
 

 
 

Antropometria - postup 
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Pracovný postup: 
 
Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 
 
Na praktickom cvičení: 

1. Odčítajte a zapíšte podmienky merania. 
2. Odmerajte svoju výšku (h) a hmotnosť (m). Svoje namerané hodnoty zapíšte do 

spoločnej tabuľky. Pred meraním overte správnosť nastavenia používaných meracích 
prístrojov (systematická chyba) a zistite ich presnosť.  

3. Zapíšte namerané hodnoty do tabuľky. 
4. Zo svojich vlastných hodnôt vypočítajte Broccov index (BI), index telesnej hmotnosti 

(BMI) and povrch tela (BSA). BSA zaokrúhlite na 2 desatinné miesta. 
5. Použite dáta z prvých 5 meraní (n = 1-5) a vypočítajte štatistické charakteristiky pre 

hmotnosť a výšku: priemer a smerodajnú odchýlku. Výsledky správne zaokrúhlite na 
2 platné číslice! 

6. Použite celý set dát (celú tabuľku) a vypočítajte štatistické charakteristiky pre hmotnosť 
a výšku: priemer a smerodajnú odchýlku. Výsledky správne zaokrúhlite na 2 platné 
číslice! 

7. Zhrňte svoje výsledky. Pre svoje antropometrické parametre použite tabuľky 
kategorizácií. 

 
Meranie telesnej hmotnosti študentov: 
1. Skontrolujte, či sú lekárske váhy zaaretované, ak nie, zaaretujte ich (2) 
2. Všetky závažia dajte do polohy “0“ (1) 
3. Váhy odaretujte (2) 
4. Otáčajte ovládačom až kým obidva jazýčky budú v jednej rovine. (3) 
5. Váhu zaaretujte (2) 
6. Vyšetrovaná osoba sa postaví na váhy (vyzutá!) 
7. Nastavte približnú hmotnosť vyšetrovanej osoby 
8. Váhy odaretuje (2) 
9. Upravte polohu závaží, aby boli jazýčky v jednej rovine 
10. Odčítajte hmotnosť vyšetrovanej osoby 
11. Váhy zaaretujte (2) 
12. Vyšetrovaná osoba zostúpi z váh 
13. Všetky závažia dajte do polohy “0“ (1) 
14. Hodnotu zapíšeme a  realizujte váženie ďalšej osoby 

 
 
Bioimpedančná analýza tela 

1. Zapnite váhu OMRON na analýzu stavby tela a počkajte pokým sa na displeji zobrazí 
údaj 0,0 kg. Modul displeja zatiaľ nevyťahujte. 
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2. Vytiahnite modul displeja a spustite hosťovský režim (tlačidlo „GUEST“), kde 
klávesmi „SET“ a „↑“, „↓“ vyplníte svoj vek ("AGE"), pohlavie (ikona) a výšku 
("HEIGHT"). 

3. Postavte sa na váhu a až sa na displeji zobrazí „START“ vystrite ruky pod uhlom 90° 
voči telu (obrázok 3). 

4. Počkajte na dokončenie merania (priebeh vidno v dolnej časti displeja). 
5. Do tabulky 2 zapíšte namerané hodnoty (hmotnosť, BMI, percentuálny podiel tuku, 

podiel kostrového svalstva, bazálny metabolizmus, množstvo viscerálneho tuku 
6. Vypočítajte BMI podľa nižšie uvedeného vzťahu. 
7. Zhrňte svoje výsledky. Pre parametre z tabuľky 2 použite tabuľky kategorizácií (viď. 

Tabulky3-6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. závažia  

5. odčítanie hodnoty 
(cm) pri meraní 

 

4. rameno 
výškomernej tyče 

 

3. skrutka na nastavenie nulovej polohy, 
(jazýčky majú byť v jednej rovine) 

 

2. aretácia váh 

Obrázok 1: Lekárske váhy s výškomernou tyčou. 
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Meranie výšky: 

1. Vyšetrovaný sa vyzutý postaví na váhy 
2. Zdvihneme výškomernú tyč a jej rameno (4) položíme na temeno hlavy vyšetrovaného 
3. Vyšetrovaný zostúpi z váhy 
4. Odčítame výšku vyšetrovaného (5) 
5. Hodnotu zapíšeme a meranie realizujeme meranie ďalšej osoby. 

 
 
Tabulky 4-7 : Tabuľky na interpretáciu výsledkov z nameraných váhou OMRON (zdroj: návod 
na obsluhu – Váha s analýzou stavby tela OMRON BF511, ss.11-12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odčítanie hmotnosti na lekárskych váhach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2: Použitie digitálnej 
váhy pre analýzu stavby tela. 
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