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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.  

Klí čová slova: biologický věk, proporcionální věk, teoretický kostní věk, plavání 



  

Abstract and key words 

Problem definition: Assessment of the biological age is possible to obtain by several 

methods, both simple and more sophisticated. Results will surely not always comport. 

Currently radiography of distal epiphysis antebrachia and ossa manus (ossa carpi , ossa 

metacarpi, phalanges) is considered to be the most exact method, however for the 

reason of unavailability of X-ray pictures, we require for assessment of the bone age, 

this method is used exceptionally mainly for its invasiveness. Theoretical estimation of 

the bone age might be a kind of alternative method when assessed from derived 

coefficients of regression equations, made on a base of conventional radiographic 

method. In the contrast of that, age rating by biological proportionality is considered a 

substitution of the bone age criteria. So, the problem is the mutual diversity and 

difference of the two methods which are relatively most exact. 

The Aim: In the thesis, we deal with comparison of the biological proportional age and 

theoretical bone age within swimming youth, in age range 11–15 years altogether. The 

main goal is to learn the difference of the biological maturity by using two methods 

determining the biological age coming out from anthropological measurement of 

individuals. 

Methods of resolution: Assessment of the biological age will be done first by the 

method derived from a method by Brauner (in Riegerová, Sedlak, 1996; Riegerová, 

Přidalová, Ulbrichová, 2006; Bláha, Susanne, Rebato, 2007etc.) and secondly by 

conversion of the regression equations for estimation of the theoretical bone age 

(Šelingerová, Šelinger, 2005a), coming out radiography or of assessment of the overall 

stage of the ossification nucleuses and growth plates. Subsequently we will compare the 

biological proportional age with the theoretical bone age and also with the calendar age 

and will evaluate these data. The group includes individuals (boys and girls), when the 

main selection criteria and also validity of progress is the age from 10 to 15 years. 

Somatic measurement of single physical parameters was performed according to 

standardized methods and procedures (Martin, Saller, 1959; Lohman et al., 1988; Hall 

et al., 2007). Altogether 23 physical parameters (body height and weight, length, 

peripheral and width parameter) belong to anthropological measurement, when 15 

somatic parameters were necessary to measure within girls and 18 within boys. 

Key words: biological age, proportional age, theoretical bone age, swimming 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

 

BV   =  biologický věk 

CHV  =  chronologický věk 

KC   =  komplexní stav tělesné stavby 

KEI    = index vývoje stavby těla 

Max =  maximální hodnota 

Me =  medián 

Min = minimální hodnota 

PHV   = největší růstová rychlost 

R = variační rozpětí 

RI   =  Rohrerův index 

rtg   =  rentgenové záření 

SD =  směrodatná odchylka 

Teor. KV I =  teoretický kostní věk I 

Teor. KV II = teoretický kostní věk II, zkrácená metoda 

TW1  =  postup stanovení kost. věku dle Tanner-Whitehouse I (1975) 

TW2  = postup stanovení kost. věku dle Tanner-Whitehouse II (1983) 

TW3  =  postup stanovení kostního věku dle Tanner at al. (2001) 

͞x = aritmetický průměr 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zakládá na kontextu sportovního plavání a oblasti funkční 

antropologie, kde se zajímáme především o biologický věk. Již v bakalářské práci mě 

nadchly a oslovily myšlenky a poznatky týkající se problematiky biologického věku, 

tudíž v diplomové práci naší doménou nadále budou otázky ve sféře biologického stáří 

u sportující mládeže. Tezi porovnání proporcionálního věku a teoretického kostního 

věku se budeme snažit racionálně a důkladně probádat za použití všech dostupných 

zdrojů a dále se pokusíme myšlenky objasnit a vyhodnotit.  

Tato závěrečná práce je zejména zaměřena na stanovení biologického věku 

u sportující mládeže, věnující se plavání. Biologickou zralost probandů určíme dvěma 

metodami, vycházející z antropometrie somatických rozměrů. První postup vyjádření 

biologického věku je pomocí teoretického kostního věku, který je stanoven 

z odvozených koeficientů regresních rovnic, vytvořené na bázi konvenční radiografické 

metody. Metoda proporcionality, jakožto druhý postup, vycházející z celkové 

proporcionality tělesného skeletu je považována za jakousi náhradu a dostupnější 

variantu ke kritériu kostního věku. V úvodu teoretické části se celkem podrobně 

zajímáme o plaveckou lokomoci a faktory, ovlivňující sportovní výkon, respektive o 

charakteristiky limitují plavecký výkon. Významnost spočívá v tom, že všechny tyto 

limity jsou více či méně ovlivněny právě biologickým věkem a tudíž je potřeba 

skutečnosti vnímat v souvislostech a ve vzájemném kontextu.  

Problematikou biologického věku se zabývá nebo dříve zabývalo mnoho 

českých i zahraničních autorů (Brauer, Bláhá, Cameron, Kosová, Malina, Přidalová, 

Riegerová, Sedlak, Šelingerová, Tanner, Ulbrichová, Vignerová, Whitehouse, 

Wutscherk a mnoho dalších), kteří publikují či publikovali vědecké články a odbornou 

literaturu, vycházející z různých studií a výzkumů. Z těchto nesmírně cenných poznatků 

jsme, mimo jiné, čerpali potřebné informace a dostupné materiály pro tuto diplomovou 

práci. Na druhou stranu jsem nenašel žádný článek či informační zdroj týkající se 

přímého porovnání proporcionálního a teoretického kostního věku, tudíž nalezené 

literární zdroje nedokážou relevantně odpovědět na výzkumné otázky a stanovené 

hypotézy. Snahou tedy je podrobně prozkoumat všechny otázky této problematiky a 

objektivně posoudit veškeré dosažené výsledky a myšlenky, respektive stanovené 

hypotézy potvrdit nebo vyvrátit.  
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Výzkumný soubor je tvořen sportujícími jedinci, věnující se a navštěvující 

plavecké kluby či sportovní plavecké školy. Soubor probandů je vymezen věkovou 

hranicí 11–15 let, což je období prepubescence a pubescence. Tento stupeň vyspělosti je 

senzitivní pro somatické proporcionální změny a tudíž zde mohou být značné diference 

v biologickém věku i v řádu několik let. Výběr této věkové skupiny, respektive 

dospívající mládeže má svoje opodstatnění i právě ve viditelnosti a průkaznosti 

antropometrických, respektive biologických mezirůstových rozdílů.  

Teoretický kostní věk je u chlapců stanoven pomocí 16 somatických rozměrů, 

u dívek pak pomocí 10 rozměrů. Existuje i zkrácená metoda stanovení teoretického 

kostního věku, která je stanovena pouze z několika vybraných somatických rozměrů. 

Proporcionální věk u obou pohlaví je určen z 5 tělesných rozměrů. Předpoklad, že by 

proporcionální věk měl vysokou korelaci s teoretickým kostním věkem, by zaprvé 

odpadalo složité antropometrické měření a za druhé by proporcionální věk mohl do jisté 

míry nahradit matematicky vyjádřený teoretický kostní věk, případně i kostní věk jako 

takový, který svou invazivností v podobě rtg záření působí negativně a zároveň je 

limitujícím faktorem.  

Znalost biologického věku přináší a poskytuje významné informace pro trenéry, 

pediatry či učitele. Umožňuje nám objektivně posoudit informace a hodnoty o postupu i 

dosahu skutečného tělesného růstu, ze kterých lze získané poznatky uplatňovat při 

optimálním a racionálním sportovním tréninku a tím postupně docílit vrcholné 

sportovní úrovně a nejlepších osobních výkonů.  
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1 TEORETICKÉ POZNATKY 

1.1 Plavecká lokomoce 

Z obecného hlediska pohybová lokomoce představuje pohyb člověka v prostoru 

a čase, ve smyslu motorického pohybu z místa na místo za pomocí svalové činnosti. 

Plavecká lokomoce jakožto přirozená lidská lokomoce, kdy pro pohyb v prostoru 

využíváme vlastní pohybový systém, zejména práce aktivního svalstva, označujeme 

jako quadrupedální lokomoci v horizontální poloze. Pro pohyb jsou tedy použity 

všechny čtyři končetiny s typickým cyklickým opakováním základních pohybových 

struktur.  

Rozeznáváme čtyři základní plavecké způsoby. Lze je rozdělit dle symetričnosti 

pohybu na symetrické, kdy obě končetiny provádějí současný pohyb (prsa a motýlek) a 

na asymetrické, kdy dochází k nesouměrnosti a tedy ke střídání obou končetin (kraul a 

znak). Při plavecké lokomoci vytváříme pohyby, a to buď ve směru nebo proti směru 

pohybu. Pohyby vedené pod vodou ve směru plavání jsou negativní neboli brzdící, 

pohyby proti směru plavání jsou kladné též propulze či hnací síla, kde účinkem je 

lokomoce plavce, což je postupný pohyb v prostoru. Hofer a kol. (2011) poukazuje na 

to, že plavcem vytvořené pohyby ve vodě a následný vznik hydrodynamických sil 

slouží k vytvoření propulzní síly a zároveň při pohybu tyto stejné hydrodynamické síly 

začnou plavce brzdit. Hydrodynamické síly tedy celkovou lokomoci nejenom umožňují, 

ale i zároveň ztěžují. Plavecký pohybový cyklus lze rozčlenit na fázi pracovní (plavec 

tělo urychluje) a fázi pomocnou, která slouží k obnově cyklu, kdy rychlost plavání 

zpravidla klesá. V pracovních fázích působí plavec relativně velkou silou, jejíž nasazení 

je charakterizováno pojmy tah - tlak. Pomocné fáze se provádějí uvolněně, aby mohlo 

dojít k regeneraci sil.  

Mezi parametry lokomoce plavce bezpochyby patří cyklus, též běžně používaný 

pojem tempo, je jeden soubor opakujících se pohybů. Hofer a kol. (2011) uvádí, že při 

plavání existuje určitá zvláštnost v tom, že na jeden cyklus horních končetin, připadá 

jeden i více cyklů končetin dolních. Dalším významným parametrem je doba cyklu, 

frekvence pohybu, prokluz, což je vzdálenost, o kterou se posune ruka při záběru proti 

směru lokomoce, projevující se navenek délkou plaveckého kroku. Plavecký krok tedy 

označuje vzdálenost, kterou překoná plavec ve směru plavání, v průběhu jednoho cyklu 

plaveckých pohybů.  
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Hnací síly neboli záběrové pohyby jsou přímou příčinnou lokomoce plavce. 

Účinkem jednotlivých záběrů, urychluje plavec svůj pohyb, přičemž překonává, nejen 

narůstající brzdící síly, ale také setrvačnost svého těla. Naopak během mezizáběrových 

přestávek rychlost plavání klesá. Pokles rychlosti zpomalují opět setrvačné síly plavce 

(Hofer a kol., 2011). Za největší hnací síly považujeme především distální části horních 

končetin - plocha dlaně a vnitřní strana předloktí, a distální části dolních končetin - 

plocha nártu a dolní část, respektive celá plocha bérce. Pohyb dolních končetin též 

slouží ke stabilizaci základní vodorovné polohy plavce a přispívá k udržení konstantní 

rychlosti plavání. Význam distálních částí spočívá ve velikosti záběrových ploch, kdy 

zabírající plocha okrajových částí těla je největší a pohyb je realizován obvodovou čili 

největší rychlostí. 

Pro nejefektivnější lokomoci je potřeba dodržovat základní znaky účinné 

plavecké techniky. Hofer a kol. (2011) přikládá význam těmto znakům: prsty ruky jsou 

mírně rozevřeny a lehce pokrčeny. Tvar ruky je při provádění záběru mírně miskovitý a 

podobá se tvaru křídla. Plavec zabírá pod takovým úhlem náběhu, aby reakce opory 

byla dominantní hnací silou. Dráha pohybu ruky vodou musí být taková, která umožní 

výslednici hydrodynamického vztlaku a odporu působit ve směru plavání co nejdelší 

dobu. Optimální hydrodynamické síly, respektive pohyby vpřed jsou prováděny po 

esovitých drahách připomínající ležatou osmičku, musí působit po co nejdelší dobu a 

energie, kterou k tomu potřebujeme byla co nejmenší.  

1.2 Faktory limitující plavecký sportovní výkon 

Každý sportovní výkon tedy i ten plavecký je ovlivněn mnoha faktory a činiteli, 

které limitují výkon sportovce. Dovalil a kol. (2012) vytvořil strukturu nebo jakýsi 

model sportovního výkonu, charakterizující obecně každý sportovní výkon, který je 

zastoupen počtem a uspořádáním faktorů i navzdory individuálním odlišnostem jedince. 

Sportovní výkon je různorodý především tím, že každý jedinec může u jednotlivých 

činitelů dosáhnout jiné úrovně a tím utvářet množství různých výsledků na daný výkon. 

Specifické plavecké faktory ovlivňující sportovní výkon (obr. 1), znázorňující 

celkovou složitost nejenom plaveckých sportů, ale i obecně všech pohybových činností. 

Je zde patrné, že v komplexu výkonnosti jsou zastoupeny a založeny na existenci 

většího počtu faktorů a dle Dovalila a kol. (2012) nazývané jako sportovní výkony 

multifaktoriální.  
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Obr. 1 Faktory plaveckého sportovního výkonu (Bernaciková, Kapounková, Novotný a kol., 2010) 

1.2.1 Pohybové schopnosti 

Pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních 

předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také projevují (Perič, 

Dovalil, 2010). V plavání se setkáváme s celým komplexem předpokladů k pohybové 

činnosti a s různými skupinami pohybových schopností. Každá plavecká disciplína 

spadá právě do určité skupiny a vystihuje fyziologické a výkonnostní možnosti jedince. 

Pro naše účely nám postačí zhodnocení struktury výkonu z hlediska vytrvalostních 

schopností, jelikož vystihují realizaci plaveckého výkonu, tedy provádět pohybovou 

činnost požadovanou intenzitou co možná nejdéle a rovněž v co nejrychlejším čase, 

s prvořadým významem na energetické zabezpečení pohybové činnosti. Omezujícím 

faktorem je zde tedy rychlost nástupu únavy související s celkovou trénovaností jedince. 

Čím dříve se únava projeví, tím je sportovec méně trénovaný.  

Struktura výkonu závodního plavání z hlediska druhu vytrvalosti, tedy délkou 

provádění činnosti, respektive způsobu energetického krytí a z hlediska distance 

plavecké disciplíny, využívající odpovídající schopností a další fyziologické veličiny 

znázorňuje tab. 1.  
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Tab. 1 Struktura plaveckého výkonu z hlediska vytrvalosti vzhledem k plavecké distanci a hodnoty 
vybraných fyziologických ukazatelů (Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005) 

krátkodobá 
vytrvalost 

Střednědobá 
vytrvalost 

dlouhodobá 
vytrvalost I 

dlouhodobá 
vytrvalost II 

dlouhodobá 
vytrvalost III 

dlouhodobá 
vytrvalost IV 

35 s-2 min 2-10 min 10-30 min 30-90 min 90-360 min 360 min a více veličina 

50 m, 100 m 
(200 m) 

200 m, 400m 
800 m,  
1500m 

5 km 
10 km, 25 

km 
30 km a více 

srdeční frekvence 
(tepy/min)  

180-200 180-195 170-185 150-160 120-140 100-130 

laktát (mmol/l) 13-16 10-13 8-10 4-8 2-4 1-2 

získávání energie 
% aerobně 
% anaerobně 
(laktátově) 

 
20 
80 

(20) 

 
40 
60 

(10) 

 
80 
20 
 

90 
10 

95 
5 

98 
2 

energetická spotřeba 
kcal/min 
kcal celkem 

 
60-80 
50-160 

 
45 

90-450 

 
30 

450-870 

 
25 

870-2250 

 
20-25 

2250-6120 

 
15-20 

6120 a více 
volné mastné kyseliny 
(mmol/l) 

0,400-0,500 0,400-0,500 0,600-0,900 0,600-1,400 0,700-1,900 0,800-2,000 

močovina (mmol/l) 4-6 4-6 4-6 5-8 6-9 7-11 

cortisol (µmol/l) 150-250 150-250 400-700 400-800 400-900 500-800 

V Plaveckém tréninku je snaha především o rozvoj pohybových schopnosti, jako 

je uváděná vytrvalost, ale též silová vytrvalost, kloubní pohyblivost, koordinace či 

rychlostní vytrvalost. U krátkých distancí je výkon také ovlivněn reakční dobou 

sportovce, technikou startů a technikou plaveckých obrátek. Samozřejmě jednotlivé 

schopnosti nepůsobí samostatně ale jako celistvý komplex. 

1.2.2 Funkční a metabolická charakteristika 

Pohyb ve vodě, respektive plavání či plavecká lokomoce je ovlivněna 

specifickými podmínkami vodního prostředí působící na fyziologické (obr. 3) a na 

biologické funkce organismu. Tím, že má voda zvýšenou tepelnou vodivost, již při 

kontaktu a ponoření se do vodního prostředí dochází ke zvyšování odvodu tepla a tedy 

energetického výdeje, který dle Havlíčkové a kol. (1993) narůstá o 35% a proto 

lokomoce ve vodě i bez vydatnějšího pohybu vyvolává zvýšenou přeměnu látek. 

Porovnáme-li energetickou náročnost jednotlivých plaveckých způsobů, lze 

jednoznačně stanovit, že nejefektivnější plaveckou technikou je kraul, kdy dle 

Havlíčkové a kol. (1993) vyžaduje jen 71% energie vynakládané na plavecký způsob 

prsa. Energetický výdej v plavání je závislý na několika faktorech a to na plaveckém 

způsobu (tab. 2), na intenzitě plavání, na úrovni techniky, na tělesných předpokladech 

plavce a na trénovanosti plavce (Čechovská, Miler, 2008).  

 



  16 

 

Tab. 2 Energetická náročnost plaveckých způsobů (Seliger, 1981 In Havlíčková a kol., 1993) 

výdej energie 
trať (m) 

% nál BM KJ/min 
rychlost (m/s) 

kraul 
100 
200 
400 

1500 

 
3400 
2750 
2420 
1200 

 
185 
151 
131 
65 

 
1,67 
1,56 
1,49 
1,18 

znak 
100 
200 

 
3850 
2850 

 
201 
155 

 
1,51 
1,39 

motýlek 
100 
200 

 
3420 
2630 

 
186 
143 

 
1,53 
1,38 

prsa 
100 
200 

 
2540 
2150 

 
139 
117 

 
1,20 
1,10 

Celkovou plaveckou účinnost chápeme jako poměr mezi energetickým příkonem 

a výdejem energie. Dle Havlíčkové a kol. (1993) je účinnost u plavání kraulem asi 15 %, 

u prsou jen 5 %. Celková účinnost jednotlivých plaveckých způsobů se zvyšuje 

pohybovou dovedností, což znamená dokonalé zvládnutí techniky a následně, účelně 

a efektivně aplikovat tuto dovednost do soutěžních či závodních situací. Zvýšením 

účinnosti sportovec dosahuje vyšší rychlosti při stejné spotřebě kyslíku, který je 

ovlivněn délkou tratě, plaveckým způsobem a též trénovaností. U trénovaných jedinců 

je při nižších rychlostech plavání hodnota VO2 poměrně konstantní, při vyšších 

rychlostech dochází ke zvyšování odporu vodního prostředí a ke zvýšení energetického 

výdeje zejména pak anaerobního metabolismu. Nejvyšší možnou individuální hodnotu 

spotřeby kyslíku, tedy VO2 max mají plavci, okolo 63 ml/kg/min (Dovalil a kol., 2012). 

Energetické krytí plaveckého výkonu se liší především dle časové délky výkonu 

(tab. 1). Z hlediska bazénového plavání nás budou obzvlášť nejvíce zajímat tři úrovně 

energetické úhrady. Nejkratší distance v délce trvání 35 s–2 min jsou hrazeny z 80% 

anaerobně a z 20% aerobně. Střední distance trvající 2–10 min jsou z energetického 

hlediska kryty z 60% anaerobně a z 40% aerobně, někdy jsou uváděny hodnoty se 

stejným anaerobní a aerobním podílem. U výkonu trvající delší časový úsek, tedy 10 

min a více, začíná převažovat aerobní získávání energie. Zdroje energie při zátěži 

různého trvání přehledně znázorňuje obr. 2. 
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Obr. 2 Zdroje energie při zátěži v závislosti na délce výkonu (Vilikus a kol., 2012) 

Při plavání krátkých plaveckých distancí, které odpovídají submaximální 

intenzitě dochází k tvorbě, respektive k vyplavování do krve velkého množství kyseliny 

mléčné neboli laktátu, tudíž energetická úhrada odpovídá anaerobnímu laktátovému 

krytí. Dle Havlíčkové a kol. (1993) byly nejvyšší hodnoty laktátu zaznamenány po cca 

180 metrech a činily 20 mmol/l a také se ukázalo, že hodnoty laktátu byly na stejné 

vzdálenosti pro různé plavecké způsoby obdobné. Při vysoké koncentraci a spolu 

s dalšími kyselými metabolity postupně dochází k vyvolání acidózy neboli okyselení 

vnitřního prostředí, což má negativní vliv na výkon. Pohyb v oblasti vodního prostředí 

má dle Havlíčkové a kol. (1993) odlišný vliv zejména na cévní řečiště, hormonální 

produkci, ale i na ledvinovou funkci, kde dochází ke zvýšení produkce moče. 

Ponořením hlavy, respektive obličeje do vodního prostředí nastává tzv. diving 

reflex, při tomto primárním reflexu dochází k bradykardii, tedy snížení srdeční 

frekvence (Havlíčková a kol., 1993). Svůj podíl na tomto jevu má i teplota vody, která 

ovlivňuje nejenom výkon plavce ale též mění srdeční frekvenci. Voda ochlazuje lidské 

tělo rychleji, dochází k nižší zátěži srdečního svalu a následně ke snížení srdeční 

frekvence. Dalo by se říci, že čím vyšší teplota vody, tím zhoršující plavecký výkon, 

kde dochází především k přehřívání organismu. Ideální teplota pro závodní plavání je 

dle Zítka (1982) 24–26 °C, kde sprinteři snesou teplejší vodu oproti tomu vytrvalci 

naopak studenější. 
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Obr. 3 Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle 
Bartuňkové, 1993*, Grasgruber a Cacek, 2008** , Jansa, 2007*** , Ústav sportovní medicíny, 2010****  In 
Bernaciková, Kapounková, Novotný a kol., 2010) 

1.2.3 Morfofunkční charakteristika 

Pro každý sport ať již konaný na výkonnostní či vrcholové úrovni jsou typické 

určité tělesné faktory, které jsou v určité míře geneticky podmíněny a hrají významnou 

roli pro samotný sportovní výkon. Závodní plavci mají výrazné určité tělesné proporce a 

jsou charakterističtí především svými antropometrickými parametry, mezi nimiž vyniká 

dle Havlíčkové a kol. (1993) vyšší postava, široká ramena a dlouhé paže s méně 

výrazným svalovým reliéfem. Sportovci s vyšší postavou čili dlouhými segmenty jsou 

zvýhodněni zejména při startu, na obrátkách a závěrečném dohmatu. S vyšší postavou 

souvisí též délka paží, která je preferenční pro záběrovou techniku a tedy dochází 

k delšímu plaveckému kroku. Není zde zohledněno zaměření plavce, tudíž zde 

samozřejmě existují výrazné rozdíly mezi jednotlivými disciplínami i vzdálenostmi 

(Havlíčkové a kol., 1993). Obr. 4 uvádí základní tělesné parametry plavce. 
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Obr. 4 Somatická charakteristika (upraveno dle Grasgruber a Cacek, 2008** , Ústav sportovní 
medicíny, 2010**** , Genadijulus 2000*****   In Bernaciková, Kapounková, Novotný a kol., 2010) 

Plaveckým tréninkem již od dětského věku dochází k formování typických 

tělesných rysů, které se naplno projeví u dospívajících plavců, kteří jsou zpravidla vyšší 

postavy a hmotnostně těžší s většími biakrominálními rozměry. U plavců byl nalezen 

somatotyp 2 : 5 : 3 pro muže a 3 : 4 : 3 pro ženy (obr. 5) s množstvím 7 % podkožního 

tuku u mužů a 19 % u žen. Vyšší úroveň mezomorfie, kdy podíl svalové hmoty je 

výraznější a ramena jsou širší než boky, je ovlivněn silovým tréninkem (Havlíčková a 

kol., 1993). 

Obr. 5 Somatograf plavců (modře-M, červeně-Ž) ( Bernaciková, Kapounková, Novotný a kol., 2010) 
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Při samotném plavání dochází k rovnoměrnému zatěžování a zapojení velkého 

množství svalstva v důsledku stálého překonávání odporu vodního prostředí, pomocí 

silové připravenosti jedince. Svalovou sílu lze tedy považovat za jednu ze základních 

pohybových schopností, která se rozvíjí a stimuluje při plaveckém tréninku, jednak ve 

vodě, ale taktéž i na suchu s cílem dosáhnou velké záběrové síly odpovídající 

metabolickému stupni zatížení. Po pubescenci, kdy dojde k postupnému vyrovnání 

růstových a vývojových disproporcí, dochází u plavců k zřetelnému nárůstu svalové síly, 

zejména dle Havlíčkové a kol. (1993) se jedná o svaly paže a pletence ramenního, 

zatímco síla svalů dolních končetin se příliš neuplatňuje. Dále se ukázalo, že podstatnou 

roli hrají i svaly trupu (gluteální, břišní a zádové), jejichž výraznější zapojení odpovídá 

vyšší plavecké úrovni. Dále Havlíčková a kol. (1993) prokázala svalovou hypertrofii na 

základě morfologické analýzy konanou ze svalových biopsií. Největší průměr 

svalových vláken byl nalezen v musculus deltoideus, kde byl také nalezen největší počet 

pomalých vláken.  

1.3 Tělesný vývoj v období prepubescence a pubescence 

Období staršího školní věku, též nazýváno jako pubescence či puberta spadá do 

věkového rozmezí cca 11–15 let, ale s naprostou jistotou nelze striktně hranici věku 

definovat. Jedná se o období, kde dochází k nerovnoměrným morfologickým 

a fyziologickým změnám organismu a též k nestejnoměrnému tělesnému, psychickému 

a sociálnímu vývoji. S ohledem na tyto složité vývojové procesy Perič a kol. (2012) 

rozdělil starší školní věk na prepubescenci, která je provázená bouřlivým obdobím 

a vrcholí přibližně kolem třináctého věku a po ní následuje poněkud klidnější fáze 

puberty (pubescence) končící kolem patnáctého roku dítěte. Lebl, Krásničanová (1996) 

definují pubertu jako hormonálně podmíněný proces fyzického zrání a růstového 

výšvihu a je ukončen v okamžiku, kdy je mladý jedinec schopen reprodukce. Hlavním 

problémem puberty je dle Dovalila a kol. (2012), že v poměrně krátkém období dochází 

k zásadním změnám ve vnitřním prostředí organismu. 

V důsledku hormonálního působení se urychluje růst, výrazněji se mění 

hmotnost a výška těla. Pro sport je významné, že vzestup pohlavních hormonů zřetelně 

zvyšuje svalovou sílu, tomu však nejsou současně uzpůsobeny šlachy, vazy a zejména 

úpony (Dovalil a kol., 2012). Z hlediska vývoje tělesné výšky lze toto období 

charakterizovat stále zrychleným růstem, kdy dle Periče a kol. (2012) se mění spolu 
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s hmotností více, než v kterémkoliv jiném věkovém období. Dále uvádí, že růst se 

neprojevuje na celém organismu rovnoměrně, ale končetiny rostou rychleji než trup a 

růst do výšky je intenzivnější než do šířky. Podle Riegerové, Přidalové, Ulbrichové 

(2006) činí maximální přírůstek výšky v roce PHV (Peak Height Velocity - největší 

růstová rychlost) (obr. 6) 9,5–15 cm a vzhledem k údajům o průměrném věku menarche 

a první poluce, dozrávají dnes dívky o 1,3 roku dříve, než chlapci s nástupem puberty 

o dva roky později. S rychlejším dozrávaní také úzce souvisí momentální předstih dívek 

v tělesné výšce a tělesné hmotnosti. Přibližně ve 14 letech, kdy nastává u chlapců vrchol 

růstového zrychlení se sexuální diformismus vyrovnává a postupně chlapci dívky 

přerůstají. Riegerová, Přidalová, Ulbrichová (2006) uvádějí, že růst dívek je zakončen 

již v 16 letech, u chlapců pak v 18 až 20 letech.  

Obr. 6 Křivka Peak Height Velocity pro dívky a chlapce vyjadřující největší nárůst tělesné výšky 
v jednotkách centimetrů za rok  
(http://www.humankinetics.com/excerpts/excerpts/physical-development-and-maturation-in-young-
athletes) 

Vzhledem k nerovnoměrnému somatickému vývoji, související s individuálním 

rozvojem hormonální činnosti, jsou různě ovlivňovány pohybové možnosti sportovce 

a tedy dochází k silnému působení na motoriku, kde podle Čelikovského a kol. (1979) 

se zhoršuje hlavně schopnost přesnosti a plynulosti pohybu. Dovalil a kol. (2012) uvádí, 

že se puberta projevuje mnohdy v menší pohybové koordinaci, v jakési „klátivosti“ až 

neohrabanosti, ve větší míře u chlapců. S přibývajícím věkem nastávají větší 

intersexuální rozdíly, kde stále pokračující růst zcela není ukončen a tedy nedostatečná 

osifikace kostí limituje výkonnost, respektive tréninkový proces. Postupně se jednotlivé 

vývojové disproporce vyrovnávají a vznikají již typické mužské a ženské rysy. 

Zajímavostí dle Dovalila a kol. (2012) je, že u mnoho dětí, kteří pravidelně trénovaly 

a trénují dochází ke zhoršení koordinace v menší míře či se nemusí vůbec objevit.  
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1.4 Biologický věk 

1.4.1 Charakteristika biologického věku 

Biologický věk (BV) charakterizuje celkový stav růstu a vývoje jedince a je 

mírou formování jeho morfologických a funkčních znaků. Mezi věkem biologickým a 

chronologickým může být v určitých věkových obdobích značný nesoulad. Disproporce 

činí mnohdy dva roky i více. V některých případech jde o vývojovou akceleraci čili 

urychlení, jindy o retardaci čili opoždění tělesného růstu a vývoje (Riegerová, Přidalová, 

Ulbrichová, 2006).  

Biologický věk určuje stupeň biologické zralosti organismu dítěte a je 

charakterizován jako komplexní stav růstu a vývoje jedince a představuje jakýsi index 

či ukazatel, který pomáhá definovat jeho morfologické a funkční vlastnosti. BV lze 

považovat jako proces fyziologického, biochemického, anatomického a mentálního 

stárnutí a může se signifikantně lišit od chronologického věku, pokud vykazuje 

disproporce od normálního růstu (Bláha, Susanne, Rebato, 2007).  

Můžeme ho také charakterizovat jako fyziologický proces, vycházející z činnosti 

lidského těla, jeho částí a vzájemného působení, anatomický proces, zabývající se 

tvarem, stavbou a uložením jednotlivých orgánů a mentální proces, udávající mentální 

vyspělost neboli duševní zralost jedince (Riegerová, Sedlak, 1996). Biologický věk se 

určuje na základě různých komponent či ukazatelů, udávající aktuální stupeň tělesného 

růstu a dosažený celkový vývoj organismu vzhledem k průměrné dětské populaci. 

Biologický věk se vždy nemusí shodovat s věkem chronologickým neboli 

kalendářním, který vyjadřuje časovou délku uplynulou od narození jedince a je tedy 

stanoven dle data narození, ale existují dvě diferenční situace individuálního tempa 

tělesného vývoje.  Je-li jedinec biologicky vyspělejší, vzhledem ke svému kalendářnímu 

věku, BV je tedy vyšší než věk kalendářní, hovoříme o tzv. biologické akceleraci. 

Opožďuje-li se jedinec za svým kalendářním věkem z hlediska vývoje, kalendářní věk 

tedy převyšuje BV, hovoříme o tzv. biologické retardaci. Samozřejmě může nastat 

věková i vývojová shoda, nazývaná jako průměrnost, kdy chronologický věk částečně 

odpovídá věku biologickému, tudíž je tento stav označován za přirozený, respektive 

normální vývojový stav jedince. Šelingerová, Havlíček (1992 In Šelingerová, Šelinger, 

2005b) uvádějí, že růst a proces dospívání jsou obecně nezávislé na fyzické aktivitě, ale 

na druhé straně stupeň biologické vyspělosti determinuje pohybovou výkonnost. 
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Při hodnocení bychom také měli brát zřetel na působnost a výskyt zevních vlivů, 

na společensko-ekonomickou situaci či socio-ekonomické postavení rodiny. Bogin 

(1999) uvádí, že růst a vývoj každého jedince je dán jeho genetickou výbavou a 

prostředím, ve kterém vyrůstá. Genetická složka tedy ovlivňuje růst z 50 až 70%. Jako 

nejsilnější faktory prostředí, které ovlivňují růst dítěte, jsou označovány úroveň výživy, 

zdravotní péče, rodinné zázemí a psychická pohoda dítěte (Bogin, 1999). Stloukal a kol. 

(1999) doplňuje další ovlivňující faktory, jsou to životní podmínky, pracovní zatížení a 

choroby. Lze tedy konstatovat, že děti vyrůstající ve vhodných a přiměřených zevních 

podmínkách, můžou lépe uplatnit daný genetický potenciál a dle Vignerové, Bláhy, 

Brabce a kol. (2005) bývá jejich tělesná výška vyšší než u stejně geneticky vybavených 

dětí, které jsou některými faktory ovlivněny negativně.  

1.4.2 Přínos a význam biologického věku 

Informace a poznatky o BV se především uplatňují v oblasti auxologie a 

klinických disciplínách, ale i v řadě pediatrických oborů a jsou důležité pro praktické i 

sportovní lékaře, pedagogy, ale i pro rodiče a trenéry, kde nám objektivně umožňují 

posoudit informace a hodnoty o postupu i dosahu skutečného tělesného růstu, ze kterých 

lze získané poznatky uplatňovat při optimálním a racionálním sportovním tréninku a tím 

postupně docílit vrcholné sportovní úrovně a nejlepších osobních výkonů.  

Znalosti a vědomosti problematiky z oblasti biologického věku dítěte můžeme 

uplatnit při výběru určité sportovní disciplíny, respektive při výběru sportovních talentů 

především v období prepubescence a pubescence. Biologický věk může také sloužit 

k predikci tělesné výšky v dospělosti či dalších jiných tělesných parametrů. Stanovení 

umožňuje také objektivně zhodnotit a porovnat fyzickou, morfologickou a výkonnostní 

zralost dětské populace (Riegerová, Sedlak, 1996; Riegerová, Sedlak, Kopecký, 2004; 

Sedlak, Riegerová, 1998). 

Posouzení všech diagnostických znaků vývoje (morfologické, fyziologické, 

motorické, hormonální, biochemické) by mělo být v dětském věku, především ve 

věkovém období prepubescence a pubescence, vždy vztaženo k údaji biologickému, 

nikoliv k chronologickému věku. Vyvarujeme se tak chybám v tréninkovém procesu, 

respektive vystavujeme jedince neadekvátnímu nebo nevhodnému zatížení. Při znalosti 

konkrétních hodnot BV je možné ne-li nutné, využít v tréninku princip přiměřenosti a 

snažit se cvičení či trénink přizpůsobit individuálním zvláštnostem jedinců.  
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1.4.3 Kategorie biologického věku 

Biologický věk můžeme stanovit několika způsoby a metodami. Setkáváme se, 

respektive rozeznáváme jednoduché postupy, ale i velice sofistikované metody. 

Můžeme tedy říci, že se jedná o jakousi hierarchii či posloupnost, kdy postupujeme od 

povrchu těla a jeho elementárních somatických rozměrů (antropometrie) směrem do 

vnitřního prostředí organismu. Uvedené skutečnosti poukazují na to, že biologický věk 

jako obecný koncept je nadřazeným pojmem pro další druhy či postupy stanovení 

biologického věku, které vycházejí z určitých růstových a vývojových změn.  

Biologický věk, respektive jeho stanovení není náhodný či jednoduchý údaj. 

Jeho odhad je založený na složitých biologických měřeních a může být vyjádřený více 

způsoby. Zpravidla se využívají ty somatické komponenty, které se v průběhu vývinu 

zřetelně a s dostatečnou gradací mění a zároveň jsou dostatečně korelačně spojené 

s celkovým procesem dospívání (Šelingerová, Šelinger, 2005b). 

Riegerová (1994) uvádí, že pro správné komplexní posouzení biologické zralosti 

dětí je nutné kombinovat několik dílčích hledisek. Použitím dvou metod, jakými jsou 

metoda proporcionality a metoda odhadu teoretického kostního věku a jejich vzájemné 

porovnání, splňujeme jakousi podmínku pro komplexní posouzení BV. Pro obě metody 

platí a je výhodné, že je lze stanovit v terénních podmínkách. 

Biologický věk dítěte můžeme určit několika způsoby na základě různých tzv. 

markerů, vykazující vysokou korelační závislost s celkovým růstem a vývojem. Bláha, 

Susanne, Rebato (2007) uvádějí, že ne všechny makery odrážejí vývoj a růst dítěte jako 

organický celek. Nejlépe tyto požadavky splňují morfologické parametry, zejména pak 

kosterní vývoj. Výběr metody měření BV je odvozen od specifických požadavků či 

potřeb daného oboru a je také závislý na dostupnosti přístrojů či pomůcek pro vyšetření.  

V následující části se úzce zaměříme na metody stanovení biologického věku, 

které jsme použili pro tvorbu této diplomové práce. Jedná se tedy o biologický 

proporcionální věk a o věk kostní, respektive teoretický kostní věk. Dále stručně 

představíme nejznámější způsoby stanovení BV (zubní, růstový a vývinový věk). 

Samozřejmě existují i další postupy určení vývojového stupně, jako je věk predikční, 

mentální, subjektivní či motorický, ale těmito okrajovými způsoby se již zabývat 

nebudeme, jelikož by přesahovaly obsahovou úroveň i význam této práce.  
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1.4.3.1 Proporcionální věk 

Proporcionální věk hodnotí proporcionalitu tělesných rozměrů, která se od 

narození do dospělosti mění (obr. 7), tzn., že určitému vývojovému stupni odpovídá 

určitý poměr jednotlivých částí těla (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). 

Proporcionalita skeletu se hodnotí v rámci šířkových, obvodových a délkových 

charakteristik, kde dochází v rámci různého stupně a rychlosti vývoje k odlišnosti od 

chronologického věku. Jedinci se liší navzájem základními tělesnými parametry a tudíž 

i celkovou proporcionalitou (obr. 8). To znamená dle Bláha, Susanne, Rebato (2007), že 

daný stupeň vývoje odpovídá určité korelaci mezi různými částmi těla a je založen na 

pozorování antropometrických parametrů, přímo odrážející věkově specifickou 

dynamiku růstu dítěte. Z výše uvedeného vyplívá, že jedinec může být v krajních 

hodnotách biologicky akcelerovaný či retardovaný.  

Obr. 7 Proporce mužské postavy od narození po dospělost (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006) 

Hodnocení biologické zralosti dětí pomocí proporcionality nám přináší mnohé a 

velice cenné informace o postupu růstu a také o skutečném biologickém stáří jedince. 

Metodu lze aplikovat a praktikovat v různých oborech pediatrie a samozřejmě k růstové 

a vývojové diagnostice. Postup je poměrně jednoduchý a dle Riegerové, Sedlaka (1996) 

má široký interval diagnostické schopnosti od 3 do 15, respektive 18 let a na naší 

populaci je dostatečně ověřena. První normativní data pro hodnocení proporcionálního 

věku české dětské populace byla získána v roce 1985 při antropometrickém vyšetření 

dětí a mládeže v souvislosti s poslední československou spartakiádou v roce 1989–1990 

při celostátním vyšetření předškolních dětí (Riegerová, Sedlak, Kopecký, 2004). Jedná 

se o neinvazivní metodu s vysokou validitou v širokém poli diagnostické oblasti, kdy 
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nám ke stanovení postačí pouze pět metrických znaků, velice snadno a rychle 

měřitelných i v terénních podmínkách a především nedochází k žádnému zatížení dítěte. 

Riegerová, Sedlak (1996) netvrdí, že metoda proporcionality zcela nahrazuje další 

metody hodnocení biologického věku.  

Riegerová (1984) udává, že hodnocení proporcionality nám dává zásadní 

informaci o postupu růstu a stává se cennou pomůckou i určitou náhradou za kritérium 

věku kostního, jehož stanovení naráží na řadu objektivních potíží. Mnohé studie 

(Riegerová, 1984; Riegerová, Čtvrtník, Kosová, 1990; Riegerová 1994; Riegerová, 

Sedlak, 1998) ukazuji vzájemný vztah proporcionálního věku a věku kostního a to 

s takovým výsledkem, že nebyla nalezena hodnota proporcionálního věku vyšší než věk 

kostní. Dále poukazují na vztahy ke stupni vývoje sekundárních znaků pohlavních a 

k nástupu menarché u dívek, k největšímu urychlení růstu v pubertě - PHV a také ke 

stavu druhé dentice. Riegerová, Čtvrtlík, Kosová (1990); Riegerová, Sedlak (1996, 1998)  

uvádějí, že hodnoty KEI indexu vysoce korelují s kostním věkem a se zcela přesným 

hodnocením biologického stáří pomocí tohoto indexu lze počítat u jedinců 

s hmotnostně-výškovou proporcionální relací tzn., jedinci charakterizováni váhově jako 

průměrní (proporcionální), případně silní, výškové pásmo nehraje roli. U ostatních, 

zejména u štíhlých (Rohrerův index do 1,06 jednotky) je nutno počítat s vyšší diferencí 

mezi chronologickým a proporcionálním věkem, než odpovídá skutečnosti.  

Problémy s nalezením kombinace tělesných rozměrů, které se plynule mění 

s věkem vyřešil Wutscherk (In Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006), který stanovil 

tzv. komplexní znak tělesné stavby (KC) vycházející z osmi antropometrických rozměrů. 

Index KC je dán jednak poměrem trupového znaku (KB), vycházející z délkových a 

šířkových rozměrů, tak tělesné hmotnosti a končetinového znaku (KA), který zahrnuje 

délkové a obvodové rozměry končetin. Hodnota výsledku s přibývajícím věkem klesá 

na základě snižování trupového a zvyšováním končetinového znaku. Na základě této 

studie vytvořil, respektive zjednodušil Brauer (In Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 

2006) novou metodiku stanovení biologického věku. Je založena na tzv. indexu vývoje 

stavby těla (Körperbauentwicklungsindex neboli KEI) a na odlišnosti pohlaví. K získaní 

KEI indexu nám postačí jen pět tělesných parametrů: tělesná výška, tělesná hmotnost, 

biakrominální a bispinální šířka, maximální obvod předloktí u chlapců, střední obvod 

stehna u dívek. Brauer (1982) navrhl pro porovnání biologické zralosti jedinců 
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s chronologickým věkem schéma, s použitým rozmezím ± 12 měsíců (Riegerová, 

Přidalová, Ulbrichová, 2006): 

� uspíšení ve vývoji: (+) diferenciace > + 12 měsíců 

� průměrní ve vývoji: (0) diferenciace ± 12 měsíců 

� opoždění ve vývoji: (–) diferenciace > – 12 měsíců 

Riegerová, Sedlak, Kopecký (2004) publikovali novou studii z hlediska stavu 

biologického-proporcionálního věku u současných dětí a mládeže ve věku 6 až 17 let, 

kde zhodnotili, že z hlediska proporcionality se data české dětské populace nemění. U 

chlapců byly nalezeny téměř shodné hodnoty KEI, s nejvyšším nárůstem indexu o 0,02 

jednotek ve prospěch 13letých. U dívek je situace obdobná, s hodnotově stejným 

nejvyšším nárůstkem indexu u 10letých. Srovnání tělesné výšky se stavem před 19 lety 

(Bláha a kol., 1986) pomocí normalizačních indexu vypovídá u chlapců o projevu 

decelerace neboli zpomalování v dětském věku, s naznačením sekulárních trendů 

v juvenilním věku. Ve vývoji průměrných hodnot tělesné hmotnosti ve vztahu k datům 

z roku 1985 lze hovořit o určité stabilitě tohoto ukazatele pro celé růstové období. U 

dívek prochází tělesná výška kolísáním, opět s projevem sekulárních trendů 

v juvenilních věkových kategoriích.  

Obr. 8 Různý stupeň vývoje u chlapců se stejným chronologickým věkem (13,5 let a 13,1 let) (Bláha, 
Susanne, Rebato, 2007) 
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1.4.3.2 Kostní věk (skeletální maturace), teoretický kostní věk 

Hodnocení kostního věku je charakterizováno stavem vápenatění kostí neboli  

osifikace různých oblastí dětské kostry v průběhu ontogeneze, tzn. od narození až do 

ukončení růstu. Dle Malina (2011) je kostní věk indikátor biologického zrání. Určuje se 

pomocí rentgenových snímků, zpravidla z distálních epifýz antebrachia a ossa manus 

(ossa carpi, ossa metacarpi, phalanges), kde dochází k posouzení velikosti a počtu 

osifikačních jader a epifyzárních štěrbin. Oblast ruky (obr. 9) je výhodná v tom, že se na 

poměrně malé ploše vyskytuje velký počet kostí s různým typem osifikace (krátké a 

dlouhé kosti). Stav osifikace jader kostí ruky nám nedává pouze představu o stavu 

osifikace ruky, ale zaručuje nám patřičně stejnou osifikaci u všech kostí končetin a 

dovoluje nám si vytvořit představu o celkovém stupni vývoje. Perič a kol. (2012) uvádí, 

že teoreticky lze použít kteroukoliv část skeletu, ustálila se však standardizace podle 

snímků ruky a zápěstí. Pozornost je ale také věnována osifikaci skeletu nohy a distálním 

epifýzám bérce, oblasti kolenního kloubu či osifikace cervikálních obratlů (Bláha, 

Susanne, Rebato, 2007). Dále Kemp, Sy (1999) se věnují porovnání stupně osifikace 

mezi zápěstím a kolenním kloubem v období puberty či Özer, Kama, S. Özer (2006) se 

zabývají vztahem mezi krčními obratli a media phalanx třetího prstu ruky.  

Dle Riegerové, Přidalové, Ulbrichové (2006) se rtg snímek provádí na levé ruce 

ze vzdálenosti 76 cm a je centrován na hlavičku 3. metacarpu. Malina (2011) upřesňuje, 

že je dlaň směrem dolů s prsty mírně od sebe a tvrdí, že s moderní technologií je ozáření 

minimální, přibližně 0,001 milisievert, což je méně než přírodní zemské záření a 

srovnává ho se sledováním televize po dobu tří hodin denně. Naproti tomu někteří 

autoři (Riegerová, Sedlak, Perič, Přidalová) poukazují na negativní působení a 

invazivnost rentgenového zážení.  

Pro vyhodnocení výsledků lze využít jednak kvalitativní, ale i deskriptivní 

metody. Kvalitativní metody např.: atlas Kapalínův (1973), Greulicha a Pyleové (1959), 

atlas Thiemanna s Nitze (1991) jsou založeny na porovnávání získaných rtg snímků 

s atlasy standardních snímků skeletu ruky. Deskriptivní metody např.: metoda Tanner-

Whitehose I (TW1) (1975), Tanner-Whitehouse II (TW2) (1983), Tanner, Healy, 

Goldstein, Cameron (TW3) (2001) hodnotí kostní věk na základě osifikačního stádia, 

jež každá kost v průběhu ontogeneze zaujímá. Tyto metody jsou složité a časově velmi 

náročné, ale jsou považovány za nejexaktnější a nejvalidnější, především TW2 a TW3 

(Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006).  
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Obr. 9 Schéma kostí ruky a distálních epifýz antebrachia (Tanner et al., 2001) 

V současnosti je z metodologického hlediska nejexaktnějším postupem určování 

biologického stáří kostní věk. Nejpřesnější a nejrozšířenější metoda je TW3 (Tanner et 

al., 2001), která pracuje na principu (point scoring system), vycházející z metody TW2, 

která pracuje s tvarem a velikostí osifikačních center  20 kostí ruky a jejich vztahu se 

sousedními kostmi, kdy jednotlivým stádiím každé kůstky je přiděleno příslušné skóre. 

Zjištěné skóre zralosti je potom převedeno na hodnotu kostního věku podle tabulek 

atlasu. Zvlášť je možno posuzovat kůstky karpální nebo radius, ulnu a metakarpy 

s falangy (tzv. zkrácený systém RUS), ale objektivnější pohled na osifikaci podává 

systém pracující s 20 kůstkami, který je i přes svou časovou náročnost zpracování 

nejexaktnější a nejvalidnější ze všech uvedených postupů posuzující kostní zralost 

jedince (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). Z hlediska sekulárního trendu byla 

provedena inovace metody TW2, která byla nazvána TW3 a dle Bláhy, Susanne, Rebato 

(2007) byly nově začleněny do referenčních souborů děti z Belgie, Španělska, USA-

Texas a děti evropského původů. Modifikovaný postup TW3 spočívá na základě 

radiografického snímku distálních epifýz kostí předloktí a článků levé ruky, zjišťující 

stupeň osifikace (scoring system). Posuzuje se velikost osifikačních center, průběžná 

kalcifikace a uzavírání štěrbin kostí (Šelingerová, Šelinger, 2005b).  
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S rostoucím technickým pokrokem a díky informačním technologiím se stále 

objevují a zveřejňují nové, méně známé či experimentální metody stanovení kostního 

věku. Khan at al. (2009) zkoumá použití ultrazvuku neboli ultrasonografie k posouzení 

platnosti kostního věku a srovnává je se standardní metodou TW3. Hägg, Taranger 

(1988 In Abdel-Kader, 1998) poznamenali, že stupeň osifikace media phalanx třetího 

prstu ruky (MP3 stages) postupuje podle pubertálního růstového spurtu, kde právě MP3 

stages má pět stupňů představující různé fáze pubertálního růstu. Hsieh, Liu at al. (2011) 

se zabývají zjednodušením metody TW3, kdy vyvinuli algoritmus GTA (group-TW 

algorithm), který kombinuje výhody metody Greulicha a Pyleové a TW3 metody. Pro 

ilustraci obr. 10 zobrazuje články prstů pro různé kostní věky, na základě odhadu přímo 

z rtg snímků pomocí segmentace obrazu.  

Obr. 10 Kostní věk z rtg snímku na základě segmentace obrazu v různých věkových etapách (0-14 
let). (a) kostní věk KV: 0-1, (b) KV: 2-3, (c) KV: 3-4, (d) KV: 4-5, (e) KV: 5-8, (f) KV: 7-10, (g) KV: 
9-11, (h) KV: 11-14 (Lin, Shu at al., 2012) 
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Diplomová práce je postavena na základě vyjádření biologického věku pomocí 

teoretického kostního věku (Šelingerová, Šelinger, 2005a, 2005b), který je stanoven 

z odvozených koeficientů regresních rovnic, vytvořené na bázi konvenční radiografické 

metody. Kostní věk dle Šelingerové, Šelingera (2005b) vykazuje významné souvislosti 

s úrovní tělesného rozvoje u dětí před pubertou a v pubertě. 

Teoretický kostní věk (Teor. KV I) je u chlapců stanoven a vypočítán pomocí 16 

somatických rozměrů, u dívek pak pomocí 10 rozměrů a chronologického věku. 

Existuje zkrácená verze výpočtu (Teor. KV II), která při ještě přijatelné chybě odhadu 

představuje výhodu redukovaného počtu vstupních somatických údajů. U chlapců 

vychází pouze ze 4 somatických rozměrů, u dívek pak dokonce ze 3 rozměrů. Údaje 

byly zahrnuty do statické analýzy a pomocí programu STATGRAPHICS Plus for 

Windows (1998) byly vypracovány lineární regresní rovnice pro určení Teor. KV, 

kterým je možno nahradit kostní věk, získaný radiografickým postupem. Byly 

vytvořeny dva postupy odhadu teoretického kostního věku, Teor. KV I s chybou odhadu 

± 0,505 roku (chlapci) a ± 0,463 roku (dívky), který nejpřesněji vyjadřuje kostní zralost. 

Podle druhé zkrácené varianty rovnice (Teor. KV II) je chyba odhadu u chlapců ± 0,710 

roku a u dívek ± 0,700. Navrhovaný postup je platný pro věkovou kategorii 10 až 15 let 

(Šelingerová, Šelinger, 2005a, 2005b).  

Pro stanovení teoretického kostního věku použijeme obě metody, jednak tedy 

Teor. KV I, který vykazuje menší standardní chybu odhadu, ale též Teor. KV II. Obě 

metody porovnáváme s indexem KEI. Koeficienty regresních rovnic pro odhad 

teoretického kostního věku (Teor. KV I) jsou uvedeny v tab. 4, pro Teor. KV II v tab. 3.  

Tab. 3 Koeficienty regresních rovnic pro odhad Teor. KV II (Šelingerová, Šeinger, 2005a) 

Teor. KV II (dívky) 
 koeficient 

konstanta -5,71072 
délka bérce 
obvod břicha 
šířka humeru 
 

-0,328972 
0,162547 
3,36037 

 
  
R2  

standardní chyba odhadu 
průměrná chyba 
Dubrin-Watson statistika 

82,2548 
0,70036 
0,503046 
1,41341 

 

 

Teor. KV II (chlapci) 
 koeficient 

konstanta -5,68132 
tělesná výška 
délka předloktí 
obvod paže max. 
obvod kotníku 

0,109517 
-0,536163 
0,356416 
0,234522 

  
R2  
standardní chyba odhadu 
průměrná chyba 
Dubrin-Watson statistika 

82,976 
0,710353 
0,484165 
1,79603 
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Tab. 4 Koeficienty regresních rovnic pro odhad Teor. KV I (Šelingerová, Šeinger, 2005a) 

Teor. KV I (dívky) 
 koeficient 

konstanta -0,76585 
chronologický věk 
výška v sedě 
délka paže 
délka předloktí 

0,385139 
-0,12095 
0,323518 
0,286997 

délka ruky 
délka stehna 
délka bérce 
obvod paže max. 

-0,45903 
-0,183973 
-0,458497 
-0,399367 

obvod hrudníku stř. 
obvod břicha 
šířka humeru 
 

0,156102 
0,151458 
3,93047 

 
 
 
 
 

 

  
R2  

standardní chyba odhadu 
průměrná chyba 
Dubrin-Watson statistika 

94,6305 
0,463018 
0,299436 
1,45934 

 

1.4.3.3 Zubní věk (dentální) 

Zubní věk můžeme označit jako stav vývoje chrupu, který odpovídá normám pro 

určité věkové období. Tento pojem u nás poprvé zavedl Matiegka a jako hodnotící 

kriterium zvolil termíny erupce (prořezávání) jednotlivých zubů (Riegerová, Přidalová, 

Ulbrichová, 2006). Dosažené výsledky se porovnají s odpovídajícími normami pro 

konkrétní věkové období. Z hlediska intersexuálního rozdílu, dochází u většiny dívek 

k prořezávání zubů dříve než u chlapců. Zubní věk se stanovuje dle Bláhy, Susanne, 

Rebato (2007) v závislosti na stavu zralosti prvního chrupu (mléčné zuby) a druhého 

(trvalého) chrupu a je hodnocen porovnáváním fází prořezávání u různých zubů, 

pomocí přímého zkoumání nebo na základě rtg snímků (obr. 11).  

Tato metoda je celkem nepřesná a je rovněž limitována prořezáváním (erupcí) a 

celkovým vývojem chrupu. Novotný, Titlbachová (1979) připomínají, že hodnocení 

zubního věku lze používat pouze pro omezené věkové kategorie, jelikož téměř všechny 

zuby začínají kalcifikovat nebo kalcifikují v době, kdy začíná puberta. Používáme ji 

spíše jen pro orientační hodnocení. 

 

Teor. KV I (chlapci) 
 koeficient 

konstanta 7,25378 
hmotnost 
tělesná výška 
délka předloktí 
výška kotníku 

0,262827 
0,0941106 
-0,565597 
0,99871 

obvod paže max. 
obvod paže min. 
obvod zápěstí 
obvod hrudníku stř. 

0,84422 
0,315894 
-1,05802 
-0,230063 

obvod břicha 
obvod stehna stř. 
obvod lýtka 
obvod kotníku 

-0,0893778 
-0,401468 
-0,137987 
0,367394 

šířka pánve spin. 
šířka hrudníku transv. 
šířka humeru 
šířka femuru 

-0,317867 
0,2947 

-1,21413 
1,84996 

  
R2  
standardní chyba odhadu 
průměrná chyba 
Dubrin-Watson statistika 

95,5235 
0,505142 
0,261595 
2,36917 
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Obr. 11 Rentgenový snímek dětského chrupu s viditelnými mléčnými zuby 
(http://www.studio32.cz/vyvoj-zubu/) 

1.4.3.4 Růstový věk 

Růstový věk vyjadřuje určitý stupeň tělesné výšky, respektive tělesného růstu 

jedince (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006; Bláha, Susanne, Rebato, 2007). Pro 

jeho stanovení se používají růstové (percentilové) grafy, které jsou vypracované na 

základě antropologického výzkumu a v současné době pro vyhodnocení získaných dat 

používáme růstové grafy provedené na základě 6. celostátního antropologického 

výzkumu dětí a mládeže ČR v roce 2001. 

Suchomel (2004) uvádí, že percentilové grafy jsou použitelné i pro rozměry, 

jejichž rozložení není normální. Můžeme jimi hodnotit míru odlišnosti od normy a 

rychlou orientaci v růstové pozici. Lze s jistotou říci, že vyhodnocení růstového věku je 

považováno za jednu z nejjednodušších metod, kdy spolehlivost odhadu biologické 

zralosti dítěte je nízká, vzhledem k velké interindividuální proměnlivosti. Z toho plyne 

skutečnost, že BV hodnotíme pouze orientačně.  

Po změření tělesné výšky se tato hodnota zanese do příslušného růstového grafu 

(obr. 12) a z umístění na grafu, vzhledem k věku a vzdálenosti od křivky populačního 

průměru, se odečte růstový věk dítěte (Havlíčková, 1998).  

Na základě všech celostátních antropologických výzkumů (1800–2001) se 

potvrzuje, že dochází k neustálému zvyšování průměrné tělesné výšky u dětí ve věku od 

sedmi let do dospělosti v rámci české populace. Za posledních 200 let se období 

nejrychlejšího růstu posunulo u chlapců z věku 16 na 13 let. Dochází také ke zvýšení 

samostatných hodnot roční růstové rychlosti, kdy nejvyšší růstová rychlost činila v roce 

1951 u chlapců 6,5 cm/rok, v roce 2001 7,3 cm/rok. U dívek se období nejrychlejšího 
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růstu posunulo z 11,5 na 11 let, nejvyšší růstová rychlost dosahovala v roce 1951 

hodnoty 5,6 cm/rok a v roce 2001 6,6 cm/rok (Vignerová, Bláha, Brabec a kol., 2005; 

Vignerová, Bláha, Riedlová a kol., 2006). 

Obr. 12 Percentilový graf tělesné výšky (Vignerová, Bláha, Riedlová a kol., 2006) 

1.4.3.5 Vývinový věk (sexuální, pohlavní) 

Stanovuje se na základě postupného vývinu sekundárních pohlavních znaků. 

Tento biologický věk je hodnocen dle Riegerové, Přidalové, Ulbrichové (2006) jako 

komplexní charakteristika vývinu jednotlivých sekundárních znaků pohlavních 

v poměru k chronologickému věku a v poměru k normě. Na základě porovnávání 

s normou pak můžeme zjistit „věk“ podle pokročilosti vývoje. Porovnání jednotlivých 

sekundárních vývinových znaků je stanoveno na základě různých typů škál, kdy 

nejběžnější obsahuje pět stupňů (0 označuje dětský stupeň, 1–3 přechodné stupně a 4 

zralý stupeň) (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). Havlíčková (1998) pak popisuje 

pohlavní věk, jako stupeň pohlavní zralosti podle morfologicko-funkčních změn 

souvisejících s aktivací tvorby gonádotropních a pohlavních hormonů.  
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U dívek sledujeme vývinová stádia prsu, pubického ochlupení (obr. 13), 

axillárního ochlupení a nástup menarche. U chlapců vývin mamilly (prsní bradavka), 

axillárního ochlupení, pubického ochlupení, penisu, scrota (šourek) a vousů (Riegerová, 

Přidalová, Ulbrichová, 2006). 

Obr. 13 Vývinové stupně dle Tannera. (A) vývoj prsu a pubického ochlupení u dívek, (B) vývoj 
genitálií a pubického ochlupení u chlapců 
(http://www.medicinesia.com/kedokteran-klinis/tumbuh-kembang/status-pubertas-tanne-stage/) 
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2 CÍLE PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 

2.1 Hlavní cíl a dílčí úkoly 

Hlavním cílem diplomové práce je komparace výsledků dvou metodik určených 

k hodnocení biologického věku (proporcionální věk a teoretický kostní věk) u vybrané 

populace plavecké mládeže ve věku 11–15 let.  

Dílčí úkoly: 

1. Analýza a studium odborné literatury, vědeckých článků, výzkumů a studií, 

vztahující se k problematice biologického věku a antropometrii. 

2. Podat žádost o vyjádření etické komise UK FTVS. 

3. Antropometrické měření probandů. 

4. Stanovení biologické zralosti pomocí proporcionálního věku. 

5. Stanovení biologické zralosti pomocí teoretického kostního věku. 

6. Převod chronologického věku na desetinný věk. 

7. Porovnat hodnoty věku chronologického s proporcionálním věkem.  

8. Porovnat hodnoty věku chronologického, proporcionálního a teoretického 

kostního věku.  

9. Zjistit velikost korelačního koeficientu mezi proporcionálním a teoretickým 

kostním věkem.  

10. Otestovat věcnou a statistickou významnost. 

11. Shrnou výsledky a navrhnout doporučení pro praxi.  

12. Postupně reagovat a odpovídat na položené hypotézy, tzn. dosáhnout jejich 

potvrzení či vyvrácení.  

2.2 Výzkumné otázky, hypotézy 

Jaký je rozdíl mezi proporcionálním a teoretickým kostním věkem? 
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Hypotézy: 

H1: Hodnoty proporcionálního věku u celkového souboru plavců, vyjádřené na základě 

KEI indexu, budou spíše inklinovat k biologické retardaci. 

H2: Diference průměrných hodnot mezi Teor. KV I a proporcionálním věkem nebude u 

chlapců a dívek větší než 1 rok.   

H3: Diference průměrných hodnot mezi Teor. KV I a proporcionálním věkem bude u 

dívek menší než u chlapců. 

H4: Vztah mezi proporcionálním věkem a Teor. KV I bude hodnocen korelačním 

koeficientem větší než | 0,6 |. 

H5: Diference průměrných hodnot mezi Teor. KV II a proporcionálním věkem nebude u 

chlapců a dívek větší než 1 rok. 

H6: Vztah mezi proporcionálním věkem a Teor. KV II bude hodnocen korelačním 

koeficientem větší než | 0,6 |. 
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3 METODIKA VÝZKUMU 

3.1 Základní charakteristika souboru, sběr dat 

Výzkumný soubor je tvořen jedinci, respektive pravidelně sportujícími dětmi, 

věnující se plavání. Navštěvují tedy plavecké kluby či sportovní plavecké školy v Praze 

v rámci mimoškolní volnočasové aktivity minimálně dvakrát týdně. Hlavním kritériem 

výběru a zároveň podmínkou je věková hranice v rozmezí 10 až 15 let. Tento stupeň 

vyspělosti je senzitivní pro somatické proporcionální změny a mohou zde být značné 

diference v biologickém věku i v řádu několik let. Výzkumný soubor v rámci 

diplomové práce je tvořen probandy (chlapci a dívky) ve věku 11–15 let. Do výzkumu 

bylo zařazeno celkem 60 probandů, z toho 38 chlapců a 22 dívek. Antropometrické 

měření jedinců probíhalo v průběhu měsíce listopadu 2013. Navzdory složitosti a 

náročnosti měření, kdy stanovení všech somatických rozměru u jednoho probanda 

trvalo zhruba 68 minut, byla celková doba vyšetření celého souboru tři týdny. Měření 

probíhalo vždy v odpoledních hodinách přímo na bazénech v místě tréninku. Při 

samotném měření plavců odpadá složitá manipulace s oděvem, tudíž výhodou je snadné 

nalezení antropometrických bodů. Samozřejmostí měření byl souhlas etické komise, o 

kterém se podrobněji zmíníme v kapitole 3.4.5. 

3.2 Stanovení biologického věku 

Pro zjištění biologického věku dětí použijeme dvě metody, vycházející 

z antropometrie somatických rozměrů. První postup vyjádření biologické zralosti je 

pomocí teoretického kostního věku (Teor. KV I a Teor. KV II) k němuž potřebujeme 

znát u chlapců 16 somatických rozměrů, u dívek pak 10 rozměrů a chronologický věk, 

respektive 4 somatické rozměry u chlapců a 3 rozměry u dívek (tab. 6). Druhým 

postupem je metoda proporcionality, k níž potřebujeme znát pouze 5 tělesných 

parametrů pro chlapce a 5 parametrů pro dívky (tab. 5). 

Tab. 5 Somatické rozměry pro stanovení proporcionálního biologického věku 

Proporcionální věk 
somatický rozměr chlapci dívky 
tělesná hmotnost � � 
tělesná výška � � 
biakrominální šířka � � 
bispinální šířka � � 
maximální obvod předloktí �  
obvod stehna střední  � 



  39 

Tab. 6 Somatické rozměry pro stanovení teoretického kostního věku 

Teor. KV I Teor. KV II 
somatický rozměr chlapci dívky chlapci dívky 
tělesná hmotnost �  �  
tělesná výška �    
výška kotníku �    
výška v sedě  �   
délka předloktí � � �  
délka paže  �   
délka ruky  �   
délka stehna  �   
délka bérce  �  � 
obvod paže maximální � � �  
obvod paže minimální �    
obvod zápěstí �    
obvod hrudníku střední � �   
obvod břicha � �  � 
obvod stehna střední �    
obvod lýtka �    
obvod kotníku �  �  
šířka pánve spinální �    
šířka hrudníku transverzální �    
šířka humeru � �  � 
šířka femuru �    
chronologický věk  �   

3.2.1 Somatické rozměry 

Před realizací samotného antropometrického měření (tab. 7) jsme se úzce 

seznámili s postupy a metodikou nalezení jednotlivých antropometrických bodů a 

přikládání standardních měřidel na tyto body, respektive jsme hledali  optimální a 

standardizovaný způsob měření všech tělesných parametrů. Dle Kovalčíkové (1981) je 

důležité při měření brát ohled na vyšetřovaného, měření provádět na nahém těle a na 

pravé straně těla, zkoumaný jedinec musí být zdravý, měřit vždy v určité denní době a 

kontrolovat použité přístroje a měřící pomůcky, především kvůli přesnosti. 

Měření všech somatických rozměrů bylo prováděno dle standardizovaných 

metod a postupů dle Martin a Saller (1959), Lohman et al. (1988) a Hall et al. (2007). 

Při měření je nesmírně důležité znát a umět vyhledat či vypalpovat antropometrické 

body (příl. 3) na těle probanda. Je možné ne-li výhodné si před měřením body na těle 

označit a tím předejít chybě. Především u šířkových a délkových rozměrů je znalost 

bezpodmínečně nutná pro správné určení somatického rozměru, neznalost těchto 

tělesných bodů je limitujícím faktorem měření. Riegerová, Přidalová, Ulbrichová (2006) 
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uvádějí přípustnou chybu při stanovení výšky těla ± 1 cm a měr na těle ± 0,5 cm. 

K realizaci měření jsme používali standardní měřidla. Pro stanovení tělesné výšky 

antropometr, pro určení tělesné hmotnosti digitální osobní váhu, pro šířkové rozměry 

pelvimetr a posuvné modifikované dotykové měřidlo, pro obvodové rozměry pásovou 

míru (krejčovský metr).  

Tab. 7 Popis postupu, přesnosti měření a jednotek měření u všech somatických rozměrů 

somatický rozměr popis 

tělesná hmotnost 
Měřilo se za pomocí osobní digitální váhy s přesností 0,1 kg. Váha 
byla položena na pevném a rovném podkladu. Jedince jsme vážili 
v plavkách a bez obuvi. 

  

tělesná výška 

Tělesná výška je vertikální vzdálenost vertexu (v) od země. Měřilo 
se za pomocí standardizovaného antropometru, vybaveného 
libelou, který je specializovaný pro terénní měření. Testovaní byly 
bosí s nataženými dolními končetinami a chodidly u sebe. Hlava se 
nacházela v rovnovážné poloze, vyšetřovaný se díval přímo před 
sebe a horní končetiny volně vysely podél těla. Celkovou výšku 
jsme získali přiložením pohyblivé části měřidla na vrchol temene 
hlavy a odečetli jsme hodnotu tělesné výšky s přesností na 1 cm.  

  

biakrominální šířka 

Biakrominální šířka je vzdálenost nejlaterálnějšího bodu levého a 
pravého akromionu (a) neboli přímá vzdálenost dvou akromionů. 
Měřilo se ve vzpřímeném stoji, s pažemi podél těla a uvolněnými 
rameny. Pro stanovení tělesného rozměru jsme použili pelvimetr 
s přesností měření 0,5 cm.  

  

bispinální šířka  

Bispinální šířka je vzdálenost mezi pravým a levým nejzazším 
bodem iliospinale (is). Je to přímá vzdálenost mezi dvěma body 
spina iliaca anterior superior (přední horní trn kyčelní kosti). 
Měřilo se ve vzpřímeném stoji pomocí pelvimetru s přesností 
měření 0,5 cm.  

  

obvod předloktí max. 

Obvod antebrachia stanovujeme v místě nejvíce vyvinutých svalů, 
přibližně v ¼ délky pod loketním kloubem. Měření bylo prováděno 
na volně visícím pravém předloktí pomocí pásové míry s přesností 
měření 0,5 cm.  

  

obvod stehna stř. 

Obvod stehna střední je označován jako poloviční vzdálenost mezi 
trochanterem (chocholík) a laterálním epikondylem femuru. Měřilo 
se ve vzpřímeném stoji, kdy nohy byly lehce od sebe v mírném 
rozkročení, na pravém stehně pomocí pásové míry s přesností 
měření 0,5 cm. 

  

výška kotníku  

Výška hrotu vnitřního kotníku (malleolus medialis) je vzdálenost 
sphyrionu (sph) od země. Měření jsme prováděli na pevném 
povrchu a ve vzpřímeném stoji na pravém kotníku pomocí 
upraveného měřidla s přesností na 0,5 cm.  

  

výška v sedě 

Výška v sedě je vertikální vzdálenost vertexu (v) od plochy na 
které proband sedí. Hlava se nacházela v rovnovážné poloze, 
vyšetřovaný se díval přímo před sebe. Trup byl vzpřímen, stehna 
podepřena po celé délce, kolena ohnuta v pravém úhlu. Měření 
bylo prováděno pomocí antropometru s přesností měření na 1 cm.  

  

délka předloktí 

Délka předloktí je přímá vzdálenost bodu radiale (r) od bodu 
stylion (sty). Vzdálenost jsme měřili v předpažení na pravé horní 
mírně pokrčené končetině pomocí pelvimetru s přesností měření na 
0,5 cm.  
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délka paže 
Délka paže je přímá vzdálenost bodu akromiale (a) od bodu radiale 
(r). Měření jsme prováděli na volně visící končetina na pravé 
straně těla pomocí pelvimetru s přesností měření 0,5 cm.  

  

délka ruky 

Délka ruky je přímá vzdálenost bodu ležícího uprostřed na spojnici 
bodů stylion (sty) a bodu daktylion (da) na konci prostředního 
prstu. Vzdálenost jsme měřili v předpažení na pravé horní mírně 
pokrčené končetině pomocí pelvimetru s přesností na 0,5 cm. 

  

délka stehna 

Délka stehna je přímá vzdálenost bodu trochanterior (tro) od bodu 
tibiale (ti) na zevní straně kolenního kloubu, respektive dolní 
končetiny. Měřilo se ve vzpřímeném stoji, s pažemi podél těla na 
pravé dolní končetině. Pro stanovení tělesného rozměru jsme 
použili pelvimetr s přesností měření 0,5 cm. 

  

délka bérce 

Délka bérce je přímá vzdálenost bodu tibiale (ti) a bodu sphyrion 
(sph). Měření jsme prováděli ve vzpřímeném stoji přednožným 
pravou, abychom měli přístup k vnitřní straně bérce. Pro samotné 
měření jsme použili pelvimetr s přesností měření 0,5 cm.  

  

obvod paže max. 

Maximální obvod paže měříme v místě s nejvíc vyvinutou 
svalovou hmotou, tedy v nejsilnějším místě mezi bodem akromiale 
(a) a olecranon ulnae. Měřilo se ve vzpřímeném stoji na volně 
visící pravé končetině pomocí pásové míry s přesností 0,5 cm.  

  

obvod paže min. 

Minimální obvod paže měříme v neužším místě, tedy v prostoru 
mezi bodem akromiale (a) a olecranon ulnae s nejméně vyvinutou 
svalovou hmotou, blíže k loketnímu kloubu. Měřilo se ve 
vzpřímeném stoji na volně visící pravé končetině pomocí pásové 
míry s přesností 0,5 cm. 

  

obvod zápěstí 

Obvod zápěstí neboli minimální obvod předloktí měříme 
v nejužším místě, nad procesi styloidei. Měřilo se ve vzpřímeném 
stoji na pravé mírně pokrčené končetině pomocí pásové míry 
s přesností 0,5 cm.  

  

obvod hrudníku stř. 

Střední obvod hrudníku se měří přes mesosternale, kdy míra 
probíhá vzadu těsně pod úhly lopatek, vpředu u chlapců těsně pod 
prsními bradavkami a u žen přes mesosternale. Měření jsme 
prováděli ve vzpřímeném stoji, horní končetiny volně visely podél 
těla,  pomocí pásové míry s přesností na 0,5 cm.  

  

obvod břicha 
Obvod břicha měříme ve výši pupku neboli v bodě omphalion. 
Opět jsme měřili ve vzpřímeném stoji pomocí pásové míry 
s přesností měření 0,5 cm.  

  

obvod lýtka 

Obvod lýtka měříme v místě největšího vytvoření dvojhlavého 
lýtkového svalu (m. gastrocnemius). Proband seděl na lavici, kdy 
lýtko bylo uvolněné a svíralo se stehnem pravý úhel. Měřili jsme 
na pravé dolní končetině pomocí pásové míry s přesností 0,5 cm.  

  

obvod kotníku 

Obvod kotníku měříme po obvodu bérce v místě kotníku nebo 
těsně nad ním (v oblasti bodu sphyrion). Proband seděl na lavici a 
celou plosku nohy měl v kontaktu se zemí. Měřili jsme pravou 
dolní končetinu pomocí pásové míry s přesností 0,5 cm.  

  

šířka hrudníku transv. 

Transverzální šířka hrudníku se měří ve výši mesosternale (mst). 
Měření probanda jsme prováděli ve vzpřímeném stoji, horní 
končetiny volně visely podél těla. Měřidlo, respektive ramena 
pelvimetru jsme lehce přitlačili na žebra. Hrudník byl v normální 
poloze.  

  

šířka humeru 

Šířka dolní epifýzy humeru neboli biepikondylární šířka je přímá 
vzdálenost bodů nejvíce od sebe vzdálených na epicondylus 
medialis a lateralis. Předloktí a paže svírá pravý úhel. K měření 
jsme použili modifikované posuvné měřidlo s přesností 0,5 cm.  
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šířka femuru 

Šířka dolní epifýzy femuru neboli biepikondylární šířka je přímá 
vzdálenost bodů nejvíce od sebe vzdálených na epicondylus 
medialis a lateralis. Dolní končetina je při měření v koleni ohnutá 
do pravého úhlu. K měření jsme použili modifikované posuvné 
měřidlo s přesností 0,5 cm. 

3.2.2 Stanovení biologické zralosti pomocí proporcionálního věku 

Proporcionální věk neboli metoda proporcionality je založena na základě měnící 

se proporcionality lidského těla vzhledem k věku jedince. Dalo by se říci, že určité fázi 

vývoje odpovídá určitý poměr jednotlivých částí těla. Pro účely diplomové práce 

využijeme a dále budeme aplikovat metodu dle Brauera (In Riegerová, Sedlak, 1996; 

Kutáč, 2009; Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006), která hodnotí a hovoří o indexu 

vývoje stavby těla, též zvaný KEI.  

� Pro stanovení hodnoty KEI jsme nejprve pečlivě změřili pět somatických 

antropometrických rozměrů (tab. 4).  

� Z tělesné hmotnosti a tělesné výšky jsme stanovili tzv. Rohrerův index (RI), 

který dle Kutáče (2009) udává hmotnostně výškovou proporcionalitu a je 

také nazýván index tělesné plnosti.  
 

RI  =  

 

� Na základě RI jsme provedli korekci tělesných obvodů. U chlapců se jednalo 

o korekci dvojnásobného maximálního obvodu předloktí a středního obvodu 

stehna u dívek (příl. 4).  

� K souhrnnému výpočtu také potřebujeme určit a vypočítat tzv. střední šířku 

(SŠ), která vychází z následující rovnice.  

 

SŠ  =  

 

� Pro finální výpočet KEI jsme příslušné hodnoty dosadili do vzorce, viz. níže. 

 

 KEI (ch) =  

  

 KEI (d) =  
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Výpočet hodnoty KEI je možné provést pomocí sofistikovaného počítačového 

programu ANTROPO verze 2000.2. Pro svou náročnost jsme program využili pouze 

jako ověření správnosti. Samotný výpočet jsme provedli pomocí funkcí v programu 

Microsoft Excel, verze 2002. Získané výsledné hodnoty KEI jsme porovnali s českým 

normativem chlapců a dívek 6–17 let dle Riegerové, Sedlaka, Kopeckého (2004) a na 

základě těchto tabulkových hodnot, respektive indexu proporcionality pro chlapce (tab. 

8) a dívky (tab. 9) byla stanovena biologická zralost jedinců čili biologická akcelerace, 

průměrnost či retardace, vycházející z ± 12 měsíční diferenciace.  

Tab. 8 Index vývoje stavby těla (KEI) - chlapci (Riegerová, Sedlak, Kopecký, 2004) 

věk ͞x s diferenciace ± 12 měsíců 
10,00 - 10,99 0,69 0,04 0,67 - 0,72 
11,00 - 11,99 0,72 0,06 0,69 - 0,74 
12,00 - 12,99 0,74 0,05 0,72 - 0,80 
13,00 - 13,99 0,80 0,06 0,74 - 0,84 
14,00 - 14,99 0,84 0,07 0,80 - 0,87 
15,00 - 15,99 0,87 0,04 0,84 - 0,89 

Tab. 9 Index vývoje stavby těla (KEI) - dívky  (Riegerová, Sedlak, Kopecký, 2004) 

věk ͞x s diferenciace ± 12 měsíců 
10,00 - 10,99 0,74 0,07 0,70 - 0,78 
11,00 - 11,99 0,78 0,07 0,74 - 0,81 
12,00 - 12,99 0,81 0,07 0,78 - 0,84 
13,00 - 13,99 0,84 0,07 0,81 - 0,87 
14,00 - 14,99 0,87 0,07 0,84 - 0,91 
15,00 - 15,99 0,91 0,06 0,87 - 0,92 

Pro přehlednější interpretaci výsledků jsme převedli výsledné hodnoty KEI na 

roky, prostřednictvím regresních rovnic dle Šelingerové (1992) (tab. 10). Samotným 

přepočtem jsme získali číselné vyjádření biologického věku, tedy skutečnou hodnotu 

BV, kterou využijeme pro srovnání či stanovení rozdílů mezi oběma metodami 

biologického věku a též pro porovnání s chronologickým věkem. 

Tab. 10 Regresní rovnice pro přepočet KEI na roky, x=hodnota KEI, y=vyjádřený biologický věk 
(Šelingerová, 1992) 
 

věk chlapci dívky 
10,00 - 10,99 y = -1,20227 + 16,18123.x y =  0,44727 + 13,25479.x 
11,00 - 11,99 y = -0,18425 + 15,74803.x y =  1,75944 + 11,96809.x 
12,00 - 12,99 y =  0,13738 + 15,97444.x y =  2,11852 + 12,34568.x 
13,00 - 13,99 y =  2,14917 + 13,81216.x y =  3,85565 + 10,93560.x 
14,00 - 14,99 y =  2,07328 + 14,36782.x y =  3,82190 + 11,73403.x 
15,00 - 15,99 y =  1,50625 + 15,62500.x y =  3,60846 + 12,69394.x 
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3.2.3 Stanovení biologické zralosti pomocí teoretického kostního věku 

Teoretický kostní věk je stanoven matematickým vyjádřením odvozených 

koeficientů regresních rovnic, které jsou vytvořené na základě konvenční radiografické 

metody. V diplomové práci budeme aplikovat metodu teoretického kostního věku I 

(Teor. KV I) a  také zkrácenou metodu teoretického kostního věku II (Teor. KV II) dle 

(Šelingerová, Šelinger, 2005a, 2005b).  

� Pro určení teoretického kostního věku jsme nejprve pečlivě a dle 

standardizovaných metod změřili celkem 21 somatických rozměrů (tab. 6). 

� Do výpočtu u dívek je zahrnuta položka chronologický věk, který jsme 

převedli na věk desetinný. Podrobný popis převedou je uveden v kapitole 4.3. 

� Teoretický věk je vytvořen na základě dosazení příslušných hodnot a 

koeficientů do rovnice lineární regrese, kdy odhadujeme hodnotu závislého 

znaku (y) na základě znalosti jiných nezávisle proměnných veličin (x, a, b).  

y = a + b1x1 + b2x2 +…+ bnxn  

y = hodnota závislé proměnné 
a = konstanta 
b = regresní koeficient 
x = hodnota nezávislé proměnné 

� Jednotlivé regresní koeficienty a konstanty pro odhad teoretického kostního 

věku jsou uvedeny v tabulce výše (tab. 3 a tab. 4).  

3.3 Převod chronologického věku na desetinný věk 

Chronologický neboli kalendářní věk, který je stanoven dle data narození je 

jakési číselné vyjádření aktuálního věku, kde rozhodujícím a jediným faktorem je právě 

datum narození jedince. Pro usnadnění či další matematické operace je vhodné 

chronologický věk převést na desetiny roku pomocí dekadického vyjádření. Převod 

spočívá v tom, že jednotlivým dnům v měsíci i měsícům samotným odpovídá určité 

desetinné číslo z tabulky (příl. 5), kde následně vybereme hodnotu, která odpovídá datu 

výpočtu či antropometrickému měření a datu narození jedince. Rozdílem obou hodnot 

získáme desetinný věk ke dni měření.  
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3.4 Statistické metody zpracování dat 

3.4.1 Míry polohy 

Aritmetický pr ůměr 

Statistická veličina definována jako součet všech naměřených hodnot v určitém 

souboru a jeho vydělením celkovým počtem naměřených hodnot. Aritmetický průměr 

považujeme za poměrně spolehlivou a nejběžnější číselnou hodnotu. Magnelo, Loon 

(2010) konstatují, že v případě jsou-li některé hodnoty buď velmi nízké nebo naopak o 

velmi vysoké hodnotě, bude průměrná hodnota podstatně zkreslena. Což považujeme za 

negativní vlastnost u jinak hojně používané statistické veličině.  

Medián 

Hodnota, která dělí výběr na dvě stejně velké části na spodní polovinu (50 %) a 

horní polovinu (50 %). U stanovení mediánu hraje roli počet prvků v souboru. Medián 

lze snadno naleznout u lichého počtu hodnot, kde je jím prostřední hodnota. U sudého 

počtu hodnot se rovná průměru dvou středních skórů. Výhodou mediánu oproti průměru 

dle Zvárové (2011) je, že není ovlivněn velmi malými nebo velkými hodnotami 

v souboru, tedy extrémními hodnotami.  

3.4.2 Míry variability 

Variační rozpětí 

Variační rozpětí neboli variační šíře je rozdíl mezi nejvyšší (maximální) a 

nejnižší (minimální) naměřenou hodnotou. Tato základní míra rozptýlení není příliš 

přesnou charakteristikou sledované numerické proměnné, jedná se spíše o hrubou 

charakteristiku a dle Zvárové (2011) má nevýhodu v tom, že závisí na extrémních 

hodnotách, takže může poskytnout velmi zavádějící obrázek a nevysvětluje nic o tom, 

jak se chovají hodnoty uvnitř souboru.  

R = xmax - xmin  

xmax  = největší hodnota souboru 
xmin  = nejmenší hodnota souboru 
 

Směrodatná odchylka 

Ukazuje, jak široce nebo úzce se rozprostírají hodnoty určitého souboru dat a 

nakolik se každá jednotlivá hodnota odchyluje od (aritmetického) průměru. Chráska 
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(2006) uvádí, že směrodatná odchylka je nejčastěji používanou mírou variability pro 

data získána intervalovým nebo poměrovým měřením. Měříme ji jako druhou 

odmocninu průměru druhých mocnin odchylek (Magnelo, Loon, 2010). Čím je 

odchylka menší (vůči aritmetickému průměru), tím jsou hodnoty blíže k průměru a 

dochází k malé variabilitě. Velká odchylka signalizuje široké rozptýlení od průměru a 

tím i velkou variabilitu souboru. 

 

s =  

 
 

s2  = rozptyl 
 

3.4.3 Testy korelace 

Pearsonův korelační koeficient 

Pearsonův korelační koeficient je možno definovat jako poměr kovariance a 

součinu směrodatných odchylek obou proměnných. Nabývá hodnot od –1 do 1. 

Hodnota 0 vypovídá o statistické nezávislosti obou proměnných, hodnota 1 (respektive 

–1) vypovídá o naprosté závislosti proměnných (Chráska, 2006). Čím více se získané 

hodnoty přibližují 1 nebo –1, tím je vztah proměnných těsnější. Pro použití tohoto 

koeficientu je nutné dle Chrásky (2006) dodržet tři podmínky a takové, že data musí být 

metrická (intervalová, poměrová), regresní čára musí být přímka a základní soubor musí 

mít dvojrozměrné normální rozložení, též známo jako Gaussovo rozdělení. 

 

r  =   

 

sxy  = kovariance proměnných X a Y 
sx  = směrodatná odchylka proměnné X 
sy  = směrodatná odchylka proměnné Y 

 

Parciální korelace 

Do výpočtu korelace dvou proměnných veličin může vstupovat několik dalších 

proměnných, které můžou korelaci do jisté míry ovlivnit a výsledek zkreslit. Snahou 

parciální korelace je tedy eliminovat vliv dalších veličin, v případě diplomové práce se 

jedná o eliminaci pohlaví a chronologického věku. Pecáková (2011) uvádí, že parciální 

korelaci lze interpretovat jako stupeň intenzity lineární závislosti mezi uvažovanou 
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dvojicí veličin při eliminování vlivu dalších pozorovaných proměnných. Hendl (2009) 

udává, že parciální koeficient měří sílu vztahu proměnných X, Y po vyloučení parametru 

Z. Hodnoty parciálního korelačního koeficientu leží v intervalu od –1 do 1.  

3.4.4 Testy věcné a statistické významnosti 

Koeficient ω2  

Koeficient vyjadřuje procentuální podíl z celkové variance, který vysvětluje vliv 

faktoru na sledovaný efekt, doplněk do 100 % vysvětlují ostatní faktory. Jednou z jeho 

hlavních výhod je, že nezávisí na rozsahu výběru n a naopak jednou z hlavních nevýhod 

je závislost statistické významnosti na n (Blahuš, 2000). Dle Sigmunda (2012) je jedním 

z prvních koeficientů „effect size“, který umožňuje kvantifikaci síly statistické asociace 

u sledovaných zdrojů odchylek.  

ω2  ≥ 0,14  → velký efekt 
ω2 ϵ (0,06 – 0,14)  → střední efekt 
ω2 ϵ (0,01 – 0,06)  → malý efekt 

 

Cohenovo d 

Lze uplatnit při hodnocení efektu mezi dvěma nezávislými proměnnými. 

Praktický význam dle Hendla (2009) spočívá v tom, že rozdíly se standardizují pomocí 

směrodatné odchylky, tím se dosáhne toho, že se mohou srovnávat odchylky v působení 

intervencí a ošetření, které byly měřeny úplně jinými prostředky. Dle Budíkové a kol. 

(2010) je Cohenův koeficient ukazatel praktické důležitosti, který je rozdělen mezi 

výběrovými průměry.  

d  ≥ 0,80  → velký efekt 
d ϵ (0,50 – 0,80)  → střední efekt 
d ϵ (0,20 – 0,50)  → malý efekt 

 

Studentův t-test 

Studentův t-test je jedním z nejznámějších statistických testů významnosti pro 

metrická data (Chráska, 2006). V diplomové práci jsme použili dvouvýběrový t-test, 

který slouží k porovnání střední hodnoty jedné skupiny se střední hodnotou jiné skupiny. 

Mezi předpoklady dvouvýběrového t-testu patří normalita každého z obou výběru a 

stejný rozptyl v obou výběrech. Porušení těchto předpokladů mívá jen malý vliv na 

výsledek (Anděl, 2003).  
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3.4.5 Zpracování dat 

Celá práce je kompletně zpracována v textovém procesoru Microsoft Word, 

který je součástí softwaru Microsoft Office verze 2002. Bodové a výsečové grafy byly 

vytvořeny v programu Microsoft Excel verze 2002. Statistické zpracování dat jsme 

prováděli pomocí softwaru StatSoft STATISTICA trial verze 12, v němž jsme 

zpracovali všechny statistické data, vytvořili histogramy a krabicové grafy, ověřili 

statistickou významnost a vypočítali parciální korelaci. Pro složitější výpočty, jako 

například index KEI nebo teoretický kostní věk, jsme využili funkcí v programu 

Microsoft Excel. Pro ověření správnosti výsledku KEI jsme použili antropologický 

software ANTROPO verze 2000.2. 

O zpracování dat i o struktuře diplomové práce jsme před samotnou realizací 

antropometrického měření informovali prostřednictvím informovaného souhlasu (příl. 2) 

rodiče, respektive zákonné zástupce a seznámili je s cílem tohoto projektu. Později jsme 

od etické komise UK FTVS v Praze získali schválení, respektive povolení uskutečnit 

samotné antropometrické měření, které je uvedeno jako příl. 1.  

 



  49 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Hodnocení biologické zralosti na základě proporcionálního věku - KEI 

Biologickou zralost jedinců jsme stanovili pomocí metody proporcionality, která 

je založena na indexu vývoje stavby těla - KEI. Hodnoty KEI u souboru chlapců a dívek 

(tab. 11) ukazují, že jsou relativně vyrovnané. Největší rozdíl je vidět u statistické 

veličiny Max u souboru dívek, vyjadřující maximální hodnotu souboru, KEI = 0,93. 

Minimální hodnota v celém souboru je nalezena u souboru chlapců, KEI = 0,62. Tyto 

uvedené hodnoty jsou nejodlehlejší u celého souboru jedinců. Z krabicového grafu (obr. 

14) výsledných hodnot KEI je patrná mírně větší variabilita a diference u souboru dívek, 

kde se index pohybuje v rozmezí 0,93–0,65 KEI. U souboru chlapců je variabilita nižší, 

matematicky o 0,02 KEI a rozmezí je tedy 0,88–0,62 KEI.  

Tab. 11 Hodnoty indexu KEI 

 

 

 

 

Obr. 14 Krabicový graf indexu KEI 

 

statistická veličina 
chlapci 
(n = 38) 

dívky 
(n = 22) 

͞x 0,75 0,76 
Me 0,74 0,76 
SD 0,07 0,06 
Max 0,88 0,93 
Min 0,62 0,65 
R 0,26 0,28 
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Výsledné hodnoty KEI jsme porovnali s tabulkovými hodnotami ± 12 měsíční 

diferenciace, vycházející z českého normativu pro chlapce (tab. 8) a dívky (tab. 9), které 

jsou vytvořené na základě studie Riegerové, Sedlaka, Kopeckého (2004). Hodnocením 

indexu proporcionality jsme získali biologickou vyspělost všech jedinců, respektive 

biologickou akceleraci, průměrnost či retardaci. Z výsledků (tab. 12) je zřejmé, že u 

souboru chlapců výrazně převládají dva stupně biologického vývoje, tedy retardace a 

průměrnost. Poměr biologicky retardovaných vůči průměrným jedincům činí 19:16. 

Počet biologicky akcelerovaných chlapců je malý, jsou to pouze 3 jedinci. U souboru 

dívek je poměr mezi retardovanými a průměrnými jedinci 13:6 a jednoznačně zde 

převládá stupeň biologické retardace. Počet biologicky akcelerovaných dívek je stejně 

jako u chlapců malý, také pouze 3 jedinci. Lze tedy říci, že u souboru dívek i chlapců 

převládá biologická retardace nad průměrem i akcelerací. Z toho se dá patřičně vyvodit i 

biologická struktura celého souboru. Celkový poměr mezi biologickou retardací, 

průměrem a akcelerací činí 32:22:6 (obr. 15). Vyjádříme-li poměr procentuálně, vidíme 

nadpoloviční zastoupení biologické retardace 53:37:10. Na základě předložených 

výsledků hypotézu H1 přijímáme.  

Tab. 12 Vyhodnocení biologické vyspělosti - KEI 

 
 

Obr. 15 Biologická vyspělost u celého souboru - KEI 

počet jedinců % stupeň biologického 
vývoje chlapci 

(n = 38) 
dívky  
(n = 22) 

soubor 
(n = 60) 

chlapci 
(n = 63,3) 

dívky 
(n = 36,7) 

soubor 
(n = 100) 

akcelerace 3 3 6 8 14 10 
průměr 16 6 22 42 27 37 
retardace 19 13 32 50 59 53 
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Výsledky KEI indexu jsme pro lepší interpretaci dat převedli pomocí regresních 

rovnic (tab. 10) dle Šelingerové (1992) na roky, respektive na měsíce. Je nutné si 

uvědomit, že rovnice jsou pouze matematickým převodem na základě průměrného 

populačního souboru, tudíž výsledky přepočtu musíme brát rezervovaně. Na druhou 

stranu doposud neexistuje jiný účelný převod KEI indexu na číselnou hodnotu 

biologického věku, proto převod považujeme za platný. Z tabulkových hodnot (tab. 13) 

u souboru chlapců vidíme, že rozdíl středních hodnot mezi CHV a BV se nachází v 

oblasti biologické retardace a činí -0,75 roku. Diference maximální hodnoty je 0,80 

roku a diference minimální hodnoty u chlapců je -3,27 roku, což je zároveň maximální 

rozdíl mezi chronologickým a biologickým věkem u celého souboru. Celkové variační 

rozpětí u chlapců dosahuje hodnoty 4,07 roku (obr. 16). U souboru dívek je rozdíl 

středních hodnot -1,00 roku. Maximální rozdíl hodnot je 0,34 roku a minimální rozdíl 

věků činí -2,59 roku, což je také zároveň největší rozdíl mezi CHV a BV u souboru 

dívek. Variační rozpětí u dívek je menší než u chlapců a jeho hodnota je 2,93 roku (obr. 

17). Na uvedených grafech (obr. 16, 17) můžeme zřetelně vidět, že soubor chlapců 

oproti souboru dívkám vytváří kompaktnější celek (kromě jedné výrazně odlehlé 

hodnoty), který se více přibližuje svým středním hodnotám. Lze tvrdit, že soubor 

chlapců má menší variabilnost než soubor dívek.  

Tab. 13 Diference mezi proporcionálním a chronologickým věkem  

 

 

 

veličina chronologický věk KEI 
diference 

(KEI - ch.v.) 
 

diference 
(měsíce) 

͞x 13,15 12,28 -0,87 -10,5 
Me 13,16 12,37 -0,75 -9 
SD 1,21 1,34 0,81 9,5 
Max 15,34 14,79 0,80 9,5 
Min 11,10 9,58 -3,27 -39 ch

la
pc

i (
n 

=
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8
) 

R 4,24 5,21 4,07 48,5 
      

͞x 12,34 11,39 -0,95 -11,5 
Me 12,53 11,32 -1,00 -12 
SD 1,04 1,16 0,81 9,5 
Max 14,36 14,03 0,34 4 
Min 10,92 9,06 -2,59 -31 
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R 3,44 4,96 2,93 35 



  52 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 16 Diference mezi proporcionálním a chronologickým věkem u souboru chlapců 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 17 Diference mezi proporcionálním a chronologickým věkem u souboru dívek 

U stanovení biologického věku pomocí metody proporcionality se setkáváme 

s výpočtem Rohrerova indexu. Považujeme ho za poměrně přínosný údaj a může nám 

posloužit jako orientační kritérium. Rohrerův index je poměr tělesné hmotnosti a tělesné 

výšky a udává tedy hmotnostně výškovou proporcionalitu jedince. Riegerová, Sedlak 

(1998) konstatují, že u štíhlých jedinců (RI < 1,06) a u dětí v pubertálním růstovém 

výšvihu je třeba počítat s větším rozdílem mezi věkem chronologickým a 

proporcionálním, než odpovídá skutečnosti. Myslíme si, že pro účel diplomové práce 

jsou data dostačující (tab. 14), nemají vliv na výsledky a proto se nebudeme skutečností 

nikterak zabývat a data korigovat. V celém našem souboru bylo nalezeno 6 případů, kde 

se hodnota RI dostala pod 1,06. Srovnáme-li střední hodnoty RI s průměrnými 

hodnotami dle Bláhy, Vignerové a kol. (1999) můžeme vidět u souboru chlapců větší 

výsledek indexu (1,23) než průměrná populace (1,17). U souboru dívek se střední 
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hodnota (1,19) rovná populačnímu průměru (1,19). Z uvedených skutečností tedy plyne, 

že soubor dívek je z hlediska hmotnostně výškové proporcionality srovnatelný 

s průměrnou populací, soubor chlapců vykazuje vyšší hmotnostně výškovou 

proporcionalitu než průměrné hodnoty.  

Tab. 14 Hodnoty Rohrerova indexu 

 

 

 

 

 

4.2 Hodnoceni biologické zralosti na základě Teor. KV I a porovnání s KEI  

Druhá metoda stanovení biologického věku v diplomové práci je založena na 

konvenčním radiografickém snímkování levé ruky a následně vytvořených regresních 

rovnic, respektive odvození koeficientů regresních rovnic, kde jsme dosazením všech 

antropometrických údajů získali matematicky vyjádřený teoretický kostní věk. Jelikož 

je metoda založena celkem na 21 somatických parametrech, předpokládali jsme větší 

přesnost stanovení biologického věku oproti metodě proporcionality. Celkové výsledky 

(tab. 15) nás relativně překvapily. Na první pohled jsou již vidět podstatné rozdíly mezi 

chlapci a dívkami. U souboru chlapců je střední hodnota 16,52 roku a u souboru dívek 

14,34, což činí rozdíl 2,18 roku. Jsou zde také patrné extrémně odlehlé hodnoty. U 

souboru chlapců je tato maximální hodnota 23,46 roku a zároveň představuje 

nejodlehlejší hodnotu celého souboru. U souboru dívek je maximální hodnota nižší než 

u chlapců, ale i přesto je velice vysoká a činí 20,05 roku. Nejmenší hodnota souboru je 

u skupiny dívek a její hodnota je 9,60 roku.  

Tab. 15 Hodnoty biologického věku na základě Teor. KV I 

 

 

 

 

statistická veličina 
chlapci 
(n = 38) 

dívky 
(n = 22) 

͞x 1,24 1,23 
Me 1,23 1,19 
SD 0,14 0,14 
Max 1,50 1,50 
Min 0,97 0,99 
R 0,52 0,51 

statistická veličina 
chlapci 
(n = 38) 

dívky 
(n = 22) 

͞x 16,85 14,52 
Me 16,52 14,34 
SD 2,87 2,65 
Max 23,46 20,05 
Min 12,13 9,60 
R 11,33 10,46 
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Krabicový graf pro hodnoty Teor. KV I (obr. 18) ukazuje, jak jsou hodnoty 

v souboru rozptýleny. Variační rozpětí je u chlapců větší a má hodnotu 11,33 roku, u 

dívek pak dosahuje hodnoty 10,46 roku. Lze říci, že soubor dívek má menší variabilitu 

dat než soubor chlapců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Krabicový graf pro hodnoty Teor. KV I 

Abychom mohli vyjádřit stupeň biologické vyspělosti a dále porovnat hodnoty 

Teor. KV I s hodnotami KEI, použili jsme ± 12 měsíční diferenciaci, pomocí které 

získáme stupeň biologické vyspělosti. Rozdílem mezi chronologickým a teoretickým 

kostním věkem tedy získáme určitý stupeň vyspělosti a to buď akceleraci, průměr či 

retardaci (tab. 16). Soubor chlapců je jednoznačně akcelerovaný se vzájemným 

poměrem vůči průměrným jedincům 32:6. Žádný chlapec není biologicky retardovaný. 

U souboru dívek je situace obdobná, kde převládá biologická akcelerace s poměrem 

vůči průměru 14:3. U dívek se vyskytuje i biologická retardace, ale pouze u 3 případů. 

Můžeme konstatovat, že soubor jedinců je převážně akcelerovaný. Celkový poměr mezi 

Tab. 16 Vyhodnocení biologické vyspělosti - Teor. KV I 

počet jedinců % stupeň biologického 
vývoje chlapci 

(n = 38) 
dívky  
(n = 22) 

soubor 
(n = 60) 

chlapci 
(n = 63,3) 

dívky 
(n = 36,7) 

soubor 
(n = 100) 

akcelerace 32 14 46 84 64 77 
průměr 6 5 11 16 23 18 
retardace - 3 3 - 13 5 
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biologickou retardací, průměrem a akcelerací činí 46:11:3 (obr. 19). Na základě 

procentuálního vyjádření je velikost biologické akcelerace 77 %. Procentuální poměr 

mezi jednotlivými stupni biologického vývoje je 77:18:5.  

 

Obr. 19 Biologická vyspělost u celého souboru - Teor. KV I 

Jeden z hlavních úkolů a cílů této práce je posoudit, respektive porovnat dvě 

metody stanovující biologický věk, tedy určit jejich vzájemný rozdíl. Výsledky nás 

překvapily, jelikož hodnoty Teor. KV I jsou podstatně vyšší než jsme očekávali i než 

samotné hodnoty indexu KEI. Výsledky ukazují (tab. 17) velkou rozdílnost obou metod. 

Vyhodnocení na základě středních hodnot u souboru chlapců mezi Teor. KV I a KEI 

činí rozdíl 3,95 roku. Zajímavý údaj je o diferenci maximálních hodnot, který je u 

chlapců 10,95 roku a minimální hodnota činí 1,13 roku. Variační rozpětí rozdílu mezi 

oběma metodami je 9,83 roku, což je velmi vysoké rozpětí hodnot. U souboru dívek je 

rozdíl středních hodnot 2,99 roku a je tedy menší než u chlapců. Maximální rozdíl je 

podobný jako u chlapců 10,28 roku, minimální rozdíl nabývá zápornou číselnou 

hodnotu -2,16 roku a znamená, že výsledek KEI je větší než Teor. KV I. Variační 

rozpětí u souboru dívek dosahuje extrémních hodnot a jeho hodnota je 12,43 roku. Na 

grafech (obr. 20, 21) je dobře vidět rozpětí všech hodnot. Soubor dívek se svými 

výsledky se více přibližuje hodnotám indexu KEI, ale také se prezentuje více odlehlými 

hodnotami než soubor chlapců, který je převážně v oblasti biologické akcelerace. 

Všechny hodnoty Teor. KV I se příliš moc vzdalují jednak od chronologického věku a 

jednak od výsledku indexu KEI, tedy od metody proporcionality. 

Příčiny těchto velkých rozdílů můžeme hledat buď na naší straně nebo na straně 

autora metody. Vyloučil bych chybu antropometrického měření, jelikož jsme používali  
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Tab. 17 Diference mezi Teor. KV I a metodou proporcionality - KEI 

Obr. 20 Diference mezi Teor. KV I a metodou proporcionality - KEI u souboru chlapců 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Diference mezi Teor. KV I a metodou proporcionality - KEI u souboru dívek 
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standardní metody a postupy, ale i standardizované měřící pomůcky. Abychom 

eliminovali a předešli právě chybě měření, několikrát jsem si vyzkoušel změřit všechny 

potřebné tělesné rozměry a tím si osvojil postup měření. Navíc mám s měřením 

zkušenosti již z bakalářské práce. Tudíž velkou chybu měření bychom zamítli. 

Odvozené koeficienty z regresních rovnic byly vytvořené a vycházejí ze souboru 30 

chlapců a 30 dívek, což je relativně malý počet probandů pro vytvoření nového 

matematického převodu, který vyjadřuje BV. Malý počet probandů tedy může mít 

zásadní vliv na hodnotu koeficientů a při přepočtu může dojít ke zkreslení biologického 

věku. Další příčinou může být samotná testovaná populace dětí, kdy při vytváření 

koeficientu byly do výpočtu zahrnuty dle Šelingerové, Šelingera (2005a, 2005b) děti. 

Neuvádí zde žádné jiné specifikum měřeného souboru, tudíž předpokládáme, že se 

jednalo o průměrné nejspíše nesportující děti. Naproti tomu náš soubor dětí byl tvořen 

sportujícími jedinci, konkrétně plavci. Situace může být i opačná a to, že koeficienty 

byly vytvořeny u skupiny výkonnostních sportovců a náš soubor nebyl dostatečně 

výkonnostně zdatný. A jak víme, mezi sportujícími a nesportujícími dětmi se můžou 

objevit veliké rozdíly, které se mohly odrazit právě při tvorbě koeficientů. Domníváme 

se, že velkou rozdílnost výsledků BV lze hledat právě v předložených příčinách.  

Na základě teorie jsme předpokládali, že rozdíl mezi Teor. KV I a 

proporcionálním věkem - KEI nebude větší než jeden rok. To se nepotvrdilo, tudíž 

hypotézu H2 považujeme za nepotvrzenou a zamítáme ji. Dále jsme předpokládali, že 

diference průměrných hodnot mezi Teor. KV I a proporcionálním věkem - KEI bude u 

dívek menší než u chlapců. U souboru chlapců průměrná hodnota činí 4,56 roku, u 

dívek pak 3,13 roku. Stanovenou hypotézu H3 potvrzujeme.  

4.2.1 Korelace mezi Teor. KV I a KEI 

Vzájemný vztah mezi Teor. KV I a proporcionálním věkem, vyjádřený pomocí 

indexu KEI jsem stanovili pomocí parciální korelace, která je postavena na bázi 

Pearsonova korelačního koeficientu. Parciální korelací jsme eliminovali a odfiltrovali 

především vliv pohlaví a chronologického věku. Abychom mohli použít Pearsonovu 

korelaci, museli jsme dodržet několik podmínek. Vzájemnou lineární závislost, hodnoty 

musí mít normální Gaussovo rozložení a použitá data musí mít metrický charakter. 

Linearitu dat jsme ověřili pomocí bodového grafu, kterým jsme proložili spojnici trendů. 

Normální dvojrozměrné rozložení jsme ověřili pomocí histogramu s proloženou 
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Gaussovou křivkou a opticky jsme posoudili, zda lze data považovat za normální či 

nikoliv. Spojnice trendů vložená do grafu hodnot (obr. 22), tedy Teor. KV I a KEI, 

vykazuje lineární závislost, tudíž podmínku linearity považujme za splněnou. Na 

histogramech pro KEI a Teor. KV I (obr. 23, 24) vidíme rozložení dat, kde distribuční 

křivka odpovídá normálnímu rozložení a tedy splňujeme i podmínku normality.  

Obr. 22 Lineární závislost mezi Teor. KV I a indexem KEI 

Obr. 23 Normální Gaussovo rozdělení - Teor. KV I 

Obr. 24 Normální Gaussovo rozdělení - KEI 
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Výsledek těsnosti vztahu mezi Teor. KV I a indexem KEI, vyjádřen pomocí 

parciální korelace vyšel 0,39 (tab. 18). Hodnota výsledku dokazuje, že vzájemná těsnost 

obou metod je dle De Vaus (2002) (tab. 19) střední až podstatná. Kladný výsledek 

korelace mezi proměnnými znamená pozitivní závislost, tedy závislost přímou tzn., že 

větším hodnotám jedné proměnné odpovídají větší hodnoty druhé proměnné a opačně.  

Hypotézou H4, kde jsme předpokládali vzájemnou souvislost, respektive vztah 

mezi proporcionálním a teoretickým kostním věkem, který bude hodnocen korelačním 

koeficientem větší než | 0,6 |, docházíme k závěru, že hypotéza H4 se nepotvrdila a 

tudíž ji zamítáme. Lze konstatovat, že výsledek korelace mezi dvěma metodami 

stanovení biologického věku dosahuje pouze střední závislosti přičemž individualizace 

a variabilita vlastností člověka se jednoznačně odrazila v přesnosti a vhodnosti.  

Tab. 18 Výsledek parciální korelace - KEI vzhledem k Teor. KV I 

Tab. 19 Velikost korelačních koeficientů (Da Vaus, 2002) 

hodnota korelace v absolutní hodnotě interpretace souvislosti 
0,01 – 0,09 
0,10 – 0,29 
0,30 – 0,49 
0,50 – 0,69 
0,70 – 0,89 
0,90 – 0,99 

triviální, žádná 
nízká až střední 

střední až podstatná 
podstatná až velmi silná 

velmi silná 
téměř perfektní 

 

4.3 Hodnoceni biologické zralosti na základě Teor. KV II a porovnání s KEI 

Teoretický kostní věk lze taktéž určit pomocí zkrácené formy výpočtu, která 

vychází u chlapců pouze ze 4 a u dívek ze 3 somatických rozměrů. Podle autorů 

(Šelingerová, Šelinger, 2005a, 2005b) by tato metoda měla mít větší chybu odhadu než 

Teor. KV I. Výsledky ukazují (tab. 20), že střední hodnota u souboru chlapců a souboru 

dívek je relativně shodná. U chlapců je výsledek 13,44 roku, u dívek pak 13,79 roku, 

celkový rozdíl střední hodnoty je tedy 0,35 roku. Opět se zde setkáváme s odlehlými 

hodnotami, které v rámci maximální hodnoty dosahují u souboru dívek 18,88 roku, což 

je zároveň nejodlehlejší hodnota celého souboru. U souboru chlapců je hodnota nižší 

než u dívek a činí 16,72 roku. Výsledky minimálních hodnot nejsou u obou souboru 

moc rozdílné. 11,16 roku je hodnota u chlapců a 10,84 u dívek, rozdíl je pak 0,32 roku.  

proměnná ͞x SD KEI Teor. KV I  

KEI 0,75115 0,066228 1,000000 0,390019 
Teor. KV I 15,99576 3,030623 0,390019 1,000000 
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Tab. 20 Hodnoty biologického věku na základě Teor. KV II 

 

 

 

 

 

Výsledky, které jsou zobrazeny na krabicovém grafu (obr. 25) ukazují celkové 

rozptýlení všech hodnot v souboru. Rozpětí je u souboru chlapců menší s hodnotou 5,56 

roku, u dívek pak dosahuje hodnoty větší a tedy 8,04 roku. Soubor dívek má tedy větší 

variabilitu dat než soubor chlapců. Hodnoty variačního rozpětí jsou mnohem menší než 

u metodiky Teor. KV I.  

Obr. 25 Krabicový graf pro hodnoty Teor. KV II 

Stejně jako v minulé kapitole (5.4), tak i zde jsme vyjádřili stupeň biologické 

vyspělosti pomocí ± 12 měsíční diferenciace, abychom mohli porovnat hodnoty Teor. 

KV II s indexem proporcionality KEI. Stupeň biologické vyspělosti jsme získali 

rozdílem mezi chronologickým věkem a Teor. KV II, výsledek je tedy buď biologická 

akcelerace, průměr či retardace (tab. 21). U souboru chlapců jednoznačně převládá 

hodnota biologické průměrnosti s počtem 22 jedinců a vyrovnaným poměrem mezi 

akcelerací a retardací 8:8. Tyto výsledky se relativně přiblížily výsledným hodnotám 

statistická veličina 
chlapci 
(n = 38) 

dívky 
(n = 22) 

͞x 13,28 14,04 
Me 13,44 13,79 
SD 1,28 2,15 
Max 16,72 18,88 
Min 11,16 10,84 
R 5,56 8,04 
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proporcionálního věku, tedy indexu KEI. Soubor dívek je ve větší míře považován za 

biologicky akcelerovaný, kde je celkem 13 případů. Poměr mezi průměrem a retardací 

je téměř vyrovnaný 5:4. Porovnáme-li stupně vyspělosti s KEI, konstatujeme, že 

shodnost výsledků je pouze minimální. Z celkového součtu můžeme říci, že soubor je 

z větší míry biologicky průměrný, kdy celkový poměr mezi biologickou retardací, 

průměrem a akcelerací je 21:27:12 (obr. 26). Na základě procentuálního vyjádření je 

nejvíce zastoupena biologická průměrnost s hodnotou 45 %, celkový poměr je pak 

35:45:20. Hodnoty spíše inklinují k biologické akceleraci, naproti tomu hodnoty na 

základě KEI směřují spíše opačně, tedy k retardaci.  

Tab. 21 Vyhodnocení biologické vyspělosti - Teor. KV II 

Obr. 26 Biologická vyspělost u celého souboru - Teor. KV II 

Hodnoty vzájemného rozdílu mezi Teor. KV II a KEI jsou již přijatelnější než 

mezi Teor. KV I a KEI. Hodnoty Teor. KV II oproti KEI jsou větší (tab. 22), tudíž je 

zde opět patrná rozdílnost obou metod. Rozdíl středních hodnot mezi Teor. KV II a KEI 

u chlapců činí 0,99 roku, což je relativně přijatelná hodnota. Diference maximálních 

hodnot, který je u chlapců nižší než u souboru dívek je 3,17 roku a rozdíl minimálních 

hodnot je -1,33. Variační rozpětí rozdílu mezi oběma metodami je 4,49 roku, což je 

téměř přesně o polovinu menší než mezi Teor. KV I a KEI. U souboru dívek je rozdíl 

počet jedinců % stupeň biologického 
vývoje chlapci 

(n = 38) 
dívky  
(n = 22) 

soubor 
(n = 60) 

chlapci 
(n = 63,3) 

dívky 
(n = 36,7) 

soubor 
(n = 100) 

akcelerace 8 13 21 21 59 35 
průměr 22 5 27 58 23 45 
retardace 8 4 12 21 18 20 

21

27
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Akcelerace
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středních hodnot větší než u souboru chlapců a činí 2,53 roku. Maximální rozdíl hodnot 

je oproti chlapcům větší o 4,05 roku a je tedy 7,22 roku. Oproti tomu minimální rozdíl 

nabývá zápornou číselnou hodnotu, jako u souboru chlapců -1,56 roku a tzn., že 

výsledek KEI je větší než Teor. KV II. Variační rozpětí u dívek je mnohem větší než u 

souboru chlapců, konkrétně o 4,29 roku a nabývá tedy hodnoty 8,78 roku, což je 

zároveň největší diference v celém souboru. Grafy (obr. 27, 28) viditelně ukazují, že je 

zde opět rozdíl mezi oběma způsoby stanovení biologického věku. Je vidět, že soubor 

chlapců se mnohem více přibližuje hodnotám KEI oproti souboru dívkám, kde je vidět 

mnohem větší variabilita a diference. Vybrané koeficienty pro určení Teor. KV II u 

chlapců jsou relativně přesnější, než pro Teor. KV I. U souboru dívek jsou výsledky u 

metody Teor. KV I a Teor. KV II relativně podobné, pouze s menšími odchylkami.  

Tab. 22 Diference mezi Teor. KV II a metodou proporcionality - KEI 

 

Rozdíl průměrných hodnot mezi Teor. KV II a proporcionálním věkem, 

vyjádřen indexem KEI jsme předpokládali, že nebude u chlapců a dívek větší než jeden 

rok. U souboru chlapců hypotézu H5 potvrzujeme, jelikož průměrná hodnota činí 1,00 

rok. Rozdíl u souboru dívek je větší. Nabývá hodnotu 2,65 roku, což je více než jeden 

rok. Znamená to, že stanovenou hypotézu H5 u souboru dívek považujeme za 

nepotvrzenou a zamítáme ji.  

 

 

 

veličina Teor. KV II KEI 
diference 

(Teor. KV II - KEI) 
 

diference 
(měsíce) 

͞x 13,28 12,28 1,00 12 
Me 13,44 12,37 0,99 12 
SD 1,28 1,34 1,01 12 
Max 16,72 14,79 3,17 38 
Min 11,16 9,58 -1,33 -16 ch

la
pc

i (
n 

=
 3

8
) 

R 5,56 5,21 4,49 54 
      

͞x 14,04 11,39 2,65 32 
Me 13,79 11,32 2,53 30,5 
SD 2,15 1,16 2,04 24,5 
Max 18,88 14,03 7,22 86,5 
Min 10,84 9,06 -1,56 -18,5 

dí
vk

y 
(n

 =
 2

2)
 

R 8,04 4,96 8,78 105 
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Obr. 27 Diference mezi Teor. KV II a metodou proporcionality - KEI u souboru chlapců 

Obr. 28 Diference mezi Teor. KV II a metodou proporcionality - KEI u souboru dívek 

4.3.1 Korelace mezi Teor. KV II a KEI 

Vztah mezi Teor. KV II a proporcionálním věkem jsem opět stanovili pomocí 

parciální korelace, kde jsme odfiltrovali a eliminovali především vliv pohlaví a 

chronologického věku. Stejně jako u Teor. KV I jsme ověřili podmínky parciální 

korelace. Linearita dat (obr. 29), normální rozložení s proloženou Gaussovou křivkou 

(obr. 30) a metrický charakter dat, jsou splněny a tudíž lze podmínky pro parciální 

korelaci považovat za splněné.  

 

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

ro
ky

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

ro
ky



  64 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Teor. KV II

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P
oč

et
 p

oz
or

ov
án

í

Obr. 29 Lineární závislost mezi Teor. KV II a indexem KEI 

Obr. 30 Normální Gaussovo rozdělení - Teor. KV II 

Výsledek parciální korelace vyšel 0,66 (tab. 23), tzn., že vzájemná závislost 

obou proměnných je dle De Vaus (2002) hodnocena jako podstatná až velmi silná. 

Kladný výsledek korelace mezi proměnnými znamená pozitivní závislost, tedy závislost 

přímou tzn., že větším hodnotám jedné proměnné odpovídají větší hodnoty druhé 

proměnné a opačně.  

Hypotéza H6, kde jsme předpokládali souvislost mezi proporcionálním a 

teoretickým věkem větší než | 0,6 |, se potvrdila. Lze konstatovat, že výsledek korelace 

mezi Teor. KV II a indexem KEI dosahuje podstatné až velmi silné závislosti.  

Tab. 23 Výsledek parciální korelace - KEI vzhledem k Teor. KV II 

 

proměnná ͞x SD KEI Teor. KV I  

KEI 0,75115 0,066228 1,000000 0,666761 
Teor. KV I 13,55975 1,806702 0,666761 1,000000 
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4.4 Výsledky věcné a statistické významnosti 

Věcnou významnost rozdílů mezi metodami biologického věku jsme ověřili 

výpočtem koeficientů věcné významnosti ω2 a Cohenova d (tab. 24). Z výsledků je 

zřejmé, že mezi biologickými věky byl zjištěn věcně významný rozdíl. Mezi KEI a Teor. 

KV I vidíme, že efekt věcně významného rozdílu je velmi velký (d = 1,72). U rozdílu 

hodnot KEI a Teor. KV II je výsledný efekt také velký (d = 1,00), ale je mnohem menší 

než mezi výsledkem KEI a Teor. KV I, nicméně je hodnocen jako věcně významný.  

Tab. 24 Věcná významnost rozdílu mezi proporcionálním věkem a teoretickým kostním věkem 

 

Statistickou významnost jsme určili pomocí dvouvýběrového t-testu, který 

předpokládá náhodnost vybraných souborů a následné zobecnění na celou populaci. 

Musíme zde zmínit, že náš soubor sice nebyl vybrán náhodně, ale že děti jsou typickým 

vzorkem své generace a je tedy možné je za náhodný vzorek považovat. Výsledky 

nebudeme zobecňovat na celou populaci, ale jen na stejně orientované jedince, 

konkrétně na sportující děti z Prahy. Výsledky statistické významnosti (tab. 25), za 

použití hladiny významnosti (α = 0,05) mezi Teor. KV I a KEI a mezi Teor. KV II a 

KEI, mají statisticky odlišné střední hodnoty, p < α a tudíž výsledek testu je statistický 

významný.  

Tab. 25 Výsledky statistické významnosti mezi Teor. KV I a KEI a Teor. KV II a KEI 

 

 

 

 

 

 

koeficient KEI a Teor. KV I KEI a Teor. KV II 
Cohenovo d 1,72 1,00 
efekt velký efekt velký efekt 
   
ω2 0,59 0,33 
efekt velký efekt velký efekt 

veličina Teor. KV I vs. KEI Teor. KV II vs. KEI 
průměr 15,9957564 13,5597524 
průměr 11,9575667 11,9575667 
hodnota t 9,42046377 5,49301124 
sv 118 118 
p 0,0000000000000108 0,000000259379 
poč. plat. 60 60 
poč. plat 60 60 
sm. odch. 3,03062321 1,80670178 
sm. odch. 1,35659925 1,35659925 
F-poměr 4,99069169 1,77365766 
p 0,00000000465535542 0,029491581 
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5 ZÁVĚRY 

Předložená diplomová práce, která se zabývá biologickým věkem u sportující 

mládeže měla za hlavní cíl zjistit a porovnat příslušnými metodami biologický 

proporcionální věk a teoretický kostní věk na příkladu plavecké mládeže a odhalit 

skutečný rozdíl biologické zralosti, vycházející z antropometrického měření jedinců. 

Pokusili jsme se tedy najít vzájemný rozdíl mezi proporcionálním věkem, který je 

vyjádřen indexem KEI a teoretickým kostním věkem, který má dvě varianty a to Teor. 

KV I a zkrácenou verzy Teor. KV II. Za významné dílčí cíle lze považovat stanovení 

korelační závislosti, respektive vzájemné těsnosti pomocí parciální korelace a určení 

věcné a statistické významnosti. Při interpretaci výsledků je patrné a uvědomujeme si, 

že soubor jedinců nebyl vybrán náhodně, ale domníváme se, že jej lze za náhodný výběr 

považovat, jelikož jedinci jsou typickým vzorkem své generace. Výzkum byl realizován 

pouze na malé skupině probandů, tudíž výsledky nelze zobecňovat na celou populaci, 

můžeme jej uplatnit pouze na stejně orientované sportující jedince v Praze. Jelikož 

nejsou k dispozici výsledky stejně orientovaného výzkumu, nemůžeme data srovnat 

s referenční metodikou, tudíž zjišťujeme validitu dvou metodik rozdílnosti. Zjistíme 

tedy vzájemný vztah, ale neznáme chybu. Stanovené cíle diplomové práce byly splněny 

a nejenom metodika práce, ale i její výsledková část může být k dispozici pro další 

bádání v rámci podobné problematiky. Na základě výsledků a následného zhodnocení 

jednotlivých hypotéz a kladené výzkumné otázky jsme došli k následujícím závěrům.  

1.  Hodnoty proporcionálního věku, na základě indexu vývoje stavby těla, které 

vyjadřují biologicko-somatickou vyspělost vyšli u souboru chlapců v poměru 

biologické akcelerace, průměru a retardace 3:16:19, u souboru dívek pak v poměru 

3:6:13. Lze říci, že jednak u souboru chlapců, ale i u souboru dívek převládá stupeň 

biologické retardace. Z těchto výsledků se dá vyvodit i biologická struktura celého 

souboru. Celkový poměr mezi biologickou akceleraci, průměrem a retardací činí 

6:22:32. Vyjádříme-li poměr procentuálně, vidíme největší zastoupení právě 

biologické retardace a celkový poměr činí 53:37:10. Vzhledem k výše uvedeným 

výsledkům hypotézu H1 potvrzujeme. 

2. Rozdíl mezi Teor. KV I a proporcionálním věkem - KEI vyšel mnohem větší než 

stanovená hypotéza. Výsledky nám ukázali velkou rozdílnost obou metod. Rozdíl 

průměrných hodnot u souboru chlapců činí 4,56 roku, u souboru dívek je pak rozdíl 

3,13 roku. Je zde tedy patrná velká rozdílnost a variabilita hodnot vůči KEI, 
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respektive všechny hodnoty Teor. KV I se příliš moc vzdalují jednak od 

chronologického věku, ale především od proporcionálního věku, který je vytvořen 

na základě metody proporcionality a považován za relativně přesný či dokonce jako 

náhrada za věk kostní. Výsledky tedy znamenají, že rozdíl biologického věku mezi 

oběma metodami je větší než 1 rok, což vede k zamítnutí hypotézy H2.  

3.  Při vzájemném hodnocení rozdílu mezi Toer. KV I a proporcionálním věkem jsme 

se též zajímali o skutečnost, zda existuje rozdíl ve výsledcích mezi chlapci a 

dívkami. Odpověď na tuto otázku můžeme nalézt u hypotézy H2. Můžeme potvrdit, 

že se zde prokázal viditelný rozdíl mezi hodnotami chlapců a dívek, kdy soubor 

chlapců s průměrnou hodnotou rozdílu 4,56 roku je větší než u souboru dívek, kde 

průměrná hodnota činí 3,13 roku. Na základě výsledků považujeme hypotézu H3 za 

potvrzenou. 

4. Stanovení a zjištění vztahu mezi proporcionálním věkem a teoretickým kostním 

věkem (Teor. KV I a Teor. KV II) je hlavním úkolem a cílem této práce. Zde jsme 

předpokládali poměrně silnou korelační závislost, jelikož obě metody vychází 

z několika somatických rozměrů. Pro stanovení výpočtu jsme použili parciální 

korelaci, pomocí které jsme eliminovali a odfiltrovali především vliv pohlaví a 

chronologického věku. Výsledek korelace mezi Teor. KV I a KEI vyšel 0,39, což je 

méně než jsme předpokládali a dokazuje vzájemnou těsnost pouze jako střední až 

podstatnou. Stanovené předpoklady se nenaplnili a hypotézu H4 tedy zamítáme. 

Naopak výsledek korelace mezi Teor. KV II a KEI, kde jsme předpokládali 

souvislost větší než | 0,6 | vyšel 0,66, tzn., že vzájemná závislost obou proměnných 

je hodnocena jako podstatná až velmi silná. Hypotézu H6 považujeme za 

potvrzenou. 

5. Rozdíl průměrných hodnot mezi Teor. KV II a proporcionálním věkem, vyjádřený 

indexem KEI jsme na základě teorie přepokládali, že bude u chlapců a dívek větší 

než 1 rok. Ukázalo se, že výsledné hodnoty rozdílu vyšli přijatelněji než u rozdílu 

Teor. KV I a KEI. Rozdíl průměrných hodnot u souboru chlapců je 1,00 rok, u 

souboru dívek činí výsledek 2,65 roku. U chlapců je výsledná hodnota relativně 

přijatelná a odpovídá předpokládané hypotéze, tzn., že hypotézu H5 u souboru 

chlapců považujeme za potvrzenou. U souboru dívek průměrná hodnota rozdílu 

vyšla vyšší s hodnotou 2,65 roku, což je více než 1 rok a tedy hypotézu H5 u 

souboru dívek zamítáme.  
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Na základě všech předložených výsledků lze konstatovat, že stanovení 

teoretického kostního věku je poměrně pracná záležitost, především ve smyslu 

antropometrického měření, vyžadující k výpočtu velké množství somatických rozměrů. 

Výsledky nám ukázali, že existují velké rozdíly mezi oběma metodami stanovení 

biologického věku, tedy mezi teoretickým kostním věkem a proporcionálním věkem. 

V některých případech dosahovali rozdíly až dle našeho názoru extrémních hodnot. 

Lépe se osvědčil, respektive více odpovídal hodnotám proporcionálního věku, 

především zkrácený výpočet teoretického kostního věku Teor. KV II než Teor. KV I, 

který vykazoval nesmírně vysoké hodnoty jednak vzhledem k chronologickému věku, 

ale i především k proporcionálnímu věku. Za přesnější metodu výpočtu bychom tedy 

v rámci teoretického kostního věku považovali Teor. KV II, kterému bychom dali při 

dalším zpracování či stanovení biologického věku přednost, spočívající především 

v tom, že výsledné hodnoty se výrazně přiblížili k hodnotám KEI a stanovení vyžaduje 

mnohem méně antropometrických parametrů než Teor. KV I a celková forma výpočtu 

je tedy mnohem jednodušší. Pro použitelnost do běžné praxe bychom raději zůstali u 

metody proporcionality, která je velice výhodná i pro použití v terénních podmínkách a 

vyžaduje pouze malý počet somatických rozměrů. Navíc v průběhu výpočtu již 

získáváme jakýsi hrubý náhled v podobě Rohrerova indexu, který udává hmotnostně 

výškovou proporcionalitu jedince. Pro stanovení biologického věku na základě 

neinvazivní metody je tedy nejvhodnější použít metodu proporcionality, vycházející 

z indexu vývoje stavby těla - KEI.  
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Příloha 1 Žádost o vyjádření etické komise 
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Příloha 2 Anonymní informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS Ú ČASTNÍKA VÝZKUMU 

Na základě sportovního zaměření a splnění věkového omezení jsi byl/byla vybrána do výzkumu, 

respektive diplomové práce pod záštitou Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

v Praze. 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit příslušnými metodami biologický věk. Jednak biologický 

proporcionální věk a teoretický kostní věk a vzájemně je porovnat.  

Projekt „Porovnání biologického proporcionálního věku a teoretického kostního věku na 

příkladu plavců“ zahrnuje neinvazivní metody. Zejména se jedná o antropometrické měření 

(systém technik měření vnějších rozměrů lidského těla). Měřící pomůcka se přikládá přímo na 

pokožku na stanovené antropometrické body. Přímé měření nevyžaduje žádnou specifickou 

přípravu jedince. Ke stanovení biologického věku zjišťujeme 18 tělesných rozměrů u chlapců a 

15 tělesných rozměrů u dívek. Jsou to tělesná výška a hmotnost, délkové, obvodové a šířkové 

rozměry.  

Získání všech potřebných hodnot je časově nenáročné a probíhá pouze jednou. 

Výsledky projektů budou uveřejněny v mé diplomové práci, popřípadě v odborných publikací 

nebo odborných článcích. Získaná data respektive výsledky nebudou žádným způsobem 

zneužity a osobní data nebudou zveřejněna. 

Tímto podpisem potvrzuji, že jsem si vědom/vědoma všech náležitostí uvedeného výzkumu a 

souhlasím s účastí dcery/syna na tomto projektu. 

Jméno řešitele projektu: Bc. Filip Peřinka 

Jméno testovaného:  

 

V ……………………dne …………………… 

       Podpis testovaného: …………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce: …………………... 
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Příloha 3 Antropometrické body na těle (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006) 
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Příloha 4 Tabulka pro korekci tělesných obvodů (Riegerová, Sedlak, 1996) 

Rohrerův index dvojnásobný obvod předloktí (chlapci) obvod stehna (dívky) 

0,90 3,7  5,1 
1 3,5  4,9 
2 3,4  4,8 
3                                  3,2 + připočítat     4,6 + 
4 3,1  4,5 
0,95 2,9  4,3 
6 2,7  4,2 
7                                  2,6 +     4,0 + 
8 2,4  3,9 
9 2,3  3,7 
1,00 2,1  3,6 
1    1,9 +      3,4 + 
2 1,8  3,3 
3 1,6  3,1 
4 1,5  3,0 
1,05 1,3  2,8 
6 1,1  2,7 
7    1,0 +      2,5 + 
8 0,8  2,4 
9 0,6  2,2 
1,10 0,5  2,1 
1 0,3  1,9 
2 0,2  1,8 
3 0,0      1,6 + 
4 0,2    1,5 - 
1,15 0,3  1,3 
6 0,5  1,2 
7 0,6  1,0 
8    0,8 -      0,9 + 
9 1,0  0,7 
1,20 1,1  0,6 
1 1,3  0,4 
2 1,5  0,3 
3 1,6     0,1 - 
4 1,8  0,0 
1,25 1,9     0,1 - 
6 2,1  0,3 
7 2,3  0,4 
8 2,4 odečíst 0,6 
9   2,6 -     0,7 - 
1,30 2,7  0,9 
1 2,9  1,0 
2 3,1  1,2 
3 3,2  1,3 
4 3,4  1,5 
1,35 3,5  1,6 
6   3,7 -    1,8 - 
7 3,8  1,9 
8 4,0  2,1 
9 4,2  2,2 
1,40 4,3  2,4 
1 4,5  2,5 
2 4,6  2,7 
3 4,8  2,8 
4   5,0 -    3,0 - 
1,45 5,1  3,1 
6 5,3  3,3 
7 5,5  3,4 
8 5,6  3,6 
9 5,8  3,7 
1,50 5,9   3,0 
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Příloha 5 Tabulka pro převod chronologického věku na desetinný věk 

MĚSÍCE DEN   
I.              II.         III.       IV.    V.     VI.    VII.  VIII.   IX.        X.        XI.  XII.  

1 0,000 0,085 0,162 0,247 0,329 0,414 0,496 0,581 0,666 0,748 0,833 0,915 

2 0,003 0,088 0,164 0,249 0,332 0,416 0,499 0,581 0,668 0,751 0,836 0,918 

3 0,005 0,090 0,167 0,252 0,334 0,419 0,501 0,584 0,671 0,753 0,838 0,921 

4 0,008 0,093 0,170 0,255 0,337 0,422 0,504 0,586 0,674 0,756 0,841 0,923 

5 0,011 0,096 0,173 0,258 0,340 0,425 0,507 0,589 0,677 0,759 0,844 0,926 

6 0,014 0,099 0,175 0,260 0,342 0,427 0,510 0,592 0,679 0,762 0,847 0,929 

7 0,016 0,101 0,178 0,263 0,345 0,430 0,512 0,595 0,682 0,764 0,849 0,932 

8 0,019 0,104 0,181 0,266 0,348 0,433 0,515 0,597 0,685 0,767 0,862 0,934 

9 0,022 0,107 0,184 0,268 0,351 0,436 0,518 0,600 0,688 0,770 0,855 0,937 

10 0,025 0,110 0,186 0,271 0,353 0,438 0,521 0,603 0,690 0,773 0,858 0,940 

11 0,027 0,112 0,189 0,274 0,356 0,441 0,523 0,605 0,693 0,775 0,860 0,942 

12 0,030 0,115 0,192 0,277 0,359 0,444 0,526 0,608 0,696 0,778 0,863 0,945 

13 0,033 0,118 0,195 0,279 0,362 0,447 0,529 0,611 0,699 0,781 0,866 0,948 

14 0,036 0,121 0,197 0,282 0,364 0,449 0,532 0,614 0,701 0,784 0,868 0,951 

15 0,038 0,123 0,200 0,285 0,367 0,452 0,534 0,616 0,704 0,786 0,871 0,953 

16 0,041 0,126 0,203 0,288 0,370 0,455 0,537 0,619 0,707 0,789 0,874 0,956 

17 0,044 0,129 0,205 0,290 0,373 0,458 0,540 0,622 0,710 0,792 0,877 0,959 

18 0,047 0,132 0,208 0,293 0,375 0,460 0,542 0,625 0,712 0,795 0,879 0,962 

19 0,049 0,134 0,211 0,296 0,378 0,463 0,545 0,627 0,715 0,797 0,882 0,964 

20 0,052 0,137 0,214 0,299 0,381 0,466 0,548 0,630 0,718 0,800 0,885 0,967 

21 0,055 0,140 0,216 0,301 0,384 0,468 0,551 0,636 0,721 0,803 0,888 0,970 

22 0,058 0,142 0,219 0,304 0,386 0,471 0,553 0,638 0,723 0,805 0,893 0,973 

23 0,060 0,145 0,222 0,307 0,389 0,474 0,556 0,641 0,726 0,808 0,896 0,975 

24 0,063 0,148 0,225 0,310 0,392 0,477 0,559 0,644 0,729 0,811 0,899 0,978 

25 0,066 0,151 0,227 0,312 0,395 0,479 0,562 0,647 1,731 0,814 0,901 0,981 

26 0,068 0,153 0,230 0,315 0,397 0,482 0,564 0,649 0,734 0,816 0,904 0,984 

27 0,071 0,159 0,233 0,318 0,400 0,485 0,567 0,652 0,737 0,819 0,907 0,986 

28 0,074 0,159 0,236 0,321 0,403 0,488 0,570 0,655 0,740 0,822 0,900 0,989 

29 0,077   0,238 0,323 0,405 0,490 0,573 0,658 0,742 0,825 0,912 0,992 

30 0,079   0,241 0,326 0,408 0,493 0,575 0,660 0,745 0,827 0,914  0,995 

31 0,082   0,244   0,411   0,578 0,663   0,830   0,997 

 


