
Abstrakt 

Název: Vztah mezi vybranými off-ice testy, somatotypem a výkonem v on-ice testech Illinois 

Agility u hráčů ledního hokeje juniorské kategorie v nejvyšší domácí soutěži. 

Cíl: Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda somatotyp a vybrané off-ice testy jsou 

významnými prediktory pro výkon v on-ice agility testu u hráčů ledního hokeje juniorské 

kategorie v nejvyšší domácí soutěži. 

Metody: Výzkumný soubor tvořilo 32 hokejistů (17 obránců a 15 útočníků)   ̅= 17,64 ± 1,02, 

hrajících nejvyšší domácí juniorskou soutěž. Somatotyp byl hodnocen dle metody Heath  

a Carter (1990). Z off-ice testů byly použity Squat Jump, Countermovement Jump, Free Arm 

Countermovement Jump, Broad Jump, pětiskok, Sit and Reach, shyby nadhmatem a off-ice 

Illinois Agility s míčkem. On-ice testy byly Illinois Agility s kotoučem a Illinois Agility  

bez kotouče. Pro hodnocení míry odlišnosti výkonů mezi obránci a útočníky jsme použili  

Aspin-Welchův dvouvýběrový T-test s Effect size (ES) Hedgesovo g. Těsnost vztahů mezi 

vybranými proměnnými byla hodnocena Pearsonovým korelačním koeficientem  

s ES koeficientem determinace R
2
. Pro hodnocení významnosti prediktorů pro výkon v on-ice 

agility testech jsme použili vícenásobnou regresní analýzu. Významnost modelu byla 

posuzována dle výsledků statistické významnosti p<0,05 a adjustovaného R
2
. 

Výsledky: Při porovnání výsledků mezi obránci a útočníky bylo zjištěno, že obránci měli vyšší 

hodnotu endomorfie (relativní tučnosti) s moderate ES Hedgesovo g = 0,45 a měli více svalové 

hmoty na končetinách. Naproti tomu útočníci byli na horních i dolních končetinách významně 

kosterně robustnější Hedgesovo g = 0,39 – 0,61. V motorických testech měli obránci lepší 

úroveň explosivity dolních končetin v Countermovement Jump testu ES Hedgesovo g = 0,46; 

Free Arm Countermovement Jump testu Hedgesovo g = 0,38. Výkony v on-ice testech se v rámci 

herního postu statisticky ani klinicky významně nelišily. 

Žádná z komponent somatotypu se neukázala jako významný prediktor pro výkon  

v on-ice testech. Hlavními prediktory pro výkon v on-ice Illinois Agility bez kotouče  

se ukázal pouze off-ice Illinois Agility s míčkem (b = 0,32). Tento navržený model se ukázal 

jako statisticky významný (F = 3,27; p<0,01). V modelu s predikantem on-ice Illinois Agility 

s kotoučem byli významnými prediktory kosterní robustnost na dolních končetinách FrameD  



(b = 0,06) a off-ice Illinois Agility s míčkem (b = 0,38), R
2
 modelu = 41 %. Tento model byl 

také statisticky významný (F = 11,9; p<0,001) s tím, že významně vyšší důležitost v něm měl 

jako prediktor off-ice Illinois Agility s míčkem (R
2 

= 24 %; p<0,01), oproti FrameD  

(R
2 

= 10 %; p<0,05). 

Závěr: Z uvedených výsledků vyplývá, že somatické parametry aktivní svalové hmoty  

a kosterní robustnosti by měly být vnímány jako důležité proměnné v dlouhodobém monitoringu 

hráče. Stejně tak by hráči mimo tréninky měli absolvovat volnou hru na suchu, která výrazně 

přispívá k osvojování specifických hokejových dovedností aplikovaných na ledě. 
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