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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 juniorské kategorie v nejvyšší domácí soutěži.

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 
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Podpis vedoucího DP

Předkládaná práce řeší v prostředí ledního hokeje poměrně akutální téma. Z formálního hlediska práce 
splňuje standardy očekávané od diplomové práce budoucího absolventa magisterského programu na 
UK FTVS. Teoretická východiska jsou v celku kvalitně zpracována s nadstandardním počtem jak 
tuzemských, tak zahraničních zdrojů. V samotné problematice motorického nebo somatického vývoje 
oceňuji provázanost informací vždy s předchozí věkovou kategorií. Díky tomu, je možné sledovat 
konkrétní změny, které jsou na předělu dorostenecké a juniorské kategorie. Měl bych pouze poznámku 
k části zabývající se somatotypem hráčů ledního hokeje. Informace se týkají hlavně obecné typologie 
jsou vymezeny hlavně pro dospělou populaci, přičemž věkové spektrum zájmu v této práci zahrnuje i 
hráče věkově mladší.  V uvedené tabulce č. 2 jsou pouze dvě studie, v nichž měřeným probandům bylo 
okolo 18 let nebo méně.  V samotné metodologii bych asi ještě doporučil mít informace o reliabilitě 
použitých testů, a to zd důvodu interpretace výsledků vycházejících z korelačních analýzy a regresních 
modelů. Při kontrole výsledkové části jsme společně s diplomantem a upozorněním oponenta zjistili, že 
nebyla provedena korelační analýza off-ice testů a antropometrie. To je samozřejmě chyba, za kterou 
nesu odpovědnost jako vedoucí i já. Diplomant proto připraví stručné sdělení o této vztahové analýze 
do prezentace, která je součástí obhajoby diplomové práce. Stejně tak bude v prezntaci 
doložena,souvislost naměřeného parametru, délky dolní končetiny s výkony v on i off ice testech. 
Výsledky práce hodnotím jako cenné, zejména proto, že diplomant se snažoů aplikovat poznatky do 
daného sportovního prostředí. Otázky: 1) jak byste aproximoval specifickou reliabilitu u vybraných 
testů, konkrétně postup; 2) Jak byste pracoval s daným zjištěním konkrétně v praxi s ohledem na 
výběr, nebo řízení sportovního tréninku v prostředí ledního hokeje


