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Abstrakt 

Název práce: Srovnání somatotypů hráček roje a útoku v ragby 

Cíl práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat druhy somatotypů 

hráček roje a útoku v České republice. Dalším cílem je porovnat 

výsledky této práce se somatotypy práce Cardiffské Metropolitní 

Univerzity. 

Metodika: Celkový měřený soubor činí 30 probandek ženské elitní ragbyové 

série. K vyhodnocení somatotypů bylo využito somatometrických 

měření a metody Heathové a Cartera. Naměřené hodnoty byly 

zpracovány v sešitu Microsoft Excel a interpretovány pomocí grafů, 

tabulek a somatografů. 

Výsledky:  Somatotypy hráček roje a útoku se nijak výrazně neliší. Nejvyšší 

hodnotu u obou zkoumaných souborů zastupuje mezomorfní 

komponenta, následovaná endomorfní a ektomorfní komponentou. 

U hráček roje zastává endomorfní a mezomorfní komponenta 

průměrného somatotypu vyšších hodnot nežli u hráček útoku, 

u kterých naopak převažuje ektomorfní komponenta nad hodnotami 

rojových spoluhráček. V porovnání s výzkumem hráček Walesu se 

výsledky zkoumaného souboru více podobají výsledkům elitních 

hráček Cardiffské práce. 

Klíčová slova: somatotyp, ragby, metoda Heathové-Cartera, roj, útok 

 



Abstract 

Title: A Comparison of Somatotype between Female Rugby Union 

Forwards and Backs 

Objectives: To compare differences and similarities of somatotype between 

female forwards and backs of the Czech Rugby Union. 

Method: A total number of 30 elite female rugby players participated in this 

study. Somatic measurements necessary to specify one's somatotype 

and Heath-Carter method were used on all subjects. All collected data 

was analysed in Microsoft Excel spreadsheets with results 

demonstrated using bar charts, tables and somatographs. 

Results: No significant differences were found between selected groups. 

Mesomorphy was found to have the highest value in both groups 

followed by the endomorphic and ectomorphic component. The 

endomorphic and mesomorphic component was found to be higher in 

forwards, however the value of ectomorphy was slightly higher in 

backs. In comparison with research of Welsh female rugby players, 

mean somatotype of this study was more comparable to the elite group 

of players. 

Keywords: somatotype, Rugby Union, forwards, backs
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1. Úvod 

Při výběru tématu byla hlavním faktorem skutečnost, že já sama jsem hráčkou ragby. 

Ragby je kontaktní kolektivní sport, který může hrát úplně každý, bez rozdílu, jak vypadá, 

jak je vysoký či kolik váží. Pokud se podíváte na jakýkoliv začátek ragbyového utkání, 

při kterém jsou hráči obou mužstev nastoupeni v řadě bok po boku a čekají, až zazní jejich 

národní hymny, opravdu zjistíte, že v ragby na velikosti opravdu nezáleží. Uvidíte, že 

spektrum tělesných proporcí hráčů je velmi rozmanité. 

I přesto, že ragby nabývá čím dál tím více na popularitě, předsudky ohledně vzhledu 

hráčů jsou stále mezi ragbyovými „lajky“ přítomné i v dnešní době, především v oblasti 

ženského ragby. 

„Vždyť jsi drobounká, to tě tam přelomí vejpůl!“ nebo také „Ty hraješ ragby? Vždyť to 

hrajou jen pořádný ženský!“. Tyto věty slýchávám pokaždé, když někomu povím, že hraji 

ragby či se snažím vysvětlit, že ragby má také ženské zástupkyně. Z tohoto důvodu jsem 

se rozhodla uskutečnit výzkum, zjistit a porovnat somatotypy hráček ragby a zpochybnit 

výše zmiňovaný stereotyp. 

Dalším úkolem práce je, která obsahuje výsledky výzkumu somatotypů elitních 

a neelitních hráček ragby ve Walesu. Díky tomu je možné zhodnotit, zdali jsou české 

ragbistky somatotypově podobné spíše elitní či neelitní skupině (dle kritérií Cardiffské 

práce). Díky tomuto porovnání je možné i částečně předpovědět, zdali má České ženské 

ragby v budoucnu šanci na rozvoj, zdali se v jeho základně objevují hráčky, které za 

optimální trenérské péče mohou v budoucnu konkurovat hráčkám evropské, ba dokonce 

světové úrovni či místní ženská ragbyová scéna nebude mít tak pestré vyhlídky do 

budoucna a stále zůstane spíše jen volnočasovou aktivitou. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1. Ragby a somatotypologie 

Rugby patří mezi kontaktní brankové sporty s bohatým historickým vývojem, vyžadující 

specifické fyziologické a antropomotorické vlastnosti hráčů. v následujících odstavcích 

jsou popsány studie zabývající se převážně somatotypy a zmíněnými vlastnostmi. 

Z fyziologického hlediska se ragby řadí mezi rychlostně – silové sportovní hry s nutností 

vysoké míry silové a rychlostní vytrvalosti. Rojníci využívají sílu a výbušnost při 

standartních situacích (např. v mlýnech či autových vhazováních) a vytrvalost v otevřené 

hře a kontaktech. Nejvíce u těchto hráčů převládá mezomorfní a endomorfní 

komponenta, zatímco míra ektomorfie je minimální. Útočníci ke své hře potřebují 

především rychlost a rychlostní vytrvalost. Z toho důvodu se vyznačují nižší mírou 

endomorfní složky a vyšší mírou ektomorfní komponenty než rojníci. Optimálními 

somatotypy pro všechny hráče jsou endomorfní mezomorfové či vyrovnaní 

mezomorfové. Tyto poznatky potvrdila řada autorů, např. Kirby & Reilly (1993), 

Casagrande & Viviani (2009) či Kučera (2015). Naopak Summerell (2011) zařazuje své 

subjekty mezi mezomorf – endomorfy. 

Výzkumy zabývající se tělesnou kompozicí v ragby začaly od roku 1981, kdy 

Reilly & Hardiker zkoumali somatotypy studentů hrajících ragby v univerzitních 

klubech. 

Rozsáhlejší studie Olds (2001) zaznamenává tělesné kompozice ragbistů mezi lety 1905 

a 1999, přičemž byli rozděleni do dvou skupin na rojníky a útočníky. Subjektům byla 

měřena tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI a somatotyp. v tomto výzkumu byly 

rozpoznány značné změny v oblasti somatotypů od roku 1975, kdy se u hráčů průměrně 

výrazně snížila ektomorfní komponenta z původní hodnoty 2.0 z let 1975–1984 na 

hodnotu 1.2 naměřenou mezi roky 1995–1999. Dále byl naměřen výrazný příbytek 

hodnoty mezomorfní komponenty z původních 4.8 na 7.2. Mimo jiné došlo k lehkému 

úbytku komponenty endomorfní z 3.8 na 3.2. U všech hráčů byl naměřen pokles 

v endomorfní komponentě a vzrůst v komponentě mezomorfní, což je pravděpodobně 

částečně způsobeno profesionalizací ragby. Rozdíl mezi rojníky a útočníky byl nalezen 

u ektomorfní komponentě, jejíž hodnoty se snížily u rojníků, avšak ne u útočníků. 

Rozdíly somatotypů mezi rojníky a útočníky byly ověřeny i v další literatuře. Vyšší 
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hodnoty Endomorfie a mezomorfie u rojníků a vyšší míra ektomorfie u útočníků byly 

naměřeny ve studii Casagrande & Viviani (1993), kteří své výsledky Italských ragbistů 

porovnávají s dalšími výzkumy Smith a kol (1979), Boennec a kol. (1980). 

Výzkum Holway & Garavaglia (2009) se věnuje kinatropologickým vlastnostem 133 

Argentinských hráčů ragby, jimž byly naměřeny hodnoty BMI, tělesná výška a tělesná 

hmotnost, muscle-to-bone ratio, somatotyp a suma 6 kožních řas. Hráči byli rozděleni do 

skupin dle postů na pilíře, mlynáře, druhořadníky, třetí řadu, mlýnové spojky, útokové 

spojky, tříčtvrtky, křídla a zadáky. Z důvodu vysoké variability výsledků v proporcích 

a tělesných kompozicí jednotlivých postů a specifičnostem jednotlivých postů, 

doporučují autoři rozdělit subjekty právě dle hracích pozic než dělení na rojníky 

a útočníky. Na důležitost tohoto rozdělení poukazuje i Kirby & Reilly (1993). 

Podobné rozdělení subjektů u určování somatotypů bylo také použito v Bennett (2013). 

Tato studie se zabývá somatotypy 35 subjekty univerzitních hráčů ragby, u kterých bylo 

naměřeno 10 antropometrických dat potřebných ke stanovení somatotypů. Dle výsledků 

jsou hráči první řady zařazeni mezi mezomorf – endomorfy (s průměrným somatotypem 

6.8-6.7-0.3) druhořadníci (3.3-4.6-2.1), tříčtvrtky (3.0-5.6-1.8) a křídla (2.6-5.0-1.6) patří 

mezi vyrovnané mezomorfy, zatím co hráči třetí řady (3.8-6.0-0.9) a obě spojky (3.9-5.6-

1.0) jsou charakterizovány jako endomorfní mezomorfové. 

Na české scéně se somatotypům hráčů ragby věnuje Kučera (2015). který se zabývá 

rozdíly somatotypů mezi seniorskou a juniorskou kategorií mužů klubu RC Moundfield 

Říčany. 

S rostoucí popularitou ragby přibývá také ženských zástupkyní. Bohužel studie 

antropometrických charakteristik hráček ragby není tak rozsáhlá jako u opačného 

pohlaví. 

První rozsáhlejší výzkum povedli Kirby & Reilly (1993), jenž zkoumali antropometrické 

a fyziologické charakteristiky 39 elitních ragbistek. Subjekty byly rozděleny do dvou 

skupin na hráčky roje a útoku. Rojové hráčky byly charakterizovány se značně větší 

tělesnou hmotností, vyšší mezomorfní komponentou a nižší ektomorfní komponentou 

než útočnice. Číselně byl průměrný somatotyp rojnic 3.0-4.8-2.5 a průměrná somatotyp 

útočnic 2.8-3.9-3.1. Studie dále porovnává své výsledky se somatotypy ledních hokejistek 

z výzkumu Reilly & Bretherton (1986). Nicholas (1997) tyto výsledky zahrnul i ve své 

práci, ve které se věnuje antropometrickým a fyziologickým faktorům hráčů ragby. 
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Z předchozí studie se odvíjí výzkum Summerell (2011), která ve své práci porovnává 

rozdíly somatotypů 15 elitních a 15 neelitních ragbistek. Avšak žádné významné rozdíly 

se mezi těmito skupinami nenacházejí. V obou případech převažovala u subjektů 

endomorfní komponenta, následovaná komponentou mezomorfní, jež je větší než 

komponenta ektomorfní. Proto jsou obě kategorie zařazeny dle Carter (1990) mezi 

mezomorf – endomorfy. Číselně byly hráčky roje elitní skupiny charakterizovány 

průměrným somatotypem 5.5-5.7-1.4 a útočnice stejné skupiny 5.7-5.2-1.1. Zatím co 

v neelitní skupině byl průměrný somatotyp rojnic vyjádřen 5.9-6.1-0.8 a útočnic 4.6-4.3-

1.6. 

Mezi další literaturu zabývající se ženskými fyziologickými a antropomotorickými 

charakteristikami v ragby patří např. Gabbet (2007) zkoumající hráčky Rugby League, 

Nehe a kol. (2011) či Quarrie a kol. (1995). 

2.2. Somatotypologie 

Již od dávných dob si lidé byli vědomy různých typů postav. Hippokrates rozlišoval dva 

typy tělesné stavby, a to habitus phthisicus a habitus apopleticus. První typ je 

charakteristický dlouhým, štíhlým tělem. Druhý z typů je popisován zavalitým, krátkým 

tělem a s převládajícími horizontálními rozměry. (FETTER, 1967 str. 409) 

Fetter (1967) dále uvádí rozdělení tělesných typů dle Kretschera takto: 

1. Astenický typ – typ s dlouhým trupem; plochým hrudníkem a vystupujícími 

žebry; štíhlými končetinami, nevyvinutým svalstvem; malou či žádnou vrstvou 

podkožního tuku 

2. Atletický typ – člověk střední výšky, se silně vyvinutou kostrou a svalstvem; 

širokými rameny, úzkými boky a delšími končetinami 

3. Pyknický typ – typ s velkými obvody hlavy, hrudníku a břicha; s drobnými, 

oblými končetinami s méně vyvinutými končetinami; se silnější vrstvou 

podkožního tuku v oblasti obličeje, hýždí a lýtek 

Kučera (2015) (převzato z Pavlík, 2003) shrnuje rozdělení typologické systémy 

následovně: 

1. Rostan (1826) – typ dechový, zažívací, mozkový a svalový 

2. Sigaud (1914) – typ dechový, zažívací, svalově kloubní a mozkomíšní 

3. Bunak (1923) – typ stenoplastický, mesoplastický a euryplastický 
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4. Kretschmer (1921) – typ astenický, atletický a pyknický 

5. Viola (1933) – typ normosplanchnický, makrosplanchnický, a mikrosplanchnický  

6. Conrad (1941) – navazující na Kretschmerův systém, a kromě základních typů 

ektomorfa, metromorfa a leptomorfa popisuje i mezitypy 

7. Sheldon (1954) – rozlišující kromě tří základních somatotypů i celou škálu 

smíšených typů 

Dle dominance zastoupení jednotlivých komponent lze somatotypy dle metody Heathové 

a Cartera rozřadit do celkem 13 kategorií. Vokounová (2019) (převzato z Carter, 2002) 

uvádí tyto: 

1. Vyrovnaný mezomorf – druhá komponenta je dominantní, první a třetí jsou nižší 

a obě stejné nebo se neliší o více než půl bodu. 

2. Ektomorfní mezomorf – druhá komponenta je dominantní, třetí je vyšší než první. 

3.  Mezomorf – ektomorf – druhá a třetí komponenta jsou shodné nebo se neliší 

o více než půl bodu. 

4. Mezomorfní ektomorf – třetí komponenta je dominantní, druhá je vyšší než první. 

5. Vyrovnaný ektomorf – třetí komponenta je dominantní, první a druhá jsou shodné 

nebo se neliší o více než půl bodu. 

6. Endomorfní ektomorf – třetí komponenta je dominantní, první je vyšší než druhá. 

7. Endomorf – ektomorf – první a třetí komponenty jsou shodné nebo se neliší o více 

než půl bodu a druhá je výrazně nižší. 

8. Ektomorfní endomorf – první komponenta je dominantní, třetí je vyšší než první. 

9. Vyrovnaný endomorf – první komponenta je dominantní, druhá a třetí jsou shodné 

nebo se neliší o více než půl bodu. 

10. Mezomorfní endomorf – první komponenta je nejvyšší, druhá je vyšší než třetí. 

11. Mezomorf – endomorf – první a druhá komponenta jsou shodné nebo se neliší 

o více než půl bodu, třetí komponenta je nižší. 

12. Endomorfní mezomorf – druhá komponenta je dominantní, první je vyšší než třetí 

13. Střední typ – žádná komponenta se neliší o více než půl bodu od ostatních 

komponent a sestává z hodnot 3 a 4. 



12 

 

2.2.1. Komponenty a jejich charakteristika 

2.2.1.1. Endomorfní komponenta 

„Endomorfie se vztahuje k relativní tloušťce či relativní hubenosti jednotlivých osob.“ 

Hodnotí tedy množství podkožního tuku. (RIEGEROVÁ, 2006 str. 71) 

Je charakteristická zakulacenými tvary, krátkým krkem, velkou hlavou, krátkým torzem 

a krátkými končetinami. Obvod pasu je větší než obvod hrudníku, a břicho tedy vystupuje 

před hrudníkem. (ČELIKOVSKÝ, 1979 str. 232) 

Čelikovský (1979) dále dodává, že endomorfní komponenta negativně závisí na běžecké 

rychlosti a stejně jako extrémní mezomorfie i na obratnost. 

2.2.1.2. Mezomorfní komponenta 

Pro rozvoj silových schopností je vhodný mezomorfní typ jedince. Tato komponenta se 

vyznačuje masivní kostrou a vyvinutým svalstvem. Obvod hrudníku je větší než obvod 

pasu, přičemž pánev je mohutná (pokud by tomu bylo naopak, jednalo by se o výskyt 

ektomorfní komponenty) a hrudník je zároveň s rameny široký a svalnatý. 

(ČELIKOVSKÝ, 1979 str. 232) 

Riegerová (2006) spojuje mezomorfii s relativním svalově kosterním rozvojem 

a tělesnou výškou. 

2.2.1.3. Ektomorfní komponenta 

Tuto komponentu charakterizuje křehkost jedince se slabým svalstvem a minimální 

mírou podkožního tuku. Končetiny jsou dlouhé, i přesto že je jedinec malého vzrůstu. 

Dalšími charakteristickými rysy jsou například kulatá, svěšená ramena s odstátými 

lopatkami, slabá a suchá kůže, dlouhý krk a úzký trup. Časté je také špatné držení těla, 

které se projevuje právě svěšenými rameny, hrudní hyperkyfózou či vadným držením 

hlavy (tzv. želvím krkem). (ČELIKOVSKÝ, 1979 str. 233) 

2.2.2. Metody stanovení somatotypu 

2.2.2.1. Sheldonova metoda 

Tato metoda určuje kromě tří základních typů tzv. přechodné typy (celkem 88), které se 

v normální populaci vyskytují nejběžněji. Sheldon dále určil krajní typy, a to typ 
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endomorf (pyknik dle Kretschera), mezomorf (atletik) a ektomorf (astetik). Sheldon také 

věří, že je v každém člověku do jisté míry zastoupena každá komponenta, přičemž 

endomorfní zastupuje množství podkožního tuku, mezomorfní charakterizuje míru 

rozvoje svalstva a kostry a ektomorfní komponenta určuje míru štíhlosti a relativní délky 

končetin. Každá z těchto komponent je hodnocena bodováním o 1 do 7. Každý jedinec je 

tedy popsán celkem 3 čísly ve tvaru endomorfní komponenta – mezomorfní komponenta 

– ektomorfní komponenta. v praxi by tedy byl extrémní endomorf popsán čísly 711, 

extrémní mezomorf 171 a extrémní ektomorf 117. (ČELIKOVSKÝ, 1979 stránky 231-

232) 

Dle Fetter (1967) doporučuje Sheldon určovat somatotyp ze speciálně provedených 

fotografií celé postavy ve třech rovinách (zpředu, zády, a z boku). 

2.2.2.2. Metoda Heathové a Cartera 

Z metody stanovení somatotypů Sheldona vznikla modifikovaná metoda Heathové 

a Cartera, která se považuje za dosud nejúspěšnější a v praxi nejvíce osvědčenou. Kromě 

využití fotografie se u této metody také měří další antropomotorická data. Pro stanovení 

endomorfní komponenty je potřeba naměřit tloušťku tří kožních řas, konkrétně řasy 

tricipitální, supraspinální a subscapulární. K určení mezomorfní komponenty se měří 

biepikondylární rozměry kosti pažní a stehenní, obvod paže ve flexi a obvod lýtka 

s odečteným podkožním tukem příslušných řas. Hodnota ektomorfní komponenty se zjistí 

po použití indexu poměru výšky k třetí odmocnině hmotnosti. Dalším rozdílem od 

Sheldonovy metody je způsob škálováním, kdy jeho metoda uplatňuje uzavřený bodový 

systém pouze o hodnotách 1–7. (ČELIKOVSKÝ, 1979 stránky 233-234) 

2.2.2.3. Převedení antropometrických dat na body 

Převedení naměřených hodnot na body lze dvojím způsobem. Buď pomocí vzorců, které 

uvádí Vokounová (2019) (převzato z Carter (2002)), a které jsou použity v této práci (viz. 

kapitola 4. Metodika práce) či pomocí protokolu (viz. Obr. 1). 
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Obrázek 1: Protokol pro stanovení somatotypu, (BOTEK, 2018 str. 27) 

2.2.2.4. Převedení dat do somatografu 

Následujícím krokem po převedení antropometrických dat na body je zanesení daných 

bodů do somatografu. Somatograf dle Sheldona má tvar zaobleného trojúhelníku a v jeho 

každém hrotu se nachází daný extrémní typ somatotypu a uvnitř jsou uvedeny mezitypy. 

Somatograf Heathové a Cartera má stejný tvar a byl rozšířen až po devátý stupeň 

a o souřadnicovou mřížku. Hodnotu osy X získáme odečtem endomorfního bodu od 

ektomorfního (tzn. X = III – I) a druhou hodnotu souřadnice zjistíme vzorcem 

Y = 2 × II – (I + III). Výpočty obou vzorců zaneseme do somatografu a dle umístění 

zařadíme somatotyp jedince do jedné z 13 kategorií (viz. Příloha č. 3). 

Riegrová (2006) dodává, že Štěpnička a Chytráčková rozdělili somatograf také podle 

motorické výkonnosti a určili následující kategorie: 

1. Kategorie A – jedinci s nadáním pro silové schopnosti 

2. Kategorie B – nejvšestrannější nadání pro sport 

3. Kategorie C – nejhorší nadání a předpoklady pro sport 

4. Kategorie D – předpoklady pro vytrvalostní a obratnostní schopnosti 

5. Kategorie E – jedinci s malým nadáním pro sport 
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Obrázek 2:Kategorie somatotypů dle motorické výkonnosti, (VOKOUNOVÁ, 2021) 
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3. Cíle a úkoly práce 

3.1. Cíl práce 

Hlavním cílem práce je zmapovat a porovnat typy somatotypů hráček ragby, hrajících 

v roji a v útoku. 

Dalším cílem práce je zjistit somatotypy vyskytující se u aktivních hráček ragby na území 

České republiky a porovnat je s výsledky práce Cardiffské univerzity, a určit, zda jsou 

více podobné elitní či neelitní zkoumané skupině. 

3.2.Úkoly práce 

a) Zajistit teoretické podklady a informace k uskutečnění práce. 

b) Zajistit potřebné vybavení. 

c) Vybrat celkem 30 hráček ragby. 

d) Zajistit vhodné podmínky pro uskutečnění sběru dat. 

e) Naměřit potřebné hodnoty. 

f) Zanalyzovat naměřená data. 

g)  Vyznačit somatotypy do somatografu. 

h) Vyvodit výsledky a porovnat je s hypotézami. 

i) Interpretovat výsledky práce. 

3.3. Výzkumné otázky 

a) Jaké somatotypy jsou ve výzkumném výběru zastoupeny? 

b) Jaké jsou rozdíly mezi průměrnými somatotypy hráček v roji a v útoku? 

c) Jaký typ somatotypu je nejzastoupenější? 

d) Do které ze somatotypových kategorií dle výkonnosti spadá nejvíce hráček ragby? 

e) Které skupině výzkumu Cardiffské univerzity jsou somatotypy českých ragbistek 

podobnější? 

3.4.Pracovní hypotézy 

a) Průměrné somatotypy hráček roje a útoku se budou lišit o více než 1 bod u každé 

z komponent. 

b) Nejvyšší hodnoty bude u průměrných somatotypů obou měřených souborů 

zastupovat komponenta mezomorfní. 
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c) Nejzastoupenějším somatotypem bude endomorfní mezomorf. 

d) Somatotypy ragbistek ČR budou podobné více somatotypům neelitní nežli elitní 

skupině ve výzkumu Cardiffské univerzity. 

e) Soubor somatotypů hráček roje bude více heterogenní, avšak jeho hodnota SDI se 

nebude lišit o více než 0,5 jednotek než u souboru somatotypů hráček útoku. 
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4. Metodika práce 

Metodická část práce proběhla po souhlasu Etické komise UK FTVS (žádost 

a informovaný souhlas je přiložen v Příloze č. 1 a 2). Měření bylo dobrovolné, všechny 

subjekty byly před samotným odběrem hodnot poučeny o průběhu měření jak písemně 

(prostřednictvím informovaného souhlasu), tak slovně řešitelem projektu, a svůj souhlas 

participace měření potvrdily vlastnoručním podpisem. 

4.1. Charakteristika sledovaného subjektu 

Výzkumu se dobrovolně zúčastnily hráčky ragby (n=30) elitní série ve věku od 20 do 30 

let s platnou sportovní prohlídkou. Ty byly následně rozděleny do dvou zkoumaných 

souborů dle herních pozic (tj. roj a útok) vždy s n=15. 

4.2. Výzkumné metody 

Ke stanovení jednotlivých somatotypů byla využita metoda Heathové a Cartera a měření 

probíhalo dle manuálu (CARTER, 2002) 

4.3. Sběr dat 

K měření byly připuštěny pouze hráčky s adekvátním zdravotním stavem, bez 

jakéhokoliv zranění či s příznaky infekčního onemocnění a za platných opatření Vlády 

ČR. Projekt probíhal od listopadu 2020 do prosince 2020 v prostorách klubovny RK 

Petrovice, a to časově vždy po soukromé dohodě se subjekty výzkumu. Před odběrem dat 

byly subjekty obeznámeny o průběhu měření a svůj souhlas potvrdily podpisem 

informovaného souhlasu, jehož kopii obdržela každá ze zúčastněných. 

Samotný sběr dat probíhal v místnosti o pokojové teplotě za přítomnosti měřeného 

subjektu a řešitele projektu. Každá hodnota byla měřena celkem 3x, přičemž výslednou 

hodnotou byl medián těchto tří měření. Celkové měření každého subjektu proběhlo 

zhruba během 15 minut. Jelikož práce stanovuje somatotypy metodou Heathové 

a Cartera, byly naměřeny následující data: tělesná výška a tělesná hmotnost, hodnota 

tricipitální, supraspinální, subscapulární a střední lýtkové kožní řasy, maximální obvody 

lýtka a paže ve flexi, biepikondylární rozměr kosti stehenní a pažní, dále výkonnostní 

úroveň, sportovní klub a frekvence tréninků. (CARTER, 2002) 
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4.3.1. Tělesná výška 

Tělesná výška byla naměřena pomocí svinovacího metru a pravoúhlého pravítka. 

Subjekty byly postaveny vzpřímeně zády ke zdi tak, aby se jejich paty, hýždě, lopatky 

a týl dotýkali dané zdi a postavení hlavy bylo rovné. Hráčky byly požádány, aby se 

v průběhu měření koukali rovně do dálky a párkrát se zhluboka nadechly. Poté jim byla 

pomocí metru změřena tělesná výška, přičemž pravou hodnotu ukazovalo pravoúhlé 

pravítko položené na temeni měřeného subjektu, s jednou odvěsnou položenou na temeni 

a druhou přiloženou souběžně se zdí. Výsledná data byla měřena s přesností na 0,1 cm.  

4.3.2. Tělesná hmotnost 

Hráčky byly požádány, aby si stouply do středu zařízení s hmotností, rovnoměrně 

rozloženou na obě dolní končetiny, a aby vytrvaly v této poloze, dokud se hodnota na 

zařízení neustálí. Hodnoty byly naměřeny s přesností na 0,1 kg. 

4.3.3. Kožní řasy 

Pomocí kaliperačních kleští typu SK® s přesností měření 0,2 cm byly naměřeny hodnoty 

celkem čtyř kožních čas (tricipitální, subscapulární, supraspinální a střední lýtková), a to 

vždy na pravé straně subjektu nejdříve palpačně a následně příslušným nástrojem.  

Pro sběr hodnot tricipitální kožní řasy je paže svěšená volně podél těla. Řasa se nachází 

svisle v polovině vzdálenosti mezi akromiem a olekranem, proto uchopíme řasu palcem 

a ukazovákem ve svislé rovině.  

Subscapulární se nachází zhruba 1–2 cm pod dolním úhlem lopatky a probíhá mírně 

šikmo dolů rovnoběžně se žebry. Řasa tedy nebyla uchopena a její hodnota naměřena 

svisle, nýbrž pod úhlem cca 45°.  

Supraspinální či suprailiakální řasa byla naměřena na boku zhruba 5–7 cm nad hřebenem 

kosti kyčelní v prodloužení přední axilární čáry. Stejně jako u předchozí kožní řasy byla 

i supraspinální řasa uchopena pod přibližným úhlem 45°, a to při vzpřímeném postoji 

měřeného subjektu.  

Před sběrem dat střední lýtkové kožní řasy byly subjekty posazeny tak, aby kolenní kloub 

svíral právě pravý úhel a obě chodila se plně dotýkala podlahy. Střední lýtková řasa se 

nachází zhruba 5 cm pod podkolenní jamkou v místě největšího vyklenutí lýtkového 

svalu. Stejně jako u tricipitální řasy, i tato probíhá svisle ve směru osy bérce, tudíž ji 

v tomto směru také uchopíme a změříme její hodnoty. 
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4.3.4. Maximální obvody 

Nástrojem měření byl použit krejčovský metr, který se při měření pouze lehce dotýkal 

kůže bez jakéhokoliv tlaku na měřenou končetinu. Výsledky byly zaznamenány 

s přesností na 0,1 cm. Míry byly měřeny vždy u pravé horní a dolní končetiny. 

Maximální obvody paže byly na měřeny při maximální kontrakci pažních svalů 

v pokrčení předpažmo, přičemž mezi nadloktím a předloktím byl svírán pravý úhel.  

Při měření maximálních obvodů lýtka byly subjekty požádány stát rovně (vzpřímeně) se 

svou váhu rovnoměrně rozloženou na obě dolní končetiny.  

4.3.5. Biepikondylární rozměry 

Hodnoty biepikondylárních rozměrů kosti pažní a stehenní byly naměřeny pomocí 

digitálního posuvného měřítka značky SOMET a zaznamenány s přesností na 0,1 cm. 

Nejprve byly epikondyly dané kosti nahmatány palpačně, poté změřeny pomocí měřítka. 

U kosti pažní byly subjekty požádány o pokrčení předpažmo tak ,aby byl v loketním 

kloubu svírán pravý úhel. V této pozici byl palpačně nahmatán mediální a laterální 

epikondyl kosti pažní, jejichž vzdálenost byla následně naměřena měřítkem. 

Pro sběr hodnot biepikondylárního rozměru kosti stehenní byly subjekty posazeny na 

židli tak, aby byl v kolenním kloubu svírán pravý úhel a obě chodidla se dotýkala 

podlahy. Poté byly, stejně jako u kosti pažní, palpačně detekovány epikondyly příslušné 

kosti a hodnoty byly naměřeny pomocí torakometru. 

4.4. Analýza dat 

Po samotném měření byla všechna naměřená data zanesena v sešitu aplikace Microsoft 

Excel. Tento soubor sloužil jak k uchování dat, tak i k výpočtům, potřebným ke stanovení 

somatotypů, a k statistickým údajům, konkrétně průměru, směrodatné odchylce, mediánu 

a indexu rozptýlení somatotypů. 

4.4.1. Převedení antropometrických dat na body a určení somatotypu 

Ke stanovení jednotlivých somatotypů bylo zapotřebí převést naměřené hodnoty na body. 

To bylo provedeno dle vzorců, které uvádí Carter (2002). 
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Pro výpočet endomorfní komponenty bylo použito vzorce = – 0,7182 + 0,1451 (X) - 

0,00068 (X 2) + 0,0000014 (X 3); kde X = (supraspinální + tricipitální + subscapulární 

kožní řasa [mm]) × (170,18 / tělesná výška [cm]) 

Ke stanovení mezomorfní komponenty byl použit vzorec = 0,858 × biepikondylární 

rozměr kosti pažní [cm] + 0,601 × biepikondylární rozměr kosti stehenní [cm] + 0,188 × 

korigovaný obvod paže [cm] + 0,161 × korigovaný obvod lýtka [cm] – 0,131 × tělesná 

výška [cm] + 4,5 

K přepočtu ektomorfní komponenty je nejprve nutné vypočítat Height – weight ratio 

(HWR), a to rovnicí: 

výška [cm]

√váha [kg]3
 

Dle výsledků HWR byla vypočtena ektomorfní komponenta jedním z níže uvedených 

vzorců dle následujících kritérií: 

1. HWR ≥ 40,75; pak se ektomorfie vypočítá = 0,732 × HWR – 28,58 

2. HWR v intervalu <30,25; 40,75>; je ektomorfie 0,463 × HWR – 17,63 

3. HWR ≤ 30,25; pak použijeme jako výsledek hodnotu 0,1 (jelikož žádná 

z komponent nesmí být záporné hodnoty) 

Po určení bodů jednotlivých komponent byly z těchto hodnot vypočítány souřadnice 

daného somatotypu v somatografu (použité vzorce viz. podkapitola 2.3.2.4. Převedení dat 

do somatografu), a dle umístění byly somatotypy subjektů zařazeny do jedné z pěti skupin 

motorické výkonnosti. (RIEGEROVÁ, 2006) 

Pro lepší přehlednost výsledků, byly jednotlivé somatotypy zaznamenány do somatografu 

v souboru aplikace Malování 3D (viz. kapitola 5. Výsledky). 

4.4.2. Index rozptýlení somatotypů (SDI) 

Dle Riegerové (2006, str. 80) slouží SDI jako „popisná charakteristika souboru, která 

vyjadřuje rozptýlení okolo průměrného somatotypu“. Obvykle se hodnota tohoto indexu 

pohybuje v rozmezí 3,50 až 4,50 jednotek, jež vyjadřuje poloměr kružnice opsané kolem 

průměrného somatotypu. Homogenní soubory jsou vyjádřeny hodnotami SDI od 1,80 až 

2,60. 
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Pro výpočet výsledné hodnoty SDI je nutné nejprve vypočítat hodnotu SDD (angl. 

Somatotype Dispersion Distance), který se vypočítá pomocí souřadnic somatotypů, a to 

pomocí vzorce: 

𝑆𝐷𝐷1−2 = √3(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 

Poté výslednou hodnotu dosadíme do vzorce pro výpočet indexu rozptýlení: 

𝑆𝐷𝐼 =
∑ 𝑆𝐷𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

4.4.3. Další statistické údaje 

Ke každému ze somatometrických dat byl vypočítán aritmetický průměr, směrodatná 

odchylka a medián daného souboru. Bylo využito funkcí Microsoft Excel, =PRŮMĚR 

pro výpočet aritmetického průměru, =SMODCH.P pro výpočet směrodatné odchylky 

a funkce =MEDIAN pro stanovení mediánu daných hodnot. 
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5. Výsledky 

V této kapitole jsou pomocí grafů, tabulek a somatografů popsány výsledky práce. 

5.1. Základní somatometrická data 

V následující tabulce jsou zaznamenána průměrná data celého výzkumného souboru 

(tučně) a skupiny hráček roje a útoku se směrodatnou odchylkou a hodnotou mediánu. 

Kompletní souhrn naměřených dat je k nalezení v Tabulce 7. v Příloze č. 4. 

Tabulka 1: Antropometrické charakteristiky 

 
Tělesná Řasy [mm] Max. 

obvody [cm] 

Výška 

[cm] 

Hmotnost 

[kg] 

Tric. Supras. Subscap. Lýtková Paže Lýtko 

Průměr 167,6 65,8 10,0 10,3 9,4 8,4 31,5 37,2 

Roj 168,9 70,8 12,2 13,6 11,3 10,2 32,6 38,0 

Útok 166,3 60,8 7,6 7,0 7,3 6,5 30,7 36,6 

Medián 168,4 65,2 10,0 10,0 10,0 8,0 31,5 37,0 

Roj 169,1 72,4 12,0 14,0 12,0 8,0 33,2 38,0 

Útok 165,7 62,5 8,0 7,0 7,0 6,0 30,9 36,5 

SD 6,6 9,9 3,1 4,3 2,9 3,1 3,4 2,9 

Roj 6,7 9,8 2,6 3,3 2,2 2,7 3,2 3,6 

Útok 6,2 7,0 1,4 2,2 1,8 2,2 3,3 1,6 

 

  Epikondyly [cm]   

Loketní 

kloub 

Kolenní 

kloub 

HWR En M Ek x y SDD 

Průměr 6,8 9,0 41,7 3,0 5,7 2,0 -1,1 6,4 4,8 

Roj 7,2 9,1 41,0 3,8 6,3 1,5 -2,3 7,2 4,7 

Útok 6,5 8,8 42,5 2,2 5,2 2,4 0,2 5,7 4,9 

Medián 6,8 9,1 41,7 3,0 5,6 2,0 -0,7 6,7 4,2 

Roj 7,1 9,1 40,9 3,7 6,0 1,3 -2,3 7,7 4,3 

Útok 6,6 8,8 42,2 2,3 5,6 2,2 0,1 6,7 4,0 

SD 0,8 0,5 1,3 1,0 1,3 0,9 1,6 2,9 3,0 

Roj 0,7 0,5 1,2 0,6 1,2 0,8 1,2 2,5 2,6 

Útok 0,8 0,4 1,0 0,5 1,2 0,7 0,8 3,0 3,3 
Průměr=průměrné hodnoty celého měřeného souboru; tric.=tricipitální kožní řasa; supras.=supraspinální 

kožní řasa; subscap.=subscapulární kožní řasa; En=endomorfie; M=mezomorfie; Ek=ektomorfie; 

HWR=height – weight ratio; SDD=Somatotype Dispersion Distance 

Hráčky v roji vykazují průměrně vyšší hodnoty tělesných proporcí, jak u průměrné 

tělesné výšky (168,9 ± 6,7 cm), tak i u průměrné tělesné hmotnosti (70,8 ± 9,8 kg) nad 

hráčkami útoku, u kterých byla naměřena průměrná tělesná výška 165,7 ± 6,2 cm 

a průměrná tělesná hmotnost 60,8 ± 7,0 kg. 
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5.2. Somatotypy hráček roje a útoku 

Po analýze naměřených hodnot byl průměrný somatotyp všech hráček (n=30) číselně 

charakterizován jako 3.0-5.7-2.0, což odpovídá typu endomorfního mezomorfa. 

Průměrné hodnoty jednotlivých komponent zkoumaného souboru hráček roje a útoku 

graficky znázorňuje Graf 1. 

 

Graf 1: Průměrné hodnoty jednotlivých komponent somatotypu hráček roje a útoku 

Jak je z grafu zřejmé, žádné výrazné rozdíly mezi oběma průměrnými somatotypy nebyly 

zaznamenány. U rojových hráček převládá endomorfní a mezomorfní komponenta nad 

hodnotami hráček v útoku o 1.4 a 1.1 bodu, avšak hodnota ektomorfie je o 0.9 bodu vyšší 

u útočnic.  

Pro srovnání jsou somatotypy zobrazeny v následujícím somatografu (Obrázek 3). 
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Obrázek 3: Somatotypy hráček roje a útoku 

Světle zeleně=somatotypy hráček roje; tmavě zeleně=průměrný somatotyp hráček roje; světle 

modře=somatotypy hráček útoku; tmavě modře=průměrný somatotyp hráček útoku; červeně=průměrný 

somatotyp celého zkoumaného výběru 

Dle rozdělení podle Chytráčkové (Riegrová (2006)) se průměrný somatotyp hráček roje 

řadí do skupiny A, tj. skupina jedinců s předpoklady pro rozvoj silových schopností 

a průměrný somatotyp útočnic do skupiny B (jedinci s nejvšestrannějším nadáním pro 

sport). Početně nejzastoupenější kategorií je kategorie A, do které spadá celkem 16 

ragbistek s 2 dalšími hráčkami na pomezí s kategoriemi B a D. 

V následujících somatografech a tabulkách jsou znázorněny jednotlivé somatotypy 

měřených souborů. 
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Obrázek 4: Somatotypy hráček roje 

Zeleně=somatotypy hráček roje; červeně=průměrný somatotyp stejného souboru 

U hráček roje byl vyhodnocen typ somatotypu endomorfního mezomorfa s průměrným 

číselným zastoupením 3.8-6.3.1.5. Stejný typ (endomorfní mezomorf) byl zaznamenán 

u celkem 14 hráček tohoto souboru (n=15), pouze 1 hráčka vykazovala hodnoty 

vyrovnaného mezomorfa. Dle jednotlivých komponent zde jednoznačně převládá 

mezomorfie (6.3), následována endomorfií (3.8) a nejnižší hodnotu vykazuje 

komponenta ektomorfní (1.5) 

Celkem 12 hráček tohoto výběru patří podle rozdělení dle výkonnosti do kategorie A, 

tedy do kategorie hráčů s nadáním pro silové schopnosti. Zbývající 3 probandky patří do 

kategorie C, tj. hráči s nejhoršími předpoklady pro sport. 
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Tabulka 2: Somatotypy hráček roje  

Číslo Endomorfie Mezomorfie Ektomorfie x y SDD 

1 3,4 5,2 2,7 -0,7 4,2 2,31 

2 3,6 5,1 2,6 -1,0 4,0 4,28 

3 4,0 8,2 1,1 -2,9 11,2 8,87 

4 4,4 7,0 1,5 -2,8 8,2 4,29 

5 3,7 7,1 1,6 -2,1 8,9 4,59 

6 3,3 5,5 1,3 -2,0 6,4 1,57 

7 4,8 8,9 0,4 -4,4 12,5 11,94 

8 5,2 7,1 1,3 -3,9 7,7 5,42 

9 3,5 5,8 1,2 -2,3 6,8 2,26 

10 4,0 6,4 1,1 -2,9 7,7 3,87 

11 4,1 6,7 0,2 -3,9 9,2 6,88 

12 2,8 4,7 2,8 0,0 3,9 4,78 

13 3,5 6,0 0,9 -2,7 7,7 3,53 

14 3,1 4,9 2,2 -0,9 4,4 3,50 

15 3,7 5,3 1,6 -2,2 5,3 2,68 

Průměr 3,8 6,3 1,5 -2,3 7,2 4,7 

SD 0,6 1,2 0,8 1,2 2,5 2,6 

Medián 3,7 6,0 1,3 -2,3 7,7 4,3 
SD=směrodatná odchylka, SDD=Somatotype Dispersion Distance 
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Obrázek 5: Somatotypy hráček útoku 

Modře=jednotlivé somatotypy hráček útoku; červeně=průměrný somatotyp souboru 

I přes nižší hodnotu převahovala u hráček útoku stejně jako u hráček roje mezomorfie, 

hodnoty zbylých komponent byly však téměř totožné, s rozdílem pouhých 0.2 bodu 

(průměrný somatotyp tedy činí 2.2-5.2-2.4). Z tohoto důvodu byl k danému souboru 

přiřazen typ vyrovnaného mezomorfa.  

Co se typů somatotypu týče, bylo jich u útočnic přítomno celkem 5 (9×vyrovnaný 

mezomorf, 2×endomorfní mezomorf, 2×mezomorf ektomorf, 1×ektomorfní mezomorf 

a 1×vyrovnaný ektomorf). 

Nejzastoupenější byla u této skupiny kategorie B (hráči s nejvšestrannějším nadáním pro 

sport) s počtem 10 subjektů, přičemž 1 z tohoto počtu se nachází na pomezí skupin A a B. 

Zbytek probandek (tj. 5) z útočné skupiny spadají do kategorie A (předpoklady pro silové 

schopnosti), přičemž 1 z nich je na pomezí kategorií A a D (jedinci s předpoklady pro 

vytrvalostní a obratnostní schopnosti). 

Tabulka 3: Somatotypy hráček útoku 

Číslo Endomorfie Mezomorfie Ektomorfie x y SDD 

1 2,9 5,4 3,3 0,4 4,6 4,03 

2 2,8 5,6 1,3 -1,5 6,8 0,98 

3 2,5 5,6 2,2 -0,3 6,4 1,32 

4 1,6 6,1 3,0 1,3 7,4 4,47 

5 1,8 5,6 2,3 0,5 7,0 2,84 

6 2,6 3,6 3,2 0,6 1,3 9,36 

7 2,3 4,0 2,0 -0,3 3,7 4,86 

8 2,4 2,9 3,6 1,2 -0,2 12,20 

9 2,5 5,8 2,4 -0,1 6,7 1,73 

10 2,2 4,5 2,0 -0,2 4,8 3,20 

11 2,0 3,5 3,6 1,6 1,3 10,03 

12 1,7 5,8 1,6 -0,1 8,3 3,60 

13 1,7 5,4 1,9 0,1 7,1 2,37 

14 1,5 6,9 1,8 0,3 10,6 7,53 

15 3 7,3 2,2 -0,8 9,3 5,04 

Průměr 2,2 5,2 2,4 0,2 5,7 4,9 

SD 0,5 1,2 0,7 0,8 3,0 3,3 

Medián 2,3 5,6 2,2 0,1 6,7 4,0 
SD=směrodatná odchylka, SDD=Somatotype Dispersion Distance 
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5.1.2. Index rozptýlení somatotypů 

Dle vzorců, uvedených v podkapitole 4.4.2. Index rozptýlení somatotypů (SDI), byl 

vypočítán index pro celý zkoumaný soubor (n=30) a zvlášť pro soubory hráček roje 

(n=15) a útoku (n=15). 

Hodnota SDI celkového výběru činí 4,8 jednotek, u roje byl index vypočítán na 4,7 

jednotek a u útočnic 4,9 jednotek. U všech souborů se tedy jedná o heterogenní skupinu. 

Tabulka 4: Indexy rozptýlení somatotypů 

Soubor n SDI SD Medián 

Celý 30 4,8 3,0 4,2 

Roj 15 4,7 2,6 4,3 

Útok 15 4,9 3,3 4,0 

n=počet měřených subjektů v souboru; SD=směrodatná odchylka 
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6. Diskuse 

Problematikou stanovování somatotypů hráček ragby se ve své práci věnuje i Summerell 

(2011) a Kirby & Reilly (1993). První ze zmíněných se zabývá porovnáním somatotypů 

elitních (n=15) a neelitních (n=15) hráček ve Walesu, přičemž v obou zkoumaných 

souborech rozděluje probandky stejně jako v této práci, tj. na hráčky roje a útoku. 

Kirby & Reilly se ve svém výzkumu věnují stanovením fyzické zdatnosti celkem 39 

elitních hráček ragby, mimo jiné i stanovením somatotypů. 

V následující tabulce jsou k porovnání uvedeny výsledky průměrných somatotypů 

Cardiffské a této práce. 

Tabulka 5: Porovnání výsledků této práce s prací Summerell (2011) 

  Summerell (2011) Tato práce 

Soubor Elite group Non-elite group   

Celý 5.3-5.2-1.2 5.6-5.4-1.3 3.0-5.7-2.0 

Roj 5.5-5.7-1.4 5.9-6.1-0.8 3.8-6.3-1.5 

Útok 5.7-5.2-1.1 4.6-4.3-1.6 2.2-5.2-2.4 

 

Z tabulky 5 je patrný rozdíl hodnoty endomorfní komponenty mezi velšskými a českými 

ragbistkami, a to ve všech zkoumaných souborech. Hráčky Cardiffské práce dosahovaly 

u této komponenty jednoznačně vyšších hodnot nežli probandky této práce. Avšak 

u zbylých dvou komponent vyznačovaly vyšší hodnoty hráčky hrající na našem území. 

Quarrie a kol. (1995) zastává názor, že u hráčů lepších týmů dosahuje endomorfní 

komponenta nižších hodnot než u hráčů týmů horších. Je tedy možné, že hráčky této práce 

hrají na vyšší úrovni než hráčky elitní i neelitní skupiny. 

Podle rozdělení dle Cartera (2002) zastávají obě zkoumané skupiny práce Summerell 

(2011) typ mezomorf – endomorf, zatím co subjekty tohoto výzkumu spadají kvůli nízké 

hodnotě endomorfní komponenty do typu endomorfního mezomorfa. 

Stejně jako v této práci i ve výzkumu Kirby & Reilly (1993) vykazují hráčky roje vyšší 

hodnoty mezomorfní a endomorfní komponenty nežli hráčky útoku, kterých na druhou 

stranu převažovala hodnota ektomorfie nad hodnotou rojových spoluhráček. Autoři tuto 

skutečnost přiřazují faktu rozdílné hry rojníků a útočníků, kdy se hráčům v roji hodí vyšší 

hodnota tělesné hmotnosti a maskulinity, především v kontaktu, mlýnech či maulech. 
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Pro srovnání jsou výsledky obou výzkumů uvedeny v následující tabulce. Bohužel ve 

výzkumu Kirby & Reilly (1993) nebyl uveden průměrný somatotyp všech zkoumaných 

subjektů, proto jsou uvedeny pouze průměrné somatotypy hráček v roji a v útoku. 

Tabulka 6: Srovnání průměrných somatotypů této práce s výzkumem Kirby & Reilly (1993) 

Soubor Kirby&Reilly (1993) Tato práce 

Roj 3.0-4.8-2.5 3.8-6.3-1.5 

Útok 2.8-3.9-3.1 2.2-5.2-2.4 

 

Je zřejmé, že se výsledky této práce shodují více s výzkumem Kirby & Reilly (1993) nežli 

s výsledky Summerell (2011) i přes vyšší rozdíly v ektomorfní komponentě. Dle 

rozdělení Cartera (2002) se, jak hráčky roje, tak útoku anglického výzkumu řadí mezi typ 

mezomorf – ektomorf, zatím co průměrný typ ragbistek této práce byl stanoven jako 

endomorfní mezomorf. 

  



32 

 

7. Závěr 

Tato práce srovnává somatotypy celkem 30 elitních hráček ragby, které jsou rozděleny 

dle svých postů do dvou zkoumaných souborů (roj a útok). Zjištěné somatotypy obou 

souborů jsou následně mezi sebou porovnány. Výsledky práce jsou srovnány 

s výzkumem Summerell (2011) a Kirby & Reilly (1993). V práci bylo položeno celkem 

5 výzkumných otázek a 5 hypotéz. 

Bylo zjištěno, že se ve zkoumaném výběru vyskytlo hned 5 typů somatotypu, přesněji šlo 

o endomorfního mezomorfa (n=16), vyrovnaného mezomorfa (n=10), 

mezomorf – ektomorfa (n=2), vyrovnaného ektomorfa (n=1) a ektomorfního mezomorfa 

(n=1). 

Po porovnání somatotypů hráček roje a útoku nebyly zjištěny žádné výrazné rozdíly. 

V obou průměrných somatotypech porovnávaných souborů značně převažuje 

mezomorfní komponenta nad komponentou endomorfní a ektomorfní. Zatím co u hráček 

roje zastává ektomorfní komponenta nejnižších hodnot, u útočnic hodnota této 

komponenty převyšuje hodnotu endomorfní komponenty o 0.2 bodu. Dále bylo zjištěno, 

že hráčky v roji vykazují vyšší hodnoty endomorfní a mezomorfní komponenty nad 

útočnicemi, které však vykazují vyšší hodnoty u komponenty ektomorfní. 

V otázce zastoupení somatotypů v kategoriích dle výkonnosti je nejvíce probandek 

zařazeno do kategorie A, tj. jedinci s předpoklady pro rozvoj silových schopností. Druhá 

nejvíce zastoupená byla kategorie B s nejlepšími předpoklady pro sport. 

Na základě porovnání výsledků této práce s výzkumem Summerell (2011) se zjistilo, že 

průměrný somatotyp je podobnější elitní skupině, avšak s výrazně odlišnými hodnotami 

endomorfních komponent. 

Hypotézy b), c) a e) se potvrdily. U průměrných somatotypů obou měřených souborů 

vykazovala nejvyšší hodnotu mezomorfní komponenta s číselným zastoupením 6.3 

u hráček roje a 5.2 u útočnic. Nejzastoupenějším typem je endomorfní mezomorf. Obě 

skupiny spadají dle svého indexu rozptýlení somatotypů mezi heterogenní soubory, 

přičemž se jejich hodnoty liší pouze o 0,2 jednotek. 

Hypotézy a) a d) se nepotvrdily. S průměrnými somatotypy 3.8-6.3-1.5 pro háčky roje 

a 2.2-5.2-2.4 pro hráčky útoku se hodnota ektomorfní komponenty liší pouze o 0.9 bodu, 

proto byla hypotéza a) nepotvrzena. I přes výrazně nižší hodnoty endomorfní 
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komponenty se průměrný somatotyp českých ragbistek více podobá elitní skupině 

Cardiffské práce nežli skupině neelitní. 

Budoucí výzkumy by se měly zaměřit na měření většího počtu probandů. Zajímavé 

poznatky by mohlo přinést porovnání somatotypů hráček ragby mezi jednotlivými ligami 

(tzn. s různými výkonnostními úrovněmi), porovnání somatotypů ragbistek dle 

jednotlivých herních postů či porovnání ženské a dívčí ragbyové scény. 
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Příloha č. 2 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážená paní, vážená slečno, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona 

č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), 

Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce 

s názvem Srovnání somatotypů hráček ragby a amerického fotbalu prováděné na zázemí Vašeho 

sportovního klubu. 

Projekt bude probíhat v období: listopad 2020 až prosinec 2020. 

Projekt není financován. 

Cílem výzkumného projektu je zjistit rozdíly a podobnosti somatotypů hráček ragby a amerického 

fotbalu. 

Způsob zásahu bude neinvazivní. Budete se účastnit měření, kdy Vám bude nejprve změřena 

tělesná výška a váha. Dále Vám bude ve stoje odebrána (pomocí kaliperačních kleští) hodnota 

kožní řasy trojhlavého svalu pažního, lýtkového svalu, řasy podlopatkové a řasy nad kyčelním 

trnem. Poté Vám bude v sedě odebrána hodnota obvodu lýtka, paže ve flexi a vzdálenost 

epikondylů kosti pažní a stehenní (neboli „šířka lokte a kolene“). Přičemž je vždy v daném kloubu 

svírán pravý úhel.  

Časová náročnost projektu: Měření zabere zhruba 15 minut. Každá hodnota bude měřena 3x. 

Vaše testování bude vždy probíhat v místnosti o pokojové teplotě, za Vaší přítomnosti řešitele 

práce. Adekvátní Vaše příprava bude spočívat pouze v příchodu v oblečení vhodném pro 

uskutečnění sběru dat (tj. sportovní podprsenka/případně tílko, sportovní šortky a boty/pouze 

ponožky). Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem. 

Bude se jednat o neinvazivní metodu. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně 

očekáváná rizika u testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

Do projektu nebudete zařazena, pokud budete mít zranění, akutní zejména infekční onemocnění 

nebo budete mít jakékoli onemocnění či omezení pohybového aparátu, v rekonvalescenci po 

onemocnění či úrazu. Při podezření na tyto indikace nebudete řešitelem připuštěna ke sběru dat. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. Odměna za Vaši účast 

v projektu bude možnost získání Vašich výsledků měření. 

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude zjištění Vašeho somatotypu a somatotypu 

Vašich spoluhráček. 

V případě zájmu o seznámení se s výsledky výzkumu je k dispozici kontaktní e-mailová adresa: 

peti.gram@seznam.cz 
Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: výška a váha, hodnota tricipitální, 

supraspinální, subscapulární a střední lýtkové řasy, maximální obvod lýtka, obvod paže ve flexi, 

biepikondylární rozměr kosti pažní a stehenní, výkonnostní úroveň, sportovní klub a frekvence 

tréninků, které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, 

přístup k nim bude mít pouze řešitel výzkumu a vedoucí práce. Uvědomuji si, že text je 

anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést 

k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli rozpoznatelní v 

textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou do 1 dne po 

testování anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována 

v anonymní podobě v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 
Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie, audionahrávky ani videozáznam. 

V maximální možné míře bude zajištěno, aby získaná data nebyla zneužita.Jméno a příjmení 

předkladatele a hlavního řešitele projektu: Petra Vacková  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Petra Vacková,              Podpis:…………….. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

se svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném 

čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se mé 

účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, 

že mám platnou sportovní prohlídku. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi 

UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu 

 

Místo, datum .......................................... 

Jméno a příjmení účastnice ................................................   Podpis: ............................. 

 



Příloha č. 3 

 

Obrázek 6: Somatograf dle Heathové a Cartera (RIEGEROVÁ, 2006 str. 73)  

 

Obrázek 7: Somatograf pro určení kategorie somatotypu (RIEGEROVÁ, 2006 str. 77) 

  



Příloha č. 4 

Tabulka 7: Souhrn naměřených dat 

Subjekt Řasy [mm] Max. obvod 

[cm] 

Epikondyly [cm] 
 

Komponenty Souřadnice 
 

 
tělesná 

výška 

[cm] 

tělesná 

hmotnost 

[kg] 

tric. suprasp. subscap. lýtková paže lýtko loketní 

kloub 

kolenní 

kloub 

HWR En M Ek x y SDD 

1 165,0 57,5 14 8 10 12 29,4 35,0 6,3 9,5 42,7 3,4 5,2 2,7 -0,7 4,2 2,31 

2 163,0 55,8 10 12 12 14 28,5 34,9 6,1 9,6 42,7 3,6 5,1 2,6 -1,0 4,0 4,28 

3 155,0 45,0 10 6 10 8 26,3 33,8 6,0 9,5 43,6 2,9 5,4 3,3 0,4 4,6 4,03 

4 160,0 60,0 8 10 8 6 28,5 37,0 6,3 8,7 40,9 2,8 5,6 1,3 -1,5 6,8 0,98 

5 164,4 67,2 12 16 10 8 34,9 41,3 7,4 9,4 40,4 4,0 8,2 1,1 -2,9 11,2 8,87 

6 174,0 75,6 11 20 13 16 33,2 41,6 7,8 9,5 41,2 4,4 7,0 1,5 -2,8 8,2 4,29 

7 176,4 78,6 13 10 14 9 39,0 32,5 8,4 9,8 41,2 3,7 7,1 1,6 -2,1 8,9 4,59 

8 169,1 70,9 11 12 9 8 30,5 38,2 7,1 8,6 40,9 3,3 5,5 1,3 -2,0 6,4 1,57 

9 170,0 83,0 18 14 16 14 35,4 44,5 8,2 9,6 39,0 4,8 8,9 0,4 -4,4 12,5 11,94 

10 165,6 61,3 8 8 8 6 30,5 38,1 6,9 8,2 42,0 2,5 5,6 2,2 -0,3 6,4 1,32 

11 173,4 65,1 6 6 6 4 33,5 39,0 7,2 9,1 43,1 1,6 6,1 3,0 1,3 7,4 4,47 

12 170,0 72,4 18 20 14 8 34,8 40,5 7,6 8,8 40,8 5,2 7,1 1,3 -3,9 7,7 5,42 

13 168,8 71,7 10 14 10 8 32,0 37,4 6,8 9,1 40,6 3,5 5,8 1,2 -2,3 6,8 2,26 

14 168,5 63,6 5 8 6 9 31,3 35,1 7,2 9,0 42,2 1,8 5,6 2,3 0,5 7,0 2,84 

15 157,0 47,1 10 8 6 12 23,8 33,6 5,5 8,4 43,5 2,6 3,6 3,2 0,6 1,3 9,36 

16 158,2 60,1 10 14 12 12 28,0 38,0 6,7 9,1 40,4 4,0 6,4 1,1 -2,9 7,7 3,87 

17 160,0 56,3 8 8 6 6 26,5 35,5 5,3 8,7 41,7 2,3 4,0 2,0 -0,3 3,7 4,86 

18 168,3 56,1 8 6 10 8 27,4 35,2 5,4 8,3 44,0 2,4 2,9 3,6 1,2 -0,2 12,20 

19 165,5 60,0 8 6 10 8 31,2 36,8 6,5 9,3 42,3 2,5 5,8 2,4 -0,1 6,7 1,73 



20 168,2 65,3 8 8 6 4 29,9 36,2 6,1 8,9 41,8 2,2 4,5 2,0 -0,2 4,8 3,20 

21 179,7 68,0 10 6 6 8 30,0 35,5 7,0 8,6 44,0 2,0 3,5 3,6 1,6 1,3 10,03 

22 170,3 70,4 6 4 8 6 33,3 39,7 6,3 9,2 41,2 1,7 5,8 1,6 -0,1 8,3 3,60 

23 165,2 62,5 6 4 8 4 31,7 35,7 6,7 8,4 41,6 1,7 5,4 1,9 0,1 7,1 2,37 

24 165,7 63,8 8 4 4 4 36,4 38,2 6,6 9,1 41,5 1,5 6,9 1,8 0,3 10,6 7,53 

25 169,3 85,2 12 16 12 12 32,5 44,0 6,5 9,4 38,5 4,1 6,7 0,2 -3,9 9,2 6,88 

26 183,2 78,1 10 12 8 8 35,4 34,7 7,9 8,7 42,9 2,8 4,7 2,8 0,0 3,9 4,78 

27 168,4 75,0 12 12 10 8 34,2 37,1 7,1 8,5 39,9 3,5 6,0 0,9 -2,7 7,7 3,53 

28 157,3 52,2 10 10 8 8 27,1 32,9 6,6 8,2 42,1 3,1 4,9 2,2 -0,9 4,4 3,50 

29 176,7 78,8 12 14 12 8 34,4 38,1 6,9 9,1 41,2 3,7 5,3 1,6 -2,2 5,3 2,68 

30 171,6 67,9 8 12 10 6 35,8 36,9 8,1 9,4 42,1 3,0 7,3 2,2 -0,8 9,3 5,04 

Průměr 167,6 65,8 10,0 10,3 9,4 8,4 31,5 37,2 6,8 9,0 41,7 3,0 5,7 2,0 -1,1 6,4 4,8 

SD 6,6 9,9 3,1 4,3 2,9 3,1 3,4 2,9 0,8 0,5 1,3 1,0 1,3 0,9 1,6 2,9 3,0 

Medián 168,4 65,2 10,0 10,0 10,0 8,0 31,5 37,0 6,8 9,1 41,7 3,0 5,6 2,0 -0,7 6,8 4,2 

tric.=tricipitální kožní řasa; supras.=supraspinální kožní řasa; subscap.=subscapulární kožní řasa; En=endomorfie; M=mezomorfie; 

Ek=ektomorfie; HWR= height – weight ratio; SDD= Somatotype Dispersion Distance 

 


