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ABSTRAKT 

V rámci diplomové práce bylo provedeno antropologické šetření vzorku žáků 8. a 9. tříd 

vybraných základních škol Zlínského kraje (Česká republika) a získaná data byla 

zpracována a vyhodnocena. Cílem práce bylo na základě empirických dat posoudit 

proporcionální změny a biologickou zralost probandů prostřednictvím KEI a určit 

somatotyp stanovený podle metody Heath & Carter (1967). Ke zpracování dat byl použit 

software ANTROPO 2000.2  

V diplomové práci bylo také provedeno srovnání naměřených dat s Celostátním 

antropologickým výzkumem z roku 2001. 
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ABSTRACT 
 
This diploma thesis describes an anthropological survey of pupils in the 8th and 9th grades 

of certain primary schools in the Zlin Region (Czech Republic), pertaining to which the 

data thus obtained were subsequently processed and evaluated. The aim of the work was to 

analyse proportional changes and the biological maturity exhibited by the members of the 

probands through KEI, based on empirical data, in addition to determining the given 

somatotype according to the method of Heath & Carter (1967). ANTROPO 2000.2 

software was utilized for processing the data.  

The findings of said research are compared with the data reported by the National 

Anthropological Survey (Czech Republic, 2001). 
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1 ÚVOD 
 

Česká republika patří k několika málo zemím světa, které provádí vlastní antropologické 

výzkumy a má vlastní růstová referenční data. Tato data jsou k dispozici nejčastěji ve 

formě růstových grafů. Celostátní antropologické výzkumy (CAV) byly organizovány 

v letech 1951 až 2001, a to v desetiletých intervalech. Výzkumu se účastnilo vždy cca 

3-5% dětí daného věku, což představovalo cca 100 000 měřených dětí. V roce 2001 byl 

nově pro měření požadován písemný souhlas rodičů, a proto zkoumaný vzorek klesl na 

60 000 dětí. V roce 2011 Celostátní antropologický výzkum bohužel neproběhl, protože 

nebyla schválena finanční podpora tohoto projektu. 

Výsledky Celostátních antropologických výzkumů pomáhají pediatrům posoudit fyzický 

i psychický vývoj dítěte a upozorní je na odchylky od průměrných hodnot dané věkové 

kategorie. Tím pediatři mohou včas odhalit růstová onemocnění a zahájit jejich léčbu. 

Včasnou diagnózou lze zmenšit dopad nemoci a zkrátit čas léčení.  

Kvalifikované vyhodnocení výzkumu lze také použít k odhalení chybných výživových 

návyků, které mohou vést k nadváze, obezitě nebo naopak k nízké hmotnosti.  

Tato diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci z roku 2012. Protože mě zvolené 

téma dlouhodobě zajímá, rozhodla jsem se tuto původní práci rozšířit a ověřit původní 

výsledky na větším statistickém vzorku dětí.  
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2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 
 

Cílem práce je posoudit růstové a proporcionální změny u dívek a chlapců 

 z 8. a 9. tříd, určit jejich biologickou zralost a somatotyp. V rámci práce bylo proto 

provedeno antropologické měření na několika základních školách Zlínského kraje. 

Naměřená data byla statisticky vyhodnocena a za použití programu ANTROPO 2000.2, 

byl napočítán normalizační index (NI) a jednotlivé komponenty k přesnému určení 

somatotypu podle metody Health-Carter. Výpočet NI vychází z norem populačního 

měření, které bylo uskutečněno v roce 1985 v rámci Československé spartakiády. 

Z kategorie dané normalizačním indexem byla pak určena biologická zralost jednotlivých 

žáků. Dalším cílem práce bylo porovnat naměřené hodnoty s referenčními hodnotami  

6. Celostátního antropologického výzkumu z roku 2001.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
 

3.1 Biologický věk 

Celkový stavu růstu a konkrétní období postnatálního ontogenetického vývoje je 

charakterizováno tzv. biologický věkem. Ten lze určit prostřednictvím různých ukazatelů 

vystihujících určitou dynamiku vývojových změn. Podle použitého ukazatele vývoje pak 

hovoříme o věku kostním, zubním, vývinovém, růstovém (výškovém) nebo věku 

proporcionálním. Biologický věk je tedy dán vyhodnocením konkrétních fyzikálních 

měření a různých indexů či skóre z těchto měření vypočítaných, a přestože je rovněž 

udáván v časových jednotkách (roky, měsíce) jako věk kalendářní (chronologický), nemusí 

s ním být identický. Prostřednictvím standardů biologického věku tak můžeme detekovat 

odchylky od věku kalendářního. Ty se pochopitelně udávají rovněž v časových jednotkách 

a mohou dosáhnout velikosti i několika roků. V případech, že je zjištěný biologický věk 

vyšší než věk kalendářní, hovoříme o vývojové akceleraci, protože růst a vývoj jedince byl 

zrychlen. Opačný případ, tedy když zjištěný biologicky věk je nižší než věk kalendářní, se 

označuje pojmem vývojová retardace, jelikož růst a vývoj byl opožděn. Diference mezi 

biologickým a kalendářním věkem se postupně zmenšují a stupeň biologické zralosti 

po ukončení puberty již přibližně odpovídá věku kalendářnímu (Šelingerová, 1992). 

Hodnocení biologického věku má význam nejen při posuzování somatického vývoje dětí  

a mládeže, ale také u dospělých osob všech věkových kategorií (Roizen a Stephensonová, 

2000). 

 

3.1.1 Kostní věk 

K určení kostního (skeletálního) věku je zapotřebí rentgenový snímek skeletu ruky. Jednou 

z prvních metod bylo porovnávání těchto snímků s anatomickými atlasy skeletu pravé 

ruky. Nejčastěji se používal atlas Greulicha a Pyleové, který byl vypracovaný na americké 

populaci. České populaci odpovídal nejlépe Kapalínův atlas, pro jehož hodnocení se 

používal rentgenový snímek pravé ruky. Další metodou k určení kostního věku je 

hodnocení rentgenového snímku na základě osifikačního stádia (hodnotí se tvar a velikost 

osifikačních center), jenž každá kost v průběhu ontogeneze vykazuje. Na tomto principu je 
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založena metoda TW2, jež byla vytvořena v druhé polovině 20. století po několikaletém 

sledování rentgenových snímků asi 3000 zdravých chlapců a dívek. Na každé kůstce je 

identifikováno vývojové stádium a podle něj přiděleno příslušné skóre. Podkladovým 

materiálem je u této metody skelet tentokrát levé ruky. Výsledné skóre udává hodnotu 

kostního věku. Novější a přesnější metoda, využívající aktuální referenční data, je založena 

na stejném principu jako metoda TW2, avšak má odlišnou interpretaci zjištěného skóre. 

Jelikož se tedy jedná o inovaci metody TW2, název novější metody (metody TW3) se liší 

pouze v čísle. Při použití TW3 metody lze kostní věk určit s přesností 0,1 roku. Podle 

pilotních studií reflektuje TW3 sekulární trend a patří mezi nejpřesnější, proto je potřeba, 

aby metoda TW2 byla nahrazena metodou TW3 (Riegerová, Přidalová, Ulbrichtová, 

2006). Metoda TW3 je považována za jednu z nejvalidnějších způsobů hodnocení zralosti 

jedince.  

3.1.2 Růstový věk 

Růstový (neboli výškový) věk je charakterizován stupněm tělesné výšky jedince. 

V současnosti se pro stanovení růstového věku naší populace využívají diagramy, 

tzv. růstové percentilové grafy. Ty vymezují pásma pro jednotlivý věk a stupeň tělesné 

výšky. Podkladem pro zhotovení těchto percentilových grafů byly data z Celostátního 

antropologického výzkumu dětí a mládeže České republiky z roku 2001. Ke správnému 

stanovení biologického věku je však informace o hodnotě růstového věku značně nízká, 

a to především z důvodu velmi vysoké variability znaku „tělesná výška“. 

3.1.3 Zubní věk 

Biologický věk lze také hodnotit na základě stavu dentice. Zubní věk můžeme posuzovat 

buď podle stupně erupce (prořezávání zubů) nebo podle mineralizace. Stav erupce se 

posuzuje a porovnává s platnou normou pro daný věk a pohlaví. Tato metoda má však své 

úskalí. Nejenže ji nelze použít v období, kdy k žádnému prořezávaní zrovna nedochází, 

tedy mezi 3 – 6 rokem, ale tato metoda je i značně nepřesná. Stav erupce zubů totiž 

podléhá hormonálním vlivům poměrně nestabilní štítné žlázy i exogenním faktorům. 

Druhou metodou stanovení zubního věku je hodnocení podle mineralizace jednotlivých 

zubů. K tomuto účelu je zapotřebí rentgenových snímků. V procesu mineralizace zubů se 

vymezuje sedm stádií. Z rentgenového snímku vyšetřované osoby se pak odečítá stupeň 

mineralizace. Metoda vycházející ze stádií zubní mineralizace je mnohem spolehlivější, 
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než stanovení na základě erupce zubů. Variabilita mineralizace zubů je totiž podstatně 

menší než variabilita zubní erupce (proces mineralizace je hormonálně řízen ze stabilnější 

hypofýzy). Níže jsou popsána jednotlivá stádia zubní mineralizace. 

 

1. stádium (stádium zubního váčku)  

2. stádium (stádium počínající mineralizace korunky). V místech mineralizačních center 

jsou patrné malé stíny, které na konci tohoto stádia splývají a vytvářejí jednolitou okluzní 

plochu nebo řezací hranu.  

3. stádium (stádium pokročilé mineralizace korunky). Začíná splynutím mineralizačních 

center a končí vytvořením celé korunové části zubu.  

4. stádium (stádium počínající tvorby kořenů). V tomto stádiu se začínají vytvářet kořeny 

zubů a u vícekořenových zubů se také tvoří spodina dřeňové dutiny. U jednokořenových 

zubů tento znak chybí.  

5. stádium (stádium divergence kořenového kanálku). Kořen tvoří v tuto chvíli dvě třetiny 

své celkové délky. Stěny dřeňové dutiny se v kořenové části rozbíhají směrem k apexu.  

6. stádium (stádium kořenového kanálu). Toto stádium jde paralelně s pátým stádiem. 

Kořen dosahuje téměř své definitivní délky, avšak kořenový otvor není ještě zcela uzavřen.  

7. stádium (stádium konvergence stěn kořenového kanálku). Stěny kořenového kanálku se 

postupně uzavírají, růst kořenu je ukončen a kořen má definitivní délku.  

3.1.4 Vývinový věk 

Stav pohlavní zralosti udává vývinový věk neboli věk sekundárních znaků pohlavních. Jak 

už sám název napovídá, tento biologický věk se posuzuje podle komplexní charakteristiky 

vývinu sekundárních pohlavních znaků. U dívek se posuzují vývinová stádia prsu, axilární 

a pubické ochlupení a nástup menarché. U chlapců se posuzuje vývin vousů, mamilly, 

penisu, šourku a taktéž axilární a pubické ochlupení. Tyto změny v pohlavním dospívání 

můžeme sledovat od prepubertálního období až po dosažení pohlavní zralosti. Existuje 

řada stupnic, podle nichž lze stádia sekundárních pohlavních znaků vyhodnotit. Nejčastěji 

se používá Tannerova stupnice (Tanner, 1963), která rozděluje vývinová stádia 
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sekundárních pohlavních znaků do pěti stupňů. První stupeň, tzv. dětský stupeň, se 

označuje číslicí 0 a vyznačuje se tím, že jde o znak dětský nebo znak zcela chybí. Další tři 

stupně (1 - 3) jsou stupně přechodné. Poslední stupeň označovaný číslicí 4 reprezentuje již 

zralého jedince s plně vyvinutými sekundárními pohlavními znaky. Následuje stručný 

přehled jednotlivých stádií sledovaných znaků u dívek. 

• Mammae (M) 

0. Stádium dětské. Mamilla v mírné elevaci, areola splývá s úrovní hrudníku. 

Pigmentace je nepatrná. 

1. Stádium poupěte. Elevace bradavky a dvorce nad úroveň hrudníku. Pigmentace 

je zřetelná v okolí mamilly. Žlázová tkáň není dosud hmatná. 

2. Stádium mamma areolata. Zvětšování a elevace dvorce a jeho okolí v důsledku 

růstu žlázové tkáně. Zvýšená pigmentace dvorce. 

3. Stádium mamma papillata. Areola a bradavka vystupují nad úroveň prsu, ten 

získává charakteristický tvar. Plně se rozvíjí žlázová tkáň. Dvorec i mamilla 

dosahují hnědého zbarvení.  

4. Zralé stádium. Mamilla vysunutá, dvorec opět splývá s úrovní a obrysem prsu.  

• Pubes (P) 

0. Stádium infantilní. Pubické ochlupení zcela chybí. Patrné je pouze světlé lanugo, 

jako kdekoliv jinde na těle.  

1. Řídké, rovné nebo mírně zvlněné ochlupení, převážně podél labií major.  

2. Tmavší, hrubší a více vlnité ochlupení, které řídce pokrývá okolí symfýzy.  

3. Silně spirálovitě stočené ochlupení tmavé barvy. Ochlupení již připomíná zralý 

typ, avšak plocha pokrytá ochlupením je ještě značně menší než v dospělosti. 

4. Pubické ochlupení adultní, v množství i kvalitě. Tmavé, husté a kudrnaté 

ochlupení pokrývající celý pubis i labie.  
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• Axilární ochlupení (A) 

0. Stádium infantilní. Ochlupení zcela chybí. 

1. V axile je patrných několik hladkých a tmavých chloupků. 

2. V axile jsou tmavé stočené chloupky tvořící oválnou oblast. 

3. Zralý stupeň. Je tvořený hustým ochlupením v axilární jamce. 

První stupeň zralosti prsu obvykle odpovídá nástupu pubického ochlupení v podobě 

světlých chloupků. S nástupem stádia poupěte (druhý stupeň zralosti prsu) se pubické 

ochlupení jeví temnější a chloupky jsou vlnité. Při dosažení třetího stádia (mamma 

papillata) je pubické ochlupení na adultní úrovni, s tou výjimkou, že pokrývá menší 

plochu. Zároveň nastupuje další sekundární pohlavní znak – axilární ochlupení, které je 

v prvním stupni vývoje. Axilární ochlupení se obvykle objevuje asi dva roky po nástupu 

růstu pubického ochlupení. Avšak tento znak je velmi variabilní, a proto u nemalého počtu 

dívek můžeme rozvoj axilárního ochlupení pozorovat již v prvním stádiu (stádium 

poupěte) zralosti prsu. V některých případech může rozvoj axilárního ochlupení toto 

stádium i předcházet. Dalším znakem pohlavního dospívání je nástup menarche. Tento 

termín označuje začátek, tedy první menstruaci. Menarche je ovlivněno několika faktory 

vnitřního i vnějšího prostředí. Patří mezi ně především vlivy nutriční, psychické, 

socioekonomické či vlivy geografické. Menarche se objevuje v pořadí sexuálního vývoje 

asi dva až dva a půl roku po prvním rozvoji prsu, takže v této době jsou již prsy dobře 

vyvinuté (stádium M3) a pubické ochlupení již dosahuje posledního preadultního stádia. 

(Riegerová, Přidalová, Ulbrichtová, 2006). Stupně vývinových stádií jednotlivých 

sekundárních pohlavních znaků u chlapců zobrazuje následující tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1: Stav vývoje sekundárních pohlavních znaků - chlapci 

Znak Stupeň 0 Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň3 Stupeň 4 

Mammae (M) 
dětský 

dvorec mírně 

vyklenutý 

areala je 

zduřelá 

diferenciace 

papilly 
zralé stádium 

Axilární ochlupení (A) 

ochlupení 

zcela chybí 

ojedinělé 

hladké 
řídké hladké husté zvlněné zralé stádium 

Pubické ochlupení (P) 

ochlupení 

zcela chybí 

nepatrné 

hladké 
řídké hladké husté zvlněné zralé stádium 

Penis (Pe) 
dětský první reakce 

prodloužen 

širší 

ztluštěn 

turgescence 
zralé stádium 

Scrotum (SC) 
dětský napnutý 

zřasený 

pigmentovaný 
prodloužený zralé stádium 

Vousy (Ba) 
zcela chybí první chmýří silné chmýří 

terminální 

ochlupení 
vousy 

Zdroj: vlastní zpracování (podle Riegerová, Přidalová, Ulbrichtová, 2006) 

Vyhodnocení se provádí tak, že za zjištěné vývinové znaky dosadíme příslušné číslo podle 

tabulky a ze všech vyšetřovaných pohlavních znaků stanovíme aritmetický průměr, který 

určí stav pubertálního vývinu.  

Nápadný vzrůst testes a penisu pozorujeme u chlapců mezi 10 – 11 rokem. O rok později 

se začínají projevovat mužské rysy na postavě. Na krku je zřetelně vidět zvětšení štítné 

chrupavky. Ve věku 12 – 13let dochází k dalšímu růstu testes a penisu a pubické ochlupení 

je shora rovně ohraničeno. Mezi 14. a 15. rokem života se objevuje ochlupení v axilu, 

začíná růst vousů, testes pokračuje ve vývinu a skrotum je temného zabarvení. V tomto 

věku se také dostavuje první ejakulace. Od 16. roku pak houstne pubické ochlupení a jeho 

horní hranice již není pevně ohraničená, ale postupuje středem nahoru k hrudníku. 

Variabilita je zde ovšem značná.  

Stanovení objemu varlat je také pokládáno za spolehlivého ukazatele biologického věku. 

K tomuto účelu se používá Praderův orchidometr (obr. č. 1). Je to model dvanácti 

elipsoidů, jejichž objemy vzestupně rostou v rozpětí od 1 ml do 25 ml. Vyhodnocení se 

stanovuje palpací a srovnáním s Praderovým orchidometrem. Při dosažení 4 ml objemu 

varlat můžeme zcela přesně indikovat nástup fyzické puberty, při dosažení 12 ml objemu 

varlat pak dobu růstového spurtu.  
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Obrázek č. 1: Praderův orchidometr 

 

 Zdroj: http://www.technikaichimoku.pl/2012/12/konkurs-mikolajkowy/ 

3.1.5 Proporcionální věk 

Pro jednotlivé vývojové stupně ontogeneze jsou charakteristické určité proporce, 

to znamená, že určitému vývojovému stupni odpovídá určitý poměr jednotlivých částí těla. 

Indexy těchto poměrů jsou ukazatelem proporcionálního věku jedince. Proporcionální věk 

je cennou pomůckou pro stanovení biologického věku jedince v rámci hodnocení stability 

a prediktability ontogenetického vývoje (Riegerová, Přidalová, Ulbrichtová, 2006).  

Obrázek č. 2: Růst postavy a změny proporcí těla 

 

Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/4869953/ 

Tyto (poměry) proporce lze vyjádřit tzv. komplexním znakem tělesné stavby (KC index)  

a indexem vývoje stavby těla (KEI). Tyto indexy se v praxi za tímto účelem používají 

nejčastěji. K vyjádření stupně dospělosti použil ve své práci KC index Wutscherk 

(Wutscherk, 1969), k jehož výpočtu je zapotřebí změření osmi rozměrů lidského těla.  
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KC index je definován jako podíl znaku trupového (KB) a znaku končetinového (KA), 

�� =
KB

KA
 

kdy znak trupový (KB) se vypočítá na základě dvou šířkových rozměrů  

(biakromiální šířky ramen = BA a bispinální šířky pánve = BS) a dvou somatických 

rozměrů (tělesné výšky = TV a tělesné hmotnosti = TH) 

�� =
�BA + BS�. �

2	. TH
 

a znak končetinový KA, který se stanovuje na základě hodnot dvou délkových rozměrů 

(délka horní končetiny = HK a délka dolní končetiny = DK), a dvou obvodových rozměrů 

(obvod relaxované paže = OP a střední obvod stehna = OS) 

�� = ���	. ��� +	���	. ��� 

Proces vývoje tělesné stavby těla postihuje jednotlivé komponenty KC indexu, a proto se 

s rostoucím věkem hodnoty trupového i končetinového znaku mění. Hodnota 

končetinového znaku se zvyšuje v důsledku prodlužování končetin a zvětšováním 

obvodových rozměrů nárůstem aktivní tělesné hmoty. S přibývajícím věkem roste tělesná 

výška i tělesná hmotnost a zvětšují se také hodnoty šířkových rozměrů v souvislosti  

s rozšiřováním ramen a pánve. V důsledku toho se naopak hodnota trupového znaku 

snižuje. Na základě těchto skutečností se hodnota KC s přibývajícím věkem snižuje. 

Z Wutscherkovy metodiky vycházel Brauer (1982), který KC index zjednodušil na index 

vývoje stavby těla (KEI - Kőrperbauentwicklungsindex). Tento index je definován 

na základě následujících parametrů: biakromiální šířka (BA), bispinální šířka (BS), tělesná 

výška (TV), maximální obvod předloktí (OPmax), střední obvod stehna (OS) a Rohrerův 

index (RI), který je odlišný pro dívky a chlapce: 

	

KEI	�dívky� =
�BA + BS�. ��� − 15	. #$ + 18,6�

20	. �
 

KEI	�chlapci� =
�BA + BS�. �2	. ��/01 − 16	. #$	 + 18,1�

20	. �
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Pro stanovení KEI je zapotřebí vypočítat Rohrerův index podle vzorce: 

     RI =
34	.56

789

:

 

Tato hodnota je nezbytná pro korekci dvojnásobného obvodu předloktí u chlapců a korekci 

středního obvodu stehna u dívek, a to podle tabulky na obr. č. 3.  

Obr. č. 3: Korigovaný dvojnásobný obvod předloktí a stehna 

 
Převzato z: Riegerová, Přidalová, Ulbrichtová, 2006 
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Rohrerův index také umožňuje vypočítat tzv. střední šířku (MS) podle vzorce:  

;� =
BA + BS

2
 

Vzorec pro výpočet KEI lze, za použití výše uvedených odvozených veličin, zjednodušit 

následovně: 

�<$	�=í>?@� =
�MS	. OSCDE�

10	. TV
 

KEI	�chlapci� =
�MS	. OPCDE�

10	. �
 

Délkové, šířkové a obvodové parametry se ve všech uvedených vzorcích udávají v [cm], 

tělesná hmotnost v [kg]. 

 

Obr. č. 4: Vzorec pro výpočet indexu vývoje stavby těla (KEI) 

 

Zdroj:http://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/pages/19-5-antropologie.html  
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Obr. č. 5.: Vztah mezi věkem a indexem stavby těla KEI (Novotný 2002 podle 
Riegerové a Ulbrichové 1998). 

 

Zdroj: https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/pages/19-5-

antropologie.html 

Pro výpočet proporcionálního věku podle KC nebo KEI se u nás využívá antropologický 

program ANTROPO 2000.2. 

3.2 Antropometrie 

Antropometrie je věda, která se zabývá měřením, popisem a rozborem tělesných znaků 

charakterizujících růst a stavbu těla. Její metody (systém technik měření vnějších rozměrů 

lidského těla) vychází z přesně definovaných antropometrických bodů (Martin a Saller 

1959; Fetter, Tittelbachová, Hajniš, 1967, Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006), které 

jsou mezinárodně unifikovány a tím pádem jsou celosvětově srovnatelné. Mezi základní 

antropometricky inventář patří: antropometr, váha (nášlapná, páková, digitální), dotyková 

měřidla (kraniometr, pelvimetr), pásová míra, kaliper, posuvné měřítko. 

3.2.1 Antropometrické body 

Pro správné označení antropologických bodu na těle je důležitá znalost anatomie, jelikož 

tyto body jsou shodné s body definovanými na kostře a promítnuty na povrch lidského těla. 

Při antropologickém šetření je nutné tyto body vypalpovat (nahmatat) na těle probanda. 

Akceptovatelná chyba při stanoveni výšky těla je ± 1 cm, při měření na těle je to ± 0, 5 cm 

a při měření na hlavě ± 0,1 cm. Laterální rozměry měříme, v případě zdravého jedince, 

na pravé straně těla.  
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• Body na trupu a končetinách 

Suprasternale (sst) - nebo-li jugulare. Bod ležící na horním okraji hrudní kosti 

v mediánní rovině. 

Mesosternale (mst) - bod na přední straně hrudníku ve střední čáře v místě úponu 

4. žebra, uprostřed hrudní kosti. 

Xiphosternale (xi) - bod ležící na rozhraní těla kosti hrudní a processus xiphoideus 

v mediánní rovině 

Thelion (th) – střed prsní bradavky 

Omphalion (om) – střed pupku v mediánní rovině 

Symphysion (sy) – bod ležící na horním okraji stydké spony ve střední čáře. 

Cervicale (c) – výběžek 7. krčního obratle (vertebra prominens). 

Akromiale (a) – bod nejvíce laterálně položený na akromiálním výběžku lopatky 

při vzpřímeném postoji s připaženou končetinou. 

Radiale (r) – bod na horním okraji hlavičky kosti vřetenní, který na připažené 

končetině leží nejvýše. Prstem vyhmátneme na zevní straně paže štěrbinu mezi 

kostí pažní a kostí vřetenní. 

Stylion (sty) – bod, který je na processus styloideus radii připražené končetiny 

položen nejvíce dole. Nahmátneme jej na palcové straně předloktí.  

Daktylion (da) – bod na konci prstu, který na připažené končetině leží nejníže. 

Používá se hlavně daktylion 3. prstu. 

Phalangion (ph) – bod v místech artikulace metakarpofalangeální. Používá se 

hlavně bod phalagion I. a III. 

Metacarpaleradiale (mr) – bod ležící nejvíce radiálně na hlavičce os metacarpale 

II. 

Metacarpaleulnare (mu) – bod ležící nejvíce ulnárně na hlavičce os metacarpale 

V. 
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Iliocristale (ic) – bod ležící na cristailiaca při vzpřímeném postoji nejvíce nahoře 

a nejvíce laterálně (na horní zevní hraně cristailiaca). 

Iliospinaleanterius (is) – bod ležící v místech spina iliacaanterior superior nejvíce 

vpředu. Nahmatáme jej, jedeme-li po hřebenu kosti kyčelní směrem dopředu. 

Trochanterion (tro) – nejvýše položený bod na velkém chocholíku. Hmatáme jej 

poněkud za bočním obrysem v nejširším místě boků. 

Tibiale (ti) – bod na proximálním konci kosti holenní (tibia), který při vzpřímeném 

postoji leží nejvíce nahoře a nejvíce laterálně, případně mediálně. 

Sphyrion (sph) – bod na hrotu vnitřního kotníku (malleolus), který při vzpřímeném 

postoji leží nejvíce dole. 

Pternion (pte) – bod ležící nejvíce vzadu na patě zatížené nohy. 

Akropodion (ap) – bod ležící na špičce zatížené nohy nejvíce vpředu (na konci 

1. případně 2. prstu). 

Metatarsaletibiale – bod nejvíce vystupující na vnitřní (mt. t.) straně obrysu nohy 

na hlavičce os metatarsale I. zatížené nohy. 

Metatarsalefibulare – nejvíce laterálně ležící bod na obrysu (mt. f.) nohy 

na hlavičce os metatarsale V. zatížené nohy. 

• Body na hlavě 

Glabella (g) - bod ležící nad nosním kořenem na dolní části čela, nejvíce vpředu 

v mediánní rovině mezi obočím 

Vertex (v) - bod na temeni lebky, který při poloze hlavy v orientační rovině leží 

nejvíce nahoře. 

Opisthokranion (op) - bod ležící na occipitální části hlavy v mediánní rovině, 

nejvíce vzdálený od bodu glabella 

Euryon(eu) - bod ležící na straně hlavy nejvíce laterálně. Stanoví se při měření 

největší šířky hlavy 
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Obr. číslo 6: Měřené body na těle (podle R. Martina) 

 

Převzato z: Riegerová, Přidalová, Ulbrichtová, 2006 

3.2.2 Základní somatické rozměry 

• Tělesná výška – je celková výška těla v poloze ve stoje. Je měřena ve vertikální rovině 

od podložky nohou k nejvyššímu bodu temene hlavy (vertex). K jejímu měření se 

používá posuvný antropometr. Hodnota tělesné výšky se udává v [cm] s přesností  

na 0,1 cm. 

• Tělesná hmotnost – hmotnost těla je měřena na kalibrované váze. Hodnota tělesné 

hmotnosti se udává v [kg] s přesností na 0,1 kg. 
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3.2.3 Obvodové rozměry  

• Obvod paže kontrahované – měří se na pokrčené paži (úhel v loketním kloubu je 

přibližně 90 ̊), obvod je měřen pásovou mírou v místě největšího vyklenutí svalstva, kdy 

je paže v maximálním svalovém napětí. Standardně se měří na pravé straně těla 

s přesností na 0,1 cm 

• Obvod paže relaxované – je měřen se v poloviční vzdálenosti mezi bodem akromiale 

a hrotem lokte na paži volně visící podél těla 

• Obvod předloktí – hodnota je odečítána na pásové míře v místě největšího vyklenutí 

svalů předloktí 

• Obvod stehna střední – je měřen v poloviční vzdálenosti mezi trochanterem a laterálním 

epikotylem femuru 

• Obvod lýtka maximální – lokalizujeme v místě nejvíce vyvinutého lýtkového svalu 

3.2.4 Šířkové rozměry 

K měření šířkových rozměrů se běžně používají dotyková měřidla (obr. č. 7 a 8), 

modifikované antropometrické posuvné měřidlo (obr. č. 9) a torakometr (obr. č. 10) 

s přesností měření na 0,1 cm. Dotyková měřidla se skládají ze dvou pohyblivých ramen. 

Jeden konec těchto ramen je pevně spojen, druhy konec je volný a mezi rameny je 

redukovaná stupnice. K měření rozměrů na lebce se používá menší dotykové  

měřidlo – kraniometr (kefalometr) (obr. č. 7), k měření na postkraniálním skeletu se 

používá větší dotykové měřidlo – pelvimetr (obr. č. 8). Torakometr se používá k měření na 

hrudníku, na pánvi a na končetinách. 
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Obr. č. 7: Kraniometr (kefalometr) 

 

Zdroj: http://www.anthropometricinstruments.com/images/1000x0/produkty/2/kefalometr-

k-211.jpg 

 

Obr. č. 8: Pelvimetr 

 

Zdroj: http://www.rehabmedic.com/todas-las-marcas/saehan/saehan-pelvimetro.html 
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Obr. č. 9: Antropologické posuvné měřidlo 

 
Zdroj: http://www.fsps.muni.cz/emuni/data/reader/book-32/07.html 

 

Obr. č. 10: Modifikovaný torakometr 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.superto.cz/162465-modifikovany-torakometr 

 

• Šířka biakromiální (šířka ramen) – je přímá vzdálenost mezi body akromiale (a-a). 

• Šířka bispinální (šířka pánve) – je měřena jako přímá vzdálenost mezi pravým a levým 

bodem iliospinale. 

• Šířka dolní epifýzy humeru (biepikondylární) – je měřena jako přímá vzdálenost 

mediálního a laterálního bodu epikondylu humeru. Horní končetina je při měření ohnuta 

do pravého úhlu. 
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• Šířka dolní epifýzy femuru (biepikondylární) – je měřena jako přímá vzdálenost 

mediálního a laterálního bodu epikondylu femuru. Flexe kolenního kloubu je při měření 

90 ̊ . 

3.2.5 Kožní řasy 

Kožní řasu, respektive její tloušťku, měříme pomocí speciálního měřidla, tzv. kaliperu 

(obr. č. 11). V ČR se nejčastěji používají dva typy kaliperu, tzv Harpendenský typ nebo 

typu Best. Pomocí kaliperu můžeme zjišťovat absolutní hodnoty jednotlivých kožních řas  

a na jejich základě pak určit celkové procento tuku v těle. V rámci této diplomové práce 

byly měřeny čtyři kožní řasy (tricipitální, subscapulární, suprailiakální a řasa na lýtku). Pro 

správné měření kožních řas používáme přesně definovaná místa na těle, lokalizovaná 

nejčastěji na pravé straně těla. Kožní řasa se uchopí palcem a ukazovákem levé ruky 

v místě, kde má být změřena, a tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy (obr. č. 12). Čelisti 

měřidla se umístí kolmo asi 1 cm od zdvižené řasy, aby byly obě kožní vrstvy spolu 

navzájem rovnoběžné (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). Poté uvolníme prsty, 

kterými držíme měřidlo, a tím začne působit tlak na kožní řasu. Následně odečítáme 

hodnotu na stupnici, nejdéle však po třech vteřinách od povolení pružiny, neboť po delší 

době by byl výsledek zkreslený, důsledkem komprese tkání.  

Obr. č. 11: Kaliper Somet 

 
Zdroj: http://www.fsps.muni.cz/~novotny/SA_text.pdf 
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Obr. č. 12: Metodika měření kožních řas 

 

Zdroj: http://www.anthropometricinstruments.com/mereni-koznich-ras/ 

3.3 Index tělesné hmotnosti (BMI) 

Optimální poměr tělesné hmotnosti a tělesné výšky vyjadřuje index tělesné hmotnosti 

(Body Mass Index - BMI). Výsledné hodnoty BMI poukazují na stav výživy probandů  

a vyvozují relevantní závěry. 

 

Vzorec pro výpočet BMI je následující: 

�;$ = 	
ℎIJKLJMK	[?O]

>ýš?ST	[I]
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Ve fázi růstu se znaky tělesná výška a tělesná hmotnost výrazně mění. Proto je nezbytné 

posuzovat výslednou hodnotu BMI podle normy pro jednotlivé věkové kategorie chlapců  

a dívek. Podle Vítka (2008) je možné zařadit i děti do hmotnostních kategorií BMI,  

ale neplatí pro ně totéž, co pro dospělé. Je velmi těžké stanovit jednotlivá hlediska pro 

kategorie BMI dětského věku, neboť tento index vykazuje u dětí značnou variabilitu. Jedna 

z možností, jak tento problém řešit, je vytvořit percentilové grafy na základě rozložení 

hodnot BMI zjištěných na reprezentativním vzorku probandů. Díky percentilových grafům 

pak můžeme adekvátně hodnotit hmotnostně výškový poměr u dětí. 
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Obr. č. 13: Percentilový graf BMI dívky 0 – 18 let 

 

Zdroj: Vignerová, J., Bláha, P. (2001) 
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Obr. č. 14: Percentilový graf BMI chlapci 0 – 18 let 

Zdroj: Vignerová, J., Bláha, P. (2001) 
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Percentilové grafy znázorňují několik intervalů, jimž odpovídají hmotnostní kategorie 

BMI. Nízké hodnoty hmotnostně – výškového poměru odpovídají hodnotám pod 25. 

percentilem a udávají kategorii „podváha“. „Ideální hmotnost“ reprezentují hodnoty, které 

se pohybující v rozmezí 25. – 75. percentilu. Zvýšenou hmotnost hlásí hodnoty BMI 

nacházející se mezi 75. – 97. percentilem, a přiřazují tak jedince do kategorie „nadváha“. 

Hodnoty nad hranicí 97. percentilu charakterizují kategorii „obezita“. Obrázek č. 15 

popisuje kategorie BMI pro dívky, obrázek č. 16 pak pro chlapce, ve věku čtrnácti, patnácti 

a šestnácti let.  

Obr. č. 15: Kategorie Indexu tělesné hmotnosti (BMI) dívek ve věku 14,00 – 14,99 let, 
15,00 – 15,99 let a 16,00 – 16,99 let 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle percentilových grafů (Vignerová, J., Bláha, P., 2001) 

Obr. č. 16: Kategorie Indexu tělesné hmotnosti (BMI) chlapců ve věku 14,00 – 14,99, 
15,00 – 15,99 let a 16,00 – 16,99 let 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle percentilových grafů (Vignerová, J., Bláha, P., 2001) 

3.4 Abdomino-gluteální index (AGI) 

Abdomino-gluteální index (AGI) slouží k posuzování rozložení tělesného tuku na těle. 

Tento údaj neříká, jaké množství tělesného tuku proband má, ale zdali se tuk ukládá více 

v horní polovině těla nebo naopak v dolní polovině těla. Ze zdravotního hlediska je totiž 

více riziková distribuce tělesného tuku v horní polovině trupu, což je typičtější pro muže, 

a představuje tzv. mužskou androidní obezitu - obezita typu jablko. Toto uložení tělesného 
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tuku představuje značné riziko pro srdečně-cévní onemocnění, jakými jsou například 

infarkt myokardu, nebo mozková příhoda. Naopak uložení tělesného tuku v dolní polovině 

těla, které je charakteristické pro ženy, tzv. gynoidní obezita – obezita typu hruška, s sebou 

tato rizika nenese. Abdominno-gluteální index se vypočítává podle následujícího vzorce. 

�U$ = 	
JV>J=	VřXYℎS	�YI� × 100

JV>J=	ℎýž=í	�YI�
 

   
   
Obvod břicha pro určení abdomino-gluteálního indexu měříme v rovině bodu omphalion 

neboli pupku. Jde o metodicky nejspolehlivější způsob měření obvodu břicha v místě 

přesně definovatelném (Vilikus a kol., 2012). Následující obrázek (obr. č. 17) znázorňuje 

kritéria pro hodnocení abdomino-gluteálního indexu. 

Obr. č. 17: Kritéria pro hodnocení AGI 

 

Zdroj: 

http://www.profitinstitut.cz/Abdominoglutealni_index_waisthip_ratio_pomer_pasboky-203 

 

Analogickým ukazatelem k abdomino-gluteálnímu indexu je ukazatel Waist-hip ratio 

(WHR). Měření obvodu břicha, respektive pasu, se provádí uprostřed vzdálenosti horního 

okraje cristaillica a dolního okraje žeber (místo tzv. anatomického pasu). Jako ukazatel 

rozložení tělesného tuku v těle má však Waist-hip ratio menší spolehlivost, a to především 

pro obtížnější lokalizaci místa měření obvodu pasu. 
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3.5 Somatotypologie 

Již od starověku jsou známy pokusy o typologické hodnocení jedinců. Nejstarší a také 

nejjednodušší způsob členění typů tělesné stavby je stanovení dvou diametrálně odlišných 

typů s třetím uprostřed mezi nimi - intermediárním (Riegerová, Přidalová, Ulbrichtová, 

2006). Jako první se o nalezení určitých typických vlastností morfologické stavby lidského 

těla pokusil Hippokrates. Jeho systém spočíval v rozdělení lidské tělesné stavby na dva 

základní typy. První z nich, habitus phthisicus, hodnotil jedince jako člověka s postavou 

vysokou a štíhlou až vyzáblou, jehož rozměry byly zastoupeny výrazněji ve vertikálním 

směru. Tito lidé byli často náchylní k souchotinám. Druhým a zároveň opačným typem byl 

typ habitus apoplescticus. Tento typ reprezentoval jedince s krátkým a zavalitým tělem, 

jehož rozměry byly zastoupeny výrazněji v horizontálním směru. Lidé s tímto typem 

postavy byli více náchylní k mrtvici. Tohoto Hippokratova dělení s jistými úpravami 

potom dále využívali ve starověku i středověku, kdy se však lidské tělo vytrácelo z popředí 

zájmu vědeckého zkoumání (Bok, 1972). 

Až koncem 18. století se začaly objevovat další nové typologické koncepce. Základy 

novodobé typologii položil francouzský lékař Jean Noël Hallé, který definoval čtyři 

základní typy tělesné stavby jedince, a to: abdominální (břišní), torakální (hrudní), 

kraniální (lebeční) a muskulární (svalový).  

V 19. a 20. století vznikaly další typologické systémy, pro které je charakteristické 

rozdělení krajních somatických typů na tři až čtyři skupiny. Mezi nejznámější typologie 

patří Rostanova typologie, Sigaudovu typologii, Kretschmerův typologický systém, Violovu 

typologii, Sheldonův typologický systém (Pavlík, 1991). 

Rostanova typologie je založena na v populaci se nejčastěji vyskytujících čtyřech typech 

(dechový, zažívací, svalový a mozkový). Již v roce 1826 Rostan napsal: „Úplná 

vyváženost a harmonie v celém živočišném světě je velmi vzácná. Zřejmě existovala jen 

v představách starých Řeků a Římanů. Jeden ze systémů převažuje téměř vždy 

nad ostatními.“ (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). 

Sigaudova typologie vychází z Rostanova systému a pracuje také se čtyřmi základními 

typy: dechový (respiratoire), zažívací (digestif), svalově-kloubní (musculaire) 

a mozkomíšní (cerebrál) (obr. č. 18). Dechový typ je charakterizován velkým hrudníkem, 

naopak typ zažívací malým hrudníkem spolu s velkým břichem. Jedinci s výraznou 
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muskulaturou trupu a končetin představovali typ svalově-kloubní. Typ mozkomíšní 

reprezentoval jedince, jehož tělo bylo drobné, ale hlava byla relativně velká. 

Obr. č. 18: Dechový, zažívací, svalově kloubní a mozkomíšní typ podle Sigauda. 

 

Zdroj: Riegerová, Přidalová, Ulrichová (2006) 

Kretschmerův typologický systém prezentuje souvislost mezi tělesnou konstitucí 

a psychickými vlastnostmi. Jeho teorie pojednává o existenci biologické spojitosti mezi 

maniodepresivní psychózou a pyknickým typem, mezi schizofrenií a typy astenickými 

a atletickými a malý vztah byl také objeven mezi schizofrenií a pyknickým typem a mezi 

maniodepresivní psychózou a typy astenickými a atletickými. Dle Kretschmerova systému 

z roku 1921 jsou tedy charakterizovány tři základní typy: astenický (leptosomní), atletický 

a pyknický (obr. č. 19). Jedinec astenického typu se vyznačuje normální tělesnou výškou, 

avšak omezenou šířkou těla bez tukové vrstvy. Má dlouhé štíhlé končetiny a nedostatečně 

vyvinuté svalstvo. Jeho žebra viditelně vystupují a břicho je ploché až vpadlé. Jeho hlava 

je malá, s úzkým obličejem.  

Atletický typ je charakterizován středním vzrůstem. Tělesná stavba je robustní s dobře 

vyvinutým svalstvem a minimem podkožního tuku. Ramena jsou široká a záda se zužují 

ke štíhlým bokům. Končetiny jsou delší, s viditelnou svalovou hmotou. Hlava je střední 

velikosti s výrazně vystupujícími lícními kostmi, nadočnicovými oblouky a velkou dolní 

čelistí.  
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Převaha šířkových rozměrů nad rozměry vertikálními je typická pro pyknický typ. Tito 

jedinci mají velký obvod hlavy, hrudníku a břicha, což souvisí se značným množstvím 

podkožního tuku. Největší tendence k ukládání tuku je v oblasti obličeje, břicha a hýždí. 

Krk je nízký a mohutný, končetiny jsou spíše kratší, břicho je vystouplé. Obličej má 

oválný tvar a postava vytváří celkově zavalitý dojem s málo vyvinutou svalovou hmotou.  

Obr. č. 19: Astetický, atletický a pyknický typ podle Kretschmera 

 

Zdroj: Bok, Vladimír (1972):  

Violova typologie z roku 1933 vychází z předpokladu existence ideálního typu 

(tzv. medionormálu) od nějž se ostatní typy odchylují, a to buď kladným, nebo záporným 

směrem, v důsledku působení vlivů prostředí a dědičnosti. Stejně jako Kretschmer 

rozlišuje Viola tři typy: normosplanchnický (normotyp), makrosplanchnický (brachytyp) 

a mikrosplanchnický (longityp) (obr. č. 20). Jednotlivé typy umístil na Gaussovu křivku, 

přičemž extrémy jsou prezentovány longitypem a brachytypem a střední hodnoty 

normotypem.  
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Obr. č. 20: Longityp, normotyp a brachytyp podleVioli 

 

 

 
 

 

 

 Zdroj: Bok, Vladimír (1972):  

Výše zmínění autoři jednotlivých typologických systémů zakládali své teorie na vymezení 

krajních typů, eventuelně několika dalších mezitypech. Výsledkem ale bylo to, že většinu 

populace nebylo možné správně zařadit. William Sheldon přišel s docela odlišnou 

metodou, která definovala tělesnou stavbu jedince s ohledem na jeho individualitu, neboť 

zastával názor, že v lidské populaci se nevyskytují pouze vyhraněné konstituční typy.  

Sheldonův typologický systém poprvé pracuje s pojmem „somatotyp“. Na základě svých 

poznatků z analýzy rozsáhlého souboru antropometrických dat, vytvořil klasifikaci 

pro jednotlivé části lidského těla, konkrétně pro hlavu, hrudník, břicho a pro horní a dolní 

končetiny (Sheldon, 1940). Pro určení jednotlivých somatotypů využíval velmi složité 

fotometrické metody, pomocí kterých hodnotil jednotlivé části těla samostatně. Až později 

hodnotil postavu člověka jako celek (Sheldon, 1954) a somatotyp vymezil jako vztah tří 

morfologických komponent: endomorfní, mezomorfní a ektomorfní komponenta. Názvům 

těchto komponent daly základ tři zárodečné listy - endoderm, mezoderm a ektoderm. 

Sheldonova teorie spočívala v tom, že tělesný typ jedince je geneticky podmíněn,  

a to na základě převažujícího určitého zárodečného listu a tkání z něho vznikajících, 

popřípadě jejich vzájemných poměrů. Tělesná stavba jedince je tak jakýmsi 

morfofenotypem, jenž ale podléhá různým změnám v průběhu především ontogenetického 

vývoje a v dospělém věku také faktorům z vnějšího prostředí. Vzájemný poměr tkání 

vznikajících ze tří zárodečných listů se však již po dosažení dospělosti nemění (Riegerová, 

Ulbrichová 1998).  
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Každá z komponent, určující somatotyp, je hodnocena na sedmistupňové škále. Tyto 

stupně jsou označeny číslicemi 1-7. Jednotlivé číslice vzestupně vyjadřují zastoupení 

příslušné komponenty v somatotypu, přičemž endomorfní komponenta se vztahuje 

k množství tělesného tuku, mezomorfní komponenta se vztahuje k rozvoji svalové hmoty  

a ektomorfní komponenta se vztahuje k relativní délce těla. Konkrétní somatotyp je tedy 

zapsán jako trojčíslí, ve kterém první hodnota reprezentuje endomorfní komponentu, druhá 

hodnota mezomorfní komponentu a třetí hodnota komponentu ektomorfní. Hodnoty těchto 

komponent se následně zanáší do somatografu, tzv. Sheldonova sférického trojúhelníku 

(obr. č. 21).  

Obr. č. 21: Sheldonův sférický trojúhelník  

 

Zdroj: Riegerová, Přidalová, Ulrichová (2006) 

Sheldon měl spoustu následovníků, kteří se s jeho metodou ztotožnili a snažili se ji 

zdokonalit. Nejúspěšněji navázali na Sheldonovy studie Parnell (1954, 1965), Heathová 
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a Carter (1963, 1967). Parnell měl za to, že posuzování tělesné stavby jedince na základě 

fotografií je velmi subjektivní, a tudíž nepřesné. A proto zaměnil antroposkopickou 

metodu za antropometrii. V roce 1958 vytvořil jednoduchou tabulku, která následně dala 

vzniknout tabulce Heathové a Cartra, jejichž modifikovaná verze Sheldonovy metody se 

stala celosvětově uznávaným a zároveň nejpoužívanějším vědeckým postupem 

pro stanovení somatotypů. 

Metoda Heathová a Carter definuje jednotlivé komponenty následovně: první, endomorfní 

komponenta, se vztahuje k relativní tloušťce a relativní hubenosti. Druhá, mezomorfní 

komponenta, se vztahuje k relativnímu svalově kosternímu rozvoji ve vztahu k výšce těla. 

K jejímu stanovení je zapotřebí těchto rozměrů: tělesná výška, šířka epikondylu humeru 

a femuru, obvod paže a střední obvod lýka, které jsou zmenšené o hodnotu příslušné kožní 

řasy. Poslední třetí ektomorfní komponenta udává vztah k relativní délce částí těla 

a vypočítá se jako podíl tělesné výšky ke třetí odmocnině z tělesné hmotnosti. Obrázek 

č. 22 znázorňuje protokol podle metody Heath-Carter, do kterého se výsledné hodnoty 

jednotlivých komponent zapisují.  

Obr. č. 22: Somatotyp podle metody Heath-Carter 

 

Zdroj: Riegerová, Přidalová, Ulrichová (2006) 



40 

Následující obrázek (obr. č. 23.) znázorňuje somatograf, který slouží k přehlednému 

rozložení somatotypů. Tři osy, protínající se ve středu sférického trojúhelníku, jej rozdělují 

na jednotlivé sektory. Na vrcholech sférického trojúhelníku jsou umístěny extrémní 

somatotypy (endomorf 711, mezomorf 171, ektomorf 117), uprostřed somatotypy 

vyvážené, uvnitř pak další přechodné typy (Bok 1972, Pavlík 1999). Přesné lokalizace 

somatotypů na somatografu je docíleno díky souřadnicové síti, kde začátek souřadnic x, y 

je v bodech 4-4-4. Po určení hodnot jednotlivých komponent se hodnoty souřadnic x a y 

vypočítají podle následujících vzorců, přičemž I = endomorfní komponenta,  

II = mezomorfní komponenta a III = ektomorfní komponenta. 

    x = III – I y = 2 ⋅ II – (I + III) 

   

Obr. č. 23: Somatograf 

Zdroj: Riegerová, Přidalová, Ulrichová (2006) 



41 

Výhody této typologické metody jsou zřejmé, neboť zohledňuje věkové a individuální 

zvláštnosti ontogenetického vývoje.  

Somatotypy rozdělujeme do 13 kategorií. Výsledný somatotyp závisí na dominanci určité 

komponenty a jejich vzájemných poměrů: 

1. Vyrovnaní mezomorfové - dominantní je vždy druhá komponenta, zatímco první a třetí 

jsou nižší. Současně je hodnota první a třetí komponenty stejná nebo rozdíl těchto 

hodnot není větší než půl bodu. 

2. Ektomorfní mezomorfové – dominantní je druhá komponenta a zároveň komponenta 

třetí je vyšší než komponenta první. 

3. Mezomorfové - ektomorfové – hodnoty druhé a třetí komponenty jsou stejné,  

nebo rozdíl mezi nimi není větší než půl bodu, zatímco první komponenta je nižší. 

4. Mezomorfní ektomorfové – dominantní je třetí komponenta, hodnota druhé komponenty 

je vyšší než hodnota první komponenty. 

5. Vyrovnaní ektomorfové – dominantní je třetí komponenta, hodnota první komponenty je 

stejná jako hodnota druhé komponenty, nebo rozdíl mezi nimi není větší než půl bodu. 

6. Endomorfní ektomorfové – dominantní je třetí komponenta, hodnota první komponenty 

je vyšší než hodnota druhé komponenty.  

7. Endomorfové - ektomorfové – hodnoty první a třetí komponenty jsou stejné, nebo rozdíl 

mezi nimi není větší než půl bodu, druhá komponenta je nižší. 

8. Ektomorfní endomorfové – dominantní je první komponenta, hodnota třetí komponenty 

je vyšší než hodnota druhé komponenty. 

9. Vyrovnaní endomorfové – dominantní je první komponenta, hodnoty druhé a třetí 

komponenty jsou stejné, nebo rozdíl mezi nimi není větší než půl bodu. 

10. Mezomorfní endomorfové – dominantní je první komponenta, hodnota druhé 

komponenty je vyšší než hodnota třetí komponenty. 

11. Mezomorfové-endomorfové – hodnoty první a druhé komponenty jsou stejné, rozdíl 

mezi nimi není větší než půl bodu, třetí komponenta je nižší. 

12. Endomorfní mezomorfové – dominantní je druhá komponenta, hodnota první 

komponenty je vyšší než hodnota třetí komponenty. 

13. Střední somatotypy – žádná z komponent se neliší o více než jeden bod od ostatních 

a tvoří ji hodnoty 3 a 4 body 
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3.6 Normalizační index 

Normalizační index (Ni, SD skóre) je nezbytný k porovnání znaků jednotlivce vzhledem 

k populaci. Hodnota normalizačního indexu poskytuje informaci, o kolik směrodatných 

odchylek se jedinec liší od normy v konkrétním znaku. Daný znak se považuje  

za průměrný, je-li hodnota Ni + 0,75. Jako nadprůměrné hodnoty definujeme čísla Ni 

v rozmezí 0,76 až1,50. Jsou-li hodnoty normalizačního indexu v rozmezí od 0,75 do  ̶ 1,5, 

pak se znak vyhodnocuje jako podprůměrný. Jedinec vykazuje vysoce nadprůměrný 

biologický vývoj, je-li hodnoty Ni ˃ 1,5. Pokud je hodnota normalizačního indexu menší 

než -1,5, biologický vývoj jedince je vysoce podprůměrný.  

\] = �^] − ^̅�/�� 

 xi je zjištěná hodnota zkoumaného jedince nebo souboru, X je průměr referenčního 

souboru a SD značí směrodatnou odchylku referenčního souboru. 
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4 VLASTNÍ ŠETŘENÍ 

4.1 Charakteristika šetřeného souboru 

Celkem na čtyřech základních školách Zlínského kraje: ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ 

Okružní Zlín, ZŠ Prakšice, ZŠ Vlčnov bylo provedeno antropologické šetření zaměřené na 

růstové a proporční změny dětí. Dohromady bylo měřeno 200 žáků 8. a 9. tříd  

(tab. č. 2). 

 

Jednotlivé skupiny probandů podle pohlaví a věku vytvořily 6 kategorií. Jednotlivé věkové 

kategorie jsou vymezeny podle metodiky světové zdravotnické organizace (WHO). Tato 

metodika zařazuje jednotlivé probandy do věkové kategorie v ročním rozpětí, například 

8letí = 8,00 - 8,99 (Valová, 2009). Následující tabulky č. 3, 4 a 5 znázorňují rozdělení 

probandů podle věku a pohlaví. 

Tabulka č. 2: Počet probandů v jednotlivých školách 

 
Počet 
oslovených žáků 

ZŠ Mánesova Otrokovice 89 
ZŠ Okružní Zlín 47 
ZŠ Prakšice 39 

ZŠ Vlčnov 25 

Celkem 200 

 

Tabulka č. 3: Počet probandů podle pohlaví 

 
Počet 
oslovených žáků 

Dívky 100 
Chlapci 100 

Celkem 200 
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Tabulka č. 4: Věkové kategorie dívek 

Věk: Dívky  Četnost  
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost[%] 

14,00 - 14,99 23 23 23 23 
15,00 - 15,99 45 68 45 68 
16,00 - 16,99 32 100 32 100 

Celkem 100 100 100 100 

 

Tabulka č. 5: Věkové kategorie chlapců  

Věk: Chlapci  Četnost  
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

14,00 - 14,99 18 18 18 18 
15,00 - 15,99 46 64 46 64 
16,00 - 16,99 36 100 36 100 

Celkem 100 100 100 100 
 

K antropologickému šetření dalo vedení oslovených základních škol souhlas, žáci a jejich 

rodiče byli písemně informování o formě a účelu výzkumu. Jejich souhlas byl potvrzen 

podpisem. Během antropometrie byla dodržena etická pravidla a veškerá data podléhala 

anonymitě.  

4.2 Metodika antropologického měření.  

Jednotlivá antropologická měření se prováděla ve vedením školy předem určené místnosti 

(kabinet TV, relaxační místnost pro žáky, kmenová třída). Probandi byli měřeni jednotlivě 

v nejnutnějším oblečení a za dodržení etických zásad běžných při tomto typu šetření. 

Veškerá získaná data byla anonymní. 

4.2.1 Somatické rozměry 

• Tělesná výška byla odečítána na stupnice měřícího pásu (antropometr nebyl 

k dispozici), který byl připevněný ke stěně tak, aby se jeho spodní konec dotýkal 

podlahy. Měření bylo prováděno s přesností na 0,1 cm. Probandi byli bosí, chodidla 

jsou u sebe a stěny se dotýkali patami, hýžděmi a lopatkami. Postoj byl vzpřímený v ose 

těla, nikoli však přehnaně vypjatý. Výška těla byla odečítána na škále pásové míry 

pomocí pravoúhlého trojúhelníku, jehož vodorovné rameno se dotýkalo nejvyššího 
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bodu na temeni hlavy (vertex), svislé rameno bylo přiloženo k pásovému měřidlu 

(Vignerová, Bláha, 2001). 

• Tělesná hmotnost byla zjišťována na kalibrované osobní digitální nášlapné váze 

(zn. Hyundai) s přesností měření na 0,1 kg. Probandi byli oblečeni jen ve spodním 

prádle a bez obuvi. 

4.2.2 Obvodové rozměry 

Pomocí pásové míry bylo měřeno pět obvodových rozměrů. Měřilo se na pravé straně těla 

s přesností na 0,1 cm. Měřící páska přesně sledovala měřený obvod, tj. přiléhala k tělu, 

aniž by však stlačovala měkkou tkáň (Bláha a kol, 2006). 

• Obvod paže kontrahované – loketní kloub svíral při měření 90 ̊ a flexory i extenzory 

paže byly v maximálním napětí. Výsledná hodnota byla odečítána v místě největšího 

vytvoření svalu.  

• Obvod paže relaxované – měření bylo provedeno v poloviční vzdálenosti mezi bodem 

akromiale a hrotem lokte (olecranonulnae) na pravé paži, která volně visela podél těla. 

Hodnota obvodu paže relaxované je nezbytná pro vyhodnocení dat v antropologickém 

programu Antropo 2000.2. 

• Obvod předloktí – hodnota byla odečítána v místě nejvíce vyvinutého vřetenního svalu 

na volně visící končetině. 

• Obvod stehna střední – byl měřen v poloviční vzdálenosti mezi trochanterem 

a laterálním epikondylem femuru při poloze ve stoje. 

• Obvod lýtka maximální – byl měřen při poloze ve stoje v místě největšího vytvoření 

lýtkového svalu (přes nejvíce vyvinutý musculus gastrocnemius). 

4.2.3 Šířkové rozměry 

Pro měření šířkových rozměrů bylo použito dotykové měřidlo, tzv. pelvimetr, s přesností 

měření na 0,1 cm. Všechny šířkové rozměry byly měřeny v poloze ve stoje. 

• Šířka biakromiální (šířka ramen) - měřena jako přímá vzdálenost mezi body 

acromiale. 
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• Šířka bispinální (šířka pánve) – vzdálenost mezi pravým a levým bodem iliospinale 

anterior. 

• Šířka biepikondylární (šířka dolní epifýzy humeru) – vzdálenost mezi vnitřním 

a vnějším epikotylem humeru. Předloktí a paže svíraly v loketním kloubu 90 ̊. 

• Šířka biepikondylární (šířka dolní epifýzy femuru) - měřena jako vzdálenost mezi 

vnitřním a vnějším epikotylem femuru. Flexe kolenního kloubu je při měření 90 ̊ . 

4.2.4 Kožní řasy 

Kožní řasy byly měřeny za použití kaliperu typu Harpenden značky Somet. Tloušťka všech 

sledovaných kožních řas (kožní řasa tricipitální, subscapulární, suprailiakální a řasa  

na lýtku) byla měřena vždy na pravé straně těla s přesností na 0,2 mm. 

• Kožní řasa tricipitální (nad tricepsem) – měřena na volně visící končetině, kdy 

proband stál zády k vyšetřovateli a dlaně měl otočeny dopředu (viz obr. č. 24). Řasa 

probíhá svisle nad trojhlavým svalem pažním. 

Obr. č. 24: Způsob měření kožní řasy tricipitální 

 

Zdroj:http://www.kaliper.cz 
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• Kožní řasa subscapulární (pod lopatkou) – těsně pod dolním úhlem lopatky, ve směru 

asi 45 ̊ k horizontále, byla vytažena a měřena kožní řasa. Paže probanda volně visely  

u těla (viz obr. č. 25). 

Obr. č. 25: Způsob měření kožní řasy subscapulární 

 

Zdroj:http://www.kaliper.cz 

• Kožní řasa suprailiakální (řasa nad trnem kosti kyčelní) – měřena vytažená řasa, která 

probíhá podél hřebene kosti kyčelní, v pomyslné čáře průsečíku hřebene a přední 

axilární čáry (viz obr. č. 26). 

Obr. č. 26: Způsob měření kožní řasy suprailiakální 

 

Zdroj: http://www.kaliper.cz 
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• Kožní řasa na lýtku – měříme vytaženou řasu v místě největšího obvodu lýtkového 

svalu. Končetina je opřena o podložku a v kolením kloubu svírá 90 ̊ (viz obr. č. 27). 

Obr. č. 27: Způsob měření kožní řasy na lýtku 

 

Zdroj: http://www.kaliper.cz 

4.3 Zpracování antropologických dat 

4.3.1 Program Antropo 2000.2 

Ke zpracování antropometrických dat byl použit software Antropo 2000.2, jehož autorem 

je Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.. Tento antropologický program vyhodnocuje tělesnou 

stavbu člověka ve věku od narození do sedmdesáti let, a to na základě norem odvozených 

z populačního měření na Československé spartakiádě v roce 1985. V této diplomové práci 

byl software Antropo 2000.2 aplikován na výpočet proporcionálního věku, za použití 

indexu vývoje stavby těla (KEI). 

4.3.2 Statistické zpracování dat 

Ke zpracování empirických antropologických dat byl použit programu firmy Statsoft 

nazvaný Statistica. Tento program vypočítal základní statistické parametry: aritmetický 

průměr X , medián, absolutní a relativní četnosti, variační rozpětí (minimum-maximum)  

a procentuální zastoupení. Výsledky jsou uvedeny v příslušných tabulkách a grafech. 
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4.3.3 Testování hypotéz 

V kapitole 5.9 je provedeno srovnání zjištěných hodnot znaků tělesná výška, tělesná 

hmotnost, BMI a obvod hlavy s výsledky měřeni Celostátního antropologického výzkumu 

(CAV) z roku 2001. Pro toto porovnání byl použit dvouvýběrový t-test. Nulovou 

hypotézou ve všech zkoumaných případech bylo, že průměrné výsledky našeho měření  

a měření z CAV se nebudou lišit (tzn. pozorované rozdíly mezi zkoumanými soubory 

nejsou statisticky významné). 

Tyto nulové hypotézy byly testovány na statistické významnosti α = 0,05. Výsledkem testu 

mohou být tyto tři varianty: 

1) p < 0,01, pak stanovená hypotéza o shodnosti výsledků není pravdivá. Nulovou 

hypotézu proto zamítáme a rozdíl mezi průměrnými hodnotami znaku považujeme  

za statisticky významný. 

2) p ∈ 〈0,01; 0,05〉, pak nelze o shodnosti průměrných výsledků měření rozhodnout. 

Pozorované rozdíly mezi sledovanými soubory mohou být pouze nahodilé. Nulovou 

hypotézu tedy nemůžeme ani zamítnout ani potvrdit. 

3) P > 0,05, pak byla nulová hypotéza tímto testem potvrzena. Průměrné výsledky obou 

měření si odpovídají s pravděpodobností 1-p. Pozorované rozdíly nejsou statisticky 

významné. 

4.3.4 Určení somatotypu 

Za použití antropologického programu Antropo 2000.2 byly z empirických dat získaných 

antropologickým měřením vypočítány tři morfologické komponenty. Vzájemný poměr 

těchto tří komponent udává konkrétní somatotyp. První komponenta charakterizuje 

hodnotu endomorfní, druhá komponenta udává hodnotu mezomorfní a třetí komponenta 

prezentuje hodnotu ektomorfní. Každá z těchto komponent je hodnocena na sedmibodové 

stupnici, přičemž hodnoty ≤ 2,5 se posuzují jako nízké, hodnoty od 3,0 do 5,0 jsou 

vyhodnoceny jako průměrné, a hodnoty od 5,5 do 7,0 udávají hodnoty vysoké. Jako krajní 

hodnoty jsou vnímány výsledky nad 7,5. 
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5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ A STATISTICKÉ ŠETŘENÍ 

5.1 Tělesná výška 

Tabulka č. 6 zobrazuje naměřené hodnoty chlapců a dívek ve třech věkových kategoriích: 

věk 14,00 - 14,99 let, věk 15,00 - 15,99 let a věk 16,00-16,99 let. U každé věkové 

kategorie je uvedena minimální a maximální naměřená tělesná výška, průměrná výška 

zkoumaného vzorku a medián, tedy střední hodnota. (pozn. Medián dělí soubor hodnot 

na dvě stejně velké části, přičemž platí, že nejméně 50 % hodnot je větších než medián 

a 50 % hodnot je větší než medián). Z hodnot uvedených v tabulkách dívek je zřejmé,  

že s přibývajícím věkem vrůstá i dosažená výška, a to jak v ukazatelích celkového 

průměru, tak i v hodnotě mediánu. Mezi chlapci se ukázal výškový průměr nepatrně vyšší 

u čtrnáctiletých chlapců než u patnáctiletých, a tím pádem i hodnota mediánu není 

vzestupná.  

Tabulka č. 6: Základní statistické parametry znaku tělesná výška podle věku a 
pohlaví [[[[cm]]]] 

Tělesná výška Počet Průměr Medián Minimum Maximum 
Dívky 14,00 – 14,99 let 23 162,69 163,50 150,50 172,50 

Dívky 15,00 – 15,99 let 45 165,02 165,30 155,20 175,80 

Dívky 16,00 – 16,99 let 32 167,44 166,35 154,50 186,00 

Chlapci 14,00 – 14,99 let 18 175,51 176,85 151,50 186,50 

Chlapci 15,00 – 15,99 let 46 175,35 174,60 158,00 193,00 

Chlapci 16,00 – 16,99 let 36 177,11 177,80 163,00 199,20 

 

Jednotlivé četnosti tělesné výšky uvádí následující tabulky č. 7 – 12. Kategorie tělesné 

výšky jsou uváděny s odstupy v intervalech po 5 cm. Histogramy těchto četností zobrazují 

grafy č. 1 – 6. 

Z grafu č. 1 vyplývá, že tělesná výška dívek ve věku 14,00 – 14,99 let se pohybovala 

nejčastěji (z 34,78%) v rozmezí 160 – 165 cm. Relativně hodně početně zastoupený byl 

i interval 165 – 170 cm tělesné výšky, do kterého patřilo šest dívek. U čtyř děvčat 

(17,39%) nepřesáhla tělesná výška 160 cm. Ještě o 5 cm míň měřila tři děvčata. Pouze 

8,7% dívek uvedeného věku přesáhly hranici 170 cm tělesné výšky.  
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Tabulka č. 7: Četnosti výškových kategorií u dívek ve věku 14,00 - 14,99 let 

Tělesná výška: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Dívky 14,00 - 14,99 let 

145 < x < = 150 0 0 0,00 0,00 
150 < x < = 155 3 3 13,04 13,04 
155 < x < = 160 4 7 17,39 30,43 
160 < x < = 165 8 15 34,78 65,22 
165 < x < = 170 6 21 26,09 91,30 
170 < x < = 175 2 23 8,70 100,00 
Celkem 23 23 100 100 
 

 

Z celkového počtu 45 dívek ve věku 15,00 – 15,99 let patřilo nejvíce (14) dívek 

do kategorie 165 – 170 cm tělesné výšky. Dva intervaly tělesné výšky, se stejným 

procentuálním zastoupením, tvořily dohromady téměř 50% všech dívek zmiňovaného 

věku. Konkrétně jedenáct dívek reprezentovalo výškovou kategorii 155 – 160 cm a stejný 

počet kategorii 160 – 165 cm. Jedna dívka překročila hranici 175 cm tělesné výšky. 

 

Graf č. 1: Četnosti výškových kategorií u dívek ve věku 14,00 - 14,99 let
K-S d=,11259, p> .20; Lilliefors p> .20
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Tabulka č. 8: Četnosti výškových kategorií u dívek ve věku 15,00 - 15,99 let 

Tělesná výška: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Dívky 15,00 - 15,99 let 

150 < x < = 155 0 0 0,00 0,00 
155 < x < = 160 11 11 24,44 24,44 
160 < x < = 165 11 22 24,44 48,89 
165 < x < = 170 14 36 31,11 80,00 
170 < x < = 175 8 44 17,78 97,78 
175 < x < = 180 1 45 2,22 100,00 
Celkem 45 45 100 100 
 

Graf č. 2: Četnosti výškových kategorií u dívek ve věku 15,00 - 15,99 let
K-S d=,11495, p> .20; Lilliefors p<,15
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Z grafu č. 3 je evidentní, že 75% všech šestnáctiletých dívek se vešlo do výškového 

rozmezí 160 – 175 cm. Dalších 12,5% děvčat spadalo do výškové kategorie 155 – 160 cm. 

Zbývající čtyři kategorie zastupovala vždy jedna probandka. Tabulka č. 9 popisuje 

jednotlivé četnosti uvedených intervalů tělesné výšky.  
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Tabulka č. 9: Četnosti výškových kategorií u dívek ve věku 16,00 - 16,99 let 

Tělesná výška: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Dívky 16,00 - 16,99 let 

150 < x < = 155 1 1 3,13 3,13 
155 < x < = 160 4 5 12,50 15,63 
160 < x < = 165 8 13 25,00 40,63 
165 < x < = 170 8 21 25,00 65,63 
170 < x < = 175 8 29 25,00 90,63 
175 < x < = 180 1 30 3,13 93,75 
180 < x < = 185 1 31 3,13 96,88 
185 < x < = 190 1 32 3,13 100,00 
Celkem 32 32 100 100 

Graf č. 3: Četnosti výškových kategorií u dívek ve věku 16,00 - 16,99 let
K-S d=,08495, p> .20; Lilliefors p> .20
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Mezi chlapci ve věku 14,00 - 14,99 let byla nejvíce procentuálně zastoupena tělesná výška 

v rozmezí 175 – 180 cm. Tato kategorie tvořila necelých 39% z celého vzorku, což ukazuje 

graf č. 4. Čtyři chlapci, jejichž tělesná výška přesáhla hranici 170 cm, představovali 

22,22% této sledované skupiny. Ostatní kategorie byly reprezentovány 1 – 3 chlapci, 

z čehož jeden chlapec překonal hranici 185 cm. Značně malý vzrůst, oproti ostatním 
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čtrnáctiletým chlapcům, vykazoval jeden proband, jehož tělesná výška byla naměřena 

v intervalu od 150 cm do 155 cm.  

Tabulka č. 10: Četnosti výškových kategorií u chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let 

Tělesná výška: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Chlapci 14,00 - 14,99 

let 
145 < x < = 150 0 0 0,00 0,00 
150 < x < = 155 1 1 5,56 5,56 
155 < x < = 160 0 1 0,00 5,56 
160 < x < = 165 0 1 0,00 5,56 
165 < x < = 170 2 3 11,11 16,67 
170 < x < = 175 4 7 22,22 38,89 
175 < x < = 180 7 14 38,89 77,78 
180 < x < = 185 3 17 16,67 94,44 
185 < x < = 190 1 18 5,56 100,00 
Celkem 18 18 100 100 
 

Graf č. 4: Četnosti výškových kategorií u chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let
K-S d=,13402, p> .20; Lilliefors p> .20
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Ve skupině chlapců 15,00 – 15,99 let nacházíme velký rozptyl tělesné výšky mezi 

jednotlivými probandy. Nejmenší chlapec této věkové kategorie měří 158 cm a největší 

193 cm. Rozdíl tedy činí celých 35 cm. Největší procentuální zastoupení (26,09%) tvoří 

tělesná výška v rozmezí od 170 – 175 cm. Druhou nejobsazenější kategorii tvoří 

s 23,91% chlapci s tělesnou výškou v intervalu od 180 cm do 185 cm. Z uvedeného 

je zřejmé, že tyto dvě kategorie reprezentují přesně 50% všech chlapců uvedeného věku 

(viz graf č. 5). Tělesná výška sedmi chlapců se pohybuje v rozmezí 175 – 180 cm 

a interval o 10 cm menší zastupuje dalších šest chlapců. Všechny výškové kategorie 

chlapců ve věku 15,00 – 15,99 let a jejich četnosti udává tabulka č. 11.  

Tabulka č. 11: Četnosti výškových kategorií u chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let 

Tělesná výška: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Chlapci 15,00 - 15,99 

let 
150 < x < = 155 0 0 0,00 0,00 
155 < x < = 160 1 1 2,17 2,17 
160 < x < = 165 5 6 10,87 13,04 
165 < x < = 170 6 12 13,04 26,09 
170 < x < = 175 12 24 26,09 52,17 
175 < x < = 180 7 31 15,22 67,39 
180 < x < = 185 11 42 23,91 91,30 
185 < x < = 190 3 45 6,52 97,83 
190 < x < = 195 1 46 2,17 100,00 
Celkem 46 46 100,00 100,00 
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Graf č. 5: Četnosti výškových kategorií u chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let
K-S d=,06543, p> .20; Lilliefors p> .20
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Graf č. 6 zobrazuje procentuální zastoupení kategorií tělesné výšky chlapců 16,00 – 16,99 

let. U 30,56% z nich byla naměřena tělesná výška od 180 do 185 cm. ¼ tvořili chlapci, 

jejichž vzrůst byl zaznamenán v intervalu od 170 do 175 cm. Sedm probandů, z celkového 

počtu 36 chlapců, se nacházelo v kategorii 175 až 180 cm tělesné výšky. Další výškové 

kategorie udává tabulka č. 12. Mezi šestnáctiletými chlapci se nacházel jedinec s největší 

tělesnou výškou z celého našeho antropologického šetření.  
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Tabulka č. 12: Četnosti výškových kategorií u chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let 

Tělesná výška: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Chlapci 16,00 - 16,99 

let 
155 < x < = 160 0 0 0,00 0,00 
160 < x < = 165 3 3 8,33 8,33 
165 < x < = 170 4 7 11,11 19,44 
170 < x < = 175 9 16 25,00 44,44 
175 < x < = 180 7 23 19,44 63,89 
180 < x < = 185 11 34 30,56 94,44 
185 < x < = 190 1 35 2,78 97,22 
190 < x < = 195 0 35 0,00 97,22 
195 < x < = 200 1 36 2,78 100,00 
Celkem 36 36 100,00 100,00 
 

Graf č. 6: Četnosti výškových kategorií u chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let
K-S d=,09336, p> .20; Lilliefors p> .20
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5.2 Tělesná hmotnost 

Základní statistické parametry tělesné hmotnosti všech zkoumaných věkových kategorií 

znázorňuje tabulka č. 13. Ze získaných hodnot lze vyčíst, že u čtrnácti a patnáctiletých 

dívek je rozdíl mezi minimální a maximální tělesnou hmotností podobný (40,2 kg  

a 43,20 kg), u dívek šestnáctiletých se rozdíl mezi minimální a maximální hmotností 

snižuje na 30,2 kg. 

U chlapců 14,00 – 14,99 let činí rozdíl mezi minimální a maximální tělesnou hmotností 

50,90 kg, u šestnáctiletých chlapců je to 41,00 kg. V prostřední hodnocené věkové 

kategorii chlapců se tento rozdíl zvýšil až na 67,90 kg. 

Tabulka č. 13: Základní statistické parametry znaku tělesná hmotnost podle věku a 
pohlaví [kg] 

Tělesná hmotnost Počet Průměr Medián Minimum Maximum 
Dívky 14,00 – 14,99 let 23 53,37 51,90 43,20 83,40 

Dívky 15,00 – 15,99 let 45 55,72 52,80 42,70 85,90 

Dívky 16,00 – 16,99 let 32 57,88 58,30 42,50 72,70 

Chlapci 14,00 – 14,99 let 18 70,26 68,55 41,90 92,80 

Chlapci 15,00 – 15,99 let 46 65,37 63,25 44,00 111,90 

Chlapci 16,00 – 16,99 let 36 64,34 63,35 45,50 86,50 
 

Jednotlivé četnosti hodnot tělesné hmotnosti zobrazují následující tabulky č. 14 – 19. 

Kategorie tělesné hmotnosti jsou uváděny s odstupy v intervalech po 5 kg resp. po 10 kg. 

Histogramy četností znázorňují grafy č. 7 - 12.  

Z hodnot uvedených v tabulce č. 14 je patrné, že se nadpoloviční většina čtrnáctiletých 

dívek (65 %) pohybuje ve váhovém rozmezí 45 - 55 kg. Hmotnostní kategorie 55 – 60 kg 

je zastoupena z 13,04%. Ostatní hmotnostní kategorie jsou reprezentovány vždy pouze 

1 nebo 2 dívkami.  
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Tabulka č. 14: Četnosti hmotnostních kategorií dívek ve věku 14,00 - 14,99 let 

Tělesná hmotnost: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Dívky 14,00 - 14,99 let 

35 < x < = 40 0 0 0,00 0,00 
40 < x < = 45 2 2 8,70 8,70 
45 < x < = 50 8 10 34,78 43,48 
50 < x < = 55 7 17 30,43 73,91 
55 < x < = 60 3 20 13,04 86,96 
60 < x < = 65 1 21 4,35 91,30 
65 < x < = 70 0 21 0,00 91,30 
70 < x < = 75 0 21 0,00 91,30 
75 < x < = 80 1 22 4,35 95,65 
80 < x < = 85 1 23 4,35 100,00 
Celkem 23 23 100 100 
 

Graf č. 7: Četnosti hmotnostních kategorií dívek ve věku 14,00 - 14,99 let
K-S d=,23382, p<,15 ; Lilliefors p<,01
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Více než jedna třetina dívek ve věku 15,00 – 15,99 let spadala do váhového rozpětí 

40 - 50 kg. Další dvě nejpočetnější hmotnostní kategorie 50 - 60kg a 60 - 70kg, byly 

zastoupeny stejnou měrou, a to z 28,89% . Pouze dvě dívky přesáhly hmotnostní hranici  

70 kg.  
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Tabulka č. 15: Četnosti hmotnostních kategorií dívek ve věku 15,00 - 15,99 let 

Tělesná hmotnost: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Dívky 15,00 - 15,99 let 

30 < x < = 40 0 0 0,00 0,00 
40 < x < = 50 17 17 37,78 37,78 
50 < x < = 60 13 30 28,89 66,67 
60 < x < = 70 13 43 28,89 95,56 
70 < x < = 80 1 44 2,22 97,78 
80 < x < = 90 1 45 2,22 100,00 
Celkem 45 45 100 100 

 

Graf č. 8: Četnosti hmotnostních kategorií dívek ve věku 15,00 - 15,99 let
K-S d=,14182, p> .20; Lilliefors p<,05
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Tělesná hmotnost dívek ve věku 16,00 - 16,99 let se nejčastěji pohybovala mezi 

 55 a 60 kg. Tato hmotnost byla naměřena u 34,38% dívek. Druhá nejpočetnější 

hmotnostní skupina (60 - 65 kg) byla zastoupena z 18,75%. Graf věkové kategorie dívek 

15,00 – 15,99 let se nejvíce přibližuje tvaru Gaussovy křivky. 
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Tabulka č. 16: Četnosti hmotnostních kategorií dívek ve věku 16,00 - 16,99 let 

Tělesná hmotnost: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Dívky 16,00 - 16,99 let 

35 < x < = 40 0 0 0,00 0,00 
40 < x < = 45 2 2 6,25 6,25 
45 < x < = 50 3 5 9,38 15,63 
50 < x < = 55 5 10 15,63 31,25 
55 < x < = 60 11 21 34,38 65,63 
60 < x < = 65 6 27 18,75 84,38 
65 < x < = 70 3 30 9,38 93,75 
70 < x < = 75 2 32 6,25 100,00 
Celkem 32 32 100 100 

 

Graf č. 9: Četnosti hmotnostních kategorií dívek ve věku 16,00 - 16,99 let
K-S d=,10337, p> .20; Lilliefors p> .20
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Jednotlivé hmotnostní kategorie čtrnáctiletých chlapců byly, co se četnosti týče, velmi 

vyrovnané. Výjimku tvořily jen krajní hmotnostní hranice. Tuto skutečnost přehledně 

znázorňuje graf č. 10.  
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Tabulka č. 17: Četnosti hmotnostních kategorií chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let 

Tělesná hmotnost: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Chlapci 14,00 - 14,99 

let 
30 < x < = 40 0 0 0,00 0,00 
40 < x < = 50 1 1 5,56 5,56 
50 < x < = 60 4 5 22,22 27,78 
60 < x < = 70 4 9 22,22 50,00 
70 < x < = 80 3 12 16,67 66,67 
80 < x < = 90 4 16 22,22 88,89 
90 < x < = 100 2 18 11,11 100,00 
Celkem 18 18 100 100 

 

Graf č. 10: Četnosti hmotnostních kategorií chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let
K-S d=,14927, p> .20; Lilliefors p> .20
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Z tabulky č. 18 vyplývá, že ve skupině chlapců 15,00 – 15,99 let nejvíce dominuje tělesná 

hmotnost od 50 do 60 kg, která čítala 19 probandů (41,30%). Hmotnostní kategorie 70 – 80 

kg zastupovala druhou nejpočetnější hmotnostní skupinu (26,09%). Relativně vysoké 

procentuální zastoupení tvořila i hmotnostní kategorie 60 – 70 kg (19,57%). Jen několik 

málo jedinců pak reprezentovalo ostatní hmotnostní kategorie. Mezi patnáctiletými chlapci 
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se vyskytoval jedinec, jehož naměřená hmotnost (111,9 kg) tvořila hmotnostní maximum 

celého zkoumaného vzorku.  

Tabulka č. 18: Četnosti hmotnostních kategorií chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let 

Tělesná hmotnost: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Chlapci 15,00 - 15,99 

let 
40 < x < = 50 2 2 4,35 4,35 
50 < x < = 60 19 21 41,30 45,65 
60 < x < = 70 9 30 19,57 65,22 
70 < x < = 80 12 42 26,09 91,30 
80 < x < = 90 1 43 2,17 93,48 
90 < x < = 100 2 45 4,35 97,83 
100 < x < = 110 0 45 0 98 
110 < x < = 120 1 46 2 100 
Celkem 46 46 100 100 

 

Graf č. 11: Četnosti hmotnostních kategorií chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let
K-S d=,11017, p> .20; Lilliefors p<,20
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Mezi šestnáctiletými chlapci se nejčastěji nacházeli jedinci s hmotnostním rozpětím 

55 – 60 kg. Stejného procentuálního zastoupení (16,67%) dosáhly hmotnostní kategorie 
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udávající rozmezí 60 – 65 kg a 75 – 80 kg. Třetí nejpočetněji zastoupenou hmotnostní 

kategorii chlapců zmiňovaného věku byla kategorie 65 – 70 kg. Pouze jeden chlapec 

překročil hmotnostní hranici 85 kilogramů. 

Tabulka č. 19: Četnosti hmotnostních kategorií chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let 

Tělesná hmotnost: 
Četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] Chlapci 16,00 - 16,99 

let 
45 < x < = 50 2 2 5,56 5,56 
50 < x < = 55 4 6 11,11 16,67 
55 < x < = 60 9 15 25,00 41,67 
60 < x < = 65 6 21 16,67 58,33 
65 < x < = 70 5 26 13,89 72,22 
70 < x < = 75 3 29 8,33 80,56 
75 < x < = 80 6 35 16,67 97,22 
80 < x < = 85 0 35 0,00 97,22 
85 < x < = 90 1 36 2,78 100,00 
Celkem 36 36 100 100 

 

Graf č. 12: Četnosti hmotnostních kategorií chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let
K-S d=,09301, p> .20; Lilliefors p> .20
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5.3 Obvodové rozměry 

Ve skupině dívek ve věku 14,00 – 14,99 let se obvod hlavy pohyboval v rozmezí od 52 cm 

do 57 cm. U dívek 15,00 – 15,99 let byla horní hranice ještě o 1 cm vyšší, přičemž  

se shodovala i s horní hranicí obvodu hlavy nejstarších, šestnáctiletých dívek. Naproti 

tomu mezi dívkami 16,00 – 16,99 let nacházíme jedince s obvodem hlavy 50 cm, což je 

nejmenší hodnota mezi dívkami všech věkových skupin. Minimální hodnota obvodu hlavy, 

ve všech věkových kategoriích námi sledovaných chlapců, byla rovna 53 cm. Maximální 

hodnoty obvodu hlavy se u jednotlivých kategorií chlapců lišily, přičemž horní hranice 

byla definována u patnáctiletých chlapců a dolní hranice u čtrnáctiletých chlapců. Ostatní 

obvodové míry jsou ovlivněny množstvím podkožního tuku a velikostí svalové hmoty. 

V následujících šesti tabulkách (tab. č. 20 – 25) jsou přehledně seřazeny základní 

statistické parametry obvodových hodnot dívek a chlapců ve všech sledovaných věkových 

kategoriích.  

 

Tabulka č. 20: Základní statistické parametry sledovaných obvodových rozměrů 
dívek ve věku 14,00 - 14,99 let [[[[cm]]]] 

Obvodové rozměry: 
Dívky 14,00 - 14,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

obvod hlavy 54,8 55,0 52,0 57,0 
obvod paže kontrah. 25,4 25,5 23,0 30,0 
obvod paže relax. 25,0 25,0 22,0 30,0 
obvod předloktí 22,0 22,0 20,0 25,0 
obvod stehna 46,9 47,0 42,0 57,0 
obvod lýtka 34,8 35,0 32,0 40,0 
obvod gluteální 91,6 90,0 83,0 112,0 
obvod sternální 81,5 81,0 72,0 99,0 
obvod břicha 75,5 72,5 65,5 102,0 
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Tabulka č. 21: Základní statistické parametry sledovaných obvodových rozměrů 
dívek ve věku 15,00 - 15,99 let [[[[cm]]]] 

Obvodové rozměry: 
Dívky 15,00 - 15,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

obvod hlavy 54,6 55,0 52,0 58,0 
obvod paže kontrah. 26,2 26,0 20,5 33,5 
obvod paže relax. 25,8 26,0 20,0 32,5 
obvod předloktí 22,9 23,0 19,0 28,5 
obvod stehna 47,7 47,5 39,0 60,0 
obvod lýtka 35,3 35,0 31,0 44,5 
obvod gluteální 93,1 92,0 80,0 111,0 
obvod sternální 82,9 81,0 75,0 101,0 
obvod břicha 78,4 79,0 65,5 101,0 

 

Tabulka č. 22: Základní statistické parametry sledovaných obvodových rozměrů 
dívek ve věku 16,00 - 16,99 let [[[[cm]]]] 

Obvodové rozměry: 
Dívky 16,00 - 16,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

obvod hlavy 55,0 55,0 50,0 58,0 
obvod paže kontrah. 26,5 27,0 21,0 32,0 
obvod paže relax. 26,0 26,5 21,0 31,0 
obvod předloktí 22,9 23,0 19,0 25,0 
obvod stehna 48,5 48,8 36,5 56,0 
obvod lýtka 35,7 35,5 29,5 40,0 
obvod gluteální 95,1 95,5 82,0 103,0 
obvod sternální 83,5 83,5 71,0 94,0 
obvod břicha 78,4 81,0 64,5 87,5 

Tabulka č. 23: Základní statistické parametry sledovaných obvodových rozměrů 
chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let [[[[cm]]]] 

Obvodové rozměry: 
Chlapci 14,00 - 14,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

obvod hlavy 56,6 57,0 53,0 59,0 
obvod paže kontrah. 29,3 29,5 21,5 35,0 
obvod paže relax. 28,3 27,3 21,0 34,0 
obvod předloktí 25,4 25,5 21,0 28,0 
obvod stehna 48,9 48,0 40,0 59,0 
obvod lýtka 38,0 36,5 33,0 44,0 
obvod gluteální 97,9 94,0 81,0 113,0 
obvod sternální 90,3 90,5 73,0 107,0 
obvod břicha 86,1 82,8 71,5 103,5 
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Tabulka č. 24: Základní statistické parametry sledovaných obvodových rozměrů 
chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let [[[[cm]]]] 

Obvodové rozměry: 
Chlapci 15,00 - 15,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

obvod hlavy 56,3 56,0 53,0 62,0 
obvod paže kontrah. 28,8 28,5 23,5 38,0 
obvod paže relax. 27,3 26,8 21,5 40,0 
obvod předloktí 25,0 25,0 21,5 30,0 
obvod stehna 47,6 47,3 40,0 66,0 
obvod lýtka 37,0 36,8 31,0 48,0 
obvod gluteální 95,0 95,0 82,0 121,0 
obvod sternální 88,3 87,0 76,0 113,0 
obvod břicha 84,2 82,0 69,5 132,5 

 

Tabulka č. 25: Základní statistické parametry sledovaných obvodových rozměrů 
chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let [[[[cm]]]] 

Obvodové rozměry: 
Chlapci 16,00 - 16,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

obvod hlavy 56,3 56,5 53,0 61,0 
obvod paže kontrah. 28,5 28,3 23,0 36,5 
obvod paže relax. 26,8 27,5 21,5 33,0 
obvod předloktí 24,7 25,0 21,5 28,0 
obvod stehna 47,2 47,5 38,0 59,0 
obvod lýtka 36,3 36,0 29,0 44,0 
obvod gluteální 95,4 95,5 83,0 112,0 
obvod sternální 88,6 89,0 79,0 103,0 
obvod břicha 82,0 80,8 68,5 105,0 

5.4 Šířkové rozměry 

Ve skupině dívek 14,99 – 14,99 let byla vypočítána průměrná hodnota šířky ramen  

34,9 cm. S přibývajícím věkem dívek roste také průměrná hodnota tohoto znaku.  

U chlapců je situace obdobná s tím rozdílem, že první dvě věkové kategorie dosáhly stejné 

průměrné hodnoty.  

Hodnota 21 cm odpovídala minimální šířce pánve ve skupině čtrnáctiletých dívek. Nejširší 

pánev v této skupině byla naměřena v délce 28 cm. U patnáctiletých dívek byla hodnota 

minima ještě o 1 cm nižší. Maximum zůstalo stejné jako u čtrnáctiletých dívek. Ve skupině 

nejstarších, šestnáctiletých dívek, se maximum vyšplhalo až na 31 cm. 
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Hodnota 19,5 cm byla nejmenší šířka pánve u chlapců ve věku 14,00 – 14,99 let. 

Minimální šířka pánve byla u dalších dvou věkových kategorií shodně rovna 21 cm. 

Maximální hodnota, ve všech věkových kategoriích chlapců, udávala velikost 28 cm.  

Šířka epifýzy humeru měla minimální hodnotu 5 cm, ve všech věkových kategoriích dívek. 

Její maximální hodnota rostla vzestupně s přibývajícím věkem dívek až na 7 cm. 

V šetřeném vzorku chlapců všech věkových kategorií byla hodnota minima rovna 6 cm 

a hodnota maxima rovna 7 cm.  

U dívek pozorujeme vzestupný rozptyl mezi minimem a maximem šířky epifýzy femuru. 

U čtrnáctiletých dívek je rozdíl roven 1 cm, u patnáctiletých dívek tento rozdíl čítá 1,5 cm 

a u šestnáctiletých dívek je rozdíl mezi minimem a maximem 2,5 cm. U chlapců 

zjišťujeme obdobnou situaci, jako v případě šířky epifýzy humeru. Hodnoty minima 

a maxima jsou totožné u všech věkových kategorií chlapců s tím rozdílem,  

že u šestnáctiletých chlapců je hodnota průměrné šířky epifýzy femuru snížena o 0,2 cm.  

Základní statistické parametry naměřených šířkových hodnot dívek všech sledovaných 

věkových kategorií popisují tabulky č. 26, 27 a 28. Tabulky č. 29 – 31 pak uvádějí tyto 

hodnoty pro chlapce. 
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Tabulka č. 26: Základní statistické parametry sledovaných šířkových rozměrů dívek 
ve věku 14,00 - 14,99 let [[[[cm]]]] 

Šířkové rozměry: 
Dívky 14,00 - 14,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

šířka ramen 34,9 35,0 31,0 39,0 
šířka pánve 24,2 24,0 21,0 28,0 
šířka epifýzy humeru 5,7 6,0 5,0 6,0 
šířka epifýzy femuru 7,0 7,0 7,0 8,0 

 

Tabulka č. 27: Základní statistické parametry sledovaných šířkových rozměrů dívek 
ve věku 15,00 - 15,99 let [[[[cm]]]] 

Šířkové rozměry: 
Dívky 15,00 - 15,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

šířka ramen 35,7 36,0 31,0 40,0 
šířka pánve 24,1 24,0 20,0 28,0 
šířka epifýzy humeru 5,8 6,0 5,0 6,5 
šířka epifýzy femuru 7,0 7,0 6,0 7,5 

 

Tabulka č. 28: Základní statistické parametry sledovaných šířkových rozměrů dívek 
ve věku 16,00 - 16,99 let [[[[cm]]]] 

Šířkové rozměry: 
Dívky 16,00 - 16,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

šířka ramen 36,0 36,0 33,0 40,0 
šířka pánve 24,6 24,0 20,0 31,0 
šířka epifýzy humeru 5,8 6,0 5,0 7,0 
šířka epifýzy femuru 7,2 7,0 6,0 8,5 

 

Tabulka č. 29: Základní statistické parametry sledovaných šířkových rozměrů 
chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let [[[[cm]]]] 

Šířkové rozměry: 
Chlapci 14,00 - 14,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

šířka ramen 38,2 39,0 33,0 43,0 
šířka pánve 24,3 24,0 19,5 28,0 
šířka epifýzy humeru 6,7 7,0 6,0 7,0 
šířka epifýzy femuru 8,0 8,0 7,0 9,0 
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Tabulka č. 30: Základní statistické parametry sledovaných šířkových rozměrů 
chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let [[[[cm]]]] 

Šířkové rozměry: 
Chlapci 15,00 - 15,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

šířka ramen 38,2 38,0 32,0 49,0 
šířka pánve 24,2 24,0 21,0 28,0 
šířka epifýzy humeru 6,5 6,5 6,0 7,0 
šířka epifýzy femuru 8,0 8,0 7,0 9,0 

 

Tabulka č. 31: Základní statistické parametry sledovaných šířkových rozměrů 
chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let [[[[cm]]]] 

Šířkové rozměry: 
Chlapci 16,00 - 16,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

šířka ramen 39,2 39,0 34,0 45,0 
šířka pánve 24,7 24,8 21,0 28,0 
šířka epifýzy humeru 6,4 6,3 6,0 7,0 
šířka epifýzy femuru 7,8 8,0 7,0 9,0 

 

5.5 Kožní řasy 

V souladu s hodnocením podkožního tuku sledujeme sumu tloušťky všech měřených 

kožních řas a její rozptyl mezi minimem a maximem. Největšího rozpětí celkové sumy řas 

dosahují v našem šetření chlapci ve věku 15,00 – 15,99 let. Zde se tloušťka kožních řas 

pohybuje v rozmezí od 17 do 125 mm. Naopak nejmenší rozptyl (24,4 – 79,8 mm) 

sledujeme u šestnáctiletých dívek. V kategorii dívek je patrný pokles maxima celkové 

sumy i celkového rozdílu s přibývajícím věkem.  

Nejmenší naměřená hodnota kožní řasy tricipitální byla zastoupena v kategorii nejstarších 

chlapců (16,00 – 16,99 let). Naopak největší hodnota této kožní řasy byla naměřena 

v kategorii nejmladších dívek (14,00 – 14,99 let). Největší rozptyl (28,6 mm) kožní řasy 

subscapulární byl zjištěn ve skupině chlapců 15,00 – 15,99 let. V této skupině se nacházela 

maximální hodnota subscapulární kožní řasy (32 mm) a minimální hodnota (3,4 mm)  

této kožní řasy ve zmiňované skupině byla jen o 0,2 mm větší než minimální hodnota 

celého šetřeného vzorku.  

Největší průměrná hodnota tloušťky kožní řasy suprailiakální byla zjištěna ve skupině 

čtrnáctiletých chlapců. Naopak její nejmenší průměrná hodnota byla vypočítána ve skupině 
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chlapců ve věku 16,00 – 16,99 let. Maximum, respektive minimum této kožní řasy 

odpovídá 36,2 mm, respektive 2,8 mm. 

Mezi chlapci všech námi hodnocených věkových kategorií klesala největší průměrná 

hodnota kožní řasy na lýtku, sestupně od nejmladších, tj. čtrnáctiletých, po nejstarší, 

tj. šestnáctileté chlapce. Mezi dívkami nacházíme největší průměrnou hodnotu této kožní 

řasy naopak v kategorii dívek 16,00 – 16,99 let, následně průměrná hodnota klesá 

od čtrnáctiletých k patnáctiletým dívkám.  

Tabulky č. 32 - 37 uvádí průměrné hodnoty, minima a maxima jednotlivých měřených 

kožních řas ve všech sledovaných věkových kategoriích. 

Tabulka č. 32: Základní statistické parametry sledovaných kožních řas dívek ve věku 
14,00 - 14,99 let [[[[mm]]]] 

Kožní řasy: 
Dívky 14,00 - 14,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

KŘ tricipitální 15,4 13,6 8,8 31,0 
KŘ subscapulární 9,3 7,6 4,8 21,8 
KŘ suprailiakální 11,5 8,8 4,2 32,2 
KŘ lýtko 13,8 13,0 7,6 32,6 
suma řas 50,0 45,4 27,8 115,8 

 

Tabulka č. 33: Základní statistické parametry sledovaných kožních řas dívek ve věku 
15,00 - 15,99 let [[[[mm]]]] 

Kožní řasy: 
Dívky 15,00 - 15,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

KŘ tricipitální 14,7 14,4 5,4 27,8 
KŘ subscapulární 8,4 7,8 4,2 19,4 
KŘ suprailiakální 11,1 11,0 3,0 29,6 
KŘ lýtko 13,4 12,2 6,4 24,0 
suma řas 47,5 47,8 20,4 87,2 
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Tabulka č. 34: Základní statistické parametry sledovaných kožních řas dívek ve věku 
16,00 - 16,99 let [[[[mm]]]] 

Kožní řasy: 
Dívky 16,00 - 16,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

KŘ tricipitální 15,0 14,4 7,6 23,6 
KŘ subscapulární 8,1 7,5 4,8 16,0 
KŘ suprailiakální 9,9 8,9 3,8 20,4 
KŘ lýtko 14,1 12,7 4,2 25,8 
suma řas 47,1 43,5 24,4 79,8 

Tabulka č. 35: Základní statistické parametry sledovaných kožních řas chlapců ve 
věku 14,00 - 14,99 let [[[[mm]]]] 

Kožní řasy: 
Chlapci 14,00 - 14,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

KŘ tricipitální 12,8 10,1 4,0 24,8 
KŘ subscapulární 9,2 6,9 4,6 17,4 
KŘ suprailiakální 13,9 10,7 3,6 30,0 
KŘ lýtko 13,9 13,7 2,8 29,6 
suma řas 49,9 41,4 16,0 97,2 

 

Tabulka č. 36: Základní statistické parametry sledovaných kožních řas chlapců ve 
věku 15,00 - 15,99 let [[[[mm]]]] 

Kožní řasy: 
Chlapci 15,00 - 15,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

KŘ tricipitální 10,9 9,7 4,6 27,0 
KŘ subscapulární 8,0 6,7 3,4 32,0 
KŘ suprailiakální 9,6 6,2 2,8 36,2 
KŘ lýtko 10,6 9,1 3,6 29,8 
suma řas 39,1 32,8 17,0 125,0 

 

Tabulka č. 37: Základní statistické parametry sledovaných kožních řas chlapců ve 
věku 16,00 - 16,99 let [[[[mm]]]] 

Kožní řasy: 
Chlapci 16,00 - 16,99 let 

Průměr Medián Minimum Maximum 

KŘ tricipitální 8,5 8,1 3,8 20,0 
KŘ subscapulární 6,6 5,7 3,2 18,7 
KŘ suprailiakální 7,1 5,4 2,2 30,0 
KŘ lýtko 8,1 7,0 3,4 24,4 
suma řas 30,3 26,8 15,2 93,1 
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5.6 Index tělesné hmotnosti (BMI) 

Následující tabulka č. 38 uvádí jednotlivé kategorie BMI a její četnosti ve věkové 

kategorie čtrnáctiletých dívek. Graf č. 13 znázorňuje procentuální zastoupení. Více než 

polovina probandek (56,5%) spadá do kategorie „ideální hmotnost“. Stejné procentuální 

zastoupení (17,4%) pak tvoří kategorie „podváha“ a nadváha“. Do kategorie „obezita“ 

spadají dvě dívky.  

Tabulka č. 38: Četnosti jednotlivých kategorií BMI dívek ve věku 14,00- 14,99 let 

BMI: 
Dívky 14,00 - 14,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

Podváha 4 4 17,4 17,4 
Ideální hmotnost 13 17 56,5 73,9 
Nadváha 4 21 17,4 91,3 
Obezita 2 23 8,7 100,0 
Celkem 23 23 100,0 100,0 

 

Graf č. 13: Procentuální zastoupení kategorií BMI dívek ve věku 14,00 - 14,99 let 

Podváha; 17,4%

Obezita; 8,7%

Nadváha; 17,4%

Ideální váha; 56,5%
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Z grafu číslo 14 vyplývá, že mezi dívkami ve věku 15,00 – 15,99 let je kategorie „ideální 

hmotnost“ také zastoupena nejvíce, avšak již čítá méně než polovinu (44,4%) probandek. 

Druhou nejpočetnější kategorií je kategorie „podváha“ (28,9%) a relativně vysokého 

procentuálního zastoupení dosahuje i kategorie „nadváha“ (24,4%). Pouze jedna dívka 

spadá do kategorie „obezita“. Jednotlivé četnosti kategorií BMI jsou přehledně znázorněny 

v tabulce č. 39.  

Tabulka č. 39: Četnosti jednotlivých kategorií BMI dívek ve věku 15,00 - 15,99 let 

BMI: 
Dívky 15,00 - 15,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

Podváha 13 13 28,9 28,9 
Ideální hmotnost 20 33 44,4 73,3 
Nadváha 11 44 24,4 97,8 
Obezita 1 45 2,2 100,0 
Celkem 45 45 100,0 100,0 

 

Graf č. 14: Procentuální zastoupení kategorií BMI dívek ve věku 15,00 - 15,99 let 

Podváha; 28,9%

Obezita; 2,2%

Nadváha; 24,4%

Ideální váha; 44,4%
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Ideální hodnoty BMI byly zjištěn také u nadpoloviční většiny (59,4%) sledovaných dívek 

ve věku 16,00 - 16,99 let. U těchto dospívajících dívek je ale pořád patrné vysoké 

procento, které spadá pod hranici ideální hmotnosti (25%). Pět dívek bylo zařazeno  

do kategorie „nadváha“. Kategorie obezita zde zastoupení nemá. Jednotlivé četnosti 

kategorií BMI šestnáctiletých dívek udává tabulka č. 40. Graf č. 15 pak definuje 

procentuální zastoupení sledovaného vzorku.  

Tabulka č. 40: Četnosti jednotlivých kategorií BMI dívek ve věku 16,00 - 16,99 let 

BMI: 
Dívky 16,00 - 16,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

Podváha 8 8 25,0 25,0 
Ideální hmotnost 19 27 59,4 84,4 
Nadváha 5 32 15,6 100,0 
Celkem 32 32 100,0 100,0 

 

Graf č. 15: Procentuální zastoupení kategorií BMI dívek ve věku 16,00 - 16,99 let

Podváha; 25,0%

Nadváha; 15,6%

Ideální váha; 59,4%

 

 

V šetřeném vzorku chlapců ve věku 14,00 – 14,99 let byly zastoupeny pouze tři kategorie 

BMI. Nejpočetněji zastoupena byla kategorie „ideální hmotnost“ (44,4%). Do kategorie 

„obezita“ náleželo 33,3% chlapců. Čtyři chlapci se řadí do kategorie “nadváha“. Celkově 
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tedy nadpoloviční většina (55,5%) chlapců zmiňovaného věku neměla, s ohledem  

na zdravotní rizika, ideální hmotnostně výškový poměr. Četnosti jednotlivých kategorií  

a jejich procentuální zastoupení prezentuje tabulka č. 41 a graf č. 16. 

Tabulka č. 41: Četnosti jednotlivých kategorií BMI chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let 

BMI: 
Chlapci 14,00 - 14,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

Ideální hmotnost 8 8 44,4 44,4 
Nadváha 4 12 22,2 66,7 
Obezita 6 18 33,3 100,0 
Celkem 18 18 100,0 100,0 

 

Graf č. 16: Procentuální zastoupení kategorií BMI chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let 

Ideální váha; 44,4%

Obezita; 33,3%

Nadváha; 22,2%

 
 

Výsečový graf číslo 17 znázorňuje procentuální zastoupení chlapců (15,00 – 15,99 let) 

v jednotlivých kategoriích BMI. Z uvedeného je patrné, že nejvíce zastoupenou kategorií 

byla i zde kategorie „ideální hmotnost“ (45,7%). Relativně vysoké procento tvoří kategorie 

„podváha“ (23,9%). Kategorii značící zvýšený hmotnostně výškový poměr (kategorie 

nadváha) zastupovalo 17,4% těchto chlapců. Nemalé procento (13%) probandů 

představovala i kategorie „obezita“, jež byla zastoupena šesti chlapci. Jednotlivé četnosti 

BMI jsou uvedeny v tabulce č. 42.  
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Tabulka č. 42: Četnosti jednotlivých kategorií BMI chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let 

BMI: 
Chlapci 15,00 - 15,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

Podváha 11 11 23,9 23,9 
Ideální hmotnost 21 32 45,7 69,6 
Nadváha 8 40 17,4 87,0 
Obezita 6 46 13,0 100,0 
Celkem 46 46 100,0 100,0 

 

Graf č. 17: Procentuální zastoupení kategorií BMI chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let 

Podváha; 23,9%

Obezita; 13,0%

Nadváha; 17,4%

Ideální váha; 45,7%

 
 

Ve skupině chlapců ve věku 16,00 – 16,99 let nebyla nejpočetněji zastoupena kategorie 

„ideální hmotnost“, jako tomu bylo ve všech ostatních věkových kategoriích, ale kategorie 

„podváha“ s 38,9%. Ideální hmotnostně výškový poměr představovalo 33,3% 

šestnáctiletých chlapců. Pouze u jednoho chlapce byly naměřeny hodnoty BMI  

nad 97. percentil (kategorie „obezita“). Tabulka č. 43 a graf č. 18 přehledně prezentují 

jednotlivé četnosti a procentuální zastoupení. 
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Tabulka č. 43: Četnosti jednotlivých kategorií BMI chlapců ve věku  
16,00 - 16,99 let 

BMI: 
Chlapci 16,00 - 16,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

Podváha 14 14 38,9 38,9 
Ideální hmotnost 12 26 33,3 72,2 
Nadváha 9 35 25,0 97,2 
Obezita 1 36 2,8 100,0 
Celkem 36 36 100,0 100,0 

 

Graf č. 18: Procentuální zastoupení kategorií BMI chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let 

Podváha; 38,9%

Obezita; 2,8%

Nadváha; 25,0%

Ideální váha; 33,3%

 

5.7 Abdomino-gluteální index (AGI) 

Výsečový graf č. 19 přehledně zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých kategorií 

AGI dívek ve věku 14,00 – 14,99 let. U téměř poloviny (47,8%) byl abdomino-gluteální 

index naměřen v „normálních“ hodnotách. U 16% dívek byly naměřené hodnoty mírně pod 

tuto hranici, reprezentovaly tedy kategorii snížený AGI. Další kategorii, kategorii„nízký 

AGI“, zastupovalo relativně vysokých 21,7% dívek. Ještě nižší hodnoty byly naměřeny 
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u dvou dívek z této věkové kategorie. Kategorie „zvýšený“ a „vysoký“ AGI byla 

zastoupena vždy pouze jednou dívkou. Tabulka č. 44 přehledně zobrazuje četnosti AGI 

čtrnáctiletých dívek.  

Tabulka č. 44: Četnosti jednotlivých kategorií AGI u dívek ve věku 14,00 - 14,99 let 

AGI: 
Dívky 14,00 - 14,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

normální 11 11 47,8 47,8 
velmi nízký 2 13 8,7 56,5 
snížený 3 16 13,0 69,6 
nízký 5 21 21,7 91,3 
zvýšený 1 22 4,3 95,7 
vysoký 1 23 4,3 100,0 
Celkem 23 23 100,0 100,0 

 

Graf č. 19: Procentuální zastoupení kategorií AGI u dívek ve věku 14,00 - 14,99 let 

normální; 47,8%

vysoký; 4,3%

zvýšený; 4,3%

nízký; 21,7%

snížený; 13,0%

velmi nízký; 8,7%

 
Ve věkové kategorii patnáctiletých dívek nacházíme nejvíce zastoupenou kategorii 

„normální AGI“. Ideální poměr pas-boky měla nadpoloviční většina dívek (57,8%). 

Snížené hodnoty AGI náležely 26,7% těchto dívek. Další dvě probandky reprezentovaly 
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kategorii „nízký AGI“. Ve vzestupných číslech od normálu se pohybovalo 11% měřených 

dívek, které tak zastupovaly kategorie „zvýšený“ a „vysoký“ AGI. Následující tabulka 

č. 45 a graf č. 20 znázorňují četnosti a jejich procentuální hodnoty jednotlivých kategorií 

AGI.  

Tabulka č. 45: Četnosti jednotlivých kategorií AGI u dívek ve věku 15,00 - 15,99 let 

AGI: 
Dívky 15,00 - 15,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

normální 26 26 57,8 57,8 
snížený 12 38 26,7 84,4 
nízký 2 40 4,4 88,9 
zvýšený 3 43 6,7 95,6 
vysoký 2 45 4,4 100,0 
Celkem 45 45 100,0 100,0 

 

Graf č. 20: Procentuální zastoupení kategorií AGI u dívek ve věku 15,00 - 15,99 let 

vysoký; 4,4%

zvýšený; 6,7%

nízký; 4,4%

snížený; 26,7% normální; 57,8%

 

Ve skupině dívek ve věku 16,00 – 16,99 let, stejně jako u o rok mladších dívek, patřila 

nadpoloviční většina (59,4%) do kategorie „normální AGI“. Další kategorie pod tímto 

normálem byly reprezentovány 3 - 5 dívkami. Kategorie „zvýšený AGI“ čítala dvě 

probandky. Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií prezentuje tabulka č. 46 a graf 

č. 21.  
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Tabulka č. 46: Četnosti jednotlivých kategorií AGI u dívek ve věku 16,00 - 16,99 let 

AGI: 
Dívky 16,00 - 16,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

normální 19 19 59,4 59,4 
velmi nízký 3 22 9,4 68,8 
snížený 5 27 15,6 84,4 
nízký 3 30 9,4 93,8 
zvýšený 2 32 6,3 100,0 
Celkem 32 32 100,0 100,0 

 

Graf č. 21: Procentuální zastoupení kategorií AGI u dívek ve věku 16,00 - 16,99 let 

zvýšený; 6,3%

nízký; 9,4%

snížený; 15,6%

velmi nízký; 9,4%

normální; 59,4%

 
Tabulka č. 47 zobrazuje četnosti jednotlivých kategorií AGI mezi chlapci ve věku  

14,00 – 14,99 let. Sedm chlapců, nejpočetněji z této skupiny, reprezentuje „snížené“ 

hodnoty AGI a jen o jednoho chlapce méně připadá na kategorii „normální AGI“. Mezi 

„velmi nízké“ hodnoty AGI se zařadily výsledky 16,7% chlapců zmiňované věkové 

kategorie. Zbývajícím protichůdným kategoriím (kategorie „nízký“ a „zvýšeny“ AGI) 

náleží vždy jeden chlapec z šetřeného vzorku. Graf č. 22 názorně ilustruje procentuální 

zastoupení jednotlivých kategorií.  
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Tabulka č. 47: Četnosti jednotlivých kategorií AGI u chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let 

AGI: 
Chlapci 14,00 - 14,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

normální 6 6 33,3 33,3 
velmi nízký 3 9 16,7 50,0 
snížený 7 16 38,9 88,9 
nízký 1 17 5,6 94,4 
zvýšený 1 18 5,6 100,0 
Celkem 18 18 100,0 100,0 

 

Graf č. 22: Procentuální zastoupení kategorií AGI u chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let 

normální; 33,3%

velmi nízký; 16,7%

zvýšený; 5,6%

nízký; 5,6%

snížený; 38,9%

 
Graf č. 23 ukazuje, že nejvíce (41,3%) patnáctiletých chlapců zastupovalo kategorii 

„normální AGI“. Další tři kategorie (kategorie sníženy, nízký a velmi nízký AGI) ukazující 

na hodnoty pod hodnoty normálu a jsou zastoupeni 7 - 9 jedinci. Mezi chlapci této věkové 

kategorie se poprvé objevuje kategorie „velmi vysoký AGI“, která je však zastoupena 

pouze jediným probandem. Přehledné četnosti AGI udává tabulka č. 48. 
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Tabulka č. 48: Četnosti jednotlivých kategorií AGI u chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let 

AGI: 
Chlapci 15,00 - 15,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

normální 19 19 41,3 41,3 
velmi nízký 9 28 19,6 60,9 
snížený 7 35 15,2 76,1 
nízký 8 43 17,4 93,5 
zvýšený 2 45 4,3 97,8 
velmi vysoký 1 46 2,2 100,0 
Celkem 46 46 100,0 100,0 

 

Graf č. 23: Procentuální zastoupení kategorií AGI u chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let 

normální; 41,3%

velmi vysoký; 2,2%

zvýšený; 4,3%

nízký; 17,4%

snížený; 15,2%

velmi nízký; 19,6%

 
Z grafu č. 24 je patrné, že největší procentuální zastoupení mezi chlapci ve věku 

16,00 – 16,99 let náleží hned třem kategoriím, jejichž hodnoty však spadají pod hranici 

normálních hodnot AGI. Kategorie „snížený AGI“ byla zastoupena z 25%, kategorie 

„nízký AGI“ z 27,8% a kategorie „velmi nízký AGI“ dokonce z 30,6%. Poměr pas-boky 

udávající normální AGI byl naměřen pouze u čtyř probandů. V případě dalších dvou 

chlapců byla hodnota abdomino-gluteálního indexu naměřena nad 93,3, což charakterizuje 

kategorii zvýšený AGI.  
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Tabulka č. 49: Četnosti jednotlivých kategorií AGI u chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let 

AGI: 
Chlapci 16,00 - 16,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

normální 4 4 11,1 11,1 
velmi nízký 11 15 30,6 41,7 
snížený 9 24 25,0 66,7 
nízký 10 34 27,8 94,4 
zvýšený 2 36 5,6 100,0 
Celkem 36 36 100,0 100,0 

 

Graf č. 24: Procentuální zastoupení kategorií AGI u chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let 

normální; 11,1%

velmi nízký; 30,6%

zvýšený; 5,6%

nízký; 27,8%

snížený; 25,0%

 

5.8 Somatotypologie probandů 

Výsečový graf č. 25 přehledně ilustruje, že mezi čtrnáctiletými dívkami nacházíme šest 

početně relativně vyrovnaných somatotypů. 26,1% tvoří kategorie endomorfní 

ektomorfové. Kategorie mezomorfní endomorfové a ektomorfní endomorfové mají stejné 

procentuální zastoupení (17,4%). Z tabulky č. 50 je patrné, že 13% zastoupení představují 

hned tři kategorie: vyrovnaní ektomorfové, endomorfové-ektomorfové a vyrovnaní 

endomorfové.  
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Tabulka č. 50: Somatotypologie dívek ve věku 14,00 - 14,99 let 

Somatotyp: 
Dívky 14,00 - 14,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

endomorfní ektomorfové 6 6 26,1 26,1 
vyrovnaní ektomorfové 3 9 13,0 39,1 
mezomorfní endomorfové 4 13 17,4 56,5 
endomorfové-ektomorfové 3 16 13,0 69,6 
vyrovnaní endomorfové 3 19 13,0 82,6 
ektomorfní endomorfové 4 23 17,4 100,0 
Celkem 23 23 100,0 100,0 

 

 

Graf č. 25: Somatotypologie dívek ve věku 14,00 - 14,99 let 

endomorfní ektomorfové; 26,1%

vyrovnaní ektomorfové; 13,0%

ektomorfní endomorfové; 17,4%

vyrovnaní endomorfové; 13,0%

endomorfové-ektomorfové; 13,0%

mezomorfní endomorfové; 17,4%

 
 

Mezi dívkami ve věku 15,00 – 15,99 let nacházíme devět kategorií somatotypů. Kategorie 

endomorfní ektomorfové je zastoupena nejpočetněji (31,1%), což názorně zobrazuje  

graf č. 26. Z celkového počtu 45 dívek patřilo osm děvčat do kategorie mezomorfní 

endomorfové a sedm děvčat do kategorie mezomorfní endomorfové. 13,3% tvoří 

vyrovnaní endomorfové. Zbylé kategorie byly zastoupeny 1 - 3 děvčaty (viz tab. č. 51).  
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Tabulka č. 51: Somatotypologie dívek ve věku 15,00 - 15,99 let 

Somatotyp: 
Dívky 15,00 - 15,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

endomorfní ektomorfové 14 14 31,1 31,1 
vyrovnaní ektomorfové 3 17 6,7 37,8 
mezomorfové-ektomorfové 1 18 2,2 40,0 
mezomorfní endomorfové 8 26 17,8 57,8 
endomorfové-ektomorfové 7 33 15,6 73,3 
mezomorfové-endomorfové 2 35 4,4 77,8 
vyrovnaní endomorfové 6 41 13,3 91,1 
střední somatotypy 1 42 2,2 93,3 
ektomorfní endomorfové 3 45 6,7 100,0 
Celkem 45 45 100,0 100,0 

 

Graf č. 26: Somatotypologie dívek ve věku 15,00 - 15,99 let 

endomorfní ektomorfové; 31,1%

vyrovnaní ektomorfové; 6,7%

mezomorfové-ektomorfové; 2,2%

ektomorfní endomorfové; 6,7%

střední somatotypy; 2,2%

vyrovnaní endomorfové; 13,3%

mezomorfové-endomorfové; 4,4%

endomorfové-ektomorfové; 15,6%

mezomorfní endomorfové; 17,8%

 

Dívky ve věku 16,00 - 16,99 let vytvořily celkem osm kategorií somatotypu.  

Z tabulky č. 52 je zřejmé, že nejvíce děvčat (9) spadá do kategorie endomorfní 

ektomorfové. 15,6% dívek zmiňovaného věku reprezentuje druhou nejpočetnější kategorii 

endomorfové-ektomorfové. Hned tři kategorie, mezomorfní endomorfové,  

mezomorfové-endomorfové a ektomorfní endomorfové, dosáhly shodného procentuálního 

zastoupení (12,5%), což vystihuje graf č. 27. Tři děvčata náleží do kategorie vyrovnaní 

endomorfové. Ostatní kategorie byly zastoupeny pouze 1 - 2 probandy.  
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Tabulka č. 52: Somatotypologie dívek ve věku 16,00 - 16,99 let 

Somatotyp: 
Dívky 16,00 - 16,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

endomorfní ektomorfové 9 9 28,1 28,1 
vyrovnaní ektomorfové 2 11 6,3 34,4 
vyrovnaní mezomorfové 1 12 3,1 37,5 
mezomorfní endomorfové 4 16 12,5 50,0 
endomorfové-ektomorfové 5 21 15,6 65,6 
mezomorfové-endomorfové 4 25 12,5 78,1 
vyrovnaní endomorfové 3 28 9,4 87,5 
ektomorfní endomorfové 4 32 12,5 100,0 
Celkem 32 32 100,0 100,0 

 

Graf č. 27: Somatotypologie dívek ve věku 16,00 - 16,99 let 

endomorfní ektomorfové; 28,1%

vyrovnaní ektomorfové; 6,3%

vyrovnaní mezomorfové; 3,1%

mezomorfní endomorfové; 12,5%

ektomorfní endomorfové; 12,5%

vyrovnaní endomorfové; 9,4%

mezomorfové-endomorfové; 12,5%

endomorfové-ektomorfové; 15,6%

 

Největšího procentuálního zastoupení ve skupině čtrnáctiletých chlapců dosahovali 

s 33,3% mezomorfní endomorfové. Druhé místo připadlo na kategorii vyrovnaní 

ektomorfové, do které patřili čtyři probandi. Dva chlapci tvořili kategorii 

mezomorfové-ektomorfové. Všechny ostatní zjištěné kategorie čítali pouze jednoho 

zástupce. Graf č. 28 znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých kategorií somatotypů 

chlapců ve věku 14,00 – 14,99 let. 
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Tabulka č. 53: Somatotypologie chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let 

Somatotyp: 
Chlapci 14,00 - 14,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

endomorfní ektomorfové 1 1 5,6 5,6 
vyrovnaní ektomorfové 4 5 22,2 27,8 
mezomorfové-ektomorfové 2 7 11,1 38,9 
mezomorfní endomorfové 6 13 33,3 72,2 
mezomorfové-endomorfové 1 14 5,6 77,8 
střední somatotypy 1 15 5,6 83,3 
ektomorfní endomorfové 1 16 5,6 88,9 
mezomorfní ektomorfové 1 17 5,6 94,4 
ektomorfní mezomorfové 1 18 5,6 100,0 
Celkem 18 18 100,0 100,0 

 

Graf č. 28: Somatotypologie chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let 

endomorfní ektomorfové; 5,6%

vyrovnaní ektomorfové; 22,2%

mezomorfové-ektomorfové; 11,1%

ektomorfní mezomorfové; 5,6%

mezomorfní ektomorfové; 5,6%

ektomorfní endomorfové; 5,6%

střední somatotypy; 5,6%

mezomorfové-endomorfové; 5,6%

mezomorfní endomorfové; 33,3%

 
Mezi chlapci ve věku 15,00 – 15,99 let bylo zjištěno dvanáct kategorií somatotypu. 

S výjimkou jedné kategorie se u těchto chlapců tedy vyskytly všechny kategorie 

somatotypu. Téměř jednu třetinu (32,6%) tvořili vyrovnaní ektomorfové. Druhou, 

nejpočetněji zastoupenou kategorie, představovali endomorfní ektomorfové. Pět chlapců 

reprezentovalo kategorii mezomorfní endomorfové. Mezomorfové-ektomorfové tvoří 

s kategorií mezomorfní ektomorfové shodně 8,7%. Zastoupení zbývajících kategorii čítalo 

vždy maximálně tři chlapce. Tabulka č. 54 přehledně zobrazuje četnosti všech zjištěných 

kategorií somatotypu. 
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Tabulka č. 54: Somatotypologie chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let 

Somatotyp: 
Chlapci 15,00 - 15,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

endomorfní ektomorfové 6 6 13,0 13,0 
vyrovnaní ektomorfové 15 21 32,6 45,7 
vyrovnaní mezomorfové 3 24 6,5 52,2 
mezomorfové-ektomorfové 4 28 8,7 60,9 
mezomorfní endomorfové 5 33 10,9 71,7 
endomorfové-ektomorfové 2 35 4,3 76,1 
mezomorfové-endomorfové 2 37 4,3 80,4 
vyrovnaní endomorfové 1 38 2,2 82,6 
střední somatotypy 1 39 2,2 84,8 
mezomorfní ektomorfové 4 43 8,7 93,5 
ektomorfní mezomorfové 2 45 4,3 97,8 
endomorfnímezomorfové 1 46 2,2 100,0 
Celkem 46 46 100,0 100,0 

 

Graf č. 29: Somatotypologie chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let 

endomorfní ektomorfové; 13,0%

vyrovnaní ektomorfové; 32,6%

endomorfní mezomorfové; 2,2%
ektomorfní mezomorfové; 4,3%

mezomorfní ektomorfové; 8,7%

střední somatotypy; 2,2%

vyrovnaní endomorfové; 2,2%

mezomorfové-endomorfové; 4,3%

endomorfové-ektomorfové; 4,3%

mezomorfní endomorfové; 10,9%

mezomorfové-ektomorfové; 8,7%

vyrovnaní mezomorfové; 6,5%

 

Velký rozptyl jednotlivých kategorií somatotypu nacházíme také u šestnáctiletých chlapců 

(viz tab. č. 55). Nejpočetněji je zastoupena kategorie vyrovnaní ektomorfové (27,8%), 

která spolu s kategorií endomorfní ektomorfové (25%) tvoří nadpoloviční většinu všech 

somatotypů chlapců 16,00 – 16,99 let. Čtyři chlapci patří do kategorie vyrovnaní 

mezomorfové. Zbývající kategorie zastupují vždy maximálně tři chlapci.  
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Tabulka č. 55: Somatotypologie chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let 

Somatotyp: 
Chlapci 16,00 - 16,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

endomorfní ektomorfové 9 9 25,0 25,0 
vyrovnaní ektomorfové 10 19 27,8 52,8 
vyrovnaní mezomorfové 4 23 11,1 63,9 
mezomorfové-ektomorfové 3 26 8,3 72,2 
endomorfové-ektomorfové 1 27 2,8 75,0 
mezomorfové-endomorfové 3 30 8,3 83,3 
vyrovnaní endomorfové 1 31 2,8 86,1 
střední somatotypy 1 32 2,8 88,9 
ektomorfní endomorfové 1 33 2,8 91,7 
mezomorfní ektomorfové 2 35 5,6 97,2 
endomorfnímezomorfové 1 36 2,8 100,0 
Celkem 36 36 100,0 100,0 

 

Graf č. 30: Somatotypologie chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let 

endomorfní ektomorfové; 25,0%

endomorfní mezomorfové; 2,8%
mezomorfní ektomorfové; 5,6%

ektomorfní endomorfové; 2,8%
střední somatotypy; 2,8%

vyrovnaní endomorfové; 2,8%

mezomorfové-endomorfové; 8,3%

endomorfové-ektomorfové; 2,8%

mezomorfové-ektomorfové; 8,3%

vyrovnaní mezomorfové; 11,1%
vyrovnaní ektomorfové; 27,8%

 

5.9 Proporcionální biologický věk probandů 

Index vývoje tělesné stavby těla (KEI), potřebný pro stanovení biologického věku, byl 

vypočítán na základě normalizačního indexu, jehož normy byly odvozeny z populačního 

měření na Československé spartakiádě v roce 1985 (Bláha a kol., 1987). K těmto účelům 

byl použit antropologický software Antropo 2000.2, jehož autorem je Doc. RNDr. Pavel 

Bláha, CS. 
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Z tabulky č. 56 vyplývá, že mezi dívkami ve věku 14,00 – 14,99 let byli zastoupeni jedinci, 

jejichž biologický vývoj byl průměrný, retardovaný i akcelerovaný. V průměrném pásmu 

se nacházelo 65,2% dívek. Akcelerace biologického vývoje byla rozpoznána u 21,7% 

dívek, z toho 8,7% vykazovalo vysoce nadprůměrný biologický vývoj. Tři dívky byly 

opožděny ve vývoji. Jednotlivé vývojové skupiny dívek ve věku 14,00 – 14,99 let a jejich 

procentuální zastoupení udává graf č. 31. 

Tabulka č. 56: Proporcionální biologický věk u dívek ve věku 14,00 - 14,99 let 

Pásmo biologického věku: 
Dívky 14,00 - 14,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

vysoce nadprůměrné 2 2 8,7 8,7 
nadprůměrné pásmo 3 5 13,0 21,7 
průměrné pásmo 15 20 65,2 87,0 
podprůměrné pásmo 3 23 13,0 100,0 
Celkem 23 23 100,0 100,0 

 

Graf č. 31: Proporcionální biologický věk u dívek ve věku 14,00 - 14,99 let 

nadprůměrné; 13,0%podprůměrné; 13,0%

vysoce nadprůměrné; 8,7%

průměrné; 65,2%

 

Mezi patnáctiletými dívkami se také vyskytovali jedinci, jejichž biologický vývoj byl jak 

průměrný, tak i uspíšený a zpomalený. Největší procentuální zastoupení tvořilo průměrné 

pásmo s 51,1%. Z celkového počtu 45 dívek bylo šest uspíšeno ve vývoji a pět dívek 
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reprezentovalo dokonce nadprůměrný biologický vývoj (viz tab. č. 57). Téměř stejný počet 

dívek zastupoval také kategorie udávající zpomalený biologický vývoj, konkrétně  

se pod průměrem nacházelo osm dívek a další tři vykazovaly dokonce podprůměrné 

hodnoty.  

Tabulka č. 57: Proporcionální biologický věk u dívek ve věku 15,00 - 15,99 let 

Pásmo biologického věku: 
Dívky 15,00 - 15,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

vysoce nadprůměrné 5 5 11,1 11,1 
nadprůměrné 6 11 13,3 24,4 
průměrné 23 34 51,1 75,6 
podprůměrné 8 42 17,8 93,3 
vysoce podprůměrné 3 45 6,7 100,0 
Celkem 45 45 100,0 100,0 

 

Graf č. 32: Proporcionální biologický věk u dívek ve věku 15,00 - 15,99 let 

nadprůměrné; 13,3%

vysoce podprůměrné; 6,7%

podprůměrné; 17,8%

vysoce nadprůměrné; 11,1%

průměrné; 51,1%

 

Z grafu č. 33 je evidentní, že biologický věk u nejstarších dívek prezentoval z více než 

poloviny pásmo průměrné. 21,9% tvořily dívky, jejichž biologický vývoj byl mírně 

opožděn, a téměř 10% dívek zastupovalo vysoce podprůměrnou kategorii biologického 
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vývoje. Akcelerovaný vývoj byl zjištěn u čtyř dívek. Četnost jednotlivých vývojových 

skupin šestnáctiletých dívek znázorňuje tabulka č. 58. 

Tabulka č. 58: Proporcionální biologický věk u dívek ve věku 16,00 - 16,99 let 

Pásmo biologického věku: 
Dívky 16,00 - 16,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

vysoce nadprůměrné 1 1 3,1 3,1 
nadprůměrné 3 4 9,4 12,5 
průměrné 18 22 56,3 68,8 
podprůměrné 7 29 21,9 90,6 
vysoce podprůměrné 3 32 9,4 100,0 
Celkem 32 32 100,0 100,0 

 

Graf č. 33: Proporcionální biologický věk u dívek ve věku 16,00 - 16,99 let 

nadprůměrné; 9,4%
vysoce podprůměrné; 9,4%

podprůměrné; 21,9%

vysoce nadprůměrné; 3,1%

průměrné; 56,3%

 

U jedné třetiny chlapců ve věku 14,00 – 14,99 let byly naměřeny hodnoty charakterizující 

vysoce nadprůměrný biologický vývoj (tab. č. 59). Stejného procentuálního zastoupení 

(33,3%) dosáhlo i průměrné pásmo. 27,8% chlapců sledovaného věku bylo mírně uspíšeno 

ve vývoji. Celkově tady nacházíme ve skupině čtrnáctiletých chlapců 61,1 % probandů, 

jejichž biologický vývoj je akcelerovaný. Pouze jeden proband vykazoval hodnoty 

podprůměrného pásma. Graf č. 34 udává jednotlivé vývojové kategorie a jejich 

procentuální zastoupení.  
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Tabulka č. 59: Proporcionální biologický věk u chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let 

Pásmo biologického věku:  
Chlapci 14,00 - 14,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

vysoce nadprůměrné 6 6 33,3 33,3 
nadprůměrné 5 11 27,8 61,1 
průměrné 6 17 33,3 94,4 
podprůměrné 1 18 5,6 100,0 
Celkem 18 18 100,0 100,0 

 

Graf č. 34: Proporcionální biologický věk u chlapců ve věku 14,00 - 14,99 let 

nadprůměrné; 27,8%

podprůměrné; 5,6%

vysoce nadprůměrné; 33,3%

průměrné; 33,3%

 

Obdobně jako u všech předchozích sledovaných skupin, nacházíme i mezi patnáctiletými 

chlapci nejpočetněji zastoupené pásmo průměrného biologického vývoje (50%). 

Akceleraci ve vývoji sledujeme u více než 40% těchto chlapců, z nichž 15,2% vykazuje 

výrazně nadprůměrné hodnoty. U zbývajících čtyř probandů byl zjištěn zpomalený 

biologický vývoj. Následující tabulka č. 60 přehledně zobrazuje četnosti jednotlivých 

vývojových skupin. 
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Tabulka č. 60: Proporcionální biologický věk u chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let 

Pásmo biologického věku: 
Chlapci 15,00 - 15,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

vysoce nadprůměrné 7 7 15,2 15,2 
nadprůměrné 12 19 26,1 41,3 
průměrné 23 42 50,0 91,3 
podprůměrné 4 46 8,7 100,0 
Celkem 46 46 100,0 100,0 

 

Graf č. 35: Proporcionální biologický věk u chlapců ve věku 15,00 - 15,99 let 

nadprůměrné; 26,1%

podprůměrné; 8,7%

vysoce nadprůměrné; 15,2%

průměrné; 50,0%

 

Chlapci ve věku 16,00 – 16,99 let nejpočetněji (63,9%) zastupovali průměrné pásmo, 

z celého zkoumaného vzorku dívek a chlapců. Tuto skutečnost zachycuje graf č. 36. Lze 

tedy říci, že u chlapců tohoto věku se biologický věk nejvíce shodoval s věkem 

kalendářním. Mírně zpomalený biologický vývoj byl zaznamenán u osmi chlapců 

zmiňovaného věku. U 11% z celkového počtu 36 chlapců byly hodnoty biologického věku 

vysoce nadprůměrné. Jeden chlapec vykazoval mírně nadprůměrné hodnoty, značící 

akceleraci biologického vývoje.  
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Tabulka č. 61: Proporcionální biologický věk u chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let 

Pásmo biologického věku: 
Chlapci 16,00 - 16,99 let 

Četnost 
Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost [%] 

Kumul. rel. 
četnost [%] 

vysoce nadprůměrné 4 4 11,1 11,1 
nadprůměrné 1 5 2,8 13,9 
průměrné 23 28 63,9 77,8 
podprůměrné 8 36 22,2 100,0 
Celkem 36 36 100,0 100,0 

Graf č. 36: Proporcionální biologický věk u chlapců ve věku 16,00 - 16,99 let 

nadprůměrné; 2,8%

podprůměrné; 22,2%

vysoce nadprůměrné; 11,1%

průměrné; 63,9%

 

5.10 Porovnání zjištěných hodnot zkoumaného souboru s referenčními 

hodnotami celostátního antropologického výzkumu z roku 2001 

Antropometrickým šetřením jsme získali průměrné hodnoty vybraných znaků žáků 

8. a 9. tříd celkem čtyř základních škol Zlínského kraje. Průměrné hodnoty tělesné výšky, 

tělesné hmotnosti, obvodu hlavy a indexu tělesné hmotnosti (BMI) jsme porovnali 

s průměrnými hodnotami z 6. celostátního antropologického výzkumu z roku 2001. 

Jednotlivá srovnání se realizovala v rámci pohlaví a jednotlivých věkových skupin. 

Pro každou kategorii, jež byla vymezena pohlavím a věkem, jsme formulovali nulovou 

hypotézu, vycházející ze shody porovnávaných populačních vzorků. K testování hypotéz 

byl použit dvouvýběrový t-test na 5% hladině statistické významnosti.  



97 

U průměrných hodnot tělesné výšky dívek ve věku 14,00 – 14,99 let a průměrných hodnot 

souboru z CAV (2001) byl naměřen rozdíl 1,9 cm. Tento rozdíl je však statisticky 

nevýznamný, neboť p > 0,05. Obdobně je tomu u znaku tělesná hmotnost, kde rozdíl 

průměrných hodnot byl ještě menší. Průměrné hodnoty znaku BMI dosáhly u dívek 

zmiňovaného věku dokonce 100% shody. Mezi průměrnými hodnotami obvodu hlavy 

probandů našeho souboru a souboru CAV (2001) nebyly zjištěny statisticky signifikantní 

rozdíly. Nulovou hypotézu tedy nezamítáme ve všech sledovaných znacích dívek 

zmiňovaného věku. 

Tabulka č. 62: Hodnoty sledovaných znaků dívek ve věku 14,00 – 14,99 let našeho 
souboru a souboru CAV 2001  

Dívky ve věku 14,00 - 14,99 let 
  Zkoumaný vzorek CAV 2001 Statistická významnost 
  n X  SD n X  SD p - value 
tělesná výška 23 162,7 5,6 1495 164,6 6,5 0,1636 
tělesná hmotnost 23 53,4 9,5 1495 54,6 8,6 0,5074 
BMI 23 20,1 3,0 1495 20,1 2,8 1,0000 
obvod hlavy 23 54,8 1,3 1336 54,4 1,6 0,2334 

 

Z tabulky č. 63 je evidentní, že ve skupině patnáctiletých dívek nebyla hypotéza o shodě 

hodnot tělesné výšky, tělesné hmotnosti, BMI a obvodu hlavy zamítnuta, neboť p < 0,05. 

Největší rozdíl průměrných hodnot byl naměřen u znaku tělesná výška, nejmenší pak 

u znaku BMI. 

Tabulka č. 63: Hodnoty sledovaných znaků dívek ve věku 15,00 – 15,99 let našeho 
souboru a souboru CAV 2001 

Dívky ve věku 15,00 - 15,99 let 
  Zkoumaný vzorek CAV 2001 Statistická významnost 
  n X  SD n X  SD p - value 
tělesná výška 45 165,0 5,5 2536 166,2 6,2 0,1974 
tělesná hmotnost 45 55,7 8,8 2536 56,8 8,1 0,3673 
BMI 45 20,4 2,8 2536 20,5 2,6 0,7984 
obvod hlavy 45 54,6 1,5 2430 54,9 1,6 0,2123 

 

Ve věkové kategorii dívek 16,00 – 16,99 let obou srovnávaných souborů byly rozdíly 

průměrných hodnot nejmenší z celého zkoumaného vzorku této diplomové práce. Tělesná 

výška našeho souboru byla nepatrně nižší (167,4 cm), než tělesná výška souboru z CAV 

(166,9 cm) (Vignerová a kol., 2003). Rozdíl činil tedy 0,5 cm. U znaků tělesná hmotnost a 

BMI se rozdíl průměrných hodnot pohyboval od 0,1 – 0,2 hodnoty znaku. Úplná shoda  
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v hodnotě znaku se prokázala u obvodu hlavy (viz. tab. č. 64). Hypotézu o shodě 

průměrných hodnot všech sledovaných znaků skupiny šestnáctiletých dívek tedy 

potvrzujeme na 5% hladině významnosti.  

Tabulka č. 64: Hodnoty sledovaných znaků dívek ve věku 16,00 – 16,99 let našeho 
souboru a souboru CAV 2001 

Dívky ve věku 16,00 - 16,99 let 
  Zkoumaný vzorek CAV 2001 Statistická významnost 
  n X  SD n X  SD p - value 
tělesná výška 32 167,4 7,0 2691 166,9 6,3 0,6558 
tělesná hmotnost 32 57,9 7,2 2686 58,1 7,9 0,8867 
BMI 32 20,7 2,5 2686 20,8 2,6 0,8287 
obvod hlavy 32 55,0 1,4 2680 55,0 1,6 1,0000 
 

V kategorii čtrnáctiletých chlapců našeho vzorku byla průměrná výška o 4,5 cm vyšší než 

u souboru CAV. Tento rozdíl může být pouze nahodilý neboť hodnota p = 0,0274,  

což značí nerozhodnou oblast. Statisticky významný rozdíl prezentuje značná váhová 

diference obou sledovaných souborů, která činí 11,5 kilogramů. Tuto skutečnost potvrzuje 

i hmotnostně výškový poměr BMI, jehož hodnota je u našeho souboru 22,6, a u souboru 

CAV pouze 20,0 (Bláha, P. a kol. 2003). Z tabulky č. 65 vyplývá, že i ve sledovaném znaku 

„obvod hlavy“ nemůžeme potvrdit hypotézu o shodě zjištěných hodnot, neboť p < 0,05.  

Tabulka č. 65: Hodnoty sledovaných znaků chlapců ve věku 14,00 – 14,99 let našeho 
souboru a souboru CAV 2001 

Chlapci ve věku 14,00 – 14,99 let 
  Zkoumaný vzorek CAV 2001 Statistická významnost 
  n X  SD n X  SD p –value 
tělesná výška 18 175,5 8,1 1446 171 8,6 0,0274 
tělesná hmotnost 18 70,3 15,1 1446 58,8 10,7 0,0000 
BMI 18 22,6 3,7 1446 20,0 2,8 0,0001 
obvod hlavy 18 56,6 1,6 1258 55,5 1,6 0,0038 
 

Ve skupině patnáctiletých chlapců (15,00 – 15,99 let) neevidujeme mezi hodnotami 

průměrné tělesné výšky, tělesné hmotnosti, BMI a obvodu hlavy žádné statisticky 

významné rozdíly v rámci obou srovnávaných souborů. Hypotézu a shodě průměrných 

hodnot tedy přijímáme, neboť p > 0,05.  
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Tabulka č. 66: Hodnoty sledovaných znaků chlapců ve věku 15,00 – 15,99 let našeho 
souboru a souboru CAV 2001 

Chlapci ve věku 15,00 – 15,99 let 
  Zkoumaný vzorek CAV 2001 Statistická významnost 
  n X  SD n X  SD p –value 
tělesná výška 46 175,4 8,1 1638 176,2 7,5 0,4766 
tělesná hmotnost 46 65,4 13,6 1638 64,2 10,6 0,4529 
BMI 46 21,2 4 1638 20,6 2,8 0,1576 
obvod hlavy 46 56,3 1,7 1526 56,1 1,7 0,4319 
 

U nejstarších chlapců ve věku 16,00 – 16,99 let se tělesná výška pohybovala v průměru 

okolo 177 cm. Oproti souboru z CAV byli naši chlapci o 1,7 cm nižší. Tento rozdíl však 

není statisticky významný. Chlapci našeho vzorku vážili v průměru o 3,2 kg méně než 

chlapci souboru CAV. Ze zmíněného vyplynulo, že i hodnoty BMI byly u námi 

zkoumaného vzorku nižší. Průměrné hodnoty obvodu hlavy byly téměř totožné, rozdíl činil 

pouze 0,2 cm. Můžeme tedy říci, že nulové hypotézy byly potvrzeny ve všech sledovaných 

znacích. 

Tabulka č. 67: Hodnoty sledovaných znaků chlapců ve věku 16,00 – 16,99 let našeho 
souboru a souboru CAV 2001 

Chlapci ve věku 16,00 - 16,99 let 
  Zkoumaný vzorek CAV 2001 Statistická významnost 
  n X  SD n X  SD p - value 
tělesná výška 36 177,1 7,6 1839 178,8 6,9 0,1442 
tělesná hmotnost 36 64,3 9,9 1838 67,5 10,3 0,0648 
BMI 36 20,5 3,2 1838 21,1 2,8 0,2044 
obvod hlavy 36 56,3 1,8 1822 56,5 1,7 0,4851 
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6 DISKUZE 
 

Cílem diplomové práci bylo provést antropologické měření žáků 8. a 9. tříd základních 

škol Zlínského kraje. Změřeni byli žáci celkem čtyř škol Zlínského kraje. Analyzováno 

bylo celkem 200 žáků ve věku 14 až 16 let. 

Chlapci a dívky v posledních třídách základní školy prochází velkými vývojovými 

změnami. V rámci diplomové práce byly tyto změny statisticky zpracovány a porovnány 

s Celostátním antropologickým výzkumem z roku 2001. V diskuzi je provedeno také 

porovnání s mou bakalářskou prací z roku 2012, ve které jsem provedla obdobné měření 

100 žáků základních škol Zlínského kraje ve věku 14 a 15 let, a s antropologickým 

výzkumem v polské Wroclawi (dále AVW), jehož data byla shromážděna v roce 

2000/2001. 

6.1 Srovnání somatických rozměrů a BMI  

Antropologický výzkum ve Wroclawi zaznamenal průměrnou tělesnou výšku u dívek  

ve věku 14,00 – 14,99 let 162,2 cm a průměrnou tělesnou hmotnost 52,5 kg (Burdukiewicz 

a kol., 2009). Výsledky z CAV uvádí hodnoty 164,6 cm a 54,6 kg (Vignerová a kol., 2003). 

O dvanáct let později byla v rámci bakalářské práce naměřena průměrná tělesná výška 166 

cm a průměrná tělesná hmotnost 55,2 kg (Pospíšilová, 2012). Z předešlého sledujeme 

mírně vzestupnou tendenci v tělesné výšce a s ní související vzestup tělesné hmotnosti.  

V rámci diplomové práce však pozorujeme u  kategorie dívek 14,00 – 14,99 let opětovně 

mírný pokles  průměrné výšky těla (162,7 cm) v souladu s poklesem průměrné tělesné 

hmotnosti (53,37 kg). Zjištěné rozdíly mezi těmito čtyřmi vzorky však nejsou statisticky 

významné a naměřené hodnoty prokazují shodu na 5% hladině významnosti. Průměrná 

hodnota BMI u čtrnáctiletých dívek chronologicky nepatrně stoupá. 

Tělesná výška ve skupině dívek 15,00 – 15,99 let se pohybovala v průměru okolo 165 cm 

a průměrná tělesná hmotnost byla 55,72 kg. Testem u nich byla prokázána shoda 

s průměrnými hodnotami AVW 2000/2001 a CAV 2001, a to opět na 5% hladině 

významnosti. Nad daty mé bakalářské práce byla shoda prokázána pouze u tělesné 

hmotnosti (56,9 kg) (Pospíšilová, 2012), u tělesné výšky byly zjištěny statisticky 

významné rozdíly. Dívky, měřené v roce 2012, byly v průměru o 3,3 cm menší (161,7 cm) 

(Pospíšilová, 2012), než vzorek zkoumaný v roce 2018. Průměrné hodnoty BMI dívek  
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15,00 – 15,99 let nevykazovaly oproti sledovaným antropologickým výzkumům žádnou 

značnou odchylku. 

V kategorii šestnáctiletých dívek (16,00 – 16,99 let) byla zjištěna průměrná tělesná výška 

167,4 cm a průměrná tělesná hmotnost 57,88 kg. V této skupině se vyskytoval jedinec 

s nejnižší tělesnou hmotností mezi zkoumanými dívkami všech tří věkových kategorií. 

Opět byla prokázána shoda průměrné tělesné výšky a hmotnosti s hodnotami CAV z roku 

2001 (166,9 cm a 58,1 kg) (Vignerová a kol., 2003). V porovnání s polským výzkumem z 

roku 2000/2001 byly patnáctileté dívky našeho vzorku v průměru o 2,5 cm vyšší. Touto 

věkovou kategorií dívek jsem se v rámci bakalářské práce nezabývala, proto nebylo možné 

provést porovnání s daty naměřenými před 6 lety. Průměrné hodnoty BMI se shodovaly 

s rozdílem pouze 0,1 – 0,2 ve všech sledovaných souborech.  

Mezi chlapci ve věku 14,00 – 14,99 let byla průměrná tělesná výška naměřena 175,5 cm. 

Průměrná tělesná hmotnost (nejvyšší z celého souboru) byla 70,3 kg. Důvodem vyšší 

tělesné hmotnosti mohla být nedostatečná fyzická aktivita, relativně hodně času stráveného 

u televize či počítače spojené s konzumací kalorických jídel a slazených nápojů nebo 

případná genetická dědičnost (Fraňková, Odehnal, Pařízková, 2000). Tito chlapci 

dosahovali ve srovnání s referenčními soubory z Wroclawi z roku 2000/2001, CAV 2001  

a bakalářské práce 2012 signifikantně vyšších hodnot tělesné hmotnosti a BMI. Tyto 

rozdíly jsou statisticky významné na 5% hladině statistické významnosti. Ve sledovaném 

znaku tělesná výška je hodnota p = 0,0274, což značí v porovnání se souborem z roku 2012 

nerozhodnou oblast. Při porovnání s AVW jsou naší chlapci v průměru o 8 cm vyšší, toto 

značí statisticky významný rozdíl. Hmotnostně výškový poměr se u čtrnáctiletých chlapců 

pohyboval převážně (44,4%) v kategorii „ideální hmotnost“. Hodnoty nad 97. percentilem, 

jež charakterizují kategorii „obezita“, evidujeme u 33,3% chlapců. Tuto skutečnost 

potvrzují i průměrně vyšší hodnoty BMI, jehož hodnota je u našeho souboru 22,6,  

a u souborů z let 2000, 20001 a 2012 se pohybuje v rozmezí od 19,89 do 20,81. Vzhledem 

k faktu, že skupina čtrnáctiletých chlapců byla zastoupena pouze 18 probandy (nejmenší 

kategorie celého zkoumaného vzorku), mohou být tyto výsledky odrazem pouze 

nahodilých jevů, které se vyskytují v nereprezentativním vzorku s malým počtem jedinců. 

Ve skupině chlapců 15,00 – 15,99 let byla naměřena průměrná tělesná výška o délce 

175,35 cm. V rámci měření tělesné hmotnosti byl mezi patnáctiletými chlapci jedinec, 

jehož hmotnost těla (111,9 kg) dosahovala nejvyšší hodnoty z celého sledovaného vzorku 
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chlapců i děvčat. Průměrná tělesná hmotnost mezi chlapci zmiňovaného věku byla 

65,37 kg. Byla prokázána shoda mezi měřeným vzorkem, výsledky CAV (176,2 cm, 

64,2 kg) (Vignerová a kol., 2003) i hodnotami z mé bakalářské práce (176 cm, 64,9 kg) 

(Pospíšilová, 2012). Naměřené hodnoty tělesné výšky a tělesné hmotnosti v rámci AVW 

byly však nižší (172 cm, 60,4 kg) (Burdukiewicz a kol., 2009). Při hodnocení BMI 

patnáctiletých chlapců bylo zjištěno, že největší procentuální zastoupení má i zde kategorie 

„ideální hmotnost“ (45,7%). Kategorii „podváha“ tvořilo 23,9% chlapců ve věku  

15,00 – 15,99 let. Zvýšený hmotnostně výškový poměr (kategorie nadváha) zastupovalo 

17,4% chlapců a 13% probandu představovalo kategorii „obezita“. Průměrné hodnoty BMI 

chlapců věkové kategorie 15,00 – 15,99 let všech srovnávajících souborů, spadaly  

do kategorie ideální hmotnost, bez statisticky významných rozdílů.  

Maximální hodnota tělesné výšky 199,2 cm byla naměřena u nejstarších chlapců 

 (16,00 – 16,99 let). V průměru tito chlapci měřili 177,1 cm. Průměrná tělesná hmotnost 

byla 64,3 kg, a představovala třetí nejvyšší hmotnostní průměr z celého sledovaného 

souboru chlapců a dívek. Průměrné výsledky tělesné výšky a hmotnosti z AVW  

(176,3 cm, 64,7 kg) (Burdukiewicz a kol., 2009) a CAV 2001 (178,8 cm, 67,5 kg) 

(Vignerová a kol., 2003) jsou na 5% hranici významnosti shodné s hodnotami měřeného 

vzorku. Stejně jako u dívek nebylo možné provést porovnání této věkové kategorie chlapců 

s daty naměřenými před 6 lety, protože tito chlapci nebyli v rámci mé bakalářské práce 

zkoumáni. Ve skupině chlapců ve věku 16,00 – 16,99 let nebyla při hodnocení BMI 

nejpočetněji zastoupena kategorie „ideální hmotnost“, jako tomu bylo ve všech ostatních 

věkových kategoriích, ale kategorie „podváha“ s 38,9%. Ideální hmotnostně výškový 

poměr představovalo 33,3% šestnáctiletých chlapců. Pouze u jednoho chlapec byly 

naměřeny hodnoty BMI nad 97. percentil (kategorie „obezita“). Tato skutečnost ukazuje i 

na nižší průměrné hodnoty BMI oproti antropologickým šetřením z let 2000/2001 a 2012. 

6.2 Srovnání biologického věku s výsledky bakalářské práce z roku 2012 

V rámci stanovení biologického věku probandů byli zjištěni jedinci, jejichž biologický 

vývoj byl vůči kalendářnímu věku akcelerovaný, průměrný i retardovaný, a to ve všech 

věkových skupinách obou pohlaví. Ve všech případech se největší procento nacházelo 

v průměrném pásu, přičemž u chlapců ve věku 14,00 – 14,99 let byly procentuálně nejvíce 

zastoupeny kategorie dvě (průměrná a vysoce nadprůměrná kategorie) shodně po 33,3%. 

Relativně vysoké procentuální zastoupení vykazovaly i nadprůměrné kategorie. 



103 

Akcelerovaný biologický vývoj nacházíme nejvíce u chlapců 14,00 – 14,99 let, kde tuto 

kategorii tvořila nadpoloviční většina (61,1%), mezi chlapci ve věku 15,00 – 15,99 let byl 

zrychlený biologický vývoj zjištěn u  41,3%. Vysoce podprůměrné pásmo se vyskytovalo 

pouze ve dvou kategoriích, a to u čtrnáctiletých a patnáctiletých dívek.   

V kategorii dívek ve věku 14,00 – 14,99 let se nacházelo 65,2% v průměrném pásmu 

biologického vývoje. Akcelerace biologického vývoje byla rozpoznána u 21,7% dívek, 

z toho 8,7% spadalo do kategorie vysoce nadprůměrný biologický vývoj. Tři dívky byly 

opožděny ve vývoji. Antropologické šetření z roku 2012 ukázalo, že téměř u poloviny 

dívek věkové kategorie 14,00 – 14,99 let byl prokázán opožděný (retardovaný) biologický 

vývoj (Pospíšilová, 2012). V průměrném pásmu se pohybovalo 33% děvčat, což je bez 

mála polovina oproti roku 2018 (Pospíšilová, 2012).   

Ve skupině patnáctiletých dívek tvořilo průměrné pásmo 51,1%. V rámci srovnání s daty  

z bakalářské práce z roku 2012 evidujeme nárůst akcelerace biologického věku u dívek 

zmiňovaného věku z 5% na 24%. Výsledky našeho šetření potvrzují, že dívky, jejichž 

biologický věk je vzhledem ke kalendářnímu věku akcelerovaný, dosahují vyšších hodnot 

tělesné hmotnosti (Sedlak, Riegerová, 1998) a zároveň i vyšších hodnot BMI (Aksglaede 

 a kol., 2009; Juul, 2005; Sandhu, 2006).  

Biologický věk u dívek 16,00 – 16,99 let představoval z více než poloviny (56,3%) pásmo 

průměrné. 21,9% tvořily dívky, které byly mírně opožděné ve vývoji, a téměř 10% dívek 

zastupovalo vysoce podprůměrnou kategorii biologického vývoje. Studie z roku 1998 

(Sedlak, Riegerová, 1998) říkají, že jedinci, jejichž biologický vývoj je opožděný, mají 

často úzkou pánev a nižší maximální obvod předloktí nebo střední obvod stehna. Toto 

tvrzení potvrzují i výsledky této diplomové práce. Akcelerovaný vývoj byl zjištěn u čtyř 

dívek, přičemž u jedné z dívek byl zaznamenán vysoce nadprůměrný biologický vývoj. 

Srovnání s daty z roku 2012 nejsou k dispozici, protože touto věkovou kategorií dívek 

jsem se v rámci bakalářské práce nezabývala. 

Mezi chlapci ve věku 14,00 – 14,99 let jsme zjistili značnou akceleraci biologického 

vývoje. 61,1% probandů této věkové kategorie mělo oproti kalendářnímu věku uspíšený 

biologický vývoj, což bylo největší procento ze všech věkových kategorií. Také výsledky 

bakalářské práce ukazují na akceleraci biologického vývoje u čtrnáctiletých chlapců, jež 

byla před 6 lety zjištěna u 40% probandů zmiňovaného věku (Pospíšilová, 2012). 
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U zbývajících chlapců našeho souboru nebyly zjištěny odchylky od průměrného 

biologického vývoje, kromě jediného chlapce, jehož biologický věk byl vyhodnocen jako 

podprůměrný.  

V rámci porovnání patnáctiletých (15,00 – 15,99 let) chlapců se vzorkem z roku 2012, 

nebyly zjištěny žádné výrazné rozdíly. U obou souborů nacházíme nejpočetněji zastoupené 

pásmo průměrného biologického vývoje. Akceleraci ve vývoji sledujeme u více než 40% 

chlapců našeho vzorku, před 6 lety to bylo 48% (Pospíšilová, 2012). Téměř stejného 

procentuálního zastoupení (rozdíl pouhé 1%) dosáhly také kategorie udávající opožděný 

biologický věk.  

Chlapci ve věku 16,00 – 16,99 let nejpočetněji (63,9%) zastupovali průměrné pásmo 

biologického vývoje z celého zkoumaného souboru dívek a chlapců. U 11% z celkového 

počtu 36 chlapců byly hodnoty biologického věku vysoce nadprůměrné. Osm probandů 

bylo mírně opožděno ve vývoji. Stejně jako v kategorii dívek, nemáme k dispozici data 

z roku 2012. 

6.3 Srovnání somatotypů s výsledky bakalářské práce z roku 2012 

Při posuzování tělesné stavby jedinců (somatotypů) u dívek ve věku 14,00 – 14,99 let   

se ukázalo, že nejpočetnější kategorii (26,1%) představovali endomorfní ektomorfové. 

Tato kategorie byla u čtrnáctiletých dívek nejpočetněji zastoupena (33%) i v roce 2012 

(Pospíšilová, 2012). Druhou nejpočetněji zastoupenou kategorií (17,4%) byli mezomorfní 

endomorfové, jejichž procentuální zastoupení v roce 2012 čítalo také kolem 19% dívek 

sledovaného věku (Pospíšilová, 2012). Ektomorfní endomorfové měli stejné procentuální 

zastoupení (17,4%), ale v souboru z roku 2012 zastoupeni nebyli. Relativně četné 

zastoupení, a to v obou srovnávaných souborech, měli i kategorie: vyrovnaní ektomorfové, 

endomorfové-ektomorfové a vyrovnaní endomorfové.  

U hodnocení tělesné stavby patnáctiletých dívek byla nejpočetněji (31,1%) zastoupena 

kategorie endomorfní ektomorfové. Z celkového počtu 45 dívek patřilo 17,8% děvčat 

do kategorie mezomorfní endomorfové a 15,6% do kategorie endomorfové-ektomorfové. 

13,3% tvoří vyrovnaní endomorfové. V roce 2012 byla nejpočetněji zastoupena (35%) 

kategorie mezomorfové-endomorfové (Pospíšilová, 2012). 20% představovala kategorie 

endomorfní mezomorfové (Pospíšilová, 2012). Další tři kategorie (vyrovnaní ektomorfové, 

vyrovnaní endomorfové, ektomorfní endomorfové) představovaly stejné procentuální 
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zastoupení (10%) (Pospíšilová, 2012). Z uvedeného je zřejmé, že mezi dívkami ve věku 

15,00 – 15,99 let se v rozmezí šesti let vyskytla velká variabilita somatotypů.  

Dívky ve věku 16,00 - 16,99 let vytvořily celkem osm kategorií somatotypu. Devět děvčat 

(28,1%) spadá do kategorie endomorfní ektomorfové. 15,6% dívek zmiňovaného věku 

reprezentuje druhou nejpočetnější kategorii endomorfové-ektomorfové. Hned tři kategorie, 

mezomorfní endomorfové, mezomorfové-endomorfové a ektomorfní endomorfové, 

dosáhly shodného procentuálního zastoupení (12,5%). Porovnat výsledky s daty z roku 

2012 nebylo možné, protože tato věková kategorii nebyla v rámci bakalářské práce 

hodnocena.  

Typologizace tělesné stavby ukázala, že ve skupině chlapců 14,00 – 14,99 let byli nejvíce 

zastoupeni mezomorfní endomorfové (33,3%). Toto hodnocení koresponduje s výsledky 

BMI, kdy 26% chlapců nemělo ideální hmotnostně výškový poměr těla, a spadali tedy  

do kategorie nadváha a obezita. Druhé místo (22,2%) připadlo na kategorii vyrovnaní 

ektomorfové. Dva chlapci zastupovali kategorii mezomorfové-ektomorfové. Při hodnocení 

somatotypů v roce 2012 zaznamenala věková kategorie čtrnáctiletých chlapců velký 

rozptyl.  Nejpočetněji (20%) byla reprezentována kategorie endomorfní mezomorfové 

(Pospíšilová, 2012). Kategorie vyrovnaní ektomorfové, mezomorfové-ektomorfové, 

vyrovnaní mezomorfové byly zastoupeni shodně po 16% (Pospíšilová, 2012). 

Mezi chlapci ve věku 15,00 – 15,99 let bylo zjištěno dvanáct z třinácti kategorií 

somatotypu. Téměř jednu třetinu (32,6%) tvořili vyrovnaní ektomorfové. Druhou, 

nejpočetněji zastoupenou kategorii, představovali endomorfní ektomorfové (13%).  

Pět chlapců reprezentovalo kategorii mezomorfní endomorfové. Velký rozptyl somatotypů 

jsme sledovali také při antropologickém šetření v roce 2012, kdy patnáctiletí chlapci tvořili 

deset kategorií somatotypů, přičemž 1/4 zastupovali vyrovnaní ektomorfové, mezomorfní 

ektomorfové představovali 19,4% a vyrovnaní mezomorfové 12,9% (Pospíšilová, 2012).  

Mezi nejčastější somatotypy ve skupině chlapců 16,00 – 16,99 let patřili vyrovnaní 

ektomorfové (27,8%), kteří spolu s kategorií endomorfní ektomorfové (25%) tvořili 

nadpoloviční většinu všech somatotypů chlapců tohoto věku. Čtyři chlapci zastupovali 

kategorii vyrovnaní mezomorfové. Tyto výsledky nebylo možné porovnat s hodnotami 

z roku 2012, neboť šestnáctiletí chlapci nebyli do antropologického šetření zahrnuti.  
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7 ZÁVĚR 
 

V diplomové práci bylo provedeno antropologické šetření žáků 8. a 9. tříd základních škol 

ve Zlínském kraji. Naměřená data byla rozdělena celkem do 6 kategorií podle věku  

a pohlaví a byla statisticky analyzována. S antropologickým měřením souhlasilo celkem 

200 chlapců a dívek; souhlas byl získán i od jejich rodičů. 

Výsledky diplomové práce byly porovnány s referenčním vzorkem Celostátního 

antropologického výzkumu z roku 2001, s referenčním vzorkem antropologického 

výzkumu ve Wroclawi a antropologickým šetřením z roku 2012, provedeném na vzorku 

100 stejně starých dětí. 

Mezi zkoumanými vzorky nebyly zjištěny větší statistické rozdíly, s výjimkou kategorie 

chlapců ve věku 14 let. Zastoupení v této kategorii bylo ale relativně malé, a proto lze 

usoudit, že šlo jen o nahodilý jev. 

Porovnání biologického a kalendářního věku prokázalo, že ve zkoumaném vzorku žáků 

byli jak jedinci se zrychleným biologickým vývojem, tak jedinci s biologickým vývojem 

zpomaleným. Tato skutečnost odpovídá tomu, že byli zkoumáni chlapci a dívky ve věku 

kolem puberty, kdy jsou růstové rozdíly mezi dětmi nejvíc patrné. 

U každého jedince byl v rámci diplomové práce stanoven i somatotyp. Výsledky věkové 

kategorie 14,00 – 14,99 let a 15,00 – 15,99 let obou pohlaví byly porovnány s výsledky mé 

bakalářské práce z roku 2012. Největší shodu zaznamenala kategorie čtrnáctiletých dívek, 

kdy v obou hodnocených souborech dosahovala největšího procentuálního zastoupení 

kategorie endomorfní ektomorfové. Druhou shodnou kategorii představovali mezomorfní 

endomorfové, kteří byli zastoupeni 17,4% dívek našeho souboru a 19% dívek souboru 

z roku 2012.  U ostatních kategorií se projevila velká variabilita výsledků, což odpovídá 

předešlým antropologickým výzkumům stejně starých dětí. 
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