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Abstrakt 

Název: 

Významnost vztahů mezi vybranými off-ice testy a výkonem v Illinois agility on-ice testu 

v nejvyšší domácí soutěži hráčů 14–17 let.  

Cíle: 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjištění, zda jsou somatotyp a vybrané off-ice 

testy signifikantními prediktory pro výkon v on-ice agility testu u hráčů ledního hokeje 

v dorostenecké kategorii nejvyšší domácí soutěže. 

Metody: 

Výzkumný soubor byl složen z 28 hráčů ledního hokeje (8 útočníků a 18 obránců)  

x̅ = 14,88 ± 0,57. Hráči hráli v období měření nejvyšší domácí dorosteneckou soutěž – 

Extraligu dorostu. Na zjištění somatotypu byla využita metoda dle Heath a Carter (1990). 

Jako off-ice testy byly použity Squat Jump, Countermovement Jump, Free Arm 

Countermovement Jump, Sit and Reach, shyby nadhmatem a off-ice Illinois Agility 

bez kotouče. Pro vyhodnocení míry odlišnosti výkonů mezi útočníky a obránci byl použit 

Aspin-Welchův dvouvýběrový T-test s Effect size (ES) Hedgesovo g. Na zjištění těsnosti 

(síly) vztahů mezi vybranými proměnnými byl aplikován Pearsonův korelační koeficient 

s ES koeficientem determinace R2. Zhodnocení významnosti prediktorů pro výkon  

v on-ice agility testech bylo provedeno skrze vícenásobnou regresní analýzu. 

Významnost modelu byla posouzena dle výsledků statistické významnosti p < 0,05  

a adjustovaného R2. 

Výsledky: 

Z komparace dat mezi útočníky a obránci bylo zjištěno, že se v antropometrických 

a somatických hodnotách nachází mírné rozdíly. Obránci se prokázali v porovnání 

s útočníky jako vyšší (ES Hedgesovo g = 0,58) a těžší (ES Hedgesovo g = 0,49). 

V případě somatotypu se projevila pouze endomorfní komponenta jako významně 

odlišná, kdy obránci disponovali vyšším procentem tělesného tuku než útočníci  

(ES Hedgesovo g = 0,23). Z měření off-ice motorických testů bylo zjištěno, že si útočníci 

vedli o něco lépe. Významná rozdílnost byla v testech Squat Jump (ES Hedgesovo  

g = 0,29), Countermovement Jump (ES Hedgesovo g = 0,32) a off-ice Illinois Agility 

s míčkem (ES Hedgesovo g = 0,33). Obráncům se z hlediska statisticky významného 



   

rozdílu lépe dařilo v testu Sit and Reach (ES Hedgesovo g = 0,31). V následné analýze 

dat motorického měření on-ice Illinois Agility testů s kotoučem a bez kotouče měli 

útočníci lepší měřené časy. Moderate ES Hedgesovo g = 0,3 pro on ice Illinois Agility 

test bez kotouče a ES Hedgesovo g = 0,23 pro on ice Illinois Agility test s kotoučem.  

Z hlediska vztahu komponent somatotypu a Frame indexů s on-ice Illinois Agility 

testy se ani jedna z hodnot neprokázala jako statisticky významná. U motorických testů 

byly zjištěny statistické významnosti u většiny měřených testů. Nejvyšší korelace byla 

prokázána u off-ice Illinois Agility testu s míčkem a on-ice Illinois Agility testu 

s kotoučem. Testy Sit and Reach a shyby nadhmatem neprokázaly statisticky významné 

korelace ve vztahu k on-ice testům. 

U vícenásobného regresního modelu v prvním případě se jako významné 

prediktory ukázaly všechny tři somatické komponenty (endomorfie b = 0,33; mezomorfie 

b = 0,29; ektomorfie b = 0,52). Tyto tři prediktory vysvětlily výkony v on-ice testu Illinois 

Agility bez kotouče z 54 %. Navržený model se celkově prokázal jako významný  

(F = 8,33; p = 0,00069). Druhý případ, on-ice Illinois Agility testu s kotoučem, byl taktéž 

statisticky významný (F = 4,6; p = 0,012). Z pohledu somatických komponent 

se projevily jako významné prediktory mezomorfie (b = 0,46) a ektomorfie (b = 0,59). 

Motorické testy se jako významné prediktory ku predikantu on-ice Illinois Agility testu 

bez kotouče neprokázaly. Jediným prediktorem ku on-ice Illinois Agility testu s 

kotoučem byl off-ice Illinois Agility test s míčkem (b = 0,88). Ačkoli se jako významný 

prediktor projevil pouze zmíněný test, model lze celkově popsat jako statisticky 

významný (F = 6,53; p = 0,00072).    

Klíčová slova:  

Lední hokej, somatotyp, on-ice testy, off-ice testy, Illinois Agility test. 

 

 

 

 

 

  



   

Abstract 

Title: 

Relation between selected off-ice tests and performance in on-ice Illinois Agility test 

of ice hockey players between 14-17 years old in Czech elite category. 

Objectives: 

The main goal of this thesis was to determine whether the somatotype and selected  

off-ice tests are significant predictors for performance in the on-ice agility test in ice 

hockey players in the youth elite category. 

Methods: 

The research group consisted 28 ice hockey players (8 forwards and 18 defenders)  

x̅ = 14,88 ± 0,57. Players played highest youth league during the measurement period. 

The method of Heath and Carter (1990) was used to determine the somatotype. Squat 

Jump, Countermovement Jump, Free Arm Countermovement Jump, Sit and Reach, pull-

ups and off-ice Illinois Agility with a ball were used as off-ice tests. The Aspin-Welch 

two-samle T-test with Effect size (ES) Hedges' g was used to evaluate the degree  

of difference in performance between forwards and defenders. Pearson’s correlation 

coefficient with ES coefficient of determination R2 was applied to determine the tightness 

of relationships between selected variables. Evaluation of the significance of predictors 

for performance in on-ice agility tests was performed through multiple regression 

analysis. The significance of the model was assessed according to the results of statistical 

significance p < 0,05 and adjusted R2. 

Results: 

From a comparison of values between forwards and defenders was found that there  

are slight differences in anthropometric and somatic values. The defenders were higher  

(ES Hedges' g = 0,58) and heavier (ES Hedges' g = 0,49) compared to the forwards.  

In case of the somatotype, only the endomorphic component turned out to be  

significantly different. Defenders had a higher percentage of body fat than forwards  

(ES Hedges'g = 0,23). Measurements of off-ice motor tests revealed that forwards 

performed slightly better. There was a significant difference in Squat Jump  

(ES Hedges’g = 0,29), Countermovement Jump (ES Hedges g = 0,32) and Illinois Agility 

off-ice with ball (ES Hedges' g = 0,33) tests. Defenders performed better in the Sit 



   

and Reach test (ES Hedges' g = 0,31) in terms of statistically significant difference.  

In the next analysis of the on-ice Illinois Agility with a puck and without a puck were 

forwards performing better. Moderate ES Hedges' g = 0,3 for on-ice Illinois Agility test 

without a puck and Hedges' g = 0,23 for on-ice Illinois Agility test with a puck. 

In terms of the relationship between somatotype components and Frame indexes 

with on-ice Illinois Agility tests, none of the values proved to be statistically significant. 

For motor tests, statistical significance was found for most of the measured tests.  

The highest correlation was shown in the off-ice Illinois Agility test with the ball  

and the on-ice Illinois Agility test with a puck. Sit and Reach tests and pull-ups did not 

show statistically significant correlations in the relationship with the on-ice tests. 

In the multiple regression model in the first case, all three somatic components 

proved to be significant predictors (endomorphy b = 0,33; mesomorphy b = 0,29; 

ectomorphy b = 0,52). These three predictors explained the performance in the on-ice 

Illinois Agility test without a puck of 54%. Overall, the proposed model proved to be 

significant (F = 8,33; p = 0,00069).  

The second case, the on-ice Illinois Agility test with a puck, was also statistically 

significant (F = 4,6; p = 0,012). From the point of view of somatic components, they 

manifested as significant predictors of mesomorphy (b = 0,46) and ectomorphy (b = 0,59). 

Motor tests did not prove to be a significant predictor to the on-ice Illinois Agility test 

with a puck. The only predictor of the on-ice Illinois Agility was the off-ice Illinois 

Agility test with a ball (b = 0,88). Although only the mentioned test proved to be  

a significant predictor, the model can be described as statistically significant (F = 6,53;  

p = 0,00072) 

Keywords: 

Ice hockey, somatotype, on-ice tests, off-ice tests, Illinois Agility test. 
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Úvod 

Analyzování a výstupy z hodnot fyzické připravenosti se neustále více blíží tzv. „reálným 

podmínkám“ pro lední hokej, tedy v podobě testů probíhajících na ledové ploše. Svoji 

významnost mají z pohledu četnosti testování především off-ice testy, které, jak z názvu 

vypovídá, probíhají mimo led. Jedná se o testy jako jsou skoky, běhy, shyby atd.                    

I samotná NHL, ve které lze najít nejlepší hráče ledního hokeje na světě, nechává mladé 

hráče takto testovat pro zjištění fyzické připravenosti a zařazení hráče do draftu.                 

Na druhou stranu ale současné studie poukazují o pravděpodobné vyšší výpovědní 

hodnotě pro trenéry právě výše zmíněné on-ice testy. Průřez předchozích studií dokázal, 

že testování probíhá za účelem zjištění vztahů mezi off-ice a on-ice testy 

jak u amatérských, tak u profesionálních hráčů. Většina světových studií se o tento vztah 

nejčastěji zajímá skrze testy hodnotící expolosivitu dolních končetin a výkon v přímém 

sprintu na ledě. Nebo druhou možností jsou studie, které hodnotili off-ice testy 

v kontrastu s dosaženými cíli v hokejové sezóně – kanadské bodování, počty vstřelených 

gólů apod.  

Z rešerší předchozích studií víme, že nejčastěji jsou jako prediktory pro rychlost 

bruslení využívány off-ice testy – formy vertikálních výskoků či přímých sprintů.              

Ze světových publikací ale vyplývá, že tomu neodpovídá skutečný charakter pohybu 

hráčů na ledě. Je patrné, že o ledním hokeji hovoříme jako o sportu,  

který je charakteristický intenzivními krátkými sprinty s náhlými a rychlými změnami 

směru.  

Minulé studie ze sportovního prostředí obecně demonstrují značnou významnost 

parametrům somatických komponent. V tomto ohledu se nám nepodařilo dohledat studie, 

které by zkoumali somatické komponenty jako prediktory k on-ice testům. Můžeme         

se domnívat, že výše zmíněné off-ice testování mohlo být ovlivněno právě somatickými 

komponenty, a tudíž výsledky mohou být v tomto smyslu zkresleny.  

Další významnou proměnou je specifický vývoj hráčů vzhledem k hernímu postu, 

speciálně u takto mladého vzorku. S přihlédnutím na somatický charakter daného herního 

postu – útočník, obránce – a nárok na výkon herního postu je otázkou, zdali není právě 

herní post rozhodují ve výkonu v off-ice nebo on-ice testu. Nicméně ani pro tento případ 
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jsme nenalezli potřebné informace ve světových studiích. Stejně tak se ukázalo, 

že existuje velmi limitující množství studií zaměřených na hodnocení agility výkonu 

s hokejovou holí a kotoučem v rámci on-ice testů. 

Výběr tématu byl zohledněn vůči situaci, kterou český hokej v kategorii dorostu 

nejvyšší domácí soutěže ve srovnání se světovou hokejovou konkurencí poslední roky 

prochází. Chtěli bychom nastínit, kde je potřeba soustředit energii a jaké kontrolní 

prostředky je třeba monitorovat na úrovni off-ice a on-ice testů. Rádi bychom přispěli 

zjištěním, které vysvětluje, jestli jsou somatotyp a vybrané off-ice testy důležitými 

prediktory k on-ice agility výkonu. 
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1 Teoretická část 

1.1 Fyziologické nároky v ledním hokeji 

Lední hokej je fyziologicky velice náročný sport. Zvláště toto tvrzení platí, když se jedná 

o profesionální úroveň (Green, 1979; Cox et al., 1995; Montgomery, 2006). Krom toho, 

že jde o jednu z nejzajímavějších týmových her, (Roczniok et al., 2016) vyžaduje lední 

hokej velké množství fyzického kontaktu a agresivního stylu hry (Cox et al., 1995). 

Hra je charakteristická dvěma faktory: 1) Přerušovanými intenzivními intervaly 

bruslení, které obsahují dále akceleraci, změny rychlostí a směrů; 2) Potenciálním rizikem 

tělesného kontaktu s ostatními hráči a provedení variací manévrů (Green, 1979; 

Cox et al., 1995; Molsa et al., 2003; Flik et al., 2005). Na profesionální úrovni se hovoří                   

o intenzivních nárazových výdajích energie během doby strávené na ledě. Montgomery 

(1988), Cox et al. (1995), Lau et al. (2001) a Green et al. (2004) se zmiňují                                

o 30–80 s stráveného času na ledové ploše. Zřídka tato doba přesahuje hranici                      

90 s. Selinger et al. (1972), Montgomery (1988), Cox et al. (1995) a Glaister (2005) 

konstatují, že výkon v ledním hokeji je z 69 % kryt anaerobním metabolismem                       

a z 31 % aerobním metabolismem. Charakter hry vyžaduje po hráčích ledního hokeje, 

oproti běžné populaci, zvýšenou svalovou hmotu a mimořádnou svalovou sílu (Orvanova, 

1987). Heller et al. (1996) a Máček a Máčková (1997) hovoří o tom, že výkon hráčů 

ledního hokeje činí za 60 minut utkání kolem 4000 kj. V ledním hokeji, jakožto hře, 

kde podstupují hráči vysokou zátěž (submaximálního charakteru), dochází k vyčerpání 

zásob CP a také vede k postupnému deficitu v resyntéze ATP. To má za následek 

resyntézu ATP, která často probíhá štěpením glykogenu. Při tomto procesu, 

který se nazývá anaerobní glykolýza vzniká laktát. Zvýšená koncentrace laktátu v krvi 

během utkání může dosahovat hodnot mezi 8–14 mmol/l (Gabrys et al., 2000). Zvýšená 

hladina laktátu v krvi negativně ovlivňuje nervosvalovou koordinaci, která má vliv 

na výkon (Bukač a Dovalil, 1990). 

1.2 Somatický vývoj hráčů ledního hokeje v období pubescence 

V následující kapitole 1.2.1 je představen somatický vývoj v období pubescence. 

V kapitole 1.2.2 jsou vysvětleny obecné zákonitosti antropometrie a somatotypologie. 

Poté je kapitola 1.2.3 zaměřena na komparaci somatotypu hráčů ledního hokeje a běžné 

populace.  
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1.2.1 Somatický vývoj v období pubescence  

Po dobu ontogeneze v pubescentním období na úrovni somatiky je u jedinců možné 

pozorovat velké množství individuálních rozdílů s jednoletým až dvouletým zpožděním 

anebo s akcelerací (Perič, 2004). Tyto změny jsou řízený hormonálním přeladěním 

(Bursová et al., 2001). Největší rozdíl je možné evidovat u tělesné výšky, tělesné 

hmotnosti a svalové hmoty (především u chlapců) (Havlík, 2010). Roční výškový 

příbytek může být kolem 12 cm, ve výjimečných případech až 20 cm. Tento jev je 

nazýván růstový spurt (Bursová et al., 2001). Růstový spurt má dvě fáze, 

přičemž po tzv. peak high velocity přichází fáze zpomalení růstu, kdy se uzavírají růstové 

štěrbiny a růst se zpomaluje (Soukupová, 2017).  

Výzkumy poukazují na změny na úrovni vrcholu růstového spurtu v období 

pubescence. Vrchol růstové rychlosti (PHV) se za posledních 120 let posunul o čtyři roky 

směrem proti časové ose. Na začátku 20. století byl PHV kolem 16,9 let, 

zatímco v současné době se pohybuje kolem 12,9 let. S dřívějším nástupem PHV je také 

spojováno dřívější ukončení růstu, které bylo před 100 lety průměrně kolem věku  

21 a 22 let, ačkoli nyní se tato hranice pohybuje kolem 18 let (Vignerová et al., 2006). 

Zatímco v prvním reprezentativním měření na území dnešního ČR z roku 1895 byla 

průměrná výška 18letých chlapců 168 cm, tak při posledním 6. celostátním 

antropologickém výzkumu byla průměrná tělesná výška 180,1 cm (Vignerová et al., 

2006). 

Sekulární trend zvyšování průměrné tělesné výšky má vztah také ke změnám v tělesné 

hmotnosti. Roelants et al. (2009) sledovali trend nárůstu tělesné hmotnosti, došli k závěru, 

že zvyšování průměrné tělesné hmotnosti je v souladu se zvyšováním průměrné tělesné 

výšky. Zvýšení tělesné hmotnosti v průměru o 0,9 kg v desetiletém intervalu provokuje 

nárůst tělesné výšky populace o 1,2 cm. Pokud se soustředíme na tělesnou hmotnost 

pubescentů, ta narůstá průměrně o 5–6 kg v období jednoho roku (Rychtecký a Fialová, 

1998). Tělesné parametry jsou do jisté míry ovlivněny geneticky, a tak se hodnoty mohou 

vychylovat. Vlivem významných proměn během pubescence dochází ke zvýšení rizika 

zranění. Nejčastěji je to způsobeno vzestupem hormonálního působení na růst jedince 

(tělesná výška, tělesná hmotnost). Významně pak vzestupem pohlavních hormonů, 

které zvyšují svalovou sílu. Nicméně šlachy, vazy a úpony nejsou na vyšší zátěž 

přizpůsobeny (Alexander, 1976; Aldridge, 1987; Bailey et al., 1989; Kutáč, 2012).   
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Tabulka 1: Srovnání běžné populace s hráči ledního hokeje, upraveno pro potřeby 

diplomové práce 

Skupina Věk Výška (cm) Hmotnost (kg) N 

Svět populace 
(2020) 

13 156,2 45,3 ? 
14 163,8 50,8 ? 
15 170,1 56 ? 

ČR – populace 
(1991) 

13-13,99 161,6 48,9 199 
14-14,99 169,5 58 266 
15-15,99 173,6 63,3 269 

ČR – populace 
(2001) 

13-13,99 163,7 52,4 1704 
14-14,99 171 58,8 1446 
15-15,99 176,2 64,2 1638 

MD EXTRALIGA 
(2012) 14,57 178 69,54 24 

CZE U16 (2019) 15,67 180,8 75,3 47 
CAN U16 (2015) 15,38 180,5 76,4 17 

 

1.2.2 Somatotypologie 

Podle Riegerové et al. (2006) mají odlišné somatotypy různé morfologické předpoklady 

k pohybové činnosti. Autoři poukazují v souladu se somatotypem na rozdílné reakce 

na fyzickou zátěž s čímž souvisí výsledek zátěže. Opírají se tak o rozpracovanější 

hodnocení somatotypu podle Heathové a Cartera (1967), které vzniklo podle vzoru 

Sheldona (1954). Somatotyp je charakterizován jako kvantifikace aktuálního tvaru 

a kompozice lidského těla (Carter, 2002). Je tvořen třemi komponentami (endomorfní, 

mezomorfní, ektomorfní), které jsou vyjádřeny numerologicky. Čísla vypovídají o stavbě 

těla daného jedince (Duquet a Carter, 2009). Číselné hodnoty jsou evidovány 

na somatografu, který je tvořen sektory se třemi osami (Štěpnička, 1979).  

Komponenty somatotypu podle Carter a Heath (1990): 

- Endomorfie – o rozvinuté endomorfii mluvíme v případě, že člověk má podsaditou 

postavu se sklony k ukládání podkožního tuku. Zároveň má silné a těžké kosti. Lehce 

nabírá tělesnou hmotnost. Výslednou hodnotu získáme součtem řas tricepsu 

(subskapulární a supraspinální v milimetrech), kterou poté vynásobíme podílem čísla 

170,18 a tělesné výšky (cm).  
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- Mezomorfie – člověk se zvýšenou mezomorfií má svalnatou až atletickou postavu 

tzv. „od přírody“. Má široká ramena, klenutý hrudník, úzký pas. Vyznačuje 

se přirozenou velkou silou. Výsledná hodnota se skládá z odečtu řasy bicepsu 

od jeho obvodu, kdy hodnotu poté násobíme šířkou epikondylu lokte. Stejný postup 

se provádí u lýtka (obvod – řasa) násobíme epikondylem kolene. Součet těchto dvou 

hodnot určuje mezomorfii. 

- Ektomorfie – charakteristickými znaky převažující ektomorfie jsou dlouhé a úzké 

kosti, plochý hrudník, úzká ramena, téměř bez podkožního tuku. Rychlý 

metabolismus a problémy s nabíráním tělesné hmotnosti. Výsledná je tvořená 

z podílu tělesné výšky a ³√ hmotnosti (tzv. index tělesné výšky a hmotnosti = HWR). 

Dále se výpočet rozděluje do tří cest podle hodnoty HWR. Jeli HWR vyšší 

nebo stejné 38,25 – počítáme jako HWR násobené 0,732. Pokud je HWR  

mezi 40,75-38,25 – počítáme jako HWR násobený 0,463. V případě, že je HWR nižší 

nebo stejné 38,25, ektomorfie je 0,1 (Dylevský, 2009). 

 

Obrázek 1.2-1 Dělení somatotypů podle dominance jednotlivých komponent 

(Štěpnička,1979). 
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1.2.3 Somatotyp hráčů ledního hokeje 

Somatotypem v prostředí ledního hokeje se v Československu začalo zabývat  

v 70. a 80. letech 20 století poměrně významné množství výzkumných prací. Jedním 

z prvních byl Štěpnička (1974), který zjišťoval somatotyp u dospělých prvoligových 

hráčů a uvedl výsledné hodnoty: 2,44 – 5,88 – 2,13. Kudrna (2003) hodnotil somatotyp 

u českých elitních hráčů (průměrný věk 23 let, průměrná výška 180 cm, průměrná 

hmotnost 84 kg) skoro po 30 letech a dospěl k hodnotám: 2,7 – 5,9 – 1,6, které jsou velice 

blízké výsledkům Štěpničky (1974) před 30 lety. Je možné odhadovat, že dlouhodobý 

trend hodnot somatotypu je poměrně stálý. Souhrn výše uvedených informací můžeme 

prezentovat podle Grasgrubera a Cacka (2008), kteří označují vzorového profesionálního 

hráče ledního hokeje jako endomorfního mezomorfa. Jejichž výzkumný vzorek se skládal 

z dospělých hráčů ledního hokeje s průměrnou tělesnou výškou 180-190 cm a průměrnou 

tělesnou hmotností 80-95 kg, jimž naměřili hodnoty 2,5 – 6,5 – 1,5.  

V porovnání profesionálních hráčů oproti rekreačním, vychází výsledky 

jednoznačně ve prospěch profesionálních hráčů. Elitní hráči podstupují náročnější 

přípravu i podmínky v utkání, proto jsou výsledky v porovnání rozdílné. Výsledky studií 

hovoří o tom, že rekreační hráči jsou více endomorfní a méně mezomorfní 

oproti profesionálním hráčům. Pokud se zaměříme na komparaci mezi hráči do 18 let 

a dospělými hráči, tak Carter a Heath (1990) hodnotí vyšší mezomorfní komponent 

jako odlišný parametr u dospělých hráčů oproti mladším hráčům.  
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Tabulka 2: Somatotypy vyhraných hráčů ledního hokeje. Zdrojem jsou sekundární data 

z Heath a Carter (1990; s. 232), upraveno pro potřeby DP 

Tým N Věk Výška Hmotnost Somatotyp 
Československo, 

útočníci elite* 33 22,7 176,2 ± 4,3 76,4 ± 6,6 2,3 – 5,8 – 2 

Československo, 
obránci elite* 16 22,6 179,8 ± 4,2 82,6 ± 7,4 2,9 – 5,8 – 1,7 

Československo, 
národní tým* 24 - 178,8 ± 4 85,1 ± 5,8 2,4 – 6,4 – 1,3 

Česko, elite** - 23 180 84 2,7 – 5,9 – 1,6 
Ramparts, Major Junior 

** 24 18,2 177,3 ± 5,4 77 ± 6 2,1 – 5,2 – 2 

Kanda, Bantam *** 18 14,2 ± 0,6 168,8 ± 4,7 58,6 ± 6 2,16 – 4,7 – 3,3 
USA + Finsko, Bantam 

**** 59 14,6 169,1 ± 7,9 59,5 ± 8,5 3,2 – 4,8 – 3,2 

Kanada, Bantam ***** 13 - - - 2 – 4,7 – 3 
Vysvětlivky: *Chovancová, 1976; **Kudrna, 2003; ***Allisse et al., 2017; ****Newton, 1978; 

*****Lariviere et al., 1978 

Z hlediska selekce hráčů do národního týmu Polska, Roczniok et al. (2016) 

konstatují, že vybraní hráči byly v průměru o ± 4,02 cm vyšší a měli nižší procento 

tělesného tuku. Kašpar (2009) sledoval procentuální úspěšnost v osobních soubojích 

při utkáních České Extraligy. Ve výsledcích své práce prezentuje, že robustnější (vyšší) 

hráči mají větší procentuální úspěšnost v osobních soubojích, oproti hráčům nižšího 

vzrůstu. Allisse et al. (2017) sledovali vliv somatotypu na bruslení a off-ice testování 

během 3 sezon u hráčů ve věku 13-14 let z elitní mládežnické ligy v Kanadě. 

Podle očekávání dospěli k výsledku, že mezomorfní trend je spojován s rychlostí 

bruslení. Konstatuji fakt, že čím je mezomorfní komponenta vyšší, tím rychlejší a silnější 

hráč v motorických testech byl. Ve většině případů se spojuje dominující ektomorfní 

komponenta se slabším výkonem v off-ice a on-ice testování (Watson, 1988).  

Závěrem lze konstatovat, že z výše uvedených dat je patrné, že somatotyp má 

ve vrcholovém sportu svou roli. Ať už se jedná o výběr do užší reprezentace nebo výkon 

na ledě v jednotlivých testech, tak ve většině případů mají navrch hráči endomorfní 

mezomorfové nebo vyrovnaní mezomorfové. Endomorfní mezomorfové vynikají hlavně 

v silových disciplínách a výkonech obecně. Naopak vysoká hodnota endomorfie nejde 

v souladu s vytrvalostními a rychlostními výkony (Busko et al., 2017; Zeng 1985; Sodhi 
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a Sidhu, 1984). Z rešerší zaměřených na danou tématiku (Grasgruber a Cacek, 2008; 

Allisse et al., 2017; Sigmund a Dostálová, 1999) bylo zjištěno, že se většina autorů 

shoduje na závěru, že bez vhodného somatotypu (endomorfní mezomorf nebo vyrovnaný 

mezomorf) se sportovec nemůže dostat mezi výkonnostně nejlepší v daném sportovním 

odvětví. 

1.3 Biologický věk 

Kapitola 1.3.1 se bude věnovat rozdílům v biologickém věku. Dále poté v kapitola 1.3.2 

naváže výběrem talentů v kontextu biologického věku. Kapitolu biologického věku 

uzavře sub kapitola 1.3.3, kde bude vysvětlen Relative Age Effect. 

1.3.1 Rozdíly v biologickém věku 

Věk můžeme ve sportu rozdělit do třech rovin – kalendářní, biologický, sportovní. 

Biologický věk určuje celkový stav růstu a skutečné období vývoje. Je klasifikován 

vyhodnocením konkrétních fyzikálních měření a také různých indexů či skóre, které jsou 

vypočteny z těchto měření. Je velice pravděpodobné a běžné, že mezi biologickým věkem 

a kalendářním bude existovat rozdíl, který bude ovlivňovat výkonnost ve srovnání 

s vrstevníky. Když není biologický věk roven kalendářnímu věku o 12 měsíců a více, 

hovoříme o biologické akceleraci („vyspělejší“) nebo v opačném případě o biologické 

retardaci („méně vyspělý“) (Šelingerová, 1992; Holub, 2013). Hakkarainen (2009) 

konstatuje, že rozdíl v biologickém věku může být v tréninkové skupině až 4 roky. 

A proto se snažíme, co nejpřesněji identifikovat biologický věk, aby bylo možné s jedinci 

pracovat jednotlivě. (Mero, 2004; Lloyd et al., 2014). 

Tanner (1962) představuje 4 způsoby, jak se dá biologický věk zjistit: 

- kostní věk, 

- zubní věk, 

- morfologický věk, 

- sekundární pohlavní znaky. 

 V normálních podmínkách je růst během puberty rozdělen do tří různých fází: 

akcelerace, zpomalení a zastavení (Abbassi, 1998). Období, kdy růstový spurt započne, 

má velký dopad na intenzitu růstu. Pokud dojde ke spurtu dříve, bude růst intenzivnější 

(Tanner, 1966). Rychlejší růst dítěte do výšky souvisí i se zvýšením tělesné hmotnosti. 
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Ačkoli retardované děti z hlediska vývoje nedosahují tak vysoké motorické výkonnosti 

jako akcelerované, tak to neznamená, že je v dospělosti takových výkonů nedocílí. 

Naopak je dosti možné, že vývojově opožděné dítě v dospělosti dosáhne daleko lepších 

výsledků než akcelerované, které bude výkonově stagnovat po dosažení vrcholu 

při akceleraci (Delorme et al., 2010). U hráčů, kteří jsou biologicky opoždění 

se dovednosti zdokonalují nižším tempem. Nicméně v dospělosti tento typ hráčů může 

dosahovat na úrovni motorické výkonnosti lepších a stabilnějších výsledků. Toto tvrzení 

platí obzvláště pro technicky náročná sportovní odvětví (Delorme et al., 2010; Lloyd 

et al., 2014).  

1.3.2 Výběr talentů v kontextu biologického věku 

Kritickým bodem je rozlišení akcelerace biologického vývoje se stupněm talentovanosti. 

Při špatném určení biologického věku nebo žádném určení je možné, že velmi talentované 

dítě bude hodnoceno jako horší, protože je biologicky retardované a naopak (Kostka 

et al., 1986). Tvrzení podporuje teze Lloyda et al. (2014) a Maliny et al. (2015), kde autoři 

tvrdí, že při výběru do sportovních týmů jsou nejvíce upřednostňováni biologicky 

akcelerovaní hráči ve věkové kategorii 11–16 let. Je to z důvodu urychlené biologické 

maturace, protože ta může být příčinou vyšší výkonnosti v rychlosti, změn směru, 

výbušné síle a k vyšší aerobní a anaerobní kapacitě. Dodávají, že biologicky akcelerovaní 

hráči jsou zvýhodněni v testech fyzické zdatnosti kvůli vyšší explozivní a maximální síle. 

Příklad upřednostňování biologicky akcelerovaných hráčů uvádí Sherar et al. (2007a) 

na kanadském regionálním týmu. Vybraní hráči byli těžší, vyšší a biologicky vyspělejší 

než 85,1 % všech dalších uchazečů. 

 Navzdory známým informacím o biologickém věku se při výběru neustále dělá 

stejná chyba, a to upřednostnění akcelerovaných před retardovanými. V Německu 

v longitudinální studii poukazují Güllich a Emrich (2006) na výsledky výběru,  

kde z 4972 vybraných dětí (ve věku od 11–14 let) se dokázalo prosadit v elitním sportu 

pouze 15 dětí (0,3 %). V opačném případě, biologicky retardovaní většinou se sportem 

předčasně končí. Způsobeno pocitem, že nedostali tolik příležitostí, byli bráni 

jako méněcenní a nezažili tolik úspěchů jako biologicky akcelerovaní jedinci. (Delorme 

a Raspaud, 2009; Capranica a Millard-Stafford, 2011)  
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1.3.3 Relative Age Effect  

Dalším problémem související s výběrem hráčů anebo s přístupem v trénování je 

tzv. Relative Age Effect. Ve většině sportovních asociací se využívá rozdělení hráčů 

do věkových kategorií podle data narození. To s sebou přináší i jistá rizika, jako například 

zmíněný RAE. Mezi hráči narozenými v lednu a v prosinci je téměř roční rozdíl, který 

může z hlediska ontogeneze znamenat výraznou diferenciaci (Hancock et al., 2013). Tito 

relativně starší hráči jsou častěji upřednostněni v klubech na elitní úrovni. 

Opět to souvisí s volbou trenérů, kteří raději volí fyzicky urostlejší jedince, většinou starší 

jedince. Sherar et al. (2007b) se věnovali Relative Age Effectu při výběru hokejistů 

ve věku 15–20 let do OHL (nejvyšší kanadská juniorská soutěž). Zjistili, že přes 78,9 % 

jedinců, kteří byli vybráni do ligy se narodilo v prvním kvartilu daného ročníku. Dále 

hodnotí výběr do 17 let z hlediska RAE jako nedostatečný. Z tohoto důvodu navrhují 

dělat výběry až od 17 let, kdy dochází ke snížení vlivu RAE. Barnley a Thompson (1988) 

ve své studii zjistili, že výběr do národní hokejové ligy (NHL), je silně ovlivněn RAE. 

Také poukazuje na délku sportovní kariéry, která ale ve výsledku podle dat není 

podmíněna Relative Age Effectem. Na což navazují studií ze třetí ligy, kde sledovali 

pokles četnosti hráčů narozených v druhé polovině roku. Výsledek byl nesignifikantní, 

tudíž RAE na výběr do třetí ligy nehrál žádnou významnou roli.  

Jako odpověď na výše zmíněnou problematiku existuje metoda biobanding, 

která se snaží řešit tyto rozdíly u dospívajících. Jedná se o přístup, který zjišťuje 

kromě měřených motorických dat, také procento predikované dospělé tělesné výšky. 

Na základě těchto hodnot se určuje jako subjekt biologicky vyspělejší nebo zpomalenější 

(Cumming et al., 2017; Rogol, Cumming a Malina, 2018; Malina et al., 2019). Autoři 

konstatují, že biobanding je plně využitelný v tréninkových programech pro rozdělení 

jednotlivců do správné výkonnostní skupiny a zároveň k prevenci zranění.  

Malina et al. (2019) dodává, že metoda biobandingu nemusí eliminovat rozdíly 

mezi hráči, ale jistě je příčinou výrazného snížení těchto rozdílů.  

1.4 Motorické schopnosti 

Následující subkapitoly budou zaměřeny na motorické schopnosti. Kapitola 1.4.1 

představuje důležitost motorických schopností v ledním hokeji. Další kapitola 1.4.2 bude 

informovat o změnách motorických schopností během pubescence  

a závěrem v kapitolách 1.4.3–1.4.7 už konkrétně jednotlivé motorické schopnosti. 
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1.4.1 Důležitost motorických schopností v ledním hokeji 

V ledním hokeji jsou pro rozvoj hráčů jedním z rozhodujících determinantů motorické 

schopnosti a jejich poměr. Ty jsou charakterizovány jako relativně samostatné 

integrované soubory vnitřních biologických vlastností jedince, které podmiňují 

vykonávání motorické činnosti určitého charakteru. Pohybové činnosti se vyznačují 

určitým zastoupením motorických schopností. Dle rozložení schopností do pohybu 

rozlišujeme na rychlostní, silové, vytrvalostní (Bursová, 2001). Lední hokej nárokuje 

po sportovcích využití síly a rychlosti na maximální úrovni, zatímco musí být schopni 

balancovat a měnit pozice na základě vývoje ve hře (Otipka, 2019).  

1.4.2 Změny motorických schopností během pubescence 

V období pubescence, tedy mezi 11-15 rokem, se stává, že se motorika přestavuje 

a diferencuje. Vzhledem k rapidnímu nárůstu, který je charakterizován jako růstový spurt, 

dojde ke zhoršení pohybových a koordinačních schopností, protichůdnosti v motorickém 

chování a také omezení učenlivosti motorických schopností. Tato typická komplikace 

však nepostihuje všechny jedince stejně. Obtíže jsou spojovány zejména s běžnou 

motorikou (zakopávání, “klátivá chůze” atd.). Obecně se zhoršuje obratnost a kloubní 

mobilita. Současně také dochází ke zvyšování silové a vytrvalostní schopnosti. 

Tato přeměna směřuje ke změně vzájemných vazeb a ve výsledku dochází k změnám 

struktur celého komplexu motorických schopností (Měkota, Kovář, Štěpnička, 1988; 

Goodway a Robinson, 2015).   

1.4.3 Silové schopnosti v ledním hokeji 

Silové schopnosti v ledním hokeji se uplatňují v celé řadě pohybových úkonů. K bruslení 

se využívá dynamická sílu extenzorů kolenního kloubu, lýkových svalů a extenzorů 

kyčle. Statická síla trupu a dalších segmentů těla nalezne využití v osobních soubojích 

a nárazech, ke kterým během utkání často dochází (Manners, 2004; Brocherie et al., 2005; 

Cady a Stenlund, 1998). Síla je považována v ledním hokeji za zásadní schopnost, 

na kterou navazují další jako je rychlost nebo vytrvalost. Vzorový hráč ledního hokeje je 

typický výbušnou silou dolních končetin, pevným hlubokým stabilizačním systémem 

páteře a výbornými proporcemi trupu a paží (Twist, 2007). 

Jíra (2008) představuje ve své práci rozdíl v distribuci tréninkového plánu 

na úrovni motorických schopností KLH Chomutov. Kondiční program se skládal 
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výhradně z cviků zaměřených na silové schopnosti (52 %), poté rychlostní schopnosti 

(23 %), vytrvalostní schopnosti (19 %) a obratnostní schopnosti (6 %). Velice podobně 

probíhá individuální příprava v National Hockey League, kde se soustředí zejména 

na svalovou hypertrofii, anaerobní výkon a kapacitu, svalovou sílu, aerobní vytrvalost 

a lokomoční rychlost s obratností (MacLean, 2008). Hoff et al. (2005) ve své studii 

zdůrazňují významnost optimálního zaměření na silové schopnosti v oblasti ledního 

hokeje. Ve své publikaci autoři zjistili, že nejvíce rozdílnou komponentou ze všech 

funkčních parametrů, mezi elitními dospělými hráči a elitními juniorskými hráči jsou 

právě silové schopnosti. Stejně tak Roczniok et al. (2016) potvrzují výše zmíněné tvrzení 

ve své studii, že hráči, kteří byli vybrání pro reprezentační tým Polska, prokázali vyšší 

zdatnost v testovaných položkách, které mají základ v silových schopnostech. 

Vybraní hráči dominovali ve většině testových položek (maximální anaerobní výkon, 

30 m bruslařského sprintu atd.) I když svalová síla není jedinou podmínkou úspěšnosti 

týmu v utkáních, tak její dostatečná úroveň má podle Psotty et al. (2012) za důsledek 

vysoký standard pohybové aktivity hráče a jeho herních dovedností v utkání, zejména 

v rychlosti bruslení.  

Bylo zjištěno, že plyometrický trénink výrazně podporuje zvýšení rychlosti 

bruslení ve sprintu (Farlinger a Fowles, 2008; Lee et al., 2014; Dæhlin et al., 2017). 

Prokázané nejpřesnější prediktory z hlediska síly pro přímý bruslařský sprint jsou: 

anaerobní výkon, vertikální výskok (Power et at., 2012) a výkon čtyřhlavého 

a dvojhlavého stehenního svalu v izokinetické kontrakci (Mascaro et al., 1992). 

Několik studií poukazuje na maximální sílu dolních končetin, prioritně čtyřhlavý sval 

stehenní a hamstringy, jako na prediktory při dosažení vyšších rychlostí v přímém 

bruslení (Mascaro et al., 1992; Potteiger et al., 2010). Nicméně lední hokej není jen 

o přímém jízdě. Farlinger a Fowles (2008) a Runner et al. (2016) hodnotí oblast 

explozivní síly, jako významný parametr, který nejvíce ovlivňuje zrychlení a rychlost 

bruslení se změnami směru.  

Jak bylo výše zmíněno, rozvoj silových schopností u hráčů ledního hokeje 

je trendem posledních let (Burr et al., 2008; MacLean, 2008; Sigmund et al., 2016). 

Z procentuální většiny rozvoj směřuje na oblast dolních končetin a trupu, sekundární 

zaměření je na svaly paží (Sigmund et al., 2016; Jebavý et al., 2017). Svaly trupu a jejich 

trénink charakterizuje Sharrock (2011) na tzv. „core” (= hluboký stabilizační systém 

páteře). Jedná se o svaly, které tvoří stabilitu kolem páteře, jsou funkčním spojením 
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mezi dolními a horními končetinami. Zajišťují přenos točivého momentu (svalů 

zapříčiňujících pohyb kloubů) a úhlové rychlosti (rychlosti pohybu kloubů) kvůli 

efektivnosti pohybu sportovce. HSSP označují někteří autoři jako jeden ze zásadních 

faktorů pro úspěch v osobních soubojích, celkovou stabilitu a tvrdost střelby (Twist, 

2007; Stamm, 2009). Na rozvoj hlubokého stabilizačního systému a svalů tělesného jádra 

se zaměřuje například dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS). Je to jeden 

z mnoha způsobů, jak rozvíjet trupovou stabilizaci. 

1.4.4 Rychlostní schopnosti v ledním hokeji  

O rychlosti obecně hovoříme jako o interakci mezi frekvencí kroku a délkou kroku.  

Mezi rozhodující faktory délky kroku ve sprintu mimo ledovou plochu patří síla, 

flexibilita (určuje rozsah pohybu) a energetický systém ATP-CP. Pokud se bavíme  

o druhé položce, frekvenci kroku, tak ta je určena hlavně neurální koordinací.  

Neeld (2018) tvrdí, že pohybový vzorec bruslení je spíše shodný s akcelerační fází sprintu 

než plnou rychlosti.  

Lední hokej je jedním z nejrychlejších sportů, kde hráči dosahují rychlostí  

až 40 km/h (Hamel, 2011). Během herních situací může mít rychlost bruslení a akcelerace 

zásadní význam pro úspěch hráče (Burr et al., 2008; Renaud et al., 2017). Podle Dovalila 

et al. (2012) se rychlost pojí i s dalšími schopnostmi, zejména se silovou a vytrvalostní 

schopností.  

 U populace univerzitních hráček a hráčů ledního hokeje autoři (Bracko a George, 

2001; Behm et al., 2005; Farlinger et al., 2007) zjistili, že s rychlostí v přímém bruslení 

nejvíce koreluje dosažená nejvyšší rychlost v běhu. Ačkoli bruslení a běh nejsou 

biomechanicky stejné pohybové vzory, tak cílem u obou vzorů zůstává generování 

největší síly proti zemi v horizontálním směru (Bracko a George, 2001).  

Farlinger et al. (2007) zkoumali korelaci mezi trojskokem, skokem do dálky z místa 

a rychlostí bruslení na vzorku 36 hráčů ledního hokeje ve věku 15-22 let z nejvyšších 

soutěží ledního hokeje v Kanadě. Výsledky mezi testy se prokázaly jako signifikatní.  

Většina výzkumů se zaobírá přímým bruslením, respektive sprintem 

vpřed bez změn směru. Lední hokej není jen o přímé jízdě, ale je „otevřeným“ 

a nepředvídatelným sportem. Z toho vyplývá, že zrychlení, obratnost a změny směru jsou 

častěji využívány během utkání, něž maximální rychlost v přímé jízdě. Proto bude více 

objektivní využití testových baterií, které jsou schopny zabezpečit racionálnější výsledky 
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(Haukali a Tjelta, 2015). Autoři Bracko a George (2001) a Farlinger et al. (2007) 

doporučují využít Cornering S test, který není zaměřen právě jen na výše zmíněné přímé 

bruslení. Z hlediska vztahu mezi Cornering S testem a off-ice testy (vertikální výskok, 

skok do dálky z místa, variace agility testů). Nicméně v těchto studiích se neprokázala 

žádná významná korelace. Jako signifikantní test se ukázal například 40y test. 

U skokových testů obecně se musí brát v potaz význam dynamické rovnováhy. Poté je 

dle slov autorů možné, že výsledky prokážou signifikantní vztah. (Bracko a George, 

2001; Behm et al., 2005; Farlinger et al., 2007). 

Ve většině sportů je rozhodujícím faktorem k dosažení vysoké výkonnosti 

akcelerace (Cissik a Barnes, 2004). Tato schopnost se vyznačuje dosažením velkého 

zrychlení nebo jinak řečeno vyvinutí vysoké rychlosti lokomoce za krátký čas (Sheppard 

a Young, 2006). Opakem tomu je decelerace. Schopnost vyznačující se zpomalením 

nebo zastavením lokomoce za nejkratší čas (Šťastný a Petr, 2013). Pokud k těmto dvou 

schopnostem dodáme ještě rychlost změny směru a rozhodovací parametry,  

tak to ve výsledné kombinaci tvoří oblast agility (Šťastný a Petr, 2013; Jebavý et al., 

2017). Šťastný a Petr (2013) charakterizují pojem agility jako pohybovou schopnost 

změny směru pohybu v závislosti na podmínkách herní situace. Agility obsahuje 3 složky: 

kognitivní, fyzickou, technickou (Young, Dawson, Henry, 2015). Kognitivní složka je 

specifická rychlostí a přesností rozhodování. Fyzická složka je o vlastnostech svalů 

dolních končetin, síle tělesného jádra a přímé rychlosti. V neposlední řadě, složka 

technická, která je zaměřena na polohu dolních končetin, úpravu kroků pro ideální 

zrychlení, držení a náklon těla (Young, Dawson, Henry, 2015). V současné se době 

trénink elitních hráčů ledního hokeje zaměřuje po silových schopnostech hlavně 

na rychlost a agility (Sigmund et al., 2016).  

1.4.5 Vytrvalostní schopnosti v ledním hokeji 

Vytrvalostní schopnosti lze charakterizovat jako schopnost provádět déletrvající činnost 

bez snížení efektivity. Dále může být rozdělena na aerobní a anaerobní vytrvalost,  

kde u aerobní vytrvalosti dochází k práci svalů a metabolických procesů za přítomnosti 

kyslíku (Armstrong a Welsman, 2007). Green (1994) charakterizuje anaerobní vytrvalost 

jako aktivitu, při které se tělu nedostává dostatečného množství kyslíku. Během této 

aktivity na vysoké úrovni z hlediska náročnosti a v krátkém čase dojde k vyčerpání zásob 

kyslíku. Následně vzniká kyslíkový dluh a s tím souvisí i velký nárůst laktátu.  
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Charakter vytrvalostních schopností se odráží ve vztahu zotavení nebo rychlosti zotavení 

a zvládnutí utkání, popřípadě více utkání v celé sezóně (Cios, 2017). Podle Periče 

a Dovalila (2010) se vytrvalostní schopnosti podílejí na odbourávání laktátu, 

který zapříčiňuje mírné až střední okyselení s výsledkem negativního ovlivnění nervové 

soustavy. To dále vede k poklesu výkonu. Thoden et al. (1991), Czuba et al. (2009) 

a Zając et al. (2010) předpokládají, že jistý stupeň vytrvalostních schopností může mít 

pro proces obnovy pozitivní význam.  

Tesch a Wright (1983) prezentují signifikantní korelaci na vzorku 16 sportujících 

mužů (vytrvalostní běžci ve věku 27 ± 4 let) mezi hustotou vlásečnic a koncentrací laktátu 

v krvi, kde zvýšená hustota vlásečnic souvisela se snazším či rychlejším odbouráváním 

laktátu. Harris et al. (1976) a Colliander et al. (1988) získali data ve vzorku 27 dospělých 

mužů (neprofesionální sportovci se sportovně aktivní životosprávou ve věku 26 ± 3 let) 

Prokazují urychlení resyntézy kreatinfosfátu zvýšeným přísunem kyslíku do svalů  

ihned po výkonu. Na to navazuje studie Takahashi et al. (1995), která uvádí, že trénovaní 

běžci rychleji resyntetizují kreatinfosfát ve srovnání s netrénovanými jedinci. Zmiňují 

pozitivní vliv na celkový výkon. Ve své publikaci tvrdí, že kreatinfosfát působí 

jako vysoce energetická rezerva, která je použita k regeneraci ATP během intenzivní 

aktivity. McMahon a Wenger (1998) ve studii hovoří o vztahu mezi VO2max a snížením 

průměrného výkonu v opakovaném sprintu na kole, který se prokázal jako signifikantní. 

Lane et al. (1997) dle analýzy maximálního aerobního výkonu potvrzují významnou 

korelaci v protokolu, který předkládají ve své práci (porovnali 8 sprintů na 36,6 m  

s 20 s odpočinkem mezi intervaly s VO2max na rotopedu). Krátké vzdálenosti s krátkým 

časem pro odpočinek, je charakteristika intenzivního „střídání“ v ledním hokeji, nicméně 

to nejsou nároky, které vyžaduje utkání ledního hokeje (Steeves a Campagna, 2018). 

 Na druhou stranu existují studie, které poukazují na slabý nebo žádný vztah 

mezi úrovní vytrvalosti a zotavením (Stanula et al., 2014). Cooke et al. (1997) tvrdí, 

že VO2max je slabý prediktor pro zotavení. Hoffman et al. (1999) shledávají korelaci 

mezi VO2max a indexem únavy u basketbalistů jako bezvýznamný. Aziz et al. (2000) jsou 

názoru, že dochází k negativním korelacím v případech zotavovacích procesů během 

intermitentní zátěže v týmových sportech. Všechny výše zmíněné studie naznačují, 

že schopnost opakovaně podávat maximálně náročný výkon úzce souvisí s anaerobními 

atributy jako je snížení kreatinfosfátu a aerobními vlastnostmi jako je maximální příjem 

kyslíku. 
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1.4.6 Koordinační schopnosti v ledním hokeji 

Podle Pavliše (2000) může být nahlíženo na obratnostní schopnosti jako na souhrn 

schopností, kterými lze účelně a lehce koordinovat vlastní pohyby.  

Jedná se o přizpůsobení se měnícím podmínkám, provádění složité pohybové činnosti 

a učení se novým pohybům. Rozdělujeme na obecnou a speciální (sportovně-

specifickou). V prvním případě se jedná o schopnost provádět mnoho motorických 

dovedností, bez ohledu na sportovní specializaci. Je základem pro rozvoj speciálních 

koordinačních schopností. Speciální schopnost je charakteristická tím, že jedinec má 

možnost provádět rozličné pohyby ve zvoleném sportu rychle a přesně (Schnabel et al., 

2003).  

V ledním hokeji se často mluví o dvou oblastech koordinačních schopností. 

První z nich je ovládání pohybu hráčem v prostoru, aby nedocházelo ke ztrátám 

orientace. Druhá část navazuje na první, kdy při nastalé situaci se hráč má být schopen 

co nejrychleji zkoordinovat (Mráz, 2006). Dufour (2015) hovoří o tom, že koordinační 

schopnosti jsou velice úzce spjaté s rychlostí. Autoři Bracko et al. (2004) a Delisle-Houde 

et al. (2018) konstatují, že koordinační schopnosti jsou komplexnějším projevem silové 

vybavenosti a agility.  

Ve studii biomechanické síly ve výkonu v ledním hokeji uvádí Bracko et al. 

(2004), že lze dosáhnout lepších výkonů v bruslení, pokud má hráč vyšší úroveň 

koordinačních schopností. Behm et al. (2005) analyzuje toto tvrzení v praxi na 30 hráčích 

ve věku 19 ± 3,5 let. Dospívá k závěru, že hokejisté, kteří měli vyšší úroveň balančních 

a koordinačních schopností, jsou na ledové ploše rychlejší, a to jak v přímé jízdě, 

 tak i v jízdě se změnami směru. Studii Behma et al. (2005) nepřímo podporuje 

tvrzení Delisle-Houde et al. (2018), kteří ve výsledcích své práce prezentují vliv 

koordinačních schopností na lepší stabilitu bruslení. To vede ve spojení se správnou 

technikou k rychlejšímu bruslení.  

1.4.7 Pohyblivost v ledním hokeji 

Pohyblivost k lednímu hokeji lze přiřadit jako zdravotně – preventivně orientovanou 

zdatnost. Z hlediska světové literatury nehovoříme pouze o flexibilitě nebo pohyblivosti 

jako jednom pojmu. Nýbrž se snažíme tyto pojmy odlišit. Je to z důvodu, že každá 

ze složek má jinou charakteristiku a jinak ovlivňuje pohyb, ačkoli spolu ve výsledku 

napříč souvisí Cook (2003). 
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Rozlišujeme podle Cooka (2003) tři základní oblasti: 

- flexibilita, 

- mobilita, 

- stabilita. 

O flexibilitě se hovoří tehdy, když se pozornost zaměřuje na schopnost svalu 

se prodlužovat anebo když se jedná o absolutní rozsah pohybu v kloubu (nebo systému 

kloubů). Mobilita je popisována jako kooperace kloubů se svaly a lze ji chápat jako rozsah 

neomezeného pohybu kolem kloubu. Mobilita je propojena s pohybem, zatímco stabilita, 

jako poslední oblast pohyblivosti, se týká kontroly. Stabilita je charakterizována 

jako schopnost kontroly pohybu nebo pozice kloubu koordinovaná okolními tkáněmi 

a neuromuskulárním systémem (Cook, 2003). Richter a Hebgen (2011) konstatují, 

že základem pro pohyb je postura a posturální stabilita. Kolář a Červenková (2018) 

hodnotí posturální stabilitu jako nepostradatelnou schopnost těla držet jeho jednotlivé 

části (klouby) proti vlivu vnějších sil. 

 Posturální stabilitu společně s HSSP považuje Stamm (2009) jako jedny 

ze základních faktorů, které mají značný vliv na individuální činnosti v ledním hokeji. 

Jako příklad můžeme uvést studii Michaud-Paquette et all. (2011), ve které se prokazuje 

lepší stabilita jako signifikantní hodnota vůči přesnosti střelby. Neeld (2018) konstatuje, 

že mobilita a rozsah pohybu je obecně faktor, který má pozitivní vliv na rychlost bruslení.  

1.5 Testování a diagnostika  

Diagnostika sama o sobě v ledním hokeji slouží zejména pro kontrolu trénovanosti. 

Jedním z prvních, kdo v České republice testování využíval byl Stanislav Nejedlý, 

od kterého testovací baterii později převzal samotný hokejový svaz, který přidal 

své invence. Od té doby jsou ligová mužstva povinna testovat své svěřence každoročně. 

V následujících kapitolách, zejména 1.5.2 a 1.5.3, bude rozebráno testování,  

a to jak mimo ledovou plochu (off-ice), tak na ni (on-ice). 

1.5.1 Testování v ledním hokeji 

K současnému testování se nejčastěji využívají zátěžové testy. Jsou vybírány podle 

potřeby a významu, na který je potřeba se zaměřit. Využití mohou být různá,  

a to od poskytování zpětné vazby hráčům, dopomoc při výběru talentů, pedagogické 
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účely, plánování tréninkového programu, zjišťování trénovanosti hráčů, ať aktuální nebo 

dlouhodobé atd. Při selekci testových položek je důležité věnovat pozornost reliabilitě  

(= spolehlivost) a validitě (= platnost). Dále se dbá na objektivitu, citlivost testu 

a specifičnost (Psotta, 2006). 

 Nightingale et al. (2013) ve své studii hovoří, že je velmi těžké stanovit vhodnou 

baterii testů, protože hokej vyžaduje velkou komplexnost. Nicméně testování na ledě 

nebo mimo led, je v ledním hokeji důležité (Leone et al., 2007; Durocher et al., 2010). 

Například testová baterie NHL Draft Combine slouží k tomu, aby si kluby udělaly 

o hráčích představu mj. ohledně jejich trénovanosti. Nicméně neprověří samotnou 

výkonnost (Vescovi et al., 2006; Green et al., 2006; Burr et al., 2007; Durocher et al., 

2008). NHL Draft Combine má výpovědní hodnotu o kondiční úrovni, genetickém 

a fyziologickém potenciálu zvyšovat výkonnost, nasazení, píli a dalších kvalitách  

(Janek, 2018).  

1.5.2 Off-ice testování v ledním hokeji 

Podle Blahuše (1996) souvisí užití testů mimo led s prokázanou vědomostí se spojováním 

selektovaných schopností. Ty jsou charakterizovány jako latentní proměnné asociující 

s měřenými motorickými vlastnostmi síly, rychlosti, vytrvalosti a pohyblivosti.  

Jejich vyšší opakovatelnost do projevu během utkání je propojována s dosáhnutím lepších 

výsledků při provádění dovedností. Vykonané dovednosti jsou poté například rychlejší 

či stabilnější s vyšší produkcí silového projevu. Tyto skryté proměnné jsou asociovány 

s využitím motorických testů. U těchto testů je důležité znát úroveň validity určenou 

ke specifické pohybové aktivitě. Měkota s Blahušem (1983) dále zmiňují ve své práci, 

že nepřímé parametry se tak zapojují k získání informací prediktorů pro tyto specifické 

činnosti.  

 Rychlost bruslení vyžaduje sílu dolních končetin v horizontálním a vertikálním 

směru. Sílu v horizontálním směru replikují skokové testové položky (skok daleký z místa 

atp.) Naopak síle ve vertikálním je více odpovídá běžecký sprint nebo skokové položky 

jako je Squat Jump, Countermovement Jump atp. (Farlinger et al., 2007). Behm et al. 

(2005) poukazuje na signifikantní vztah mezi sprintem na 40 yardů off-ice a maximální 

rychlostí bruslení na ledě u mužů. V ženském hokeji Bracko a George (2001) upozorňují 

na výsledné hodnoty s těsným vztahem (r = 0,72), které Behm et al. (2005) nepřímo 

potvrzuje za použití stejné testové baterie. 
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Na signifikantní vztah odkazují Farlinger et al. (2007), kde autoři hodnotí Broad 

Jump test ve srovnání s rychlostí na 30 m na ledové ploše (r = -0,74) u hráčů ledního 

hokeje ve věku 15-17 let. Broad Jump také hodnotí Triplett et al. (2018) v kombinaci 

s anaerobní bruslařskou vytrvalostí, kteří stvrzují výskyt signifikantního vztahu  

ve své studii (r = -0,57). Delishe-Houde et al. (2018) jsou názoru, že výkon v Broad Jump 

testu ovlivňuje průměrný čas strávený na ledě v utkání (r = 0,49). Norští autoři Haukali 

a Tjelta (2015) vychází ze sledování výkonu v pětiskoku v kombinaci rychlosti bruslení 

na 36 m a agility bruslením s výbušností dolních končetin, kde se hodnotí výsledná data 

jako statisticky významná (r = 0,81). Mascaro et al. (1992) svou studií podporují 

korelační vztah u testu vertikálního výskoku ve vztahu s rychlostí bruslení na 54,9 m. 

Nicméně jejich výzkumný vzorek tvořilo 9 hráčů, a tak to prezentují jako jeden z limitů 

své studie. Ve studii Power et al. (2012) se vertikální skok také ukazuje jako korelující 

ve vztahu s testem opakovaných bruslařských sprintů (r = 0.86). Autoři Krause et al. 

(2012) konstatují všechny vertikální a horizontální testy, které využívají ve své studii, 

jako silné prediktory k rychlosti bruslení (r = -0,4 až -0,58). 

S ohledem na oblast testování zaměřenou na anaerobní výkonnost existuje mnoho 

přístupů. Buchheit et al. (2011) testují skrze on-ice „intermittent endurance test“ 

na vzdálenost 40 m s 15 s pasivním odpočinkem. Z výsledků vyplývá, že tento test může 

být dále použitelný díky své dobré reliabilitě. Nejčastěji se využívá Wingate test, 

který zobrazuje parametry jako maximální anaerobní výkon, anaerobní kapacitu, index 

únavy atd. Power et al. (2012) sledují hodnoty Wingate testu ve vztahu s opakovanými 

bruslařské sprinty, kde se ukázaly tyto hodnoty ve srovnání mezi sebou jako signifikantní 

(r = 0,86). Jako silný prediktor se prokazuje také maximální anaerobní výkon 

vůči rychlosti bruslení na 44,8 m (r = -0,53). Výzkumný vzorek byl tvořen z hráčů z elitní 

americké univerzitní soutěže NCAA (Janot et al., 2015). Podobně se podle Potteigera  

et al. (2010) ukazuje jako významný prediktor maximální anaerobní výkon vůči testu 

rychlosti bruslení na 54 m (r = -0,43). V modifikovaném Wingate testu na 15 s u elitních 

hráčů (věk 15-17 let) Kruisselbrink a Fowles (2007) prokazují signifikantní vztah 

s rychlostí bruslení na 30 m korelačním koeficientem r = -0,73.  

Aerobní vytrvalost je nejčastěji hodnocena testem VO2max. Ve většině případů 

se test uskutečňuje na bicyklovém ergometru nebo na běžeckém pásu.  Na signifikantní 

korelaci ve vztahu aerobní kapacity a vytrvalostního bruslení (r = -0,58) na ledě (6x 89 m) 
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poukazují autoři Stanula et al. (2014). O dalším prediktoru k akcelerační rychlosti 

na 6,1 m hovoří ve své studii Gilenstam et al. (2011) zmiňující absolutní hodnotu VO2max. 

Několik studií kritizuje off-ice testovací baterie, protože z hlediska biomechaniky 

se pohybové vzorce neshodují s pohybem na ledové ploše (Behm et al., 2005). Existují 

však testy s biomechanickými podobnostmi, které jsou ekvivalentní k on-ice testům. 

Durocher et al. (2010) konstatují ve své studii skrze bicyklovou ergometrii, že hodnoty 

VO2max a laktátu nejsou přesnými prediktory jako u jimi využitého „Graded Skating 

Testu“1. Jinými slovy z výsledků měření Durocherovi et al. (2010) studie vyplývá, 

že hodnoty (VO2max a hladina laktátu) 2 v off-ice prostředí nejsou adekvátními prediktory 

z hlediska zatížení k on-ice hodnotám. Také další testující položky, které jsou bližší svým 

pohybovým vzorcem bruslení z hlediska biomechaniky, nenacházejí tak významné 

korelující vztahy mezi testy. Koepp a Janot (2008) potvrdili stejné výsledky ve výkonu 

VO2max na běžeckém páse jako Knouse et al. (2005). Hodnoty z testování poukazují na to, 

že výkon VO2max na běžeckém pásu byl u subjektů značně vyšší (o 6 ml*kg-1*min-1), 

než výkon na bruslařském pásu.  

Podle Durochera et al. (2010) je hned několik důvodů pro variační rozpětí dat. 

Jedním z hlavních je, že off-ice testy nevyžadují práci stejných svalů jako je tomu 

při jízdě na bruslích. S ohledem na testové protokoly, které zahrnují skoky jak vertikální, 

tak horizontální se Matthews et al. (2010) shodují s názorem Durochera et al. (2010). 

Ve své studii doplňují informaci z hlediska biomechaniky, která hovoří o tom, že bruslení 

může být zprostředkováno stejnými silovými základy jako testované skokové položky. 

Nicméně se i tak se pořád jedná o jiný pohybový vzorec. 

Ani Wingate test na cyklistickém trenažéru nesjednocuje výsledná data  

do jedné skupiny. Některé studie zobrazují korelace mezi maximální rychlostí bruslení 

a maximálním anaerobním výkonem (Farlinger et al., 2007; Potteiger et al., 2010). 

Další tvrdí opak (Durocher, 2010). Z toho plyne, že tento způsob testování dosud nebyl 

plně validován (Nightingale, 2013).  

 

1 Detailně popsán v Durocher et al., 2008a, 2008b. 

2 Hladina laktátu v krvi on-ice (85,9 %) versus hladina laktátu off-ice (69,7 %) v procentech k VO2max. 
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Testování off-ice v prostředí ledního hokeje v České republice se skládá 

jak ze skoků horizontálních (Broad Jump) a vertikálních (Squat Jump, Countermovement 

Jump), tak cyklistického trenažéru a dalších položek.  

Testovací baterie off-ice – využívána pro dorosteneckou kategorii od Českého 
hokeje (Český hokej, 2020): 

- 1500 m – test aerobní vytrvalosti, 

- pětiskok – test explozivní síly dolních končetin, 

- Illinois Agility test – rychlostně obratnostní test, 

- Illinois Agility test s hokejkou a míčkem – rychlostně obratnostní test s vedením míčku. 

Testová baterie je doplněna laboratorním vyšetřením a testy od UK FTVS: 

- hodnocení biologického věku, 

- somatotyp dle metody Heath – Carter (1967, 1990, 2002), 

- vertikální výskok (Squat Jump, Countermovement Jump) – test výbušnosti dolních 

končetin, 

- Sit and Reach test – test flexibility, 

- shyby nadhmatem (maximální počet opakování) – silová vytrvalost, 

- Wingate test (30 s) – test anaerobní vytrvalosti, 

- VO2max test na bicyklovém ergometru – test aerobní vytrvalosti. 

Testová baterie off-ice testů využívána na NHL Combine (NHL, 2020): 

- síla stisku pomocí dynamometru, 

- VO2max test na bicyklovém ergometru, 

- Broad Jump – test explozivní síly dolních končetin, 

- vertikální výskoky pomocí AccuPower Dual Force Plate Systém, 

- Pro-Agility – rychlostní obratnostní test (5 m–10 m–5 m), 

- benchpress s 80% tělesné hmotnosti v daném tempu (25 úderů za minutu), 

- shyby nadhmatem (maximální počet opakování) – silová vytrvalost, 

- Wingate test (30 s) – test anaerobní vytrvalosti. 
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1.5.3 On-ice testování v ledním hokeji 

Testování prováděné v přirozeném prostředí pro lední hokej, tedy na ledové ploše, 

je jednoznačně bližší výkonu v ledním hokeji než testování v tělocvičně, laboratoři  

či na jiném místě. Ačkoli existují jisté limity testování na ledě, tak tento způsob odhaluje 

potřebné informace pro kondiční trenéry apod., kteří s nimi dále pracují (Nightingale 

et al., 2013). Testy prováděné na ledové ploše navazují přímo na testování mimo led. 

Spojují tak úroveň mezi produkcí pohybových schopností na ledě a mimo led. Obsahem 

těchto testů jsou především činnosti odvozené z individuálních činností jednotlivce (hráče 

ledního hokeje). Výstupem jsou poté informace, ze kterých si lze vytvořit představu 

o předpokladech hokejistů pro jejich herní výkon (Nightingale et al., 2013). 

 Vzhledem k možnostem, které ledová plocha poskytuje, se velice často využívá 

měření rychlosti bruslení v přímé jízdě. Testy se od sebe odlišují pouze ve vzdálenostech 

a způsobu zahájení měření. Způsob zahájení měření lze rozdělit na start ze statické pozice 

(záleží na hráči jakou zvolí jako optimální) nebo start z jízdy, kdy hráč míjí měřicí 

fotobuňky již v plné rychlosti. Z rešerše literatury se podařilo najít pouze jeden test, 

který odpovídá měření přímé rychlosti bruslení z plné rychlosti hokejisty. Takzvaný 

Flying Top Speed test měřeny na vzdálenost 15,2 m za podmínek, při kterých má 

hokejista možnost na neměřeném úseku před fotobuňkami dosáhnout maximální rychlosti 

a tu ideálně udržet v měřeném prostoru. Metoda je reflektována ve studiích autorů 

Gilenstam et al. (2011), Janot et al. (2013). Janot et al. (2015) a Bond et al. (2018).  

Tato metoda se zdá jako vhodná, pokud se zajímáme o výslednou rychlost či čas  

bez okolních vlivů jako jsou technika startu a akcelerační rychlost každého subjektu. 

Start ze statické pozice je nejčastěji prováděn na vzdálenost 30 m a 35 m  

jako tzv. Skating Speed test (Brocherie et al., 2005; Roczniok et al., 2016a/b; Allisse 

et al., 2017). Nejkratší variantou je test na 6,1 m, který je zaměřený na akceleraci. 

Jedná se o Acceleration test, který využívají ve své studii autoři Gilenstam et al. (2011), 

Janot et al. (2013), Janot et al. (2015) a Peterson et al. (2015b). Delší variantu na 48 m, 

opět tzv. Skating Speed test, lze nalézt ve studiích Bracko a George (2001), Janot et al. 

(2013), Janot et al. (2015), Runner et al. (2016). Jedná se o spojení akceleračního testu 

na 6 m s testem zaměřeným na rychlost bruslení v přímé jízdě na 40 m, které autoři 

Farlinger et al. (2007), Farlinger et al. (2008), Krause et al. (2012) používají  

ve svých pracích. Nejdelší test implementují do své studie Mascaro et al. (1992), 

kteří měřili rychlost přímého bruslení na vzdálenosti 54,9 m.  
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Oblast agility nabízí z rešerše studií (Bracko et al., 2001; Geithner et al., 2006; 

Farlinger et al., 2007; Filenstam et al., 2011; Haukali et al., 2015; Henriksson et al., 2016) 

možnost využití S-Cornering Agility testu (obrázek 1.5-1). Autoři na tomto testu 

demonstrují úroveň bruslařských dovedností se změnami směru jízdy v čase. 

 

Obrázek 1.5-1 S-Cornering Agility test in Bracko a George (2001), upraveno pro potřeby 

DP. 
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Další možností jak monitorovat agility je Illinois Agility test (obrázek 1.5-2). 

Prvně byla vytvořena verze pro off-ice prostředí (Getchell, 1979), kdy hráč dráhu 

probíhal. Poté byl zařazen hokejovou asociací Hockey Canada do příručky na rozvoj 

hráče ledního hokeje (Hockey Canada, 1999 in Schwesig et al., 2017). Tento test nabízí 

několik možností, jak ho lze absolvovat: s hokejovou holí a kotoučem, hokejovou holí 

a míčkem a bez hokejové hole a kotouče/míčku. 

 

Obrázek 1.5-2 Schéma Illinois Agility testu (Foulis et al., 2015). 

Pro zjištění úrovně vytrvalostních schopností se nejčastěji využívá testu 

nazvaného Repeated Skate Sprint test. Byl poprvé implementován skupinou autorů Reed 

et al. (1980). Tento test s agregovanými modifikacemi ke zjištění vytrvalostních 

schopností používají také autoři Bracko et al. (2001), Potteiger et al. (2010), Stanula et al. 

(2014), Janot et al. (2015), Peterson et al. (2015a), Henriksson et al. (2016) a Boucher 

et al. (2017) ve svých studiích. Jedná se o test se startem ze statické pozice na 54 m 

se zastavením a jízdou na 35 m zpět. Dráhu vykoná hráč 6x za sebou s 30 s pauzou.  
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Testovací baterie on-ice – využívána pro dorosteneckou kategorii od Českého hokeje 

(Český hokej, 2020): 

- Illinois Agility test bez kotouče – rychlostně obratnostní test, 

- Illinois Agility test s kotoučem – rychlostně obratnostní test s vedením kotouče, 

- 6 x 54 m test.  

 

Testovací baterie on-ice – doporučená autory Nightingale et al. (2013): 

- 6,1 m Acceleration Test – test zaměřený na akcelerační rychlost, 

- 35 m Skating Speed Test – test zaměřený na rychlost přímého bruslení, 

- S-Cornering Agility Test – test zaměřený na obratnostní bruslení, 

- 30-15 Intermittent test – anaerobní test na ledové ploše. 

S ohledem na potřeby této diplomové práce byly popsány ty testy, které jsou 

v hokejovém prostředí nejpoužívanější. Navzdory tomu, že existuje několik testů 

určených na ledovou plochu, tak jen malý výčet z nich je validní. Toto tvrzení podporuje 

fakt, že při řadě z nich dochází k manipulaci s kotoučem. 
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2 Cíl, hypotézy a úkoly práce  

2.1 Cíl práce 

Cílem práce bylo zjistit, zdali naměřené výsledky v off-ice testové baterii je možné využít 

jako signifikantní prediktory pro výkon v on-ice Illinois Agility testu u hráčů 

z dorostenecké kategorie nejvyšší české soutěže ledního hokeje. 

2.2 Úkoly práce 

1. Zpracovat rešerši dostupných zdrojů k dané tématice, nastudovat teorii 

somatometrie a postupů při stanovování somatotypu, hodnocení biologického 

věku. 

2. Zapůjčit fotobuňky od katedry sportovních her UK FTVS a nastudovat jejich 

použití v praxi. 

3. Podat žádost k etické komisi UK FTVS. 

4. Realizovat měření vybraných antropometrických parametrů a vybraných off-ice 

a on-ice testů ve dvou hokejových klubech hrající nejvyšší českou soutěž 

v dorostenecké kategorii (HC Rytíři Kladno; HC Sparta Praha). 

5. Vyhodnotit jednotlivé somatické charakteristiky a testové výsledky obou týmů. 

6. Statisticky zpracovat výsledky, graficky vyhodnotit a stanovit závěry. 

2.3 Výzkumné otázky 

o Budou výsledky z off-ice testů signifikantními prediktory pro výkon v on-ice 

Illinois Agility testu? 

o Který z off-ice testů bude nejvýznamnějším ukazatelem výkonu v Illinois Agility 

testu na ledové ploše? 

o Bude mezomorfní komponenta významným ukazatelem pro výsledek v on-ice 

Illinois Agility testu? 

o Budou se významně lišit výkony v on-ice Illinois Agility testu mezi útočníky  

a obránci? 
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2.4 Hypotézy práce 

Po zanalyzování dostupné odborné literatury a nabytí poznatků byly stanoveny 

následující hypotézy.  

H1: Předpokládá se, že výkon v on-ice Illinois Agility testu bude významně závislý  

na herním postu. Útočníci budou v porovnání s obránci dosahovat významně lepších 

výkonů. 

H2: Předpokládá se, že mezomorfní a endomorfní komponenty somatotypu budou 

významnými prediktory pro výkon v on-ice Illinois Agility testech. 

H3: Předpokládá se, že nejvýznamnějším prediktorem on-ice Illinois Agility testu 

s kotoučem bude off-ice Illinois Agility test, jakožto test s podobným motorickým 

vzorcem pohybu. 

H4: Předpokládá se, že výkony v off-ice testech vertikálních výskoků, budou 

významnými prediktory pro výkon v on-ice Illinois Agility testech. 
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3 Metodika práce 

3.1 Charakteristika souboru  

Celkový počet probandů, kteří tvořili výzkumný soubor, byl n = 26 hráčů ledního hokeje 

z nejvyšší české dorostenecké soutěže. Vzorek se skládal z 18 útočníků a 8 obránců 

ve věku x̅ = 14,88 roku. Průměrná výška byla 176,1 cm a průměrná hmotnost 65,9 kg 

(viz tabulka 3). Výzkumný soubor byl vybrán metodou záměrného výběru, jenž je 

charakterizován podle některých autorů jako výběr dle dostupnosti (Hendl, 2008). 

Při výběru se vycházelo z celistvého seznamu mužstev participujících v nejvyšší české 

dorostenecké soutěži, který je dostupný na webových stránkách Českého hokeje. Nejprve 

byly zvoleny tři logisticky nejbližší mužstva (dvě v hlavním městě Praze a jedno 

v Kladně). Později během plánování dat uskutečnění testování jeden z týmů odmítl účast. 

Z časového důvodu nebylo náhradní mužstvo vyhledáno. Výzkum byl odsouhlasen 

Etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pod jednacím 

číslem 244/2018. 

Výzkumu se zúčastnili pouze ti hráči mladší 18let, kteří doložili informovaný 

souhlas podepsaný zákonnými zástupci. Všichni byli před realizací testování obeznámení 

s průběhem realizace měření. V práci nejsou uvedena u dat žádná jména ani iniciály. 

Veškeré hodnoty jsou v této práci anonymní. 

Tabulka 3: Základní charakteristika probandů 

Probandi n = 26 Kalendářní věk Tělesná výška Tělesná hmotnost 

x̅ ± SD 14,88 ± 057 176,1 ± 7,27 65,9 ± 10,63 

VR 1,90 29,50 48,60 

Min 13,98 160,00 37,00 

Max 15,88 176,50 85,6 

Medián 14,82 178 64,75 

Vysvětlivky: x̅ = průměr; SD = směrodatná odchylka; VR = variační rozpětí;  

Min = minimální hodnota; Max = maximální hodnota 
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3.2 Metody získávání údajů 

Zjišťování dat (antropometrická, somatotyp, vybrané off-ice a on-ice testy) proběhlo 

ve dvou mužstvech (n = 26) z nejvyšší české soutěže ledního hokeje v dorostenecké 

kategorii. Testové položky byly naměřeny ve stejném pořadí v obou případech.  

Nejprve byli probandi informováni o průběhu testovacího dne (pravidla a pořadí testů). 

První měření bylo antropometrické a somatické, poté proběhlo rozcvičení pod vedením 

autora této diplomové práce. 

Poté, co byli hráči dostatečně rozcvičeni, následovalo testování v tomto pořadí: 

- Squat Jump, Countermovement Jump a Free Arm Countermovement Jump 

za využití přístroje Optojump (Microgate, Bolzano, Italy), 

- shyby, 

- flexibilita Sit and Reach, 

- Illinois Agility test s míčkem. 

Po testech mimo ledovou plochu následovali testy na ledové ploše: 

- Illinois Agility test bez kotouče, 

- Illinois Agility test s kotoučem. 

Jednotlivci měli mezi opakováními jak v off-ice, tak on-ice testu minimálně 

5 minut pauzu. Pro zajištění minimální chybovosti z hlediska opotřebování ledové plochy 

a časové náročnosti, bylo před měřením připraveno 10 stanovišť, kde byly připravené 

dráhy pro měření Illinois Agility test. 

3.2.1 Antropometrické údaje  

Antropometrická data vybraného vzorku byly po dohodě s jednotlivými mužstvy osobně 

naměřena na zimním stadionu HC Sparta Praha dne 7. ledna 2020 a v Kladně 

dne 14. ledna 2020. 

 Ke naměření určených parametrů byly využity tyto antropometrické nástroje: 

výškoměr A-216, digitální váha, torakometr, krejčovský metr a harpenden kaliper. 

Tělesná výška byla zaokrouhlována na 0,1 cm; tělesná hmotnost na 0,1 kg; obvody paže 

a lýtka na 0,1 cm; biepikondylární šířky na 0,5 mm; kožní řasy na 0,1 mm.  

Všechny parametry byly měřeny na pravé strany těla. 
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 Pro určení somatotypu podle Heath a Carter (1990) byly použity následující 

antropometrické údaje: tělesná výška, tělesná hmotnost, tricipitální kožní řasa, 

subskapulární kožní řasa, mediální lýtková kožní řasa, biepikondylární šířka humeru, 

biepikondylární šířka femuru, obvod paže, obvod lýtka. Následující popis je převzat 

z Carter a Heath (1990). Další podrobnosti jsou uvedeny v Ross a Marfell-Jones (1991); 

Carter (1996); Ross, Carr a Carter (1999); Duquet a Carter (2001); ISAK Manual (2001). 

- Tělesná výška (cm) – zjišťována výškoměrem A-216. Dotyčná osoba stojí 

ve spatném stoji ve vzpřímení u svislé zdi. Dotýkají se záda, hýždě a pata. Hlava 

se nachází v rovnovážné poloze, což poznáme podle horních okrajů obou uší 

a dolním okrajem očnic. Zmíněná rovina musí být vodorovná. Výškoměr je nastaven 

kolmo k zemi. 

- Tělesná hmotnost (kg) – měřená osoba má na sobě minimální množství oblečení 

a stojí ve středu váhy (digitální váha se musí nacházet na tvrdém podkladu). 

Zaokrouhlujeme čísla na nejbližší desetinu kilogramu. 

- Tricipitální řasa (mm) – subjekt uvolní paži v anatomické poloze. Kožní řasu 

chytneme odzadu paže v polovině mezi acromionem a olecranonem. 

- Supraspinální kožní řasa (mm) – kožní řasu chytneme od dolního úhlu lopatky 

ve směru šikmo dolů a laterálně pod úhlem 45°. 

- Mediální lýková kožní řasa (mm) – chytneme vertikálně na mediální straně lýtka 

v úrovni největšího obvodu. 

- Biepikondylární šířka humeru (cm) – jedná se o šířku mezi laterálním a mediálním 

epikondylem humeru při flexi v ramenním a loketním kloubu 90°. Torakometr 

umisťujeme tak, aby přibližně protínal úhel loktu. Pevně přitlačujeme, abychom 

dostali podkožní hmotu. 

- Biepikondylární šířka femuru (cm) – měřený subjekt v pozici v sedě s kolenem 

svírající pravý úhel (90°). Sledujeme a měříme největší vzdálenost mezi laterálním 

a mediálním epikondylem femuru s pevným tlakem na torakometr. 

- Obvod paže (cm) – měřená osoba s 90° flexí v ramenním kloubu a 45° flexí 

v loketním kloubu maximálně kontrahuje flexory a extenzory. Měříme v největším 

možném obvodu. 
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- Obvod lýtka (cm) – subjekt se nachází v poloze mírného rozkročného stoje. 

Měříme v místě největšího možného obvodu (Rybársky, 2018). 

Tzv. Frame index byl vypočítán z šířky epikondylu humeru a femuru. Je to podíl šířky 

epikondylu v milimetrech a tělesné výšky v metrech (Frisancho, 1990). 

3.2.2 Testování vybraných off-ice testů 

Testování bylo započato sérií vertikálních skokových testů v kombinaci s přístrojem 

Optojump (Microgate, Bolzano, Italy). Celkový počet skoků, které probandi provedli, 

bylo 6. U všech těchto typů výskoků byl kladen důraz na propnutá kolena ve výskoku. 

Dále pak Illinois Agility test, který byl měřen fotobuňkami (Brower, Timing Systems, 

Draper, UT, USA). 

Squat Jump – subjekt, který je testován, má ruce v bok. Začíná se vedeným pohybem 

dostávat do pozice pokrčených kolen. Na laterální štěrbinu umisťujeme úhelník, který 

nám vypomáhá snadněji rozpoznat polohu, kdy subjekt dosáhne 90° v kolenou a rameni 

u velkého chocholíku. Poté následuje instrukce „stop“. Ihned nato odstraňujeme úhelník 

a přikazujeme dotyčnému subjektu povel „hop“. Po výskoku má subjekt cca 2–5 s pauzu 

a pokus se opakuje. Úkolem je provedení co nejvyššího výskoku bez protipohybu dolních 

končetin. Horní končetiny musí zůstat celou dobu během provedení v bok. 

Tímto způsobem jsme opakovali 3 pokusy, kdy jsme zaznamenávali vždy ten nejlepší 

výkon. 

 
Obrázek 3.2-1 Názorná ukázka testu squat Jump (Perform-Better, 2020). 
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Countermovement Jump – subjekt výzkumu má obdobně jako u Squat Jump ruce v bok. 

Liší se oproti prvnímu typu výskoku výchozí polohou, kdy testovaný začíná z přípravné 

polohy, do které musí být nastaven examinátorem. U Countermovement Jump je výchozí 

poloha ve stoje a examinand začíná pohybovou činnost na svůj popud. Jedná se o skok 

s protipohybem dolních končetin, kdy horní končetiny musí zůstat ve stejné pozici 

po celou dobu provedení. Úkolem opět zůstává nejvyšší možný výskok. Všechny námi 

testované subjekty absolvovaly dva pokusy, z kterých jsme zapisovali lepší výsledek. 

Obrázek 3.2-2 Názorná ukázka testu Countermovement Jump (RF Elitidrottsstöd 

Bosön, 2016). 

Free Arm Countermovement Jump – zkoumaný subjekt provádí obdobný výskok 

jak u Countermovement Jump s tím rozdílem, že má ruce v předpažení nebo ve vzpažení, 

záleží na examinandovi. Úkol je dosáhnout nejvyššího možného výskoku s protipohybem 

dolních končetin. Horní končetiny nejsou fixovány v bok, ale provádí paralelní švih 

při snižování těžiště. Měřený pokus byl u našich probandů pouze jeden.  

Obrázek 3.2-3 Názorná ukázka testu Free Arm Countermovement Jump (Mike Mitchell 

Prospect, 2011). 
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Shyby nadhmatem – examinand má za úkol vykonat maximální možný počet opakování 

shybů nadhmatem na hrazdě bez přestání (bez seskočení a vrácení se zpět). Jako platný 

shyb jsme počítali, když subjekt z pozice visu na natažených rukou překonal bradou 

hranici hrazdy. 

Obrázek 3.2-4 Názorná ukázka testu Shyby nadhmatem (ISM, 2019). 

Sit and Reach test – výchozí pozice subjektu je z polohy v sedě, s oporou zad o zeď 

a nataženými dolními končetinami. Speciálně připravenou lavici Sit and Reach 

examinátor nastaví podle probanda, tak aby byla na dosah špiček prstů ruky za stálé opory 

ramen o zeď. Examinand zahajuje svůj úkon s úsilím, co nejdelšího dosahu rukou 

po lavici Sit and Reach. Examinátor se soustředí na kontrolu propnutých dolních 

končetin. Ze dvou provedených pokusů každého probanda jsme započítali lepší z pokusů. 

 

Obrázek 3.2-5 Názorná ukázka testu Sit and Reach (Sport Fitness Advisor, 2015). 
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Off-ice Illinois Agility test s míčkem – subjektovým úkolem je proběhnutí speciální 

dráhy (viz Obrázek 2.3-6) s hokejovou holí a míčkem za nejkratší možný čas. Během 

testování měli probandi možnost využít vlastní hokejovou hůl. Fotobuňky (Brower, 

Timing Systems, Draper, UT, USA) jsme situovali na startovní a cílovou čáru. 

Examinand začíná pohybovou činnost ze statické pozice s hokejovou holí a míčkem u ní. 

Examinátor hlídal, zdali hráč správně probíhá skrze fotobuňky (Brower, Timing Systems, 

Draper, UT, USA), aby byl čas správně naměřen. Všichni testovaní podstoupili 

dva pokusy, ze kterých byl vybrán lepší zaznamenaný výsledek.  

 

Obrázek 3.2-6 Názorná ukázka testu Off-ice Illinois Agility test s míčkem (Foulis et. al., 

2015). 

3.2.3 Testování vybraných on-ice testů 

Po splnění první části off-ice testů se všichni probandi odebrali do šaten, kde se převlékli 

do vlastní hokejové výstroje. Před zahájením testování na ledové ploše bylo rozestavěno 

10 drah na on-ice Illinois Agility testy s cílem zamezit opotřebení ledové plochy  

a tím zkreslení výsledku způsobeného chybovostí kontaktu s nerovným povrchem 

a následným omezením pohybové vzorce. Nadbytečný prostor na ledové ploše byl využit 

k zajištěnému programu trenéry, aby probandi byli stále zahřátí a neprováděli testování 

ve stavu, který by neodpovídal připravenosti. Prvních 5 stanovišť sloužilo k testování 

Illinois Agility bez kotouče, dalších 5 drah bylo vyčleněno na tentýž test s kotoučem. 

Výměna stanovišť probíhala po viditelném opotřebení ledové plochy a v závislosti 

na počtu hráčů. 
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On-ice Illinois Agility test bez kotouče – úkolem je projet vyznačenou dráhu kužely 

v nejkratším možném čase (Obrázek 2.3-6). Fotobuňky (Brower, Timing Systems, 

Draper, UT, USA) byly situovány na startovní a cílové pomyslné čáře. Probandi začínali 

ze statické výchozí pozice. Probandi si počátek testu startovali pohybem skrze fotobuňky 

(Brower, Timing Systems, Draper, UT, USA). Všichni probandi absolvovali dva pokusy, 

ze kterých byl zaevidován lepší čas. 

On-ice Illinois Agility test s kotoučem – úkolem subjektů je projet dráhu (Obrázek 2.3-

6) v nejkratším možném čase s vedením kotouče s použitím vlastní hokejové hole. 

Fotobuňky (Brower, Timing Systems, Draper, UT, USA) byly situovány na startovní 

a cílové pomyslné čáře. Probandi si počátek testu startovali pohybem skrze fotobuňky 

(Brower, Timing Systems, Draper, UT, USA). Všichni probandi absolvovali dva pokusy, 

ze kterých byl zaevidován lepší čas. 

3.3 Metody zpracování dat 

Naměřená data byla přepsána z tištěných protokolů do elektronické podoby za využití 

programu Microsoft Excel 2020 (Microsoft Corporation, USA). Dále byl zmíněný 

program využit ke zpracování dat, a to zejména pro statistický soubor. 

 Pro uskutečnění vybraných statistických přístupů bylo potřeba zjistit normalitu 

naměřených dat ve sledovaném vzorku < 50 probandů (Masscy Jr., 1951; Jarque a Bera, 

1987). Ve všech případech, kde se hodnotily proměnné, nebyla normalita dat zamítnuta. 

K hodnocení byl využit Kolmogorov-Smirnov test a D’Agostino-test. 

 Pro analýzu dat byly použity následující statistické postupy: 

- Aritmetický průměr (x̅) 

Aritmetický průměr vyjadřuje součet všech naměřených hodnot vydělený jejich 

počtem. 
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- Medián (Me) 

Tvoří prostřední hodnotu souboru, v kterém jsou data seřazené podle velikosti 

od nejmenší po největší hodnotu. Pokud nastane situace, kdy se pracuje se sudým 

počtem hodnot, tak se vypočte medián jako aritmetický průměr z dvou středních 

hodnot (jedná se o hodnoty na pozici n/2 a n/2 + 1). 

 

- Variační rozpětí (Vr) 

Počítá jen s dvěma extrémními hodnotami (maximum a minimum). Charakterizuje 

se jako obecný indikátor variability. Platí zde lineární závislost – s rostoucím 

rozpětím se zvětšuje i rozptýlenost.  

 

Vr = xmax - xmin 

 

- Rozptyl (s2; variance) 

Podíl součtu kvadratických odchylek výsledků od průměru. 

 

 

- Směrodatná odchylka (s) 

Je druhou odmocninou podílu součtu kvadratických odchylek výsledků od průměru 

(odmocnina rozptylu). Vypočítá se jako druhá odmocnina z rozptylu, respektive 

druhá odmocnina z aritmetického průměru čtverců odchylek hodnot znaku 

od aritmetického průměru. 

S = √s2 
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- Frame Index  

Pomocí frame indexu byly upraveny kostní rozměry na relativní hodnoty vztahující 

se k tělesné výšce kvůli analýze a porovnání dat kostních parametrů. Pro výpočet 

frame indexu byl využit vzorec podle Frisancho (1990): 

 

Frame Index = (kostní rozměr (cm) / tělesná výška (cm)) * 100 

 

- Aspin-Welchův dvouvýběrový T-test 

Aby mohlo dojít ke zhodnocení míry odlišnosti jednotlivých parametrů 

(antropometrie, off-ice a on-ice testů s ohledem na herní posty), musel být využit 

Aspin-Welchův dvouvýběrový T-test (Algina, 2005), který zohledňuje nerovnost 

rozptylů výsledků. 

 

 

- Effect Size (ES) 

Zároveň se statistickou významností byla sledována klinická významnost, tzv. Effect 

size. Bylo tak rozhodnuto z důvodu výběru tohoto výzkumného souboru – záměrný 

výběr – a taktéž z důvodu malé četnosti testovaných probandů.  

 

- Hedges`g 

Při použití dvouvýběrového T-testu byl využit ES koeficient Hedgesovo g 

(Rosenthal a Rosnow, 1991) s interpretací < 0,20 malý efekt; 0,21 – 0,50 střední 

efekt; 0,5 < velký efekt (Cohen, 1988; Lenhard a Lenhard, 2016). 

 



 49 

 

Kdy je s* podmíněno směrodatnou odchylkou vypočítané takto: 

 

 

 

- Pearsonův korelační koeficient 

Na výsledky on-ice testů a vybrané proměnné byl použit Pearsonův korelační 

koeficient kvůli hodnocení těsnosti vztahů mezi výsledky. Rozsah klinické 

průkaznosti, jako Effect size byla prokázána skrze koeficient determinace R2. 

 

 

- Vícenásobná regresní analýza  

Vícenásobná regresní analýza byla využita na odhadnutí úrovně účinku zvolených 

off-ice testovacích položek a antropomotorických kritérií na výsledky on-ice Illinois 

Agility bez kotouče a s kotoučem. V regresním modelu byly antropomotorická 

kritéria a vybrané off-ice testy prediktory a on-ice testy představovali prediktanty. 

Hodnotila se významnost modelu podle výsledků statistické významnosti p < 0,05 

a adjustovaného R2 (Česák, 2010). 
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4 Výsledky práce 

V následující kapitole budou předloženy výsledky měření a testování. Výsledky jsou 

rozděleny na tři části, které se budou postupně věnovat deskriptivní statistice 

z antropometrie a z off-ice a on-ice testů. Výsledky jsou hodnoceny na úrovni herního 

postu hráčů.  

Druhá část se zaměřovala na korelační vztah on-ice testů s antropometrickými 

parametry a on-ice testy s off-ice testy. S ohledem na velikost výzkumného souboru bylo 

rozhodnuto v této části nezohledňovat výsledky vůči hernímu postu hráčů.  

V poslední, třetí části se prezentují výsledky regresních modelů.  

Výsledky jsou uvedeny v kontextu s definovaným cílem a výzkumnými hypotézami 

diplomové práce.  

  



 51 

 

4.1 Popisná statistika antropometrie off-ice a on-ice testů 

4.1.1 Antropometrické a somatotypové charakteristiky na úrovni herního hostu 

Na zkoumaném vzorku byl objeven rozdíl v základním antropometrickém parametru,  

a to tělesné výšce. Útočníci byli nižšího vzrůstu oproti obráncům v průměru o 4,74 cm, 

což se v důsledné analýze dat prokázalo jako statisticky významné (ES Hedgesovo  

g = 0,58). Tělesná hmotnost se ukázala jako signifikantně rozdílná ve srovnání obou 

herních postů (ES Hedgesovo g = 0,49). Mezi somatickými komponenty byla nalezena 

významná rozdílnost pouze u endomorfie (ES Hedgesovo g = 0,23). Mezomorfie 

i ektomorfie se nepotvrdily jako významně rozdílné ES Hedgesovo g < 0,21. U kosterní 

robustnosti obou herních postů nebyl neprokán žádný statisticky významný rozdíl.  

Tabulka 4: Antropometrické a somatické charakteristiky souboru s ohledem na herní 

posty hráčů 

Herní post Útočníci (n = 18) Obránci (n = 8) 

Statistika x̄ ± SD x̄ ± SD 

Tělesná výška (cm) 174,83 ± 7,84 178,94 ± 5,11 

Tělesná hmotnost (kg) 64,44 ± 11,24 69,19 ± 8,89 

Endomorfie 2,31 ± 0,83 2,5 ± 0,87 

Mezomorfie 4,63 ± 0,75 4,73 ± 0,97 

Ektomorfie 3,5 ± 1,02 3,43 ± 1,09 

FrameH 40,65 ± 1,71 40,77 ± 2,10 

FrameD 57,84 ± 2,02 57,84 ± 2,39 

Vysvětlivky: x̄: průměr; SD: směrodatná odchylka 
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4.1.2 Výkony v off-ice a on-ice testech s ohledem na herní post 

Z tabulky 5 vyplývá, že z testování lépe vychází útočníci, kteří prokázali lepší výsledky 

v testech na zaměřených na explozivitu dolních končetin – Squat Jump (ES Hedgesovo  

g = 0,29); Countermovement Jump (ES Hedgesovo g = 0,32); Free Arm 

Countermovement Jump (ES Hedgesovo g < 0,21) – taktéž v off-ice Illinois Agility 

s míčkem (ES Hedgesovo g = 0.33). Obráncům se lépe dařilo v testu zaměřeném 

na flexibilitu Sit and Reach (ES Hedgesovo g = 0.31) a shybech (ES Hedgesovo g < 0,21).  

Tabulka 5: Výkony v off-ice testech útočníků a obránců 

Herní post Útočníci (n = 18) Obránci (n = 8) 

Statistika x̄ ± SD x̄ ± SD 

Squat Jump 31,61 ± 3,18 30,69 ± 3,26 

Countermovement Jump 34,83 ± 3,36 33,75 ± 3,36 

Free Arm 
Countermovement Jump 39,76 ± 4,21 39,29 ± 4,48 

Sit and Reach (cm) 35,67 ± 5,46 37,38 ± 5,51 

Shyby nadhmatem 6,89 ± 3,12 7,29 ± 3,81 

Illinois Agility s míčkem (s) 17,42 ± 0,73 17,66 ± 0,7 

Vysvětlivky: x̄: průměr; SD: směrodatná odchylka 

Z výsledků v tabulce 6 vyplývá, že útočníci měli lepší časy v obou měřených on-

ice testech, přičemž se oba rozdíly ukázaly býti významné. ES Hedgesovo g = 0,31 

(střední efekt) pro on-ice Illinois Agility test bez kotouče. ES Hedgesovo g = 0,23 (střední 

efekt) pro on-ice Illinois Agility s kotoučem. 

Tabulka 6: Výkony v on-ice testech útočníků a obránců 

Herní post Útočníci (n = 18) Obránci (n = 8) 

Statistika x̄ ± SD  x̄ ± SD 

Illinois Agility bez kotouče (s) 15,21 ± 0,55 15,39 ± 0,64 

Illinois Agility s kotoučem (s) 16,00 ± 0,84 16,19 ± 0,81 

Vysvětlivky: x̄: průměr; SD: směrodatná odchylka 
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4.2 Vztahy mezi on-ice testy, vybranými antropometrickými 

parametry, somatotypem a off-ice testy 

4.2.1 Korelace mezi on-ice Illinois Agility testy a vybranými tělesnými parametry 

V této kapitole byla hodnocena skrze korelační analýzu těsnost (síla) vztahů výkonů  

v on-ice testech a ostatními vybranými antropometrickými parametry včetně výsledků 

v off-ice testech. 

Tabulka 7: Korelace mezi antropometrickými údaji a výsledky v on-ice testech 

On-ice test Illinois Agility  
bez kotouče 

Illinois Agility  
s kotoučem 

Endomorfie 0,32 0,26 

Mezomorfie 0,07 0,17 

Ektomorfie 0,038 0,26 

FrameH 0,05 0,13 

FrameD 0,25 0,26 

Vysvětlivky: *statisticky významná korelace p < 0,05 

Výsledky z tabulky 7 vypovídají o tom, jak míra relevantní tučnosti, gracilita 

a proporcionalita těl hráčů, kosterně svalový rozvoj zohledněný vůči tělesné výšce nijak 

nesouviseli s výsledky probandů v on-ice testech. Obecně lze prohlásit, že nebyl nalezen 

ani jeden významný vztah u antropometrických komponent ve vztahu s on-ice testy.  
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4.2.2 Korelace mezi on-ice Illinois Agility testy a vybranými off-ice testy 

Tabulka 8: Korelace mezi výsledky v off-ice testech a on-ice testech 

On-ice test Illinois Agility  
bez kotouče 

Illinois Agility  
s kotoučem 

Squat Jump -0,71* -0,5* 

Countermovement Jump -0,58* -0,38 

Free Arm 
Countermovement Jump -0,66* -0,45* 

Sit and Reach -0,04 -0,13 

Shyby nadhmatem 0,06 0,1 

Illinois Agility s míčkem 0,62* 0,81* 

Vysvětlivky: *statisticky významná korelace p < 0,05 

V obou případech on-ice Illinois Agility s kotoučem a bez kotouče byl zjištěn 

významný vztah s off-ice Illinois Agility s míčkem, Free Arm Countermovement Jump 

a Squat Jump. Navíc byl objeven vztah u on-ice Illinois Agility bez kotouče 

a Countermovement Jump. Effect size v případě vztahu Squat Jump a on-ice Illinois 

Agility bez kotouče byl 51 % a v případě on-ice Illinois Agility s kotoučem 21 %. 

V případě vztahu Countermovement Jump a on-ice Illinois Agility bez kotouče byl Effect 

size 31 %. Free Arm Countermovement Jump ve vztahu s on-ice Illinois Agility 

bez kotouče byl Effect size 42 % a ve vztahu one ice Illinois Agility s kotoučem 17 %. 

V případě off-ice Illinois Agility s míčkem ve srovnání s on-ice Illinois bez kotouče byl 

Effect size 36 % a on-ice Illinois Agility s kotoučem 65 %. 

 Z výstupu korelačních matic se jeví jako významné prediktory z off-ice testů 

Squat Jump, Free Arm Countermovement Jump a Illinois Agility s míčkem.  

Z oblasti antropometrie se žádný vztah jako významný neprokázal.  
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4.3 Regresní modely s prediktantu on-ice Illinois Agility s kotoučem 

a on-ice Illinois Agility bez kotouče 

Navzdory slabým korelacím ve vztahu somatotypu a on-ice testů byl nejprve testován 

regresní model zahrnující tři prediktory – endomorfii, mezomorfii a ektomorfii společně 

s jedním predikantem on-ice testem (1. Illinois Agility bez kotouče; 2. Illinois Agility 

s kotoučem). V prvním případě se jako významné prediktory ukázaly všechny  

tři komponenty somatotypu (endomorfie b = 0,33; mezomorfie b = 0,29;  

ektomorfie b = 0,52). Tyto tři prediktory vysvětlily výkony v on-ice testu Illinois Agility 

bez kotouče z 54 %. Navržený model se celkově prokázal jako významný  

(F = 8,33; p = 0,00069).  

Tabulka 9: Regresní model, závisle proměnná on-ice Illinois Agility test bez kotouče 

s prediktory vybranými somatotypy 

Somatotyp Regresní koeficient Statistická významnost 

Endomorfie 0,33 0,012* 

Mezomorfie 0,29 0,048* 

Ektomorfie 0,52 0,0002* 

Vysvětlivky: *statisticky významný prediktor p < 0,05 

 Ve druhém případě tří prediktorů somatotypu a predikantu on-ice Illinois Agility 

s kotoučem vysvětlil model 39 % rozptylu výkonů v testu s kotoučem.  

Opět se jako statisticky významné prediktory ukázaly mezomorfie (b = 0,46),  

ektomorfie (b = 0,59) a model byl celkově statisticky významný (F = 4,6; p = 0,012). 

Tabulka 10: Regresní model, závisle proměnná on-ice Illinois Agility test s kotoučem 

s prediktory vybranými somatotypy 

Somatotyp Regresní koeficient Statistická 
významnost 

Endomorfie 0,29 0,136 

Mezomorfie 0,46 0,036* 

Ektomorfie 0,59 0,003* 

Vysvětlivky: *statisticky významný prediktor p < 0,05 
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 V dalším kroku byly testovány regresní modely obsahující off-ice testy 

jako prediktory. Jako predikanty byly opět využity on-ice testy Illinois Agility 

bez kotouče a s kotoučem. V tomto modelu prediktory vysvětlili výkony v on-ice testu 

Illinois Agility bez kotouče z 61 %. Ani jeden z prediktorů se neprojevil jako statisticky 

významný. Navzdory tomu se model vícenásobné regrese celkově prokázal 

jako signifikantní (F = 4,92; p = 0,0034).  

Tabulka 11: Regresní model, závisle proměnná on-ice Illinois Agility test bez kotouče 

s prediktory vybranými off-ice testy 

Off-ice testy Regresní koeficient Statistická významnost 

Squat Jump -0,13 0,12 

Countermovement Jump 0,08 0,25 

Free Arm 
Countermovement Jump -0,05 0,32 

Sit and Reach  0,01 0,47 

Shyby nadhmatem 0,01 0,65 

Illinois Agility s míčkem  0,18 0,27 

 

  



 57 

 

Ve druhé fázi byl model vícenásobné regrese implementován na on-ice Illinois 

Agility s kotoučem jako predikant a jako prediktory byli použity off-ice testy. Jediný 

statisticky významný test se prokázal off-ice Illinois Agility test s míčkem (b = 0,88). 

Celkově se model projevil jako statisticky významný (F = 6,53; p = 0,00072) a vysvětlil 

výkony v on-ice testu Illinois Agility s kotoučem z 67 %. 

Tabulka 12: Regresní model, závisle proměnná on-ice Illinois Agility test s kotoučem 

s prediktory vybranými off-ice testy 

Off-ice testy Regresní koeficient Statistická významnost 

Squat Jump 0,04 0,69 

Countermovement Jump -0,02 0,82 

Free Arm 
Countermovement Jump -0,02 0,75 

Sit and Reach -0,01 0,7 

Shyby nadhmatem -0,02 0,66 

Illinois Agility s míčkem  0,88 0,00017* 

Vysvětlivky: *statisticky významný prediktor p < 0,05 
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5 Diskuse 

Cílem této práce bylo určení vztahu mezi vybranými off-ice testy a somatotypem 

výkonem v on-ice Illinois Agility testu u hráčů ledního hokeje v nejvyšší domácí soutěži 

ve věkové kategorii 14–17 let. 

5.1 Rozdílnosti antropometrických parametrů na úrovni herních 

postů  

Z rešerší z předchozích výzkumů v hokejovém prostředí plyne, že v oblasti 

antropometrických parametrů lze nalézt odlišnosti mezi herními posty hráčů. Studie (Burr 

et al., 2008; Cohen, 2014; Kutáč a Sigmund, 2015) prokazují významnost především 

v parametrech tělesné výšky a váhy mezi obránci a útočníky. U souboru této diplomové 

práce se tvrzení z výše uvedených studií potvrdilo. Obránci v průměru dosahovali vyšší 

tělesné výšky i hmotnosti. Tato data byla ve výsledku statisticky významná.  

Lze se domnívat, že antropometrické parametry souvisí se strategií selekce hráčů 

do týmu. Při výběru hráčů je nutné brát v potaz herní strategii daného týmu či regionu 

v konkrétní soutěži s danou herní úrovní. Jiná strategie selekce se uplatňuje 

v profesionálních soutěžích a jiná v nižších soutěžích. To stejné platí pro region, 

ve smyslu herního stylu, a například i rozměry ledové plochy. Je známo, že v zámořské 

nejvyšší hokejové lize (NHL) má ledová plocha dle regulí tamní soutěže jiné rozměry 

než většina evropských kluzišť. Sigmund et al. (2016) hodnotili 974 hráčů NHL, 

kde konstatují vyšší tělesnou výšku a hmotnost u obránců v kontrastu s útočníky. 

Toto tvrzení se shoduje s výsledky antropometrického měření u vybraného souboru.  

S tím souvisí i skutečnost, že obránci měli též více trestných minut. Aby mohly být tyto 

znalosti více objektivizovány, bylo nutno provést rešerši studií, kde se prokázal opačný 

fenomén. Z rešerše studie Šišky a Kovačíkové (2017) vyplynulo, že obránci byli 

v průměru menší a lehčí než útočníci. Autoři hodnotili národní slovenský tým do 18 let. 

Lze usuzovat, že hráči nejsou vždy do podobných výběrů selektování podle tělesných 

proporcí vhodných pro určitý herní post, nýbrž podle aktuální formy v soutěži.  

To znamená, že základní antropometrické parametry nebyly upřednostněny pro selekci 

do tohoto reprezentačního výběru.  

 Zmíněné závěry ze studií (Burr et al., 2008; Cohen, 2014; Kutáč a Sigmund, 2015) 

naznačují, že je selekce podmíněna antropometrickým parametrům (tělesná výška 
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a tělesná hmotnost) s ohledem na úroveň soutěže či regionální úroveň konkurence. Vyšší 

či nižší úroveň soutěže může stanovit či předurčit jiné požadavky na selekci hráčů 

podle základní antropometrie. Předpokládá se, že kromě různého pojetí hry v jiných 

regionech může být rozhodující i míra konkurence v daném sportovním prostředí. 

Konkurenční prostředí je možné lépe demonstrovat na statistikách počtu registrovaných 

hráčů pod 20 let, které každoročně zveřejňuje International Ice Hockey Federation (IIHF). 

Česká členská základna hráčů ledního hokeje do 20 let činí 30 290 hráčů k roku 

2019/2020. Ve srovnání se světovými giganty, kteří dosazují většinu hráčů do National 

Hockey League, je to znatelný rozdíl. To může ve výsledku znamenat, že díky větší 

konkurenci jsou realizační týmy schopny selektovat ty nejlepší z nejlepších hráčů.  

Také to může být spojeno se zkvalitněním tamních elitních dorosteneckých lig.  

Pro srovnání jsou zde zmíněny počty hráčů do 20 let pro sezonu 2019/2020  

z Kanady – 429 173; a USA – 205 018.  

5.2 Rozdílnosti somatických parametrů na úrovni herních postů 

Z výsledků vybraného výzkumného vzorku se somatotyp mezi obránci a útočníky lišil  

v komponentu endomorfie. Obránci měli ve srovnání s útočníky vyšší procento tělesného 

tuku. Další komponenty se somatotypu projevily s nízkou mírou odlišnosti. Dále  

se výzkum soustředil na hodnoty kosterní robustnosti na horní a dolní polovině těla  

tzv. Frame indexy. V tomto případě se vzorek rozdělený dle herních postů nijak 

významně neodlišoval. Ve výsledku je tedy zřetelné, že mezi posty byl rozdíl pouze 

v tučnosti. Rozdíl v tučnosti, komponentu endomorfie, poukazuje na skutečnost, že tato 

práce je v souladu se studiemi, ze kterých bylo čerpáno při zpracování rešerše 

(Grasgruber a Cacek, 2008; Zmeltyová, 2011). Rozdíl mezi studií Grasgrubera a Cacka 

(2008) a touto prací je v kosterní robustnosti útočníků. Útočníci byli oproti obráncům 

více skeletárně robustnější. Důvodem může být věkový rozdíl mezi subjekty jednotlivých 

zkoumání. Soubor této DP se skládal z hráčů v pubescentním věku, kdežto ve studii 

Grasgrubera a Cacka (2008) autoři spolupracovali s dospělými hráči. Je nutné přihlížet 

ke skutečnosti, že hráči zkoumané věkové kategorie nemusí setrvávat na daném herním 

postu po celou svou dosavadní kariéru. Z praxe vyplývá, že se u takto mladých hráčů 

jejich herní post mnohdy mění.  

Tato práce reflektuje poznatky z modelu navrženého profesorem Frostem,  

který je pojmenovaný jako Mechanostat (1987). Model pojednává o značném vzájemném 
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vlivu budované pohybové aktivity na mikrostrukturu (hutnost) a plochu kostí. Teorie 

tvrdí, že prioritním faktorem tvarující kost je počet impaktů společně s počtem svalových 

kontrakcí, na kterých daná kost participuje. Studii podporuje i Rietch et al. (2013), 

kteří shledávají ve své práci nepřímou úměru v souvislosti objemu s intenzitou pohybové 

aktivity a kosterní robustnosti jako významnou. V návaznosti na výše popsaný model 

studie Stanuly et al. (2016) a Neelda (2018) teorii podporují skutečností, kde autoři 

popisují hru útočníků z dlouhodobého hlediska jako fyzicky náročnější oproti hře 

obránců. Na konkrétním příkladu Stanuly et al. (2016) je možné pozorovat, že útočníci 

dosahovali vyšších hodnot parametrů zátěže, které autoři observovali u polského 

národního týmu do 20 let. Studie Lingnella et al. (2018) podporuje tezi tím, že útočníci 

v NHL provádí v průměru o 54 % více vysoce intenzivních bruslařských sprintů  

za minutu než obránci. To vše navzdory skutečnosti, že obránci na ledě stráví o 47 % více 

času.  Všechny výše zmíněné studie se shodují v jednom parametru, ve kterém dominují 

obránci, a to je doba strávená v jiném, méně intenzivním, režimu zatížení. 

Závěrem lze konstatovat nevýznamnou rozdílnost v kosterní robustnosti 

podpořenou výše zmíněnými poznatky. Zkoumaný vzorek byl stále ve vývinu v době 

měření a pravděpodobnost rotace mezi herními posty byla značně vysoká. Zároveň si jsou 

autoři vědomi, že výzkumný vzorek byl složen z nižšího počtu probandů, což mohlo 

ovlivnit výsledky ve srovnání s ostatními studiemi, které čítali větší počty zkoumaných. 

5.3 Klasifikace výsledků motorických off-ice testů z pohledu herních 

postů 

Ve 4 z 6 motorických testů se dařilo více útočníkům. Lepších výsledků dosáhli  

ve všech třech testech zaměřených na explozivitu dolních končetin – SQ, CMJ, CMJF – 

a také v off-ice testu Illinois Agility s míčkem. Ze statistického pohledu byl méně 

významný pouze CMJF. Obránci měli lepší výsledky v testu Sit and Reach,  

kde se významnost rozdílnosti mezi posty potvrdila se středním efektem Hedgesovým g. 

Test shyby nadhmatem, kde byli obránci lepší, se neprokázal jako významně rozdílný. 

S ohledem na korelace mezi off-ice a on-ice testy se vertikální výskoky (kromě testu 

CMJF u on-ice Illinois Agility s kotoučem) a Illinois Agility test s míčkem potvrdily  

jako statisticky významné. Z toho vyplývá, že útočníci byli lepší ve většině testů,  

které zároveň korelují s on-ice testy. Toto zjištění je podpořeno výsledky z měření on-ice 

Illinois Agility bez kotouče a s kotoučem, ze kterého vyšli lépe (rychlejší) útočníci. 
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V tomto případě se jednalo o významný rozdíl mezi herními posty v porovnání on-ice 

Illinois Agility bez kotouče a s kotoučem. Tímto se potvrdila hypotéza H1. Lepší 

(rychlejší) výkony u útočníků lze vysvětlit tím, že během utkání častěji manévrují 

v útočném pásmu na malém prostoru. Z tohoto důvodu by měli být hráči zdatnější  

i v testu off-ice Illinois Agility s míčkem. Naproti tomu hlavní náplní obránců v utkání  

je odebírání kotoučů protihráči, a to především za využití fyzické zdatnosti. Lze říci,  

že je to jeden z důvodů, proč útočníci dosahovali v tomto případě lepších časů. Z rešerší 

odborné literatury autoři došli k závěru, že obdobné testování je značně opomíjeno. 

Ze studií (MacCormack, 1975; Schwesig et al., 2017) a publikace (Hockey Canada, 1999) 

vyvstává doporučení zahrnout do testování hráčů on-ice test s kotoučem. Nicméně výše 

zmínění autoři s daty dále významně nepracují a také nerozlišují herní posty či vztahy 

mezi dalšími testy a somatotypem jedinců. Vzhledem k tomu, že nebyla naleznuta žádná 

objektivní data, lze se pouze domnívat, z jakých důvodů útočníci dosáhli lepších výkonů 

ve vertikálních výskocích. Z výzkumu DP lze usuzovat, že útočníci, kteří dosáhli lepších 

výsledků v testech vertikálních výskoků, lépe využili explozivity dolních končetin  

pro podmínky v off-ice Illinois Agility testu.  

5.4 Klasifikace vztahů on-ice testů se somatickými parametry  

a vybranými off-ice testy 

Výsledky této práce neprokázaly statistickou významnost ve vztahu komponent 

somatotypu a vybranými on-ice Illinois Agility testů bez kotouče a s kotoučem. Kosterní 

robustnost (Frame indexy) se také neprokázala jako signifikantní ve vztahu s on-ice testy. 

Nebyla potvrzena přímá úměra, která by vysvětlila větší skeletární robustnost se rovná 

pomalejšímu času v on-ice testech, jak tomu bylo například v práci Slavíčka (2020). 

V tomto případě ve výsledku nehrála kosterní robustnost a somatotyp s on-ice testy 

významnou roli. Lepší časy v on-ice testech lze vysvětlit po analýze off-ice testů, 

kde útočníci při výskocích dosahovali vyšších naměřených hodnot. Lze usuzovat,  

že výkony v testech vertikálních výskoků mohou ovlivňovat rychlost zejména při Illinois 

Agility testování, jehož součástí jsou změny směru, krátké starty či sprinty. 

 Pro upřesnění dat v rámci výzkumného souboru byla dodatečně provedena 

analýza, ve které se porovnávala antropometrie, somatické komponenty, kosterní 

robustnost a motorické výkony s on-ice Illinois Agility testem s kotoučem. Výkony v on-

ice Illinois Agility testu s kotoučem byly uspořádány od nejlepšího po nejhorší a probandi 
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byli rozděleni do dvou subskupin na zdatnější a méně zdatné. Hráči, kteří byli rychlejší  

ve výše uvedeném on-ice testu, byli v průměru o 2,32 cm vyšší, o 4,51 kg těžší s nepatrně 

nižší úrovní endomorfie, mezomorfie i ektomorfie. Disponovali však vyšší kosterní 

robustností jak na dolních, tak horních končetinách. Navazují na to i lepší výkony  

ve všech třech testech na explozivitu dolních končetin (SQ, CMJ, CMJF), kde probandi 

vyskočili výrazně výše, a to cca o 3 a více cm ve všech třech testech. Zároveň také byli 

přesně o 1 s rychlejší v off-ice Illinois Agility testu s míčkem. Při analyzování herních 

postů v rámci obou skupin bylo zjištěno, že mezi lepšími/rychlejšími se umístilo  

61 % útočníků (39 % v horší skupině) a 25% zastoupení měli obránci (75 % v horší 

skupině). Tento výsledek potvrzuje klinickou průkaznost závislosti na herním postu  

u testu on-ice Illinois Agility s kotoučem.  

Ve vztahu off-ice a on-ice testování byl nalezen významný vztah u těchto  

testů – SQ, CMJ (pouze u on-ice Illinois Agility bez kotouče), CMJF – a off-ice  

Illinois Agility s míčkem. Na druhou stranu Sit and Reach test a shyby nadhmatem 

neprokázaly signifikantní vztah k on-ice testům.  

5.5 Klasifikace vybraných regresních modelů 

S ohledem na dřívější výsledky bylo možné definovat regresní modely. Jako závislé 

proměnné byly využity on-ice Illinois Agility testy bez kotouče a s kotoučem. Regresní 

model s predikantem on-ice Illinois Agility bez kotouče byl vysvětlen parametry 

somatotypu z 54 %. Významné prediktory se ukázaly být všechny tři vybrané 

komponenty somatotypu (endomorfie, mezomorfie, ektomorfie). V regresním modelu 

on-ice Illinois Agility s kotoučem byly výkony vysvětleny z 39 %. Jako významné 

prediktory se projevily mezomorfie a ektomorfie. U komponenty somatotypu endomorfie 

nelze prohlásit, že by byla prediktorem k výše zmíněnému predikantu. Z tohoto hlediska 

tedy musí být zamítnuta hypotéza H2, kde bylo předpokládáno, že komponenty 

somatotypu budou významnými prediktory k on-ice testům. Hypotézu H2 je možno 

přijmou pouze v případě, že komponenty somatotypu slouží jako prediktory k on-ice 

Illinois Agility bez kotouče. Následně lze prohlásit, že tato práce je v souladu s dřívějšími 

studiemi, které určují komponenty somatotypu jako prediktory k on-ice testům (Green  

et al., 2006; Potteiger et al., 2010). Jako příklad ze zmíněných studií je možno využít 

poznatek, kterým autoři vysvětlují vztah komponent somatotypu a on-ice testů – množství 

tělesného tuku představuje brzdivý faktor pro rychlost bruslení. 
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Regresní model s predikantem on-ice Illinois Agility bez kotouče a prediktory 

motorickými testy vysvětlil výkony z 61 %. Navzdory tomu se žádný z prediktorů 

neukázal jako statisticky významný. Ve druhém případě lze přijmout hypotézu H3.  

Jako predikant byl uveden on-ice Illinois Agility s kotoučem a k němu se ukázal být 

významným prediktorem off-ice Illinois Agility test s míčkem. Regresní model vysvětlil 

výkony z 67 %. Navzdory příznivým korelacím z testů vertikálních výskoků, o kterých 

bylo uvažováno jako o prediktorech ku on-ice testům, lze zamítnout hypotézu H4. 

V regresním modelu se vertikální výskoky nepotvrdily jako významné prediktory. 

Po prozkoumání světové literatury bylo odhaleno, že autoři uvádí off-ice testy 

jako prediktory k výkonům na ledě. Nicméně po detailnějším prozkoumání bylo zjištěno, 

že představují pouze prediktory pro přímé sprinty na ledové ploše (Behm et al., 2005; 

Krause et al., 2012; Janot et al., 2015). V rámci objektivizace informací by bylo potřeba 

provést více odborných studií na zvolené téma, což může být námětem pro další 

diplomové a jiné vědecké práce. Naměřené výsledky poukázaly na existenci vztahů  

mezi vertikálními výskoky a výkony v on-ice Illinois Agility testech. Vertikální výskoky 

se jako prediktory nepotvrdily. Opakem se v této práci ukázaly být somatické 

komponenty, u kterých nebyl nalezen vztah s on-ice testy, ale prokázaly  

se jako významné prediktory k on-ice s kotoučem a bez kotouče (kromě endomorfie k on-

ice Illinois Agility s kotoučem). Parametr, od kterého se očekávalo, že bude rozhodující 

proměnou během testování, kosterní robustnost, se neprojevil jako prediktor, a zároveň 

nebyl ve významném statistickém vztahu k on-ice testům. Stejně tak testy Sit and Reach 

a shyby nadhmatem se neukázaly jako významný prediktor a nebyly v žádném 

významném korelačním vztahu. Předpokládá se, že tato interpretace bude platit výhradně 

při testování shybů – síla vrchní poloviny těla nijak neovlivňuje výkon v rychlosti on-ice 

testů. Limity této práce mohou představovat následující skutečnosti: velikost 

zkoumaného vzorku a lidské pochybení při vlastním měření probandů. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda somatotyp a vybrané off-ice testy lze označit 

jako signifikantní prediktory pro výkony v on-ice agility testech u hráčů ledního hokeje 

v dorostenecké kategorii nejvyšší domácí soutěže. Diagnostika fyzické připravenosti 

a analýza následných dat patří k běžné pracovní náplni trenérů, a proto výsledky 

této práce mají objasnit, které testy je dobré sledovat. Ke zkoumání sloužila data 

naměřená v lednu 2020. Výzkumu se zúčastnilo 18 útočníků a 8 obránců ve věkové 

kategorii 14–17 let z vybraných hokejových klubů, jejichž účast byla deklarována 

podpisy zákonných zástupců. 

Z výsledků motorických testů vyplývá, že jako jediný prediktor k predikantu  

on-ice Illinois Agility testu je off-ice Illinois Agility s míčkem. Díky své obsahové 

podobnosti mezi zmíněnými testy byl tento výsledek očekáván. Testy vertikálních 

výskoků navzdory významným korelačním vztahům vůči on-ice agility testům ukázaly, 

že mají své limity jako prediktory, kde jejich hodnoty nedosahovaly statistické 

významnosti. Komponenty somatotypu prokázaly, že je možné je využít jako prediktor 

k on-ice testům, ačkoli signifikantní korelační vztah mezi on-ice agility testy se v tomto 

případě neprokázal. Off-ice testy Sit and Reach, shyby nadhmatem a antropometrický 

parametr skeletární robustnost se neosvědčily jako statisticky významné ve vztahu k on-

ice agility testům, a ani jako prediktory vůči on-ice agility testům.  

S ohledem na výsledky práce lze doporučit monitorovat a implementovat  

do tréninku hráčů ledního hokeje volnou hru na suchu, která se jeví jako jednoznačný 

přínos pro osvojování specifických hokejových dovedností. Pro další možná zkoumání 

mohou autoři doporučit rozšíření sledovaného souboru (zabezpečit větší počet probandů) 

a dále kontrolu a monitorování intervenčních programů, které mají v obsahu spontánní 

hru s míčkem na suchu. V neposlední řadě také začlenění intervenčních programů 

zaměřených na výkony v on-ice testech ve srovnání s klasickým tréninkem, který probíhá 

z větší části na ledové ploše. Výsledky práce nebyly prezentovány měřeným subjektům 

s ohledem na anonymitu.   
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Seznam zkratek 

ATP-CP = adenosin trifosfát – kreatin fosfát (anaerobně alaktátová zóna) 

CMJ = Countermovement Jump 

CMJF = Free Arm Countermovement JumpDNS = dynamicko neuromuskulární 

stabilizace 

DP = diplomová práce 

HSSP = hluboký stabilizační systém páteře 

HWR = Heigh Weight Ratio = index tělesné výšky a hmotnosti 

IIHF = International Ice Hockey Federation 

NHL = National Hockey League 

PHV = Peak High Velocity 

RAE = Relative Age Effect 

SQ = Squat Jump 
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