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Abstract 
The submitted study dealt with the evaluation of differences 

in the results of the measurement of body composition with the 
use of the Standard and Athletic measuring modes. Individuals 
with regular sports activity exceeding 10 hours per week 
who thus met the condition for the Athletic measuring mode 
were surveyed. The total number of participants was 52; their 
average age was 20.35±1.25 years. The measurement of body 
composition was executed with the use of the Tanita 418 MA 
tetrapolar bio-impedance weighing machine. The normality of 
distribution was verified by the Shapiro-Wilk test. The Wilcoxon 
pair test was used for the evaluation of the differences in the 
average values of the monitored parameters. The differences 
in the average values for all the monitored parameters were 
statistically and objectively significant. The Athletic measuring 
mode estimated significantly lower values of body fat 
representation than the Standard mode. The difference in the 
total body fat representation between the used measuring modes 
was 4.63% of fat. The lower values of body fat corresponded 
with the higher values of total body water measured by the 
Athletic mode. The Athletic mode measured representation of 
total body water 3.33% higher than the Standard mode. Thus it 
is not possible to compare the values measured by the Standard 
mode with the Athletic mode.

Key words: body fat, total body water, segmental analysis, 
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Úvod
Funkční diagnostika je v současnosti nedílnou součástí tré-

ninkového procesu (Beachle, Earle, 2008). V praxi se jedná jak 
o posouzení funkčních předpokladů pro sportovní výkon pomo-
cí zátěžových testů (Malina, Bouchard, Or, 2004), tak o hod-
nocení morfologických předpokladů sportovců (Perič, Dovalil, 
2010; Psotta et al., 2006). Tento přístup je plně v intencích 
modelů struktury sportovního výkonu, které autoři prezentují 
většinou jako množinu faktorů (komponent), které sportovní 
výkon ovlivňují. Mezi uváděnými faktory nechybí faktory so-
matické (Dovalil et al., 2002; Grosser, Zintl, 1994; Schnabel 
et al., 2003; Vaverka, Černošek, 2007). Somatické faktory za-
hrnují konstituční znaky jedince, které se vztahují k určitému 
sportovnímu výkonu (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). 
Nejčastěji jsou zastoupeny tělesnou výškou a hmotností, vybra-
nými tělesnými rozměry, tělesným typem a tělesným složením. 
Při hodnocení tělesného složení se jedná nejčastěji o posouze-
ní podílu tělesného tuku, tělesné vody a tukuprosté hmoty na 
celkové tělesné hmotnosti (Bunc, Psotta, 2001; Haník, 2008; 
Kollath, 2006).

Pro odhad tělesného složení se používá řada metod a to 
jak laboratorních tak terénních. Vybrané laboratorní metody 
jsou současně referenčními metodami. Pro terénní praxi jsou 
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Metodika
Do výzkumu byli zařazeni jedinci s pravidelnou pohybo-

vou aktivitou (hráči kopané a atleti), jejíž objem přesahoval 
10 hodin týdně. S ohledem na způsob vymezení podmínek pro 
použití měřícího režimu Athletic u námi použitého přístroje, 
jsme sledovali pouze objem pohybových (tréninkových) ak-
tivit jedinců. Zjištěný objem se pohyboval v rozmezí 10–14 
hodin za týden (675,78±82,22 min.). Pro ověření věrohodnosti 
uváděných hodnot, jsme jako kontrolu používali zápisy obje-
mu týdenních tréninkových jednotek v tréninkových denících 
jednotlivých vybraných probandů. Celkový počet probandů 
byl 52 (jednalo se pouze o muže), jejich věkový průměr byl 
20,35±1,25 let. 

Tělesné složení bylo měřeno tetrapolární bioimpedanč-
ní váhou TANITA 418 MA (Tanita Corporation, Japan), kte-
rá umožňuje volbu režimu měření Standard a Athletic. Jedná 
se o přístroj využívající elektrický proud s frekvencí 50 kHz. 
K měření je využíváno 8 elektrod (2 na každé končetině), pro 
horní končetiny jsou umístěny v madlech a pro dolní končetiny 
ve vymezených nášlapných plochách (Tanita, 2001). Měření 
probíhalo v jednom týdnu vždy ráno ve stejnou dobu za dodr-
žení všech standardních podmínek měření, které jsou uvedeny 
v manuálu přístroje (Tanita, 2001). Jako první bylo realizová-
no měření v režimu Standard, bezprostředně po prvním měření 
proběhlo opakované měření v režimu Athletic. V jednom dni 
bylo realizováno 8–10 měření.

Odlehlá pozorování byla identifikována pomocí boxplotů, 
normalita rozdělení byla ověřena Shapiro-Wilk testem. Jelikož 
bylo zjištěno na základě Shapiro-Wilk testu, že rozdíly výsled-
ků měření ve dvou použitých režimech u sledovaných paramet-
rů nemají normální rozdělení, byl použit pro posouzení rozdílů 
průměrů neparametrický Wilcoxonův párový test. Hladina sta-
tistické významnosti byla zvolena u všech použitých testů na 
hladině α = 0,05. Pro posouzení věcné významnosti výsledků 
průměrů a směrodatných odchylek jsme použili

Effect of Size podle Cohena (1988):                              , kde 
 
 
 
 
 
Doporučení pro Effect of Size (ES, d) posuzovaný dle Cohena 
(1998):
0,2 = malá změna
0,5 = střední změna
0,8 = velká změna.
Statistické zpracování výsledků bylo provedeno pomocí pro-
gramu SPSS Statistic 19.0. U každé metrické hodnoty byla cha-
rakterizována míra polohy (aritmetický průměr) a míra variabi-
lity (směrodatná odchylka).

Výsledky
Ve výsledkové části jsou prezentovány základní antropome-

trické parametry (tab. 1), hodnoty celkové analýzy zastoupení 
tělesného tuku a celkové tělesné vody a rovněž segmentální 
rozložení zastoupení tělesného tuku získané v obou režimech 
měření.

náročné z hlediska technického vybavení, nároků na odbor-
nost obsluhy, organizační možnosti (probandi se musí dosta-
vit do laboratoře, vyšetření trvá delší dobu) a cenové relace 
(Heymsfield et al., 2005; McArdle, Katch, Katch, 2007). Mezi 
nejčastěji používané terénní metody patří v současnosti pře-
devším metoda bioelektrické impedanční analýzy (BIA), pra-
cující na základě rozdílného šíření elektrického proudu nízké 
intenzity v různých biologických strukturách. Tato metoda 
využívá odlišnosti elektrických vlastností tkání, tuku a hlavně 
tělesné vody. Proud prochází vodou a elektrolytovými kom-
ponentami v tukuprosté hmotě, a výsledná rezistence je proto 
úměrná jejímu objemu (Heyward, Wagner, 2004; Kyle et al., 
2004). Realizace měření není náročná na čas, zaškolení ob-
sluhy a přístroje jsou finančně relativně dostupné. S ohledem 
na hodnoty reliability a validity uváděné v odborných studiích 
zabývajících se běžnou populací i jedinci s pravidelnou po-
hybovou aktivitou, můžeme tuto metodu rovněž označit pro 
sportovní praxi za dostatečně přesnou. Hodnoty reliability vy-
jádřené Pearsonovým korelačním koeficientem se v uvedených 
studiích pohybovaly v rozmezí 0,74–0,99 v závislosti na věku  
a použité metodice (Jesensky-Squires et al., 2008; Kettanech 
et al., 2005; Kilduff, Lewis, Kingsley, 2007; Kutáč, 2010). 
Hodnoty validity rovněž vyjádřené Pearsonovým korelačním 
koeficientem, kdy autoři srovnávali metodu BIA s hodnotami 
naměřenými pomocí metody DEXA překračovaly hodnotu 
0,8 (Clark et al., 2004; De Lorenzo et al., 2000; Kutáč, Gajda, 
Přidalová, Šmajstrla, 2008; Wilmerding et al., 2003). Používa-
ných přístrojů, které využívají tuto metodu, je celá řada. Liší 
se jak počtem používaných elektrod, typem rovnic pro výpočet 
zastoupení jednotlivých frakcí, tak také typem nastavovaných 
vstupních parametrů (Kutáč, 2009).

Jedním ze zadávaných vstupních parametrů může být také 
úroveň pohybové aktivity (týdenní objem) testovaných proban-
dů, na jehož základě se u přístroje Tanita 418 MA volí režim 
měření. Obsluha přístroje si tedy může zvolit jeden z režimů 
pro měření: Standard pro jedince, jejichž objem pohybové ak-
tivity za týden nedosahuje 10 hodin nebo Athletic pro jedince 
jejichž objem intenzivní pohybové aktivity je 10 a více hodin za 
týden (bez dalšího bližšího vymezení). Volba režimu je omeze-
na také věkem, v režimu Athletic je možné měřit jedince až od 
17 let věku. Jelikož neznáme rovnice, ze kterých se vypočítává 
zastoupení jednotlivých frakcí v uvedených režimech měření, 
nemůžeme objektivně posoudit míru změny výsledku způsobe-
nou typem měřícího režimu.

V praxi tento problém nastává při přechodu sportovců do 
vyšší věkové kategorie. Do 16 let jsou sportovci měření v re-
žimu Standard, i když mají objem tréninku překračující objem 
10 hodin týdně, ve vyšším věku by tedy měli být měřeni v reži-
mu Athletic. Pokud se však budou naměřené hodnoty odlišovat 
od hodnot získaných v režimu Standard, nejsme schopni odpo-
vědně posoudit, zda došlo ke změně v důsledku vývoje jedince, 
tréninku nebo pouze z důvodu změny režimu měření. Obdobný 
problém nastává v případě poklesu objemu tréninkového za-
tížení. Pokud dojde u testovaného jedince k poklesu objemu 
tréninkového zatížení pod 10 hodin týdně, měl by být měřen 
v režimu Standard (nikoliv Athletic) a srovnání s předchozími 
hodnotami mohou být opět velmi problematické a zavádějící.

Cíl
Cílem studie bylo na základě opakovaného měření tělesného 

složení v režimu Standard a Athletic analyzovat podíl zastoupení 
tělesného tuku a celkové tělesné vody na celkové tělesné hmot-
nosti vybraných jedinců, jejichž týdenní objem tréninkového 
zatížení dosahoval 10 a více hodin. Zjištěné hodnoty porovnat  
a zjistit velikost rozdílů výsledných hodnot.

Tabulka 1. Základní antropometrická charakteristika sledova-
ných probandů

Parametr M SD
Tělesná výška (cm) 181,10 7,30

Tělesná hmotnost (kg) 73,10 6,61
BMI (kg/m2) 22,70 1,38

Vysvětlivky: BMI – body mass index, M – aritmetický průměr, 
SD – směrodatná odchylka
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Na základě průměrné hodnoty body mass indexu (BMI) mů-
žeme jedince sledovaného souboru označit jako proporcionální. 
Hodnota BMI se u všech jedinců sledovaného souboru pohybu-
je v normě, v rozmezí 18,5–24,9 kg/m2 (WHO, 2004).
Celková analýza tělesného složení

Hodnoty podílu zastoupení tělesného tuku a celkové tělesné 
vody naměřené v režimech Standart a Athletic, včetně zjiště-
ných rozdílů mezi výsledky jsou prezentovány v tabulce 2.

V režimu Athletic došlo v porovnání s výsledky v režimu 
Standard k výraznému poklesu zastoupení tělesného tuku, 
s čímž koresponduje nárůst zastoupení celkové tělesné vody. 
Zjištěné rozdíly mezi průměrnými hodnotami sledovaných pa-
rametrů byly statisticky významné. Rovněž věcná významnost 
zjišťována pomocí Cohenova testu byla vysoká. U tělesného 
tuku měla hodnotu 1,89 a u celkové tělesné vody 1,83. Přičemž 
již hodnota 0,8 je považována za velkou změnu (velký rozdíl) 
(Cohen, 1988).

Distribuci tuku v jednotlivých segmentech naměřenou obě-
ma režimy měření, včetně zjištěných rozdílů prezentuje tabulka 
3.

Při srovnání výsledků procentuálního zastoupení tělesného 
tuku v jednotlivých tělesných segmentech, které jsme namě-
řili použitými režimy měření, se ukázalo, že zjištěné rozdíly  
u všech segmentů byly statisticky významné. Rovněž věcná vý-
znamnost stanovena pomocí Cohenova d byla vysoká. Ve všech 
případech překročila hodnotu 0,8 (trup 0,82; dolní končetiny 
1,95–2,30; horní končetiny 3,30–3,74). Rovněž došlo ke změně 
charakteristiky rozložení tělesného tuku. Na základě výsledků 
zjištěných režimem Standard můžeme průměrné rozložení hod-
notit takto: tuk byl nejméně zastoupen na trupu, mírná převaha 
zastoupení tělesného tuku na horních končetinách, na dolních 
končetinách byl tuk rozložen rovnoměrně, na horních končeti-
nách byl mírná převaha na levé končetině. Hodnocení rozložení 
tělesného tuku na základě měření režimem Athletic: na trupu 

Parametr Režim – STANDARD Režim – ATHLETIC Rozdíl (%) W. test dM SD M SD
HK – dex 15,58 3,02 7,07 2,04 8,51 0,000* 3,30
HK – sin 16,82 3,33 6,86 2,25 9,96 0,000* 3,74

DK – dex 14,03 3,23 8,55 2,29 5,47 0,000* 1,95
DK – sin 14,91 3,15 8,25 2,60 6,66 0,000* 2,30

Trup 11,23 2,48 8,79 3,39 2,43 0,000* 0,82

Parametr Režim – STANDARD Režim – ATHLETIC Rozdíl (%) W. test dM SD M SD
Tuk (%) 12,95 2,26 8,32 2,62 4,63 0,000* 1,89

TBW (%) 63,73 1,67 67,06 1,95 3,33 0,000* 1,83

tuku, ve kterém se sportovci pohybují nejčastěji v rozmezí od 2 
do 5 % (Bandyopadhyay, 2008; Bunc, Psota, 2001; Norton et al., 
1994; Dostálová, Přidalová, Kudrna, 2005; Soric, Misigoj-Du-
rakovic, Pedisic, 2008). Rozdíly v hodnotách segmentální analý-
zy tělesného tuku byly ještě výraznější (kromě hodnot na trupu),  
u měřícího režimu Athletic byly nižší o 5,47–9,96 %. I když jsou 
hodnoty zastoupení tělesného tuku naměřené režimem Athletic 
podle odborné literatury na dolní hranici uváděné u sportujících 
jedinců, s ohledem na výsledky studie Kutáče, Gajdy,  Přidalové 
a Šmajstrly (2008) se budou zřejmě více přibližovat skutečným 
hodnotám. Kutáč, Gajda, Přidalová a Šmajstrla (2008) se ve 
své studii zabývali validitou měření přístroje použitého v této 
studii, kdy srovnávali výsledky naměřené v režimech Standard 
a Athletic u sportujících jedinců s výsledky naměřenými meto-
dou DEXA. Výsledky získané v režimu Athletic byly validnější 
a standardní chyba měření byla nižší.

Průměrné hodnoty zastoupení celkové tělesné vody naměřené 
v obou režimech měření, můžeme považovat téměř za normové. 
Odborná literatura uvádí jako odpovídající hodnotu nejčastěji  
v rozmezí od 60 do 74 % (D´Anci, Constant, Rosenberg, 2006; 
Hulín et al., 2009; Malina, Bouchard, Or, 2004; Riegerová, 
Přidalová, Ulbrichová, 2006; Trojan, 1999). Také software pří-
stroje Tanita 418 MA uvádí normovou hodnotu až do 65 %. 
Rozdíly výsledných průměrných hodnot však byly statisticky 

a dolních končetinách byl trup rozložen rovnoměrně, nejméně 
byl tuk zastoupen na horních končetinách. Při srovnání rozlo-
žení tuku na pravých a levých končetinách byl tuk na horních 
i dolních končetinách rozložen rovnoměrně.
 
Diskuse 

Průměrná hodnota zastoupení tělesného tuku zjištěná u sle-
dovaného souboru měřícím režimem Standard, odpovídala 
hodnotám pro pohybově aktivní jedince uváděným v odborné 
literatuře (Buzek et al., 2007; Gil et al., 2007; Heyward, Wag-
ner, 2004; Kutáč, Přidalová, Riegerová, 2008; Mantovami et 
al., 2008; McArdle, Katch, Katch, 2007). Průměrnou hodnotu 
zjištěnou režimem Athletic již můžeme považovat za sníženou 
a to jak pro běžnou populaci, tak i pro sportující jedince. Ve 
většině sportovních odvětví uvádějí autoři jako dolní hranici 
zastoupení tělesného tuku při použití BIA hodnotu 8 %, jen 
výjimečně nižší (Buzek et al., 2007; Heyward, Wagner, 2004; 
Lohman, 1992; McArdle, Katch, Katch, 2007; Silvestre et al., 
2006). V režimu Standard nebyla hodnota zastoupení tělesného 
tuku pod 8 % zjištěna ani u jediného probanda, v režimu Athle-
tic se již jednalo o 25 probandů (48 %). Zjištěný rozdíl mezi 
výsledky měření zastoupení tělesného tuku režimem Standard  
a Athletic v úrovni 4,63 %   již můžeme považovat za značný, ne-
boť v jednotlivých sportovních odvětvích je uváděno rozmezí % 

Tabulka 2. Celková analýza tělesného složení

Tabulka 3. Procentuální zastoupení tělesného tuku v jednotlivých segmentech

Vysvětlivky: Tuk (%) – podíl zastoupení tělesného tuku v procentech, TBW % – zastoupení celkové tělesné vody v procentech, Rozdíl % – rozdíl  
hodnot naměřených v režimech Standard a Athletic v procentech, W. test – výsledek Wilcoxnova párového testu, d – výsledná hodnota Cohenova d, 
*Statisticky významné hodnoty p<.05

Vysvětlivky: HK – dex., sin. – horní končetina (pravá, levá); DK – dex., sin. – dolní končetina (pravá, levá)
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i věcně významné. Tyto rozdíly se odrazily i v rozdílech prů-
měrných hodnot zastoupení tělesného tuku, protože celková 
tělesná voda je výchozí proměnnou pro stanovení tělesného 
složení prostřednictvím metody BIA, a ovlivňuje tedy i ostat-
ní tělesné frakce (např. zastoupení tělesného tuku). Otázkou 
může být, zda se liší úroveň hydratace tukuprosté hmoty (FFM) 
u jedinců s vyšší úrovní pohybové aktivity, a tedy jejího mož-
ného vlivu na výsledek tělesného složení měřeného metodou 
BIA. Z odborných studií vyplývá, že k takovému ovlivnění by 
nemělo docházet, neboť hydratace FFM po ukončení vývoje 
hydratace organismu (kolem 17.–20. roku) je považována za 
konstantní v úrovni 73,2–74,0 % a není závislá na pohybové 
aktivitě, trénovanosti a do určitého vývojového období (cca 
Maturus II) ani na věku (Heymsfield, 2005; Malina, Bouchard, 
Or, 2004; McArdle, Katch, Katch, 2007 Riegerová, Přidalová, 
Ulbrichová, 2006).

Získané výsledky mohou být ovlivněny rozsahem výběro-
vého souboru nebo diagnostickým postupem realizovaným při 
měření (pořadí použitých režimů měření). S ohledem na vý-
sledky, které byly publikovány ve studii zabývající se přesnos-
ti měření použitým přístrojem při 10 opakovaných měřeních, 
kdy výsledná hodnota typické chyby byly 0,38 % tuku (Kutáč, 
Gajda, 2011), by však zvolené pořadí režimů měření nemělo 
výrazně výsledné hodnoty ovlivnit. Výsledky mohou být rov-
něž omezeny chybějícím srovnání s referenční metodou. Tento 
nedostatek je dle našeho názoru do jisté míry kompenzován 
výsledky studie realizované u populace jedinců s pravidelnou 
pohybovou aktivitou, kdy Kutáč, Gajda, Přidalová a Šmajstrla 
(2008) použili identický měřící přístroj.

Závěr
Rozdíly průměrných hodnot naměřených použitými režimy 

měření u všech sledovaných parametrů byly statisticky i věcně 
významné. Režim Athletic odhaduje výrazně nižší hodnoty za-
stoupení tělesného tuku a to jak v celkové analýze, tak v ana-
lýze segmentální. Tomu odpovídala i vyšší hodnota zastoupení 
tělesné vody.

S ohledem na zjištěné rozdíly, není proto možné srovnávat 
hodnoty naměřené režimem Standard a Athletic. Pokud chceme 
srovnávat aktuální měření (i v případě přechodu na jiný režim 
měření) s předchozími měřeními např. z důvodu dlouhodobého 
sledování jedinců, doporučujeme k měření v novém režimu, re-
alizovat i měření v režimu dříve používaném.

Tato studie byla financována z grantových projektů:
SGS 45-6116 – Vliv maximálního aerobního zatížení na 

výsle dek měření tělesného složení, Podpora vědy a výzkumu  
v Moravsko slezském kraji – Rozvoj diagnostiky metod hodno-
cení kvality lidského pohybu.
 
Souhrn

Předložená studie se zabývala posouzením rozdílů výsledků 
měření tělesného složení při použití režimů měření Standard 
a Athletic. Do výzkumu byli zařazeni jedinci s pravidelnou po-
hybovou aktivitou, překračující 10 hodin týdně, kteří tak splňo-
vali podmínku pro měření v režimu Athletic. Celkový počet pro-
bandů byl 52, jejich věkový průměr byl 20,35±1,25 let. Měření 
složení těla bylo realizováno na tetrapolární bioimpedanční váze 
Tanita 418 MA. Normalita rozdělení byla ověřena Shapiro-Wilk 
testem. Pro posouzení rozdílů průměru sledovaných parametrů 
byl použit Wilcoxonův párový test. Rozdíly průměrných hodnot  
u všech sledovaných parametrů byly statisticky i věcně vý-
znamné. Měřící režim Athletic odhaduje výrazně nižší hodnoty 
zastoupení tělesného tuku než režim Standard. Rozdíl v celko-
vém zastoupení tělesného tuku mezi použitými měřícími režimy 
byl 4,63 % tuku. Nižším hodnotám tělesného tuku odpovídají 
vyšší hodnoty celkové tělesné vody naměřené režimem Athle-

tic. Režim Athletic naměřil o 3,33 % vyšší zastoupení celkové 
tělesné vody než režim Standard. Hodnoty naměřené režimem 
Standard a Athletic proto nemůžeme mezi sebou srovnávat.

Klíčová slova: tělesný tuk, celková tělesná voda, segmentální 
analýza, pravidelná pohybová aktivita, muži, Tanita 418 MA
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VyBRANé ZDRAVOTNí UKAZATELE  
U ŽEN S NADVáHOU A OBEZITOU  

VE VěKU 20–60 LET

Miroslava Přidalová1, Tereza Sofková1,  
Iva Dostálová2, Aleš Gába1

1Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné  
kultury, Univerzita Palackého v Olomouci Česká republika 

Selected health indicators  
in women with overweight and obesity  

at the age of 20–60 years

Abstract 
It is essential to estimate body composition in order to deter-

mine body fractions while losing weight, to prescribe adequate 
physical activity, to set aberrances in terms of various clini-
cal syndromes, to discover wrong nutrition habits, to improve 
training processes, to complete the analysis of nutrition pro-
grams and to assess the efficiency of the application of physical 
activity in different stages of ontogenesis.

Our aim was to determinate changes in health indices and 
body fractions according to the BIA method in obese women 
after intervention of cognitive behavioural psychotherapy. 

The body composition of 70 obese women – clients of STOB 
courses in Olomouc region aged 20–60 years was diagnosed by 
the InBody 720 device (multifrequency bioelectrical impedance 
method) at the beginning and at the end of 12–weeks course. 

According to the age, the sample was divided into two 
groups (<40 y., >40 y.). The STOB courses were run by profes-
sional staffs that look after physical activity, correction of nutri-
tion and eating stereotypes. Somatic parameters incl. circum-
ferential parameters, Body Mass Index, WHR, Fat-free Mass 
(FFM, FFMI), Body Fat Mass (BFM, BFMI), Percent Body Fat 
(PBF), Total Body Water (TBW), Extracellular, Intracellular 
Body Water (ECW, ICW), Visceral Fat (VFA), Obesity Degree 
(OD), Fitness Score (FS) were collected. Some of them belong 
to the health indicators of overweight and obesity. 

The average height in younger women reached 168 cm, older 
women are of 3.5 cm taller. Body weight at 1st measurements in 
both categories exceeded the average threshold 86.6 kg and the 
average BMI 32.2 kg/m2 (obesity grade I). Representation of the 
fat fraction in both groups declarated of 37 kg; this represents 
almost 40% fat. The values of fat fraction were the lowest in 
younger women and increased with age. Visceral fat ranged 
from 138–153 cm2 within all categories (higher than the health 
recommendation).The representation of visceral fat greatly ex-
ceeded health recommendations for both age groups (average 
values range from 134.8 to 153.7 cm2). Difference compared 
to the first measurement of VFA reached in both groups sig-
nificant changes. Older women had only one significant diffe-
rence in all parameters of health risks compared to the first 
measurement. There was a slight decrease in FFM and FFMI 
values after the application of cognitive-behavioural therapy, 
but the differences are not significant and the parameters can be 
described as relatively stable. With respect to TBW there was 
observed a decreasing trend with age. Similarly, one can also 
evaluate the representation of Body Cell Mass, Protein Mass 
and intracellular water. The above parameters meet the recom-
mended range for a specific age category. The proportion of 
Fat-free Mass also decreases with age and in younger women 
reached 53.5 kg, in the older age group 50.1 kg. 

Intervention in the form of cognitive behavioural therapy, 
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