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3 FORMULACE PROBLÉMU 
Na sportovní přípravu můžeme pohlížet jako na složitý a rozsáhlý soubor prvků, 

v němž existuje řada relativně samostatných, avšak navzájem spjatých částí s rozsáhlými 

vztahy a zpětnými vazbami. Při formulaci jednotlivých prvků tréninkového procesu je vhodné 

pohlížet na jejich deskripci z hlediska systémového přístupu, který umožňuje brát v úvahu 

všechny dostupné informace a to v jejich vzájemné závislosti. Přitom je nezbytné vycházet z 

metodologických zásad, analýzy a konstruování objektů vědy jako systémů, z odhalování 

celosti objektu, z odkrývání rozmanitých typů vztahů a závislostí uvnitř objektů a převádění 

získaných poznatků do jednotného obrazu předmětu. Každý subsystém má některé společně 

explicitně i implicitně formulované znaky, které: 

- jsou komplexem vzájemně spjatých prvků, 

- vyjadřují jednotu s okolím, 

- mohou být současně prvkem systému vyššího řádu a  

- současně i systémem nižšího řádu (Habr – Vepřek 1972). 

 

3.1 FORMULACE JEDNOTLIVÝCH SUBSYSTÉMŮ SPORTOVNÍHO 

TRÉNINKU 
Na základě výše uvedeného systémového přístupu je možné (Svoboda 1980) chápat 

sportovní přípravu jako systém1), ve kterém jsou obsaženy čtyři základní prvky (subsystémy):  

- trenér 

- sportovec 

- model přípravy 

- podmínky pro přípravu. 

Tento způsob rozdělení sportovní přípravy na jednotlivé subsystémy umožňuje, 

alespoň do určité míry, utřídit tuto rozsáhlou problematiku na dílčí části, a tím tento složitý 

systém zjednodušit, zpřehlednit, a tak ho učinit lépe pochopitelným a zpracovatelným. 

Současně však platí, že mezi jednotlivými subsystémy existuje množství vazeb a 

vztahů. Ty ovlivňují nejen chování jednotlivých subsystémů (např. vlastnosti trenéra či 

sportovců), ale vazeb mezi nimi (např. vztahy určitého sportovce k materiálním podmínkám, 

                                                 
1) V oblasti sportovního přípravy je pojem systém sportovní přípravy užíván ve dvou podobách. První se 
zabývá tímto tématem z hlediska všech oblastí na něm participujících (tj. trenér, sportovci, model přípravy a 
podmínky pro přípravu). Druhá podoba chápe systém sportovního tréninku pouze z hlediska procesuální stránky 
jako “zdůvodněné uspořádání obsahu, prostředků a metod tréninku, zajištěné odpovídajícími organizačními 
opatřeními.“ (Dovalil et al. 1993). Pro potřeby této práce však bylo užito prvého typu. 
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k záměrům sportovní přípravy ap.), přičemž jako jedny z nejdůležitějších je možné do této 

oblasti zahrnout i sociální vztahy uvnitř družstva. 

 

3.2 PODMÍNKY STUDIA JEDNOTLIVÝCH SUBSYSTÉMŮ 
S přihlédnutím k uvedeným úvahám  (3., 3.1) byla celá problematika sportovní 

přípravy dětí rozdělena podle jednotlivých subsystémů do čtyřech oblastí, přičemž pro každý 

subsystém byly vymezeny znaky, které daný subsystém co nejlépe charakterizovaly. Tím byly 

vytvořeny podmínky pro určitou standardizaci prováděných pozorování, což bylo důležité pro 

pozdější porovnání studovaných družstev podle jednotlivých subsystémů.  

Prvotně byla studována žákovská družstva kmenového klubu1, u kterých byla 

s výhodou využita důvěrná znalost prostředí (dlouholetá hráčská i trenérská praxe). K tomuto 

studiu se později přidala i další vybraná družstva z Prahy a ČR. 

   
 

3.2.1 SUBSYSTÉM SPORTOVCI (ŽÁKOVSKÁ DRUŽSTVA) 
V kmenovém klubu experimentálního družstva byl každoročně na konci ročního 

tréninkového cyklu (v dubnu) organizován nábor nových 6 - 7 letých dětí do nejmladší 

věkové kategorie. Ten probíhá každoročně se opakujícím způsobem, kdy prostřednictvím 

oznámení do škol na obvodě, vyvěšením plakátů na zimním stadionu a uveřejnění oznámení v 

regionálním tisku, jsou zvány děti mající zájem hrát lední hokej v klubu. V průběhu náboru, 

který není jednorázový, ale je ukončen až po několika měsících, přichází do družstva 

každoročně několik desítek dětí, jejichž počet se posléze ustálí na stavu 35 - 40 kmenových 

členů (pod tímto pojmem jsou chápány děti, které mají odpovídající věk pro dané družstvo, to 

znamená, že nejsou ani starší ani mladší, protože tyto děti se mohou v prvních letech tréninku 

v družstvu objevovat). V prvních dvou letech absolvují děti 2 - 3 tréninky týdně (každý v 

délce 75 min.) a mají možnost volného bruslení v dalších dvou dnech v týdnu. Od třetího roku 

přípravy děti trénují již pravidelně 3 x týdně (opět v délce 75 min.). 

Na základě této stručné charakteristiky můžeme konstatovat, že nově nastupující děti 

vytvářejí v jednotlivých letech sice různé kolektivy, ale ty se vyznačují řadou společných 

znaků, kdy: 

- počet příchozích dětí je každoročně obdobný 

- přijímané děti jsou přibližně stejného věku (všechny jsou narozeny v průběhu jednoho roku) 
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- všechny mají stejné hokejové dovednosti - tj. žádné, nebo jen velmi malé 

- všechny kolektivy mají v jednotlivých letech stejné tréninkové podmínky (hodinová dotace 

ledu, stejný zimní stadion) 

- kolektivy jsou v prvních letech většinou neměnné (nebo jen zcela výjimečně dojde ke 

změně) 

- děti pocházejí ze stejného územního okruhu 

- všechna družstva jsou od 4. třídy sportovními třídami 

- všechna družstva v jednotlivých letech hrají stejné typy soutěží proti obdobným soupeřům. 

Jelikož jednotlivá družstva v průběhu dlouhodobého vývoje klubu vykazují množství 

obdobných znaků, je možné tato družstva považovat především v době jejich náboru za 

podobná. 

 

3.2.2 SUBSYSTÉM  PODMÍNKY PRO PŘÍPRAVU 
Kmenový klub experimentálního družstva a většina družstev v Praze (a vybraná 

družstva v ČR) má k dispozici krytý zimní stadion, který je v každém roce v provozu cca 35 

týdnů. 

Obecné tréninkové ukazatele objemu zatížení je možné stanovit v následujících 

proporcích: 

- v době letní přestávky provozu stadionu probíhá 3 - 4 x týdně trénink mimo led s přestávkou 

v měsíci červenci a v první polovině srpna 

- v době provozu ledové plochy (od poloviny srpna do poloviny dubna) trénují všechna 

žákovská družstva za obdobných tréninkových podmínek, tj. v průměru 3x týdně 

- všechna družstva jsou od 4. či 5. třídy ve statutu sportovních tříd, takže jejich tréninkový 

program na ledě je většinou v dopoledních hodinách. 

Je tedy možné konstatovat, že tréninkové podmínky sledovaných družstev jsou podobné. 

 

                                                                                                                                                         
1 Pod pojmem kmenový klub chápeme klub, do jehož struktury mládežnických družstev patří experimentální 
družstvo 
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3.2.3 SUBSYSTÉM TRENÉŘI 
V kmenovém klubu experimentálního družstva se svěřeným dětem věnují trenéři, kteří 

většinou nemají hlubší znalosti z oblasti teorie sportovního tréninku, pedagogiky, psychologie 

a dalších souvisejících vědních oborů. Poznali lední hokej spíše z praktické stránky (většina z 

nich lední hokej určitou dobu aktivně hrála), mají ho rádi a tím, že trénují, se do hokeje do 

jisté míry vracejí. 

Vlastní průzkum v tomto klubu potvrdil, že trenéři mají řadu společných znaků. Jedná 

se např.: 

1. trenéři jsou většinou bývalí hráči ledního hokeje, kteří převzali hlavní prvky jimi 

poznaných tréninkových metod (metody, které užívali jejich trenéři v době, kdy sami byli 

ještě aktivní hráči) 

2. z hlediska teorie sportovního tréninku a ostatních souvisejících vědních disciplín můžeme 

na tyto trenéry pohlížet jako na "praktiky" s minimálními znalostmi 

3. většina z trenérů projde standardním způsobem odborné výchovy, který je založen na: 

- praktickém 2 - 3 letém zácviku, kdy pracuje ve funkci asistenta trenéra 

- absolvování standardních trenérských školení (především licence C), pořádaných 

regionálními organizacemi ČSLH; pouze minimální část trenérů pokračuje ve svém 

vzdělávání i nadále a získají vyšší trenérské licence 

4. po počátečních "asistentských" letech přebírají jednotliví trenéři svá žákovská družstva, se 

kterými, zejména z počátku, pracují podle nejasných představ (viz bod 1.). Tyto představy 

si v průběhu doby konkretizují a potvrzují především určitým "přejímáním" tréninkových 

postupů a metod ostatních trenérů, s většími tréninkovými zkušenostmi. Tím dochází k 

tomu, že metody jednotlivých trenérů se postupně sbližují tak, až se tréninky jim svěřených 

žákovských družstev stanou v rámci klubu relativně standardními. Důsledkem tohoto stavu 

však je, že standardními se stávají i nedostatky v tréninkové práci tak, jak budou popsány 

dále v kapitole 3.2.4. 

 

Podobná situace je i v ostatních klubech, ať je již řadíme mezi renomované či 

nerenomované (viz 3.3.1). Z tohoto důvodu můžeme tedy říci, že trenéři v jednotlivých 

klubech pracují (až na malé vyjímky) podobnými tréninkovými metodami a způsoby, 

prostřednictvím kterých přistupují k dětem. A proto je možné subsystém trenéři 

charakterizovat jako podobný. 
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3.2.4 SUBSYSTÉM MODEL PŘÍPRAVY 2) 
 Při studiu tohoto subsystému byl největší zájem poznat organizaci a skladbu 

tréninkových jednotek, výběr cvičení, úroveň předváděných ukázek, opravování zjištěných 

chyb apod. V této souvislosti byl objeven jeden důležitý rys, který se projevil jako typický 

pro všechny sledované kolektivy a který by se dal souhrnně označit jako nižší efektivita 

tréninkové práce3). Přitom bylo zjištěno, že tato nižší efektivita pochází především 

z následujících oblastí. 

 

1. Nižší využívání času, který mají trénující družstva na ledě k dispozici 

Tuto skutečnost lze poměrně jednoduše charakterizovat tak, že zatímco několik dětí na 

ledě provádí cvičení, ostatní (většinou 3/4 zbylých účastníků) nečině stojí a přihlíží. Lze říci, 

že fakt nízkého využívání času je všeobecně běžnou situací v našem ledním hokeji. To 

potvrzovalo i provedené sledování, při kterých bylo zjištěno, že např. sledovaný hráč 

efektivně cvičil z 40 min tréninkové hodiny (tato doba byla hlavní částí tréninkové jednotky) 

pouze 6 minut. Jiný hráč se účelně pohyboval cca 7,5 min. v 50 min. jednotce, což je pouze 

15 % využití času. Další příklad, který je možno uvést, je trénink, ve kterém děti prováděly 

cvičení v délce zatížení 10 s, přičemž délka nečinnosti před dalším opakováním byla kolem 

3,5 min. Pokud bychom podle tohoto příkladu stanovili počet opakování činností v 60 

minutové tréninkové jednotce, jednalo by se cca o 15 opakování, což je pro potřeby praxe 

zřejmě nedostatečné. 

Zvláště výrazný bývá tento problém u brankářů žákovských družstev, neboť většina 

hokejových trenérů jsou bývalí hráči v poli, kteří věnují svůj výklad a pozornost opět 

především hráčům a brankáři tak zůstávají spíše na okraji jejich zájmu. Je to na jedné straně i 

přirozené, protože hráčů v poli je výrazně více a tvoří hru a navíc trenéři, jako bývalí hráči 

v poli, problematice brankářů rozumí pouze okrajově. Na druhé straně je třeba vidět, že za 

takovéto situace vyrůstají většinou brankáři jako absolutní samoukové. 

Dojde-li ke zhodnocení tohoto poznatku z hlediska využití tréninkové jednotky, 

objevuje se skutečnost, že největší rezervy v trenérské práci jsou ve využívání času, který 

                                                 
2) Pod pojmem model je chápán určitý vzor, zidealizovaný projekt, který se snaží přizpůsobit objektivní realitu 

(t. j. tréninkový systém) své podobě. Jedná se o teoreticky (hypoteticky) zdůvodněný ideál. 
Z pohledu těchto definic je vhodné chápat tvorbu modelu jako objekt vědy, jehož konstrukce vyžaduje plnou 
vážnost a požadovanou kvalitu jeho zpracování. 

 
3) Pod pojmem efektivita tréninkové práce je přitom chápán určitý teoretický koncept (vytvořen expertním 

posudkem), který je možno indikovat pomocí kvantifikačních ukazatelů, vytvářejících zároveň její 
operacionální definici (ukazatele budou popsány v kap. 5.2). 



 40 

mají trenéři k dispozici. Analyzujeme-li příčinu tohoto stavu, docházíme k závěru, že hlavní 

podíl na této skutečnosti má: 

1. Nedostatečný počet trenérů - asistentů na ledě (zpravidla bývají přítomni pouze trenér a 

jeden asistent a často ani ten ne), což způsobuje, že poměrně velký počet dětí není 

možné rozdělit do menších skupin tak, aby co největší počet dětí cvičil současně. 

Neexistují zde „asistenti trenéra“, kteří vedou trénink těchto skupinek. Tento problém se 

nám jevil, především u nejmladších dětí jako základní.  

2. Zbytečně dlouhý a často málo srozumitelný výklad trenérů, bez potřebných ukázek 

cvičení. Důsledkem je nepochopení dětmi toho, co trenér učí a následný chaos, který 

přináší časová zdržení. 

3. Menší schopnost trenérů děti upoutat, z čehož, zcela přirozeně, vyplývá nesoustředěnost 

dětí na výklad a následná neznalost toho, co se od nich požaduje. To však přináší 

nutnost zastavení cvičení, nový výklad a novou ukázku, což pochopitelně přináší další 

časové zdržení. 

4. Malý počet cvičebních pomůcek, který opět způsobuje, že může cvičit pouze omezený 

počet dětí. 

 

2. Výběr méně vhodné skladby cvičení s ohledem na věk dětí 

Teorie i ověřená praxe potvrzují, že v zájmu racionálního způsobu výuky, je žádoucí, 

vybírat takové učivo a typy cvičení, které děti, vzhledem ke svému věku, nejlépe chápou 

a které si také nejsnáze osvojují. 

Významnou chybou zjištěnou pozorováním např. bylo, že místo nácviku žádoucích 

dovedností, které děti v těchto věkových kategorií nejlépe přijímají, se trenéři ve značné míře 

věnují nácviku řešení herních situací, které však děti v důsledku svého nízkého věku hůře 

vnímají, a proto je ani nejsou schopny provádět na dostatečné úrovni. Z těchto důvodů bývají 

cvičení často přerušována a dochází k opakovaní výkladu, což opět znamená zbytečnou ztrátu 

času. 

Například ve věku 7 až 9 let, který je nazýván zlatým věkem motoriky (Meinl 1972), 

často nebývá pozornost v tréninku zaměřena především na rozvoj základních individuálních 

dovedností, jak by bylo v tomto věku vhodné, mezi něž je možné zařadit: 

- bruslení, 

- vedení kotouče, 

- uvolňování s kotoučem a bez kotouče (situace 1 - 1) 

- odebírání kotouče, 
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- přihrávání, 

- střelba. 

Jako další příklad je možno uvést situaci, kdy děti v rámci svojí tréninkové hry hrají na 

celé kluziště. Při tréninkové hře 5 - 5 na celé hřiště se chlapci často nedostanou za celé 

střídání (cca 1,5 min.) ke kotouči, přičemž poté sedí asi 3 - 4 min. na hráčské lavici. Stejně tak 

čas, kdy kotouč nemá pod kontrolou žádné z dětí (např. odehraný do rohu, či na druhou stranu 

hřiště) je značný.  

Za této situace: 

- větší množství dětí sedí na hráčské lavici a tudíž necvičí 

- i hrající děti se, díky velké ploše a své malé herní dovednosti, dostávají ke kotouči pouze 

sporadicky (kotouč nemá v držení nikdo z nich) a často dochází dokonce k tomu, že se 

některé děti za několik střídání nedostanou ke kotouči. 

Z těchto příkladů jsou vidět nevýhody hry na velkém prostoru. 

 

3. Nedostatečná kvalita zvládnutí individuálních dovedností 

Jeho hlavní příčinou je malý počet opakování nacvičovaných dovedností. Tento 

nedostatek vede často k tomu, že ještě po několika letech např. útočníci nedovedou žádoucím 

způsobem vystřelit, a tak ani nemohou využít vzniklých situací ke vstřelení branky, obránci 

neumí vystřelit od modré čáry, čímž nemůže vzniknout branková situace, či alespoň 

nebezpečná situace před brankou soupeře. Podobně hráči v držení kotouče nedovedou obejít 

bránícího hráče, což často končí tím, že hráči je kotouč odebrán. Tím nejen že je zastaven 

útok celé pětice, ale naopak následně je vytvořena situace, která vede k ohrožení vlastní 

branky. 

 

4. Nepřizpůsobení tréninkových cvičení podmínkám hry 

Ta je typická zařazováním zejména diskrétních dovedností a jejich nespojováním 

v dovednosti sériové, tj. nespojování jednoduchých prvků do větších celků tak, jak se 

vyskytují při hře. Proto je nezbytné vyžadovat, aby hráči při jednom opakování prováděli více 

činností tak, aby se cvičení v tréninku co nejvíce přibližovala podmínkám utkání. Tento 

požadavek však musí být přizpůsoben věku a stupni zvládnutí dovedností. 
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5. Nevyužívání přestávek pro zotavení k dalšímu nácviku jednoduchých, energeticky 

nenáročných činností 

V době odpočinku mezi cvičeními je vhodné, aby hráči, místo pasivního odpočinku, 

kdy stojí u mantinelu, prováděli energeticky nenáročné činnosti, především takové, které 

vyžadují pro dokonalé zvládnutí velké množství opakování. Jako vhodná cvičení se v těchto 

případech ukazují např. v pomalé jízdě přihrávky na krátkou vzdálenost, zkoušení různých 

druhů uvolnění s kotoučem, nacvičování střelby do hrazení či alespoň provádění vhodných 

způsobů regenerace. 

Tímto způsobem se nejen stále znovu a znovu procvičují důležité herní činnosti 

jednotlivce, ale nácvik se provádí i v určitém stupni únavy. Tím se v podstatě simulují 

podmínky při hře, kde hráči také nepracují odpočatí, ale naopak mnohdy jsou nuceni provádět 

i složitější herní činnosti i při vyšším stupni únavy. 

 

 

3.3 TEZE O VZÁJEMNÉ HOMOGENITĚ SLEDOVANÝCH DRUŽSTEV  
Při sledování žákovského hokeje v kmenovém klub experimentálního družstva jsme 

pozorovali zásadní poznatek o vzájemné podobnosti sledovaných žákovských družstev ve 

všech čtyřech subsystémech a to bez ohledu na ročník narození hráčů těchto družstev. 

Tato vzájemná podobnost vytvořila prvotní tezi o homogenitě sledovaných žákovských 

družstev. Pojem homogenita byl přitom chápán zejména ve smyslu statistickém, tedy jako 

soubor existujících (a do jisté míry selektivních) znaků, které jsou společné všem do 

souboru zahrnutým skupinám. Při tom z hlediska statistického platí, že čím je tato 

homogenita vyšší, tím vyšší je i srovnávací hodnota popisných charakteristik 

jednotlivých skupin (Seger 1988). Tato teze v praxi znamenala, že čím byla žákovská 

družstva homogennější, tím vyšší byla i jejich vzájemná srovnávací hodnota. 

 Za těchto okolností jsme mohli jednotlivá žákovská družstva kmenového klubu 

experimentálního družstva charakterizovat, jako kolektivy homogenní ve všech čtyřech 

subsystémech a to bez ohledu na to, že tyto kolektivy tvoří různí jedinci, hrající své soutěže 

v různých letech. 
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3.3.1 Studie žákovských družstev v dalších hokejových klubech 
Tyto zásadní poznatky o jednotlivých žákovských družstvech v kmenovém klubu 

experimentálního družstva umožnily učinit další krok, kterým bylo rozšíření pozorování i na 

žákovská družstva jiných klubů – nejprve v Praze a později i na vybrané kluby v ČR. Studie 

žákovských družstev u vybraných pražských klubů potvrdila, že i ta jsou v rámci svých klubů 

homogenní – ovšem u každého klubu na jiné úrovni. Vznikla tak zásadní otázka – jaký má 

tato homogenita rozměr, jakým způsobem se projevuje. 

Analýzy prokázaly, že tato homogenita je měřitelná prostřednictvím úrovně herní 

výkonnosti jednotlivých klubových žákovských družstev, a že tato úroveň je dána stupněm 

zajištění, který jsou pro systém sportovní přípravy těchto družstev schopni vytvořit 

funkcionáři a trenéři jednotlivých klubů. Je-li stupeň zajištění: 

- vysoký, je homogenita žákovských družstev příslušných klubů také na vysoké úrovni 

herní výkonnosti 

- nízký, je homogenita žákovských družstev příslušných klubů na nízké úrovni herní 

výkonnosti. 

Přitom v podmínkách Prahy byly zjištěny tři základní typy žákovských družstev. 

1) Žákovská družstva těch klubů, která měla lepší výsledky v celkovém hodnocení 

jednotlivých subsystémů, než jakých dosahovala družstva kmenového klubu 

experimentálního družstva Obdobná situace byla při analýzách zjištěna i u vybraných 

mimopražských družstev Kluby mající tato družstva budou v práci označovány jako 

renomované (viz dále). 

2) Žákovská družstva těch klubů, která měla přibližně stejné výsledky v celkovém 

hodnocení jednotlivých subsystémů jako žákovská družstva kmenového klubu 

experimentálního družstva. 

3) Žákovská družstva klubů, která měla  horší výsledky v celkovém hodnocení 

jednotlivých subsystémů než družstva kmenového klubu experimentálního družstva. 

 

Souvislosti s těmito úvahami je vhodné diskutovat existenci tzv. renomovaných a 

nerenomovaných klubů. 

 

I. Kluby renomované, za které je možno v českém žákovském hokeji považovat 

takové kluby, které v dané spádové oblasti zaujímají dominantní postavení. Sem patří např. 

v České republice všechny kluby, jejichž první mužstva hrají hokejovou extraligu a dále 
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vybrané kluby I. ligy. Tato družstva jsou zařazena do typu I. a II. (viz tabulka č. 25). Oproti 

ostatním klubům v oblasti mají renomované kluby vysokou prestiž, která přitahuje sponzory, 

talentované chlapce a zejména však jejich rodiče, kteří se (zpravidla mylně) domnívají, že v 

těchto klubech budou mít jejich děti ty nejlepší podmínky pro to, aby časem nastoupily 

alespoň do české extraligy. Výhody renomovaných klubů se dají charakterizovat v těchto 

bodech: 

a) zahajují přípravu dětí zpravidla o rok dříve, než ostatní kluby, což u talentovaných jedinců 

může znamenat značný náskok 

b) v důsledku zájmu sponzorů mají více finančních prostředků; to se může příznivě 

projevit v úplné, či částečné úhradě současných poměrně vysokých nákladů na 

provozování žákovského hokeje 

c) mají lepší tréninkové podmínky, které jsou určitým způsobem dány i bodem b); ty se 

projevují především větším počtem hodin ledu týdně a jednodušším sháněním 

kvalitních soupeřů pro utkání 

d) přitahují talentované děti (resp. jejich rodiče), což se projevuje pravidelným příchodem 

(po prvních letech tréninku) těchto dětí (např. do HC Sparta Praha takto přicházejí 3 až 

4 chlapci ročně); takovým způsobem je možno pravidelně zkvalitňovat výkonnost 

družstva, aniž by za tímto výkonnostním nárůstem stála trenérská práce. 

 

II. Kluby ostatní, které můžeme označit, jako nerenomované. Ty oproti 

renomovaným klubům: 

 a) mají nedostatek finančních prostředků, takže veškeré náklady zůstávají pouze na 

rodičích dětí 

b) mají horší tréninkové podmínky (menší týdenní dotaci ledu), což často souvisí s 

nedostatkem finančních prostředků (hodina ledu v Praze stojí kolem 700 Kč) 

c) nemají pravidelný příchod talentovaných dětí z jiných klubů a to ani tenkrát, jestliže se 

družstva těchto klubů umísťují v mládežnických soutěžích před družstvy z klubů 

renomovaných. 

 

Na základě těchto srovnání lze říci, že renomované kluby získávají oproti klubům 

ostatním nezanedbatelný náskok, který však nemusí nevyplývat z kvalitního modelu 

přípravy (viz 3.3.1.I). To může potvrdit i naše zjištění, podle kterého se ve dvacetileté historii 

žákovského hokeje v kmenovém klubu experimentálního družstva nikdy nestalo (až na 

vyjímku, která je předmětem této práce), aby např. v Pražském přeboru mladších žáků (soutěž 
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6. tříd) se na prvních dvou místech umístila jiná družstva, než HC Sparta Praha či HC Slávia 

Praha (tedy kluby renomované). 

 

3.3.2 PODOBNOST MODELŮ PŘÍPRAVY U DALŠÍCH KLUBOVÝCH ŽÁKOVSKÝCH 

DRUŽSTEV 
 Při sledování existujících rozdílů u žákovských družstev jiných klubů, především mezi 

kluby renomovanými a nerenomovanými, v jednotlivých subsystémech, je možné dojít 

k pozoruhodným zjištěním. Největší rozdíly existují především u subsystému hráči (žákovská 

družstva – viz 3.2.1) a podmínky pro přípravu (viz 3.2.2), již menší rozdíly jsou v subsystému 

trenér, ale nejmenší rozdíly, což je zvláště překvapující, byly zjištěny v subsystému model 

přípravy. Proto na základě provedených pozorování a jejich následných vyhodnocení, bylo 

možné přijmout zcela obecné závěry, podle kterých sledované modely přípravy u všech 

žákovských družstvech, si jsou v široké míře podobné. Tato podobnost se projevuje 

především prostřednictvím následujících ukazatelů: 

1) Méně vhodný obsah tréninků 

- výběr nevhodných cvičení vzhledem k věku dětí 

2) Nižší hodnoty doby aktivního cvičebního času 

- nevyužití času mimo tréninkovou jednotku 

- nevhodná organizace tréninku 

- není využito skupinové vyučování 

- nízký počet asistentů 

3) Nižší úroveň trenérského působení 

- nedostatečná korekce chyb 

- příliš dlouhé, zbytečně časté a nesrozumitelné výklady cvičení 

4) Nižší racionalita tréninkových cvičení 

- nezařazování sériových dovedností 

- minimální využívání tréninkových pomůcek 

- cvičení na velkém prostoru 

- nevyužití přestávek pro zotavení 

Při to platí, že hranice mezi jednotlivými ukazateli nebyly ostré, v různých družstvech 

se vyskytovaly v různé míře a v některých případech se mohly navzájem i překrývat. 

Zamýšlíme-li se nad příčinami této podobnosti modelu přípravy u všech sledovaných 

žákovských družstev, docházíme k závěru, že jsou dány především obecností podmínek 
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platných v českém ledním hokeji (podobné názory na výchovu dětí, podobné uspořádání 

tréninkových hodin, obdobný počet trenérů na ledě, rozsáhlá existence sportovních tříd při 

sportovních klubech a z toho vyplývající obdobný počet dětí apod.). Z nich vycházejí 

všeobecně přijaté a také podobné modely chování a jednání hokejových trenérů a funkcionářů 

v klubech. Jeho neotřesitelnost je zřejmě dána světovou úspěšností českého ledního hokeje, a 

proto se o úspěšnosti stávající organizace a metodiky sportovní přípravy dětí v podstatě nijak 

nepochybuje a z tohoto důvodu ani neusiluje o nějaké podstatnější změny. Právě toto byly 

důvody, které posléze vedly k provedení dále popsaného výzkumu. 

 

 

3.4 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 
Zjištěná dlouholetá stálost umístění u žákovských družstev kmenového klubu podnítila 

zájem o studium soutěžních podmínek i u jiných klubů, nejprve v Pražském regionu a později 

i ve vybraných částech ČR. Toto sledování umožnilo potvrdit tezi o homogenitě žákovských 

družstev různých klubů právě i prostřednictvím soutěžních podmínek. 

Jednotlivé ročníkové soutěže probíhají např. v Pražském regionu již mnoho let jednotně a 

podle následujícího schématu (adekvátně i v jiných regionech České republiky): 

1. rok výuky - hlavní důraz je kladen na výuku bruslení a základů herních činností 

jednotlivce. Počet utkání je minimální. Všechna utkání byla hrána formou minihokeje. 

2. rok výuky - hlavní soutěž, ve které každé družstvo odehraje 12 utkání (turnajovým 

způsobem 4 x 3 utkání), mimo tento počet ještě dalších 10 - 15 přátelských utkání a 3 - 

4 turnaje. Celkový počet utkání je 35 - 40 za sezónu. Všechna utkání byla hrána formou 

minihokeje. 

3. rok výuky - hlavní soutěží (soutěž 4. tříd) tohoto roku (v pražském a středočeském 

regionu) je již několik let tzv. Sparťanská liga s 8 relativně stálými účastníky. 

V ostatních regionech ČR se pořádají obdobné typy soutěží. Kromě toho se v sezóně 

odehraje dalších 10 až 20 utkání a v závěru 4 - 5 krátkodobých turnajů. Celkový počet 

utkání v sezóně je 40 - 45. 

4. rok výuky - je uplatněno stejné herní schéma, jako ve třetím roce, s tím rozdílem, že 

Sparťanská liga (či jiná soutěž v regionech) je organizována pro 5. třídy. Celkový počet 

utkání v sezóně je 40 - 45. 

5. rok výuky - hlavní soutěží je Pražský přebor mladších žáků (soutěž 6. tříd). Této 

soutěže se opět účastní osm relativně stálých družstev z Prahy a celkový počet utkání je 
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20. V ostatních regionech se pořádají obdobné krajské soutěže. V průběhu soutěže a po 

ní družstvo odehraje několik přátelských zápasů a 4 - 5 krátkodobých turnajů. Celkový 

počet utkání v sezóně je 45 - 50. 

6. rok výuky - hlavní soutěží je Žákovská liga 7. tříd. Do této soutěže družstvo postoupí na 

základě jeho umístění (mezi prvními 3. družstvy) v Pražském přeboru mladších žáků 

(soutěž 6. tříd) či krajských soutěží 6. tříd. Žákovská liga se hraje v pěti regionech, v 

každém se jí účastní 8 družstev. Celkový počet utkání je 28. V průběhu sezóny se 

odehraje kolem 10 přátelských utkání a 2 - 3 krátkodobé turnaje. Celkem se v sezóně 

sehraje 45 - 50 utkání. 

 

 Provedený rozbor soutěžních podmínek potvrdil, že mají pro všechny kluby, jejichž 

žákovská družstva se uvedených soutěží zúčastňují, řadu společných znaků. Tím se i soutěžní 

podmínky stávají homogenními. Tato homogenita se projevuje: 

a) u pražských klubů (viz  1. –  5. rok přípravy): 

- stálostí herních soutěží 

- stálou skladbou družstev v těchto soutěžích 

- stálým umístěním družstev jednotlivých klubů v těchto soutěžích (viz tabulka č. 23 a 

24). 

b) u mimopražských klubů (viz 6. rok přípravy) 

- předem danou mírou účasti žákovských družstev jednotlivých klubů v Žákovské lize 

- stálostí dosahovaného umístění družstev jednotlivých klubů v Žákovské lize (viz 

tabulka č. 25) 

 

Stálost umístění žákovských družstev jednotlivých klubů není náhodným jevem, což 

potvrzuje skutečnost, že tato stálost umístění u pražských klubů trvá již 20 let a u družstev 

hrajících Žákovskou ligu (tedy z celostátního pohledu) trvá stálost umístění nejméně 6 let 

(tedy po celou dobu existence této soutěže 7. tříd). 
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3.5 ZÁVĚRY VEDOUCÍ K PROVEDENÍ EXPERIMENTU 
Provedená pozorování žákovských družstev kmenového klubu a dalších vybraných klubů 

dala příležitost rozpoznat některé problémy současného žákovského hokeje. Mezi 

nejvýznamnější patřily zjištěné nedostatky především v subsystému model přípravy. 

Proto byly formulovány hlavní rysy, ze kterých vycházel následně experiment. Ty 

umožnily: 

1) rozpoznat homogenitu 

a) družstev jednotlivých klubů. O této homogenitě lze říci, že: 

- umožňuje vzájemnou srovnatelnost družstev různých klubů v delší časové linii 

- jejím vnějším projevem je stálost umístění v homogenních soutěžích. 

b) soutěžních podmínek, která je nezbytným předpokladem pro: 

- možnost kvantitativního vyjádření kvality konkrétních družstev (prostřednictvím 

umístění v homogenních žákovských soutěžích) 

- meziroční ověřování trvající homogenity družstev prostřednictvím stálosti jejich 

umístění. 

Pokud je homogenita žákovských družstev jednotlivých klubů prokázána 

v homogenních soutěžních podmínkách, je možné sestavovat z jednotlivých ročníků 

družstev těchto klubů transverzální řady. Obdobně, pokud homogenní žákovská družstva 

jednotlivých klubů hrají dlouhodobě homogenní soutěže s jinými žákovskými družstvy 

homogenních  klubů, je v meziklubovém rámci možno sestavit longitudinální řady. 

2) rozpoznat, že subsystém model přípravy byl u všech sledovaných žákovských družstev 

vcelku jednotně zatížen nedostatky, které jsou v přehledu uvedeny v 3.3.2. 

3) přijetí výše uvedených závěrů, na základě kterých bylo možno přistoupit ke stanovení 

designu experimentu, jehož hlavním cílem bylo: 

a) formulovat takovou podobu subsystému model přípravy, který zefektivní přípravu 

žákovských družstev v LH 

b) pomocí zmíněných transverzálních a longitudinálních řad ověřit skutečnou účinnost 

navrženého modelu přípravy. 




