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3. Využitelnost výsledků práce v praxi: _ nadprůměrná

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Diplomová práce řeší poměrně unikátní srovnání dat. Výzkum v oblasti somatotypu v ledním hokeji 
ukazuje, že vhodnost somatotypu v ledním hokeji se významně nezměnila v průběhu 60 let, i přes to že 
lední hokej se výrazně změnil jako hra i v rámci tréninkových postupů.                                         
Myslím si, že teoretická východiska předkládají problematiku somatotypu jako metodiky i jeho specifika 
v různých sportech velmi detailně. V práci je velmi detailně rozebrána historie vzniku metody pro 
hodnocení somatotypu dle Heath a Carter, (1967) i souvislost se sportovním prostředím. Nicméně asi 
bych doporučil čerpat pro reálnost dat z běžné populace z aktuálnější literatury. Sumarizace výsledků 
od Carter and heath 1990 již přeci jenom ukazuje stav téměř 30 starý. Co se týče čerpání zdrojů, pak 
poměr zahraniční a tuzemské literatury považuji za přiměřený k diplomové práci a jejím nárokům.                                                                                                                  
Metody: cíl, otázky i hypotézy jsou srozumitelně formulovány. Jelikož autor pracuje se základní populací 
jak hráčů z roku 1976 i 2018, je samozřejmě omezen v oblasti statistických přístupů, protože se jedná 
o vyčerpávající šetření. Nicméně stanovené hladiny klinické významnosti jako Cohen d by možná mohly 
být podepřeny obsahovou validitou z oblasti antropologie, kteří by umožnili definovat klinicky významný 
rozdíl v konkrétních hodnotách, nebo jednotkách.                                               Výzkumný soubor, 
metodika, logistika sběru dat. Všechny tyto části obsahuji relevantní informace a    neukazují na slabé 
místo ve výběru souboru, nebo sběru dat. Nicméně důležitý argument, zda můžeme považovat soubor 
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republiky U19 sezóny 2017-2018 s národným tímom Československa z roku 1976. 
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místo ve výběru souboru, nebo sběru dat. Nicméně důležitý argument, zda můžeme považovat soubor 
U19 jako porovnatelný, z hlediska principů ontogeneze člověka přeci jen trochu chybí. Možná bych ještě 
doplnil informace, že hráči 1976 byli měřeni po MS v Katowicích, zatímco U19 byla od velkého turnaje 
časově vzdálena.                                                                      Výsledky: slušně a přehledně 
zpracované, informativní tabulky a hlavně vizuálně dobře zpracované grafy. U grafů bych však všude 
kde byla zjištěna klinická významnost doporučil označit dle např: APA6th stylu                                                                                                                                          
Diskuse:  autor prokázal, že zjištěné výsledky dokáže diskutovat a propojovat s předchozími výzkumy, 
což je dle mého názoru nejdůležitější nejen část práce, ale také cíl magisterského studia.                      
Závěrem: práce dosahuje kvalit magisterské práce. Tak jako každá práce většího rozsahuje obsahuje 
určité stylistické a pravopisné nedostatky. Nicméně jejich povaha nijak neovlivňuje kvalitu práce                                        
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