 Způsob docházení do školy 

 

Graf 13 - Odpovědi na otázku: Do školy běžně docházíte? 
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Dle grafu č. 13 dochází nejvíce studentů (65 %) do školy prostřednictvím městské 

hromadné dopravy (MHD). Autem dochází do školy pouze jeden respondent. 

Kombinaci auta a MHD využívají 2 studenti (3 %). Dále 10 studentů (17 %) střídá pěší 

docházení do školy s MHD. Pouze pěšky dochází do školy běžně 8 probandů (13 %).  

5.4 Vztah mezi pohybovým režimem a množstvím tělesného tuku 

5.4.1 Vztah mezi pohybovou aktivitou a množstvím tělesného tuku 

Pro zjištění souvislosti mezi pohybovou aktivitou a množstvím tělesného tuku jsme 

vytvořili graf zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Na ose x se nachází množství hodin 

pohybové aktivity provedené za týden, na ose y pak procento tělesného tuku. 

Výsledky dívek 

 

Graf 14 - Množství hodin pohybové aktivity provedené za týden s příslušnými hodnotami 

tělesného tuku u dívek 

Graf č. 14 znázorňuje hodnoty tělesného tuku uspořádané podle množství PA, kterou 

studenti provedou za týden. Z grafu je zřejmé, že hodnoty tuku jsou různé, a nejsou 

závislé na množství pohybové aktivity. Korelační koeficient, který popisuje závislost 

mezi množstvím PA a množstvím tělesného tuku, je 0,1. Korelační koeficient není větší 

než kritická hodnota. Spojnice, která zachycuje trend získaných hodnot, také 

nenaznačuje žádný významný vztah mezi tukem a pohybovou aktivitou. Souvislost 

mezi zmíněnými hodnotami u dívek v naší skupině tedy považujeme za statisticky 

nevýznamnou. 
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Výsledky chlapců 

 

Graf 15 - Množství hodin pohybové aktivity provedené za týden s příslušnými hodnotami 

tělesného tuku u chlapců 

V grafu č. 15 můžeme vidět lišící se hodnoty tělesného tuku, které nejsou závislé 

na množství pohybové aktivity, kterou chlapci provedou za týden. Spojnicový trend 

nenaznačuje vztah mezi množstvím pohybové aktivity a množstvím tělesného tuku.  

Nezávislost mezi zmíněnými hodnotami popisuje také korelační koeficient 0,07, který 

nedosahuje kritickou hodnotu. Zmíněné informace potvrzují skutečnost, že u chlapců 

v našem výzkumném soboru neexistuje významný vztah mezi množstvím pohybové 

aktivity a množstvím tělesného tuku. 

5.4.2 Vztah mezi aktivním sportováním a množstvím tělesného tuku 

V následujících grafech budeme zjišťovat vztah mezi aktivní účastí ve sportovním 

klubu, oddílu, kroužku a tělesným tukem. Na ose x je znázorněn počet tréninků, které 

proband týdně absolvuje (může být i nulový – v tom případe tedy proband není členem 

sportovního klubu/oddílu/kroužku). Na ose y jsou znázorněny příslušné hodnoty 

tělesného tuku v procentech. 
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Výsledky dívek 

 

Graf 16 - Množství hodin pohybové aktivity provedené za týden s příslušnými hodnotami 

tělesného tuku u dívek 

Graf č. 16 znázorňuje mírně klesající trend tělesného tuku s postupně se zvyšující 

frekvenci tréninků. Hodnoty tělesného tuku u dívek, které nesportují, však nejsou 

výrazně vyšší oproti hodnotám tuku dívek, které se pravidelně věnují sportu 

v sportovním klubu, oddílu nebo kroužku. Korelační koeficient mezi hodnotami 

tělesného tuku a frekvencí tréninku je 0,28. Korelace bohužel nedosahuje kritické 

hodnoty, a proto zjištěnou souvislost nemůžeme považovat za statisticky významnou. 
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Výsledky chlapců 

 

Graf 17 - Množství hodin pohybové aktivity provedené za týden s příslušnými hodnotami 

tělesného tuku u chlapců 

Graf č. 17 poskytuje informace o vztahu mezi množstvím tělesného tuku a aktivním 

sportováním u chlapců. Je možné vidět, že chlapci, kteří pravidelně necvičí, mají vyšší 

hodnoty tělesného tuku oproti sportovcům, kteří pravidelně trénují ve sportovním 

oddílu, klubu nebo kroužku. Spojnice sledující trend má negativní sklon. Korelační 

koeficient mezi hodnotami tělesného tuku a frekvencí tréninků je 0,34. Korelace 

přesahuje kritickou hodnotu při hladině významnosti α=0,05, a tudíž výsledek 

považujeme za statistický významný. Na základě zmíněných informací můžeme 

potvrdit signifikantní souvislost mezi pravidelným tréninkem chlapců a hodnotami 

tělesného tuku.  

5.5 Vztah mezi množstvím času stráveného na elektronických 

zařízeních a tělesným tukem 

Pro účely zjištění vztahu mezi dobou, kterou probandi stráví s mobilním telefonem nebo 

na PC, a tělesným tukem, jsme rozdělili dívky i chlapce na 2 skupiny. Do 1. skupiny 

patří respondenti, kteří stráví se zmíněnými zařízeními 2 hod a méně za den. Naopak 

2. skupina je tvořena respondenty, kterým denně mobilní telefon nebo PC zabere více, 

než 2 hod. Byla vypočtena průměrná hodnota tělesného tuku u obou skupin a následně 

byly výsledné průměrné hodnoty porovnány. 
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Výsledky dívek 

 

Graf 18 - Průměrné hodnoty tělesného tuku u obou skupin dívek rozdělených podle doby, 

kterou denně stráví s mobilním telefonem nebo na počítači 

Graf č. 18 znázorňuje fakt, že průměrná hodnota tělesného tuku u skupiny č. 1 

je 18,8 ± 2,4 %. Průměrná hodnota tělesného tuku u skupiny č. 2 je 24 ± 5,1 %. Rozdíl 

mezi skupinami tedy činí 6,2 procentních bodů. Zjištěný rozdíl je velký a považujeme 

jej za významný. Můžeme potvrdit fakt, že u dívek v naší skupině existuje vztah mezi 

množstvím času stráveným s mobilním telefonem a PC a množstvím tělesného tuku. 

Zmíněný čas má vliv na hodnoty tělesného tuku.  

Výsledky chlapců 

 

Graf 19 - Průměrné hodnoty tělesného tuku u obou skupin chlapců rozdělených podle doby, 

kterou denně stráví s mobilním telefonem nebo na počítači 

Graf č. 19 zobrazuje, že průměrná hodnota tělesného tuku v 1. skupině je 12,9 ± 3,6 %. 

Průměrná hodnota tělesné tuku ve 2. skupině chlapců je 9,8 ± 2,4 %. Rozdíl mezi 
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skupinami je 3,1 procentních bodů. Rozdíl považujeme za významný. Můžeme tedy 

říct, že existuje vztah mezi dobou strávenou na elektronických zařízeních a hodnotami 

tělesného tuku u chlapců. Chlapci, kteří tráví méně času s elektronikou, mají významně 

nižší procento tělesného tuku, než chlapci s větším množství času stráveného 

s mobilním telefonem. 

5.6 Vztah mezi účastí ve sportovním kroužku/klubu/oddílu 

a bazálním metabolizmem 

Na zjištění přítomnosti vztahu mezi hodnotami bazálního metabolizmu a účasti 

ve sportovním kroužku, klubu či oddílu byli chlapci a dívky jednoduše rozděleni na ty, 

kteří navštěvují sportovní kroužek/oddíl/klub a na ty, kteří zmíněné sportovní zařízení 

nenavštěvují. Následně jsme zprůměrovali hodnoty bazálního metabolizmu obou skupin 

a hodnoty mezi sebou porovnali.  

Výsledky dívek 

 

Graf 20 - Průměrné hodnoty bazálního metabolizmu dívek rozdělených podle pravidelné 

účasti/neúčasti ve sportovním klubu, oddílu nebo kroužku 

Z grafu č. 20 vyplývá, že průměrná hodnota bazálního metabolizmu u dívek, které 

navštěvují sportovní klub/oddíl/kroužek, je 26,4 ± 1,3 kcal/kg/den. Průměrná hodnota 

bazálního metabolizmu u dívek, které nenavštěvují sportovní klub/oddíl/kroužek, 

je 24,8 ± 2,5 kcal/kg/den. Rozdíl činí 2,6 kcal/kg/den. Takový výsledek považujeme 

za významný. Hodnoty bazálního metabolizmu u dívek jsou významně ovlivněny 

pravidelnou účastí ve sportovním klubu, oddílu nebo kroužku. 
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Výsledky chlapců  

 

Graf 21 - Průměrné hodnoty bazálního metabolizmu chlapců rozdělených podle pravidelné 

účasti/neúčasti ve sportovním klubu, oddílu nebo kroužku 

Graf č. 21 znázorňuje skutečnost, že průměrná hodnota bazálního metabolizmu 

u chlapců, kteří navštěvují sportovní zařízení, je 27,1 ± 1,5 kcal/kg/den. Průměrná 

hodnota bazálního metabolizmu u chlapců, kteří nenavštěvují sportovní zařízení, 

je 26,6 ± 1,6 kcal/kg/den. Rozdíl mezi zjištěnými hodnotami je 0,5 kcal/kg/den. 

Považujeme jej za nevýznamný. U chlapců v naší skupině nebyla zjištěna souvislost 

mezi pravidelnou účastí ve sportovním zařízení a zvýšenou hodnotou bazálního 

metabolizmu. 
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6 Diskuze 

V následující kapitole zhodnotíme zjištěné výsledky a pokusíme se vysvětlit jejich 

možnou příčinu. Naše výsledky dále porovnáme s výsledky studií a literaturou 

zabývající se stejnou problematikou. Dále budeme vysvětlovat souvislosti mezi 

životním stylem a tělesným složením. 

Pro porovnání hodnot tělesného tuku u našich studentů s hodnotami běžné mužské 

populace uvádíme normy podle následujících autorů. Dle Heywarda a Wagnera (2004) 

je průměrná hodnota tělesného tuku u mužů ve věku 18–34 let 13 %. Normu 13–18 % 

tělesného tuku pro běžnou populaci uvádí Haarbo a kol. (1991). Podle standardů 

evropské populace uvedených v přístroji Bodystat 1500 je norma 12–18 %. Dle výše 

zmíněných intervalů se výsledky obsahu tělesného tuku našich středoškolských studentů 

nachází spíše na spodní hranici norem, přičemž několik studentů dosahovalo 

až podprůměrných hodnot. Může to být způsobeno větší sportovní aktivitou probandů, 

jelikož až 85 % chlapců aktivně sportuje ve sportovním klubu, kroužku nebo oddílu. 

Rozmezí pro hodnoty tělesné vody u běžné mužské populace je 55–65 %. Tento údaj 

potvrzuje Kittnar a kol. (2011), standardy evropské populace uvedené v přístroji 

Bodystat 1500 a také Heymsfield a kol. (2005). Námi naměřené hodnoty 

jsou v porovnání s uvedenými normami ve velmi širokém rozpětí. Je to způsobeno 

velkou variabilitou faktorů a aktivit, kterým se chlapci věnují. Důležité je také upozornit 

na fakt, že již hranice 60 % tělesné vody je ukazatelem lepšího zavodnění organizmu 

a často také ukazatelem lepší kvality svalů. 47 % dotazovaných chlapců z naší skupiny 

nedosahuje těchto hodnot. 

Pro porovnání hodnot tělesného tuku u dívek s hodnotami běžné ženské populace 

uvádíme normy od následujících autorů. Dle Heywarda a Wagnera (2004) činí 

průměrná hodnota tělesného tuku pro ženy ve věku 18–34 let 28 %. Měřicí přístroj 

Bodystat 1500 uvádí normu 22–28 % tuku. Vilikus a kol. (2004) uvádí nižší procento 

normálního tělesného tuku u dospělých žen, a sice 19–22 %. Z uvedeného vyplývá, 

že výše zmínění autoři se ve svých tvrzeních liší. V porovnání s uvedenými normami 

však můžeme tvrdit, že námi změřené průměrné procento tělesného tuku je v normě.  

Pro obsah vody v těle pro ženskou populaci je uváděna norma 50–60 %. Na tomto údaji 

se shodují jak rozmezí z přístroje Bodystat 1500, Kittnar a kol. (2011), tak Haarbo a kol. 
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(1991). Variabilita námi naměřeného rozmezí je tedy oproti normě vysoká. Hranice 

určující lepší zavodnění organizmu a v mnoha případech i lepší kvalitu svalů u žen 

je 55 %. Polovina, tedy 14 respondentek, dosahovala nižších hodnot.  

V rámci H1 jsme se snažili dokázat, že hodnoty tuku u dívek, respektive 

chlapců, se budou shodovat s normami určenými pro běžnou populaci. H1 byla 

potvrzena pouze částečně, neboť chlapci dosahovali nízké až podprůměrné hodnoty. 

Hodnoty u dívek jsou v normě. 

Slepičková (2005) uvádí, že pro správné fungování organizmu a zdravější život 

je potřebných 7–8 h spánku denně. Jedinci, kteří spí méně než 6 h, vykazují zhoršený 

zdravotní stav. V naší skupině spí doporučovaných 7–8 h denně 43 % respondentů. 

Nejčastěji uváděná příčina odpovědi probandů byla škola - tedy učení, domácí úkoly, 

ale také docházení do školy z větší vzdálenosti místa bydliště. Pilcher a kol. (1997) 

uvádí, že chabý spánek je spojen se sníženým mentálním, fyzickým i emocionálním 

wellbeing. Podobně je to i s fungováním jedince během dne. Stejný autor také 

potvrzuje, že studenti jsou spojováni s částečně chabým spánkem, spánkovými návyky 

i kvalitou spánku. Dahl a kol. (2002) říká, že studenti často používají mobilní telefony 

a počítače těsně před spaním, což má špatný dopad na jejich spánek. V našem výzkumu 

pouze 7 % studentů (3 studenti) uvedlo, že spí méně hodin denně kvůli času strávenému 

na PC nebo s mobilním telefonem.  

Je obecně známo, že je zdravější jíst pravidelně. Potvrzuje to Dlouhá (1998), Vilikus 

(2004) nebo Maughan a Burke (2006). Doporučený počet jídel podle Clarkové (2000) 

je 5–6 za den. Můžeme tedy tvrdit, že 54 % probandů konzumuje nedostatečný počet 

jídel za den, tedy 4 a méně. 12 % probandů značilo, že se stravují 6x a víc za den. 

U těchto probandů můžeme předpokládat nepřiměřené množství přijaté energie. 

Doporučený počet jídel tedy dodržuje jedna třetina studentů. Bez pravidelné snídaně 

odchází každý den do školy 33 % probandů. Pravidelné první jídlo dne si tedy dopřeje 

zbylých 67 % probandů. Slepičková (2005) uvádí, že snídaně je důležitá pro přísun 

energie, buněčný metabolizmus a celkově lepší zdraví. Proto uvádí pravidelnou snídani 

jako faktor podporující zdraví. Clarková (2000) uvádí 3 hlavní příčiny špatných 

stravovacích návyků a to špatné návyky naučené z domova, časový stres a neochotu 

změnit jídelníček. 
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Voda je pro lidský organizmus nezbytná. Kittnar a kol. (2011) říká, že na potřebu 

příjmu a výdeje vody působí různé faktory: věk, pohlaví, počasí, zdravotní stav, a jiné. 

Obecně lze tvrdit, že chlapci potřebují více tekutin z důvodu jejich větší tělesné stavby. 

Tak je tomu i u naší skupiny. Seliger a Vinařický (1992) udávají potřebný příjem 

tekutin v množství 0,3–0,6 l na každých 10 kg váhy. Při dodržení tohoto kritéria alespoň 

0,3 l tekutiny na 10 kg by v naší skupině přesně polovina chlapců (16 studentů) a přesně 

polovina dívek (14 studentek) dodržela alespoň minimální doporučovaný pitný režim. 

Druhá polovina obou souborů tedy nesplňuje ani minimální doporučený příjem tekutin. 

To považujeme za negativní zjištění. Vilikus (2004) zmiňuje následující funkce vody 

v organizmu: voda tvoří prostředí pro všechny biochemické reakce v těle, voda slouží 

jako rozpouštědlo a je také velmi důležitá pro transport živin a vitamínů. Zmíněné 

důvody spolu s mnoha dalšími potvrzují skutečnost, že je velmi důležité dodržovat pitný 

režim. Bartůňková a kol. (2013) posuzuje pocit žízně u žen jako nižší než u mužů 

a to z důvodu pohlavní dysregulace v hypotalamickém centru. Bartůňková a kol. (2013) 

nebo Clarková (2000) považují vodu za nejuniverzálnější nápoj vhodný za každých 

okolností (výjimku tvoří jedině dlouhotrvající výkony s intenzivní zátěží, kde 

je vhodnější izotonický nápoj). 

Pro posouzení množství pohybové aktivity jsme rozlišili pojmy pohybová aktivita 

a sport. Pohybovou aktivitu charakterizují všechny pohybové činnosti, kromě sportu 

prováděného ve sportovních institucích, tedy ve sportovních klubech, oddílech, 

a kroužcích. Přiměřená pohybová aktivita a sport jsou prospěšné pro úpravu tělesného 

vzhledu, pro zlepšení vytrvalosti, pro zlepšení kardiovaskulárního, oběhového 

a dýchacího systému nebo pro regulaci psychického stresu. Potvrzuje to Bunc (2010), 

Vilikus (2004), Bartůňková (2013) a Slepičková (2005). Minimální množství pohybové 

aktivity pozitivně ovlivňující zdraví je 150 min s energetickým výdejem min 4200 kJ. 

(Slepičková, 2005; Dovalil a kol., 2005; Vilikus, 2004). Podle Sigmunda a Frömela 

(2005) vykazuje téměř polovina 11–23-letých jedinců v ČR nízké až alarmující 

množství pohybové aktivity. 55 % studentů z naší skupiny se nevěnuje sportu 

ve sportovním klubu/oddílu nebo kroužku. Naopak zbylých 45 % studentů pravidelně 

a aktivně navštěvuje výše zmíněné sportovní zařízení. 

Jak je možné vidět z výsledků v kapitole 5.3.5, v rámci analýzy času stráveného 

s mobilním telefonem či počítačem jsme objevili zarážející odpovědi. Pouze 5 % 

probandů (3 studenti) stráví výše zmíněnou aktivitou 1 h a méně za den. Průměrná doba 
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strávená se zmíněnou elektronikou v naší skupině je 3,2 ± 1,5 hod za den. Toto číslo 

je poměrně vysoké za předpokladu, že takto strávený čas je pasivním způsobem trávení 

volného času a podporuje sedavý způsob života. Určité procento tohoto času však 

probandi stráví plněním studijních, popřípadě pracovních povinností. Podle Rideouta 

a kol. (2010) a Willemse a kol. (2012) můžou adolescenti trávit na PC spolu s mobilním 

telefonem až 4 h denně. Shambare a kol. (2012) označil používání mobilního telefonu 

za možnou největší nedrogovou závislost 21. století. Studie, kde Shambare a kol. (2012) 

analyzuje 129 studentů vysoké školy ve věku 18–50 let, uvádí, že studenti jako první 

věc po probuzení používají mobilní telefon a také s ním usínají. Časté je také využití 

mobilního telefonu v situacích, kdy se studenti nebaví ve společnosti. Jiná studie z roku 

2013 od Experian Marketing services uvádí, že lidé ve věku 18–24 let přijmou 

a odešlou průměrně 3 853 zpráv v textové podobě za měsíc. Prostřednictvím H2 jsme 

chtěli potvrdit fakt, že studenti stráví s mobilním telefonem a na počítači průměrně 

4 hod a víc za den. H2 jsme nepotvrdili, avšak námi zjištěný průměrný počet hodin 

3,2 ± 1,5 je stále velmi vysoký. 

Oblíbené aktivity probandů ve volném čase jsou u dívek i chlapců přibližně stejné. 

U obou pohlaví je nejčastější odpovědí pro aktivitu ve volném čase sport a pohybová 

aktivita. Tuto skutečnost považujeme za pozitivní. Slepičková (2001) pojednává o tom, 

že v adolescenci je velmi důležitý sociální kontakt. Odpovědi v našem výzkumu 

to potvrzují. Aktivity s přáteli, posezení v baru s kamarády, návštěva divadla, nebo 

procházka se psem ve dvojici byly častými odpověďmi v dotazníkovém šetření.  

Chlapci používají počítač častěji a to z důvodu hraní her. Avšak sledování seriálů 

a filmů, tedy pasivní způsob trávení volného času, je velmi oblíbenou aktivitou u obou 

pohlaví. To je negativní skutečnost, která stvrzuje trend snižování aktivního a tvořivého 

trávení volného času, který potvrzuje Slepičková (2001), Jansa a kol. (2005) nebo 

Macek (2003). 

Pomocí H3 jsme se snažili dokázat skutečnost, že ti studenti, kteří mají větší objem 

pohybové aktivity nebo pravidelné trénují ve sportovním klubu, mají nižší procento 

tělesného tuku než méně aktivní studenti. Fakt, že množství pohybové aktivity má vliv 

na tělesné složení, podporuje Přidalová a Zapletalová (1996, in Coufalová a Heller, 

2012) a také Riegerová (2006). Vilikus (2004) tvrdí, že pohybová aktivita je důležitým 

faktorem při redukci tělesného tuku. Studie Butte a kol. (2007) potvrzuje fakt, 

že celková pohybová aktivita je důležitý faktor tělesného složení a má vliv na váhu těla. 
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Tyto informace potvrzují skutečnost, že existuje souvislost mezi pohybovým režimem 

a množstvím tělesného tuku. V naší skupině jsme mezi aktivnějšími probandy, kteří 

vykonávají pohybovou aktivitu ve větším objemu, a méně aktivními probandy 

vykonávajícími pohybovou aktivitu v menším objemu nezjistili významný rozdíl mezi 

jejich hodnotami tělesného tuku. Důvodem nepotvrzeného vztahu je pravděpodobně 

označování odpovědí v dotazníkovém šetření, kde nebyla rozlišena energetická 

náročnost pohybové aktivity. Tudíž proband, který označil, že vykonává např. 5 h a více 

pohybové aktivity týdně, nemusel nutně provádět energeticky náročnou činnost. Dalším 

důvodem je pravděpodobně rozdílná výživa u probandů. Avšak u chlapců jsme potvrdili 

významný vztah mezi aktivním trénováním ve sportovním klubu/oddílu nebo kroužku 

a hodnotou tělesného tuku. Čím větší počet tréninků za týden chlapci v naši skupině 

absolvují, tím signifikantně nižší mají procento tělesného tuku. U dívek jsme neobjevili 

souvislost mezi aktivním sportováním a tělesným tukem. Celkově můžeme říct, že jsme 

objevili 1 statistický významný vztah. H3 je potvrzena u chlapců.  

V hypotéze č. 4 se snažíme dokázat vztah mezi množstvím času, který probandi stráví 

s mobilním telefonem nebo na počítači za den, a množstvím tělesného tuku. Vycházíme 

ze skutečnosti, že sedavý způsob života má negativní důsledky na organizmus. Garmy 

a kol. (2014) pojednává o tom, že sezení a sledování počítače, mobilního telefonu nebo 

jiné obrazovky je pozitivně spojené s nadváhou. Příkladná studie Pitangy a kol. (2016) 

sledovala 15–18leté adolescenty a bylo zjištěno, že sledování obrazovky o víkendu 

(mobilní telefon, počítač, televize a jiné) po dobu 4 h za den významně zvyšuje 

hmotnost. Pitanga a kol. (2016) také potvrdil, že dvouhodinové sezení před obrazovkou 

různého typu za den mělo významný vliv na obezitu u dívek. Naše výsledky také 

potvrzují vztah mezi množstvím času stráveného sledováním obrazovky a tělesným 

tukem. Zjistili jsme významné rozdíly mezi průměrným množstvím tuku u studentů, 

kteří trávili více než 2 h za den s mobilním telefonem nebo na PC, a těmi, kteří trávili 

s elektronikou 2 hod a méně za den. U dívek jsme zjistili rozdíl 6 procentních bodů, 

u chlapců rozdíl 3 procentních bodů mezi průměrnými hodnotami tělesného tuku. 

H4 jsme potvrdili. 

Snahou poslední hypotézy H5 je potvrzení skutečnosti, že bazální metabolizmus 

je ovlivněn pohybovým režimem. Jandová (2009) uvádí, že intenzivní práce či aktivita 

může zvýšit hodnotu bazálního metabolizmu přibližně 12krát. Také Welburn (2008) 

tvrdí, že bazální metabolizmus je i několik hodin po pohybové aktivitě značně zvýšený 
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z důvodu regenerace a zvětšování svalové hmoty. Bartůňková a kol. (2012) uvádí, že při 

výkonech sportovního charakteru jsou výdej energie i hodnota bazálního metabolizmu 

značně zvýšené. Zmíněné fakty tedy potvrzují souvislost mezi bazálním metabolizmem 

a pohybovým režimem. V naší skupině jsme porovnali průměrnou hodnotu bazálního 

metabolizmu u sportujících studentů, tedy těch, kteří pravidelně navštěvují sportovní 

oddíl, klub nebo kroužek, a studentů, kteří nejsou aktivními sportovci. Zjistili jsme 

významný rozdíl u dívek, kde aktivně sportující dívky měly bazální metabolizmus 

průměrně o 2,6 kcal/kg/den vyšší než studentky, které nesportují ve sportovních 

zařízeních. U chlapců jsme nezjistili významný rozdíl v hodnotách bazálního 

metabolizmu mezi sportovci a nesportovci. 
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7 Závěr 

Závěrem práce můžeme říct, že průměrná hodnota tělesného tuku u chlapců 

ve zkoumaném souboru je 12,2 ± 2,6 %. Rozmezí hodnot tuku je 50,1–67,1 %. 

Ve srovnání s běžnou mužskou populací jsou hodnoty nižší až podprůměrné.  

U dívek v naší skupině je průměrná hodnota tělesného tuku 22,5 ± 5 % v rozmezí   

43,4–61,2 %. Průměrná hodnota tělesného tuku se nachází v normě, která je určená pro 

běžnou ženskou populaci.  

Co se týče obsahu tělesné vody, u obou pohlaví byly hodnoty značně rozmanité 

v porovnání s normou. 

Doporučené množství spánku, tedy 7–8 h za den, dodržuje 43 % studentů. Ostatní 

studenti, kromě jedné výjimky, spí nižší počet hodin.  

Počet jídel, která studenti za den konzumují, se velmi liší. Doporučených 5 jídel za den 

sní jedna třetina probandů. V odpovědi 6 a více jídel, kterou označilo 12 % probandů, 

můžeme předpokládat nepřiměřené množství přijaté energie. Bez pravidelné snídaně 

se ráno obejde třetina studentů. Naopak zbylé 2 třetiny pravidelně ráno snídají.  

Chlapci celkově pijí více vody než dívky. Minimální doporučované množství tekutin 

dodržuje přesně 50 % studentů, kdežto druhá polovina nedosahuje ani minimální 

potřebné množství.  

Aktivita spojená s mobilním telefonem a PC zabere 2 a více hodin denně 77 % studentů. 

Naopak 2 hod a méně stráví s mobilním telefonem nebo PC pouze 23 % studentů. 

Průměrný počet hodin strávený s elektronickými zařízenými je 3,2 ± 1,5 hod. 

Nejčastější způsob trávení volného času studentů je obecně sportování, aktivity s přáteli 

a rodinou, sledování filmů/seriálů a čtení knih. Chlapci se také často věnují hraní 

PC her. Pohybovou aktivitu a sport provádí celý týden 44 % studentů. Přes pracovní 

týden se víc pohybuje 35 % respondentů. Víkend je pro pohybovou aktivitu a sport 

vhodnější pro 18 % dotazovaných studentů.  

Nejrozšířenějším způsobem docházení do školy je jízda MHD, a to pro 65 % studentů.  

Mezi pohybovým režimem a tělesným tukem jsme u chlapců zjistili statisticky 

významný vztah, u dívek však nikoliv. Mezi časem stráveným na elektronických 

zařízeních a tělesným tukem jsme zjistili významný vztah u chlapců i dívek. 
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Mezi zvýšenými hodnotami bazálního metabolizmu a účastí ve sportovním klubu jsme 

objevili významnou souvislost u dívek; u chlapců však nikoliv. 

H1 byla potvrzena pouze u dívek.   

H2 se nepotvrdila.  

H3 byla potvrzena pouze u chlapců. 

H4 byla potvrzena.  

H5 byla potvrzena pouze u dívek. 
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