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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu  x  nelze hodnotit 
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy … 

vysoké průměrné nízká   nejsou 

    
použití analýz, matem. Statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

    
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

    
obsah a relevantnost příloh v textu či příloh. 

Části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce 

funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

  

 přiměřené 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Zpracovaná diplomová práce kompiluje literaturu týkající se somatometrie a kondičních 

předpokladů v ledním hokeji, kdy je jak v této kompilaci, tak v části diskuzní dostatečně 

pracováno s relevantní českou i zahraniční literaturou. 

 



Ve výzkumné části je zvolena forma průřezového testování, kdy hypotézy 

vychází z empirických zkušeností uchazeče a zároveň se opírají o literaturu z teoretické části. 

Pro hodnocení hypotéz jsou zvoleny adekvátní statistické postupy, zde chybí pouze vztahová 

analýza off-ice testů k antropometrickým datům. I když toto srovnání není součástí hypotéz, 

ukazuje se jako přínosné s ohledem na nalezené výsledky (zejména výsledky regresí) a rozvoj 

diskuzní části. V teorii práce ani metodice praktické části není exaktní popis „Frame“ indexů, 

přitom jde o parametry, které vykazovali statistické významnosti a tvoří důležitou část 

diskuze (můžeme se spíše domnívat, že šlo o indexy počítané z šířky condylů a epikondylů). 

V popisu testů na ledě dále chybí detailní popis instrukcí a polohy hole při startu a konci 

agility testů. V popisu skoků a následných výsledkových tabulkách chybí měřené parametry a 

jejich jednotky. 

V diskuzní části je zmíněno „útočníci s vyšší kosterní robustností, a přitom stejnou 

hodnotou mezomorfie, museli mít méně svalové hmoty (obvod paže v kontrakci a maximální 

obvod lýtka – vždy ponížené o příslušné kožní řasy) v porovnání s obránci“. Zde je třeba 

zmínit, že zde narážíme na limity hodnocení dle somatotypu, protože v práci nebyl měřen 

objem stehen a hýždí. Lze tak spekulovat o vyšších hodnotách celkové mezomorfie, ale 

nikoliv o množství svalové hmoty, zejména ve vztahu ke klíčovým svalovým skupinám pro 

hráče LH.  

V diskuzi je dále zmíněno, že „čím větší byla skeletální robustnost, tím pomalejší byl 

čas v on-ice Illinois Agility s kotoučem. Již v předchozí části diskuse jsme předložili výsledky 

skeletální robustnosti, která byla významně vyšší u útočníků. Jenže, jak v on-ice Illinois 

Agility s kotoučem i bez kotouče byli vždy útočníci rychlejší, což by se dalo vzhledem k 

jejich roli usuzovat a co je také v rozporu se zjištěnou pozitivní korelací.“ Zde je třeba zmínit, 

že prezentované indexy počítají pouze s celkovou výškou probandů (předpokládám) nikoliv 

třeba s délkou bérce nebo dolní končetiny a SD je u skupiny obránců vyšší o 1.28, proto se 

zde nenabízí dostatek podpůrných zjištění pro vyřčení, že jsou tyto výsledky v „rozporu“. 

Nicméně bych zde i navrhnul vysvětlení, že hráči s vyšší skeletární robustností 

pravděpodobně využívají v agility testech více fyzické (kondiční) nežli technické 

(dovedvostní) determinanty (viz. Hojka, Vladimir, et al. "A systematic review of the main 

factors that determine agility in sport using structural equation modeling." Journal of human 

kinetics 52.1 (2016): 115-123.). To by naznačilo i možnou absenci této korelace s on-ice 

testem bez puku.  

 

Otázky k obhajobě: 

 

1- Je možné vysvětlit, jak parametry určující FrameD mohou souviset s celkovou 

morfologií dolní končetiny a tím poté ovlivňovat výkon v ilinoa testu na ledě (síla, 

agility, skluz)? Byl ověřen vztah zda parametr FrameD ovlivňuje i výkony off-ice?  

2- Jak přesně byli nastaveny startovní a cílové intrukce při Illinoa testech on-ice (zejména 

pozice hokejové hole)? 

3- Proč jste nepoužil více specifických testů na ledové ploše a proč nebyl jako parametr 

hodnocen rozdíl výkonu u testu agility s pukem a bez puku? 

 

 

Práce    je/není   doporučena k obhajobě   
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