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Abstrakt 

 

Název:  Porovnání respiračních funkcí u dětí mladšího školního věku  

Cíle: Hlavním cílem práce bylo odhadnout míru závislosti usilovné 

vitální kapacity plic (FVC) na věku, antropometrických 

ukazatelích a na druhu pohybové aktivity a následně vytvořit 

referenční hodnoty FVC pro děti od 5 do 10 let. 

Metody: 281 dívek a 345 chlapců se zúčastnilo průřezové studie. Data byla 

získána v rámci sportovně propagační akce pro děti Sporťáček 

2016. K analýzám byly použity základní metody deskriptivní 

statisticky, byly vytvořeny regresní modely. 

Výsledky: Byla zjištěna statisticky významná závislost FVC na tělesné výšce 

a rovněž také statisticky významný vliv pohybové aktivity na 

FVC u chlapců věnujících se gymnastickým sportům 

Klíčová slova: respirace, závislost, tělesná výška, vitální kapacita plic 
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Abstract 

 

Title: Comparison of respiratory function in school age children 

Objectives:      The main aims of this study were to estimate influence of age, 

anthropometric measures, and a type of physical activity on 

forced vital capacity (FVC), and additionally to create reference 

values of FVC for children aged 5 to 10 years. 

Methods: 281 girls and 345 boys were enrolled in this cross-sectional study. 

Data were obtained during the sport propagation event called 

Sportacek 2016. Descriptive statistics and regression models were 

carried out in data processing. 

Results: Statistically significant influence of body height as well as 

influence of physical activity in boys’ gymnastics on FVC was 

found. 

Keywords:  respiration, dependence, body height, forced vital capacity 
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Úvod 

 

Respirační systém je důležitá složka fyziologického i anatomického systému. 

Zajišťuje nám proces dýchání, bez kterého lidské tělo nemůže přežít. Jeho optimální 

funkce můžeme stanovit pomocí funkčního vyšetření plic a zjistit hodnoty vitální 

kapacity plic. Tyto hodnoty jsou u každého jedince různé. Někdo disponuje výrazně 

vysokou FVC a někdo zase velmi nízkou. Rozdíly lze také pozorovat mezi sportující a 

nesportující populací. V mé práci mě zajímala ta část lidí, která se pravidelně nějakému 

sportu věnuje. Hodnoty FVC jsou různé během všech věkových období, kdy s věkem 

většinou stoupají. Já jsem se zaměřila na věkové období mladšího školního věku, kdy je 

ještě respirační systém ve svém vývinu. Tyto sportující děti mají ovšem také různé 

hodnoty FVC, které byly na festivalu Sporťáček všechny naměřeny.   

V mé práci jsem se zabývala především hlavní otázkou, zda existuje nějaká 

závislost FVC u dětí mladšího školního věku, a to na čtyřech základních pilířích: věku, 

tělesné výšce, tělesné váze a Body Max Indexu. Pomocí statistické analýzy lze porovnat 

všechny naměřené hodnoty a vyhodnotit korelační vztah, pokud však nějaký existuje. 

V závěrečné části mé práce jsem také vyzdvihla zastoupení konkrétních sportů, které 

děti provozují. Zjišťovala jsem, zda i u jednotlivých sportovních odvětví lze prokázat 

závislost na tělesné výšce, věku, BMI či váze. Mezi hlavní kategorie sportů patří 

gymnastika, míčové sporty a ostatní jako je například atletika. Tyto výsledky mohou 

pomoci trenérům pro budoucí výběr mladých sportovců do svých oddílů nebo jen 

doplnit informace o dalších fyziologických parametrech. Kromě toho byly vytvořeny 

referenční hodnoty FVC pro děti od 5 do 10 let. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Funkční anatomie respiračního systému 
 

Mezi základní orgány respiračního traktu patří především dýchací cesty a plíce, 

které jsou uloženy v hrudním koši. Dýchací cesty lze rozdělit na horní a dolní.  

Horní cesty dýchací (HCD) slouží hlavně k dýchání, ale také polykání. Zároveň 

jimi můžeme rozlišit vůni či pachy a také pomáhají při tvorbě řeči. HCD tvoří ústa a 

nos, který je vyplněn paranasálními dutinami.  V nosní dutině se vzduch filtruje a 

zároveň zvlhčuje i ohřívá. Dále horní cesty dýchací pokračují směrem dolů hltanem, do 

něhož ústí Eustachova trubice. Ten se podílí především na tvorbě hlasové rezonance.   

Spojnici mezi hltanem a tracheou (dolní cesty dýchací) je hrtan. Hrtan je složen ze svalů 

a dvou hlavních chrupavek a to chrupavky štítné a epiglotické. Zde jsou také uloženy 

hlasivky, které v důsledku proudění vzduchu vibrují a tím vytvářejí zvuk (Dylevský, 

2013). 

Dolní cesty dýchací (DCD) lze rozčlenit na dvě části - tracheobronchiální a 

plicní. Jak je vidět na obrázku 1, na počátku leží již zmíněná trachea, která je tvořena 

chrupavkami ve tvaru písmene C a hladkou svalovinou. Trachea se větví na dva hlavní 

bronchy, jejichž struktura brání kolapsu celých cest dýchacích. Dolní cesty dýchací dále 

pokračují průdušky, které se postupně zužují a následně přecházejí v bronchioly. Ty 

jsou tvořeny pouze hladkou svalovinou (Převorovská, 2002). 

Plíce jsou párový orgán. Pravá plíce se rozděluje na tři laloky, levá na dva. Plíce 

tvoří plicní sklípky, krevní kapiláry a lymfatické cesty. Celková plocha plicních alveolů 

se pohybuje zhruba okolo 70 až 100m
2
. Schránku plic tvoří hrudní koš, jehož kostra se 

skládá z hrudní páteře, žeber a respiračních svalů.  

Na povrchu plic se nachází viscerální pleura, vnitřní stranu  hrudního koše 

vyplňuje pleura parietální. Mezi listy těchto pleur je možno nalézt malé množství 

tekutiny (pouze však za fyziologických podmínek), která usnadňuje posun plic po 

vnitřní stěně hrudního koše. V pohrudniční dutině se negativní tlak pohybuje v 

hodnotách – 2 až – 10 cm vodního sloupce (Votava, 1996). 
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Dýchací svaly, které rozlišujeme na inspirační a expirační, zajišťují pohyby 

hrudního koše. Největší z nich se nazývá bránice (diaphragma), která se výrazně 

vyklenuje do hrudníku, kde nabývá tvaru dvojité kopule, pravá polovina však leží výš 

než levá. V úplném středu bránice lze pozorovat shluk svalových snopců ze žeber, 

bederní oblasti a sterna. Tato část je tvořena vazivem a nazývá se centrum tendineum. 

Při nádechu se bránice posouvá směrem dolů, při výdechu zase naopak (Maton, 2010).  

Pro zvednutí žeber při nádechu slouží musculi intercostales externi. Dále se zde 

nachází musculus scalenus anterior et medius, který vede od příčných výběžků krčních 

obratlů až k prvnímu žebru. K druhému žebru se upíná musculus scalenus posteriori, 

který společně se svalem předchozím elevují první dvě žebra. Dýchání zajišťují také 

pomocné svaly dýchací, mezi něž řadíme musculus serratus anterior, musculus 

pectoralis major et minor, musculus subclavius, musculus serratus posterior superior a 

musculus latissimus dorsi. 

Za expirační svaly, vedoucí z přední části kraniálního žebra dolů k zadní části 

vedlejšího žebra, jsou považovány musculi intercostales interni. Naproti tomu musculi 

intercostales intimi směřují po žebrech kaudálně a zajišťují pokles žeber při výdechu. 

Nesmíme zapomenout ani na svaly břišní, které se také podílejí na pohybu hrudníku. 

Jsou mezi ně řazeny musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus 

abdominis internus a musculus transversus abdominis. Rovněž napomáhají při výdechu. 

Při klidovém dýchání se jedná především o pasivní děj a tyto svaly se aktivují zejména 

až při zvýšené tělesné námaze (Převorovská, 2002). 
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                    Obrázek 1Respirační systém 

 

https://publi.cz/books/49/09.html 

 

1.2 Fyziologie respiračního systému 
 

Jedna z nejzákladnějších funkcí respiračního systému je přívod kyslíku a 

zároveň odstraňování oxidu uhličitého. Tato výměna je umožněna pomocí tzv. vnějšího 

dýchání, které se skládá ze dvou hlavních procesů – ventilací plic a vlastní respirace 

(Mourek, 2005). 

Při ventilaci dochází k výměně plynů mezi zevním prostředím a plicními sklípky 

(alveoly) a to díky tlakovému spádu. Zbytek vzduchu, který se nenachází v alveolách a 

nepodílí se na výměně plynů, je nazýván tzv. mrtvým objemem. Rozlišuje se 

anatomický mrtvý prostor, který zahrnuje dutinu nosní, dutinu ústní, hrtan, tracheu a 

bronchy. Poté také existuje fyziologický mrtvý prostor, který se nachází v oblastech 

alveol, kde neprobíhá výměna plynů, dochází tedy k neužitečné ventilaci.  

Naopak respirace je výměna plynů mezi alveoly a krevním řečištěm. Můžeme 

zde rozlišit dva póly a to plicní a periferní, kde mají zastoupení všechny tkáně, které 

jsou zásobené krví (Smolíková, 1995). 
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U plicní respirace lze ještě rozlišit dva procesy – perfuzi a difuzi. Při perfuzi 

krev protéká plicními sklípky, při difuzi pronikají plyny alveolární stěnou.  

Průtok krve není stejný ve všech částech plic, mění se změnou polohy těla. 

V poloze ve stoje je největší perfuze v bazálních oblastech plic, naopak nejmenší poté 

v apikálních částech. V poloze vleže je rozdíl mezi apexem a bází plic téměř vyrovnaný. 

Ve stoje jsou také báze plic nejvíce ventilovány a nejméně pak apex plic. Vleže opět 

dochází k vyrovnání rozdílů a dochází k lepší ventilaci zadní části plic. Při fyzické 

námaze se hroty plic výrazně ventilují a zónové rozdíly se tímto více vyrovnávají. 

Poměr ventilace a perfuze ukazuje poměr alveolární ventilace a krevního průtoku 

v kapilárách. Tento poměr ideálně dosahuje čísla 1 (Musil, 2005). 

Při dýchání plíce kloužou po hrudní stěně a nedají se od sebe odtrhnout. Mezi 

plícemi a hrudní stěnou se nachází prostor, který je vyplněn malou vrstvou tekutiny. 

Významnou úlohu zde má i interpleunární tlak, který je menší než atmosférický a tak se 

podílí na procesu dýchání. Při vdechu dochází k aktivnímu ději a při výdechu zase 

k pasivnímu. Na začátku vdechu se hodnota interpleunárního tlaku pohybuje okolo -2,5 

torr ve vztahu k tlaku atmosférickému. Při klidovém nádechu může klesnout až 

k hodnotě -6 torr. Na konci nádechu se poté hrudní stěna stáhne zpět a nastane výdech. 

Při výdechu se tlak zvyšuje a proudí z dýchacích cest ven. V částečné fázi výdechu jsou 

nepatrně stimulovány inspirační svaly, které svou funkcí zpomalují výdech (Trojan, 

2003). 

U dospělého člověka je základní spotřeba kyslíku 250 ml/min a produkce oxidu 

uhličitého 200 ml/min. Vzduch se při průchodu dýchacími cestami zvlhčuje a vstupuje 

do plic z vlhkostí 95% (Převorovská, 2002). 

1.2.1  Plicní objemy 
 

Dechový objem (TV) = množství vzduchu, které při nádechu pronikne do plic 

nebo při výdechu odejde z těla ven 

Inspirační rezervní objem (IRV)= objem vzduchu, který vdechneme 

s maximálním úsilím po klidovém nádechu 
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Expirační rezervní objem (ERV) = objem vzduchu, který vydechneme 

s maximálním úsilím po skončení pasivního výdechu 

Reziduální objem (RV) = objem vzduchu, který zůstane v plicích po maximálním 

výdechu 

Vitální kapacita plic (VK) = množství vzduchu vydechnutého maximálním 

výdechem z plic po maximálním nádechu 

Celková kapacita plic (CK) = množství vzduchu, které zůstane v plicích po 

maximálním nádechu 

Vteřinová vitální kapacita plic = maximální množství vzduchu vydechnuté za 

jednu sekundu  

Maximální volní ventilace (MMV) = největší objem vzduchu, který člověk 

dopraví do plic volním úsilím za jednu minutu 

Respirační minutový objem (MV) = minutová plicní ventilace 

Průměrné hodnoty dechových objemů u mužů a žen ukazuje následující tabulka 

1(Převorovská, 2002). 

 

Tabulka 1Plicní objemy 

Plicní objemy Muži Ženy 

TV 0,6l 0,5l 

IRV 3,2l 2,9l 

ERV 1,8l 1,6l 

RV 1,4l 1,2l 

VK 5,6l 4,0l 

CK 7,0l 5,2l 
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1.2.2 Výměna plynů 
 

Při vdechování se do těla dostává kyslík a při výdechu zase z těla odchází oxid 

uhličitý. Jelikož dochází ke změnám CO2, tak se i reguluje acidobazická rovnováha. Při 

uskutečnění výměny plynů mezi alveoly a krví, kyslík i CO2 překonává překážky, které 

jsou součástí alvelo-kapilární membrány. Za tyto překážky se označuje mezibuněčná 

hmota, bazální membrána epitelu, endotel kapilár, krevní plazma a elektrocyt (West, 

2008). 

V plicní kapiláře, hlavně na jeho arteriálním konci, je hodnota kyslíku přibližně 

40mmHg. V plicích se poté tlak kyslíku mezi krví a alveoly vyrovnávají. Na venózním 

konci je parciální tlak na hodnotě 104mmHg (Wilson, 2004). 

Do plicní kapiláry přichází odkysličená krev, která obsahuje oxid uhličitý hodnoty 

45mmHg. Na venózním konci poté výsledná hodnota dosahuje až hodnoty 40mmHg. 

Taktéž dochází k vyrovnávání tlaku mezi kapilárou a alveolem v jedné třetině délky 

kapiláry. 

Oxid uhličitý se od kyslíku liší mnoha způsoby. Tím hlavním je snadnější 

průchod CO2 biologickými membránami. Dále je difuzní kapacita plic pro oxid uhličitý 

větší než pro kyslík. Dalším rozdílem je rychlejší vzestup alveolární ventilace CO2 

oproti O2. Výrazné změny lze zaznamenat až při poklesu kyslíku pod 60mmHg, kdy je 

velmi pod normální hranicí (Kittnar, 2011). 

Krevní plyny se mohou hodnotit pomocí kapilární krve, kterou lze získat z ušního 

lalůčku pomocí speciálního vyšetření.  Při tomto vyšetření se hodnotí také pH krve 

neboli acidobazická rovnováha. 

V jednom litru vody se nachází 3ml fyzikálně rozpuštěného kyslíku. Toto 

množství však nestačí dostatečnému okysličování orgánů, proto je pomocí hemoglobinu 

zvýšena kapacita krve pro kyslík. Množství hemoglobinu v krvi ovlivňuje transport 

plynů krví. Na jeden gram hemoglobinu lze navázat 1,34 ml kyslíku. Ideální množství 

hemoglobinu v těle je 150g na litr krve, kdy poté stoupne transportní kapacita na 200 ml 

kyslíku na litr krve (Kymplová, 2012). 
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Následující obrázek 2 znázorňuje křivku hemoglobinu pro kyslík. Z grafu lze 

pozorovat nelineární závislost množství kyslíku navázaného na hemoglobin na jeho 

parciálním tlaku. Křivka má sigmoideální tvar, který vzniká díky přechodům mezi tenzí 

a relaxovanou konfigurací hemoglobinu. Pokud se naváže první molekula kyslíku, tak 

se zvýší afinita druhého hemu k O2 a takto to postupuje i při dalším navázání. V grafu 

jsou nejdůležitější dvě základní oblasti. Oblast plató je charakteristická stejnou saturací 

hemoglobinu kyslíkem když se změní parciální tlak. Oblast denaturace je naopak velmi 

náchylná ke změnám parciálního tlaku a dochází zde tedy i ke změnám saturace. Pokud 

se křivka posouvá doprava, snižuje se afinita hemoglobinu ke kyslíku a doleva zase 

naopak (Jabor, 2008). 

 

               Obrázek 2Disociační křivka hemoglobinu 

 

http://fyziologie.lf2.cuni.cz/uceni/lecture_notes/transport_plynu/ 

 

 

 

 

http://fyziologie.lf2.cuni.cz/uceni/lecture_notes/transport_plynu/
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1.3 Vitální kapacita plic 
 

Můžeme říci, že vitální kapacita plic je ukazatelem plicní výkonnosti, i když 

pouze orientačním a dosti nepřesným. Hodnota, která je naměřená funkčním 

vyšetřením, ukazuje objem kyslíku nabídnutý plícemi tkáním. Také je úzce spjata 

s povrchem těla, kdy u žen dosahuje dvojnásobku hodnoty povrchu těla a u mužů až 2,5 

násobku.  

Vyšetření se obvykle provádí z maximálního vydechnutí neboli inspirace do 

úplného vdechnutí čili expirace. Pokud člověk trpí chronickou obstrukcí dýchacích cest, 

mohou být hodnoty patrně zvýšeny. Naopak snížené hodnoty ukazují restrikci. Jak již 

bylo zmíněno, celkový objem  plynů v dýchacích cestách se liší jak podle pohlaví, tak 

také podle věku. Zjištění vitální kapacity plic se provádí z mnoha důvodů, například při 

viditelných symptomech problematického dýchání. Také se zjišťuje orientační 

výkonnost pro provádění určité fyzické aktivity nebo kontrola při již zjištěných 

problémech, zda se hodnoty zlepšují či zhoršují (Dylevský, 2013).  

 

1.4 Základní pojmy u respiračních funkcí 
 

Základní pojem ve fyziologii dýchání je Eupnoe neboli normální klidové 

dýchání. Hodnoty parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého jsou ve fyziologických 

mezích, což je při průměrné dechové frekvenci šestnáct dechů za minutu. Mezi další 

pojmy můžeme zařadit například: 

 

 Hyperpnoe = hluboké dýchání.  

Hypokapnie = snížení parciálního tlaku oxidu uhličitého v krvi při hypoventilaci. 

Hyperkapnie je stav, kdy je oxid uhličitý v těle nadměrně zadržován. 

Tachypnoe = dýchání o vyšší frekvenci (20 a více dechů za minutu).  
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Ortopnoe = dýchání v úlevové poloze těla, kdy se tělo mírně nakloní dopředu vsedě 

nebo ve stoje a opírá si ruce o podložku (např. stůl). To napomáhá k zapojení 

pomocných dýchacích svalů. 

Apnoe = stav, kdy organismus nedýchá.   

Bradypnoe = zpomalené dýchání. Vyskytuje se buď fyziologicky (př. v klidu u 

sportovců), nebo za různých patologických okolností.  

Dyspnoe = pocit obtížného dýchání v klidu nebo při malé fyzické zátěži (Paleček, 

1999). 

1.5  Vliv polohy těla na dýchání  
 

Nejlepší poloha pro dýchání je poloha ve stoje, kdy může hrudník expandovat do 

všech stran. Při poloze vsedě, můžeme rozlišit dva typy dýchání dle uvolněnosti 

zádových svalů. V poloze s uvolněnými zády je bránice tlačena dolů, páteř je vyklenuta 

dozadu a břišní stěna ochabuje. Pokud sedíme ve vzpřímeném sedu, je hrudník 

v inspiračním postavení a je omezené brániční dýchání a napjatá břišní stěna. Dle 

polohy končetin lze rozlišit dýchání horní hrudní a dolní hrudní. Polohu horizontální 

můžeme provádět vleže na zádech, na břiše nebo na boku. Vleže na zádech je páteř 

napřímena, bránice zdvižena a břišní svaly jsou napjaté.  Naopak v lehu na břiše se 

zvyšuje nitrobřišní tlak, kdy se břišní stěna nemůže vyklenout dopředu a omezuje tím 

pohyb bránice. Leh na boku zase omezuje pohyb žeber a vytlačuje bránici nahoru. Při 

zjišťování FVC se proto používá poloha ve stoje (Máček, 1995). 

Celá existence lidského těla je podmíněna respirací neboli dýcháním. Bez dechu 

člověk vydrží kolem pouhých 4 minut, delší doba způsobí nenávratné škody v mozku. 

V asijských kulturách berou dýchání téměř jako umění a věnují mu každodenní zvláštní 

péči. Správná kombinace dýchání a fyzické aktivity vede k celkovému zdraví člověka a 

tedy i k dosažení vysoké výkonnosti v oblasti sportu. V průběhu jednotlivých cvičení se 

zapojují různé dýchací svaly, jednou z nich je bránice. Důležitý je také správný rytmus 

dýchání. Například v moderní gymnastice je velice obtížné sjednotit optimální rytmus 

dýchání s hudbou, a proto se mladé gymnastky tento jev učí až několik let. Správnému 

dýchání by se mělo v tréninkovém procesu věnovat více času, jelikož je nedílnou 

součástí sportovního výkonu (Starosta, 2013). 
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1.6 Regulace dýchání 
 

Dýchání do jisté míry podléhá volní kontrole a je zajištěno především aktivitou 

dýchacího centra. Existují však receptory a regulační mechanismy, které při sebemenší 

hrozbě či ohrožení homeostázy zasáhnou a převezmou naprostou kontrolu nad 

dýcháním (Kůsová, 2000). 

1.6.1  Dechové centrum  
 

„Dechové centrum je komplexní neuronální síť, kde je řízena frekvence a 

intenzita dýchacích pohybů. Tato síť je tvořena tzv. dorsální a ventrální skupinou 

neuronů v prodloužené míše a také pneumotaxickým centrem“ (Ganong, 1993). 

Dorsální respirační skupina – získává informace o aktuálním stavu 

z chemoreceptorů, mechanoreceptorů a baroreceptorů plic. Hlavním cílem této skupiny 

je udržet správný rytmus dýchacích pohybů, který zůstává, když jsou přerušeny 

senzorické vstupy do prodloužené míchy. Také zde pomocí akčních potenciálů vzniká 

tzv. inspirační signál. Ten je poté veden k nádechovým svalům jako je bránice, které 

excituje. Dalším silnějším signálem je vyvolána kontrakce těchto svalů a dochází 

k nádechu.  

Ventrální respirační skupina – na rozdíl od dorsální skupiny, neurony nejsou při 

nádechu aktivní. To nastává až při usilovném dýchání. 

Pneumotaxické centrum – je hlavním regulátorem aktivity neuronů, které mají 

na starost inhibici dorsální respirační skupiny. Udává délku trvání jedné inspirace. Při 

zrychlení frekvence dýchání, např. při zvýšené tělesné aktivitě, pneumotaxické centrum 

zvyšuje také frekvenci dýchacích pohybů (Kůsová, 2000).  

1.6.2  Chemické detekční mechanismy 
 

 Existují samozřejmě i mechanismy, které ovlivňují aktivitu dýchacího centra a to 

především při změně pH, pO2 či pCO2. Lze rozlišit přímé a nepřímé ovlivnění (Hall, 

2011). 

Přímé ovlivnění aktivity dýchacího centra -  začíná v chemorecepčním centru. 

Neurony zde jsou aktivovány jedině vodíkovými kationty, které neprochází 
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hematoencefalickou bariérou.  Vznikají tedy v mozkomíšním moku z oxidu uhličitého. 

Pokud dojde k aktivaci chemorecepčního centra, zvýší se i dechová frekvence a objem. 

Dochází zde k hyperventilaci.  

Nepřímé ovlivnění aktivity dýchacího centra – hlavně pomocí periferního 

chemoreceptorového systému. Ten zaznamenává změny pH, oxidu uhličitého i 

parciálního tlaku kyslíku. Chemoreceptory můžeme nalézt v oblouku aorty a u 

bifurkace karotid. Jejich společné seskupení se označuje jako karotická tělíska. Tyto 

tělíska reagují na pokles parciálního tlaku kyslíku a opět dojde k hyperventilaci 

(Kůsová, 2000). 

1.7 Dechová relaxace 
 

Relaxace je také důležitá při správné funkčnosti dýchacích cest. Dá se její pomocí 

předcházet různým onemocněním či dýchacím problémům. Může také ovlivňovat 

hodnoty FV. Ze všech pohybových stereotypů pokládáme dýchání za nejdůležitější. 

Mnoho lidí se domnívá, že nejdůležitější je nádech, ale naopak možná více důležitý, je 

právě výdech. Správně provedený výdech je nezbytnou součástí a podmínkou 

dokonalého a úplného vdechu. Za ideální dýchání  je považováno hluboké, pomalé, 

nenucené i tiché, při kterém by měl výdech trvat dvojnásobnou dobu než vdech. Při 

nádechu se vzduch  nasává postupně bez trhavých pohybů a nevydává se při něm žádný 

zvuk. Také má nádech zpravidla facilitující účinek, za to výdech tlumí kosterní svaly a 

používá se především u cvičení jógy. Vliv dechových cvičení je převážně reflexní. 

Důležité je dýchat nosem, jelikož jsou zde významné reflexní zóny. V jógických 

cvičeních se velice uplatňuje prodloužení výdechu, kdy dochází ke snížení dráždivosti 

organismu, a relaxace je tedy dokonalejší (Stackeová, 2011). 

 

Dechová relaxace by měla být součástí i každé sportovní přípravy, což si mnozí 

trenéři stále neuvědomují. Jedna česká studie umožnila náhled do časového rozpětí 

sportovců, které věnují záměrné relaxační aktivitě. Účastnilo se zde 165 lidí, jak 

z rekreačních sportů, tak univerzitních či úplní profesionálové. Za hlavní metodu byl 

využit dotazník. Výsledky potvrdily předem stanovené hypotézy. Profesionální 

sportovci věnují relaxaci mnohem více času než lidé sportující pouze rekreačně. 

Důležitý je i spánek, který zabírá větší část v denním režimu, jak v nezávodním, tak 
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v závodním týdnu. Nejvíce je využívaná relaxační metodu  imaginace kvůli zlepšení 

výkonu a samozřejmě také strečink. Jiné metody relaxace jako je hluboké dýchání, jóga 

nebo Tai Chi nejsou již tak populární (Kudláčková, 2013). 

1.8 Funkční vyšetření plic 
 

Funkční vyšetření plic je nejjednodušší postup k diagnostice plicních onemocnění. 

Využívá se především při dýchacích obtížích, ale také jako prevence a pomůcka pro 

trenéry ke zjištění fyziologických předpokladů pro daný sport. Patří mezi neinvazivní 

vyšetřovací metody v pneumologii a její výsledky jsou velice přesné. Při tomto 

vyšetření by se mělo odpovědět na otázku, zda se jedná o ventilační poruchu, jakého 

typu nebo jestli dochází k poruše reverzibilní. Stanovuje se zde také FVC či další plicní 

objemy. Všechna vyšetření musejí být prováděna kvalifikovaným personálem a 

standardizovanými postupy. Mezi základní metody vyšetření plic patří spirometrie, 

bronchodilatační testy či pulzní oxymetrie, které mohou provádět všichni praktičtí 

lékaři. Dále mohou být použity metody specializované, do kterých můžeme zařadit 

spiroergometrii, vyšetření plicní ventilace, plicní poddajnost nebo krevní plyny a ABR. 

Tyto testy je nutno provádět v laboratořích funkčního vyšetření plic při klinikách nebo 

lůžkových plicních odděleních (Pierce, 2005).  

V současné době se nejvíce používají přístroje s otevřeným okruhem, kde lze 

zaznamenat integraci průtoku vzduchu na objem elektronickou cestou pomocí 

pneumotachografu. Existují přenosné přístroje, které se dají jednoduše využít v mnoha 

prostředích, ale i složitější vybavení laboratoří. Naměřené hodnoty se znázorňují v grafu 

v souřadnicovém systému (Klinke, 2005). 

1.8.1  Spirometrie 
 

Jednou z nejzákladnějších a nejpoužívanějších metod funkčního vyšetření plic je 

spirometrie (křivka objem - čas), která je znázorněna na obrázku 3. Toto vyšetření nám 

nejjednodušeji stanovuje hodnoty FVC. Vyšetření se provádí ve vzpřímené poloze a 

v poloze vsedě. Mezi zuby se vloží náustek, který je držen rty, na nos se připne nosní 

klip. Vyšetření je nutno provádět opakovaně, kdy za validní hodnoty se považují tři 

nejlepší technické manévry. Výsledné hodnoty jsou zaznamenány do spirogramu 

(spirometrické křivky), který vyjadřuje závislost změny objemu v čase. Ze spirogramu 
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se poté stanovuje dechový objem (VT), expirační a inspirační rezervní objem (ERV a 

IRV), vitální a inspirační kapacitu (VC a IC), dechovou frekvenci (DF), maximální 

minutovou ventilaci (MVV) a dechovou rezervu (DR) (Gold, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legenda: 

FVC (forced vital capacity) = vitální kapacita plic 

FEF (forced expiratory flow) = nucený výdechový průtok 

FIF (forced inspiratory flow) = nucený nádechový průtok 

PEF (peak expiratory flow) = maximální průtok při silném výdechu 

MEF (mid expiratory flow) = střední průtok při silném výdechu 

   

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Spirometrie#/media/File:Flow-volume-loop.svg 

 

 

 

Obrázek 3Křivka průtok-objem 
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1.8.2  Pulzní oxymetrie 
 

Tato metoda se používá především pro stanovení míry okysličení krve. Využívá 

hlavně přítomnosti oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu v krvi. Důležitým faktorem je  

kolísání objemu arteriální krve v tkáni. Pro stanovení FVC by se musela použít další 

funkční metoda či pomocí vzorce tyto hodnoty vypočítat. 

Pro stanovení saturace hemoglobinu v krvi kyslíkem se používá pulzní oxymetr, 

který je připevněn na prst, ušní lalůček či jiné dobře prokrvené místo. V přístroji je 

zabudován světelný zdroj, který je tvořen dvěma diodami a jenž prochází skrz tkáň. Obě 

diody mají různou vlnovou délku, které absorbují jak oxyhemoglobin, tak 

deoxyhemoglobin (Webster, 1999).  

1.8.3  Bronchodilatační test 
 

Tento test řadíme mezi vyšetření pneumologické a udává míru návratnosti 

bronchiální obstrukce po podání příslušných léků. Celý test se provádí až po měření 

pomocí funkční metody spirometrie, u které byla prokázána snížená průchodnost 

průdušek. Při podezření na astma se pacientům podá lék na rozšíření průdušek a po 

třiceti minutách se znovu opakuje test spirometrie. Výsledná křivka se pak porovnává 

s křivkou původní. Pozitivní test nastává, pokud se výsledné hodnoty druhého měření 

výrazně zlepší od těch prvních. U této funkční metody předpokládáme již znalost FVC 

z předchozí spirometrie a pouze tak doplňujeme další hodnoty. (Salajka, 2008). 

1.8.4  Spiroergometrie 
 

Spiroergometrie patří mezi specializované zátěžové testy, kdy se sleduje odezva 

organismu na zátěž. Základními pozorovatelnými parametry jsou spotřeba kyslíku, 

plicní ventilace, srdeční frekvence a množství vydechovaného oxidu uhličitého. Rovněž 

je zde možné stanovit hodnoty FVC. 

Při tomto měření je nejdříve zjištěna klidová spirometrie, poté maximální volní 

ventilace, kdy se určí objem vzduchu prodýchaného za minutu při maximálním úsilí. 

Nakonec se provádí šlapání na ergometru při rychlosti 60 – 70 otáček za minutu. Během 

testu se zátěž neustále zvyšuje a testovaná osoba pokračuje až do maximální výdrže. 
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Všechny hodnoty se v průběhu testu zaznamenávají a následně se vypočítává anaerobní 

práh, maximální plicní ventilace, maximální spotřeba kyslíku a maximální výdej oxidu 

uhličitého (Adámková, 2016). 

1.9 Výzkum v oblasti respiračních funkcí u 

sportující populace 

Výzkum respiračních funkcí u sportující populace je součástí mnoha dohadů u 

odborníků, jež se zabývají sledováním respiračního systému lidského těla u mnoha 

variant sportovních disciplín. Taktéž otázka stanovení FVC u sportující či nesportující 

populace je velice vyhledávaná v oblasti vědy. 

Aerobní kapacita plic je důležitý faktor při výkonu a stupeň aerobní produktivity záleží 

na systému zásobování kyslíku do lidského těla. Tělo sportovce je neustále zatěžováno a 

velikost zátěže ovlivňuje stav funkčního dýchacího systému, který dodává kyslík pro 

správnou funkčnost svalů (Maršík, 2004). 

Testováním respiračního systému u sportující populace se zabývali autoři článku 

Sport-specific influences on respiratory patterns in elithe athletes. Ke svému výzkumu 

využili 150 mužů ve věku 21 let ze čtyř různých sportů. Zjistili, že FVC je vyšší u 

vodních pólistů oproti ostatním sportovcům. Také byla zjištěna vysoká korelace mezi 

BMI a vitální kapacitou plic, naopak však korelace mezi tělesným tukem a FVC vyšla 

negativní. V závěru upozorňují, že výskyt problému s dýchacími cestami by se u 

elitních sportovců neměli příliš podceňovat (Durmic, 2015). 

Jiná studie sledovala účinek Tai Chi tréninku na interakci mezi dýcháním a 

posturálním řídicím systémem u starších dospělých. Změřena byla také FVC u všech 

probandů.  Aby se zachoval stabilní vzpřímený postoj, posturální řídicí systém musí 

tvořit kontinuální odchylku ke středu hmotnosti těla včetně všech částí, které se podílejí 

na spontánním dýchání. Tai Chi trénink klade důraz na koordinaci dýchání a tělesných 

pohybů, a proto může optimalizovat funkční interakci mezi těmito dvěma systémy. 

Probandi se zúčastnili 12 ti denního programu, kde byly zaznamenávány výsledky 

stojícího posturálního kymácení s otevřenýma i zavřenýma očima. Intervence nezměnila 

průměrnou rychlost kymácení ani dechovou frekvenci, ale snížila posturální dýchací 

synchronizaci neboli interakci mezi dýcháním a posturálním řídicím systémem. 
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V závěru je tedy Tai Chi trénink velice vhodný pro respirační systém i hodnoty FVC 

(Holmes, 2016). 

Ve sportovní medicíně se také používá měření výměny plynů, a to pro různé účely 

jako například hodnocení vytrvalostních schopností, aby se zjistil energetický výdej 

nebo na zjištění omezení maximálního výkonu. Za největší oblast testování respirace je 

právě již zmíněná vytrvalost.  Hlavními indikátory jsou zde maximální spotřeba kyslíku 

a ventilační práh. Kromě toho může být pomocí měření výměny plynů stanovena 

anaerobní kapacita plic, FVC, ekonomika pohybu a mechanická účinnost. U pacientů se 

sníženou výkonností může kardiopulmonální zátěžový test poskytnout informace o 

srdečním a plicním omezení stejně jako snížení hodnoty výměny plynů. Proto je měření 

plynové výměny ve sportovní medicíně velice uplatňována (Scharhag-Rosenberger, 

2013). 

1.10  Mladší školní věk 

Jelikož se v mé práci zabývám stanovením FVC u dětí v kategorii mladšího 

školního věku, přikládám zde i několik informací právě ohledně tohoto období. 

Mladší školní věk se pohybuje v období mezi 6-10 lety. Při této vývojové fázi 

dochází u dětí k významným biologickým, psychologickým i sociálním změnám. 

Můžeme jí rozdělit na dvě základní části a to dětství a prepubescence. Rovnoměrně zde 

narůstá tělesná výška i hmotnost a vnitřní orgány se postupně rozvíjejí. Průměrná 

hodnota FVC u dětí mladšího školního věku se pohybuje okolo 1,5 – 2l. Mozek už došel 

k finální části svého vývoje a dítě tedy zvládá už náročnější koordinační pohyby 

(Langmeier, 2006). 

  V oblasti psychiky můžeme také zaznamenat výrazné změny. Dítě rozvíjí svoji 

paměť a představivost, nabírá nové vědomosti. Mluvíme zde spíše o období konkrétního 

náhledu, jelikož jedinec ještě není příliš schopen chápat abstraktní pojmy. V tomto 

období jsou děti velmi impulzivní, nedokážou se koncentrovat více jak 4-5 minut a 

nerozumí plánování dlouhodobých cílů. Avšak pohybová aktivita je zde velmi vysoká a 

spontánní (Langmeier, 1991). 

Pohyb postrádá úspornost a je doprovázen dalšími vedlejšími pohyby. Tzv. 

„zlatým věkem motoriky“ označujeme období kolem 10. roku dítěte, kdy je jedinec 
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schopen rychle se učit novým pohybům. Nesmíme opomenout také sociální stránku 

vývoje dítěte. Dochází k socializaci a začleňování do kolektivu. S nástupem do školy či 

do sportovního klubu je přesunut střed pozornosti na druhé. V tomto věku děti mezi 

sebou rády soutěží a chtějí být ve všem nejlepší. Začínají si vytvářet osobní vztahy a 

budovat pozici ve skupině vrstevníků (Perič, 2012). 

 Toto období je specifické především velkou pohybovou aktivitou. Bylo zjištěno, 

že průměrná potřeba pohybu u dítěte předškolního věku je až 5 hodin denně. 

S narůstajícím věkem se tato potřeba rapidně snižuje. Není příliš časté, že děti setrvávají 

u jedné činnosti, pro ně i pohyb je způsobem odpočinku. V tomto věkovém období 

jedinci nedokážou plně využívat energetické systémy, proto vytrvalostní cvičení  nejsou 

plně na místě. To nám potvrzují i hodnoty FVC, které oproti dospělé populaci jsou 

výrazně nižší, tudíž děti nezvládají příliš hospodařit s dechem.  Důležitým faktorem při 

tréninkovém procesu je pocit dosažení úspěchu. Děti musí být neustále chváleny a 

mnoho instrukcí a oprav je může od dosažení výkonu lehce odradit. Největší zálibou 

dětí mladšího školního věku je hraní. Z hlediska trenérské role je velmi důležitý zapojit 

do tréninkové jednotky herní princip. Získává se při něm spousta nových dovedností a 

také zlepšuje komunikativní schopnosti v kolektivu. Bylo zjištěno, že při 

organizovaném programu, kde nebyl prostor pro hraní, narůstala vzájemná rivalita a 

agresivita mezi dětmi. Jedinci potřebují své vrstevníky k učením se nových zvyků a 

poznat krásu přátelství. Děti, které zůstávají mimo kolektiv, později mají problémy 

s navazováním nových kontaktů (Dvořáková, 2009). 

1.11  Charakteristika sportovního tréninku 

K  hodnocení úrovně FVC jak u dětí, tak u dospělých přispívá pravidelná fyzická 

aktivita. Byly zjištěny rozdíly hodnot FVC u sportující a nesportující populace. 

Důležitou složkou je tedy sportovní trénink, kterému se věnuje většina dětí našeho 

výzkumného souboru.  

Trénink můžeme chápat jako organizovaný proces, který rozvíjí, osvojuje a 

zdokonaluje vybrané pohybové činnosti ve sportovním odvětví nebo disciplíně. Cílem 

je dosažení nejvyšší sportovní výkonnosti v této oblasti sportu. Za úkoly tréninku 

považujeme tělesný, psychický a sociální  rozvoj jedince a také osvojujení sportovní 

dovednosti. Dovednost je učením získaný předpoklad k účelnému a efektivnímu řešení 
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daného pohybového úkolu. Dále důležitý pojem ve sportovním tréninku jsou pohybové 

schopnosti. Tyto schopnosti jsou převážně vrozené a považují se za předpoklad lidského 

organismu vykonávat pohybovou činnost. Dělíme je na schopnosti silové, vytrvalostní, 

rychlostní, koordinační a pohyblivost. Pohybové schopnosti jsou relativně stálé v čase, 

ke změnám dochází spíše při dlouhodobém tréninkovém zatížení (Dovalil, 2010). 

1.11.1  Proces sportovního tréninku 

 Proces sportovního tréninku je chápán jako určitý komplex jevů, které se 

vzájemně ovlivňují, doplňují a podmiňují. Rozdělujeme jej na proces morfologicko-

funkční adaptace, proces motorického učení a proces psychosociální adaptace. 

 Proces morfologicko-funkční adaptace – proces, při kterém opakovaně a 

dlouhodobě působí podněty na organismus, který se jim snaží přizpůsobit. Podněty musí 

působit dostatečně často a po delší dobu. Zároveň by měly být přiměřené tréninkovému 

procesu. 

 Proces motorického učení – proces osvojování. Je to specifický druh učení, kde 

je základem učení se pohybu. Prochází čtyřmi fázemi: seznámení, zdokonalování, 

automatizace a tvořivá realizace. 

 Proces psychosociální adaptace – proces interakce sportovců, která zahrnuje 

jak sociální percepci, tak sociální komunikaci. Dochází k formování psychiky jednice a 

jeho chování v oblasti společenských vztahů (Dovalil, 2010). 

1.11.2  Zatížení 

 Za zatížení jsou označovány podněty, které ovlivňují analyticky i komplexně 

formování sportovního tréninku. Jednotlivá cvičení jsou založena na pohybovém 

obsahu, době trvání, a stupni úsilí, které je vynaloženo na jeho zvládnutí. Mírou zatížení 

tréninkového procesu lze také ovlivnit hodnoty FVC a to především u vybraných 

sportovních disciplín jako je plavání či atletika (Dovalil, 2010).  

 Obsah cvičení – v rámci sportovních odvětví se vymezují cvičení všeobecně 

rozvíjející (nejmenší podobnost s danou specializací), speciální cvičení (vyšší až vysoký 

stupeň podobnosti s danou specializací) a cvičení závodní (shoduje se v plném rozsahu 

tréninkového provedení s danou specializací).  
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 Objem cvičení – objem vypovídá o množství tréninkové činnosti. Může být dán 

dobou cvičení nebo množstvím opakování. Lze ho vyjádřit pomocí obecných ukazatelů 

(stejná pro všechna sportovní odvětví) či specifických ukazatelů (jiná v příslušných 

sportovních specializacích) 

 Intenzita cvičení – vyjadřuje velikost úsilí, kterou musí jedinec vynaložit na 

zvládnutí pohybového úkolu. Většinou se hovoří o maximální, střední nebo nízké 

intenzitě. Tato intenzita je spojována s energetickým výdejem, proto je třeba zmínit tři 

způsoby energetického zabezpečení pohybové činnosti a to: ATP-CP systém (intenzita 

10-15s), LA systém (činnost do 2-3min) a O2 systém (od 12min).  

 Parametry velikosti zatížení – umožňují manipulovat se zatížením čili plánovat 

i kontrolovat velikost zatížení. Zařazujeme mezi ně: dobu trvání cvičení, počet 

opakování cvičení, intenzita cvičení, interval odpočinku a způsob odpočinku (Dovalil, 

2010). 

1.11.3  Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku 

 Každému vrcholovému výkonu musí předcházet dlouhodobá příprava. Tato 

příprava začíná většinou již v dětském věku a končí v období dospělosti. Každá 

sportovní specializace má však jiné věkové etapy ve sportovní přípravě. Dlouhodobý 

tréninkový proces rozeznává dva odlišné názory a to „ranou specializaci“ a „trénink 

přiměřeného věku“. V rané specializaci dochází ke snaze o co nejvyšší výkon již 

v útlém dětství, naopak v tréninku přiměřeného věku se respektují vývojové zákonitosti 

jedince a dětství se považuje pouze za přípravu k dosažení vrcholových výkonů. U rané 

specializace může docházet k přesycení sportem, kdy sportovci ztratí zájem o daný 

sport nebo také k syndromu vyhoření, který je spíše psychického rázu (Perič, 2012). 

 V našem případě z hlediska stanovení FVC může nastat problém rané 

specializace, pokud se zjistí velmi dobré hodnoty a tréninkové zatížení se tedy bude 

zvyšovat. S vidinou prosperujícího sportovce bude na dítě vyvíjen nátlak, který může 

zapříčinit úplné znechucení daného sportu. 
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1.11.4  Pyramida dlouhodobého tréninku 

 Tréninkový proces lze rozdělit do čtyř hlavních etap: seznamování se sportem, 

základní trénink, specializovaný trénink a vrcholový trénink. Z hlediska stanovení FVC 

mohou být rozdílné hodnoty mezi základní a vrcholovou etapou a to především kvůli 

míře zatížení v tréninkovém procesu (Perič, 2006).  

V mém výzkumu  se děti pohybují především v prvních dvou kategorií, zmíním 

tu však stručně i ty ostatní. 

Seznamování se sportem – počáteční a velmi důležitá fáze koncepce pro pozdější 

trénink. V této fázi se zaměřuje především na tělesný a psychický rozvoj dítěte, 

upevnění zdraví a vytvoření kladného vztahu ke sportu i cvičení. Tato etapa začíná 

většinou v šesti až osmi letech a končí kolem desátého roku dítěte. Nejvíce se  využívají 

všestranná cvičení a dochází ke snaze naučit děti pravidelně trénovat. 

Etapa základního tréninku – navazuje na předchozí fázi. Nejvíce má zastoupení 

všestranný rozvoj základních pohybových dovedností, zvládnutí techniky a taktiky a 

vytváření trvalého vztahu k dlouhodobému tréninku. Touto etapou procházejí děti mezi 

10-13 lety. Postupně narůstá speciální výkonnost, ale na základě všestranné přípravy. 

Etapa specializovaného tréninku – v této etapě dochází ke zvyšování intenzity 

tréninkového zatížení. Pohybuje se v rozmezí od 13. do 17. let. Začínají se rozvíjet 

speciální pohybové dovednosti, upevňuje se správná technika a zásady taktiky a také se 

formuje motivace. V této etapě často sportovci přemýšlejí o dalším uplatnění v dané 

disciplíně a o pokračování k vrcholovému sportu.  

Etapa vrcholového tréninku – v této fázi je velmi důležitý individuální přístup trenéra 

a respektovat biologické i psychické vlastnosti jedince. Zde se už plánují dlouhodobé 

cíle a taktické mistrovství. Výrazně se zvyšuje objem a intenzita. Do vrcholové etapy se 

zahrnují sportovci po sedmnáctém roku a trvá po celou dobu soutěžního období (Perič, 

2012). 
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1.11.5 Výběr pohybové činnosti 
 

 Mnoho rodičů chce zapojit své děti do pohybové aktivity již v útlém věku a 

přemýšlí na jaké sportovní odvětví svou ratolest přihlásit. Nejlepší by bylo, kdyby si 

samo dítě mohlo různé sporty vyzkoušet a pak samo říci, co ho baví nejvíce. Takto to 

bohužel většinou nefunguje. Jako vhodné řešení se nabízejí kluby a organizace 

zaměřené na všestranný rozvoj bez konkrétní specializace jako Sokol, Česká asociace 

sport pro všechny apod. Pokud ovšem se chce jedinec vydat na vrcholovou dráhu, je 

třeba ho přihlásit do sportovních oddílů. Za sporty, u kterých je typická raná 

specializace, se považují hlavně gymnastika, krasobruslení, tanec, tenis či plavání. Děti 

si při pravidelném tréninku vytvoří trvalý zájem i způsob trávení volného času. Najdou 

si kamarády a zažijí úspěchy, na které budou vzpomínat po zbytek života. Nesmí se 

však vyvíjet až příliš velký tlak ze strany trenéra nebo rodičů. Mnohdy jsou tréninky 

zaměřené pouze na speciální dovednosti a zanedbává se všestranná příprava, což může 

mít za následek zdravotní problémy a také pocit znudění ze strany mladých cvičenců. 

Tyto problémy se mohou projevit i v budoucnosti např. špatné rozcvičení, jednostranné 

zatížení s nedostatečnou kompenzací, svalová dysbalance nebo zkrácení některých 

svalových skupin. Pravidelným trénováním se zvyšuje fyzická odolnost, nic se však 

nesmí přehánět do stavu přetížení až přetrénování. Důležitou roli by měl hrát 

v tréninkovém procesu dítěte i lékař, který dohlíží na jeho zdravotní vývoj. Pokud 

cvičenci sportují správným a pravidelným způsobem, zrychluje se fyzický růst. Kladný 

význam má pravidelná fyzická aktivita i na respirační funkce a hodnoty FVC. Pokud 

však je trénink příliš náročný na zatížení svalů a šlach, růst se viditelně zpomaluje. 

Velké zvyšování rozsahu  kloubů  může vést až k jejich trvalému poškození. 

Tréninkový proces je dlouhodobý a časově velmi náročný. Děti jsou ochuzeny o mnoho 

jiných aktivit a zážitků, což může vést až ke ztrátě motivace či výkonnosti, především 

v období zranění. Jednostranná zaměřenost dítěti neumožňuje se začlenit do jiných 

sportovních okruhů.  

 Trenér hraje nepostradatelnou  roli ve sportovním procesu dítěte, a proto by měl 

dokonale znát jeho tělesný i motorický vývoj, jeho psychickou odolnost a jiné potřeby. 

Aby nedocházelo k jednostrannému zatěžování, měl by být obsah cvičení dosti 

proměnlivý. Dochází tak k udržení pozornosti dítěte. Vždy by mělo docházet ke 

kompenzaci zatěžovaných částí těla a cvičenci by si neměli stěžovat na bolesti svalů či 
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šlach. Trenér by měl při tréninkové jednotce navodit radostnou atmosféru, kterou lze 

získat prostřednictvím her a soutěží. Celkový tlak okolí může mít negativní důsledky po 

fyzické i psychické stránce dítěte na celý život (Dvořáková, 2009). 

 Cvičení rozvíjí vytrvalost a odolnost vůči únavě, která připravuje dětský 

organismus na život v dospělosti. Anaerobní cvičení by se však v útlém věku ještě 

zařazovat nemělo až dokud hodnoty FVC nebudou na úrovni dospělých jedinců. Běh a 

chůze jsou základní aktivitou, které by se děti měli věnovat již od útlého věku. Je to 

nástroj pro zlepšení životního postoje, motivace nebo energie. Zatížení se musí zvyšovat 

postupně, tím se udrží motivace dětí, která je v začátcích tréninkového procesu 

nesmírně důležitá (Galloway, 2007). 

1.11.6 Sportovní talent 
 

Vrcholový sport je záležitost jen pro malou skupinu jedinců. Ne každý však má 

na provozování vrcholového sportu nadání či talent. A co je to vlastně ten talent? Často 

se toto slovo nachází ve spojitosti s vlohami či nadáním. Mnoho publikací vykládají 

tyto pojmy rozdílně. „Vlohy chápeme jako vrozenou schopnost nebo skupinu schopností 

umožňující dosáhnout mimořádných a speciálních znalostí nebo dovedností.  Nadání je 

chápáno jako soubor schopností a mimořádných vloh, které mohou být dál rozvinuty 

v talent. Talentem se poté rozumí schopnosti, které předurčují jedince k mimořádným 

výkonům.“ (Diderot, 1999). 

   

Při výběru talentů se v České Republice uplatňuje nejvíce model, který dělí tento 

výběr na čtyři části. První z nich je spontánní výběr, kterému se jinak říká nábor a je to 

fáze předběžného výběru. Má za úkol odhalovat vrozené vlohy dětí a nabírat co nejvíce 

cvičenců. Druhé části se říká základní výběr, která se už týká hlubšího ověřování. 

Vybírá se zde do sportovních tříd a to spíše výběrem negativním – vyřazení 

neperspektivních jedinců. Další částí je specializovaný výběr, který se zabývá 

výkonnostním rozvojem. Děti se vybírají již do sportovních center mládeže a klade se 

důraz na konkrétní sportovní činnosti. Poslední část je výběr pro vrcholový sport, kde 

se vybírá do reprezentativních družstev či oddílů. Tato fáze je už zcela profesionální 

(Perič, 2006).  

 



36 

 

 Co se týče vztahu výběru talentů k FVC, tak u různých sportů probíhá v jiném 

věkovém období. Zatím, co u gymnastů se začíná velice brzy, například v triatlonu se 

touto otázkou zabývají až v období adolescence. Ve vytrvalostních sportech je 

stanovení FVC klíčovým ukazatelem pro výběr talentů, proto jej vždy zařazujeme 

v komplexním testování jedinců (Bunc, 1996). 

 

 V gymnastických sportech se stále více klade důraz na výběr talentů. Tato složka 

začíná být nedílnou součástí celého tréninkového procesu a to především kvůli 

zvyšování obtížnosti prvků sestav a zdůrazňování preciznosti techniky. V důsledku 

tohoto výkonnostního pokroku však dochází k úbytku talentované mládeže (Krištofič, 

2005). 

 Pro stanovení morfologických parametrů gymnasty se využívají jak motorické, 

tak funkční testy. Zajímá nás zejména tělesná výška, kterou můžeme predikovat z výšky 

obou rodičů. Pro gymnastické sporty je průměrná výška dívek v dospělosti 154cm. Poté 

se stanovuje somatotyp. V tomto sportovním odvětví představuje nejvhodnější 

proporcionální stavbu těla ektomorfní mezomorf. Dále se pomocí motorických testů 

stanovuje dynamická a výbušná síla, kloubní pohyblivost, aerobní zdatnost a rychlost. 

Naopak funkční testy odhalují hodnoty FVC či VO2max (Bago, 2015). 

Optimální gymnasta by pak měl být především souměrné a lehčí postavy, se 

zdravou páteří a velkým rozsahem v ramenním a kyčelním kloubu. Dále také obratný, 

rychlý, silný a s dobrou prostorovou orientací. Nesmíme zapomínat ani na psychické 

vlastnosti jako je koncentrace, odvaha, soustředěnost a psychická odolnost (Dražil, 

1971). 
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2 Cíl a úkoly práce, vědecké otázky 
 

2.1 Cíl práce 
 

Cílem práce je porovnání respiračních funkcí u dětí mladšího školního věku a 

vytvoření referenčních hodnot FVC pro děti od 5 do 10 let. 

 

2.2 Úkoly práce 
 

- nalezení velkého množství sportujících dětí mladšího školního věku ve mnoha 

oblastech sportovního odvětví (v našem případě Festival sportu a mládeže 

Sporťáček) 

- pomocí měřicího přístroje naměřit všechny hodnoty respiračních funkcí u dětí 

- vyhodnotit závislost respiračních funkcí na jiných faktorech 

- porovnat respirační funkce u jednotlivých sportovních odvětví 

 

2.3 Vědecké otázky 
 

V mé práci se bude analyzovat vztah mezi vitální kapacitou plic a ostatními faktory 

jako je tělesná výška, tělesná hmotnost, věk či BMI. Proto budou stanoveny tyto 

vědecké otázky: 

1) Bude prokázána závislost mezi FVC a vybranými charakteristikami, kterými 

jsou tělesná výška, tělesná hmotnost, věk a BMI? 

2) Je možné prokázat z hlediska rozložení percentilů lineární trend FVC 

v závislosti na výšce nebo věku? 

3) Jaké jsou rozdíly ve výsledcích FVC u dětí věnující se různým sportovním 

odvětvím? 

Na základě těchto vědeckých otázek, byly stanoveny hypotézy, které byly následně 

testovány pomocí statistické analýzy. 
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3 Metodika práce 
 

3.1 Sledovaný soubor 
 

Výzkumný soubor tvořily děti účastnící se sportovně-náborové akce Festival 

sportu a mládeže Sporťáček v roce 2015 a 2016, která se uskutečnila ve Zlíně, 

Karlových Varech, Českých Budějovicích, Brně, Plzni a Praze. Studie se celkem 

zúčastnilo 629 dětí ve věku od 5 do 10 let. Rodičům či zákonným zástupcům byl po 

seznámení s metodami měření předložen k podpisu informovaný souhlas, studie byla 

realizována se souhlasem Etické komise UK FTVS. 

3.2 Druh pohybové aktivity 
 

Dětem byl předložen dotazník, pomocí kterého bylo zjišťováno, jaké sportovní 

pohybové aktivitě se věnují. Na výběr měly čtyři možnosti - nesportující, gymnastické 

sporty zahrnující sportovní gymnastku, moderní gymnastiku, akrobatický rokenrol, 

sportovní aerobic, teamgym atd., sportovní hry a ostatní sporty zahrnující atletiku, 

úpolové sporty, vodní sporty, horolezectví a různé další outdoorové sporty. 

3.3 Základní antropometrické parametry 
 

Tělesná výška byla měřena pomocí mobilního antropometru SECA 213 a tělesná 

hmotnost se naměřila pomocí analyzátoru tělesné kompozice In Body 720 (Biospace 

Co., Ltd. Korea). Index tělesné hmotnosti (BMI) byl vypočítán jako podíl tělesné 

hmotnosti v kg a čtverce výšky v m (kg/m2). 

3.4 Spirometrie 
 

Usilovná vitální kapacita (FVC) byla měřena pomocí osobního spirometru 

MicroPlus (Micro Medical Ltd, Velká Británie), který můžeme vidět na obrázku 4. Děti 

dostaly instrukce dle návodu k použití, aby se několikrát zhluboka nadechly a poté 

plynule a s co největším úsilím vydechly do spirometru objem vzduchu z plic. Při 
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měření se dětem nosní dírky sevřely klipsem tak, aby nemohl při usilovném výdechu 

unikat vzduch nosem. Každý pokus byl zopakován 3x a byl zaznamenán nejlepší výkon. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               http://www.arjohuntleigh-medicaldirectory.co.uk 

 

3.5 Analýza dat 
 

Jako hlavní metoda byla použita statistická analýza. V prvním kroku byla 

testována hypotéza, zda data pocházejí ze základního výběru s normálním rozdělením 

dat pomocí Kolmogorov-Smirnova a Shapiro-Wilkova testu. Vzhledem k tomu, že u 

většiny dat byla zamítnuta hypotéza o normálním rozdělení, byly k dalším analýzám 

použity primárně neparametrické statistické metody. V rámci deskriptivní statistiky 

byly vypočítávány medián a interkvartilní rozsah (IQR) u kontinuálních proměnných a 

u kategorických proměnných byly vypočítány absolutní a relativní četnosti. K testování 

hypotézy, zda výběr dívek a chlapců pochází ze stejného základního souboru, byly 

použity Chi-Square test pro kategorické a dvouvýběrový Kolmogorov-Smirnovův test 

pro kontinuální proměnné, statistická významnost byla určena na hladině významnosti α 

˂0,05 a α˂0,01. Dále byly vytvořeny histogramy pro jednotlivé proměnné, aby bylo 

Obrázek 4 Spirometr 
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možno opticky posoudit rozložení v závislosti na pohlaví. Rovněž byly vytvořeny 

bodové grafy, ve kterých byla jako závislá proměnná použita FVC, tak aby bylo možno 

posoudit linearita a homoskedasticita závislosti mezi FVC a jednotlivými nezávislými 

proměnnými (věk, výška, hmotnost, BMI). Následně byl vypočítán Spearmanův 

korelační koeficient pro všechny proměnné. V dalším kroku byl vytvořen 

generalizovaný lineární model, vzhledem k tomu, že většina proměnných vykazovala 

gama charakter dle histogramu, byl použit model pro gama distribuci s FVC jako 

závisle proměnou. Byl vypočítán nestandardizovaný koeficient B a jeho exponent exp 

(B) byl vypočítán pro posouzení síly účinku jednotlivých nezávisle proměnných. 

Nestandardizovaný koeficient B nám  říká o kolik jednotek se změní závisle proměnná 

zvýšením nezávisle proměnné o jednu jednotku, z exp (B) lze posoudit sílu tohoto 

vztahu. Na závěr byly vypočítány 10, 25, 50, 75, 90 percentil pro FVC v závislosti na 

věku a výšce a byly vytvořeny nomogramy pro tyto percentily. Všechny statistické 

výpočty byly provedeny ve statistickém programu IBM SPSS Statistics 22 a 

percentilové nomogramy byly vytvořeny pomocí Lambda-Mu-Sigma (LMS) metody v 

programu LMSChartMaker Pro Version 2.54, Medical Research Council, London, UK 

(Cole & Green, 1992). 

 

3.6 Rozsah platnosti 
 

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

účastníků propagační sportovní akce, mají zjištěné výsledky omezenou platnost. Pro 

další potvrzení výsledků naší studie a zvýšení její platnosti by bylo zapotřebí měření 

znovu opakovat a to u stejného množství a druhů probandů. 

 

 

 

 



41 

 

4 Praktická část a výsledky 
 

Studie se zúčastnilo 281 dívek a 345 chlapců, střední věk byl u obou skupin 8 let. 

Kromě počtu dívek a chlapců se oba soubory statisticky významně nelišily (Tabulka 2). 

Můžeme zde pozorovat základní deskriptivní údaje, mezi které patří počet dívek i 

chlapců, jejich věk, výška v metrech, hmotnost v kilogramech, Body Max Index a 

hodnotu vitální kapacity plic v litrech.  

 

Tabulka 2Základní deskriptivní údaje sledovaného souboru 

  Dívky Chlapci p hodnota 

N (%) 281 (44,7) 348 (55,3) 0,008 

Věk (r) 8,0 (3,0) 8,0 (3,0) 0,143 

Výška (m) 1,32 (0,16) 1,31 (0,16) 0,282 

Hmotnost (kg) 28,2 (9,6) 27,1 (9,7) 0,164 

BMI (kg/m
2
) 16,2 (2,6) 16,0 (2,1) 0,112 

FVC (l) 1,65 (0,6) 1,73 (0,7) 0,004 

Druh pohybové aktivity   ˂0,001 

   Nesportující 73 (26,0) 82 (23,6)  

   Gymnastické sporty 91 (32,4) 53 (15,2)  

   Sportovní hry 45 (16,0) 142 (40,8)  

   Ostatní sporty 72 (25,6) 71 (20,4)  

Poznámka: kategorická data jsou uvedena jako n (%); kontinuální data jsou uvedena jako medián (IQR); statistická významnost 

byla testována Chi-Square testem pro kategorická data a dvouvýběrovým Kolmogorov-Smirnovým testem pro kontinuální data. 

 

 

V Tabulce 3 jsou uvedeny výsledky testů normality pro jednotlivé proměnné v 

závislosti na pohlaví. Byly použity dva statistické testy a to Kolmogorov-Smirnov a 

Shapiro-Wilk.  Jak je z tabulky patrné, normální distribuce byla pouze u proměnné 

výška u dívek. 
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Tabulka 3Testy normality rozdělení jednotlivých proměnných v závislosti na pohlaví 

Pohlaví Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika df p hodnota Statistika df p hodnota 

Věk (r) dívky ,158 281 ,000 ,903 281 ,000 

chlapci ,134 348 ,000 ,916 348 ,000 

Výška (m) dívky ,048 281 ,200 ,991 281 ,103 

chlapci ,055 348 ,012 ,989 348 ,010 

Hmotnost (kg) dívky ,075 281 ,001 ,943 281 ,000 

chlapci ,080 348 ,000 ,946 348 ,000 

BMI (kg/m
2
) dívky ,109 281 ,000 ,905 281 ,000 

chlapci ,145 348 ,000 ,861 348 ,000 

FVC (l) dívky ,103 281 ,000 ,960 281 ,000 

chlapci ,045 348 ,083 ,988 348 ,006 

Poznámka: df (direction finding) = četnost, p hodnota = nejmenší hladina významnosti 

 

 

Na následujících histogramech je patrné rozdělení jednotlivých proměnných 

opět v závislosti na pohlaví. Normalita dat byla zamítnuta především vzhledem k velmi 

patrné pozitivní strmosti směrem vpravo u většiny proměnných, rovněž je velmi dobře 

zřejmá gama distribuce u proměnných s výjimkou věku a výšky (Obrázek 5 - 9). 
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Obrázek 5Histogram rozložení četnosti proměnné věk 
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Obrázek 6Histogram rozložení četnosti proměnné výška 

 

Obrázek 7Rozložení četnosti proměnné hmotnost 
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Obrázek 8Histogram rozložení četnosti proměnné BMI 

 

 

Obrázek 9Histogram rozložení četnosti proměnné FVC 
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V Tabulce 4 je uvedena korelační matice u souboru dívek, zde je patrná nejvyšší 

korelace mezi FVC a výškou 0,629 (p˂0,001). Vysoká korelace je i mezi jednotlivými 

nezávisle proměnnými, což mohlo negativně ovlivnit celkové výsledky regresního 

modelu vzhledem k vysoké multikolinearitě. Na bodových grafech je patrná lineární 

závislost mezi většinou nezávisle proměnných a závisle proměnou FVC s výjimkou 

BMI, z tohoto důvodu nebyl BMI zařazen do regresního modelu (Obrázek 10 - 13). 

Koeficienty determinace (r
2
), které však v tomto případě nejsou z velké 

pravděpodobnosti vzhledem k rozložení dat zcela přesné, se pohybují v oblasti mezi 

0,086 u BMI po 0,363 u výšky. 

 

Tabulka 4Korelační matice proměnných v souboru dívek 

  FVC (l) Věk (r) Výška 

(m) 

Hmotnost 

(kg) 

BMI 

(kg/m2) 

FVC (l) Korelační koeficient 1,000 ,559
**

 ,629
**

 ,577
**

 ,284
**

 

N 281 281 281 281 281 

Věk (r) Korelační koeficient ,559
**

 1,000 ,833
**

 ,746
**

 ,311
**

 

N 281 281 281 281 281 

Výška (m) Korelační koeficient ,629
**

 ,833
**

 1,000 ,902
**

 ,395
**

 

N 281 281 281 281 281 

Hmotnost (kg) Korelační koeficient ,577
**

 ,746
**

 ,902
**

 1,000 ,735
**

 

N 281 281 281 281 281 

BMI (kg/m2) Korelační koeficient ,284
**

 ,311
**

 ,395
**

 ,735
**

 1,000 

N 281 281 281 281 281 

**. korelace je statisticky významná na hladině významnosti p˂ 0.01. 
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Obrázek 10Bodový graf závislosti FVC na věku u dívek 

Obrázek 11Bodový graf závislosti FVC na výšce u dívek 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12Bodový graf závislosti FVC na hmotnosti u dívek 

Obrázek 13Bodový graf závislosti FVC na BMI u dívek 
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V Tabulce 5 je uvedena korelační matice u souboru chlapců, zde je nejvyšší 

korelace mezi FVC a výškou 0,671 (p˂0,001). Rovněž zde je vysoká korelace i mezi 

jednotlivými nezávisle proměnnými, takže i v tomto případě mohlo dojít k negativnímu 

ovlivnění odhadu v rámci regresního modelu vzhledem k vysoké multikolinearitě. Na 

bodových grafech je patrná lineární závislost mezi většinou nezávisle proměnných a 

závisle proměnou FVC i zde s výjimkou BMI, který nebyl zařazen do regresního 

modelu (Obrázek 14 - 17). Koeficienty determinace (r
2
), které však v tomto případě 

nejsou z velké pravděpodobnosti vzhledem k rozložení dat zcela přesné, se pohybují 

v oblasti mezi 0,108 u BMI po 0,414 u výšky. 

 

 

Tabulka 5Korelační matice proměnných v souboru chlapců 

  FVC (l) Věk (r) Výška 

(m) 

Hmotnost 

(kg) 

BMI 

(kg/m2) 

FVC (l) Korelační koeficient 1,000 ,572
**

 ,671
**

 ,642
**

 ,358
**

 

N 348 348 348 348 348 

Věk (r) Korelační koeficient ,572
**

 1,000 ,844
**

 ,793
**

 ,408
**

 

N 348 348 348 348 348 

Výška (m) Korelační koeficient ,671
**

 ,844
**

 1,000 ,926
**

 ,472
**

 

N 348 348 348 348 348 

Hmotnost 

(kg) 

Korelační koeficient ,642
**

 ,793
**

 ,926
**

 1,000 ,745
**

 

N 348 348 348 348 348 

BMI (kg/m2) Korelační koeficient ,358
**

 ,408
**

 ,472
**

 ,745
**

 1,000 

N 348 348 348 348 348 

**. korelace je statisticky významná na hladině významnosti p˂ 0.01. 
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Obrázek 14Bodový graf závislosti FVC na věk u chlapců 

Obrázek 15Bodový graf závislosti FVC na výšce u chlapců 
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Obrázek 16Bodový graf závislosti FVC na hmotnosti u chlapců 

Obrázek 17Bodový graf závislosti FVC na BMI u chlapců 
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Z regresních modelů je dobře patrná především vysoká závislost FVC na výšce. 

Naproti tomu hmotnost a dokonce ani věk neovlivní FVC statisticky významně. 

V celkovém modelu je kromě výšky statisticky významný vztah ještě mezi FVC a 

pohlavím, nicméně ani zde nejsou rozdíly příliš veliké (Tabulka 6 - 8). 

 

 

Tabulka 6Generalizovaný lineární regresní model s FVC jako závisle proměnnou pro celkový 

  B Test hypotézy Exp 

(B) 

95% CI 

Wald Chí 

kvadrát 

df p 

hodnota 

dolní horní 

Chlapci (ref. dívky) ,055 8,489 1 ,004 1,057 1,018 1,097 

Věk ,007 ,432 1 ,511 1,007 ,986 1,028 

Výška 1,479 47,787 1 ,000 4,389 2,885 6,675 

Hmotnost ,003 1,084 1 ,298 1,003 ,998 1,007 

Poznámka: df (direction finding) = četnost, p hodnota = nejmenší hladina významnosti, CI (konfidence interval) = interval odhadu 

parametru populace 

 

 

Tabulka 7Generalizovaný lineární regresní model s FVC jako závisle proměnnou pro dívky 

  B Test hypotézy Exp 

(B) 

95% CI 

Wald Chí 

kvadrát 

df p 

hodnota 

dolní horní 

Věk ,020 1,910 1 ,167 1,020 ,992 1,049 

Výška 1,080 13,670 1 ,000 2,945 1,661 5,221 

Hmotnost ,003 1,107 1 ,293 1,003 ,997 1,010 

Poznámka: df (direction finding) = četnost, p hodnota = nejmenší hladina významnosti, CI (konfidence interval) = interval odhadu 

parametru populace 
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Tabulka 8Generalizovaný lineární regresní model s FVC jako závisle proměnnou pro chlapce 

  B Test hypotézy Exp 

(B) 

95% CI 

Wald Chí 

kvadrát 

df p 

hodnota 

dolní horní 

Věk -, 001 ,002 1 ,963 ,999 ,972 1,028 

Výška 1,760 36,312 1 ,000 5,811 3,279 10,301 

Hmotnost ,002 ,529 1 ,467 1,002 ,996 1,009 

Poznámka: df (direction finding) = četnost, p hodnota = nejmenší hladina významnosti, CI (konfidence interval) = interval odhadu 

parametru populace 

 

Další oblast sledování našeho výzkumu je zaměřena na zastoupení jednotlivých 

sportovních odvětví u testovaných osob. Pro lepší znázornění uvádím opět základní 

tabulku 2 s údaji o sledovaném souboru. Z ní poté vyhodnotíme závislost každé 

sportovní skupiny na tělesné výšce, tělesné hmotnosti, věku a BMI a to jak u dívek, tak 

u chlapců. Druh sportovní aktivity jsme rozdělili do čtyř základních skupin: nesportující 

(děti, co nenavštěvují žádný sportovní oddíl či klub), gymnastika (zde jsou zahrnuty 

všechny gymnastické sporty jako moderní a sportovní gymnastika, teamgym, sportovní 

aerobic a akrobatický rockandroll), sportovní hry (všechny míčové hry) a ostatní sporty 

(atletika, plavání, outdoorové sporty). 
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Tabulka 9Generalizovaný lineární regresní model s FVC jako závisle proměnnou pro dívky 

  B Test hypotézy Exp 

(B) 

95% CI 

Wald Chí 

kvadrát 

df p 

hodnota 

dolní horní 

Věk 0,018 1,980 1 0,227 1,018 0,992 1,049 

Výška 1,080 13,670 1 0,000 2,945 1,661 5,221 

Hmotnost 0,003 1,107 1 0,293 1,003 0,997 1,010 

Druh pohybové aktivity        

   Nesportující 0
a
 . . . 1

b
 . . 

   Gymnastické sporty 0,020 0,328 1 0,567 1,020 0,953 1,093 

   Sportovní hry 0,009 0,039 1 0,843 1,009 0,927 1,097 

   Ostatní sporty -0,001 0,001 1 0,981 0,999 0,928 1,076 

Poznámka: df (direction finding) = četnost, p hodnota = nejmenší hladina významnosti, CI (konfidence interval) = interval odhadu 

parametru populace 

atento parametr je nadbytečný, breferenční kategorie 

 

 

Z výše uvedené tabulky můžeme pozorovat, že největší vliv a jediný statisticky 

významný měla na FVC v tomto případě výška, stejně jako v předchozím měření. 

Žádná pohybová aktivita v porovnání s referenční skupinou „nesportující“ neměla na 

FVC u dívek statisticky významný vliv. 
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Tabulka 10Generalizovaný lineární regresní model s FVC jako závisle proměnnou pro chlapce 

  B Test hypotézy Exp 

(B) 

95% CI 

Wald Chí 

kvadrát 

df p 

hodnota 

dolní horní 

Věk 0,018 1,980 1 0,227 1,018 0,992 1,049 

Výška 1,080 13,670 1 0,000 2,945 1,661 5,221 

Hmotnost 0,003 1,107 1 0,293 1,003 0,997 1,010 

Druh pohybové aktivity        

   Nesportující 0
a
 . . . 1

b
 . . 

   Gymnastické sporty 0,020 0,328 1 0,567 1,020 0,953 1,093 

   Sportovní hry 0,009 0,039 1 0,843 1,009 0,927 1,097 

   Ostatní sporty -0,001 0,001 1 0,981 0,999 0,928 1,076 

Poznámka: df (direction finding) = četnost, p hodnota = nejmenší hladina významnosti, CI (konfidence interval) = interval odhadu 

parametru populace 

atento parametr je nadbytečný, breferenční kategorie 

 

Rovněž u chlapců měla nejvyšší vliv na FVC výška. Nicméně podle tohoto modelu 

u chlapců věnujícím se gymnastickým sportům byla šance na vyšší FVC ve srovnání 

s nesportujícími statisticky významně nižší. Jinými slovy chlapci, věnující se 

gymnastickým sportům, měli předpoklad sníženého FVC vlivem tréninku ve srovnání 

s chlapci, kteří nesportují. Může se jednat o důsledek svalové hypertrofie v oblasti 

hrudníku omezující funkci plic, které navíc nepřispívá druh zatížení především ve 

sportovní gymnastice. Zde převládá silově rychlostní složka, při které nejsou 

vyžadovány tak veliké nároky na bezprostřední přísun kyslíku v průběhu sportovního 

výkonu. 

Jako poslední oblast zkoumání se podíváme na percentilové zastoupení. V  

Tabulce 9 a 10 jsou uvedeny percentily pro jednotlivé věkové kategorie u děvčat 

respektive chlapců. Jak je vidět i na Obrázku 18 lineární trend měl FVC v závislosti na 

věku v průběhu stárnutí od 5 do 10 let. 
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Tabulka 11Rozložení percentilů v závislosti na věku u dívek 

  B Test hypotézy Exp 

(B) 

95% CI 

Wald Chí 

kvadrát 

df p 

hodnota 

dolní horní 

Věk 0,018 1,980 1 0,227 1,018 0,992 1,049 

Výška 1,080 13,670 1 0,000 2,945 1,661 5,221 

Hmotnost 0,003 1,107 1 0,293 1,003 0,997 1,010 

Druh pohybové aktivity        

   Nesportující 0
a
 . . . 1

b
 . . 

   Gymnastické sporty 0,020 0,328 1 0,567 1,020 0,953 1,093 

   Sportovní hry 0,009 0,039 1 0,843 1,009 0,927 1,097 

   Ostatní sporty -0,001 0,001 1 0,981 0,999 0,928 1,076 

Poznámka: df (direction finding) = četnost, p hodnota = nejmenší hladina významnosti, CI (konfidence interval) = interval odhadu 

parametru populace 

atento parametr je nadbytečný, breferenční kategorie 

 

 

Tabulka 12Rozložení percentilů v závislosti na věku u chlapců 

 5 6 7 8 9 10 

90% 1,88 1,96 2,24 2,42 2,69 2,72 

75% 1,43 1,75 2,00 2,15 2,38 2,53 

50% 1,27 1,40 1,61 1,77 2,01 2,15 

25% 1,06 1,17 1,33 1,51 1,70 1,94 

10% 0,87 0,93 1,11 1,37 1,53 1,67 
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V Tabulce 11 a 12 jsou uvedeny percentily FVC v závislosti na výšce u dívek a 

chlapců. Rovněž rozložení percentilů v závislosti na výšce mělo lineární trend jak je 

patrné z Obrázku 19. 

 

Tabulka 13Rozložení percentilů v závislosti na výšce u dívek 

  110 115 120 125 130 135 140 145 150 

90% 1,62 1,78 1,85 1,96 2,10 2,36 2,45 2,65 3,35 

75% 1,36 1,51 1,59 1,64 1,74 2,09 2,33 2,30 2,69 

50% 1,15 1,23 1,45 1,53 1,67 1,84 1,96 2,00 2,40 

25% 0,96 1,09 1,25 1,33 1,52 1,59 1,70 1,73 1,97 

10% 0,79 0,88 1,12 1,20 1,28 1,33 1,41 1,53 1,55 

Obrázek 18Nomogram rozložení percentilů v závislosti na věku 
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Tabulka 14Rozložení percentilů v závislosti na výšce u chlapců 

  110 115 120 125 130 135 140 145 150 

90% 1,50 1,67 2,14 2,14 2,28 2,56 2,64 3,24 3,46 

75% 1,29 1,42 1,76 1,86 2,06 2,33 2,41 2,55 2,72 

50% 0,96 1,25 1,40 1,59 1,79 1,94 2,23 2,32 2,58 

25% 0,86 1,12 1,18 1,42 1,62 1,59 2,04 2,16 2,31 

10% 0,75 0,94 0,93 1,22 1,29 1,44 1,89 2,01 2,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19Nomogram rozložení percentilů v závislosti na výšce 
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5 Diskuze 
 

Nyní přichází na řadu závěrečná diskuze, kde bych chtěla zhodnotit veškeré 

výsledky a porovnat je s odbornou literaturou. V této části mé diplomové práce se 

zaměříme na jednotlivé složky měření a zodpovíme prvotní vědecké otázky. Po 

úspěšném zjištění normálního rozložení dat lze pokračovat v dalších statistických 

funkcích pro určení vztahu mezi tělesnou výškou, hmotností či BMI a FVC. 

Jako první zmíním rozdílnost mezi ženským a mužským pohlavím.  Z naměřených 

hodnot lze pozorovat rozdíl mezi FVC dívek a chlapců. Již v mladším školním věku 

mají chlapci výrazně lepší FVC oproti dívkám. Zahraniční studie Janzena (2017) 

ukazuje značný rozdíl mezi hodnoty FVC u chlapců a dívek. Taktéž chlapci vykazují 

větší objem plic. Zároveň vyhodnocuje ostatní faktory jako je fyzická aktivita, kouření 

či zdravý životní styl, které vitální kapacitu plic ovlivňují.  I další zahraniční studie 

potvrzují, že chlapci mají v dětství o 7-8% větší kapacitu plic než dívky, což se 

prokazuje i v našem měření.  

Důležitější otázka měření však byla, zda je FVC ovlivněna jinými faktory. 

Z předešlých výzkumů je známo, že FVC je závislá na výšce, věku, pohlaví a etnickém 

původu. Z našeho měření byl prokázán největší vztah u tělesné výšky. Ostatní faktory 

neukazují příliš velkou korelaci. Jak již bylo zmíněno, u dívek i u chlapců byla zjištěna 

největší závislost FVC na výšce (0,6). Jiné výzkumy ukazují, že FVC se s rostoucí 

výškou zvyšuje, což se ukázalo i při našem měření, kdy na obou grafech je krásně vidět 

lineární růst. Tato závislost byla prokázána jak u děvčat, tak u chlapců a to ve stejném 

věkovém období. Stejnou studii provedl i Oliveira (2016), kde byla také prokázána 

závislost FVC na tělesné výšce i v dospělém věku, což nám jen potvrzuje naše 

výsledky. 

 Nyní si tedy můžeme odpovědět na první vědeckou otázku, zda existuje vztah mezi 

FVC a vybranými charakteristikami jako je tělesná výška, hmotnost, věk a BMI. 

Z grafů můžeme pozorovat nepříliš velkou závislost na věku sportovce, což ovšem 

ukazuje pouze v období mladšího školního věku.  Dle studie Quanjera (2010) poukazují 

na fakt, že se hodnoty FVC v průběhu dětství a dospívání výrazně mění. Bylo 

prokázáno, že mezi 5. a 11. rokem života dítěte hodnoty rapidně klesají, ba naopak 

v pubertálním věku a pozdější adolescenci opět stoupají, než se ustálí na konečné 
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hodnotě. Také studovali rozdíly mezi jednotlivými etnickými skupinami a jejich vitální 

kapacitou plic, kdy z naměřených hodnot prokázaly asijské rasy větší FVC než děti 

z Evropy. V našem měření se v testovaném souboru nenachází žádné jiné etnické 

skupiny než evropské, proto se s ostatními studiemi nemůžeme ztotožnit.  

Co se týče tělesné hmotnosti, taktéž nebyla prokázána velká závislost. Domnívám 

se, že je to zapříčiněno nepříliš velkým zastoupením obézních dětí. V našem souboru 

dětí se nacházejí především sportující jedinci, kde se jejich váha tolik od sebe neliší. 

Pokud bychom však sledovali vztah sportujících dětí a celkové populace, tato závislost 

by se mohla prokázat mnohem větší, jelikož zde bude velké zastoupení obézních dětí. 

Zajímavé je vyhodnocení BMI. Nebyl prokázán téměř žádný vztah k FVC, ačkoliv 

se tento index skládá z poměru výšky a váhy a na základě naší studie bylo prokázáno, že 

výška značně FVC ovlivňuje. Ani u jiných studií nebyla nalezena patrná korelace mezi 

těmito faktory především v období mladšího školního věku.  

Hlavním faktorem, který tedy nejvíce ovlivňuje FVC u dětí mladšího školního 

věku, je tělesná výška. Toto tvrzení se však vztahuje pouze na náš vybraný testovaný 

soubor a u celkové populace se může značně lišit. 

Nyní se zaměříme na oblast rozložení percentilů ve všeobecné populaci. Naše 

naměřené hodnoty jsme srovnali s hodnoty celkové populace a vytvořili dva základní 

grafy závislosti na věku a výšce. Můžeme zde pozorovat zastoupení jak děvčat, tak 

chlapců na výsledném nomogramu. V grafu rozložení percentilů výšky lze pozorovat 

rostoucí hodnoty FVC ve věku od pěti do deseti let. Stejný lineární trend můžeme vidět 

i z hlediska tělesné výšky.  

Průměrná populace dívek ve věku pěti let dosahuje hodnot FVC  1,19, což 

znamená, že pokud je u dítěte naměřená hodnota nižší a sahá až k hodnotě 0,19, jedinec 

výrazně zaostává oproti jeho vrstevníkům. Naopak děti s vyšší hodnotou od průměru a 

to až 1,85 jsou na tom z hlediska respiračních funkcí velice dobře. S rostoucím věkem 

stoupají i hodnoty FVC, kdy v deseti letech se průměr pohybuje okolo 1,96. U chlapců 

jsou naměřené hodnoty malinko vyšší, ne však ve velké míře.  

U sledování percentilů v závislosti na výšce se průměrná hodnota dívek při 110cm 

pohybuje okolo 1,15. Pokud tedy FVC dosahuje hodnot 0,79 opět je jedinec značně pod 

průměrem a naopak u hodnot 1,62 zase nadprůměrný. S rostoucí výškou pak průměrné 
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hodnoty stoupají až ke 2,4. U chlapců opět můžeme vidět o něco vyšší hodnoty, avšak 

při počáteční výšce 110cm jsou naopak hodnoty dívek o něco vyšší. I zde si můžeme 

odpovědět na druhou vědeckou otázku, zda bude mít FVC lineární trend v závislosti na 

výšce a věku. Odpověď je kladná, jak lze pozorovat z obou grafů pro chlapce i dívky. 

Nyní se podíváme na poslední část mého výzkumu a to závislost FVC na 

sportovním odvětví. Dle výsledků jsme zjistili, že u dívek nebyla prokázána veliká 

závislost na jednotlivém druhu sportovní aktivity. Může to být kvůli malému zastoupení 

dívek věnujících se vytrvalostním sportům či kvůli nevelké míře zátěže výkonnostního 

sportu. V období mladšího školního věku se dívky ještě nemusí naplno věnovat 

sportovní aktivitě z hlediska výkonnostní složky. Mnoho z nich navštěvuje sportovní 

kluby pouze pro svoji oblibu a neúčastní se žádných soutěží. Nejsou tedy na ně kladeny 

velké nároky z hlediska sportovní přípravy jako například u jedinců, kteří se věnují 

gymnastice či krasobruslení. Tady zase naopak nastává problém rané specializace, 

kterému by se mělo předcházet. U dívek tedy z hlediska výběru sportovní aktivity v naší 

studii nevidíme znatelnou závislost na FVC. 

U chlapců je tomu však trochu jinak. Nesportující populace prokázala patrné šance 

na větší FVC než chlapci, co se věnují gymnastickým sportům. Právě gymnastické 

sporty mě nejvíce zajímaly z hlediska mé sportovní specializace. Dle studie 

Aleksandraviciene (2005) byla zjištěna spotřeba kyslíku až 5,8% při provádění soutěžní 

formy gymnastiky, což ukazuje, že tento sport na výkonnostní úrovni klade velké 

nároky na respirační systém. Proč tedy v našich výsledcích gymnasti prokazují menší 

FVC než nesportující populace? Jak už bylo zmíněno, může to být v důsledku svalové 

hypertrofie v hrudní oblasti, která je v tomto sportu velice zatěžována. K podobnému 

závěru došel i ve studii Salvadego (2013), kdy bylo zjištěno, že vysoká svalová 

hypertrofie při tělesné aktivitě snižuje periferní difuzi kyslíku.  Jiný výzkum, konkrétně 

Aurica (2010), zjistil, že hypertrofie se však u gymnastů v průběhu čtyř let a se 

zvyšováním tělesné hmotnosti nemění. Je tedy možné, že dochází k hypertrofii už 

v období mladšího školního věku, kdy jedinci s gymnastickými sporty začínají, ale 

postupem času se tento jev ustálí na určitém stupni a dále již nepokračuje. V předchozí 

studii byli probandi v juniorské kategorii, nevíme však, zda se míra hypertrofie 

nezvyšuje dále v kategorii seniorské. Vyzdvihává se zde i další otázka, zda je možno 

odhalit hypertrofii již v tak mladém věku? Na toto téma nebylo zpracováno mnoho 

výzkumů, proto je velice obtížné si na tuto otázku odpovědět. Z naší studie je však 
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zřejmý rozdíl mezi gymnasty a ostatními dětmi, jenž musí být něčím zapříčiněn. 

Musíme však také zohlednit počet probandů a jejich úroveň ve sportovním odvětví. Je 

možné, že se tento rozdíl nachází pouze v naší studii a nemůžeme ho tedy zobecnit na 

celou populaci. Pro zvýšení platnosti našich výsledků bychom museli měření opakovat 

znovu u stejných probandů ve více časových období. Zřejmá je však závislost FVC na 

tělesné výšce, proto bychom museli hledat odpověď v naměřených hodnotách tělesné 

výšky u gymnastů, kde všeobecně platí, že gymnasti jsou menší postavy oproti ostatním 

sportovcům. 

 Můžeme si ale odpovědět na naší třetí vědeckou otázku, jestli jsou rozdíly mezi 

hodnoty FVC u dětí věnující se různým sportovním odvětvím. Odpovědí je, ano jsou, 

ale dle našeho výzkumu pouze u chlapců a v porovnání s nesportující populací.  Zda se 

však s rostoucím věkem hodnoty FVC u gymnastů a nesportujících dětí vyrovnají, již 

náš výzkum neukazuje.  
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6 Závěr 
 

Na závěr bych chtěla napsat několik mých postřehů a pocitů během psaní této 

diplomové práce. Na počátku jsem měla obavy ohledně výběru tématu kvůli jeho těžké 

interpretaci. Během mého výzkumu se však můj zájem o dané téma zvýšil. Nalezla jsem 

spoustu zahraničních studií, které se zabývají problematikou respiračního systému u 

sportující populace. Mnoho odborných pracovníků poukazuje na fakt, že tělesná aktivita 

ovlivňuje dýchací cesty jak už v kladném tak v záporném smyslu. V kladném pro 

zvýšení FVC především pomocí vytrvalostních sportů či plavání. Některé studie však 

také uvádějí záporný vliv na respirační systém a to především u vrcholového a 

profesionálního sportu.  

Nejvíce mě zajímalo, jak velké budou rozdíly mezi dětmi mladšího školního věku, 

jelikož jsem se tomuto věkovému období věnovala v mé předchozí bakalářské práci. 

Výsledky mě výrazně nepřekvapily. Pouze v části výběru sportovní aktivity jsem 

předpokládala větší vliv vytrvalostních sportů na FVC, což ale v tomto věkovém období 

ještě není tolik znatelné. Navíc se vytrvalostním sportům děti začínají věnovat až 

v pozdějších letech. Stejně tak nelze s přesností určit, zda díky hodnotám FVC má dítě 

předpoklady pro určitou sportovní disciplínu. Můžou však tyto hodnoty ukázat trenérům 

a učitelům důležitý fyziologický parametr sportovce a pomoci tak zaměřit se na jeho 

případné zlepšení. 
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Informovaný souhlas 

 

Žádám Vás o písemný souhlas s provedením testování fyzické zdatnosti Vašeho 

syna/dcery. 

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

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

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

and Reach testu, dále bude měřena tělesná kompozice metodou bioimpedanční analýzy. 

Kromě toho budou děti vyplňovat anketu zjišťující četnost a druh pohybové aktivity, 

které se pravidelně účastní. 

Výsledky budou zaznamenávány zcela anonymně a osobní data nebudou zveřejňována. 

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

výsledky budou sloužit jako podklady při tvorbě bakalářských, diplomových a 

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

Předem mnohokrát děkujeme za Váš čas a ochotu. 

 

Souhlasím s provedením testování fyzické zdatnosti své dcery/syna 
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