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Abstrakt 

 

Názov:     Porovnanie zmien somatotypu u hráčov ľadového hokeja reprezentácie 1976 

a reprezentačného  výberu U19 v sezóne 2017-2018. 

 

Ciele:  Hlavným cieľom tejto práce je porovnanie úrovne zmien somatotypu 

národného tímu Československa z roku 1976 s reprezentačným tímom 

Českej republiky U19 sezóny 2017-2018. 

 

Metódy:  V našej práci sme ako výskumnú metódu použili metódu pozorovania. 

Výskumný súbor tvorilo spolu 41 hokejistov, presnejšie hráči 

československej reprezentácie z roku 1976 (n=24) a hráči českej 

reprezentácie U19 sezóny 2017-2018 (n=17). Zisťovaný bol somatotyp 

podľa metódy Heath a Carter (1990). Pre zisťovanie miery odlišnosti medzi 

danými parametrami sme použili vecnú významnosť Cohenovo d na hladine 

d ≥ 0,5 a d ≥ 0,8 v závislosti od formulovaných hypotéz.   

 

 

      

Výsledky: Zistili sme, že hodnoty endomorfie reprezentantov U19 sú významne vyššie 

v porovnaní s hodnotami reprezentantov z roku 1976 (Cohen d = 0,65), čo 

bolo spôsobené hlavne významne vyššími hodnotami supraspinálnej kožnej 

riasy (Cohen d = 1,06). Mezomorfia bola naopak významne nižšia 

u reprezentantov U19 (Cohen d = 1,63), čo bolo spôsobené hlavne výrazne 

nižšou robustnosťou kostí humeru (Cohen d = 0,81) a femuru (Cohen d = 

1,19).  

 

Kľúčové slová: somatotyp, hokej, kožné riasy, robustnosť kostí 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Title: Comparison of somatotype profiles in ice hockey players of national team 

1976 and national team U19 season 2017-2018. 

 

Objectives: The main aim of this thesis is to compare the level of somatotype profile 

changes between national team of Czechoslovakia from 1976 and  Czech 

republic national team U19 playing in season 2017-2018.  

 

Methods:  For purpose of study the observation research method was used. Research 

samples were made of 41 ice hockey players, specifically players of 

Czechoslovak national team from 1976 (n=24) and players of Czech 

national team U19 in season 2017-2018 (n=17). The somatotype was 

determined using Heath and Carter method (1990). To determine the 

degree of differences between the given parameters, the effect size of 

Cohen d was used, d ≥ 0,5 a d ≥ 0,8 depending on the hypothesis 

formulated. 

 

Results:    Results showed, that the endomorphy of U19 players was significantly 

greater compared to  ČSSR 1976 players (Cohen d = 0,65). The biggest 

difference was revealed at supraspinale skinfold (Cohen d = 1,06). On the 

other hand, we found significantly lower mesomporhy in U19 players 

(Cohen d = 1,63). The cause of this lower mesomoprhy was mainly due to 

significantly lower bone robusticity of the humerus (Cohen d = 0,81) and 

femur (Cohen d = 1,19). 

 

Keywords: somatotype, ice hockey, skinfolds, bone robusticity
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ÚVOD 

 

Somatotyp predstavuje z hľadiska úspešnosti v športe dôležitú morfologickú 

zložku. Viaceré výskumy poukazujú na ideálne stavby tela a zloženie somatotypov 

v rámci rôznych športov (Štepnička 1972,1977; Chovancová 1976; Štepnička et al. 

1979; Sodhi a Sidhu 1984; Zeng 1985; Heath a Carter 1990; Busko et al. 2017). 

V hokejovom prostredí bol somatotyp taktiež skúmaný a výsledky naznačujú, že 

vhodným somatotypom je práve endomorfný mezomorf alebo vyrovnaný mezomorf 

(Chovanová a Zrubák 1972; Heath a Carter 1990; Grausgruber a Cacek 2008). 

V súčasnej dobe už viac než 20 rokov nie sú s ohľadom na české hokejové prostredie 

k dispozícii výsledky somatotypov. Za túto dobu prešiel hokej mnohými zmenami, na 

ktoré somatické parametre hráčov tiež príslušne reagujú. Za toto obdobie tak isto ako aj 

v hokeji alebo iných športoch, nastali zmeny aj u bežnej populácie a to u spôsobu 

života, objemu aktívne tráveného voľného času (Lieberman 2016) a s tým aj na zmeny 

reagujúce somatické parametre, resp. somatotyp. V nadväznosti na uvedené je teda 

otázkou, akými zmenami, či pozitívnymi alebo negatívnymi prešiel somatotyp 

hokejistov v českom reprezentačnom prostredí. Cieľom tejto práce je preto porovnať 

somatotyp súčasných reprezentantov kategórie U19 so sekundárne získanými údajmi 

somatotypov reprezentantov ČSSR 1976 (majstri sveta Katowice 1976). Toto 

porovnanie môže slúžiť ako dôležité vodidlo v analýze sekulárnych trendov 

morfologických predpokladov do hokejového prostredia s dôrazom na zmeny v tukovej 

a svalovej vybavenosti hráčov reprezentačných výberov. 

Naša práca je delená do dvoch oblastí, do teoretickej, kde sú sumarizované 

najdôležitejšie poznatky zo skúmania v danej oblasti a praktickej, kde sú prezentované 

naše metódy a výsledky. V praktickej časti poukazujeme na rozdiely v somatotypoch 

reprezentantov  Československa z roku 1976 a reprezentantov Českej republiky U19 

sezóny 2017-2018. Analýzu sme vykonali aj v rámci jednotlivých hráčskych pozícií. 

Taktiež poukazujeme na rozdiely v rámci jednotlivých komponentov na lepšie 

pochopenie príčin daných zmien. 
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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A 

V ZAHRANIČÍ 

 

1.1 VÝVOJ A HISTÓRIA 

 

Pavlík (1999) uvádza, že prvé pokusy o typológiu telesnej konštitúcie, tj. 

o nájdenie určitých typických vlastností tvaru ľudského tela, sa pripisujú už 

Hippokratovi. Ten ako prvý už v staroveku zanechal po sebe systém, deliaci ľudské 

konštitúcie na dva základné typy: habitus phthisicus (štíhle, dlhé telo, vysoká postava, 

prevládajúce vertikálne rozmery) a habitus apoplecticus (krátke, zavalité telo, 

prevládajúce horizontálne rozmery). Hippokratove delenia, niekedy s menšími 

odchýlkami, sa potom používali v staroveku i stredoveku (Pavlík 1999). 

 V 19. a obzvlášť 20. storočí vznikla celá rada typológií. Medzi najznámejšie 

typologické systémy je možno podľa Pavlíka (1999), či Cartera a Heathovej (1990) 

zaradiť:  

● Rostanov (1826), ktorý rozlíšil typ dychový, zažívací, mozgový a svalový 

● Sigaudov (1914), ktorý je spestrením Rostanovej typológie 

● Kretschmerov (1921), rozlišujúci typ astenický (leptosomný), atletický 

a pyknický  

● Bunakov (1923, 1931), ktorý stanovil typy: stenoplastický (štíhly), 

mesoplastický (stredný), euryplastický (široký) 

● Violov (1933), rozoznávajúci typy normosplanchnický (normotyp), 

makrosplanchnický (brachytyp), mikrosplanchnický (longityp) 

● Conradov (1941), nadväzujúci na Kretschmerov systém 

● Scheldonov (1940, 1954), doposiaľ najdôkladnejšie spracovaný, rozlišujúci 

okrem troch vyhranených somatotypov celú škálu rôznych zmiešaných typov. 
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Obr. 1 Typologický systém podľa Siguada: dychový, zažívací, svalový a mozgový typ 

(Riegerová 2004) 

 

 

Obr. 2 Kretschmerova typológia: A – astenický, B – atletický, C – pyknický somatický 

typ podľa (Riegerová 2004) 

 

Kretschmer a Scheldon sa okrem toho pokúšali aj o nájdenie vzťahu medzi 

telesnou konštitúciou a psychickými vlastnosťami, tj. vytvoriť „psychotypy“. Tieto 

vzťahy však boli mnohými ďalšími autormi kritizované a nepreukázateľné. Iní autori od 

nich taktiež upustili (Pavlík 1999). 

V roku 1940 sa prvý krát stretávame s názvom „somatotyp“ v knihe „Varieties 

of human physique“ v ktorej Sheldon so svojimi spolupracovníkmi popisuje 

typologickú metódu ktorá sa úplne líši od predošlých. Vychádza zo základného 

požiadavku definície telesnej stavby jedinca tak, aby vynikla jeho individualita. Pojem 

„somatotyp“ definuje aktuálny vzťah morfologických komponentov vyjadrený tromi 

číslami. Tento vzťah nazýva somatotyp indivídua (Carter a Heath 1990). Somatotyp je 
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vyjadrený tromi číslami, ktoré určujú endomorfnú, mezomorfnú a ektomorfnú 

komponentu (Heath a Carter 1967; Fetter et al. 1976; Bok 1972; Dacík 2001). Tieto tri 

komponenty Sheldon odvodzuje z troch zárodočných listov, endodermu, mezodermu 

a ektodermu a domnieva sa že „prevaha rozvoja určitého zárodočného listu a tkanív 

z neho vznikajúcich, eventuálne ich vzájomný pomer determinuje morfofenotyp, tzn. 

geneticky determinovaný telesný typ. Tento pomer sa po dosiahnutí dospelosti nemení, 

ku zmenám dochádza pôsobením vonkajších faktorov len v morfofenotype – 

momentálnom prejave telesného typu. Morfofenotyp podlieha zmenám predovšetkým 

behom ontogenetického vývoja“ (Riegerová et al. 2006).  

Z daných zárodočných listov, endoderm určuje vývoj vnútorných telesných 

orgánov, hlavne tráviaci systém, viscerum a jeho jednotlivé orgány. Mezoderm 

ovplyvňuje vývoj kostry a kostrového svalstva a ektoderm ovplyvňuje rast kože, nervov 

a zmyslových orgánov (Cakirpaloglu 2012). 

Po roku 1960 sa objavila nová a „univerzálnejšia“ metóda od Heathovej 

a Cartera (1967). Táto metóda bola ovplyvnená myšlienkami Parnella (1954,1958) 

a Heathovej odmietaním genotypového prístupu, ktorý sa naučila pri práci so 

Sheldonom po roku 1950. Heathová a Carter prijali tento fenotypický prístup, ktorý má 

otvorené hodnotiace stupnice troch komponentov a hodnotenie môže byť odhadnuté 

z objektívnych antropometrických meraní a fotoskopických hodnotiacich kritérií. 

Heath-Carter somatotyp je momentálne najuniverzálnejšie používaná metóda na 

hodnotenie somatotypu (Carter a Stewart 2012).  

 

1.2 SOMATOTYP 

 

Somatotyp je definovaný ako kvantifikácia aktuálneho tvaru a kompozície 

ľudského tela (Carter 2002). Vždy pozostáva z troch numerických vyjadrení, napríklad 

3,5 - 5 - 1. Tieto čísla sú vyhodnotené vždy v rovnakom poradí a to endomorfia, 

mezomorfia a ektomorfia. Každé z týchto čísel popisuje hodnotu konkrétnej 

komponenty stavby tela. Daný somatotyp nám povie akú má jedinec stavbu tela a ako 

vyzerá (Duquet a Carter 2009). Hodnoty jednotlivých komponentov sú podľa Carter 

a Heath (1990) pri 0,5 až 2,5 považované za nízke, 3 až 5 ako priemerné, 5,5 až 7 za 

vysoké a 7,5 a vyššie sú veľmi vysoké. Škála komponentov má rozpätie od 0,5 do 16+ 



 

 

14 

pri endomorfii, 0,5 až 12+ pri mezomorfii a 0,5 až 9 pri ektomorfii. To znamená že 

horné hranice škál sú otvorené a jednotlivé komponenty ich môžu presahovať. 

Hodnotenie je fenotypické, založené na koncepte geometrického rozdelenia veľkosti 

a je aplikovateľné pre obe pohlavia a vo všetkých vekových kategóriách (Carter a Heath 

1990). 

 

1.2.1 Komponenty  

 

Komponent je empiricky definovaný ukazovateľ konkrétneho aspektu alebo 

charakteristiky stavby ľudského tela. Je vyjadrený ako číslo na kontinuálnej škále, ktoré 

teoreticky začína na nule a nemá horný limit.. V praxi to znamená že hodnoty 

nepresiahnu 0 smerom dole (tým že konkrétna charakteristika stavby tela nemôže byť 

úplne neprítomná) a hodnoty nad 7 sú extrémne vysoké. 

Endomorfia 

Prvý komponent zvaný endomorfia popisuje relatívny stupeň tučnosti tela bez ohľadu 

na to, kde alebo ako je daná tučnota v tele distribuovaná. Taktiež popisuje príslušné 

telesné aspekty ako guľatosť tela, mäkkosť obrysov, relatívny objem okolo pásu 

a distálne zužovanie končatín. 

 Mezomorfia 

Druhý komponent, zvaný mezomorfia popisuje relatívnu (vzhľadom k telesnej výške 

Carter a Heath, 1990) muskulo-skeletálnu vyspelosť tela. Taktiež popisuje príslušné 

telesné aspekty ako zrejmú robustnosť tela v zmysle svalov a kostí, relatívny objem 

okolo pásu a možnosť skrytej svalovej hmoty. 

 Definície endomorfie a mezomorfie odrážajú anatomický model kompozície 

tela. 

 Ektomorfia 

Tretí komponent, zvaný ektomorfia popisuje relatívnu štíhlosť tela. Taktiež popisuje 

príslušné telesné aspekty ako relatívnu linearitu tela, či krehkosť končatín s absenciou 

objemu a to ako svalového, tukového či iných tkanív.  

Definícia a rozdelenie komponentov podľa Cartera a Stewarta (2012, s.67; 

vlastný preklad). 
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1.2.2 Somatograf a kategorizácia somatotypov 

 

Na zobrazenie rozloženia somatotypov slúži somatograf (obr. 3), tzv. Sheldonov 

trojuholník, ktorý je založený na vzťahu medzi hodnotami endomorfného, 

mezomorfného a ektomorfného komponentu. Je rozdelený na sektory s tromi osami, 

ktoré sa pretínajúcimi v strede sférického trojuholníka. Súradnicová sieť slúži na 

zapisovanie jednotlivých somatatotypov ako body a zároveň ako miesto, kde môžeme 

združovať dané somatotypy  na základe rôznych kritérií do kategórií. (Štěpnička et al. 

1979). 

 

 

Obr. 3 Somatograf so súradnicovou sieťou (Riegerová 2006) 
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Podľa Štepničky (1979) môžeme somatotypy rozdeľovať do rôznych kategórií 

podľa zámeru ktorý sledujeme. Najčastejšie sa používa delenie podľa dominancie 

jednotlivých komponentov a ich vzájomného pomeru. Pre dané kategórie používame 

nasledovné slovné označenia (Obr. 4): 

1. Vyrovnaný mezomorf – druhý komponent je dominantný, prvý a tretí 

sú nižšie a obidva sú rovnaké alebo sa nelíšia viac než o pol bodu. 

2. Ektomorfný mezomorf – druhý komponent je dominantný, tretí je 

vyšší než prvý. 

3. Mezomorf – ektomorf – druhý a tretí komponent sú rovnaké alebo sa 

nelíšia viac než o pol bodu, prvý komponent je nižší. 

4. Mezomorfný ektomorf – tretí komponent je dominantný, druhý je 

vyšší než prvý. 

5. Vyrovnaný ektomorf – tretí komponent je dominantný, prvý a druhý 

sa rovnajú alebo sa nelíšia viac než o pol bodu, sú nižšie než tretí 

komponent. 

6. Endomorfný ektomorf – tretí komponent je dominantný, prvý je 

vyšší než druhý. 

7. Endomorf – ektomorf – prvý a tretí komponent sa rovnajú alebo sa 

nelíšia viac než o pol bodu, druhý komponent je nižší. 

8. Ektomorfný endomorf – prvý komponent je dominantný, tretí je 

vyšší než druhý. 

9. Vyrovnaný endomorf – prvý komponent je dominantný, druhý a tretí 

sa rovnajú alebo sa nelíšia viac než o pol bodu. 

10. Mezomorfný endomorf – endomorfia je dominantná, druhý 

komponent je väčší než tretí 

11. Mezomorf – endomorf – prvý a druhý komponent sa rovnajú alebo sa 

nelíšia viac než o pol bodu, tretí komponent je nižší. 

12. Endomorfný mezomorf – druhý komponent je dominantný, prvý je 

vyšší než tretí. 

13. Stredný somatotyp – žiadny z komponentov sa nelíši viac než o jeden 

bod od ostatných a pozostáva z hodnôt 3 a 4. 
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Obr. 4 Somatograf: kategórie somatotypov, delenie podľa dominancie jednotlivých 

komponentov (Štepnička 1979) 

 

Pri zlúčení jednotlivých kategórií podľa dominujúcej komponenty vzniknú tri 

základné skupiny (okrem stredného typu). V prvej skupine je dominujúci komponent 

mezomorfný (kategória 1., 2., 11., 12), v druhej skupine je dominujúci komponent 

endomorfný (9., 10., 7., 8.,), v tretej kategórii ektomorfný (5., 6., 3., 4.) (Riegerová 

2004). 

 

Chytráčková (1990) rozdelila druhy somatotypov u detí do 5 kategórií, kde je 

upresnené členenie v oblasti ektomorfnej a endomorfnej (Obr. 5): 

1. Kategória A – zahrňuje deti, ktoré majú endomorfnú komponentu somatotypu 

v rozmedzí 2,5 až 4,5 bodu, mezomorfia na úrovni 3 a vyššie. Môžeme u nich 

predpokladať priemernú až podpriemernú výkonnosť v rýchlostných, 

vytrvalostných a obratnostných činnostiach. Majú dobré konštitučné 

predpoklady k prejavom absolútnej sily 
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2. Kategória B – zahrňuje deti, u ktorých je dominantný mezomorfný komponent 

a endomorfia nie je vyššia než 2. Jedná sa o kategóriu detí, ktoré majú veľmi 

dobré morfologické predpoklady k všeobecnej telesnej výkonnosti a môžeme ich 

klasifikovať ako najvšestrannejšie. Ich pohybová aktivita býva vysoká. 

3. Kategória C – tvorí deti obézne, tj. endomorfné. Endomorfný komponent je 

najvyšší a je hodnotený 5 a vyššie. Tieto deti sú najhoršie fyzicky disponované 

a je im treba vo všetkých typoch telesnej aktivity venovať veľkú pozornosť. 

Potrebujú starostlivosť a motiváciu k pohybu. Charakteristická je pre nich nízka 

pohybová aktivita. Ich telesná výkonnosť býva vo všetkých ukazovateľoch 

podpriemerná. 

4. Kategória D – ide o kategóriu ektomorfov, tj. štíhlych, gracilných  detí. Majú 

väčšinou dobré morfologické predpoklady pre lokomočnú vytrvalosť, 

v rýchlostných prejavoch sú priemerní. Bývajú u nich nachádzané veľmi dobré 

predpoklady pre činnosť obratnostného charakteru, na najnižšej úrovni 

nachádzame rozvoj silových schopností. Niektoré deti z tejto kategórie majú 

veľmi dobré dispozície pre kardiovaskulárnu vytrvalosť. Majú tendencie 

k nesprávnemu držaniu tela. 

5. Kategória E – v tejto skupine somatotypov je najnižšie zastúpený mezomorfný 

komponent, čo je zrejme dôvodom ich nízkej výkonnosti. V populácii detí je 

týchto typov veľmi málo a vyskytujú sa obvykle v nízkom percente. 
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Obr. 5 Rozdelenie somatografu na oblasti podľa výkonnosti pre deti do puberty 

(Štepnička et al. 1977; Chytráčková 1990) 

 

Somatotyp je geneticky daný asi zo 70%, je možné ho teda do istej miery 

ovplyvniť pozitívnym či negatívnym smerom. Najviac sa dá ovplyvniť endomorfný 

komponent, no ďalšie dve sú tiež ovplyvniteľné. Vhodným pohybovým režimom (bez 

zvláštnych diétnych zásahov či použití liekov) je možné zmeniť komponent o 1,5 až 2 

body. To sú výrazné zmeny, ktoré sa prejavia vo vzhľade ale aj telesnej výkonnosti. 

(Štěpnička 1983). 

 

1.3 SOMATOMETRIA 

 

Somatometria podľa Hrdličkovej (1939) definície predstavuje 

systém techník merania a pozorovania človeka a častí jeho tela 

najpresnejšími prostriedkami a metódami k vedeckým účelom. Každý 
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výskumník má možnosť zvoliť si a použiť pozorovanie a miery, ktoré sú 

najvhodnejšie pre jeho prácu. V minulosti však boli definované základné 

antropometrické postupy, ktoré by mali byť v záujme možností 

porovnávania jednotlivých výsledkov dodržiavané. (Drozdová 2004, Fetter, 

Prokopec, Suchý, Titlbachová 1967).  

Carter a Ackland (2009) uvádzajú rozdelenie somatometrie podľa Heath-Carter 

metódy somatotypu. 

Poznáme tri metódy na meranie somatotypu: 

- Antropometrická metóda, v ktorej je použité meranie tela na odhadnutie 

kritérií somatotypu. 

- Fotoskopická metóda, v ktorej je hodnotenie uskutočňované na základe 

kritérií zo štandardizovaných fotografií vyhotovených spredu, zboku 

a zozadu, s minimálnym ošatením. 

- Antropometrická spolu s fotoskopickou metódou, ktorá kombinuje 

antropometriu a hodnotenie z fotografie – ktorá je považovaná za spoľahlivú 

metódu. 

Pretože väčšina vedcov postráda možnosť používať túto spoľahlivú metódu 

s použitím fotografií, antropometrická metóda sa ukázala ako najužitočnejšia pre 

najširšie zastúpenie aplikantov. 

 

Somatometria nám umožňuje sledovať napríklad aj rast a vývoj ľudského 

organizmu a vďaka tomu vytvárať modely charakteristické pre jednotlivé vývojové 

obdobia, ktoré majú medicínsky význam. Pomocou somatometrie je tiež možné 

charakterizovať a porovnávať jedincov danej populácie rovnako ako jednotlivé 

populácie a etnické skupiny, čo nachádza uplatnenie napríklad v ergonómii 

a kriminalistike. Telesná stavba človeka nie je utváraná len genetickým programom, ale 

taktiež tu zohrávajú významnú rolu vplyvy prostredia vrátane výživy a fyzickej aktivity, 

pričom somatometria je schopná do istej miery tieto vplyvy vyjadriť. Vplyv športu ako 

jednej zo zložiek fyzickej aktivity je taktiež možné sledovať pomocou somatometrie 

(Fetter et al. 1967). 
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1.3.1 Determinácia somatotypu 

 

Pre určenie somatotypu podľa Cartera a Heathovej (1990) je nevyhnutné 

získanie nasledujúcich údajov: 

- Telesná výška  (cm)  

- Telesná hmotnosť (kg)  

- Tricipitálna kožná riasa (mm)  

- Subskapulárna kožná riasa (mm) 

- Supraspinálna kožná riasa (mm)  

- Mediána lýtková kožná riasa (mm)  

- Biepikondylárna šírka femuru (cm)  

- Biepikondylárna šírka humeru (cm) 

- Obvod paže (cm) 

- Obvod lýtka (cm)  

Detailnejší popis spôsobu merania popisujeme v kapitole 3.2.1 Antropometrické údaje 

 

1.4 SOMATOTYPY V BEŽNEJ POPULÁCII 

 

1.4.1 Somatotypy v závislosti na pohlaví 

 

Porovnanie priemerov somatotypov mužov a žien ako uvádza Heath (1977) 

a Carter (1980) in Heath a Carter (1990) nám jasne ukazuje rozdiely somatotypov 

pohlaví. V tabuľke č.1 z publikácie Heath a Carter (1990) sú znázornené údaje počtu 

meraných, priemerných somatotypov a rozdielov medzi pohlaviami z 15 rôznych krajín 

meranými rovnakou Heath-Carterovou metódou. 11 párov z 10 krajín alebo etnických 

skupín je vyobrazené v obrázku č. 6. Zaujímavé je ako sa rozpätie SAD (reálny rozdiel 

medzi 2 somatotypmi) líši medzi vzorkami „bielej“ populácie a to 1,3 až 1,8 a u „ne-

bielej“ populácie kde je rozpätie rozdielov 1,8 až 3,7. Dôvody týchto rozdielov však nie 

sú objasnené. Pre nás zaujímavejší je fakt, že muži sú viac mezomorfní a menej 

endomorfní ako ženy. Rozdiely v ektomorfii sú menšie ako v mezomorfii a endomorfii. 
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Tab. 1 Rozdiely v somatotypoch pohlaví (Heath a Carter 1990) 
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Obr. 6 Priemerné somatotypy mužov (■) a žien (●) a rozdiely medzi nimi znázornené 

spojovacou čiarou. Etniká a národnosti: 1. Kanaďan, 2. Čechoslovák, 3. Manus, 4. 

Eskimák, 5. USA, 6. Japonec, 7. Mexičan, 8. Juhoafričan, 9. Angličan, 10. Jat-Sikh, 11. 

Bania 

 

1.4.2 Somatotypy v závislosti od veku 

 

Zistilo sa, že u chlapcov sa všeobecne zvyšuje mezomorfný komponent počas 

dospievania, čo je očakávané vďaka nárastu svalovej hmoty, zatiaľ čo u dievčat je 

nárast mezomorfie menší ale naopak je u nich väčší nárast endomorfie. Tento proces 

trvá až cez 3 - 4 roky, u niektorých jednotlivcov aj dlhšie (Carter a Heath 1990). 

Somatotypy sa pri prechode z dospievania do dospelosti neprestávajú meniť ako 

uvádza Zuk (1958), Heath a Carter (1971) a Carter a Pařízková (1978). Muži majú 

tendenciu zvyšovať s vekom mezomorfný a endomorfný komponent. Ženy sa stávajú 

viac endomorfné.  

Napriek tomu, že veľa detí mení svoj somatotyp a že niektoré ho majú relatívne 

stabilný, nedokážeme predpovedať ktoré deti majú somatotyp stabilný a dôvod prečo. 

Avšak, vyzerá že s relatívne nemeniacimi sa spôsobmi stravovania a cvičenia, viac 

ektomorfné somatotypy sú stabilnejšie (Heath a Carter 1990). 
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1.5 SOMATOTYPY V ŠPORTE 

 

Stavba tela či morfologická podoba športovca patrí k somatickým faktorom 

výkonnosti v celej rade špecializácií, ako napr. vrcholoví gymnasti, vzpierači, 

volejbalisti a lyžiari (Štepnička 1972). Predchádzajúce výskumy (Chovanová 1976; 

Štepnička 1977; Štepnička et al. 1979) ukázali že sa javí ako dobrý somatický 

predpoklad k všeobecným motorickým výkonom práve somatotyp ektomorfný 

mezomorf s prevažujúcim mezomorfným komponentom a minimálnou endomorfiou. S 

postupným rastom športovej výkonnosti, zmenami tréningových postupov, vybavenia 

športovcov a zmenami techniky dochádza k výraznej diferenciácii telesnej stavby i v 

rámci jednotlivých športov (Riegerová et al. 2006). 

Endomorfní mezomorfovia vynikajú hlavne v silových výkonoch (Busko et al. 

2017; Zeng 1985; Sodhi a Sidhu 1984), naopak vysoká hodnota mezomorfie nie je 

podmienkou pre vytrvalostné a rýchlostné výkony.   

Somatotyp neznamená automatickú úspešnosť športovca, no ukazuje sa, že bez 

adekvátnej stavby tela sa nemôže daný športovec zaradiť medzi výkonnostne najlepších. 

(Dovalil 2005). 

Ako príklad si môžeme uviesť štúdiu od Kandela et al. (2014) na Ironman 

športovcoch, ktorý nemali ideálny somatotyp 1,7 – 4,9 – 2,8. Ukázalo sa že najvyšším 

prediktorom bol endomorfný komponent. Zníženie endomorfie o jednu smerodajnú 

odchýlku, rovnako ako aj zvýšenie ektomorfie o jednu smerodajnú odchýlku malo 

výrazný dopad na výkon v pretekoch a to hlavne v disciplíne beh. Tieto rozdiely neboli 

zistené u žien v danej štúdii (Kandel et al. 2014). 

 V štúdii somatotypov športovcov Carter (1970) predpokladal že somatotyp je 

dôležitý selektívny faktor pre úspešný výkon v súťaži. Zistil že čím vyššia je úroveň 

súťaže, tým je užšia distribúcia somatotypu v danom športe a tiež že sú jasné rozdiely 

medzi určitými športami a naopak podobnosti v iných športoch v distribúcii 

somatotypov (Heath a Carter 1990).  

Carter (1984) tiež zistil priemerný somatotyp olympionikov z roku 1968 a 1976. 

U mužov bol tento priemer 2-5-2,5 a u žien 3-4-3. Z oboch pohlaví sa pohybovalo 

v blízkosti tohto priemeru až 50% jedincov (Obr. 7). U priemerov v somatotypoch 

mužov namerali väčšie rozdiely medzi športami ako u žien. 
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Obr. 7 Distribúcia somatotypov športovcov olympiády z roku 1968 a 1976 Muži 

(horná oblasť) a ženy (spodná oblasť). Tmavá oblasť vyznačuje približne 50% 

somatotypov najbližšie ich príslušnému priemeru. (Carter 1984) 

 

 

Obr. 8 Priemery somatotypov pre vybrané olympijské športy mužov. 1. 

vzpieranie, 2. judo, 3. zápasenie, 4. moderný päťboj, 5. veslovanie, 6. vodné 

pólo, 7. pozemný hokej, 8. športový šerm, 9. gymnastika, 10. kanoistika, 11. 

skoky do vody, 12. box, 13. plávanie, 14. cyklistika, 15. basketbal. Použité dáta 

sú z olympiád v r. 1968 a 1976 (Carter 1984). 
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Obr. 9 Priemery somatotypov pre vybrané olympijské športy žien. 1. kanoistika, 

2. skoky do vody, 3. veslovanie, 4. plávanie, 5. gymnastika, 6. atletika. Použité 

dáta sú z olympiád v r. 1968 a 1976 (Carter 1984). 

 

Zapala (2016) vo svojej práci porovnával hodnoty somatotypu z veľkej vzorky 

študentov FTVS UK (spolu 620)  z rokov 1969 až 1978 so študentami z rokov 2013 až 

2016. Priemerné hodnoty somatotypu starších ročníkov boli 2,05 – 5,33 – 2,57, 

v porovnaní so súčasnými študentami s hodnotami 2,35 – 4,93 – 2,62. To znamená 

pokles mezomorfnej komponenty o 0,4 bodu a naopak vyššie hodnoty endomorfie o 0,3 

bodu. Telesná výška u súčasných študentov bola vyššia o približne 3cm zo 178,1 cm na 

181,2 cm a telesná hmotnosť bola taktiež vyššia u súčasných študentov o približne 4 kg 

zo 73,8 kg na 77,4 kg. 

 

Veľmi vysoké, ak nie najvyššie hodnoty mezomorfie môžeme vidieť 

u kulturistov. Štepnička (1977) zistil u najlepších kulturistov hodnoty až 1,5 - 9,5 – 1. 

V o svojich ďalších štúdiách Štepnička (1974;1979) uvádza vo vzorke 102 

československých kulturistov priemerné hodnoty somatotypu 1,8 – 7,9 – 1,4 z roku 

1969 a vo vzorke 32 československých kulturistov priemerné hodnoty 2,0 – 8,2 – 0,7 

z roku 1975. Takmer podobne vysoké hodnoty mezomorfie môžeme vidieť aj u iných 

silových športoch ako je vzpieranie, no zároveň sa tu vyskytujú aj vyššie hodnoty 

endomorfie oproti kulturistike. Štepnička (1974;1986) uvádza priemerné hodnoty 48 

československých vzpieračov z roku 1969 a to 3,4 – 7,2 – 1,3. Chovanová et al. (1983) 

udáva u 46 mladších adolescentov vzpieračov z roku 1981 hodnoty 3,2 – 5,8 – 2,0 
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a u 28 starších adolescentov vzpieračov tiež z roku 1981 hodnoty 3,1 – 6,1 – 1,8. 

V týchto troch vzorkách môžeme pozorovať tendenciu nárastu hodnoty mezomorfie 

spolu s vekom. 

 

V štúdii Cartera (1984) môžeme vidieť porovnanie somatotypov atlétov rôznych 

disciplín (Tab. 2) Najnižšie hodnoty mezomorfie z pomedzi daných atletických 

disciplín, konkrétne 4,2 dosiahli bežci na 3000 m, 5000 m a 10 000 m, podobné hodnoty 

mezomorfie, 4,3 boli namerané u bežcov na 800 m a 1500 m a tiež u maratóncov, 

konkrétne 4,4. 

 

Tab. 2 Somatotypy jednotlivých disciplín atletiky mužov (Carter 1984) 

 

 

1.6 SOMATOTYP V ĽADOVOM HOKEJI 

 

Existuje niekoľko štúdií z ktorým máme vzorky somatotypov hráčov ľadového 

hokeja. Veľa týchto štúdií je práve z Kanady a bývalého Československa. Z pomedzi 

meraní hráčov ČSSR mal práve národný tím ČSSR v roku 1976 najvyššiu mezomorfiu a 

to až na úrovni 6,4 (Štepnička 1986). Väčšina profesionálnych hráčov boli tú dobu 

endomorfní mezomorfovia alebo vyrovnaní mezomorfovia s priemerom hodnôt 

somatotypu okolo 2,5 - 6 - 2 (Carter a Heath 1990). Keď porovnáme rozdiely 

v hráčskych pozíciách, obrancovia majú tendenciu byť viac endomorfní ako útočníci 
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a brankári majú tendenciu mať nižší mezomorfný komponent ako útočníci a obrancovia. 

Obzvlášť zaujímavé je, že brankári majú nesmierne širokú distribúciu somatotypu, čo 

by znamenalo, že na tejto pozícií somatotyp nezohráva takú veľkú úlohu. Kanadské 

profesionálne, juniorské a univerzitné tímy sú z pohľadu somatotypov veľmi podobní 

naším Československým ligovým a elitným vzorkám hráčov (Carter a Heath 1990). 

Marcotte a Herminston (1978; in Carter a Heath 1990) uvádzajú priemer somatotypu 

nameraných u univerzitných hráčov 3,1 - 5,8 - 2. Rekreační univerzitní hráči sa ukázali 

byť viac endomorfní a menej mezomorfní v porovnaní s hráčmi vyšších súťaží 

dospelých hokejistov. 

Ukázalo sa, že mladí hráči majú nižší mezomorfný komponent než dospelí  

(Tab. 3). Desať a štrnásť roční hráči mali podobný mezomorfný komponent, no 

Kladenskí desať roční hráči mali nižšiu endomorfiu a vyššiu ektomorfiu než ostatní 10 

roční hráči. 

Je dôležité poznamenať že rozdiely vo výsledkoch môžu byť spôsobené aj metódami 

výberu a rozdieloch vo vývine hráčov. 

 

Tab. 3 Somatotypy vybraných hokejistov (Heath a Carter 1990) 

Tím, vzorka N Štatis- 

tika 

Vek Výška 

(cm) 

Hmot. 

(kg) 

HWR Somatotyp 

Dospelí 

Československo, elite 55 x̅ 

SO 

23,0 176,9 

     4,5 

78 

7,6 

41,4a 

 

2,6-5,7-1,9 

           Útočníci 33 x̅ 

SO 

22,7 176,2 

4,3 

76,4 

6,6 

41,5a 2,3-5,8-2,0 

           Obrancovia 16 x̅ 

SO 

22,6 179,8 

4,2 

82,6 

7,4 

41,1a 2,9-5,8-1,7 

           Brankári 

(Chovancová a Zrubák, 1972, 

Chovancová, 1976) 

6 x̅ 

SO 

25,1 174,7 

5,5 

74,8 

8,9 

41,5a 2,9-5,3-2,0 

Československo, 

          League, 1972                       

(Štepnička,1974) 

91 x̅ 

SO 

- 176,8 

5,2 

78,6 

6,9 

41,3a 2,3-6,0-1,7 

0,8 0,8 0,7 

          National team, 1976 

(Štepnička 1986) 

24 x̅ 

SO 

- 178,8 

4,0 

85,1 

5,8 

40,7a 2,4-6,4-1,3 

1,1 0,9 0,6 

Quebec        
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          Nordiques,   professional 12 

 

x̅ 

SO 

25,3 

5,3 

175,2 

5,0 

75,9 

5,0 

41,4a 2,1-5,4-1,8 

0,4 0,7 0,8 

          Ramparts, major  junior     

          (Bouchard et al., 1974) 

24 x̅ 

SO 

18,2 

1,1 

177,3 

5,4 

77,0 

6,0 

41,7a 2,1-5,2-2,0 

0,5 0,9 0,9 

University of Western Ontario        

          Varsity 21 x̅ 

SO 

- 176,0 

5,7 

75,5 

4,7 

41,6a 

 

3,1-5,8-2,0 

1,2 0,8 0,7 

          Intramural (Pirie, 1974) 21 x̅ 

SO 

- 175,4 

4,3 

73,7 

8,9 

41,8a 4,3-5,3-2,2 

1,7 0,8 0,9 

Mladiství 

USA + Finland,  

          Bantam, 4 tímy (Newton, 

1978) 

59 x̅ 

SO 

14,6 

0,5 

169,1 

7,9 

59,5 

8,5 

43,4 

1,4 

3,2-4,8-3,2 

1,0 1,0 1,1 

Kanada, Bantam 

(Lariviere et al. 1978) 

13 x̅ 14,5 - - - 2,0-4,7-3,0 

London, Ontario 

          All Stars 

15 x̅ 

SO 

10 141,4 

6,7 

34,5 

5,6 

43,4a 2,6-4,7-3,3 

0,9 0,7 0,8 

          Recreational  

(Pirie, 1974) 

15 x̅ 

SO 

10 140,8 

4,9 

34,7 

5,8 

43,2a 

 

3,1-4,6-3,1 

1,3 0,9 1,1 

Československo, Kladno 

(Štepnička, 1976) 

15 x̅ 

SO 

10,5 138,6 

5,8 

31,3 

4,3 

44,0a 1,6-4,3-3,9 

1,0 0,8 0,8 

HWR = pomer obvodu pása a výšky 

x̅ = priemer 

SO = smerodajná odchýlka 

a = vypočítané z priemeru výšky a hmotnosti 

 

Štepnička (1974) pri výpočtoch somatotypov dospel k záverom podobným ako 

niekoľko ďalších autorov uvedených nižšie. Po zmeraní hráčov prvej hokejovej ligy 

ČSSR určil priemerné hodnoty somatotypu hráča ľadového hokeja na 2,44 – 5,88 – 

2,13. Uvádza tiež, že pre vrcholovú hru v ľadovom hokeji vyhovujú hráči so silno 

vyvinutou mezomorfiou a vyššou endomorfiou, resp. typ endomorfného mezomorfa. 

Podobne Chovanová a Zrubák (1972) uvádzajú, že najčastejší výskyt somatotypov 

u hráčov ľadového hokeja sa pohybuje okolo hodnôt 2,57 – 5,73 – 1,78. Grausgruber 

a Cacek (2008) uvádzajú, že hráči ľadového hokeja sa vyznačujú typom endomorfno 

mezomorfným alebo vyrovnaným mezomorfom, okolo hodnôt 2,5 – 6,5 – 1,5 pri 

telesnej výške v priemere okolo hodnôt 180 až 190 cm a telesnej hmotnosti okolo 80 – 

95 kg. Kudrna (2003) vo svojej práci zistil priemernú hodnotu somatotpu hokejistov na 



 

 

30 

úrovni 2,7 – 5,9 – 1,6.  

 

Paľov (2013) vo svojej práci meral somatotypy juniorských hráčov HC 05 

Banská Bystrica z roku 2012 a porovnával s výsledkami hráčov juniorskej extraligy ČR. 

Priemerná výška hráčov bola 181,18 čo bolo o 3,56 cm viac než u českých hokejistov. 

Nameraná telesná výška by sa zhodovala s optimálnou telesnou výškou pre hokejistov 

ktorá je podľa Havlíčkovej (1993) medzi 178 – 182 cm. Priemerná hmotnosť bola 77,95 

kg v porovnaní so 71,24 kg u českých hokejistov, čo tvorí rozdiel 6,71 kg. V tukových 

hodnotách namerali priemerné hodnoty 8,42 % v porovnaní s českými hokejistami ktorí 

mali 10,19%, rozdiel 1,77%. Priemerný nameraný somatotyp bol 1,83 - 3,91 – 2,52.  

Pre porovnanie Zmeltyová (2011) uviedla, že priemerný somatotyp vybraných českých 

juniorských hokejistov bol 2,54 – 4,85 – 2,94. 

 

Geithner (2005) vo svojej práci merala rozdiely v telesnej konštitúcií 

a somatotypoch profesionálnych ženských ľadových hokejistiek medzi jednotlivými 

pozíciami. Na svojej vzorke 112 žien s priemerným vekom 21,4 zistila, že útočníčky 

mali najmenšie zastúpenie tukovej zložky (19,7 - 25,1 %), za nimi nasledovali 

obrankyne a najväčšie zastúpenie tukovej zložky mali brankárky (22,8 - 28,4 %) 

a zároveň dosiahli najväčšie priemerné hodnoty endomorfie 5,0, nasledované obrancami 

4,2. Mezomorfia a ektomorfia sa výrazne medzi pozíciami nelíšila. Celkový priemer 

somatotypu celého vzorku dosiahol hodnoty 4,1 – 4,3 – 1,9 , čo radíme do kategórie 

mezomorf-endomorf. Obrankyne dosiahli mierne vyššie hodnoty mezomorfie než 

útočníčky (4,5 voči 4,2) a brankárky dosiahli vyššiu endomorfiu než obrankyne 

a útočníčky (B = 5,0, O = 4,2, Ú = 3,9). 

 

1.7 FYZIOLOGICKÉ ASPEKTY ĽADOVÉHO HOKEJA 

 

Ľadový hokej sa podľa Hellera (1998) zaraďuje medzi najrýchlejšie 

a najnáročnejšie športové hry. Z fyziologického hľadiska predstavuje intervalový 

a prerušovaný typ pohybovej aktivity, ktorá vyžaduje široké spektrum motorických 

zručností, reakčných a rozhodovacích schopností, kvalitu a súhru analyzátorov i vysokú 

úroveň celkovej telesnej zdatnosti. Táto zdatnosť zahrňuje kombinovanú rýchlosť, 
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vytrvalosť a silu. Pre vlastnú hru je typické striedanie cyklických (korčuľovanie) 

a acyklických pohybových činností (napr. streľba). Krátke časové úseky maximálneho 

zrýchlenia a šprintu sa striedajú s plynulým korčuľovaním, osobnými súbojmi, 

prihrávkami a streľbou. Stretnutie v ľadovom hokeji má intervalový charakter, ktorý 

tvoria obvykle 40 až 50 s trvajúce intervaly zaťaženia, prerušované na približne 11 až 

20 s úseky, ktoré sa striedajú s približne 250 s odpočinku. Pre útočné rady i dvojice 

obrancov platí približne pomer doby výkonu na ľade a odpočinku v pomere 1:5. 

V priebehu hry srdečná frekvencia dosahuje približne 90% maxima a v priebehu pobytu 

na striedačke v dôsledku emočného zaťaženia srdečná frekvencia neklesá pod úroveň 

120 tepov za minútu (Heller 1998). Energetický výdaj kolíše medzi 40-70 kJ.min-1 a 

celkovo počas celého stretnutia odpovedá približne 4MJ. Intervalový typ pohybovej 

aktivity v stretnutí kladie na energetické hradenie špecifické požiadavky. Podieľajú sa 

na ňom rôznou mierou všetky systémy energetického hradenia, alaktátový anaeróbny, 

glykolitický anaeróbny a aeróbny systém, ktoré dodávajú kostrovému svalstvu potrebnú 

energiu. O prevažujúcom spôsobe energetického hradenia rozhoduje predovšetkým 

intenzita a doba trvania zaťaženia, štýl hry a dĺžka odpočinku na striedačke, ale 

možnosti energetického zásobovania sú dané aj trénovanosťou a individuálnymi 

vrodenými dispozíciami hráčov. (Daub et al. 1983; Bukač a Dovalil 1990). 

Podľa výskumu Burr (2008) je 69% metabolizmu hradeného za 

pomoci anaeróbneho glykolytického systému, no pre rýchlu regeneráciu je dôležitá 

vysoká aeróbna kapacita. Množstvo telesného tuku je síce nízke ale nie úplne extrémne, 

hodnoty sa pohybujú okolo 10 – 12% tuku (Grasgruber a Cacek 2008). Podľa Wilmore 

et al. (2008) sa percento tuku u hokejistov pohybuje okolo 8 – 16 %. Vzrastom 

a svalnatosťou medzi všetkými tromi hráčskymi pozíciami vyčnievajú obrancovia 

(Grasgruber a Cacek 2008). Útočníci sú menej robustní (viac ekto – mezomorfní), 

s lepšie vyvinutým svalstvom stehien. Grasgruber a Cacek (2008) tiež uvádzajú že 

hokej je typický prerušovanými aktivitami, kde sa striedajú krátke, vysoko intenzívne 

herné úseky (30 – 80 s, v priemere 30 - 45 s na 80 – 90 % VO2max i viac) 

s niekoľkominútovými pauzami. Behom zápasu hráč odohrá 15 až 20 min a nakorčuľuje 

5 až 5,5 km (na európskych klziskách ešte viac). Optimálne hodnoty VO2max sa 

pohybujú okolo 60 ml/kg.min.  

Montgomery (2006) v jeho longitudinálnej štúdii zistil že hráči medzi rokmi 

1981 až 2003 v porovnaní s hráčmi z 30tych a 40tych rokov boli  v priemere o 17 kg 
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ťažší a 10 cm väčší. Percento tukov sa podľa jeho meraní od roku 1981 do roku 2003 

nezmenilo. Hodnoty VO2max medzi 80 rokmi až 2003 sa výrazne nezmenili 

a pohybovali sa v priemere na 54,6 až 59,2 ml/kg.min. 

 

 

Výskumný problém 

 

Predchádzajúce výskumy ukazujú na zvyšujúce sa hodnoty tukovej hmoty 

v populácii a zvyšujúce sa riziko obezity a nadváhy (Lieberman 2016). Mnoho 

výskumov ukázalo, že somatické parametre sú dôležitým predpokladom pre športový 

výkon. V súčasnej dobe nemáme už viac než 20 rokov k dispozícii porovnanie 

somatických predpokladov hráčov ľadového hokeja na vrcholovej úrovni. Domnievame 

sa preto, že získanie týchto informácií umožní identifikovať zmeny v podobe 

sekulárneho trendu, ktorý v nadväznosti  na charakter hry ľadového hokeja ukáže, či sú 

somatické predpoklady hráčov reprezentácie Českej republiky U19 na zrovnateľnej 

úrovni v porovnaní s hráčmi národného tímu Československa z roku 1976.  
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2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 

 

2.1 CIEĽ PRÁCE 

 

Cieľom našej práce bolo porovnanie úrovne zmien somatotypu reprezentačného 

tímu Českej republiky U19 sezóny 2017-2018 s národným tímom Československa 

z roku 1976. 

 

2.2 ÚLOHY PRÁCE 

 

1. Spracovať rešerš dostupných zdrojov k danej tematike, naštudovať teóriu 

somatometrie a postupov pri stanovovaní somatotypu. 

2. Zapožičanie si protokolov somatotypov národného tímu Československa z roku 

1976, spracovať a prehľadne utriediť. 

3. Podať žiadosť o vyjadrenie etickej komisie UK FTVS. 

4. Realizovať merania vybraných antropometrických parametrov reprezentačného 

tímu Českej republiky U19. 

5. Vyhodnotiť jednotlivé somatické charakteristiky oboch tímov. 

6. Porovnať vybrané dáta medzi tímami. 

7. Štatisticky spracovať výsledky, graficky vyhodnotiť a stanoviť závery. 

 

2.3 VÝSKUMNÉ OTÁZKY 

 

• Budú hodnoty jednotlivých komponentov somatotypu súčasných reprezentantov 

U19 odlišné od reprezentantov z roku 1976? 

• Ako sa budú líšiť jednotlivé komponenty a zložky komponentov somatotypu 

reprezentantov z roku 1976 v porovnaní so súčasnými reprezentantmi U19? 

• Aké zložky komponentov budú zodpovedať za potencionálne rozdiely 

komponentov somatotypu? 

• Ktorý z troch komponentov sa bude líšiť najviac? 
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2.4 HYPOTÉZY PRÁCE 

 

Na základe analýzy dostupných publikácií a získaných poznatkov sme stanovili 

nasledovné hypotézy: 

H1:   Predpokladáme, že u súčasných reprezentantov bude hodnota endomorfného 

komponentu vyššia než u reprezentantov z roku 1976 s Effect Size (ES) aspoň 

strednej veľkosti efektu Cohen d ≥ 0,5 

H2: Predpokladáme, že u súčasných reprezentantov bude hodnota mezomorfného 

komponentu nižšia než u reprezentantov z roku 1976 s Effect Size (ES) aspoň 

strednej veľkosti efektu Cohen d ≥ 0,5 

H3: Predpokladáme, že rozdiel v mezomorfnom komponente bude hlavne na základe 

väčšej robustnosti kostry u reprezentantov z roku 1976 s Effect Size (ES) aspoň 

veľkosti efektu Cohen d ≥ 0,6 

H4: Predpokladáme, že u súčasných reprezentantov bude hodnota supraspinálnej 

kožnej riasy vyššia, než u reprezentantov z roku 1976 s Effect Size (ES) aspoň 

veľkosti efektu Cohen d ≥ 0,8 

 

 

Vzhľadom k tomu, že pracujeme so základnými súbormi, tzv. vyčerpávajúcimi, nemá 

zmysel v tomto výskume aplikovať induktívne prístupy štatistiky.  
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3 METODIKA PRÁCE 

 

Naša práca patrí do oblasti vedy o športe, konkrétnejšie do vedného odboru 

športovej kinantropológie. Jedná sa o teoreticko-empirickou prierezovú štúdiu 

s charakterom kvantitatívneho výskumu. Empirické dáta sme zbierali pomocou metódy 

pozorovania. 

 

3.1 CHARAKTERISTIKA SÚBORU 

 

Prvú skupinu výskumného súboru tvorili bývalí hráči reprezentácie 

Československa z roku 1976. Početnosť bola 24 hráčov, z toho 15 útočníkov, 7 

obrancov a 2 brankári.  Ich priemerný vek bol 26,48 rokov, priemerná výška 178,84 cm 

a priemerná hmotnosť 85,11 kg (Tab. 4). 

Druhú skupinu výskumného súboru nám tvorili hráči českého reprezentačného 

tímu U19 v sezóne 2017/2018. Početnosť bola 17 hráčov, z toho 9 útočníkov, 6 

obrancov a 2 brankári. Ich priemerný vek bol 19,01 rokov, priemerná výška 183,44 cm 

a priemerná hmotnosť 83,34. Meranie prebiehalo v marci 2018 (Tab. 4). 

Na realizáciu merania súčasných reprezentantov U19 sme mali schválené 

vyjadrenie etickej komisie UK FTVS (viď prílohy). Pred zahájením merania boli všetci 

hráči oboznámení s priebehom a realizáciou merania a od každého hráča, resp. 

účastníka výskumu sme prijali podpísaný informovaný súhlas. Dáta jednotlivých údajov 

sú anonymné a v práci neuvádzame žiadne mená bývalých ani súčasných 

reprezentantov. 
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Tab. 4 Základná charakteristika tímov 

ČSSR 1976 N=24 Vek Telesná výška Telesná hmotnosť 

x̄ 26,48 ± 3.71 178,84 ± 3.98 85,11 ± 5.68 

Vr 14,13 15,00 23,20 

Max. 34,05 188 98,20 

Min. 19,92 173 75 

ČR U19 N=17 

x̄ 19,01 ± 0.41 183,44 ± 4.75 83,34 ± 1.85 

Vr 1,51 15,30 29,00 

Max. 19,88 190,60 100,00 

Min. 18,37 175,30 71,00 

 

3.2 METÓDY ZÍSKAVANIA ÚDAJOV 

 

3.2.1 Antropometrické údaje 

 

Antropometrické údaje skupiny reprezentantov Československa z roku 1976 

sme získali z jednotlivých protokolov nameraných 20.8.1976. Tieto protokoly sme mali 

fyzicky k dispozícii na katedre Kinantropologie Univerzity Karlovy (viď príloha č.3). 

Údaje sme prepísali do elektronickej formy a usporiadali v exceli pre lepšiu 

prehľadnosť a možnosť následného spracovania štatistickými metódami. 

 Antropometrické údaje druhej skupiny, reprezentantov Českej republiky U19 

sme boli po dohode s Českým svazem ledního hokeje osobne namerať na zimnom 

štadióne v Litoměřicích 17.3.2018. 

 

Na meranie vybraných parametrov boli použité nasledovné antropometrické 

nástroje: výškomer A-216, digitálna váha, posuvné meradlo - Torakometer, krajčírsky 

meter a harpenden kaliper. 

Výšku zaokrúhľujeme na 0,1cm, hmotnosť na 0,1kg, biepikondylárne šírky na 

0.5 mm a kožné riasy na 0,1 mm. Všetky údaje berieme z pravej strany tela.  
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Pre určenie somatotypu podľa Heath a Carter (1990) sme získavali nasledovné 

antropometrické údaje: 

- Telesná výška  (cm) – meraná výškomerom A-216. Subjekt v stoji spätnom 

vzpriamenom voči zvislej stene, dotykom steny pätami, zadkom, a chrbtom. 

Hlava je v rovnovážnej polohe, ktorá je určená hornými okrajmi oboch uší a 

dolným okrajom očníc. Táto rovina má byť vodorovná. Výškomer smeruje 

kolmo k zemi.  

- Telesná hmotnosť (kg) – Subjekt s minimálnym ošatením, stoj uprostred 

váhy (digitálna váha, položená vždy na tvrdom podklade). Zaokrúhlenie 

čísla na najbližšiu desatinu kilogramu.  

- Tricipitálna kožná riasa (mm) – Paža subjektu je uvoľnená v anatomickej 

pozícii. Kožnú riasu chytáme odzadu paže v polovici medzi acromionom 

a olecranonom. 

- Subskapulárna kožná riasa (mm) – Kožnú riasu chytáme od dolného uhla 

lopatky smerom šikmo dole a laterálne pod 45° uhlom. 

- Supraspinálna kožná riasa (mm) – kožnú riasu chytáme 5 až 7 cm (záleží od 

výšky subjektu) nad spina iliaca anterior superior na prednej axilárnej čiare 

smerom šikmo mediálne pod 45° uhlom. 

- Mediálna lýtková kožná riasa (mm) – Chytáme vertikálne na mediálnej 

strane lýtka v úrovni najväčšieho obvodu lýtka. 

- Biepikondylárna šírka humeru (cm) – šírka medzi mediálnym a laterálnym 

epikondylom humeru pri flexii v ramennom a lakťovom kĺbe 90°.  Posuvné 

meradlo umiestnime tak aby približne pretínalo uhol lakťa. Pevne pritlačíme 

aby sme pritlačili podkožný hmotu. 

- Biepikondylárna šírka femuru (cm) -  Subjekt v sede s kolenom v pravom 

uhle. Meriame najväčšiu vzdialenosť medzi laterálnym a mediálnym 

epikondylom femuru s pevným tlakom na posuvné meradlo. 

- Obvod paže (cm) – Subjekt s 90° flexiou v ramennom kĺbe a 45° flexiou 

v lakťovom kĺbe maximálne kontrahuje flexory a extenzory. Meriame 

v najväčšom obvode. 

- Obvod lýtka (cm) – Subjekt v miernom stoji rozkročnom. Meriame v mieste 

najväčšieho obvodu. 
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3.3 METÓDY SPRACOVANIA A VYHODNOTENIA ZÍSKANÝCH ÚDAJOV 

 

3.3.1 Metóda Heath a Carter 

 

Pre určenie somatotypu sme použili momentálne celosvetovo najpoužívanejšiu 

metódu Heath a Carter podľa manuálu Cartera (2002). Je to antropometrická metóda, 

kde určujeme somatotyp len na základe antropometrických údajov, bez použitia 

fotografií. Je to modifikovaná metóda z pôvodnej Sheldonovej metódy z roku 1940. Pre 

výpočet jednotlivých komponentov somatotypu sa postupuje nasledovne: 

 

a) Určenie endomorfnej komponenty 

 

Endomorfia = - 0,7182 + 0,1451 (X) - 0,00068 (X 2) + 0,0000014 (X 3)  

 

 X = (súčet tricipitálnej, subscapulárnej a supraspinálnej kožnej riasy) * (170,18 / 

telesná výška v cm) 

 

b) Určenie mezomorfnej komponenty 

  

Mezomorfia = 0,858 * biepikondylárna šírka humeru + 0,601 * biepikondylárna šírka  

femuru + 0,188 * korigovaný obvod paže + 0,161 * korigovaný obvod lýtka – telesná 

výška * 0,131 + 4,5 

 

Pri určovaní mezomorfnej komponenty musíme najprv vykonať korekciu 

tricipitálnej a lýtkovej kožnej riasy na cm. Tým že sú údaje kožných rias v mm 

vydelíme ich 10.  

Korigovaný obvod paže dostaneme odpočtom upravenej tricipitálnej kožnej riasy od 

obvodu paže.  

Korigovaný obvod lýtka dostaneme odpočtom upravenej lýtkovej kožnej riasy od 

obvodu lýtka. 
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c) Určenie ektomorfnej komponenty 

 

Pre výpočet ektomorfnej komponenty využívame 3 rôzne rovnice podľa hodnoty 

pomeru výšky a hmotnosti: 

 

HWR = telesná výška v cm / 3 odmocnina z telesnej hmotnosti v kg 

Ak je HWR vyšší alebo rovný 40,75, tak 

ektomorfia = 0,732 * WHR – 28,58 

Ak je HWR nižší ako 40,75 a vyšší než 38,25, tak 

 ektomorfia = 0,463 * WHR – 17,63 

Ak je HWR rovný či nižší než 38,25, tak 

 ektomorfia = 0,1 

 

Pokiaľ je výsledok niektorej z rovníc nule alebo zápornej hodnote, komponentu 

je pridelená hodnota 0,1. Podľa definície totiž žiadny z komponentov nesmie mať 

zápornú hodnotu alebo hodnotu 0 (Carter 2002) 

 

3.3.1.1 Grafické znázornenie somatotypu v somatografe 

 

Pre prehľadné zobrazenie a vyhodnotenie somatotypu sme použili zobrazenie 

v somatografe s osami . Trojčíselný somatograf znázorňujeme na dvoj-dimenzionálnom 

somatografe pomocou osí X a Y.  

Tieto osi vypočítame nasledujúcim spôsobom: 

 

Osa X = ektomorfia – endomorfia 

Osa Y = 2 * mezomorfia – (endomorfia + ektomorfia)  
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Obr. 10 3D Somatograf (Singh a Mehta 2009) 

 

3.3.1.2 Výpočet rozdielu somatotypu pomocou SAD 

 

Pre výpočet a znázornenie rozdielu priemerného somatotypu sme použili analýzu 

SAD podľa Cartera (2002). SAD nám zobrazuje hodnotu reálneho rozdielu medzi 2 

somatotypmi. Pre výpočet SAD použijeme nasledovnú rovnicu: 

 

SADA,B = √ [(endomorfia A – endomorfia B)2 + (mezomorfia A – mezomorfia B)2 

+ (ektomorfia A – ektomorfia B)2]  

 

Kde A a B môže zobrazovať komponenty somatotypov jednotlivcov alebo priemery 

jednotlivých komponentov somatotypov skupín, v našom prípade tímov. 

 

Mimo somatotypu ako troch čísel jednotlivých komponentov budeme v prípade 

zistených odlišností analyzovať jednotlivé parametre potrebné pre zistenie somatotypu 

a to telesnú výšku a hmotnosť, jednotlivé kožné riasy, obvodové parametre a kostné 

rozmery. 
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3.3.2 Štatistická analýza dát 

 

Pre analýzu dát sme použili nasledovné opisné charakteristiky:  

 

a) Aritmetický priemer ( x̄; M ) 

Aritmetický priemer vyjadruje súčet všetkých nameraných hodnôt vydelený ich 

počtom. 

 

 

 

b) Medián ( Me ) 

 

Medián vyjadruje strednú hodnotu súboru, ktorého dáta sú zoradené podľa 

veľkosti od najmenšieho po najväčšiu hodnotu. 

V prípade párneho počtu hondôt sa medián vypočíta jako aritmetický priemer 

z dvoch stredných hodnôt (hodnôt na miestach n/2 a n/2+1).  

 

c) Variačné rozpätie (Vr; R) 

 

Variačné rozpätie vyjadruje rozdiel medzi maximálnou (xmax) a minimálnou 

(xmin) hodnotou skúmaných dát.  

  

 Vr = xmax - xmin 

 

d) Rozptyl (variancia; s2) 

 

Rozptyl môžeme definovať ako aritmetický priemer zo štvorcov odchýlok 

hodnôt znaku od aritmetického priemeru. 
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e) Smerodajná odchýlka ( s ) 

 

Smerodajnú odchýlku vypočítame ako druhú odmocninu z rozptylu, resp. druhú 

odmocninu z aritmetického priemeru štvorcov odchýlok hodnôt znaku od 

aritmetického priemeru. 

 

S = √s2 

 

Frame index 

 

 Pre analýzu a porovnanie dát kostných parametrov sme upravili kostné rozmery 

na relatívne hodnoty vzťahujúce sa k telesnej výške pomocou frame indexu. Na výpočet 

frame indexu sme použili nasledovný vzorec podľa Frisancho (1990): 

 

Frame Index = (kostný rozmer (cm) / tel. výška (cm)) * 100 

 

Percentil 

 

 Pre lepšie znázornenie rozdielov v určitých parametroch sme použili percentil, 

ktorý vyjadruje ako sa jednotlivý účastník umiestnil v rámci ostatných účastníkov, resp. 

vyjadruje koľko percent ostatných účastníkov dosiahlo horšieho výsledku než on. 

Pre výpočet percentilu sme použili nasledovný vzorec: 

 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑛𝑖žší𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑛ô𝑡 + 0,5

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑑𝑛ô𝑡
 

 

 

Vecná významnosť
 

 

Na porovnanie vecnej významnosti rozdielov v komponentoch somatotypu a ich 

jednotlivých zložiek sme použili Cohenov koeficient účinku d, resp. „Cohenovo d“ na 

úrovni významnosti d ≥ 0,5, čo je podľa Cohena (1988) stredne veľká významnosť, d ≥ 
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0,6 a d ≥ 0,8 čo je podľa Cohena (1988) vysoká významnosť. Úroveň významnosti sme 

určovali podľa formulovaných hypotéz. 

Výpočet vecnej významnosti Cohenovo d sme vypočítali podľa nasledujúceho 

vzorca: 

 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑛 𝑑 =
(x̄1 – x̄2)

 s
 

 

Kde „s“ je priemer smerodajných odchýlok oboch súborov. 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE  

 

V tejto kapitole sa budeme venovať jednotlivých výsledkom z meraní a ich 

vyhodnotením. Pred samotným meraním sme si stanovili hypotézy, ktoré sme chceli 

v našom výskume potvrdiť. Pri tvorení jednotlivých hypotéz sme vychádzali 

z predchádzajúcich štúdií, ktoré sa zaoberali podobnou problematikou. 

Pre praktickejšiu orientáciu v texte budeme ďalej vo výsledkoch používať 

skratky pre naše skupiny a to „hráči ČSSR 1976“ pre skupinu reprezentantov 

Československa z roku 1976 a „hráči ČR U19“ pre skupinu reprezentačného tímu 

Českej republiky U19 sezóny 2017-2018.  

 

4.1 HODNOTENIE TELESNEJ VÝŠKY A TELESNEJ 

HMOTNOSTI 

 

Ako prvé sme sa rozhodli vyhodnotiť rozdiely našich skupín v telesnej výške 

a telesnej hmotnosti. 

Hráči ČR U19 (n=17) boli v priemere o 4,6 cm vyšší (183,44 cm) než hráči 

ČSSR 1976 (n=24), ktorí mali priemernú výšku 178,84 cm, viď tabuľka č.5. Variačné 

rozpätie telesných výšok je takmer rovnaké u oboch skupín, u hráčov ČSSR 1976 15 cm 

(173 - 188 cm) a u hráčov ČR U19 15,3 cm (175,3 – 190,6 cm). Telesná hmotnosť 

hráčov ČR U19 bola v priemere 83,34 kg, čo je o 1,77 kg menej než u hráčov ČSSR 

1976, u ktorých bola priemerná hodnota 85,11 kg. Variačné rozpätie bolo u hráčov ČR 

U19 29 kg (71 – 100 kg), čo je o 5,8 kg viac než u hráčov ČSSR 1976, ktorých variačné 

rozpätie bolo 23,2 kg (75 – 98,2).   

 Na základe predchádzajúcich údajov sme zistili že rozdiel v telesnej výške 

medzi skupinami bol vecne významný (Cohen d = 1,05), na rozdiel od váhy kde sa 

vecná významnosť neukázala (Cohen d = 0,24). 

 

 

 

 

 



 

 

45 

Tab. 5 Telesná výška a hmotnosť hráčov 

 Telesná výška Telesná hmotnosť 

ČSSR 1976 N=24 178,84 ± 3,98 85,11 ± 5,68 

ČR U19 N=17 183,44 ± 4,75 83,34 ± 8,62 

 

 

 

Obr. 11 Telesná výška reprezentácie 1976 

 

 

 

Obr. 12 Telesná hmotnosť reprezentácie U19, 2017/2018 
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4.1.1 Hodnotenie telesnej výšky a hmotnosti v závislosti na hráčskych pozíciách 

 

 

Obr. 13 Telesná výška z hľadiska hráčskych pozícií 

 

 

Obr. 14 Telesná hmotnosť z hľadiska hráčskych pozícií 

 

4.1.1.1 Telesná výška a hmotnosť útočníkov 

 

Útočníci ČR U19  boli v priemere o 2,21 cm vyšší než útočníci ČSSR 1976, čo 

znamená rozdiel 1,2 %  Variačné rozpätie u útočníkov ČSSR 1976 14,7 cm (173,3 - 188 

cm) a u útočníkov ČR U19 10,4 cm (175,3 – 185,7 cm). Rozdiel týchto hodnôt bol 
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vecne významný (Cohen d = 0,56). 

Telesná hmotnosť útočníkov ČR U19 bola v priemere o 6,84 kg nižšia než 

u útočníkov ČSSR 1976, čo znamená rozdiel 8,1 %. Variačné rozpätie bolo u útočníkov 

ČSSR 1976 bolo 15,7 kg (71 – 86,7 kg) a u útočníkov ČR U19 19 kg (77,1 – 96,1 kg).  

Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 1,4). 

 

Tab. 6 Telesná výška a hmotnosť útočníkov 

 Telesná výška Telesná hmotnosť 

ČSSR 1976 N=15 178,86 ± 4,18 84,22 ± 4,96 

ČR U19 N=9 181,07 ± 3,63 77,38 ± 4,55 

 

4.1.1.2 Telesná výška a hmotnosť obrancov 

 

Obrancovia ČR U19  boli v priemere o 5,8 cm vyšší než obrancovia ČSSR 1976, 

čo znamená rozdiel 3,2 %. Variačné rozpätie u obrancov ČSSR 1976 13,4 cm (173 – 

186,4 cm) a u obrancov ČR U19 12,7 cm (177,3 – 190 cm). Rozdiel týchto hodnôt bol 

vecne významný (Cohen d = 1,42). 

Telesná hmotnosť obrancov ČR U19 bola v priemere o 2,55 kg vyššia než 

u obrancov ČSSR 1976, čo znamená rozdiel 2,9 %. Variačné rozpätie bolo u obrancov 

ČSSR 1976 bolo 12,6 kg (80,4 – 93 kg) a u obrancov ČR U19 16,4 kg (78,4 – 94,8 kg).  

Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 0,51). 

 

Tab. 7 Telesná výška a hmotnosť obrancov 

 Telesná výška Telesná hmotnosť 

ČSSR 1976 N=7 178,83 ± 3,96 86,59 ± 4,16 

ČR U19 N=6 184,63 ± 4,19 89,14 ± 5,87 

 

4.1.1.3 Telesná výška a hmotnosť brankárov 

 

Brankári ČR U19  boli v priemere o 11,85 cm vyšší než brankári ČSSR 1976., 

čo znamená rozdiel 6,6 %. Variačné rozpätie u brankárov ČSSR 1976 4,2 cm (176,6 – 

180,8 cm) a u brankárov ČR U19 0,1 cm (190,5 – 190,6 cm). Rozdiel týchto hodnôt bol 

vecne významný (Cohen d = 7,98). 
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Telesná hmotnosť brankárov ČR U19 bola v priemere o 9,05 kg vyššia než 

u brankárov ČSSR 1976, čo znamená rozdiel 10,5 %. Variačné rozpätie bolo 

u brankárov ČSSR 1976 bolo 23,2 kg (75 – 98,2 kg) a u brankárov ČR U19 8,7 kg (91,3 

– 100 kg).  Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 1,03). 

 

Tab. 8 Telesná výška a hmotnosť brankárov 

 Telesná výška Telesná hmotnosť 

ČSSR 1976 N=2 178,70 ± 2,10 86,60 ± 11,60 

ČR U19 N=2 190,55 ± 0,05 95,65 ± 4,35 

 

4.2 HODNOTENIE KOMPONENTOV SOMATOTYPU 

 

V tejto časti sa venujeme analýze jednotlivých komponentov somatotypu medzi 

skupinami.  

V prvom komponente, resp. endomorfii bol rozdiel priemerov 0,71, resp. o 29,3 % 

vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie 

hráčov ČSSR 1976 5 (1,5 – 6,5) a hráčov ČR U19 4,37 (2,04 - 6,42). Rozdiel týchto 

hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 0,65).  

V druhom komponente, resp. mezomorfii bol rozdiel priemerov 1,39, resp. o 21,5 

% nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie 

hráčov ČSSR 1976 3,5 (4,5 – 8) a hráčov ČR U19 3,15 (3,31 – 6,47). Rozdiel týchto 

hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 1,63). 

V treťom komponente, resp. ektomorfii bol rozdiel priemerov 0,81, resp. o 58,7 % 

vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie 

hráčov ČSSR 1976 2,5 (0,5 – 3) a hráčov ČR U19 3,15 (0,85 – 4). Rozdiel týchto 

hodnôt bol taktiež vecne významný (Cohen d = 1,25) 

  

Tab. 9 Hodnoty somatotypov hráčov 

 Endomorfia Mezomorfia Ektomorfia 

ČSSR 1976 N=24 2,42 ± 1,1 6,46 ± 0,88 1,38 ± 0,54 

ČR U19 N=15 3,13 ± 1,10 5,07 ± 0,83 2,19 ± 0,74 
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Obr. 15 Rozloženie somatotypov hráčov  

 

U všetkých troch rozdieloch priemerných hodnôt somatotypu sa ukázala vecná 

významnosť a to u hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976 vo vyšších 

hodnotách endomorfie, nižších hodnotách mezomorfie a vyšších hodnotách ektomorfie. 

Hodnota SAD rozdielu medzi somatotypmi hráčov ČSSR 1976 a ČR U19 bola na 

úrovni 1,76.  
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Obr. 16 Komponenty somatotypu hráčov 

 

4.2.1 Hodnotenie somatotypu v závislosti na hráčskych pozíciách 

 

Pre lepšie pochopenie rozdielov somatotypu sme sa rozhodli analyzovať 

somatotypy jednotlivých hráčskych funkcií. 

 

4.2.1.1 Somatotyp útočníkov 

 

V prvom komponente, resp. endomorfii bol rozdiel priemerných hodnôt 0,44, resp. 

o 20,7 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné 

rozpätie hráčov ČSSR 1976 2 (1,5 – 3,5) a hráčov ČR U19 1,49 (2,04 – 3,53). Rozdiel 

týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 0,87). 

V druhom komponente, resp. mezomorfii bol rozdiel priemerných hodnôt 1,73, 

resp. o 27,2 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie hráčov ČSSR 1976 3 (4,5 – 7,5) a hráčov ČR U19 2,79 (3,31 – 6,1). 

Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 2,46) 

V treťom komponente, resp. ektomorfii bol rozdiel priemerov 1,17, resp. o 85,4 % 

vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie 

hráčov ČSSR 1976 1,5 (0,5 – 2) a hráčov ČR U19 2,41 (1,59 – 4). Rozdiel týchto 

hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 2,00). 
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Tab. 10 Hodnoty somatotypov útočníkov  

 Endomorfia Mezomorfia Ektomorfia 

ČSSR 1976 N=15 2,13 ± 0,59 6,37 ± 0,62 1,37 ± 0,46 

ČR U19 N=9 2,57 ± 0,41 4,64 ± 0,78 2,54 ± 0,69 

 

Vo všetkých troch komponentoch sme zistili vecnú významnosť na ešte vyšších 

hodnotách v porovnaní s hodnotami medzi celými skupinami všetkých pozícií. Rozdiely 

boli v tom istom smere, resp. u útočníkov hráčov ČR U19 vyššie hodnoty endomorfie, 

nižšie hodnoty mezomorfie a vyššie hodnoty ektomorfie v porovnaní s útočníkmi 

hráčov ČSSR 1976. Hodnota SAD rozdielu medzi somatotypmi útočníkov ČSSR 1976 

a ČR U19 bola na úrovni 2,14. 

 

 

Obr. 17 Rozloženie somatotypov útočníkov 
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Útočníci 2017

Priemer útočníkov 1976

Priemer útočníkov 2017
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Obr. 18 Komponenty somatotypu útočníkov 

 

4.2.1.2 Somatotyp obrancov 

 

V prvom komponente, resp. endomorfii bol rozdiel priemerných hodnôt 1,06, resp. 

o 42,4 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné 

rozpätie hráčov ČSSR 1976 2,5 (1,5 – 4) a hráčov ČR U19 4,26 (2,15 – 6,42). Rozdiel 

týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 0,93). 

V druhom komponente, resp. mezomorfii bol rozdiel priemerných hodnôt 1,21, 

resp. o 18 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné 

rozpätie hráčov ČSSR 1976 2,5 (5,5 – 8) a hráčov ČR U19 1,19 (4,98 – 6,17). Rozdiel 

týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 1,64) 

V treťom komponente, resp. ektomorfii bol rozdiel priemerov 0,6, resp. o 52,6 % 

vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie 

hráčov ČSSR 1976 1 (0,5 – 1,5) a hráčov ČR U19 1,74 (0,85 – 2,59). Rozdiel týchto 

hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 1,24). 

Tak isto ako u útočníkov aj medzi obrancami sme zistili vecnú významnosť 

v rozdieloch všetkých troch komponentov somatotypu. Hodnota SAD rozdielu medzi 

somatotypmi obrancov ČSSR 1976 a ČR U19 bola na úrovni 1,72. 
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Tab. 11 Hodnoty somatotypov obrancov 

 Endomorfia Mezomorfia Ektomorfia 

ČSSR 1976 N=7 2,50 ± 0,89 6,71 ± 0,92 1,14 ± 0,35 

ČR U19 N=6 3,56 ± 1,34 5,50 ± 0,49 1,74 ± 0,59 

 

 

 

Obr. 19 Rozloženie somatotypov obrancov 
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Obr. 20 Komponenty somatotypu obrancov 

 

4.2.1.3 Somatotyp brankárov 

 

V porovnaní somatotypov brankárov treba brať na vedomie ich veľmi nízku 

početnosť, resp. 2 brankári ČSSR 1976 a 2 brankári ČR U19. 

V prvom komponente, resp. endomorfii bol rozdiel priemerných hodnôt 0,11, resp. 

o 2,6 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné 

rozpätie hráčov ČSSR 1976 4,5 (2 – 6,5) a hráčov ČR U19 1,64 (3,54 – 5,18). Rozdiel 

týchto hodnôt nebol vecne významný (Cohen d = 0,06). 

V druhom komponente, resp. mezomorfii bol rozdiel priemerných hodnôt 0,55, 

resp. o 8,8 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie hráčov ČSSR 1976 3,5 (4,5 – 8) a hráčov ČR U19 1,53 (4,93 – 6,47). 

Rozdiel týchto hodnôt rovnako ako u endomorfie nebol vecne významný (Cohen d = 

0,41) 

V treťom komponente, resp. ektomorfii bol rozdiel priemerov 0,32, resp. o 14,2 % 

nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie 

hráčov ČSSR 1976 1,5 (1,5 – 3) a hráčov ČR U19 0,94 (1,46 – 2,4). Rozdiel týchto 

hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 0,51).  

Medzi brankármi sme nezistili vecnú významnosť v prvých dvoch komponentoch. 

Tretí komponent, resp. ektomorfia sa ukázala ako vecne významná, no v opačnom 

smere ako predchádzajúce porovnania ektomorfie, resp. hráči ČR U19 mali priemernú 
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hodnotu ektomorfie nižšiu než hráči ČSSR 1976. Hodnota SAD rozdielu medzi 

somatotypmi brankárov ČSSR 1976 a ČR U19 bola na úrovni 0,65. 

 

Tab. 12 Hodnoty somatotypov brankárov 

 Endomorfia Mezomorfia Ektomorfia 

ČSSR 1976 N=2 4,25 ± 2,25 6,25 ± 1,75 2,25 ± 0,75 

ČR U19 N=2 4,36 ± 0,82 5,70 ± 0,77 1,93 ± 0,47 

 

 

 

Obr. 21 Rozloženie somatotypov brankárov 

 

Brankári 1976

Brankári 2017
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Priemer brankárov 2017
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Obr. 22 Komponenty somatotypu brankárov 

 

4.3 HODNOTENIE PARAMETROV KOŽNÝCH RIAS 

 

Ako ďalší parameter sme porovnávali veľkosť, resp. hrúbku kožných rias medzi 

tímami.  Hráči ČR U19 mali hodnoty všetkých kožných rias v priemere vyššie než hráči 

ČSSR 1976.  

U tricipitálnej riasy bol rozdiel priemerov medzi skupinami len 0,19 mm, čo 

znamená 2,3 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 18.6 mm (4,5 – 23,10 mm), u hráčov ČR 

U19 8,3 mm (5,5 – 13,8 mm). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne významný (Cohen d 

= 0,06).  

 U subskapulárnej riasy bol rozdiel priemerov medzi skupinami 1,24 mm, čo 

znamená 13,5 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 14,3 mm (6,4 – 20,7 mm) a u hráčov ČR U19 

12,4 mm (7,6 – 20 mm). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne významný (Cohen d = 

0,40). 

U Supraspinálnej riasy bol rozdiel priemerov 7,33 mm, čo znamená až 95,9 % 

vyššie hodnoty než hráči ČSSR 1976. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 26 mm 

(3,4 – 29,4 mm) a u hráčov ČR U19 31,2 mm (7,3 – 38,5 mm). Rozdiel týchto hodnôt 

bol vecne významný (Cohen d = 1,06). 
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U lýtkovej riasy bol rozdiel priemerov medzi skupinami 0,65 mm, čo znamená 

9,2 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné 

rozpätie u hráčov ČSSR 1976 10,7 mm (4,2 – 14,9 mm) a u hráčov ČR U19 8,5 mm 

(4,3 – 12,8 mm). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne významný (Cohen d = 0,25). 

 

Tab. 13 Kožné riasy hráčov (v mm) 

 Tricipitálna Subskapulárna Supraspinálna Lýtková  

ČSSR 1976 N=24 8,23 ± 3,79 9,19 ± 3,07 7,64 ± 5,18 7,04 ± 2,54 

ČR U19 N=17 8,42 ± 2,15 10,43 ± 3,18 14,97 ± 8,30 7,69 ± 2,68 

 

 

 

Obr. 23 Kožné riasy hráčov (v mm) 

 

4.3.1 Hodnotenie kožných rias v závislosti na hráčskych pozíciách 

 

V tejto časti výsledkov sme podrobili analýze jednotlivé kožné riasy všetkých 

hráčskych pozícií a porovnali medzi tímami hráčov ČR U19 a hráčov ČSSR 1976. 
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4.3.1.1 Kožné riasy útočníkov 

 

Rozdiel medzi priemernými hodnotami tricipitálnej kožnej riasy bol 0,23 mm, čo 

znamená 2,3 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 7,4 mm (4,5 – 11,9 mm), u hráčov ČR U19 

3,1 mm (5,5 – 8,6 mm). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne významný (Cohen d = 

0,14). 

U subskapulárnej riasy bol rozdiel priemerov medzi skupinami 0,38 mm, čo 

znamená 4,5 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 4,4 mm (6,4 – 10,8 mm) a u hráčov ČR U19 1,6 

mm (7,8 – 9,4 mm). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne významný (Cohen d = 0,36). 

U Supraspinálnej riasy bol rozdiel priemerov 5,22 mm, čo znamená až 82,7 % 

vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie 

u hráčov ČSSR 1976 bolo 7,7 mm (3,4 – 11,1 mm) a u hráčov ČR U19 13 mm (7,3 – 

20,3 mm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 1,85) tak isto ako 

sme to predpokladali a potvrdili v porovnaní celých tímov v rámci supraspinálnej riasy. 

U lýtkovej riasy bol rozdiel priemerov medzi skupinami 1,55 mm, čo znamená 

20,7 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné 

rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 10,7 mm (4,2 – 14,9 mm) a u hráčov ČR U19 4,5 

mm (4,3 – 8,8 mm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 0,71). 

 

Tab. 14 Kožné riasy útočníkov (v mm) 

 Tricipitálna Subskapulárna Supraspinálna Lýtková  

ČSSR 1976 N=15 7,27 ± 2,02 8,28 ± 1,42 6,39 ± 1,86 7,47 ± 2,77 

ČR U19 N=9 7,04 ± 1,15 8,66 ± 0,52 11,61 ± 3,52 5,92 ± 1,40 
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Obr. 24 Kožné riasy útočníkov (v mm) 

 

4.3.1.2 Kožné riasy obrancov 

 

Rozdiel medzi priemernými hodnotami tricipitálnej kožnej riasy bol 2,19 mm , čo 

znamená 26,6 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s minulými. Variačné 

rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 7,1 mm (4,5 – 11,6 mm), u hráčov ČR U19 6,5 mm 

(7,3 – 13,8 mm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 0,93). 

U subskapulárnej riasy bol rozdiel priemerov medzi skupinami 0,38 mm, čo 

znamená 21,2 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 7,4 mm (7,4 – 14,8 mm) a u hráčov ČR 

U19 12,4 mm (7,6 – 20 mm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 

0,64). 

U Supraspinálnej riasy bol rozdiel priemerov 8,85 mm, čo znamená až 116,9 % 

vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie 

u hráčov ČSSR 1976 bolo 11,2 mm (4,2 – 15,4 mm) a u hráčov ČR U19 29,5 mm (9 – 

38,5 mm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 1,16). 

U lýtkovej riasy bol rozdiel priemerov medzi skupinami 3,23 mm, čo znamená 55 

% vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie 

u hráčov ČSSR 1976 bolo 5,4 mm (4,3 – 9,7 mm) a u hráčov ČR U19 5,8 mm (7 – 12,8 

mm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 1,52). 
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Tab. 15 Kožné riasy obrancov (v mm) 

 Tricipitálna Subskapulárna Supraspinálna Lýtková  

ČSSR 1976 N=7 8,24 ± 2,62 9,80 ± 2,50 7,57 ± 3,55 5,87 ± 1,84 

ČR U19 N=6 10,43 ± 2,04 11,88 ± 3,88 16,42 ± 10,14 9,10 ± 2,37 

 

 

 

Obr. 25 Kožné riasy obrancov (v mm) 

 

4.3.1.3 Kožné riasy brankárov 

 

Rozdiel medzi priemernými hodnotami tricipitálnej kožnej riasy bol 6,8 mm , čo 

znamená 44,2 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 15,4 mm (7,7 – 23,1 mm), u hráčov ČR 

U19 0,6 mm (8,3 – 8,9 mm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 

1,25). Zároveň je to jediná kožná riasa u ktorej bola zistená nižšia hodnota na hladine 

vecnej významnosti hráčov ČR U19 než u hráčov ČSSR 1976 a to len u brankárov. 

U subskapulárnej riasy bol rozdiel priemerov medzi skupinami 0,15 mm, čo 

znamená 1 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 13,6 mm (7,1 – 20,7 mm) a u hráčov ČR 

U19 4,9 mm (11,6 – 16,5 mm). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne významný (Cohen d 

= 0,03). 
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U Supraspinálnej riasy bol rozdiel priemerov 8,5 mm, čo znamená až 49,3 % 

vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie 

u hráčov ČSSR 1976 bolo 24,3 mm (5,1 – 29,4 mm) a u hráčov ČR U19 13,9 mm (18,8 

– 32,7 mm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 0,86). 

U lýtkovej riasy bol rozdiel priemerov medzi skupinami 3,55 mm, čo znamená 

44,9 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Variačné 

rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 2 mm (6,9 – 8,9 mm) a u hráčov ČR U19 2,1 mm 

(10,4 – 12,5 mm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 3,46). 

 

Tab. 16 Kožné riasy brankárov (v mm) 

 Tricipitálna Subskapulárna Supraspinálna Lýtková  

ČSSR 1976 N=2 15,40 ± 7,70 13,90 ± 6,80 17,25 ± 12,15 7,90 ± 1,00 

ČR U19 N=2 8,60 ± 0,30 14,05 ± 2,45 25,75 ± 6,95 11,45 ± 1,05 

 

 

Obr. 26 Kožné riasy brankárov (v mm) 

4.4 HODNOTENIE KOSTNÝCH PARAMETROV 
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predpokladali, hráči ČR U19 dosahovali nižšie hodnoty v porovnaní s hráčmi ČSSR 

1976.  

V hodnotách frame indexu epikondylu humeru bol rozdiel priemerov medzi 

skupinami 1,4 Frame index bodu.  čo znamená 3,4 % nižšie hodnoty súčasných hráčov 

v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Pre lepšiu predstavu rozdielu medzi skupinami 

hodnota 50teho percentilu hráčov ČR U19 by sa nachádzala u hráčov ČSSR 1976 medzi 

20tym až 25tym percentilom. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 8,1 (36,58 – 

44,68) a u hráčov ČR U19 7,49 (37,13 – 44,62). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne 

významný (Cohen d = 0,81). 

V hodnotách frame indexu epikondylu femuru bol rozdiel priemerov medzi 

skupinami 3,14 Frame index bodu. čo znamená 5,3 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 

v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. Daný rozdiel znamená, že keby zoberieme hodnotu 

50teho percentilu hráčov ČR U19, nachádzal by sa na hodnote 15teho percentilu 

u hráčov ČSSR 1976. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 9,73 (53,1 – 62,82) 

a u hráčov ČR U19 12,15 (46,39 – 58,54). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný 

(Cohen d = 1,19).  

 

Tab. 17 Kostné parametre hráčov 

 Epikondyl 

humeru (mm) 

Frame index 

Epikondylu humeru 

Epikondyl 

femuru (mm) 

Frame index 

Epikondylu femuru 

ČSSR 1976 N=24 7,37 ± 0,31 41,23 ± 1,77 10,52 ± 0,39 58,85 ± 2,33 

ČR U19 N=24 7,31 ± 0,16 39,83 ± 0,81 10,22 ± 0,55 55,71 ± 1,19 

 

 

Obr. 27 Kostné parametre hráčov 
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4.4.1 Hodnotenie kostných parametrov v závislosti na hráčskych pozíciách 

 

4.4.1.1 Kostné parametre útočníkov 

 

V hodnotách frame indexu epikondylu humeru bol rozdiel priemerov medzi 

skupinami 1,79, čo znamená 4,4 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi 

ČSSR 1976. Daný rozdiel znamená, že keby zoberieme hodnotu 50teho percentilu 

hráčov ČR U19, nachádzal by sa na 7 percentilu  u hráčov ČSSR 1976. Variačné 

rozpätie u hráčov ČSSR 1976 8,1 (36,58 – 44,68) a u hráčov ČR U19 2,65 (38,23 – 

40,88). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 1,22). 

V hodnotách frame indexu epikondylu femuru bol rozdiel priemerov medzi 

skupinami 4,37, čo znamená 7,4 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi 

ČSSR 1976. Daný rozdiel znamená, že keby zoberieme hodnotu 50teho percentilu 

hráčov ČR U19, nachádzal by sa na hodnote percentilu 0 u hráčov ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 6,55 (56,27 – 62,82) a u hráčov ČR U19 

11,14 (46,39 – 57,53). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 1,62).  

 

Tab. 18 Kostné parametre útočníkov 

 Epikondyl 

humeru (mm) 

Frame index 

Epikondylu humeru 

Epikondyl 

femuru (mm) 

Frame index 

Epikondylu femuru 

ČSSR 1976 N=15 7,34 ± 0,34 41,03 ± 1,88 10,57 ± 0,33 59,10 ± 1,94 

ČR U19 N=9 7,11 ± 0,21 39,24 ± 0,87 9,91 ± 0,64 54,73 ± 3,28 

 

 

Obr. 28 Kostné parametre útočníkov 
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4.4.1.2 Kostné parametre obrancov 

 

V hodnotách frame indexu epikondylu humeru bol rozdiel priemerov medzi 

skupinami 1,7, čo znamená 4,1 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi 

ČSSR 1976. Daný rozdiel znamená, že keby zoberieme hodnotu 50teho percentilu 

hráčov ČR U19, nachádzal by sa na hodnote medzi 0 a 15 percentilu u hráčov ČSSR 

1976. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 3,06 (39,58 – 42,64) a u hráčov ČR 

U19 4,38 (37,13 – 41,51). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 

1,32). 

V hodnotách frame indexu epikondylu femuru bol rozdiel priemerov medzi 

skupinami 2,48, čo znamená 4,2 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi 

ČSSR 1976. Daný rozdiel znamená, že keby zoberieme hodnotu 50teho percentilu 

hráčov ČR U19, nachádzal by sa na hodnote medzi 0 a 15 percentilu u hráčov ČSSR 

1976. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 7,14 (55,18 – 62,33) a u hráčov ČR 

U19 4,96 (53,58 – 58,54). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 

1,16).  

 

Tab. 19 Kostné parametre obrancov 

 Epikondyl 

humeru (mm) 

Frame index 

Epikondylu humeru 

Epikondyl 

femuru (mm) 

Frame index 

Epikondylu femuru 

ČSSR 1976 N=7 7,42 ± 0,18 41,51 ± 0,90 10,52 ± 0,40 58,85 ± 2,25 

ČR U19 N=6 7,35 ± 0,33 39,81 ± 1,59 10,41 ± 0,46 56,37 ± 2,02 

 

 

Obr. 29 Kostné parametre obrancov 
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4.4.1.3 Kostné parametre brankárov 

 

V hodnotách frame indexu epikondylu humeru bol rozdiel priemerov medzi 

skupinami 0,79, čo znamená 1,9 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s 

hráčmi ČSSR 1976. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 5,46 (38,99 – 44,45) 

a u hráčov ČR U19 4,22 (40,4 – 44,62). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne významný 

(Cohen d = 0,22). 

V hodnotách frame indexu epikondylu femuru bol rozdiel priemerov medzi 

skupinami 1,14, čo znamená 2 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi 

ČSSR 1976. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 7,77 (53,10 – 60,87) 

a u hráčov ČR U19 0,76 (57,74 – 58,50). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne významný 

(Cohen d = 0,41).  

 

Tab. 20 Kostné parametre brankárov 

 Epikondyl 

humeru (mm) 

Frame index 

Epikondylu humeru 

Epikondyl 

femuru (mm) 

Frame index 

Epikondylu femuru 

ČSSR 1976 N=2 7,45 ± 0,40 41,72 ± 2,73 10,18 ± 0,58 56,98 ± 3,89 

ČR U19 N=2 8,10 ± 0,40 42,51 ± 2,11 11,08 ± 0,08 58,12 ± 0,38 

 

 

 

Obr. 30 Kostné parametre brankárov 
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4.5 HODNOTENIE OBVODOVÝCH PARAMETROV 

 

Ako posledné zo zložiek komponentov somatotypu sme podrobili analýze 

obvodové parametre, ktoré sú tak isto ako kostné parametre súčasťou mezomorfného 

komponentu. Aby sme v tejto časti hodnotili zložky mezomorfného komponentu, 

v analýze sme vyhodnocovali korigované obvody paže a lýtka, tzn. už po odčítaní 

hodnôt kožných rias z daných obvodov. Dané parametre sme opäť porovnali medzi 

skupinami. V obidvoch obvodových parametroch sme zaznamenali nižšie priemerné 

hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

U korigovaného obvodu paže bol rozdiel priemerov medzi skupinami 0,72 cm, 

čo znamená o 2,1 % nižšie hodnoty než hráči ČSSR 1976. Variačné rozpätie u hráčov 

ČSSR 1976 8,36 cm (28,71 – 37,07 cm) a u hráčov ČR U19 6,47 mm (29,95 – 36,42 

cm). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne významný (Cohen d = 0,40). 

U korigovaného obvodu lýtka bol rozdiel priemerov medzi skupinami 1,12 cm, 

čo znamená o 2,9 % nižšie hodnoty než hráči ČSSR 1976. Variačné rozpätie u hráčov 

ČSSR 1976 5,13 cm (35,08 – 40,21 cm) a u hráčov ČR U19 6,15 cm (33,07 – 39,22 

cm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 0,63). 

 

Tab. 21 Obvodové parametre hráčov (v cm) 

 Obvod paže Kor. obvod paže Obvod lýtka Kor. obvod lýtka 

ČSSR 1976 N=24 34,40 ± 1,79 33,57 ± 1,81 39,13 ± 1,67 38,43 ± 1,68 

ČR U19 N=24 33,69 ± 1,87 32,85 ± 1,78 38,08 ± 1,96 37,31 ± 1,85 

 

 

Obr. 31 Obvodové parametre hráčov (v cm) 
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4.5.1 Hodnotenie obvodových parametrov v závislosti na hráčskych pozíciách 

 

4.5.1.1 Obvodové parametre útočníkov 

 

U korigovaného obvodu paže bol rozdiel priemerov medzi skupinami 1,61 cm, 

čo znamená o 4,8 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 7,16 cm (28,71 – 35,87 cm) a u hráčov ČR 

U19 4,12 mm (29,65 – 33,77 cm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d 

= 1,02). 

U korigovaného obvodu lýtka bol rozdiel priemerov medzi skupinami 2,04 cm, 

čo znamená o 5,3 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976. 

Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 4,83 cm (36,34 – 41,17 cm) a u hráčov ČR U19 

6,78 cm (32,74 – 39,52 cm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne významný (Cohen d = 

1,23) 

 

Tab. 22 Obvodové parametre útočníkov (v cm) 

 Obvod paže Kor. obvod paže Obvod lýtka Kor. obvod lýtka 

ČSSR 1976 N=15 34,12 ± 1,66 33,39 ± 1,81 38,99 ± 1,48 38,25 ± 1,51 

ČR U19 N=9 32,49 ± 1,32 31,78 ± 1,29 36,80 ± 1,77 36,21 ± 1,80 

 

 

Obr. 32 Obvodové parametre útočníkov (v cm) 
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4.5.1.2 Obvodové parametre obrancov 

 

U korigovaného obvodu paže obrancov bol rozdiel priemerov medzi skupinami 

0,47 cm, čo znamená len o 1,4 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi 

ČSSR 1976. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 4,83 cm (32,24 – 37,07 cm) 

a u hráčov ČR U19 3,43 mm (31,84 – 35,27 cm). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne 

významný (Cohen d = 0,36). 

U korigovaného obvodu lýtka obrancov bol rozdiel priemerov medzi skupinami 

0,11 cm, čo znamená len o 0,3 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi 

ČSSR 1976. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 3,45 cm (37,4 – 40,85 cm) 

a u hráčov ČR U19 1,54 cm (38,26 – 39,80 cm). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne 

významný (Cohen d = 0,10) 

 

Tab. 23 Obvodové parametre obrancov (v cm) 

 Obvod paže Kor. obvod paže Obvod lýtka Kor. obvod lýtka 

ČSSR 1976 N=7 35,09 ± 1,45 34,26 ± 1,47 39,66 ± 1,43 39,07 ± 1,40 

ČR U19 N=6 34,83 ± 1,03 33,79 ± 1,08 39,87 ± 0,58 38,96 ± 0,51 

 

 

Obr. 33 Obvodové parametre obrancov (v cm) 
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4.5.1.3 Obvodové parametre brankárov 

 

U korigovaného obvodu paže brankárov bol rozdiel priemerov medzi skupinami 

2,28 cm, čo znamená o 7 % vyššie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi ČSSR 

1976. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 bolo 4,16 cm (30,43 – 34,59 cm) 

a u hráčov ČR U19 4,24 mm (32,67 – 36,91 cm). Rozdiel týchto hodnôt bol vecne 

významný (Cohen d = 1,09). 

U korigovaného obvodu lýtka brankárov bol rozdiel priemerov medzi skupinami 

0,2 cm, čo znamená len o 0,5 % nižšie hodnoty hráčov ČR U19 v porovnaní s hráčmi 

ČSSR 1976. Variačné rozpätie u hráčov ČSSR 1976 5,5 cm (34,81 – 40,31 cm) 

a u hráčov ČR U19 0,79 cm (36,96 – 37,75 cm). Rozdiel týchto hodnôt nebol vecne 

významný (Cohen d = 0,10). 

 

Tab. 24 Obvodové parametre brankárov (v cm) 

 Obvod paže Kor. obvod paže Obvod lýtka Kor. obvod lýtka 

ČSSR 1976 N=2 34,05 ± 2,85 32,51 ± 2,08 38,35 ± 2,85 37,56 ± 2,75 

ČR U19 N=2 35,65 ± 2,15 34,79 ± 2,12 38,50 ± 0,50 37,36 ± 0,40 

 

 

Obr. 34 Obvodové parametre brankárov (v cm) 
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5 DISKUSIA 

 

Cieľom tejto práce bolo zistiť úrovne zmien somatotypu medzi reprezentačným 

tímom Českej republiky U19 sezóny 2017/2018 a reprezentačným tímom 

Československa z roku 1976. 

 

Výsledky práce sme rozdelili na porovnanie komponentov somatotypov a ich 

jednotlivých parametrov. 

V rámci somatotypov sme zistili významné rozdiely vo všetkých troch 

komponentoch. Somatotyp hráčov ČR U19 bol 3,13 – 5,07 – 2,19 a u hráčov ČSSR 

1976 2,42 – 6,46 – 1,38. Obidve skupiny patria do kategórie endomorfný mezomorf, čo 

spolu s vyrovnaným mezomorfom považujú predchádzajúce štúdie ako najvhodnejšie 

pre hráčov ľadového hokeja (Grausgruber a Cacek 2008; Heath a Carter 1990). Je ale 

nutné poukázať na už spomenuté významné rozdiely, a to v vyššej endomorfii (Cohen d 

=0,65), nižšej mezomorfii (Cohen d = 1,63) a vyššej ektomorfii (Cohen d = 1,25). 

Týmto sme potvrdili naše hypotézy H1 a H2. V práci Heath a Carter (1990) uvádzajú 

priemer somatotypu profesionálnych hokejistov na úrovni 2,5 – 6 – 2 od ktorého sa tak 

isto ako od hráčov ČSSR 1976 súčasní hokejisti ČR U19 vzďaľujú vyššou hodnotou 

endomorfie, nižšou mezomorfiou a vyššou ektomorfiou. K podobným zisteniam vo 

svojej práci prišiel aj Zapala (2016), kde porovnával somatotyp študentov FTVS 

z rokov 1969 až 1978 so študentami z rokov 2013 až 2016. Somatotyp starších 

študentov bol 2,05 – 5,33 – 2,57 a mladších študentov 2,35 – 4,93 – 2,62, čo je tiež 

rozdiel v náraste hodnôt endomorfie, poklese mezomorfie a miernym nárastom 

ektomorfie.  

Vyššia endomorfia je spôsobená väčším zastúpením tukovej zložky. Percento 

tuku u hokejistov sa podľa Wilmore et al. (2008) pohybuje okolo hodnôt 8 až 16 %. Je 

otázkou, či by bolo možné relevantne prepočítať hodnotu endomorfie na percento tuku 

a zistiť tak, či by získané percento tuku hodnotených hráčov ČR U19 nebolo vyššie.  

 

ENDOMORFIA: 

V rámci hráčskych pozícií sme zistili aj u utočníkov (Cohen d = 0,87) aj 

u obrancov (Cohen d = 0,93)  ČR U19 významne väčšiu endomorfiu než u hráčov 

ČSSR 1976. U brankárov sme nezistili významný rozdiel v rámci endomorfie. Podľa 
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Heath a Carter (1990) majú obrancovia tendenciu dosahovať vyššie hodnoty a tiež 

štúdie Geithner (2005) ktorá dospela k podobným záverom u hráčok ľadového hokeja. 

Tento fakt bude pravdepodobne spôsobený nutnosťou obrancov byť celkovo robustnejší 

a viac silovo vybavení než útočníci. Predpokladáme to aj na základe ďalších štúdií, 

ktoré ukazujú že siloví športovci majú väčšie hodnoty mezomorfie ale aj endomorfie 

(Štepnička 1974,1986; Chovanová 1983).  

Väčšia hodnota endomorfie hráčov ČR U19 bola podľa našich výsledkov 

spôsobená hlavne významne vyššími hodnotami supraspinálnej kožnej riasy (Cohen d = 

1,06) u hráčov ČR U19, čo nám potvrdzuje hypotézu H4. Táto riasa nám podľa 

Krahulca (2005) práve predstavuje typické ukladanie tuku okolo pásu u mužov a pri 

androidnej obezite, čo je pri nadmernom ukladaní tuku práve v oblasti pásu sa táto 

obezita spojuje s kardiovaskulárnymi komplikáciami. U útočníkov ČR U19 boli  taktiež 

významne väčšie hodnoty supraspinálnej kožnej riasy (Cohen d = 1,85), ale aj lýtkovej 

(Cohen d = 0,71). No treba poznamenať že lýtková neovplyvňuje hodnotu endomorfie. 

U obrancov ČR U19 boli významne vyššie všetky hodnoty kožných rias a to 

tricipitálnej (Cohen d = 0,93), subskapulárnej (Cohen d = 0,64), supraspinálnej (Cohen 

d = 1,16) a lýtkovej (Cohen d = 1,52). Kožné riasy brankárov ČR U19 dosiahli 

významne nižšie hodnoty kožnej riasy tricipitálnej (Cohen d = 1,25) a významne vyššie 

hodnoty supraspinálnej (Cohen d = 0,86) a lýtkovej (Cohen d = 3,46). Napriek 

významným rozdielom treba poznamenať že brankári boli v obidvoch tímoch dvaja 

a preto môžu väčšie hodnoty jedincov veľmi skresľovať porovnávané priemery. 

V rámci endomorfie a kožných rias nám ostáva otázka, do akej miery môžu dané 

zmeny ovplyvniť výkon na samotnom ľade. Do budúcnosti by teda bolo vhodné 

pozorovať rozdiely v motorických testoch, v našom hokejovom prostredí ideálne na 

ľade a porovnať s hodnotami kožných rias, resp. komponentom endomorfie. Taktiež by 

bolo vhodné porovnať somatotyp reprezentácie seniorov, no v rámci komponentu 

endomorfie by nižší vek nemal ovplyvňovať hodnoty endomorfie smerom nahor ale 

práve naopak, hodnoty endomorfie ako uvádza Heath a Carter (1990) práve s vekom 

stúpajú. Na základe výsledkov týchto štúdií taktiež nepredpokladáme významný rozdiel 

hodnôt endomorfie medzi priemerným vekom 19 až 26 ako je to v prípade našich dvoch 

súborov. 
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MEZOMORFIA: 

Mezomorfia sa skladá z kostnej a svalovej vybavenosti. Nižšie hodnoty 

mezomorfie u hráčov ČR U19 boli spôsobené obomi zložkami komponentu, nižšou 

svalovou vybavenosťou, resp. obvodovými parametrami, ale aj kostnou vybavenosťou, 

znázornenou kostnými rozmermi. 

Z hľadiska svalovej vybavenosti to bolo hlavne významne nižším korigovaným 

obvodom lýtka (Cohen d = 0,63) u hráčov ČR U19, čo by znamenalo že v rámci 

svalovej vybavenosti sú na tom hráči ČR U19 horšie hlavne na dolných končatinách, 

kde práve sila dolných končatín je podľa Marcotte et al. (1992) hlavným prediktorom 

pre rýchlosť korčuľovania. No treba brať do úvahy že nami merané hodnoty sú len 

z oblasti lýtka. Pre lepšie pochopenie korelácie obvodov lýtka s rýchlosťou 

korčuľovania by bolo možné podrobiť hokejistov motorickým testom rýchlosti na ľade 

a porovnať s nameranými obvodmi lýtka, prípadne tiež s obvodmi stehennej časti. 

U útočníkov ČR U19 boli významne nižšie obidva korigované obvody, obvody paže 

(Cohen d = 1,02) aj obvody lýtka (Cohen d = 1,23). U obrancov sme nezistili 

významné rozdiely a u brankárov ČR U19 boli významne vyššie hodnoty korigovaného 

obvodu paže (Cohen d = 1,09). U brankárov zasa treba poznamenať nízku početnosť, 

zaujímavé ale je že v obidvoch skupinách práve jeden z brankárov dosiahol najväčšie 

hodnoty mezomorfie v rámci celého reprezentačného výberu. Carter a Heath (1990) 

práve naopak tvrdia že brankári majú z pomedzi herných pozícií najnižšiu mezomorfiu, 

no zároveň nesmierne veľkú distribúciu celkového somatotypu, čo je v súlade s našimi 

zisteniami. Znamenalo by to teda, že somatotyp u brankárov nezohráva vo výkone až 

takú veľkú úlohu. 

Ďalšie parametre, ktoré sú za nižšími hodnotami mezomorfie hráčov ČR U19 sú 

kostné rozmery. Hráči ČR U19 mali významne nižšie hodnoty frame indexu humeru 

(Cohen d = 0,81) aj femuru (Cohen d = 1,19), čím sa nám potvrdila hypotéza H3. 

Frame index je štandardizovaná metóda na vyjadrenie kostnej robustnosti na základe 

relatívnych hodnôt šírky epikondylov humeru vzťahujúcim sa k telesnej výške. Aby 

sme zamedzili skresleniu výsledkov kvôli rozdielnej telesnej výške súborov, rozhodli 

sme sa toto hodnotenie použiť aj na hodnotenie šírky epikondylov femuru. Napriek 

tomu že hráči ČR U19 dosiahli nižšie hodnoty frame indexu humeru, treba poznamenať 

že v rámci dospelej populácie podľa Frisancho (1990 cit. in Hermanussen 2013) by 

obidve naše skupiny dosiahli hodnoty medzi 25 až 75 percentilom čo sú považované za 
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priemerné hodnoty populácie príslušnej doby. Tieto priemerné hodnoty podľa autora sú 

38,4 až 41,6 frame index bodu vo veku 18 až 24,9 a 38,6 až 41,8 frame index bodu vo 

veku 25 až 29,9, čo znamená že hráči ČR U19 by sa pohybovali okolo 50 percentilu 

a hráči ČSSR 1976 by sa nachádzali okolo 70 až 75 percentilu v populácií. Pre 

porovnanie by sme spomenuli, že hodnota na 50 percentile frame indexu humeru hráčov 

ČR U19 by sa nachádzala len na hodnote 7 percentilu u hráčov ČSSR 1976, kde v tom 

istom porovnaní 50 percentilu hráčov ČR U19 u femuru by boli na 0 percentile u hráčov 

ČSSR 1976, čiže mediánová hodnota je nižšia než najnižšia hodnota hráča ČSSR 1976. 

Významne nižšie hodnoty oboch frame indexov sme zistili tiež u útočníkov aj obrancov 

ČR U19. U útočníkov to bolo u humeru na hladine vecnej významnosti (Cohen d = 

1,22) a u femuru (Cohen d = 1,62). U obrancov u humeru (Cohen d = 1,32) a u femuru 

(Cohen d = 1,16). U brankárov sme nezistili rozdiely na hladine vecnej významnosti. 

Hráči ČR U19 síce v porovnaní s populáciou dospelých (Frisancho 1990 cit. In 

Hermannusen 2013) dosiahli priemerné hodnoty no v porovnaní s hráčmi ČSSR 1976 

sú to nezanedbateľne vysoké rozdiely ktoré si môžeme vysvetliť tým, že trend hodnôt 

frame indexu populácie ako aj športovcov bude vďaka väčšiemu nedostatku pohybu, čo 

výrazne ovplyvňuje vývoj kostí klesať. Nižšie hodnoty tiež znamenajú že hráči ČR U19 

budú náchylnejší na zranenia a zároveň ich kostra unesie menšiu hmotu, takže si musia 

dávať pozor s extrémnym naberaním svalovej hmoty ale aj celkovej hmotnosti. Na 

základe porovnania populácie Frisancho (1990 cit. In Hermannusen) môžeme vidieť že 

rozdiely v hodnotách frame indexu humeru medzi 19 a 25 ročnými sú zanedbateľné, čo 

dáva naším výsledkom väčšiu významnosť napriek vekovej rozdielnosti súborov. 

 

EKTOMORFIA:  

Za významne vyššími hodnotami ektomorfie hráčov ČR U19 sú práve telesná 

výška a hmotnosť.  

Telesná výška bola významne väčšia u hráčov ČR U19 (Cohen d = 1,05) a telesná 

hmotnosť mala naopak nižšie hodnoty no tieto rozdiely neboli vecne významné. Telesná 

výška na všetkých hráčskych pozíciách bola významne vyššia u hráčov ČR U19 a to 

u útočníkov na hladine vecnej významnosti (Cohen d = 0,56), u obrancov (Cohen d = 

1,42) a u brankárov (Cohen d = 7,98). Je to v súlade s trendom narastajúcej výšky 

populácie ktorý pretrváva už viac než 150 rokov (Cole 2003). No u hráčov ČR U19 

môžeme pozorovať väčšie rozdiely medzi hráčskymi pozíciami v rámci skupiny než 
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u hráčov ČSSR 1976. 

Telesná hmotnosť hráčov ČR U19 bola nižšia, no nie na hladine vecnej 

významnosti. Keď sa pozrieme na porovnanie z hľadiska hráčskych pozícií tak vidíme 

prečo je tomu tak. Telesná hmotnosť obrancov (Cohen d = 0,51) a brankárov (Cohen d 

= 1,03) ČR U19 bola významne vyššia, no u útočníkov ČR U19 boli naopak významne 

nižšie hodnoty telesnej hmotnosti (Cohen d = 1,40) v porovnaní s útočníkmi ČSSR 

1976. Opäť je tu ten istý trend medzi hráčskymi pozíciami ako v telesnej výške. Hráči 

ČR U19 majú väčšie rozdiely medzi hráčskymi pozíciami v rámci skupiny. Útočníci sú 

najnižší a najľahší, nasledujú obrancovia a brankári sú najvyšší a najťažší. Podobné 

zistenia, berúc v úvahu len útočníkov a obrancov zistila Geithner (2005) u elitných 

hokejistiek. U hráčov ČSSR 1976 v rámci skupiny nie sú rozdiely v telesnej výške 

a hmotnosti také výrazné a skupina je homogénnejšia než hráči ČR U19. 

 

PRÍČINY ZMIEN SOMATOTYPU: 

Trend zvyšovania tukovej zložky môžeme vidieť aj v bežnej populácií 

(Lieberman 2016). Predpokladáme teda že vyššie hodnoty môžu byť spôsobené práve 

zmenou životného štýlu za toto obdobie vyše 40tich rokov ako u športovcov tak aj 

nešportovcov. Zmeny nastávajú nie len zvyšovaním tukovej zložky a endomorfie, ale 

nedostatok pohybovej aktivity výrazné vplýva aj na robustnosť kostí a svalovú 

vybavenosť, čo nám v konečnom dôsledku tiež ovplyvňuje komponent mezomorfie. 

Príčiny týchto zmien je možné hľadať v mnohých aspektov. Každopádne jedným 

z dôležitých faktorov, ktorý prispieva k negatívnym zmenám telesných predpokladov 

a telesného zloženia je to, akým spôsobom v dnešnej dobe trávia deti a mládež svoj 

voľný čas. Zmeny nastali v množstve strávenom pohybovými aktivitami hlavne vo 

voľnom ale často aj pracovnom čase. Napríklad Zapletalová (2014) poukazuje na vyššiu 

pohybovú výkonnosť detí ktoré sa venujú pohybovým aktivitám aj mimo školskej 

telesnej výchovy. Bielik et al. (2017) uvádza že najväčší pokles telesnej aktivity je 

práve pri prechode do školskej dochádzky. V práci Zapletalovej (2011) dokonca zistili 

že mnohí žiaci športových tried dosahujú podobné úrovne niektorých kondičných 

schopností ako v minulosti žiaci, ktorí neboli zaradený do organizovaného športu a len 

vykonávali spontánne pohybové aktivity vo voľnom čase. Zaujímavé by preto bolo 

preto pre porovnanie zistiť čas a formu pohybovej aktivity strávenej vo voľnom čase 

mimo tréningového procesu skúmaných hokejistov. 



 

 

75 

Otázka ďalej ostáva, do akej  miery môže byť tiež somatotyp hráčov ČR U19 

ovplyvnený zmenami z hľadiska fyziologickej záťaže hokeja za posledných 40 rokov 

v porovnaní so zmenami spôsobenými práve zmenou životného štýlu a množstvom 

aktívne tráveného voľného času. Ako jednotlivé zložky komponentov dokážu ovplyvniť 

výkon motorických testov na ľade, prípadne celkovú úspešnosť hokejistu. Pre lepšie 

vyjadrenie vhodnosti somatotypu a jeho zložiek v súčasnosti by bolo vhodné 

porovnanie tiež s národnými tímami iných štátov, prípadne s víťaznými tímami 

majstrovstiev sveta za posledné roky. Taktiež by bolo vhodné porovnanie namiesto U19 

práve seniorskej reprezentácie, čo zároveň považujeme za najväčší nedostatok našej 

práce.  
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ZÁVER 

 

Hráči ČR U19 mali významne vyšší komponent endomorfie v porovnaní 

s hráčmi ČSSR 1976 (Cohen d = 0,65). Najväčšie rozdiely sme zistili na vyšších 

hodnotách supraspinálnej riasy hráčov ČR U19 (Cohen d = 1,06) a v rámci všetkých 

hráčskych pozícií tiež vyššie hodnoty supraspinálnej ale aj lýtkovej u hráčov ČR U19.  

Hráči ČR U19 mali významne nižšiu hodnotu komponentu mezomorfie  

(Cohen d = 1,63) v porovnaní s ČSSR 1976 tj., nižší kostrovo svalový rozvoj. Útočníci 

aj obrancovia ČR U19 mali tiež hodnoty mezomorfie významne nižšie. V rámci 

kostných parametrov mali hráči ČR U19 významne nižšie hodnoty frame indexu 

humeru (Cohen d = 0,81) aj femuru (Cohen d = 1,19) tj. ČR U19 významne užšie 

kostné rozmery na dolnej a hornej končatine. Hráči ČR U19 mali naviac významne 

nižší korigovaný obvod lýtka (Cohen d = 0,63). 

U hráčov ČR U19 sme zistili významne vyššie hodnoty ektomorfie 

(Cohen d = 1,25), čo bolo spôsobené hlavne väčšou telesnou výškou hráčov ČR U19 

(Cohen d = 1,05). 

 Tieto zmeny somatotypu môžu byť spôsobené rozdielnym spôsobom života 

v porovnaní s pred 40 rokmi, no zároveň zmenami z hľadiska fyziologickej záťaže 

v hokeji za toto obdobie. Odporúčania pre ďalšie štúdie by teda boli porovnanie 

somatických parametrov práve s motorickými testami hokejistov na ľade. 
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Príloha č. 2 

 

 

  

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

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 v rámci diplomové 

práce na UK FTVS s názvem „Zmeny somatotypu u hráčov ľadového hokeja, porovnanie reprezentácie 1976 

a širšieho reprezentačného výberu kategórií U16-U19 a seniorov v sezóně 2017-2018“, prováděné na Zimním 

stadionu Litoměřice, Slaný, Hradec Králové. 

Cílem výzkumného projektu je porovnání somatotypu reprezentantů 2017 s rokem 1976. 

- Měřen bude somatotyp dle metodiky Heath a Carter, 1967 a to konkrétně: hmotnost, výška, kostní 

rozměry (šířka epikondylu a humeru), kožní řasy (tricepsová, podlopatková, nad hřebenem kyčelní 

kosti a lýtková) a obvody paže a lýtka. 

- Použity budou následující nástroje: osobní váha, skládací antropometr A-216, kaliper harpendeského 

typu, krejčovský míra, torakometr. 

- Celková doba měření (celý tým) do 60 min, trvání jednoho vyšetření (jednotlivec) do 5 min 

- Měření je neinvazivní a bezbolestné. Pouze se svléknete do půl těla. 

- Řešitel projektu Matej Rybársky je dostatečně kvalifikován, aby toto měření sám provedl. Vyškolen 

byl vedoucím práce PhDr. Martinem Musálkem, který na celé měření bude osobně dohlížet. Rizika 

prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných 

v rámci tohoto typu výzkumu.  

- Přínos výzkumného projektu spočívá v porovnání sekulárních změn somatotypu za posledních 40 let, 

a to na vrcholové hokejové úrovni. 

- Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

- Výsledky diplomové práce budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické podobě v repozitáři 

závěrečných prací UK, originál svazku diplomové práce bude k nahlédnutí ve studovně UK FTVS, 

eventuálně po vyžádání na emailové adrese: matejryba@gmail.com 

- Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, 

případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data 

smazána. Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam 

- V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Matej Rybársky     Podpis: ............................. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení .............................................       Podpis:........................  

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s 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 účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. 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 účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 



 

 

III 

 

Príloha č. 3 

 

 


