
Abstrakt a klí čová slova 

Vymezení problému: Stanovení biologického věku lze získat mnoha metodami ať už 

jednoduššími či sofistikovanějšími. Výsledky se dozajista nebudou vždy shodovat. 

V současnosti je za nejexaktnější metodiku považována radiografie distálních epifýz 

antebrachia a ossa manus (ossa carpi, ossa metacarpi, phalanges), ale z důvodu 

nedostupnosti běžného získání rentgenologických snímků, které pro stanovení kostního 

věku vyžadujeme je tato metoda především svou invazivností používána výjimečně.  

Jakousi alternativou by mohl být odhad teoretického kostního věku, který je stanoven 

z odvozených koeficientů regresních rovnic, vytvořené na základě konvenční 

radiografické metody. Naproti tomu je hodnocení věku pomocí biologické 

proporcionality považováno za jakousi náhradu za kritérium věku kostního. Problémem 

je tedy vzájemná rozdílnost či odlišnost dvou použitých relativně přesných metod.  

Cíl práce: V diplomové práci se zabýváme porovnáním biologického proporcionálního 

věku a teoretického kostního věku u plavecké mládeže, ve věkovém rozmezí 11–15 let 

včetně. S hlavním cílem zjistit, rozdíl biologické zralosti při použití dvou metod, 

určující biologický věk, který vychází z antropometrického měření jedinců. 

Metody řešení: Stanovení biologického věku provedeme jednak proporcionální 

metodou, vycházející z metodiky podle Brauera (In Riegerová, Sedlak, 1996; Riegerová, 

Přidalová, Ulbrichová, 2006; Bláha, Susanne, Rebato, 2007 apod.) a jednak přepočtem 

regresních rovnic pro odhad teoretického kostního věku (Šelingerová, Šelinger, 2005a), 

vycházející z radiografie, respektive z posouzení celkového stádia osifikačních jader a 

epifyzárních štěrbin. Následně porovnáme biologický proporcionální věk s teoretickým 

kostním věkem a také s kalendářním věkem a tyto údaje vyhodnotíme. Soubor je tvořen 

jedinci (chlapci a dívky), kdy hlavním kritériem výběru a zároveň platnost postupu je 

věková hranice 10 až 15 let. Somatické měření jednotlivých tělesných parametrů jsme 

provedli dle standardizovaných metod a postupů (Martin, Saller, 1959; Lohman et al., 

1988; Hall et al., 2007). Do antropometrického měření spadá celkem 23 tělesných 

rozměrů (tělesná výška a hmotnost, délkové, obvodové a šířkové rozměry), kdy u dívek 

bylo nutné změřit 15 a u chlapců 18 somatických parametrů.  
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