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Abstrakt 

 

Práce je rozdělena tematicky do několika částí. První část se zabývá rozborem teorie 

a úvodem do problematiky hodnocení tělesného sloţení. Rozebírá principy přístrojů 

zaloţených na bázi bioimpedanční analýzy a dostupné alternativy. Dále je v práci zahrnuta 

fyziologie a popis bioelektrických vlastností lidského těla. Další z částí práce obsahuje rozbor 

problematiky a metod pro statistické vyhodnocení výsledků získaných prostřednictvím 

bioimpedanční analýzy tělesného sloţení. Následující část se zabývá zpracováním 

a vyhodnocením jednotlivých metod a provedených experimentů. Dále jsou v práci zkoumána 

a hodnocena data naměřená při změnách základních podmínek měření. 

Klíčová slova: Bioimpedance, impedance, BIA, tělesný tuk, celková tělesná voda, 

extracelulární voda, intracelulární voda, svalová hmota, index tělesné hmotnosti. 

 

 

Abstract 

 

The work is divided thematically into several parts. The first part deals with the theory and 

introduction to the assessment of body composition. It discusses device principles based on 

bioimpedance analysis and available alternatives. The study also includes physiology and 

description of bioelectric characteristics of the human body. Another part contains an analysis 

of issues and methods for statistical evaluation of results obtained by bioelectrical impedance 

analysis of  body composition. The following section deals with processing and evaluation of 

methods and conducted experiments. The thesis examines and evaluates the data measured 

while changing the basic conditions of measurement. 

Key words: Bioimpedance, impedance, BIA, body fat, total body water, extracellular water, 

intracellular water, muscle mass, body mass index. 
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1 Úvod 

Analýza tělesného sloţení prováděná metodou biologické impedance se v poslední 

době dostává stále více do běţné praxe. S jejím vyuţitím se můţeme setkat v širokém spektru 

oblastí. Ve zdravotnictví je aplikována zejména v kardiologii, nefrologii nebo nachází velké 

uplatnění na pracovištích nutričních terapeutů a obezitologů. Obezita se v poslední době stává 

zásadním problém celosvětové populace. Představuje zdravotní rizika a větší predispozice ke 

zdravotním obtíţím a civilizačním chorobám. V komerční oblasti je bioimpedanční analýza 

tělesného sloţení hojně vyuţívána v programech redukce nadváhy a studiích zabývajících se 

zdravým ţivotním stylem. Rovněţ se s ní můţeme setkat v soukromé sféře v podobě osobních 

bioimpedančních vah pracujících na zjednodušeném principu této metody, které však nejsou 

ani zdaleka tak přesné jako váhy určené k měření a analýze pacientů na klinických či 

výzkumných pracovištích. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje stupeň obezity podle indexu tělesné 

hmotnosti (BMI). Tento index však není jediným uţívaným ukazatelem při rychlé diagnóze 

pacienta, dále je moţné v praxi narazit i na Brocův a Rohrerův index [6]. Ke korektní 

diagnóze je nutné určit i podíl tukové tkáně jedince v poměru k ostatním tkáním v těle a jeho 

celkové rozloţení. Často se proto jako vhodný doplňující ukazatel v kombinaci s předešlými 

uţívá i Waist-Hip Ratio index [6]. Tyto ukazatele však slouţí především orientačně a na 

základě jejich výsledků nelze určit přesné rozloţení tuku a celkové tělesné sloţení, k tomu je 

nutné aplikovat jiné měřící metody. 

Jednou z nejjednodušších metod ke stanovení hodnoty obsahu tukové tkáně v lidském 

těle je antropometrické měření koţních řas. Ke starším metodám se potom řadí 

hydrodenzitometrie, jeţ vyuţívá Archimédova zákona a rozdílných denzit vody, tuku 

a tukuprosté tkáně. Mezi moderní metody určování tělesného sloţení patří pletyzmografie, 

duální rentgenová absorpciometrie (DEXA), počítačová tomografie, nukleární magnetická 

rezonance a měření na atomové úrovni (měření přirozeného izotopu draslíku a celotělová 

uhlíková metoda). Výše zmiňované metody jsou ovšem náročné z časového nebo 

i ekonomického hlediska a pouţívají se pouze pro výzkumné účely. 

Ve své diplomové práci budu hodnotit data naměřená přístroji zaloţenými na metodě 

biologické impedance. Z těchto dat se budu snaţit získat prostřednictvím různých 

statistických metod a klasifikátorů ucelený náhled na danou problematiku. Protoţe pro přesné 



 

14 

 

hodnocení tělesného sloţení není v současnosti běţně pouţívaný index BMI příliš 

vypovídající a zároveň neexistuje levná, rychlá a dostatečně přesná metoda, která by ho mohla 

zastoupit.  

Provedení analýzy na datech naměřených BIA přístroji včetně statistického zpracování 

jednotlivých atributů měřených respondentů, by mohlo přinést zajímavé výsledky a definovat 

nové zajímavé populační skupiny. Výsledky práce by pak mohly ukázat nový náhled na 

danou problematiku a její medicínské vyuţití. 

1.1 Cíle práce 

Samotná měření bioimpedanční analýzy tělesného sloţení jsou ovlivňována 

nezanedbatelnou skupinou faktorů. V první řadě se jedná o výběr odpovídajícího měřícího 

BIA zařízení z hlediska jeho vhodného uţití k prováděným měřením: jeho technické 

moţnosti, přesnost přístroje a rovnice pro výpočet hodnot jednotlivých tělesných sloţek 

uţívané výrobcem. Dále musíme počítat s vlivy ze strany měřeného respondenta, které mohou 

citelně ovlivnit výsledky měření. Závisí především na stavu jeho hydratace, tělesné teplotě 

a celkovém zdravotním stavu. V neposlední řadě jde i o spolupráci ze strany měřeného 

respondenta. 

Jedním z cílů této práce je dle navrţených statistických metod analyzovat soubory dat 

respondentů podrobených bioimpedančním měřením tělesného sloţení a zjistit vzájemnou 

míru závislosti jednotlivých atributů. Dalším bodem tohoto cíle je vyhodnotit soubor dat 

s ohledem na změny podmínek jednotlivých měření. 

Následujícím cílem je pokusit se na získaných datech najít charakteristické skupiny na 

základě vhodných statistických metod. A nalezené skupiny s ohledem na jejich jednotlivé 

atributy popsat. 

Posledním cílem je z provedených experimentů vyhodnotit míru velké fyzické zátěţe 

na hodnoty tělesného sloţení. Dalším bodem tohoto cíle je vyhodnotit získaná data 

v závislosti na vlivech jednotlivých podmínek při měření. 
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2 Fyzikální teorie 

2.1 Elektrický náboj 

Základní podstatou dějů v elektromagnetickém poli je elektrický náboj Q, který 

zároveň definuje všechny elektrické síly vznikající mezi některými elementárními částicemi. 

Velikost těchto sil je pro dva bodové náboje přímo úměrná jejich velikosti a nepřímo úměrná 

čtverci vzdálenosti těchto nábojů, coţ vyjadřuje Coulombův zákon 

𝐹 =
1

4𝜋𝜀
∙
𝑄1𝑄2

𝑟2 ,    (2.1) 

kde Q1, Q2 představují velikost bodových nábojů, r je vzdálenost těchto nábojů, 

ε = εrε0 je permitivita prostřední rovná permitivitě vakua (ε0) a relativní permitivitě prostředí 

(εr). Jednotkou náboje je coulomb [C] a je definován jako náboj, jenţ projde vodičem za 

1 vteřinu při proudu hodnoty 1 ampéru. Náboj můţe být jak kladný (proton) tak i záporný 

(neutron) a absolutní hodnota protonu i neutronu označována jako elementární náboj je 

𝑒 ≅ 1,6021 ∙ 10−19 C. [1] 

2.2 Elektrické pole 

Kolem elektrického náboje vzniká elektrické pole charakterizované vektorem intenzity 

elektrického pole E, která má v soustavě SI jednotku volt na metr [V/m]. Intenzita 

elektrického pole vytvořena jedním nábojem vychází z Coulombova zákona: 

E =
1

4𝜋𝜀
∙

𝑄

𝑟2
r0 (2.2) 

kde Q je bodový náboj, r0 je jednotkový vektor směřující radiálně od bodového 

náboje. 

Jelikoţ izolanty neobsahují volné náboje a nevedou elektrický proud, můţeme 

charakterizovat vliv tohoto dielektrického prostředí zavedením vektoru elektrické indukce D 

s jednotkou SI coulomb na metr čtvereční [C/m
2
]. Pro izotropní prostředí je zaveden vztah 

D = 𝜀E = 𝜀𝑟𝜀0E . (2.3) 

Pokud chceme definovat vlastnosti elektrického pole v konečném objemu, je vhodné 

zavedení integrální veličiny, jeţ by charakterizovala tok vektoru elektrické indukce danou 

plochou, touto veličinou je elektrický indukční tok  vyjádřený jako 
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Ψ =  D ∙ dS =
S

 Dn ∙ d𝑆
S

 , (2.4) 

kde Dn představuje normálovou sloţku vektoru elektrické indukce kolmé k tečně 

roviny plochy S v uvaţovaném bodě.[1] 

2.3 Magnetické pole 

Magnetické pole se vytváří kolem pohybujících se elektrických nábojů. Toto pole je 

definováno magnetickou indukcí B, představující sílu, která působí na náboj velikosti jeden 

coulomb, jenţ se pohybuje kolmo vzhledem ke směru siločar magnetického pole rychlostí 

𝑣 = 1 m/s. Jednotka je tesla [T]. Vektor magnetické indukce je definován vztahem pro 

magnetickou sloţku Lorentzovy síly: 

F = 𝑄 v × B . (2.5) 

Integrální veličina magnetický indukční tok Φ nám popisuje vlastnosti magnetického 

pole v určitém objemu. Vztah definující tok vektoru magnetické indukce určitou plochou: 

 Φ =  B ∙ dS =  𝐵𝑛 ∙ d𝑆 ,
𝑆𝑆

 (2.6) 

kde Bn je normálovou sloţkou vektoru magnetické indukce B kolmá k tečné rovině 

plochy S v daném bodě. Zdrojem magnetického pole bývá ve většině případů elektrický 

proud, vektor intenzity magnetického pole H s jednotkou [A/m] lze pak vyjádřit ze 

vzájemného vztahu s vektorem magnetické indukce ze vztahu: 

𝐁 = 𝜇𝐇 = 𝜇𝑟𝜇0𝐇, (2.7) 

kde µ je permeabilita prostředí skládající se z µ0 permeability vakua a µr relativní 

permeability.[1] 

2.4 Elektrický proud 

Pokud materiál obsahuje volné nosiče náboje (například elektrony) a je pod vlivem 

elektrického pole, dochází vzhledem k silovému působení k uspořádanému pohybu nábojů ve 

směru intenzity elektrického pole pro kladné náboje a v opačném směru pro náboje záporné. 

Tento pohyb se nazývá elektrický proud a platí pro něj vztah: 

𝐼 =
𝑄

𝑡
. (2.8) 

Elektrický proud tedy vyjadřuje celkové mnoţství elektrického náboje, které projde 

průřezem vodiče za jednotku času. Jednotkou elektrického proudu je v soustavě SI ampér [A]. 
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Pokud je elektrický proud I rovnoměrně rozloţen v průřezu vodiče S kolmého na proud, 

můţeme tento stav vyjádřit proudovou hustotou J: 

𝐽 =
𝐼

𝑆
 . (2.9) 

V případě, ţe se náboje pohybují v proudovém poli (vodivé prostředí), můţe být 

proudová hustota povaţována za vektor v kaţdém bodě tohoto prostoru. Velikost tohoto 

vektoru určuje limita podílu proudu a odpovídajícího průřezu blíţícího se nule: 

𝐽 = lim∆𝑆→0
Δ𝐼

Δ𝑆
=

𝑑𝐼

𝑑𝑆
 . (2.10) 

Integrací proudové hustoty po průřezu pak vyjádříme celkový proud I protékající 

vodičem: 

𝐼 =  𝑱 ∙ 𝑑𝑺 =  𝐽𝑛𝑑𝑆
𝑆𝑆

 , (2.11) 

kde Jn je normálová sloţka vektoru proudové hustoty J kolmá v příslušném bodě 

k tečné rovině obecné plochy S odpovídající průřezu vodiče. [1] 

2.5 Ohmův zákon 

Vztah mezi vektory intenzity elektrického pole E a proudové hustoty J je dán 

Ohmovým zákonem  

𝐉 = 𝜍 ∙ 𝐄 , (2.12) 

kde σ je měrná vodivost prostředí. Pokud je proud protékající odporovým prvkem 

(lineárním rezistorem) přímo úměrný jeho napětí, můţeme tento vztah vyjádřit Ohmovým 

zákonem 

𝑢 = 𝑅 ∙ 𝑖, popřípadě 𝑖 = 𝐺 ∙ 𝑢, (2.13) 

kde konstanta 𝑅 =  
𝑢

𝑖
 je odpor rezistoru a konstanta 𝐺 =

1

𝑅
=

𝑖

𝑢
 tedy převrácená 

hodnota 𝑅 je pak vodivost rezistoru. Jednotkou elektrického odporu 𝑅 v soustavě SI je 

stanoven ohm [Ω]. [1] 

2.6 Impedance 

Hodnota impedance je vyjádřena podílem dvou fázorů a jedná se tedy o komplexní 

číslo, jeţ se skládá z reálné a imaginární sloţky. Můţeme ji tedy vyjádřit buď ve sloţkovém 

nebo v exponenciálním tvaru. 
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𝑍 =
𝑈

𝐼
= 𝑅 + 𝑗𝑋 = 𝑍𝑒𝑗𝜑  (2.14) 

Reálná sloţka R impedance Z se nazývá rezistance, imaginární sloţka X impedance Z 

se nazývá reaktance. Symbol 𝑍 =  𝑍  vyjadřuje modul impedance, veličina 𝜑 = 𝑎𝑟𝑔Z se 

nazývá úhel impedance. Jednotkou impedance je stejně jako u elektrického odporu 

ohm [Ω]. [1] 

 

Obr. 2.1: Grafické znázornění impedance [3] 

2.7 Admitance 

V  některých případech impedančních elektrických schémat je pro naše účely 

jednodušší pracovat s jejich admitanční verzí. Admitanci můţeme určit jako převrácenou 

hodnotu impedance: 

𝑌 =
𝐼

𝑈
= 𝐺 + 𝑗𝐵 = 𝑌𝑒𝑗𝜓  , (2.15) 

kde G představuje reálnou část admitance Y konduktanci, imaginární sloţka B se 

nazývá susceptance. Symbol 𝑌 =  𝑌  vyjadřuje modul impedance, veličina 𝜓 = 𝑎𝑟𝑔Y se 

nazývá úhel admitance. 
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3 Složení lidského těla 

Tato kapitola se zabývá fyziologií a popisem kompartmentů lidského těla, s nimiţ při 

analýze tělesného sloţení pracujeme a hodnotíme je. Jsou jimi voda (extracelulární 

a intracelulární), proteiny, tuk, minerály kostní tkáně a pasivní elektrické vlastnosti těchto 

komponent. Tělesné sloţení je znázorněno na obrázku 3.1. 

 

Obr. 3.1: Kompartmenty tělesného složení [3] 

3.1 Tukuprostá hmota 

Mezi tukuprostou hmotu, která je v analýze tělesného sloţení označována jako FFM 

(Fat Free Mass) zahrnujeme jednoduše veškerou hmotu v lidském těle, která neobsahuje 

tukovou tkáň. V dostupné literatuře nalezneme mnoţství rovnic predikujících hodnotu FFM. 

Tyto rovnice se liší v parametrech zahrnutých do více regresních rovnic a jejich pouţitelnost 

v různých případech. Před rokem 1987 obsahovaly BIA rovnice pro výpočet FFM pouze 

předpis výška
2
/resistence. Později byly do těchto rovnic zahrnuty i jiné parametry, jako je 

váha, věk, pohlaví, reaktance a antropometrických měření trupu anebo končetin ke zvýšení 

přesnosti měření. FFM není nutné měřit mlutifrekvenčně (více je uvedeno v kapitole 5.5) za 

předpokladu, ţe pouţité BIA rovnice jsou odpovídající pro měřený subjekt, s ohledem na jeho 

pohlaví, věk, etnickou skupinu a standardní hydrataci. 
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3.2 Svaly 

Nejobjemnější tkání v těle člověka je svalová hmota, která se dělí do třech základních 

typů na svaly kosterní, hladké a srdeční. V lidském těle se nachází přibliţně 643 svalů (čísla 

se liší v jednotlivých údajích, protoţe některé svaly a jejich sloţky nejsou přesně ohraničeny 

a samostatnost takového svalu nebo sloţky je spíše věcí názvu a konvence). Z důvodu 

rozdílné fyziologie stavby těla muţe a ţeny je patrný menší rozdíl i v průměrné celkové váze 

svalové tkáně. U muţe představuje svalová hmota průměrně 36 % a u ţen je to pak průměrně 

32 % tělesné hmotnosti. Tato relativní váha svalstva můţe dosáhnout přibliţně aţ 45 % 

tělesné váhy nebo poklesnout na 30 %. Celkově je nejvíce svalové hmoty zastoupeno na 

kompartmentu dolních končetin, kde je více neţ polovina celkového svalstva lidského těla. 

Rozdělení svalové hmoty v těle je pak následující na dolní končetiny připadá 56 % váhy, 

horní končetiny zastupují 28 % váhy a zbylých zhruba 16 % váhy svalové hmoty připadá na 

hlavu a trup. Sval se skládá jak z organických látek, tak i z látek anorganický, mezi něţ patří 

voda (70 - 75 %) a dále chemické prvky, jeţ zastupují ionty Ca2+, K+, Na+. Organické látky 

jsou zastoupeny bílkovinami aktinem, myozinem a myoglobinem. Dále sem patří ATP, 

glukóza, glykogen (zdroj ATP) a kreatinfosfát. [8] 

3.3 Tuk 

Tuk zahrnuje veškeré mastné kyseliny, triacylglyceroly, fosfolipidy a steroidy. 

Průměrné zastoupení tuku v těle zdravého muţe se pohybuje v rozmezí 10 – 20 %. U zdravé 

ţeny je fyziologicky dán vyšší podíl tuku 18 – 28 %. [9] Tělesný tuk je tak jedním z hlavních 

ukazatelů zdravotního stavu a fyzické kondice lidského těla. Výrazné odchylky 

procentuálních hodnot od standardu z pravidla značí zdravotní komplikace. Negativně se 

projevuje přebytek tukové hmoty ale i její nedostatek. Obsah vody v tuku je velmi nízký 

zhruba do 10%. Z toho důvodu má tuková tkáň velice nízkou vodivost. 

3.4 Voda 

Tekutiny v lidském těle tvoří vnitřní prostředí organismu. Jejich základem je voda 

a v ní rozpuštěné organické a anorganické látky. Obsah vody v našem organizmu představuje 

zhruba 50 - 60 % tělesné hmotnosti dospělého člověka, ten se však v závislosti na věku mění. 

U novorozenců se kupříkladu tento interval pohybuje v rozmezí 75 - 80 %. Rovněţ se toto 

číslo liší u muţů i u ţen, kde u muţů je průměrně o 5 % vyšší. Voda se dále v lidském těle 

rozděluje na intracelulární (nitrobuněčnou) v zastoupení aţ 40 % a extracelulární 
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(mezibuněčnou), jeţ tvoří 20 % celkové hmotnosti lidského organismu. Do extracelulární 

tekutiny zahrnujeme vodu mimo samostatnou organickou tkáň, řadíme sem krevní plazmu, 

mízu (lymfa) a tkáňový mok. [7] Voda samotná a její rozdílný obsah v různých tkáních těla, 

díky čemuţ se vzájemně liší jejich vodivost, pak představuje základní prvek metody 

bioimpedanční analýzy. Důleţitým parametrem při aplikaci metody BIA je frekvence proudu. 

Pro elektrický proud o nízké frekvenci protékající lidským tělem se buněčná membrána chová 

jako kapacitor a proud buňkou neprotéká. Díky tomu můţeme snadno zjistit obsah 

extracelulární vody v lidském těle. Naopak při proudu o vysoké frekvenci nemá proud 

problém buněčnou membránou procházet. Potom z rozdílu celkové vody v těle 

a extracelulární vody získáme hodnotu objemu intracelulární vody v lidském těle. 



 

22 

 

4 Metody určení tělesného složení 

Jak jiţ bylo v úvodu řečeno, k hodnocení tělesného sloţení je moţné pouţít mnoho 

rozdílných metod a rovněţ i ukazatelů v podobě hmotnostních indexů, které tyto metody 

vhodně doplňují. Dále proto uvádím jejich popis, způsoby výpočtů a vysvětlení principů, na 

kterých jsou zaloţeny.  

4.1 Body Mass Index 

Body mass index (BMI) definován Belgičanem A. Queteletem v 19. století je 

nejčastěji uţívaným hmotnostním indexem. BMI je hodnota uţívaná především v nedávné 

době jako rychlý ukazatel zdravotního stavu a ţivotosprávy organismu člověka. Jedná se 

o tabulku s číselnými intervaly, jejichţ hodnoty určují stav měřených jedinců od podvýţivy aţ 

po těţkou obezitu. Tato metoda byla v praxi velmi oblíbená díky své jednoduchosti 

a rychlosti, kde stačí vyuţít vzorce 

BMI =  
𝑚

 𝑣 2    [kg∙m-1], (4.1) 

𝑚 je hmotnost v kilogramech a 𝑣 výška v metrech. Za pomoci BMI lze vymezit 

interval vhodné váhy jedince na základě jeho výšky s ohledem na jeho pohlaví a rozmezí 

hodnot BMI. Dle vzorce 

𝑚𝑑 =  𝐵𝑀𝐼1 ∙ 𝑣2 −  𝐵𝑀𝐼2 ∙ 𝑣2  [6], (4.2) 

kde 𝑚𝑑  je doporučený interval [kg], 𝐵𝑀𝐼1 představuje dolní hranici intervalu 

kategorie BMI a 𝐵𝑀𝐼2 je horní hodnota intervalu BMI. Pro větší přesnost byly z důvodu 

rozdílného modelu rozloţení tuků u obou pohlaví, stanoveny hodnoty u muţů 𝐵𝑀𝐼1 = 20 

a 𝐵𝑀𝐼2 = 24.9, u ţen se obvykle dosazují hodnoty 𝐵𝑀𝐼1 = 18.5 a 𝐵𝑀𝐼2 = 23.9. Průměrná 

hodnota BMI je rovněţ závislá i na věku člověka. Po narození má stoupající tendenci aţ do 

maxima v devátém měsíci, kdy opět začne klesat a končí na nejniţší hodnotě zhruba 

kolem šestého roku ţivota. Dále se hodnota BMI postupně zvyšuje aţ do dospělosti zhruba 

o jeden bod za deset let. Některé ze studií uvádějí závislost doby dosaţení prvního minima 

BMI na jeho niţší hodnotě v dospělosti. [6] Je nutné podotknout, ţe výsledek určený 

prostřednictvím BMI můţe být však často zavádějící, jelikoţ uvaţuje celkovou hmotnost 

člověka bez ohledu na skutečné rozloţení tkání a vody v organizmu. Pokud bychom se 

ohlíţeli na BMI u nestandardního typu pacienta, můţeme dostat výsledek naprosto 
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neodpovídající skutečnosti. Například u vrcholových sportovců a především u profesionálních 

fitness sportovců není ukazatel BMI hodnověrný.  

BMI Kategorie 

méně neţ 18,5 podváha 

18,5 - 24,9 norma 

25,0 - 29,9 nadváha 

30,0 - 34,9 obezita 1. stupně 

35,0 - 39,9 obezita 2. stupně (závaţná) 

40,0 a více obezita 3. stupně (těţká) 

Tab. 4.1: Klasifikace obezity (dle WHO, 1997) 

4.2 Brocův index 

Velmi jednoduchým a obecně rozšířeným ukazatelem je Brocův index, k jehoţ 

vypočtení postačí znát pouze výšku jedince v centimetrech a od této hodnoty odečíst 

konstantu 100. Ve výsledku dostáváme maximální doporučenou váhu zkoumaného subjektu. 

Této hodnotě po přepočtu téměř odpovídá i horní hranice intervalu BMI pro normu 

doporučené váhy. Modifikovaný Brocův index: 

𝑀𝐵𝐼 = 𝑚 −  𝑣 − 100 , (4.3) 

kde 𝑚 je hmotnost v kilogramech a 𝑣 výška v centimetrech, nám udává kolik 

kilogramů chybí či přebývá do horní hranice doporučené váhy měřeného jedince vzhledem 

k jeho výšce. [6] 

4.3 Waist-Hip Ratio 

Waist-Hip Ratio (WHR) je nejvíce pouţívaným ukazatelem rozloţení tuku v lidském 

těle. Slouţí jako vhodný doplněk k BMI. Jeho výpočet je snadný a správně rozřazuje měřené 

subjekty do odpovídajících kategorií dle rozloţení tukové tkáně v jejich těle. Výpočet 

provedeme dle předpisu 

𝑊𝐻𝑅 =  
𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑  𝑝𝑎𝑠𝑢  (𝑐𝑚 )

𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑  𝑏𝑜𝑘 ů (𝑐𝑚 )
. [6] (4.4) 
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Kategorie Muži WHR Ženy WHR 

Spíše periferní X - 0,84 X - 0,74 

Vyrovnaná 0,85 - 0,89 0,75 - 0,79 

Spíše centrální 0,90 - 0,94 0,80 - 0,84 

Centrální (riziková) 0,95 - X 0,85 - X 

Tab. 4.2: Přehled WHR indexu 

4.4 Rohrerův index 

V případě tohoto indexu se jedná o obdobu BMI s tím rozdílem, ţe v období puberty 

jsou hodnoty určené prostřednictvím BMI mnohdy neodpovídající. Rohrerův index je rovněţ 

vhodné kombinovat s WHR kvůli více vypovídající hodnotě. Rohrerův index získáme dle: 

𝑅𝐼 =  
𝑚

𝑣3 ∙ 100, (4.5) 

kde hmotnost 𝑚 je uváděna v gramech a výška 𝑣 v cm. [6] 

4.5 Duální rentgenová absorpciometrie 

Dual-energy X-ray absorpciometry (DEXA nebo téţ DXA) je technika, která měří 

sloţení lidského organismu prostřednictvím slabého rentgenového záření 

v „tříkompartmentovému“ modelu. Tento model se skládá z kompartmentů tukuprosté tkáně, 

kostní tkáně a samostatné tukové tkáně. DEXA je v dnešní době stále častěji vyuţívaná 

metoda měření na klinických a výzkumných pracovištích. Rovněţ je povaţována za jednu 

z nejpřesnějších metod analýzy tělesného sloţení a měření mineralizace kostní tkáně. Mezi 

výhody DEXA patří pouze potřeba minimální spolupráce ze strany měřeného pacienta. 

Pacient obdrţí během měření velmi nízkou dávku záření. Vyšetření touto metodou zabírá 

obvykle 20 - 30 minut. Jedná se zatím o nejpřesnější metodu určování tělesného sloţení, s níţ 

jsou ostatní metody srovnávány (uţívá se jako referenční). Nevýhodou je, ţe DEXA měřicí 

zařízení je finančně značně náročné. Přístroj rovněţ vyţaduje specifické laboratorní zařízení 

a není vhodný pro vyšetřování u lůţka pacienta. [14]. 
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5 Princip bioimpedanční analýzy 

Tato kapitola se zabývá principy bioimpedanční analýzy. Uvedeme si její výhody 

a rozdíly oproti orientačnímu hodnocení tělesného sloţení a fyzické kondice prostřednictvím 

BMI a ostatních metod. 

5.1 BIA 

Elektrické vlastnosti tkání jsou definovány jiţ od roku 1871. Tyto vlastnosti byly dále 

popsány pro různý rozsah frekvencí na rozdílných druzích tkáně včetně těch, které byly 

poškozeny nebo prošly změnami fyziologického sloţení po jejich odumření. Bioimpedanční 

analýza (BIA) je metoda uţívaná pro určení tělesného sloţení na základě rozdílu jeho 

biologické impedance (tělesného elektrického odporu) prostřednictvím proudu o různých 

frekvencích, který měřeným subjektem prochází. Elektrická impedance tkání je přímo úměrná 

obsahu vody a elektrolytů, které se v těchto tkáních nacházejí. Jedná se o neinvazivní metodu 

měření (analýzy) vyjma slabého elektrického proudu, který měřeným subjektem prochází. 

Metoda, kterou můţeme pokládat za neinvazivní, ve svém principu znamená, ţe nebude 

ţádným způsobem narušena integrita lidského těla, tedy ţe nedojde k ţádným vpichům či 

řezům do tkáně a ani jiným chirurgickým implementacím měřících komponent a zařízení. 

Prvotní metody bioimpedanční analýzy uvaţovaly celé lidské tělo jako jednu 

homogenní strukturu. V tomto případě však docházelo k značným nepřesnostem při měření, 

jelikoţ nohy a paţe, kde je soustředěno především kosterní svalstvo a podkoţní tuk, se 

podstatně liší od sloţení trupu, který navíc obsahuje důleţité orgány. V roce 1969, Hoffer et 

al. [4] navrhl, ţe komplexní geometrie lidského těla můţe být empiricky definována jako 

jediný vodič charakteru rotačního válce. Pak tedy můţeme vycházet z toho, ţe impedanci 

tohoto válce můţeme určit s vyuţitím Ohmova zákona dle rovnice (2.13) a parametrů daného 

válcovitého vodiče. Prostřednictvím těchto hodnot lze stanovit objem vody v těle člověka. 

Ačkoliv tělo člověka není homogenní rotační válec a jeho vodivost není konstantní, můţeme 

empiricky stanovit vztah mezi impedančním kvocientem (výška
2
 / R) a objemem vody, která 

je součástí obsahu elektrolytů umoţňujících elektrickému proudu protékat tělem. Pokud 

známe délku vodiče L a poloměr jeho šířky A, měl by platit vztah, kdy lze objem roztoku 

uvnitř válce určit jako: 

𝑉 = 𝐴 ∙ 𝐿. (5.1) 
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Protoţe je impedance přímo úměrná k délce (popřípadě výšce) tohoto válcovitého 

vodiče a nepřímo úměrná rozměru jeho poloměru, dostáváme při pouţití specifického odporu 

ρ vztah pro elektrický odpor (impedanci): 

𝑅 =
𝜌∙𝐿

𝐴
 (5.2) 

pokud si vyjádříme z rovnice 

𝐴 =
𝜌∙𝐿

𝑅
, (5.3) 

můţeme objem látky z její impedance vypočítat následujícím způsobem: 

𝑉 =
𝑞∙𝐿

𝐿∙𝑅
=

𝑞∙𝐿2

𝑅
 (5.4) 

Proto lze objem roztoku v trubici vypočítat pouţitím výšky trubice a její impedance. 

[9] Rovnice (5.4) tedy dokazuje závislost impedance na objemu vody v lidském těle. Protoţe 

lidské tělo však nepředstavuje jediný homogenní válec, musí být vztah (výška
2
 / R) 

přizpůsoben skutečné geometrii těla doplněním vhodných koeficientů. Tyto koeficienty závisí 

na různých faktorech, především na anatomii a fyziologickém sloţení měřených částí těla. 

Dále však stále musíme brát v úvahu různou impedanci tkání v těle. Rovněţ musíme vzít 

ohled na fakt zmíněný v kapitole 2, ţe impedance je komplexní číslo skládající se ze sloţek 

rezistance, která reprezentuje (definuje) intracelulární a extracelulární tekutinu a ze sloţky 

reaktance reprezentující kapacity tvořené membránou buněk v těle. Dle Frikova modelu na 

obrázku 5.1. [3] 

 

Obr. 5.1: Frikův model [3] 

Proud o velmi nízkých frekvencích nepronikne přes buněčnou membránu, která se v 

tomto případě chová jako izolant, a proto proud prochází pouze přes extracelulární tekutinu. 

Při velmi vysokých frekvencích proudu, se buněčná membrána chová jako ideální kapacitor, 

a proto je celková impedance lidského těla měřena v kombinaci jak intracelulární tak 
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i extracelulární tekutiny. Pro reprezentaci ţivých tkání jako elektrického obvodu se uţívá 

několik variant impedančních modelů.  

5.2 Impedanční model biologických tkání 

Jednoduchý model impedance představil ve své práci Peter Debye, kde v obvodu 

prezentuje model tkáně za pouţití ideálních elektrických komponentů na obrázku 5.2. 

 

Obr. 5.2: Schéma Debeyho impedančního obvodu [17] 

Impedance Debyeho obvodu je 

𝒁 =  𝑅∞ +
1

𝐺𝑣𝑎𝑟 +𝐺𝑣𝑎𝑟 𝑗𝜔 𝜏𝑍
 𝜏𝑧 =

𝐶

𝐺𝑣𝑎𝑟
 (5.5) 

kde Z je komplexní číslo udávající impedanci [Ω], 𝑅∞ je rezistance na velmi vysokých 

frekvencích, j označuje imaginární jednotku, 𝜔 je úhlová frekvence [s
-1

], 𝜏𝑍 je 

charakteristická relaxační časová konstanta [s] obvodu odpovídající charakteristické úhlové 

frekvenci 𝜔𝑍 = 1

𝜏𝑍
 , C je paralelní kapacitance [F] a 𝐺𝑣𝑎𝑟  je nezávislý parametr 

konduktance.[17] 

V případě modelu K. S. Colea je ideální kapacitor nahrazen prvkem s konstantní fází 

(CPE) a frekvenčně závislými komponenty. 

 

Obr. 5.3: Schéma Coleova impedanční obvodu [17] 
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Coleův empirický vztah pro frekvenční závislosti tkáně nebo buněčné suspenze 

komplexní impedance je 

𝒁 = 𝑅∞ +
𝑅0−𝑅∞

1+ 𝑗𝜔 𝜏𝑍 𝛼
 ,  (5.6) 

kde R0 je rezistence na velmi nízkých frekvencích, 𝜏𝑍 je charakteristická časová 

konstanta systému obvodu odpovídající charakteristické úhlové frekvenci 𝜔𝑍 = 1

𝜏𝑍
 a 𝛼 je 

bezrozměrný exponent a rovněţ výraz 𝜔𝜏𝑍 je bezrozměrný. Pokud je 𝛼 konstantní, pak 

 𝑗𝜔𝜏𝑍 𝛼  reprezentuje prvek s konstantní fází, protoţe platí 

𝑗𝛼 = cos
𝛼𝜋

2
+ 𝑗 sin

𝛼𝜋

2
 (5.7) 

kde 𝛼 =
𝜑𝐶𝑃𝐸

90°
. 

Ekvivalent obvodu prvku s konstantní fází se stává z rezistoru a kapacitoru, které jsou 

frekvenčně závislé a tudíţ neideální, proto je fáze 𝜑𝐶𝑃𝐸  frekvenčně nezávislá. Pokud 

nahradíme čitatel zlomku 𝑅0 − 𝑅∞  v rovnici (5.6) výrazem 
1

∆𝐺
 a dostáváme rovnici 

𝒁 = 𝑅∞ +
1

∆𝐺+∆𝐺 𝑗𝜔 𝜏𝑍 𝛼
 , (5.8) 

kde ∆𝐺 je ideální konduktance. Potom kapacitance CPE kondenzátoru v Coleově 

modelu bude 

𝐶𝐶𝑃𝐸 =
∆𝐺

𝜔
 𝜔𝜏𝑍 𝛼 sin

𝛼𝜋

2
 . (5.9) 

Rozměr 
𝐺

𝜔
 a rovněţ z toho důvodu i rozměr 𝐶𝐶𝑃𝐸  je udáván v [S s] nebo [F]. Jak 

popisuje rovnice (5.9), v tomto případě je v modelu prvek s konstantní fází CPE v paralelním 

zapojení s ideální konduktancí ∆𝐺. [17] 

Mimo model s paralelním zapojením lze vyuţít i jednodušší model vyuţívající sériové 

admitanční zapojení, jak je vidět na obrázku (5.4). 

 

Obr. 5.4: Varianta sériového admitančního zapojení [17] 
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Pro tento obvod platí rovnice 

𝒀 = 𝐺0 +
𝐺∞−𝐺0

1+ 𝑗𝜔 𝜏𝑌  −𝛼  , (5.10) 

kde Y je komplexní admitance 𝒀 = 1

𝒁
 [S], 𝐺∞ je konduktance na velmi vysokých 

frekvencích, 𝐺0 je konduktance na velmi nízkých frekvencích a 𝐺∞ − 𝐺0 = 1

∆𝑅
 . [17] 

5.3 Monofrekvenční BIA 

Bioimpedanční analýza měřená proudem o jedné frekvenci, se nazývá 

monofrekvenční. Obvykle se při těchto měřeních uţívá frekvence proudu o hodnotě 50 kHz. 

Při frekvenci 50 kHz bioimpedanční analýza striktně vzato neměří objem celkové tělesné 

vody, ale váţený součet rezistivit extracelulární vody (ECW) a intracelulární vody (ICW). 

Monofrekvenční přístroje obvykle měří velice přesně celkovou tělesnou vodu (TBW), 

tukuprostou hmotu (FFM), ale není jimi moţné určit rozdíl mezi ICW a ECW. Výsledky 

analýzy jsou zaloţeny na kombinaci empiricky odvozených rovnic získané na vzorku pacientů 

ze zdravé populace. Nevýhodou monofrekvenčního měření je jeho relativní nepřesnost za 

podmínek výrazných změn v hydrataci měřeného subjektu. Pokud nejsou splněny vhodné 

podmínky měření (např. dostatečná hydratace měřeného subjektu), přesnost jednotlivých 

rovnic je předmětem diskuze. [3] 

5.4 Multifrekvenční BIA 

Multifrekvenční bioimpedanční analýza vyuţívá při měření různé frekvence (0, 1, 5, 

50, 100, 200 aţ 500 kHz). Z toho důvodu je moţné získat oproti monofrekvenční analýze 

hodnoty FFM, TBW, ICW a ECW. V některých případech mají hodnoty frekvencí niţších neţ 

5 kHz a hodnoty nad 200 kHz špatnou vypovídající hodnotu. To platí zejména pro přesnost 

měření reaktanční sloţky. Podle Patela a col. [10] je multifrekvenční měření extracelulární 

vody přesnější a méně náchylné na vnější vlivy neţ monofrekvenční BIA. Zatímco 

monofrekvenční BIA ve srovnání s multifrekvenční metodou byla přesnější k určení TBW 

u kriticky nemocných pacientů. Olde-Rikkert a kolektiv [14] zjistili, ţe multifrekvenční BIA 

je schopna detekovat změny v distribuci nebo pohybu tekutiny mezi extracelulárním 

a intracelulárním prostorem u starších pacientů. [3] 
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5.5 Metody rozmístění elektrod 

Dále lze přístroje rozdělit z hlediska umístění a rozloţení elektrod. Jedna z moţností je 

umístění elektrod po dvou na zápěstí a nad hlezenní kloub pravostranné končetiny (přístroje 

Bodystat). Další moţností je tzv. bipedální umístění, kde jsou elektrody umístěny na ploskách 

nohou. Jedná se o nášlapné měřicí přístroje váhy (přístroje Tanita, Omron). Pokud jsou 

elektrody umístěny na madlech pro uchopení rukama, jedná se o bimanuální lokalizaci 

(Omron). Pouţívají se také přístroje se čtyřmi elektrodami, u těchto přístrojů se pouţívá 

bimanunální a bipedální lokalizace elektrod současně (Tanita, Omron, In-Body). [2] [5] 

5.6 Rovnice BIA. 

Rovnice pouţívané v přístrojích pro měření tělesného sloţení se liší v závislosti na 

věku měřeného subjektu, autoru rovnice a především výrobci BIA měřicího přístroje.  

Dříve měřicí přístroje pro BIA pouţívaly pouze jednoduchou rovnici pro výpočet 

tukuprosté tkáně, kde se druhá mocnina výšky dělila odporem. S postupem času přibývaly do 

rovnice další parametry a výpočet se stále zpřesňoval. 

Na rovnicích uţívaných v BIA přístrojích závisí kvalita dopočítaných hodnot. Dnes 

existuje rovnic velké mnoţství a obsahují mnoho empirických koeficientů. Velmi záleţí na 

daném výrobci, jak jednotlivé rovnice pro přístroje stanovil. Na kaţdou populaci, na které 

byla prováděna experimentální měření pro určení koeficientů, můţe vzniknout odlišná 

rovnice a tak postupem času mohou vznikat kumulativní chyby. Dále uvádím příklad rovnic 

BIA dle [3]. 

 

Obr. 5.5: Příklad rovnic BIA [3] 
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6 Data, postupy a metody zpracování 

První ze souborů dat, která byla dodána vedoucím práce, obsahuje skupinu 

49 respondentů. Věkové rozpětí této skupiny je 18 - 62 let, kde se průměrný věk pohybuje na 

hodnotě 25 ± 8,3 let. BMI se pohybovalo v celkovém rozmezí 18 - 32,5. To podle rozdělení 

WHO značí, ţe se ve zkoumaném vzorku populace nacházejí osoby od dolní hranice 

stanovené normy aţ po obezitu 1. stupně dle tabulky 4.1 v kapitole 4. Průměrná hodnota BMI 

včetně směrodatné odchylky je 23.141 ± 3.185, hodnota tohoto průměru BMI odpovídá mírné 

nadváze, která je typická pro standardní vzorek dnešní české populace. Nicméně s ohledem na 

tyto faktory se aţ na zanedbatelné výjimky jedná o zdravé jedince. Z toho plyne, ţe získané 

výsledky budou pro uţití v současnosti dostatečně vypovídající. Tato dodaná data byla 

zpracována programy MATLAB 2010b a RapidMiner 5.3.008. Vybranými statistickými 

metodami byla provedena korelační analýza dat, hodnocení vzájemných závislostí jejich 

jednotlivých atributů a detekce zajímavých skupin u daného vzorku populace metodami 

shlukové analýzy. Obdobným způsobem byla zpracována dodaná data, která obsahovala sérii 

9 měření, kdy se v kaţdé následující sérii, měnily základní podmínky při měření na daném 

respondentu. 

Data dodaná vedoucím práce byla získána z BIA přístrojů Tanita MC-180 MA 

a InBody 720. Tyto přístroje měřily impedanci multifrekvenčně. V tabulce 6.1 je uveden 

základní přehled atributů, na nichţ byla provedena další analýza. 
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Atribut Popis 

Gender Pohlaví 

Age Věk 

Height Výška 

Weight Tělesná hmotnost 

Body fat % Tělesný tuk % 

Fat mass (FM) Tuková hmota 

Fat free mass (FFM) Tukuprostá hmota 

Muscle mass (MM) Svalová hmota 

Total body water (TBW) Celková tělesná voda 

Total body water % (TBW %) Celková tělesná voda % 

Intracellular water (ICW) Intracelulární voda 

Extracellular water (ECW) Extracelulární voda 

Extracellular water % (ECW %) Extracelulární voda % 

BMI Body mass index 

Impedance Impedance 

Resistance Rezistence 

Reactance Reaktance 
Tab. 6.1: Základní přehled jednotlivých atributů 

 

Atribut pohlaví u měřených respondentů je pro potřeby statistického zpracování 

uváděn v hodnotě 1, pokud se jedná o data měřená na muţském respondentovi. Hodnota 2 je 

přiřazována pro data respondenta ţenského pohlaví. Věk je uváděn v letech. Atributy váha, 

tuková hmota, tukuprostá hmota, svalová hmota, celková tělesná voda, intracelulární voda, 

extracelulární voda jsou vyjádřeny v kilogramech  [kg]. Výška je uvedena 

v centimetrech [cm]. Hodnoty impedance včetně jejích sloţek rezistance a reaktance uvádím 

v ohmech [Ω]. V případě přístroje Tanita MC-180 MA byla měřena impedance na hodnotách 

frekvence: 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz a 500 kHz. U přístroje InBody 720 to byly frekvence 

1 kHz, 5 kHZ, 50 kHz, 250 kHz a 500 kHz, 1 MHz. V případě, ţe je u zkratky atributu dat 

uveden symbol „%“, jedná se o jeho procentuální hodnotu atributu, v opačném případě jde o 

atribut s jeho základním rozměrem.  
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7 Statistické metody 

Statistické metody popsané v této kapitole, jsem zvolil jako nejvhodnější pro analýzu 

dodaných a naměřených dat. 

7.1 Korelační analýza 

Korelační analýza se zabývá zkoumáním korelace, která udává statistickou závislost 

mezi dvěma veličinami nebo procesy. V případě, ţe se jedna z těchto veličin změní, mění se 

korelativně i druhá a naopak. Závislost tohoto druhu zpravidla vykazují náhodné veličiny 

charakterizující rozdílné znaky téhoţ objektu. Jako příklad lze uvést vztah mezi výškou 

a váhou standardního pacienta. Pokud je mezi dvěma veličinami nalezena korelace, je 

pravděpodobné, ţe na sobě nějakou měrou závisejí. Míru korelace pak vyjadřuje korelační 

koeficient. [15]  

 „Nejjednodušším vztahem dvou metrických proměnných je vztah lineární, jehož míru 

lze zjistit korelačním koeficientem. Lineární závislost dvou statistických proměnných lze 

realizovat jejich vynesením do grafu. V případě korelace nestanovujeme rovnici přímky 

závislosti (to je úlohou lineární regrese), ale můžeme si přímku představit jako vyjádření 

lineárního vztahu a z odchylek bodů od přímky pak odhadnout míru tohoto vztahu. Hodnoty 

korelačního koeficientu jsou v intervalu od -1 do +1, krajní hodnoty intervalu značí perfektní 

lineární vztah (záporný nebo kladný). V případě kladné korelace hodnoty obou proměnných 

zároveň stoupají, pokud jde o zápornou korelaci, hodnota jedné proměnné stoupá a u druhé 

klesá. V případě neexistence lineárního vztahu se rovná korelační koeficient nule. Při změně 

pořadí proměnných se výše korelačního koeficientu nemění. Korelační koeficient výrazně 

odlišný od nuly není důkazem funkčního vztahu proměnných.“ [16] 

7.2 Shluková analýza 

Statistická metoda shlukové analýzy umoţňuje rozhodnout, zda lze rozdělit 

vícerozměrná data zkoumaných objektů do několika homogenních tříd (shluků), které jsou co 

moţná nejvíce blízké a stejnorodé, coţ nám umoţní definovat podrobněji strukturu 

sledovaných objektů. Mnoţství uvaţovaných proměnných vycházejících z počátečních dat, 

můţe zastoupit menší mnoţství proměnných (někdy i jediná), jeţ jsou dostatečné pro 

charakteristiku daného shluku. Metod shlukové analýzy je značné mnoţství a obtíţně se 
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rozdělují. Lze je ovšem rozčlenit dle systému uţité klasifikace na dvě základní skupiny, a to 

metody hierarchického a nehierarchického shlukování.[11][12] 

7.3 Hierarchické shlukování 

Proces hierarchického shlukování má stromovou strukturu, jeţ je zobrazována 

prostřednictvím dendogramu, toto je vidět na obrázku 7.1. Na jedné ose jsou vţdy zobrazeny 

jednotlivé objekty dle toho, jak se postupně spojují do shluků. Druhá z os vţdy reprezentuje 

hodnoty vzdáleností nebo charakterizuje podobnost mezi objekty a mezi jednotlivými shluky. 

[12] Na počátku postupu jsou všechny objekty zobrazeny samostatně. Je nezbytné definovat 

způsob hodnocení vzájemných podobnostní mezi shluky a data předem normovat, aby měly 

všechny příznaky stejnou vypovídající hodnotu. Po té dochází k postupnému spojování všech 

shluků, dokud netvoří jediný shluk obsahující všechny objekty. [11] Výhodou hierarchického 

shlukování je, ţe není třeba předem specifikovat výsledný počet shluků. 

 

Obr. 7.1: Dendogram [13] 

7.4 Metoda K-means 

Metoda K-means spadá do kategorie nehierarchického shlukování. Hodnota počtu 

shluků k je menší neţ počet objektů. Hodnota k rovněţ musí být dána předem. Je tedy nutné 

vědět, do kolika shluků je moţné objekty rozdělit. Tuto hodnotu můţeme také určit náhodně 

nebo například na základě jiné referenční metody. [13] U kaţdého shluku je zvolen jeden 

z objektů tohoto shluku jako jeho střed tzv. centroid. V průběhu procesu této metody se 

jednotlivé objekty přesouvají mezi shluky v závislosti na jejich euklidovské vzdálenosti od 
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jednotlivých těţišť a jsou přiřazeny vţdy do toho shluku, jejichţ centroidu jsou nejblíţe. 

Přepočet centroidů lze provádět po kaţdém přesunu. Celý proces končí, pokud je dosaţen 

zadaný počet iterací nebo pokud začne proces konvergovat. Na konci dostáváme jako výstup 

počet shluků rovnající se k. Výhody metody K-means spočívají v jeho jednoduché 

implementaci a rychlosti. Dále je zajištěna vysoká podobnost objektů uvnitř výsledných 

shluků. Mezi nevýhody se řadí, jak jiţ bylo uvedeno, nezbytná znalost počtu výsledných 

shluků a při kaţdém novém provedení metody mohou být přiřazeny některé objekty do jiných 

shluků. [11] 
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8 Výsledky 

Nejprve jsem provedl orientační analýzu základních dat všech respondentů. 

Tabulka 8.1 obsahuje průměry a směrodatné odchylky u všech měřených parametrů spolu 

s maximem a minimem. Uvedené hodnoty ukazují na podobnost průměrných hodnot fat free 

mass (FFM) a muscle mass (FM). Toto platí i pro jejich směrodatné odchylky vykazující 

podobný rozsah hodnot. V protokolu naměřených dat se hodnoty těchto atributů od sebe liší 

většinou maximálně o několik desetin. Podobně by tomu mohlo být i u atributů, které jsou 

v naměřených datech uvedeny v jejich konkrétní hodnotě a v jejich procentuální hodnotě dle 

poměru zastoupení (obsahu) daného atributu v těle s ohledem na soudruţené atributy. 

S ohledem na tělesné sloţení a konstituci lidského těla tomu tak samozřejmě není. Ovšem 

jejich rozsahy dle směrodatné odchylky jsou si vzájemně poměrně podobné. Všechny atributy 

jsou v rozměrech uváděných v kapitole 6. 

 

Atribut 
Průměrná hodnota a 
směrodatná odchylka Rozsah [min ; max] 

Gender 1.204 +/- 0.407 [1.000 ; 2.000] 

Age 25.653 +/- 8.258 [18.000 ; 62.000] 

Height 180.898 +/- 8.117 [162.000 ; 196.000] 

Weight 75.672 +/- 11.047 [52.350 ; 111.400] 

Body fat % 16.710 +/- 7.276 [6.000 ; 37.300] 

Fat mass 12.846 +/- 6.607 [4.100 ; 35.500] 

Fat free mass 62.830 +/- 9.028 [41.900 ; 83.000] 

Muscle mass 59.701 +/- 8.607 [39.750 ; 78.950] 

Total body water 45.345 +/- 6.518 [29.950 ; 59.200] 

TBW % 60.129 +/- 5.515 [45.100 ; 68.500] 

Intracellular water (ICW) 27.427 +/- 4.486 [16.750 ; 36.850] 

Extracellular water (ECW) 17.921 +/- 2.108 [12.350 ; 23.000] 

ECW % 39.696 +/- 1.710 [37.500 ; 44.200] 

BMI 23.141 +/- 3.185 [18.000 ; 32.500] 

Tab. 8.1: Základní přehled dat 

8.1 Korelační analýza dat 

Před samotným procesem korelační analýzy bylo nutné data získaná z BIA přístroje 

normovat, abych dostal korektní výsledky, se kterými bych mohl dále pracovat a najít u nich 

statisticky významné vzájemné souvislosti. K vizualizaci výstupů korelační analýzy uţívám 

korelační matice a tabulky vzájemných korelačních koeficientů daných atributů. Získání 

těchto hodnot na datech naměřených při standardních podmínkách je pro mě směrodatné 
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z toho důvodu, abych mohl dále hodnotit, jak se dané hodnoty a jejich vzájemné závislosti 

budou měnit při změně základních podmínek měření. A zda jsou nalezené závislosti a jejich 

případné změny statisticky významné. 

 

 

Gender Age Height Weight BF % FM FFM MM TBW TBW % ICW ECW ECW % BMI 

Gender 1,000 0,449 -0,630 -0,234 0,771 0,555 -0,693 -0,693 -0,711 -0,771 -0,744 -0,617 0,818 0,175 

Age 0,449 1,000 -0,429 -0,139 0,287 0,175 -0,298 -0,298 -0,337 -0,342 -0,359 -0,279 0,479 0,112 

Height -0,630 -0,429 1,000 0,407 -0,545 -0,315 0,728 0,728 0,687 0,468 0,699 0,639 -0,639 -0,241 

Weight -0,234 -0,139 0,407 1,000 0,248 0,576 0,802 0,802 0,783 -0,255 0,721 0,888 -0,226 0,784 

Body fat % 0,771 0,287 -0,545 0,248 1,000 0,928 -0,375 -0,375 -0,393 -0,983 -0,470 -0,214 0,822 0,628 

Fat mass 0,555 0,175 -0,315 0,576 0,928 1,000 -0,026 -0,027 -0,046 -0,913 -0,136 0,148 0,617 0,823 

Fat free mass -0,693 -0,298 0,728 0,802 -0,375 -0,026 1,000 1,000 0,992 0,356 0,982 0,979 -0,728 0,357 

Muscle mass -0,693 -0,298 0,728 0,802 -0,375 -0,027 1,000 1,000 0,992 0,356 0,982 0,979 -0,728 0,357 

TBW -0,711 -0,337 0,687 0,783 -0,393 -0,046 0,992 1,000 1,000 0,395 0,995 0,975 -0,765 0,367 

TBW % -0,771 -0,342 0,468 -0,255 -0,983 -0,913 0,356 0,992 0,395 1,000 0,476 0,209 -0,846 -0,582 

ICW -0,744 -0,359 0,699 0,721 -0,470 -0,136 0,982 0,356 0,995 0,476 1,000 0,947 -0,826 0,292 

ECW -0,617 -0,279 0,639 0,888 -0,214 0,148 0,979 0,982 0,975 0,209 0,947 1,000 -0,608 0,514 

ECW % 0,818 0,479 -0,639 -0,226 0,822 0,617 -0,728 0,979 -0,765 -0,846 -0,826 -0,608 1,000 0,193 

BMI 0,175 0,112 -0,241 0,784 0,628 0,823 0,357 -0,728 0,367 -0,582 0,292 0,514 0,193 1,000 

Tab. 8.2: Korelační matice na hodnotách dat všech pacientů 

 

V tabulce 8.2 jsou zvýrazněny významné hodnoty korelací vybraných základních 

parametrů na vzorku dat skupiny měřených pacientů. Čím tmavší barvou je hodnota 

zvýrazněna, tím je u daných hodnot korelace nebo naopak antikorelace vyšší. 

Podle popisu tělesného sloţení v kapitole 3, se dá předpokládat, ţe atribut celkové 

váhy těla člověka bude korelovat s atributy, které se z velké části přímo podílejí na sloţení 

lidského těla z hlediska hmotnosti. Z tabulky 8.2 lze vyčíst, ţe tomu tak skutečně je. 

U tukuprosté hmoty (FFM) a váhy nacházíme korelaci 0,802. FFM zahrnuje svalovou tkáň 

(MM) a celkovou vodu TBW s koeficientem korelace 0,783. TBW pak můţeme rozdělit na 

ICW a ECW s koeficienty korelace 0,721 a 0,888. 

Pokud se mění hodnota obsahu tuku v lidském těle, stejně tak se mění i jeho 

procentuální hodnota zastoupení v organizmu člověka (korelační koeficient atributů FM 

a BF % je 0,928). Atribut tukové hmoty v těle (FM) vykazuje zajímavou antikorelaci 

s atributem celkové tělesné vody (TBW %) vyjádřené v procentech. Korelační koeficient  

-0,913 vyjadřuje nepřímou závislost těchto sloţek. Pokud se v těle zvyšuje hmotnost tuku, pak 

se v něm zároveň sniţuje podíl celkové vody. To lze nejlépe vysvětlit tím, ţe tuk je jedna 
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z nejméně vodivých sloţek těla a tudíţ téměř neobsahuje vodu (kapitola 3.3). To potvrzuje 

i vztah TBW % a BF %, které spolu velmi silně antikorelují (-0,983). 

Tukuprostá hmota FFM 100% koreluje se svalovou hmotou (MM), jak je uvedeno 

v kapitole 3, svaly jsou tukuprosté a skládají se ze 70 % - 75 % z vody. Jelikoţ na sloţení 

FFM se podílí i TBW, byl mezi nimi nalezen koeficient korelace 0,992. Potom nejsou 

překvapující ani velmi silné korelace s ICW (0,982) a ECW (0,979). Zajímavá je i nalezená 

antikorelace FFM s ECW % s hodnotou koeficientu korelace -0,728. To je moţné vysvětlit 

tím, ţe čím více je v lidském těle FFM, tím menší je v něm podíl ECW, protoţe ve FFM je 

z větší části zastoupena ICW, viz obrázek 3.1 v kapitole 3. Z tabulky 8.1 lze vyčíst, ţe ve 

velice podobném poměru jako FFM je i celková tělesná voda (TBW) vzhledem k ostatním 

atributům. 

Z vypočtených výsledků mi překvapivě vychází velice zajímavá silná korelace 

hodnoty ECW % a pohlaví (gender), která je 0,818. Na tuto skutečnost by mohlo být zajímavé 

se v další práci zaměřit a zjistit, zda tyto hodnoty mají jinde i další souvislosti. S ECW % 

koreluje i BF % (0,822), coţ se dá odvodit ze skutečnosti popsané v případě atributu TBW %. 

Nejzajímavějším atributem z hlediska korelací je Body mass index, který se dříve ve 

velké míře uţíval k hodnocení tělesného sloţení. S váhou dosahuje korelace pouze 0,784. Zde 

by se dala očekávat vyšší hodnota. Podobně je tomu v případě svalové hmoty, kde je 

antikorelace -0,728. V případě FM dosahuje hodnota koeficientu korelace nejlepšího výsledku 

0,823. Ovšem s TBW, ECW a ICW jsou hodnoty korelačního koeficientu niţší neţ 0,52. Toto 

ukazuje na velice slabou korelaci. 
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Z důvodu vzájemného rozdílů v tělesném sloţení u zdravých můţu a zdravých ţen, jak 

popisuji v kapitole 3, jsem se zaměřil na odlišnosti vzájemných korelací u všech atributů obou 

pohlaví.  

 

 

Age Height Weight BF % FM FFM MM TBW TBW % ICW ECW ECW % BMI 

Age 1,000 -0,029 0,248 -0,012 0,108 0,310 0,310 0,262 -0,088 0,233 0,311 0,044 0,284 

Height -0,029 1,000 0,408 -0,104 0,083 0,581 0,581 0,469 -0,113 0,459 0,472 -0,213 -0,128 

Weight 0,248 0,408 1,000 0,671 0,857 0,914 0,914 0,901 -0,698 0,846 0,969 -0,155 0,851 

Body fat % -0,012 -0,104 0,671 1,000 0,949 0,320 0,320 0,320 -0,948 0,228 0,484 0,473 0,783 

Fat mass 0,108 0,083 0,857 0,949 1,000 0,575 0,575 0,570 -0,921 0,483 0,714 0,277 0,877 

Fat free mass 0,310 0,581 0,914 0,320 0,575 1,000 1,000 0,982 -0,385 0,963 0,978 -0,464 0,663 

Muscle mass 0,310 0,581 0,914 0,320 0,575 1,000 1,000 0,982 -0,385 0,964 0,978 -0,464 0,663 

TBW 0,262 0,469 0,901 0,320 0,570 0,982 0,982 1,000 -0,326 0,993 0,974 -0,550 0,714 

TBW % -0,088 -0,113 -0,698 -0,948 -0,921 -0,385 -0,385 -0,326 1,000 -0,221 -0,513 -0,552 -0,689 

ICW 0,233 0,459 0,846 0,228 0,483 0,963 0,964 0,993 -0,221 1,000 0,940 -0,644 0,663 

ECW 0,311 0,472 0,969 0,484 0,714 0,978 0,978 0,974 -0,513 0,940 1,000 -0,349 0,785 

ECW % 0,044 -0,213 -0,155 0,473 0,277 -0,464 -0,464 -0,550 -0,552 -0,644 -0,349 1,000 -0,057 

BMI 0,284 -0,128 0,851 0,783 0,877 0,663 0,663 0,714 -0,689 0,663 0,785 -0,057 1,000 

Tab. 8.3: Korelační matice na hodnotách dat vybraných pacientů mužského pohlaví 

 

  Age Height Weight BF % FM FFM MM TBW TBW % ICW ECW ECW % BMI 

Age 1,000 -0,509 -0,464 -0,261 -0,377 -0,476 -0,476 -0,508 0,173 -0,542 -0,437 0,438 -0,239 

Height -0,509 1,000 0,167 -0,167 -0,016 0,326 0,326 0,341 0,218 0,395 0,244 -0,428 -0,271 

Weight -0,464 0,167 1,000 0,752 0,919 0,913 0,913 0,914 -0,727 0,839 0,981 0,146 0,902 

Body fat % -0,261 -0,167 0,752 1,000 0,941 0,428 0,429 0,431 -0,996 0,294 0,622 0,655 0,820 

Fat mass -0,377 -0,016 0,919 0,941 1,000 0,678 0,678 0,680 -0,926 0,561 0,831 0,467 0,909 

Fat free mass -0,476 0,326 0,913 0,428 0,678 1,000 1,000 0,999 -0,396 0,984 0,969 -0,212 0,741 

Muscle mass -0,476 0,326 0,913 0,429 0,678 1,000 1,000 0,999 -0,397 0,984 0,969 -0,212 0,741 

TBW -0,508 0,341 0,914 0,431 0,680 0,999 0,999 1,000 -0,395 0,987 0,967 -0,226 0,735 

TBW % 0,173 0,218 -0,727 -0,996 -0,926 -0,396 -0,397 -0,395 1,000 -0,252 -0,597 -0,708 -0,816 

ICW -0,542 0,395 0,839 0,294 0,561 0,984 0,984 0,987 -0,252 1,000 0,913 -0,380 0,637 

ECW -0,437 0,244 0,981 0,622 0,831 0,969 0,969 0,967 -0,597 0,913 1,000 0,023 0,847 

ECW % 0,438 -0,428 0,146 0,655 0,467 -0,212 -0,212 -0,226 -0,708 -0,380 0,023 1,000 0,339 

BMI -0,239 -0,271 0,902 0,820 0,909 0,741 0,741 0,735 -0,816 0,637 0,847 0,339 1,000 

Tab. 8.4: Korelační matice na hodnotách dat vybraných pacientů ženského pohlaví 

 

Z tabulek 8.3 a 8.4 lze vyčíst, ţe v případě korelace atributů tukové hmoty (FM) 

a ECW je hodnota koeficientu korelace u ţen 0,831 kdeţto u muţů jen 0,714. To je rozdíl 

o 11,7 %, coţ je poměrně vysoká hodnota. 
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Další zajímavé rozdíly lze při porovnání údajů v tabulkách nalézt opět u atributu Body 

mass indexu. V případě korelace atributu BMI a atributu váhy, je hodnota koeficientu 

korelace u ţen 0,902 a u muţů 0,851, coţ činí 5,1 %, ale i tato hodnota by se mohla později 

projevit statisticky více významná. Podobně je na tom i vzájemná korelace s atributem ECW, 

kde se hodnoty muţů a ţen liší uţ o 6,2 %. Výsledky vzájemných korelací BMI a obsahu 

celkové tělesné vody se téměř neliší. Změna zde nastává v případě, ţe se zaměříme na atribut 

TBW %. Zde hodnoty vzájemné antikorelace BMI a TBW % u ţen dosahují hodnoty -0,816 

a u muţů o poznání slabší -0,689. Rozdíl zde činí aţ 12,7 %. 

8.2 Korelační analýza biologické impedance 

V případě korelační analýzy všech atributů hodnocení tělesného sloţení se zaměřením 

na jednotlivé impedance, jsem pro účely vhodného srovnání vybral hodnoty impedancí 

měřené na levé straně těla člověka: Left leg - left arm (LL-LA), se kterými převáţně pracuji 

i v dalších částech vyhodnocení. Na těchto impedancích by se mohly projevit zajímavým 

způsobem výsledné korelace. Měření proběhla stejným způsobem jako v předchozím případě. 

Impedance byly změřeny při frekvenci proudu 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz a 500 kHz. Hodnoty 

jsou uváděny ve sloţkách impedance: rezistance (R) a reaktance (X). Pro lepší přehled 

uvádím v následujících tabulkách pouze zajímavé koeficienty korelací, které by mohly být 

pro další účely statisticky významné.  

Atribut 1 Atribut 2 
Kor. 
koef.  

Atribut 1 Atribut 2 
Kor. 
koef. 

TBW LL-LA X(500kHz) 0,816 
 

TBW LL-LA R(50kHz) -0,812 

ICW LL-LA X(500kHz) 0,811 
 

TBW LL-LA R(500kHz) -0,810 

Muscle mass LL-LA X(500kHz) 0,802 
 

TBW LL-LA R(250kHz) -0,809 

Fat free mass LL-LA X(500kHz) 0,802 
 

ICW LL-LA R(500kHz) -0,809 

ECW LL-LA X(500kHz) 0,797 
 

ICW LL-LA R(50kHz) -0,808 

TBW LL-LA X(250kHz) 0,795 
 

ICW LL-LA R(250kHz) -0,807 

ECW LL-LA X(250kHz) 0,791 
 Tab. 8.6 Hodnoty korelačních koeficientů 

ICW LL-LA X(250kHz) 0,784 
 

 Tab. 8.5 Hodnoty korelačních koeficientů 

Tabulka 8.5 uvádí statisticky nejzajímavější hodnoty korelací a tabulka 8.6 statisticky 

nejzajímavější hodnoty antikorelací naměřených hodnot jednotlivých sloţek impedance při 

různých frekvencích s ostatními atributy. 
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Statisticky významné vzájemné korelace rezistancí s ostatními atributy nejsou na 

ţádné z hodnot daných frekvencí. Naopak reaktance koreluje s atributy TBW, ECW a ICW 

pouze na vysokých frekvencích 250 kHz a 500 kHz. 

Vzájemné antikorelace potom nalezneme mezi atributem rezistance na frekvencích 

50 kHz, 250 kHz a 500 kHz pouze s atributy TBW a ICW.  

Atributy TBW, ICW a ECW v závislosti na změnách sloţek impedance by mohly dále 

vykazovat zajímavé hodnoty při jejich další analýze. Rovněţ bychom mohli jejich vzájemné 

korelace ověřit, pokud tyto atributy vyhodnotíme v závislosti na změnách základních 

podmínek během měření. 

8.3 Vliv změny podmínek při měření 

Data uţitá k hodnocení pocházejí z experimentu, kdy na dlaně a plosky nohou 

měřeného respondenta byla nanášena látka dle pořadí v tabulce 8.7. Tabulka 8.8 obsahuje 

základní atributy tohoto respondenta. Všechny uváděné atributy jsou v jednotkách popsaných 

v kapitole 6. 

1. normální podmínky (beze změny stavu pacienta) 

2. voda (z vodovodu laboratoře) 

3. fyziologický roztok (Baxter Czech, NaCl 0,9%, pH = 5,5) 

4. EEG gel (ECI elektro-gel, Electro-Cap International, Inc, USA) 

5. krém na ruce s olejem (Indulona univerzální, Zentiva, ks, Hlohovec, Slovenská republika) 

6. krém na ruce bez oleje (Nivea Creme, Biersdorf, Germany) 

7. krém na ruce s olejem (aplikace na ruce i nohy) 

8. krém na ruce bez oleje (aplikace na ruce i nohy) 

9. krém na ruce bez oleje, chladicí krém na nohy (Foot works active cooling gel, Avon Co. Poland). 

Tab. 8.7: Seznam látek použitých při měření 

 

Věk výška váha FAT [%] FM FFM 

62 163 55,9 24,2 13,55 42,35 

Tab. 8.8: Základní hodnoty atributů měřeného respondenta 

Pro ověření vlivu změny podmínek měření, jsem vybral atributy, na kterých se při 

korelační analýze prokázala vzájemná závislost hodnot s impedancí. A to atribut TBW a ICW 

se vzájemnou závislostí k rezistanci na frekvencích 50 kHz, 250 kHz a 500 kHz. Naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.9. 
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TBW ICW LL-LA R(50kHz) LL-LA R(250kHz) LL-LA R(500kHz) 

29,5 16,45 665,9 601,4 582,2 

29,9 16,75 649,5 588,1 574,4 

29,95 16,75 648 586,9 573,1 

30,55 17,2 626,9 567,8 555,3 

30,05 16,85 644 583,8 570,8 

30,8 17,4 619,7 559,6 546,7 

29,65 16,5 657,9 597,5 584,1 

29,85 16,7 649,8 589,6 576,4 

29,7 16,6 655,3 594,3 580,1 

Tab. 8.9: Data vlivu změn podmínek při měření 

 

 

 

 

Graf 8.1: Závislost TBW a rezistancí na různých frekvencích 
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Graf 8.2: Závislost ICW a rezistancí na různých frekvencích 

 

Jak je uvedeno v tabulce 8.6, mezi atributy TBW a rezistance na frekvencích 50 kHz, 

250 kHz a 500 kHz je vzájemná antikorelace. V grafu 8.1 se i přes jednotlivé změny 

podmínek při měření korelace na normovaných hodnotách stále projevuje. Stejně tak je tomu 

i v případě atributu ICW, který i nadále antikoreluje s atributem rezistance na daných 

hodnotách frekvencí. Tedy čím více klesá hodnota jednoho z atributů v antikorelaci, tím více 

hodnota druhého atributu stoupá, jak je vidět na grafech 8.1 a 8.2. Celkově nebyly 

zaznamenány výrazné změny na základních hodnotách atributů. Nanejvýše se změnily jejich 

hodnoty v řádu desetin aţ jednotek procent. 

 

8.4 Výsledky a vyhodnocení shlukové analýzy 

Na souboru dat získaných z měřicího přístroje Tanita MC-180 MA jsem provedl 

analýzu hierarchickým shlukováním. Dále jsem soubor dat analyzoval metodu K-means. 

Při aplikaci hierarchického shlukování na kompletní soubor normovaných dat všech 

respondentů byl výstup graficky znázorněn dendogramem na obrázku 8.1. 
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Obr. 8.1: Dendogram výstupu hierarchického shlukování 

Z dendogramu jsem si empiricky určil vhodné místo k provedení řezu, jak lze vidět na 

obrázku 8.2, abych získal rozumný počet shluků. 

 

Obr. 8.2: Řez dendogramem 

 

Takto jsem stanovil 4 základní skupiny k další analýze, jeţ jsou označeny na obrázku 8.3. 
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Obr. 8.3: Označení výsledných skupin 

 Jednotlivé subjekty (měření respondenti) přiřazení hierarchickým shlukováním do 

takto vzniklých skupin, by měly vykazovat podobné atributy, které by určitým způsobem 

mohly skupiny definovat.  

Hierarchickým shlukováním jsem nalezl 4 základní skupiny. Řez na dendogramu, by 

se dal umístit i do niţší polohy, tím by ve výsledku vzniklo skupin více, ale celý soubor dat by 

se rozsegmentoval na drobné skupiny, z nichţ by většina obsahovala průměrně 4 objekty, coţ 

by značně zkomplikovalo vyhodnocení. Jednotlivé příznaky takovýchto skupin by si byly 

velice podobné. 

 

Atribut 
Průměrná hodnota 
se směrodat. odch. 

Rozsah 
(min, ; max,) 

Atribut 
Průměrná hodnota 
se směrodat. odch. 

Rozsah 
(min, ; max,) 

Age 22,533 +/- 3,270 [18,000 ; 29,000] LL-LA R(5kHz) 645,987 +/- 26,038 [605,100 ; 694,800] 

Height 185,067 +/- 4,317 [180,000 ; 193,000] LL-LA X(5kHz) -31,540 +/- 4,000 [-38,800 ; -23,700] 

Weight 74,587 +/- 5,200 [67,550 ; 83,100] LL-LA R(50kHz) 559,387 +/- 24,742 [518,700 ; 610,300] 

Body fat % 12,020 +/- 4,288 [6,000 ; 21,600] LL-LA X(50kHz) -63,840 +/- 2,926 [-69,800 ; -60,300] 

Fat mass 9,123 +/- 3,705 [4,100 ; 17,250] LL-LA R(250kHz) 496,160 +/- 24,520 [451,300 ; 546,500] 

Fat free mass 65,467 +/- 3,120 [60,100 ; 71,950] LL-LA X(250kHz) -54,473 +/- 2,417 [-57,900 ; -49,700] 

Muscle mass 62,213 +/- 2,979 [57,100 ; 68,400] LL-LA R(500kHz) 481,720 +/- 24,889 [436,200 ; 533,000] 

TBW 47,237 +/- 1,961 [44,050 ; 50,950] LL-LA X(500kHz) -57,207 +/- 3,821 [-63,200 ; -50,300] 

TBW % 63,527 +/- 3,436 [56,300 ; 68,500] 

   ICW 28,960 +/- 1,377 [26,750 ; 31,250] 

   ECW 18,270 +/- 0,675 [17,300 ; 19,700] 

   ECW % 38,693 +/- 0,645 [37,500 ; 39,700] 

   BMI 21,780 +/- 1,634 [19,300 ; 24,600] 

   
Tab. 8.10 Charakteristika skupiny 1 - hierarchické shlukování 
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Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Age 25,640 +/- 7,910 [18,000 ; 50,000] LL-LA R(5kHz) 654,988 +/- 64,938 [531,300 ; 766,000] 

Height 178,560 +/- 7,660 [162,000 ; 195,000] LL-LA X(5kHz) -31,956 +/- 5,689 [-48,100 ; -24,100] 

Weight 74,470 +/- 6,618 [65,300 ; 95,150] LL-LA R(50kHz) 569,496 +/- 57,644 [465,200 ; 670,600] 

Body fat % 16,944 +/- 7,263 [6,200 ; 37,300] LL-LA X(50kHz) -64,064 +/- 7,604 [-80,000 ; -49,500] 

Fat mass 12,822 +/- 6,549 [4,650 ; 35,500] LL-LA R(250kHz) 506,448 +/- 52,743 [414,900 ; 598,700] 

Fat free mass 61,650 +/- 5,770 [48,150 ; 70,700] LL-LA X(250kHz) -56,808 +/- 8,661 [-78,000 ; -42,700] 

Muscle mass 58,574 +/- 5,500 [45,700 ; 67,200] LL-LA R(500kHz) 492,456 +/- 51,867 [400,100 ; 580,700] 

TBW 44,588 +/- 4,265 [34,250 ; 51,000] LL-LA X(500kHz) -62,004 +/- 12,868 [-98,400 ; -44,700] 

TBW % 60,080 +/- 5,481 [45,100 ; 67,000] 

   ICW 26,842 +/- 3,125 [19,600 ; 31,450] 

   ECW 17,756 +/- 1,265 [14,600 ; 19,550] 

   ECW % 39,912 +/- 1,613 [38,000 ; 44,200] 

   BMI 23,476 +/- 2,899 [19,500 ; 32,500] 

   
Tab. 8.11 Charakteristika skupiny 2 - hierarchické shlukování 

 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Age 26,750 +/- 5,439 [21,000 ; 34,000] LL-LA R(5kHz) 552,650 +/- 47,415 [482,900 ; 587,400] 

Height 190 +/- 8,287 [178,000 ; 196,000] LL-LA X(5kHz) -31 +/- 1,857 [-33,400 ; -28,900] 

Weight 103,275 +/- 6,309 [96,100 ; 111,400] LL-LA R(50kHz) 473,075 +/- 45,666 [405,900 ; 504,500] 

Body fat % 21,125 +/- 4,864 [15,200 ; 26,800] LL-LA X(50kHz) -55,750 +/- 2,213 [-57,700 ; -52,600] 

Fat mass 22,038 +/- 6,331 [14,600 ; 29,900] LL-LA R(250kHz) 419,900 +/- 43,581 [355,600 ; 449,200] 

Fat free mass 81,238 +/- 1,707 [78,900 ; 83,000] LL-LA X(250kHz) -45,250 +/- 3,634 [-48,000 ; -40,100] 

Muscle mass 77,262 +/- 1,621 [75,050 ; 78,950] LL-LA R(500kHz) 408,175 +/- 44,013 [343,100 ; 437,200] 

TBW 58,375 +/- 0,902 [57,200 ; 59,200] LL-LA X(500kHz) -46,500 +/- 5,352 [-50,400 ; -38,900] 

TBW % 56,700 +/- 3,899 [51,300 ; 60,500] 

   ICW 35,888 +/- 1,161 [34,200 ; 36,850] 

   ECW 22,475 +/- 0,466 [21,900 ; 23,000] 

   ECW % 38,525 +/- 1,159 [37,700 ; 40,200] 

   BMI 28,750 +/- 3,159 [25,300 ; 32,200] 

   
Tab. 8.12 Charakteristika skupiny 3 - hierarchické shlukování 
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Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Age 34,200 +/- 15,944 [22,000 ; 62,000] LL-LA R(5kHz) 798,440 +/- 64,850 [712,900 ; 859,900] 

Height 172,800 +/- 7,596 [163,000 ; 184,000] LL-LA X(5kHz) -28,440 +/- 2,808 [-32,600 ; -25,100] 

Weight 62,860 +/- 9,829 [52,350 ; 76,850] LL-LA R(50kHz) 720,380 +/- 63,244 [646,000 ; 786,700] 

Body fat % 26,080 +/- 4,969 [20,000 ; 31,800] LL-LA X(50kHz) -67,740 +/- 7,003 [-76,000 ; -58,000] 

Fat mass 16,780 +/- 5,714 [10,500 ; 24,450] LL-LA R(250kHz) 650,520 +/- 60,094 [586,300 ; 719,900] 

Fat free mass 46,090 +/- 4,248 [41,900 ; 52,400] LL-LA X(250kHz) -71,060 +/- 8,091 [-82,900 ; -60,900] 

Muscle mass 43,750 +/- 4,041 [39,750 ; 49,750] LL-LA R(500kHz) 635,740 +/- 59,121 [573,600 ; 704,300] 

TBW 33,030 +/- 3,204 [29,950 ; 37,750] LL-LA X(500kHz) -85,740 +/- 12,858 [-104,000 ; -72,800] 

TBW % 52,920 +/- 3,451 [49,100 ; 57,500] 

   ECW % 42,560 +/- 1,161 [40,900 ; 44,100] 

   BMI 21,060 +/- 3,162 [18,000 ; 25,400] 

   ICW 18,980 +/- 1,888 [16,750 ; 21,750] 

ECW 14,060 +/- 1,407 [12,350 ; 16,050] 

Tab. 8.13 Charakteristika skupiny 4 - hierarchické shlukování 

V tabulkách 8.10 – 8.13, jsou uvedeny výsledky hierarchického shlukování. Dané 

skupiny se ve svých charakteristikách na první pohled příliš neliší. To můţe být dáno aţ na 

výjimky velmi podobným typem měřených respondentů v daném souboru dat (většinou VŠ 

studenti). V tabulkách je uvedeno rozdělení skupin dle věku, výšky, váhy, BF %, FM, FFM, 

MM, TBW, TBW%, ECW %, BMI a impedancí. Vzájemné porovnání všech skupin je pro 

lepší přehlednost znázorněno na sloupcových grafech. 

 

Graf 8.3: Přehled průměrných rezistancí - HS 

 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

LL-LA 
R(5kHz)

LL-LA 
R(50kHz)

LL-LA 
R(250kHz)

LL-LA 
R(500kHz)

re
zi

st
an

ce
 [

Ω
]

atribut

skupina 1

skupina 2

skupina 3

skupina 4



 

48 

 

 

Graf 8.4: Přehled průměrných reaktancí - HS 

 

 

Graf 8.5: Přehled průměrných hodnot skupin - HS 
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Graf 8.6: Přehled průměrných hodnot skupin - HS 

Dle uvedených grafů 8.3 a 8.4 skupina 4 vykazuje jednoznačně nejvyšší hodnoty 

rezistancí a nejvyšší záporné hodnoty reaktancí. Dále se tato skupina charakterizuje průměrně 

nejniţšími hodnotami FFM, MM a TBW %, coţ odpovídá nejvyšší průměrné hodnotě BF % 

na grafu 8.5. Skupina 1 a skupina 2 se od sebe liší jen velmi nepatrně, pouze s ohledem na 

atributy, které nelze standardními způsoby nijak ovlivnit (věk, výška). Skupina 3 je 

charakterizována nejvyššími průměrnými hodnotami FFM, MM a TBW %. Tato skutečnost je 

důsledkem vysoké průměrné váhy této skupiny. Rovněţ hodnoty BF % i FM jsou nad 

standardem. 
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K-means obvykle potřebuje referenční metodu pro stanovení hodnoty k. Číslo k potom 

odpovídá výstupnímu počtu skupin, do kterých jsou data rozdělena. S ohledem na výsledky 

předchozí metody hierarchického shlukování jsem zvolil k = 4. Při testování vyšších k, jsem 

dostával příliš nevyrovnané počty respondentů napříč jednotlivými skupinami. V tabulkách 

8.14 – 8.17, jsou uvedeny výsledky hierarchického shlukování. Jedná se o základní 

charakteristiky skupin 1 - 4. 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Age 27,500 +/- 8,670 [18,000 ; 49,000] LL-LA R(5kHz) 567,650 +/- 40,097 [482,900 ; 634,300] 

Height 184 +/- 7,944 [174,000 ; 196,000] LL-LA X(5kHz) -28,850 +/- 2,794 [-33,400 ; -24,100] 

Weight 88,075 +/- 13,918 [73,950 ; 111,400] LL-LA R(50kHz) 489,920 +/- 37,776 [405,900 ; 552,300] 

Body fat % 16,580 +/- 6,031 [6,200 ; 26,800] LL-LA X(50kHz) -56,170 +/- 3,860 [-61,200 ; -49,500] 

Fat mass 15,235 +/- 7,598 [4,650 ; 29,900] LL-LA R(250kHz) 435,250 +/- 35,536 [355,600 ; 492,100] 

Fat free mass 72,855 +/- 7,532 [64,400 ; 83,000] LL-LA X(250kHz) -47,210 +/- 4,228 [-56,100 ; -40,100] 

Muscle mass 69,265 +/- 7,185 [61,200 ; 78,950] LL-LA R(500kHz) 422,800 +/- 35,427 [343,100 ; 478,800] 

TBW 52,770 +/- 4,942 [47,550 ; 59,200] LL-LA X(500kHz) -49,290 +/- 6,019 [-62,600 ; -38,900] 

TBW % 60,500 +/- 4,603 [51,300 ; 67,000] 

   ECW % 38,630 +/- 0,835 [37,700 ; 40,200] 

   BMI 25,960 +/- 3,346 [21,900 ; 32,200] 

   ICW 32,390 +/- 3,158 [29,000 ; 36,850] 

ECW 20,385 +/- 1,857 [18,350 ; 23,000] 

Tab. 8.14 Charakteristika skupiny 1 - shlukování K-means 

 

 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Age 30,800 +/- 11,032 [22,000 ; 50,000] LL-LA R(5kHz) 675,460 +/- 46,452 [632,700 ; 753,500] 

Height 167,800 +/- 5,495 [162,000 ; 174,000] LL-LA X(5kHz) -32,180 +/- 9,296 [-48,100 ; -25,700] 

Weight 77,800 +/- 11,203 [66,350 ; 95,150] LL-LA R(50kHz) 596,540 +/- 40,849 [562,100 ; 666,400] 

Body fat % 31,300 +/- 3,784 [27,400 ; 37,300] LL-LA X(50kHz) -63,860 +/- 7,371 [-72,000 ; -57,900] 

Fat mass 24,700 +/- 6,688 [18,200 ; 35,500] LL-LA R(250kHz) 532,360 +/- 35,632 [503,300 ; 593,100] 

Fat free mass 53,110 +/- 4,604 [48,150 ; 59,650] LL-LA X(250kHz) -62,600 +/- 10,122 [-77,300 ; -54,600] 

Muscle mass 50,430 +/- 4,379 [45,700 ; 56,650] LL-LA R(500kHz) 519,820 +/- 34,195 [493,300 ; 578,000] 

TBW 38,110 +/- 3,393 [34,250 ; 42,850] LL-LA X(500kHz) -73,140 +/- 15,775 [-98,400 ; -61,500] 

TBW % 49,280 +/- 2,562 [45,100 ; 51,600] 

   ECW % 42,860 +/- 0,764 [42,300 ; 44,200] 

   BMI 27,560 +/- 2,959 [25,300 ; 32,500] 

   ICW 21,770 +/- 1,732 [19,600 ; 23,950] 

ECW 16,350 +/- 1,716 [14,600 ; 18,950] 

Tab. 8.15 Charakteristika skupiny 2 - shlukování K-means 
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Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Age 37,250 +/- 16,641 [27,000 ; 62,000] LL-LA R(5kHz) 809,675 +/- 69,035 [712,900 ; 859,900] 

Height 172,500 +/- 8,737 [163,000 ; 184,000] LL-LA X(5kHz) -27,400 +/- 1,817 [-29,000 ; -25,100] 

Weight 59,363 +/- 6,874 [52,350 ; 68,150] LL-LA R(50kHz) 733,875 +/- 64,179 [646,000 ; 786,700] 

Body fat % 24,650 +/- 4,392 [20,000 ; 30,600] LL-LA X(50kHz) -66,675 +/- 7,604 [-76,000 ; -58,000] 

Fat mass 14,862 +/- 4,361 [10,500 ; 20,850] LL-LA R(250kHz) 664,875 +/- 58,662 [586,300 ; 719,900] 

Fat free mass 44,512 +/- 2,733 [41,900 ; 47,300] LL-LA X(250kHz) -71,550 +/- 9,257 [-82,900 ; -60,900] 

Muscle mass 42,250 +/- 2,602 [39,750 ; 44,900] LL-LA R(500kHz) 650,175 +/- 57,194 [573,600 ; 704,300] 

TBW 31,850 +/- 2,100 [29,950 ; 34,000] LL-LA X(500kHz) -87,475 +/- 14,156 [-104,000 ; -72,800] 

TBW % 53,875 +/- 3,131 [49,900 ; 57,500] 

   ECW % 42,575 +/- 1,340 [40,900 ; 44,100] 

   BMI 19,975 +/- 2,341 [18,000 ; 22,800] 

   ICW 18,288 +/- 1,248 [16,750 ; 19,400] 

ECW 13,562 +/- 0,994 [12,350 ; 14,600] 

Tab. 8.16 Charakteristika skupiny 3 - shlukování K-means 

 

 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Atribut Průměrná hodnota 
Rozsah 
(min, ; max,) 

Age 22,633 +/- 3,222 [18,000 ; 30,000] LL-LA R(5kHz) 665,827 +/- 47,436 [603,600 ; 766,000] 

Height 183,167 +/- 5,427 [173,000 ; 195,000] LL-LA X(5kHz) -32,640 +/- 4,115 [-40,900 ; -23,700] 

Weight 73,358 +/- 4,860 [65,300 ; 83,100] LL-LA R(50kHz) 576,833 +/- 43,380 [518,700 ; 670,600] 

Body fat % 13,263 +/- 3,832 [6,000 ; 22,100] LL-LA X(50kHz) -65,773 +/- 5,252 [-80,000 ; -57,700] 

Fat mass 9,805 +/- 3,144 [4,100 ; 17,250] LL-LA R(250kHz) 512,067 +/- 40,895 [451,300 ; 598,700] 

Fat free mass 63,550 +/- 3,978 [55,950 ; 71,950] LL-LA X(250kHz) -56,743 +/- 5,957 [-78,000 ; -49,400] 

Muscle mass 60,385 +/- 3,794 [53,150 ; 68,400] LL-LA R(500kHz) 497,360 +/- 40,493 [436,200 ; 580,700] 

TBW 45,875 +/- 2,693 [41,600 ; 50,950] LL-LA X(500kHz) -60,480 +/- 8,760 [-93,200 ; -50,300] 

TBW % 62,647 +/- 3,090 [56,000 ; 68,500] 

   ECW % 39,140 +/- 0,882 [37,500 ; 40,900] 

   BMI 21,887 +/- 1,558 [19,300 ; 25,100] 

   ICW 27,933 +/- 1,961 [24,700 ; 31,250] 

ECW 17,943 +/- 0,799 [16,550 ; 19,700] 

Tab. 8.17 Charakteristika skupiny 4 - shlukování K-means 
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Graf 8.7: Přehled průměrných rezistancí - K-means 

 

 

Graf 8.8: Přehled průměrných reaktancí - K-means 
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Graf 8.9: Přehled průměrných hodnot skupin - K-means 

 

 

Graf 8.10: Přehled průměrných hodnot skupin - K-means 

Na grafech 8.7 a 8.8 vykazuje skupina 3 charakteristicky nejvyšší průměrné hodnoty 

rezistance a zároveň i celkově nejvyšší průměrné záporné hodnoty reaktance. Průměrná 

TBW % je o několik málo procent vyšší neţ u skupiny 2. Průměrné hodnoty FFM a MM jsou 

u této skupiny nejniţší. To vykazuje značnou podobnost se skupinou 4 získanou 

hierarchickým shlukováním. Pokud porovnáme celkově tabulky jejich průměrných hodnot, 

zjistíme, ţe se podobají ve více příznacích. Skupina 1 a skupina 4 mají nízkou hodnotu 

průměrného BF %. Jednotlivé skupiny se od sebe v průměrné váze přespříliš neodlišují. 

Jediný značný rozdíl průměrné váhy je mezi skupinami 1 a 3. 
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Graf 8.11: Porovnání prům. atributů skupin hierarchického shlukování a K-means 

 

Graf 8.12: Porovnání prům. atributů skupin hierarchického shlukování a K-means 

Na grafech 8.11 a 8.12 vidíme značnou reciprocitu podobnosti skupin nalezených 

hierarchickým shlukováním a metodou K-means. To potvrzuje správnost rozdělení. Všechny 

4 skupiny jsou v případě rozdělení K-means vzájemně více vyrovnané neţ u hierarchického 

shlukování. Z výsledků vyplívá, ţe výrazné charakteristické příznaky, které by skupinu více 

vyčlenily vzhledem k ostatním, lze najít pouze u některých skupin.  
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8.5 Vliv velké fyzické zátěže na tělesné složení 

Dále jsem realizoval vlastní experiment, který byl prováděn na zdravém jedinci ve 

věku 25 let, o výšce 182 cm, váze 87,1 kg a BMI 26,3. Tento respondent je sportovně velmi 

aktivní. Experiment měl umoţnit z výstupních dat analyzovat vliv velké fyzické zátěţe na 

změny tělesného sloţení. A byl sestaven tak, aby se zaměřoval především na zátěţ dolních 

končetin. K samotnému měření byl proto pouţit bipedální BIA přístroj Tanita SC-240 MA. 

Nejprve byla provedena série tří referenčních měření. Potom následovala fyzická zátěţ 

v podobě vykonání 30 dřepů v časovém úseku 30 sekund (Ruffierrův test). A následovala 

série tří měření. Cyklus byl opakován celkem třikrát vţdy s krátkým časovým odstupem 

několika desítek vteřin. Celkem tedy byly získány 4 série dat o 3 měřeních. Následovala další 

část experimentu, kdy bylo provedeno fyzické zatíţení po delší časový úsek. Respondent 

celkem 4 minuty nepřetrţitě vykonával běh po nakloněné rovině. Potom byla provedena série 

tří měření ihned po skončení fyzického testu. Závěrečné měření proběhlo po skončení 

relaxační doby 15 minut. Takto získaná data byla podrobena vyhodnocení. 

Na začátku experimentu byly do přístroje zadány základní parametry měřeného 

subjektu: Výška, pohlaví, rasový typ a datum narození. Tělesná hmotnost respondenta byla 

změřena přímo přístrojem. Přístroj měřil impedanci monofrekvenčně. Ostatní atributy byly 

přístrojem dopočítány dosazením do integrovaných empirických rovnic navrţených 

výrobcem. 

Tabulka 8.18 uvádí základní charakteristiku respondenta muţského pohlaví, který 

absolvoval experiment, při kterém byl studován vliv velké fyzické zátěţe na změny tělesného 

sloţení. Tabulka 8.19 uvádí všechny naměřené hodnoty vybraných atributů. Všechny atributy 

jsou v jednotkách uváděných v kapitole 6. 

 

Věk výška váha FAT [%] FM FFM TBW IMP 

25 182,00 87,10 18,30 15,90 71,20 48,80 442,70 

Tab. 8.18: Základní hodnoty atributů měřeného respondenta 
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váha FAT [%] FM FFM TBW IMP 

87,10 18,30 15,90 71,20 48,80 442,70 

87,10 18,30 15,90 71,20 48,90 441,20 

87,10 18,30 15,90 71,20 48,90 442,00 

87,10 18,30 15,90 71,20 48,80 442,40 

87,10 18,20 15,90 71,20 48,90 440,60 

87,10 18,30 15,90 71,20 48,90 441,10 

87,10 18,20 15,90 71,20 48,90 439,50 

87,10 18,10 15,80 71,30 49,00 437,70 

87,10 18,10 15,80 71,30 49,00 438,20 

87,10 18,10 15,80 71,30 49,00 437,50 

87,00 18,00 15,70 71,30 49,00 437,40 

87,10 17,90 15,60 71,50 49,10 434,50 

Tab. 8.19: Hodnoty naměřené při Ruffierrově zátěžovém testu 

 

měření váha FAT [%] FM FFM TBW  IMP 

1 87,10 18,30 15,90 71,20 48,87 441,97 

2 87,10 18,27 15,90 71,20 48,87 441,37 

3 87,10 18,13 15,83 71,27 48,97 438,47 

4 87,07 18,00 15,70 71,37 49,03 436,47 

Tab. 8.20: Průměrné hodnoty naměřené při Ruffierrově zátěžovém testu 

Tabulka 8.19 obsahuje záznamy všech měření během prvního testování. V tabulce 

8.20 jsou pak uvedeny průměry hodnot atributů z měření při několika-cyklovém Ruffierově 

testu. Před začátkem experimentu byla provedena série referenčních měření (č.1). Z tabulky 

8.19 a 8.20 lze vyčíst, ţe během zátěţe došlo k téměř zanedbatelnému poklesu všech hodnot 

s výjimkou atributu FFM. Zde je naopak zaznamenán nepatrný nárůst. Hodnota impedance 

klesla na konci první části experimentu o 5,5 ohmu. Tato skutečnost se nejeví statisticky příliš 

významná.  

Po první části experimentu podstoupil respondent dlouhodobější fyzické zatíţení. Po 

dobu 4 minut nepřetrţitě vykonával běh po nakloněné rovině. Následně byla provedena série 

tří měření. Poslední měření proběhla po skončení relaxační doby 15 minut.  

 
váha FAT [%] FM FFM TBW IMP 

86,90 17,70 15,40 71,50 49,20 432,20 

86,90 17,50 15,20 71,70 49,30 428,60 

86,90 17,50 15,20 71,70 49,30 427,70 

86,80 18,00 15,60 71,20 48,90 439,60 

86,80 18,10 15,70 71,10 48,80 440,80 

86,80 18,00 15,60 71,20 48,90 438,30 

Tab. 8.21: Hodnoty naměřené v 2.části zátěžového testu 
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měření váha FAT [%] FM FFM TBW IMP 

5 86,90 17,57 15,27 71,63 49,27 429,50 

6 86,80 18,03 15,63 71,17 48,87 439,57 

Tab. 8.22: Průměrné hodnoty naměřené v 2. části zátěžového testu 

 

Graf 8.13: Průběh impedance během všech měření (prům. hodnoty) 

V tabulkách 8.21 a 8.22 jsou výsledky druhé části experimentu. Graf 8.13 znázorňuje 

průměrné hodnoty impedance během celého zátěţového testu. Průběh v grafu popisuje 

celkový průměrný pokles impedance během fyzické zátěţe (měření 1 - 5) a následné 

navrácení téměř k původní hodnotě impedance po relaxačním čase 15 minut. Po velké fyzické 

zátěţi klesla celkově průměrná impedance aţ na hodnotu 429,5 Ω. To činí rozdíl od první 

naměřené hodnoty o 12,47 Ω (změna o 2,8 %). 

 
měření váha změna FAT [%] změna FM změna 

1 87,10 
0,23 % 

18,30 
0,73 % 

15,90 
3,96 % 

5 86,90 17,57 15,27 

Tab. 8.23: Změna (%) průměrné hodnoty před a po zátěži 

 

měření FFM změna TBW změna IMP změna 

1 71,20 
0,6 % 

48,87 
0,82 % 

441,97 
2,82 % 

5 71,63 49,27 429,50 

Tab. 8.24: Změna (%) průměrné hodnoty před a po zátěži 

 

V tabulkách 8.23 a 8.24 jsou uvedeny procentuální rozdíly hodnot atributů prvního 

měření před zátěţí a posledního měření provedeného ihned po zátěţi. 
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Graf 8.14: Celkový průběh změn průměrných hodnot FAT % a FM 

 

 

Graf 8.15: Celkový průběh změn průměrné hodnoty váhy 
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Graf 8.16: Celkový průběh změn průměrné hodnoty FFM 

 

 

Graf 8.17: Celkový průběh změn průměrné hodnoty TBW 

 

V grafech 8.14 - 8.17 můţeme vidět změny tělesného sloţení měřeného respondenta. 

Celkový mírný úbytek váhy, sledovaný na grafu 8.15, je způsoben evaporací a pocením 

v důsledku fyzické zátěţe. Jak je uvedeno výše, celková průměrná hodnota impedance 

v průběhu zátěţe klesala a po relaxaci se opět vracela k původní hodnotě. Při fyzické zátěţi 

dochází k prokrvení namáhaných svalů, a proto nejprve pozorujeme nárůst průměrné TBW a 

FFM (graf 8.16 a 8.17) a pokles průměrné BF % a FM, viz graf 8.14. Při relaxaci se krevní 

řečiště vrací do normálu, a proto se hodnoty opět vrací k původní mezi.  
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9 Závěr 

Hodnocení tělesného sloţení metodou biologické impedance je vzhledem k ostatním 

medicínským technologiím poměrně nenáročná a přesná metoda. K měřeným pacientům je 

šetrná, protoţe se jedná o metodu neinvazivní a není ionizující.  

 V této práci jsem dle navrţených statistických metod provedl analýzu dodaného 

souboru dat, který obsahoval záznamy bioimpedančních měření tělesného sloţení na vzorku 

vybrané populace. Korelační analýzou jsem zjistil vzájemné závislosti jednotlivých atributů. 

Mezi většinou z nich jsem nalezl korelační i antikorelační vztahy. To značí vzájemné přímé 

i nepřímé závislosti jednotlivých atributů při hodnocení tělesného sloţení. Těchto poznatků 

jsem následně vyuţil při postupu a vyhodnocení výsledků v následujících bodech práce. 

Jedním z dalších cílů bylo získaná data bioimpedanční analýzy vyhodnotit s ohledem 

na změny podmínek při jednotlivých měření. Podařilo se mi ověřit, ţe změna podmínek při 

měření nic nemění na vzájemných vztazích mezi atributy. Pouze se měnila výsledná hodnota 

měřených atributů v řádu desetin aţ jednotek procent. 

Dále jsem na dodaných datech provedl metodu hierarchického shlukování a ve 

výsledku jsem získal počet čtyř skupin měřených pacientů. Tyto skupiny vykazují 

charakteristické znaky na základě atributů do nich přiřazených. Odlišnou metodou 

nehierarchického shlukování (K-means) jsem potvrdil správnost předchozích výsledků. 

Danými metodami lze pacienty rozdělovat do charakteristických skupin. Toho by se dalo 

vyuţít v medicínské praxi, aniţ by bylo nutné rozdělovat pacienty například dle nepříliš 

vypovídajícího BMI nebo je nechat podstupovat jiné zastaralé nebo nepřesné metody analýzy 

tělesného sloţení. 

V poslední části práce jsem vyhodnotil míru velké fyzické zátěţe na tělesné sloţení. 

Navrhl jsem a následně realizoval vlastní experiment na zdravém, sportovně zaloţeném 

jedinci muţského pohlaví ve věku 25 let. Na výsledcích bylo prokázáno, ţe velká fyzická 

zátěţ u zdravého jedince má jen minimální vliv na změny tělesného sloţení. Během fyzické 

námahy se teplota těla zvyšuje a v důsledku toho dochází ke ztrátám tělesných tekutin 

evaporací a pocením. Při velké fyzické zátěţi dochází ve svalech ke zvětšení krevního řečiště 

a výsledné hodnoty pak vykazují v dané oblasti nárůst TBW a FFM. V důsledku toho, jak 

bylo ověřeno měřením, celková impedance klesala. Pokud by k tomuto fyziologickému jevu 

nedošlo, můţe se v těle vyskytovat nějaký patologický problém. 



 

61 

 

Moţné medicínské vyuţití BIA při velké fyzické zátěţi spočívá v rychlém ověření 

stavu tělesného sloţení. Toho by se dalo vyuţít při náročných sportovních výkonech. V tomto 

případě by stačilo měřením ověřit, zda při zátěţi nedochází k netypickým změnám tělesného 

sloţení a všechny atributy jsou v normě. Dalo by se tak předcházet náhlým kolapsům a 

negativním zdravotním následkům. Dalším vhodným vyuţitím BIA v medicíně je monitoring 

tělesného sloţení při redukci tělesné hmotnosti, kde se ověřuje, zda jsou hodnoty svalové 

hmoty, tuku a obsahu celkové tělesné vody ve správném poměru. 
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