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4 METODOLOGIE VÝZKUMU 

4.1 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cíle práce 

Cílem práce bylo vytvořit takový model sportovní přípravy dětí, který by při stejném 

objemu obecných tréninkových ukazatelů, který je u těchto kategorií běžný, zajišťoval 

možnost vyšší efektivity tréninkové práce, než která je obvyklá v běžných „prakticistních“ 

modelech. Z tohoto úhlu se v našem případě jednalo o zjednodušení tréninkového procesu na 

obecné zásady, podstatné pro přípravu dětí z hlediska obsahu, organizace, forem, metod a 

časového využití tréninku a tréninkových cvičení, výchovného působení a komunikace s 

dětmi.  

Důležité přitom bylo, nepřipustit v tomto modelu obdobné nedostatky, jaké byly 

zjištěny při prováděných pozorováních v jednotlivých žákovských družstvech (viz 3.3.2). 

Hlavním rysem modelu se stala nová organizace tréninkového procesu, zajišťující vysokou 

intenzifikaci tréninku: 

a) základních sportovních dovedností v ledním hokeji (herních činností jednotlivce, 

např.: střelba, přihrávání, uvolňování hráče s kotoučem) 

b) dovednosti týmového výkonu tak, jak z hlediska vývoje dětí narůstala jejich 

individuální dovednost a zvyšovaly se předpoklady pro nácvik i složitějších 

alternativ taktických dovedností v útočné a obranné fázi hry.  

Při praktické realizaci modelu na družstvu dětí by se měla projevit vyšší efektivita 

tréninkové práce prostřednictvím vyšší úrovně herní výkonnosti. 

Spolu s tím bylo nutné, aby tento model zabezpečoval i obecné cíle sportovní přípravy 

mládeže (dobré sociální vztahy v kolektivu, přípravu odpovídající vývoji ap.). 

 

Úkoly práce 

Úkoly práce byly v několika oblastech: 

- formulovat základní charakteristiky modelu přípravy v: 

- obsahu tréninku v jednotlivých letech přípravy 

- sociálně interakčních formách a jejich organizaci 

- pedagogickém zabezpečení tréninkového procesu  

- časovém využití doby tréninku 

- organizaci cvičení v tréninkových jednotkách 

- oblasti zásad vztahu k dětem 
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- aplikaci tohoto modelu na družstvo dětí v prvních šesti letech sportovní přípravy 

- sledování vývoje herní výkonnosti tohoto družstva a její porovnání s výkonností 

kontrolních skupin 

- posouzení vývoje sledovaného družstva v závislosti na obecných cílech sportovní 

přípravy (tělesný a motorický vývoj, sociální vztahy v družstvu, intelektuální vývoj). 

 

4.2 VĚDECKÁ OTÁZKA A PRACOVNÍ HYPOTÉZY 

Vědecká otázka  

V souvislosti s etapami výzkumu (viz. dále 4.3) byly definovány dvě vědecké otázky. Pro 

první etapu výzkumu:  

 existuje možnost vytvořit takový model sportovní přípravy dětí v ledním hokeji, který 

by nahradil v současné době obecně užívané „prakticistní“ přístupy, a který by byl 

založen na takovém způsobu organizace tréninku, jenž povede k jeho vysoké 

intenzifikaci a efektivitě? Jaké sociálně interakční formy, metodické a organizační 

podmínky je zapotřebí zajistit, aby tento model byl prakticky použitelný? Jaké zásady 

práce s dětmi je nutné stanovit, aby tento model splňoval i obecné zásady sportovní 

přípravy dětí?  

Pro druhou výzkumnou etapu byla formulována výzkumná otázka: 

 dojde při jeho praktickém užití u družstva dětí také (vedle obecného rozvoje) i k 

rychlejšímu růstu sportovní výkonnosti? 

 

Pracovní hypotézy formulované pro druhou etapu výzkumu (viz. dále 4.3.) 

1)  Vyšší efektivita tréninkového procesu se projeví rychlejším růstem herní výkonnosti 

experimentálního družstva, která bude ověřena dosaženým umístěním v žákovských 

soutěžích. 

2)  Dosažená úroveň vyšší herní výkonnosti nebude získána na úkor obecných cílů sportovní 

přípravy dětí. 

 

4.3 DESIGN VÝZKUMU 

Celý výzkum byl realizován ve dvou základních výzkumných etapách.  

1) První etapa se zaměřovala na vytvoření experimentálního modelu sportovní přípravy 

dětí v ledním hokeji, který by koncepčně vycházel z požadavků vysoké efektivity 

tréninku v daných věkových kategoriích. Tento model by vycházel ze zjištěných 



 51 

„nedostatků současných prakticistních modelů sportovní přípravy“ tak, jak o nich bylo 

hovořeno v kapitole 3. Formulace problému. Vytvoření experimentálního modelu bylo 

realizováno formou kvalitativního výzkumu. 

2) Ve druhé etapě byl využit experimentální model sportovní přípravy (vytvořen 

v předchozí výzkumné etapě) na experimentálním družstvu dětí k posouzení efektivity 

experimentálního modelu přípravy. 

 

4.3.1. První výzkumná etapa 

První výzkumná etapa se zaměřovala na určení proměnných, které ovlivňují racionalitu 

tréninkového procesu v žákovských kategoriích. Pro splnění této etapy byly vytyčeny dva 

základní směry (řešené pomocí kvalitativního výzkumu): 

 vyhledat a popsat, co je v ledním hokeji chápáno pod pojmem racionální tréninkový 

model s vysokou efektivitou sportovní přípravy v žákovských kategoriích.  

 podrobně popsat oblasti a proměnné, ve kterých se tento model odlišuje od 

současného modelu, který je charakteristický „prakticistním“ přístupem 

 

4.3.1.1 Určení a definice proměnných 

Tato fáze měla charakter kvalitativního výzkumu (Hendl 2005), prostřednictvím kterého byly 

určeny a definovány proměnné, tvořící model sportovní přípravy s vysokou efektivitou 

tréninkového porocesu v žákovských kategoriích. Postupovali jsme přitom tak, že byla 

provedena analýza odborné literatury a na jejím základě byly stanoveny základní oblasti, které 

ovlivňují efektivitu tréninkového procesu. Těchto oblasti bylo vytyčeno šest zásadních: 

. obsahu tréninku v jednotlivých letech přípravy 

- sociálně interakční formy a jejich využití 

- pedagogické zabezpečení tréninkového procesu  

- časové využití doby tréninku 

- organizace cvičení v tréninkových jednotkách 

- oblast zásad vztahu k dětem 

Tyto oblasti byly představeny skupině expertů, kteří byli specialisty na problematiku 

sportovní přípravy dětí v ledním hokeji. Šlo přitom o odborníky (n=6) s dobrými teoretickými 

znalostmi (nejvyššími trenérskými licencemi) a s dlouhodobou praxí tréninku dětí 

v žákovských kategoriích. S těmito experty byly provedeny individuální i skupinové 

rozhovory. 
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Při těchto interview bylo postupováno v několika výzkumných fázích: 

První fázi jsme realizovali pomocí přehledových interview. Zaměřena byla na získávání 

informací vyšších úrovní, konkrétně se jednalo o stanovení a následném vytěžování 

oblastí, ve kterých se problematika efektivity tréninku pohybuje.  

Ve druhé fázi bylo využito strukturovaného interview, resp. rozhovor s návodem, pro získání 

stále podrobnější informace. Rozhovory probíhaly skupinovou formou, kdy jednotliví 

experti popisovali probíhající řešení verbalizací myšlenek. 

Třetí fáze se konala po seznámení s problematikou ve výše jmenovaných oblastech. Obsahem 

byly rozhovory na konkrétní témata, elicitovaná v předešlých etapách. 

Čtvrtá fáze měla specifickou podobu a vycházela z výše uvedených tří fází. Spočívala v 

kritické oponentuře navržené teorie a její následné verifikace experty. Na základě této 

verifikace byla navržena konečná podoba elicitované teorie. Do verifikace byli zapojeni 

všichni experti, kteří se podíleli na předchozích interview. 

 

Ve všech částech jsme prováděli teoreticky zdůvodněný výběr, při kterém data byla zároveň 

shromažďována, kódována a analyzována a docházelo k rozhodování, která další data jsou 

zapotřebí a kde se naleznou. Sběr dat tedy byl řízen vznikající teorií. 

Po každém interview následoval přepis rozhovorů a jejich vyhodnocení. Byla vytvořena 

podoba jednotlivých kategorií, vazeb a vztahů mezi nimi. Tyto výsledky byly podrobeny 

kritické analýze elicitátora a na jejím základě byla navržena teorie výběru talentů a struktury 

talentovanosti v ledním hokeji. Tato teorie byla následně verifikována experty a podle jejich 

připomínek dotvořena do konečného stádia. 

Při výběru jednotlivých kategorií bylo dbáno na pravidla kategorizace (Kerlinger 1972), podle 

kterých: 

- kategorie jsou určovány v souhlase s výzkumným problémem a účelem výzkumu 

- kategorie musí být vyčerpávající 

- kategorie se navzájem vylučují a jsou na sobě nezávislé 

- každá kategorie je odvozena z jednoho klasifikačního principu 

- jakákoliv kategorizační schéma musí být v témže oboru uvažování  

1. V prvním kole interview měli experti verifikovat oblasti, považované za zásadní pro 

vysokou efektivitu sportovní přípravy v žákovských kategoriích. 

Naplánování obsahu a směru prvních interview sloužilo k základnímu ověření možností 

metodiky z hlediska organizace výzkumu a vytvoření základního přehledu, ze kterého se 
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odvíjely další podrobnosti. Byl vypracován předběžný seznam základních okruhů, které 

sloužily jako podklady pro interview.  

Na základě rozhovorů v prvním výzkumném kole byla vytvořena zakotvená teorie 

(Strauss – Corbin 1999), na jejímž základě bylo uskutečněno druhé kolo interview. 

Výsledkem prvního kola interview bylo potvrzení oblastí, které byly určeny v první fázi 

kvalitativního výzkumu. 

 

2) Možná teorie se stala základem pro druhé kolo interview, které si kladlo za cíl rozšířit a 

prohloubit vzniklou teorii. Bylo rozhodnuto, že druhé kolo se bude zaměřovat na všechny 

oblasti získané v kole prvním, s cílem nalézt kategorie a proměnné, které ji vytvářejí a 

ovlivňují.  

Celý výzkum (v druhém kole interview) probíhal ve čtyřech fázích. Při nich experti 

charakterizovali ty proměnné, které považovali za důležité pro zvýšení efektivity 

sportovní přípravy v žákovských kategoriích.  

Po každé fázi interview následoval přepis rozhovorů a jejich vyhodnocení. Možná teorie 

byla následně verifikována experty a na základě jejich připomínek dotvořena do 

konečného stádia konkrétních operacionálních definic jednotlivých proměnných.  

 

4.3.2 Druhá výzkumná etapa 

4.3.2.1 KLASIFIKACE POUŽITÉHO TYPU VÝZKUMU 

Při stanovení designu výzkumu jsme vyšli z cílů práce a z položené vědecké otázky. 

Podstata výzkumu spočívala ve vytvoření experimentálního žákovského družstva, se kterým 

bylo po dobu 6 let pracováno ve smyslu uvedených pracovních hypotéz. Důležitým faktorem 

se při tom stala popsaná homogenita (Sachs 1974) jednotlivých proměnných u všech 

sledovaných družstev (viz kap. 3.3). Toto zjištění následně umožnilo zvolit jako výzkumnou 

metodu longitudinální pedagogický experiment (Kirk 1982).  

 Nedílnou součástí experimentu bylo i stanovení kontrolních skupin (Zechmeister- 

Shaughnessy 1992, Thomas – Nelson 1996), se kterými probíhalo pravidelné porovnávání 

dosažených výsledků. Tato porovnání byla prováděna ve dvou rovinách: 

- longitudinálním porovnáváním úrovně sportovní výkonnosti experimentálního družstva 

se skupinou kontrolních družstev K1 (viz kap. 4.3.2) 

- transverzálním porovnáváním sportovní výkonnosti experimentálního družstva se 

skupinou kontrolních družstev K2 (viz kap. 4.3.2) 
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4.3.2.2 VYMEZENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH A KONTROLNÍCH SKUPIN  

Na základě stanovení designu výzkumu byly definovány experimentální a kontrolní skupiny.  

1. Skupinu experimentální tvořilo družstvo dětí hrající lední hokej v kmenovém klubu, 

vedené podle nově vytvořeného modelu sportovní přípravy (viz dále 5.2). Všichni 

členové této skupiny byli narozeni v průběhu jednoho školního roku.  

V souvislosti s druhou pracovní hypotézou byly sledovány somatické (vývoj 

tělesné výšky, hmotnosti a vyšetření pohybového systému), motorické (vývoj 

jednotlivých pohybových schopností a funkčních ukazatelů) a psychické a sociometrické 

(osobnostní charakteristiky, inteligence a sociální vztahy ve skupině) charakteristiky. 

 

2. Skupiny kontrolní, které tvořila vybraná žákovská družstva ledního hokeje, trénovaná 

podle „tradičního (konzervativního)“ modelu sportovní přípravy. Po celé šestileté období 

trvání experimentu byla prováděna krátkodobá i dlouhodobá porovnávání dosažené 

sportovní výkonnosti mezi skupinou experimentální a skupinami kontrolními. Toto 

vzájemné porovnávání probíhalo ve dvou rovinách: 

a) V rovině longitudinálního výzkumu (K1), do kterého byla vybrána ta žákovská 

družstva českých a pražských klubů, jejichž členové byli narozeni ve stejném 

kalendářním období jako členové experimentálního družstva. Stejné stáří probandů 

experimentální a kontrolní skupiny tak umožňovalo, aby se tato vybraná družstva mezi 

sebou pravidelně utkávala ve vzájemných zápasech: 

- každoročně několikrát v průběhu dlouhodobé soutěže 

- po několik roků za sebou v různých soutěžích (viz 3.4) se stálými soupeři. 

Tímto způsobem bylo možné objektivně sledovat nejen aktuální stav sportovní 

výkonnosti, ale i dlouhodobý růst sportovní úrovně a to jak u experimentální skupiny, 

tak i u kontrolní skupiny (K1). 

b) V rovině transverzálního výzkumu (K2), do kterého byla vybrána žákovská družstva 

kmenového klubu experimentálního družstva, kteří však byli starší (až o 4 roky, či 

mladší (až o 4 roky). (s vyjímkou ročníku, který byl určen jako experimentální). 

Vzhledem k věkové různorodosti jednotlivých kolektivů však nemohlo v této rovině 

docházet ke vzájemným střetnutím mezi skupinou experimentální a kontrolními 

skupinami K2. Proto bylo zvoleno nepřímé hodnocení sportovní úrovně jednotlivých 

družstev tak, že byla porovnávána dosažená umístění experimentální skupiny 

v jednotlivých letech s umístěními, která dosahovala jednotlivá družstva kontrolní 
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skupiny K2 v těch soutěžích, ve kterých jejich členové dosáhli stejného věku, jakého 

dosáhli členové experimentální skupiny v měřeném roce. Takto prováděné porovnání 

vzájemné sportovní úrovně bylo možné zejména proto, že: 

- probíhající žákovské soutěže  v rámci Prahy a středočeského regionu jsou typické 

svou stálou skladbou trvající již řadu let (viz kap.3.4) 

- všechna družstva zařazená do výzkumu byla charakterizována jako homogenní (viz 

3.3). 

 

4.3.2.3 DEFINICE A DESKRIPCE VSTUPNÍCH PROMĚNNÝCH 

Na základě stanovení systémového přístupu ke sportovní přípravě (Svoboda 1980), bylo 

přistoupeno k definici vstupních proměnných v experimentu (Campbell – Stanley 1963, 

Blahuš 1996) – viz tabulka č 3. 

 

Tabulka č. 3 

Definované vstupní proměnné ve výzkumu 

 

Vstupní proměnné 

1. Relevantní proměnné 

A) přímo manipulovatelná relevantní proměnná  

subsystém model přípravy 

B) záměrně nesledované relevantní proměnné  

a) subsystém sportovci 

b) subsystém podmínky pro přípravu 

c) subsystém trenér 

C) relevantní kovariační proměnná  

sociální vztahy uvnitř mužstva 

 2. Irelevantní proměnné  

 výchozí úroveň speciálních sportovních dovedností u 

experimentální a kontrolních skupin 

 

Komentář k tabulce č. 3 

Z hlediska vstupních proměnných byly jako relevantní proměnné stanoveny tyto 

subsystémy a jejich vazby: trenér, sportovec (v našem případě tak pro zjednodušení nazýváme 
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experimentální družstvo dětí), podmínky pro přípravu, model přípravy a sociální vztahy 

uvnitř družstva.  

Z hlediska našeho výzkumu jsme z oblasti relevantních proměnných zvolili jako přímo 

manipulovatelnou relevantní proměnou aglomerovanou proměnnou model přípravy. Další 

tři subsystémy (trenér, sportovec a podmínky viz 3.1) byly stanoveny jako proměnné 

záměrně nesledované. Vysvětlení těchto proměnných a jejich vztahů bude uvedeno dále.  

Další relevantní proměnnou jsou sociální vztahy uvnitř družstva. Tato proměnná však byla 

považována za relevantní kovarianční, jelikož cílem modelu byl rozvoj výkonnosti a nikoliv 

kvalita meziosobních vztahů (přestože na jejich úrovni bezpochyby závisela i kvalita 

družstva). 

Irelevantní proměnou byla stanovena předchozí úroveň speciálních sportovních dovedností 

dětí. K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno z toho důvodu, že většina dětí a to jak 

v experimentální skupině, tak ve skupinách kontrolních (K1 a K2) byla na obdobné úrovni (ať 

se již jedná o dovednosti v herních činnostech jednotlivce, či o obecný rozvoj pohybových 

schopností). 

 

Relevantní záměrně nesledovaná proměnná sportovci 

Jelikož jednotlivá družstva dlouhodobě vykazují množství obdobných znaků (viz 3.3), 

je možné považovat tuto proměnnou za homogenní. Přičemž je chápána jako homogenní 

v době začátku sportovní přípravy dětí (tj. v době náboru). Skutečnost, že se tato 

homogenita v důsledku tréninkového procesu mění, nemůže být na závadu klasifikace 

proměnné a přijatým závěrům.  

Na základě těchto skutečností byla relevantní proměnná sportovci klasifikována 

jako nesledovaná. 

 

Relevantní záměrně nesledovaná proměnná podmínky pro přípravu 

Tato proměnná byla analyzována podle znaků uvedených ve 3.2.2 a v 3.3.1, kdy byla 

s podmínkami experimentální skupiny srovnávána: 

- skupina žákovských družstev z roviny K-2 přičemž bylo konstatováno, že mají 

obě skupiny podmínky pro přípravu shodné, které se liší jen nepodstatnými 

detaily 

- skupiny žákovských družstev z roviny K-1, kde tréninkové podmínky byly buď: 

- podobné, jaké měla experimentální skupina 
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- nebo lepší (v případě srovnání tréninkových podmínek experimentální skupiny 

s družstvy z renomovaných klubů). 

Tento předpoklad byl velmi důležitý především z hlediska cílů a úkolů výzkumu, protože 

stanovil, že sportovní výkonnost u experimentální skupiny nebyla dosažena např. cestou 

vyšší hodinové dotace ledu, utkáváním se s družstvy, která měla horší podmínky pro 

trénink atp.  

Na základě těchto závěrů byla relevantní proměnná podmínky klasifikována jako 

nesledovaná. 

 

Relevantní záměrně nesledovaná proměnná trenéři 

Jedním z důležitých bodů experimentu u přímo manipulovatelné proměnné model 

přípravy bylo "vytvoření instituce" asistentů trenéra u experimentálního družstva. Tím byly 

vytvořeny předpoklady pro změnu organizace tréninku a použití experimentálního modelu. 

Avšak existence asistentů v tomto případě měla svůj další význam i pro experiment. K jeho 

vysvětlení pomůže dále uvedená tabulka č. 4. V ní jsou srovnány znaky, které byly uvedeny 

výše u charakteristiky trenérů mládeže kontrolní skupiny K2 (viz kapitola 3.2.3, odstavce 1 až 

4). 

 

Tabulka č. 4 

Srovnání znaků trenérů experimentální a kontrolní skupiny K2 

Srovnávací znaky   trenéři kontrolní  asistenti experimentální 

    skupiny K2   skupiny 

1. původ trenérů   shodný    shodný 

2. prakticistní přístup   shodný    shodný 

3. nízké odborné znalosti  shodné    shodné 

4. použití tradičních tréninkových  rozdílné   rozdílné 

postupů    jednotný tréninkový  tréninkový experiment 

standard, uplatňovaný  bez zatížení tréninkovým 

v kmenovém klubu  standardem uplatňovaným 

    v kmenovém klubu 

Srovnávací tabulka ukazuje, že trenéři kontrolní skupiny K2 a asistenti experimentální 

skupiny se shodovali v prvních třech bodech pro popis proměnné trenéři. Naproti tomu se 

odlišoval v bodě 4, který měl vztah k modelu tréninku, tedy k přímo manipulovatelné 
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proměnné, ve které probíhal experiment. V ostatních klubech pražského regionu a ČR (tedy 

družstev skupiny K1) byla situace obdobná. 

 

Tak se v obou skupinách (v experimentální i kontrolních) vedle faktoru hráči a 

podmínky pro přípravu stal homogenní i faktor trenéři. Na základě tohoto argumentu jsme 

proto klasifikovali relevantní proměnnou trenéři jako nesledovanou. 

 

Relevantní kovariační proměnná sociální vztahy 

Sociální vztahy v experimentální skupině byly stanoveny jako kovariační proměnná. 

Vycházíme přitom z cílů a úkolů práce, které jako základní definují model přípravy a vztahy 

ve skupině pouze tento model dokreslují. Nejsou tedy hlavní náplní experimentu. Jedná se 

tedy spíše o deskripci vztahů a forem jejich ovlivňování (z hlediska kvalitativního pohledu), 

nežli experimentální ovlivňování. Vyznačení a stanovení sociálních vztahů slouží především 

pro posouzení vlivů přípravy na děti (z hlediska obecných požadavků na sportovní přípravu 

tak, jak je definována v kap. 2) a stanovení jejího positivního či negativního dopadu. Z tohoto 

důvodu také sledujeme tuto proměnnou pouze u skupiny experimentální a nikoliv u skupin 

kontrolních. 

 

Relevantní přímo manipulovatelná proměnná model přípravy 

Model přípravy můžeme definovat jako proměnnou přímo manipulovatelnou. Jedná 

se o aglomerovanou proměnnou, která se skládá z několika dílčích částí, navzájem spojených 

a ovlivňujících jedna druhou. Hlavní charakteristikou tohoto modelu je organizace zajišťující 

maximální využití času tréninku spojené s vysokým počtem opakování základních herních 

dovedností (herních činností jednotlivce). Na tomto základě byl stanoven hlavní cíl modelu - 

vysoká efektivitu tréninku, projevující se vysokou racionalitou času tréninku. 

Vlastní model se skládá ze dvou částí.  

V prvé části formuluje obecné zásady procesu sportovní přípravy, kterou 

charakterizují následující body: 

- výběr vhodných cvičení vzhledem k věku dětí 

- využití času mimo tréninkovou jednotku 

- vhodná organizace tréninku 

- využití skupinového vyučování 

- vyšší počet asistentů 

- dostatečná korekce chyb 
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- zařazování sériových dovedností do tréninkových cvičení 

- využívání tréninkových pomůcek 

- cvičení na malém prostoru 

- využití přestávek pro zotavení 

 

Ve druhé části tohoto modelu, která byla zaměřena na obecné cíle sportovní přípravy, 

byly vytyčeny následující zásady: 

- dobrý vztah dospělých (realizačního týmu) k dětem 

- vytváření kladných sociálních vazeb v družstvu 

- využití herního principu v tréninku dětí 

- všeobecná a všestranná příprava 

- zájem o školní výsledky dětí. 

 

 Za těchto podmínek bylo možné všechny kontrolní žákovská družstva jednotně 

charakterizovat jako kolektivy homogenní (a tedy vzájemně srovnatelné) ve všech čtyřech 

proměnných, které jsou dominantní z hlediska systémového přístupu (viz 3.1). Proti tomuto 

obecnému poznatku stálo experimentální družstvo, které, jak bylo ověřeno, bylo s  těmito 

družstvy rovněž homogenní, avšak pouze ve třech proměnných, tj.: 

- v proměnné sportovec, 

- v proměnné trenér, 

- v proměnné podmínky pro výuku. 

Čtvrtá proměnná – model přípravy - v důsledku prováděného experimentu homogenní nebyla. 

 Tímto rozdílem jediné proměnné tak bylo naplněno Millovo pravidlo jediného 

rozdílu a na tomto základě bylo přistoupeno k ověřování prováděného experimentu. 
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4.3.2.4 DISKUSE VSTUPNÍCH PROMĚNNÝCH 

 Základním východiskem pro naplnění experimentu byla homogenita všech kolektivů 

(experimentální i kontrolních skupin) ve třech proměnných. Tato homogenita byla 

deklarována množstvím shodných znaků. Z hlediska metodologického je však nutné 

diskutovat (či jinak řečeno pochybovat) o výše uvedené homogenitě. 

 

Proměnná sportovci 

 Jedním z hlavních požadavků na experiment je náhodný výběr osob (Kerlinger 1972) 

do jednotlivých skupiny. Tento nárok však nebyl v případě výše popsaného experimentu 

dodržen a to ze zcela logických důvodů. Mezi hlavní patří: 

1. Trenéři nemají možnost provést náhodný výběr. 

2. Ani z dětí, které se přihlásí do družstva ledního hokeje nelze udělat náhodný výběr, 

neboť mezi nimi je výrazné procento dětí méně talentovaných pro tento sport. Protože 

mezi důležité povinnosti trenéra mládeže patří nalézt talentované jedince (a tento proces 

je dlouhodobý), nelze ani z těchto důvodů uvažovat o náhodnosti výběru. 

 

Proto je možné uvažovat o případném narušení homogennosti v souboru experimentálním i 

v souborech kontrolních. Toto narušení homogenity by se mohlo dotýkat mnoha oblastí, 

přičemž k hlavním by patřilo:  

- vyšší úroveň vstupních předpokladů (tj. vyšší míra talentovanosti) dětí v experimentální 

skupině 

- náhodné vlivy prostředí či sociálního statutu rodiny apod.  

Přes to všechno je však možné chápat tuto situaci pod úhlem pohledu metody shody a 

rozdílu. Z ní vyplývá, že kolektivy a děti v nich jsou různé, ale shodují se v množství znaků. 

Proto  je předpoklad pro jejich vysokou podobnost, homogenitu. Avšak vliv náhodných jevů 

není zcela možné vyloučit. 

 

Proměnná trenér 

Trenér je jednou z dominantních charakteristik tréninkového procesu. Proto je nutné 

uvažovat při diskusi o možném narušení homogenity této proměnné, na kterém se podílí 

množství faktorů, přičemž mezi hlavní patří: 

- faktory speciální výkonnosti - úroveň speciálních dovedností, sportovní znalosti a 

zkušenosti aj. 
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- faktory osobnostní – temperament, osobnostní charakteristiky, věk apod. 

- faktory koheze - vztahy mezi členy realizačního týmu a uvnitř skupiny atd. 

To vše jsou faktory, které mohou výrazně zasáhnout do interakce mezi trenérem a hráči. 

Ovšem i v této oblasti je možné uvažovat o metodě shody a rozdílu. Shoda trenérů spočívá 

v tom, že přestože všichni trenéři jsou různé individuality, shodují se v množství prvků (viz 

4.3.3). Vzhledem k těmto skutečnostem nelze jednoznačně vyloučit negativní či positivní 

vlivy, které mohou případně ovlivnit celý tréninkový proces, popřípadě výkonnost v utkání. 

Lze ovšem reálně uvažovat o značné míře homogenity. 

V této souvislosti je nutné stanovit vztah vedoucího experimentu k možnosti tréninkového 

ovlivňování jednotlivých dětí v experimentální skupině. Jak bude uvedeno v kap. 5.3.2, 

jedním z hlavních rysů experimentálního modelu přípravy je skupinová sociálně interakční 

forma výuky. V této podobě bylo tolik skupin, kolik je asistentů, kteří v ní vedli výuku na 

základě pokynů trenéra, v našem případě vedoucího experimentu. Ten dohlížel především na 

správnost vedení jednotlivých skupin, ale do vlastní interakce s dětmi zasahoval minimálně. 

Je tedy možné konstatovat, že mezi experimentální skupinu a vedoucího experimentu byl 

vložen jistý mezičlánek (viz tabulka č. 4), který v bodech 1 až 3 neodlišuje asistenty 

experimentální skupiny od trenérů kontrolní skupiny K2. Tím byl eliminován přímý vliv 

vedoucího experimentu (v našem případě hlavního trenéra) v tréninkovém procesu na 

pouhou tvorbu modelu přípravy a dozor nad jeho realizací. Přímé a tedy formativní 

působení na děti bylo především za strany asistentů. Ovšem z důvodu stálé přítomnosti 

trenéra v tréninkovém procesu není možné úplně vyloučit vliv hlavního trenéra na výsledek 

experimentu.  

 

Proměnná podmínky pro přípravu 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, pokud jsou podmínky pro přípravu u 

experimentální skupiny stejné nebo horší než u skupin kontrolních (K2) je možné 

předpokládat, že neovlivní výsledek experimentální skupiny.  

Na druhou stranu, z trenérské praxe jsou však známy i případy, kdy velmi dobré možnosti a 

podmínky měly i negativní vliv na výkonnost a morálku družstva. Tyto případy se však 

vyskytovaly především ve vrcholovém sportu dospělých a u dětí nejsou obecně známy. Přesto 

však je možné o nich uvažovat. 
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4.3.2.5 DEFINICE A DESKRIPCE VÝSTUPNÍCH PROMĚNNÝCH 

Výstupní proměnné byly definovány ze třech hledisek. 

Prvé hledisko se zabývalo posouzením  vlivu přípravy na přirozený vývoj dětí. V této 

oblasti byl posuzován tělesný a psychický vývoj a sociální vztahy uvnitř družstva.  

Z hlediska druhého byla jako výstupní proměnná stanovena kvantita speciálních 

tréninkových charakteristik. Ta se projevovala v několika rovinách:  

- délka čistého cvičebního času v tréninkové jednotce  

- počet opakování dovedností v jednotlivých cvičeních 

- počet opakování dovedností v přestávkách pro zotavení 

- celkový počet opakování dovedností v tréninkové jednotce.  

V  případě tohoto experimentu se při dovednostech jednalo o herní činnosti jednotlivce 

(uvolňování hráče s kotoučem, přihrávání a střelba). 

 

Při posuzování třetího hlediska byla jako výstupní proměnná stanovena úroveň herní 

výkonnosti mužstva v dlouhodobých soutěžích. Ta byla porovnávána s kontrolními 

skupinami z hlediska: 

- dlouhodobého umístění ve shodných typech soutěží (viz 3.4) 

- z hlediska vývoje bodového zisku v jednotlivých letech přípravy (procentuální bodový 

zisk, poměr získaných a obdržených branek na utkání a dalších charakteristik); toto 

hledisko bude uvedeno pouze u experimentálního družstva (viz 6.4.6) 

 

4.3.2.6 DISKUSE VÝSTUPNÍCH PROMĚNNÝCH 

 Při posouzení výstupních proměnných se v průběhu experimentu projevila určitá 

metodologická nesrovnalost, kterou je definována výstupní proměnná kvantita speciálních 

tréninkových charakteristik. Tuto proměnou bylo možné definovat z hlediska druhé 

pracovní hypotézy i jako vstupní, jelikož kvantita speciálních tréninkových charakteristik se 

stala východiskem pro vyšší herní výkonnost experimentálního družstva. Avšak z hlediska 

prvé pracovní hypotézy se jednalo o proměnnou výstupní, neboť kvantita speciálních 

tréninkových charakteristik byla výsledkem aplikace teoretického modelu přípravy na 

družstvo dětí. 

 Z tohoto hlediska bylo možné stanovit u této proměnné obě varianty. Z důvodu 

logických návazností a lepší přehlednosti práce byla tato proměnná stanovena jako výstupní. 
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4.4 POUŽITÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

4.4.1 POSOUZENÍ NORMALITY TĚLESNÉHO VÝVOJE 

I. Vývoj tělesné výšky a hmotnosti jednotlivých členů experimentální skupiny byl měřen 

s přesností na 1 cm (resp. 1 kg)  v průběhu 6 let. Výsledky byly zprůměrovány na celé 

družstvo a porovnány s tabulkovými hodnotami populace. 

II. Vyšetření pohybového systému. Jednalo se o odborné lékařské vyšetření tělesného 

rozvoje, svalových disbalancí a držení těla. Výsledky byly porovnány s normální 

populací. 

III. Vývoj pohybových schopností a funkčních parametrů. Pohybové schopnosti byly 

hodnoceny pomocí baterie motorických testů (Měkota - Blahuš 1983) v následném 

složení: běh na 50 m, skok daleký z místa, člunkový běh 4 x 10 m, počet leh – sedů za 

dvě minuty a běh na 12 min. U funkčních parametrů byl vývoj zjišťován 

prostřednictvím laboratorních funkčních vyšetření. Jednalo se především o: W170 .kg-1,  

VO2 max .kg-1, W max .kg-1.  

 

4.4.2 POSOUZENÍ  PSYCHICKÉHO VÝVOJE A SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ 

I. Osobnostní charakteristiky byly zjišťovány pomocí dotazníku HSPQ (Balcar -  Cattell 

- Cattell 1986). Jedná se o standardizovaný testový set pro děti a mládež, který vychází 

z dotazníku 16 PF (Říčan 1975) vytvořeného Cattellem (Cattell 1950). Změny byly 

sledovány v průběhu 2 let (v 11. a 13. letech dětí), byly mezi sebou srovnávány 

v jednotlivých letech. 

II. Ravenovy progresivní matice jsou testem pro stanovení všeobecné inteligence u dětí a 

mládeže (Ferjenčík – Hromný 1989). Tento test byl proveden u experimentální skupiny 

pouze jedenkrát ve 12 letech dětí a jeho výsledky byly porovnány s normativy. 

III. Pro zjišťování sociálních vztahů v družstvu byl použit nestandardizovaný 

sociometrický dotazník. Ten obsahoval otázky, sdružené do 5 oblastí. První oblast se 

dotýkala výkonnostní úrovně dětí v družstvu, druhá sledovala vztahy v družstvu, třetí se 

týkala vztahu dospělých a dětí uvnitř družstva, čtvrtá osob, které mohou zvýšit či snížit 

motivaci v družstvu a pátá se dotazovala na problematiku tréninku a zvýšení výkonnosti 

družstva i jeho jednotlivých členů. Výsledky byly procentuálně vyhodnoceny. Pro práci 

však byly užity pouze výsledky z oblasti druhé, třetí a čtvrté. 
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4.4.3 HODNOCENÍ MODELU PŘÍPRAVY 

I. Zjištění počtu (frekvence) vybraných herních činností jednotlivce v tréninkových 

jednotkách (sledovány budou činnosti: střelba, přihrávání a uvolňování hráče 

s kotoučem) a čistého cvičebního času (chronometráž času, ve kterém žák sám aktivně 

cvičil). 

II. Posouzení vývoje výkonnosti kontrolních družstev (v rámci kontrolní skupiny v rovině 

transverzálního výzkumu (K2)). Sledování se zaměří na srovnání nejlepších a 

nejčastějších umístění kontrolní skupiny s umístěními, kterých bylo dosaženo 

experimentální skupinou ve stejných typech dlouhodobých soutěží. 

III. Vývoj bodového zisku experimentálního družstva v jednotlivých letech přípravy. Bude 

sledován procentuální zisk bodů z utkání za sezónu, průměr daných a obdržených 

branek v jednotlivých sezónách. 

 




