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5 POPIS VÝZKUMU 

5.1 POPIS MODELU PŘÍPRAVY 

Snahou první etapy výzkumu bylo vytvořit takový model přípravy, který by při stejném 

obecném objemu tréninku, jaký vykazují ostatní žákovská družstva, zajišťoval dokonalejší 

osvojení sportovních dovedností.  

Hlavním rysem tohoto modelu, byla nová organizace tréninkového procesu, který: 

- využíval poznatků o věkových a vývojových zvláštnostech dětí; přitom důraz byl položen 

na: 

- přednostní rozvoj herních činností jednotlivce (v prvních letech přípravy) 

- postupné zvyšování nácviku spolupráce a kolektivní hry (v pozdějších letech) 

- zajišťoval vysokou úroveň trenérského působení v oblasti:  

- důsledné korekce chyb 

- jednoduchých  a srozumitelných výkladů, bez zbytečných prostojů dětí 

- zajišťoval vysoké hodnoty aktivního cvičebního času; ty byly dosaženy především 

prostřednictvím: 

- využití času mimo trénink 

- vhodnou organizací tréninku 

- skupinové sociálně interakční formy 

- vyšším počtem asistentů 

- zajišťoval vysokou racionalitu jednotlivých cvičení; ta spočívala v: 

- zařazování sériových dovedností 

- dostatečném využívání tréninkových pomůcek 

- zařazování činností prováděných na malém prostoru 

- využití přestávek pro zotavení. 

Zároveň bylo požadováno, aby vedle rozvoje sportovní výkonnosti zabezpečoval tento 

model i obecné cíle a úkoly sportovní přípravy dětí, jakými jsou: všestranný rozvoj upevňující 

zdraví a zdatnost dětí, dobré sociální vztahy v kolektivu, dobré školní výsledky ap. 

Za přínosný mohl být tento model považován pouze tehdy, pokud by se 

experimentální družstvo umísťovalo ve vybraných žákovských soutěžích lépe, než 

ostatní družstva z daného kmenového klubu, popř. pokud by se umísťovalo před 

žákovskými družstvy renomovaných pražských a českých klubů. 
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5.1.1 SOCIÁLNĚ INTERAKČNÍ FORMY TRÉNINKOVÝCH JEDNOTEK 

Při stanovení základních atributů modelu přípravy bylo vycházeno z následujících 

požadavků na trénink. Jednalo se o to, aby: 

- co největší počet dětí cvičil souběžně a tím byly odstraněny prostoje způsobené pasivním 

přihlížením 

- byla nad činností dětí průběžná kontrola proto, aby: 

- děti nacvičovaly požadované činnosti přesně 

- byly ihned odstraňovány eventuální chyby 

- byl dodržován pořádek a kázeň při cvičeních. 

Tyto důležité požadavky byly řešeny prostřednictvím diferenciace družstva do 

několika menších skupin. Při rozdělení dětí bylo voleno zásadně kvalitativní hledisko 

výběru (kde kritériem zejména v prvých letech byla dovednost umění bruslit a v dalších letech 

přípravy - herní výkonnost). V některých případech (např. tréninková hra a drobné hry) bylo 

výběrové kritérium sociální (děti měly volný výběr svých spoluhráčů). 

Z hlediska obsahu tréninkové činnosti a času nutného pro její osvojení bylo využíváno:  

- v prvých letech tréninkového procesu skalace učiva (stejné učivo, ale různý čas na jeho 

zvládnutí) především pro rozvoj bruslařských dovedností a herních činností jednotlivce 

- v pozdějších letech spíše furkace učiva (různý obsah, ale stejný čas) pro trénink herních 

situací a kombinací. 

Se skupinovým vyučováním velmi úzce souvisí i dělení hřiště. Každá skupina měla 

vyhrazený určitý prostor, který neměla opouštět a v něm plnila dané tréninkové úkoly. Bylo 

vhodné, pokud byl tento prostor ohraničen - např. malými mantinely, které se již dnes běžně 

vyrábí a jsou cenově dostupné. Toto dělení mohlo být pravidelné, nebo nepravidelné, 

nejmenší možností dělení bylo do dvou částí a nejvíce obvykle na 6 oblastí (viz obrázek č. 2). 
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Obrázek č. 2: 

Příklady možností dělení hřiště 

 

Praxe potvrdila, že pro plnění těchto cílů experimentu se dělení hřiště spolu 

s vytvářením malých skupinek dětí ukázalo jako neobyčejně vhodné uspořádání, neboť byly 

přehledné a snadno zvládnutelné. 

 

5.1.2 TRENÉRSKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

Součastná příprava 50 - 60 chlapců (v prvním roce tréninku) ve věku 5 - 8 let přinášela 

kromě jiného i potřebu individuální práce s jednotlivými dětmi, jejich opravování, korigování 

hodnocení apod. Při předpokladu účasti 2 - 3 trenérů v tréninkové jednotce, dojdeme k závěru, 

že v případě, pokud se trenéři budou věnovat rovnoměrně každému dítěti stejnou dobu (např. 

pouhou jednu minutu), potom za 60 min. tréninkové jednotky dojde k individuálnímu 

kontaktu s chlapcem pouze 2 - 3x během této doby. To však pro nácvik tréninku tak technicky 

náročných dovedností, jakými jsou například bruslení či vedení kotouče, přináší velmi malou 

efektivitu výuky. Proto je důležité, aby při výuce dětí participovalo dostatečné množství 

asistentů. Patterson a Miller ve své publikaci uvádějí, že nejvhodnější poměr pro efektivní 

výuku by byl jeden dospělý na jedno dítě (Patterson - Miller 1990). A dodávají, že tento 

poměr je samozřejmě nereálný. Prakticky možný a relativně dostupný je však již poměr        6 

- 8 : 1. Z tohoto hlediska bylo tedy žádoucí rozdělit velkou skupinu 50 - 60 dětí do několika 

menších pracovních skupinek (praxe potvrdila možnost až šesti skupin), ve kterých vedli 
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výuku jednotliví asistenti. Hlavní trenér byl mimo jednotlivé skupiny, dohlížel na průběh a 

správnost provedení cvičení v jednotlivých skupinách a vedl v nich nácvik nových 

dovedností.  

Jedním ze základních problémů bylo, jak získat dostatečné množství asistentů. Podle 

zkušeností z praxe případní asistenti mohou, podle vztahu k trénování, vycházet ze tří 

skupin. První skupinu mohou tvořit profesionální trenéři (např. v renomovaných klubech 

jsou to trenéři sportovních tříd), kteří již mají bohaté trenérské zkušenosti a jsou 

nejvhodnějšími osobami pro výuku. Druhou skupinou mohou být aktivní hráči. Jedná se 

především o starší hráče, kteří kromě předpokladu perfektní ukázky sportovních dovedností 

slouží dětem jako idol a hokejový vzor. Třetí skupinu je možno získat z řad rodičů a 

příbuzných dětí v družstvu. 

V případě, že oddíl nemůže zajistit žádaný počet asistentů z prvých dvou skupin (což je 

v podmínkách nerenomovaného klubu běžné), bylo možné využít rodiče, se kterými však 

trenér musel dále pracovat na zvýšení jejich odborné úrovně, neboť bylo nezbytné, aby rodiče 

byli na takové dovednostní úrovni, která jim umožnila požadované učivo předvést na vyšší 

úrovni než jakou měli jejich svěřenci. 

Z těchto úvah bylo vycházeno při zajištění dostatečného počtu asistentů. Protože 

tréninky menších dětí byly zpočátku o víkendech (tyto dny jsou voleny záměrně, aby rodiče 

mohli doprovázet své malé děti na tréninky na ZS, pomohli jim se obléci a zajistit jim 

eventuálně jejich další potřeby), obraceli jsme se při získávání asistentů trenéra především na 

rodiče dětí. Zájem byl především o otce, kteří buď sami hráli kdysi hokej, nebo alespoň uměli 

bruslit. V případě nedostatku otců (zejména v prvním roce, kdy se děti učily pouze bruslit) 

vypomáhaly i matky. Orientace na rodiče dětí se v průběhu doby ukázala jako správná. Jak 

vážně rodiče brali tento svůj úkol, dosvědčuje skutečnost, že ve snaze dělat svou práci co 

možná nejlépe, většina trénujících otců v průběhu let absolvovala trenérské kurzy 4. a 3. třídy, 

a tak se z nich posléze stali kvalifikovaní trenéři - asistenti. 

 

5.1.3 ORGANIZACE TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 

Zavedení skupinového vyučování zabezpečovalo maximální souběžnost prováděných 

cvičení. Tato skutečnost měla neobyčejný časový efekt, který se projevil v podstatně vyšším 

počtu opakování nacvičovaných činností, a tím i ve výrazně vyšší racionalitě učení se 

těmto prvkům. Takovéto pojetí tréninkové práce však vyžadovalo určité organizační 

uspořádání, které je uvedeno na následujícím schématu organizace tréninku. 
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Schéma organizace tréninkové jednotky 

  Název činnosti Provádí Za účasti Místo činnosti 

A  Příprava na tréninkovou jednotku Trenér Asistentů Šatna 

 
1. 

Rozdělení dětí do skupin (podle počtu 

došlých asistentů) 

Trenér Asistentů  

 2. Přidělení místa na hřišti (podle počtu skupin) Trenér Asistentů  

 3. Seznámení s programem tréninkové jednotky Trenér Asistentů  

 
4.  

Společné rozcvičení Trenér, 

asistenti 

Dětí  

B  Vlastní trénink   Hřiště 

 1. Společné dorozcvičení a zapracování 
Trenér, 

asistenti 

Dětí  

 2. Výklad procvičované látky    

 a) 
Rozmístění dětí podle skupin Asistenti, 

trenér 

Dětí  

 b) 
Stručné sdělení, co se bude nacvičovat Asistenti, 

trenér 

Dětí  

 c) 
Předvedení, jak se bude nacvičovat Asistenti, 

trenér 

Dětí  

 d) 
Ověření, zda bylo porozuměno Asistenti, 

trenér 

Dětí  

 3. Organizace tréninku    

 a) Provádění nácviku Asistenti Dětí  

 b) Opravy chyb    

  - běžné chyby Asistenti Dětí  

 
 

- metodické chyby Trenér Asistentů, 

dětí 

 

 c) Převod dětí do jiné skupiny Trenér Dětí  

 4.  Společné závěrečné cvičení 
Trenér, 

asistenti 

Dětí Hřiště, šatna 

C  
Zhodnocení tréninku Trenér, 

asistenti  

Dětí Šatna 
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Komentář k organizačnímu schématu tréninkové jednotky 

1. Podle počtu toho dne přišlých asistentů byly děti rozděleny do skupin, přičemž každou 

skupinu vedl jeden asistent. Zpravidla bylo při tréninku v prvních letech přípravy 

vytvořeno 5 - 6 skupin a v pozdějších letech dostačovaly již 3 - 4 skupiny. Rozdělení dětí 

do těchto skupin bylo provedeno podle úrovně jejich dovedností. Např. v prvých dvou 

letech, kdy byl položen důraz především na kvalitu bruslení, byly děti rozděleny podle 

úrovně jejich bruslení, přičemž nejlepší bruslaři byli v prvé skupině. 

2. Rozcvičení bylo provedeno společně mimo led. Po příchodu na led a společném 

dorozcvičení a zapracování, byly jednotlivé skupiny rozmístěny do příslušných prostorů 

(stanovišť) na hřišti, přičemž bylo dbáno, aby byla co nejlépe využita ledová plocha. 

3. Na jednotlivých stanovištích byl proveden výklad látky, který, pokud se jednalo o nové 

činnosti, prováděl trenér a v  případě již známých činností byl zopakován asistenty. 

3. Při vlastních cvičeních trenér nepracoval s žádnou skupinou, ale postupně objížděl 

jednotlivá stanoviště a kontroloval, zda nácvik probíhá na potřebné úrovni. Pokud nikoliv, 

prováděl na místě potřebné korekce. 

4. Jednotliví asistenti měli za úkol dohlížet na to, aby byly plněny zásady stanovené v 5.2. 

 

Skupinové rozdělení vedle svého výrazně racionalizačního efektu mělo i další klady. 

1. V každé skupině byli výkonnostně vyrovnaní jedinci. To v praxi znamenalo, že např. lepší 

bruslaři nebyli omezováni (zdržováni při nácviku) méně dovednými bruslaři a naopak 

slabší jedinci nebyli stresováni svou nedostatečností. Tento klad byl významný především 

v prvních letech tréninkového procesu, kdy byl položen důraz na rozvoj individuálních 

dovedností dětí. 

2. Provedené rozdělení dětí do skupin: 

- nebylo stálé, ale průběžně se měnilo, podle toho, jak rostla dovednost jednotlivých dětí; 

tím do jisté míry bylo vytvářeno i konkurenční prostředí 

- mělo i svůj motivační charakter, neboť každé dítě jeho zařazení vedlo ke snaze být co 

nejlepší, ať již z důvodu postupu do lepší skupiny, či alespoň udržení se ve skupině. To 

také děti motivovalo k tomu, aby chodily zdokonalovat své dovednosti i mimo oficiální 

tréninky, např. formou bruslení veřejnosti. Tato snaha dětí byla ze strany vedení 

družstva podporována i tím, že na těchto akcích byla sledována prezence a účastníci byli 

pochváleni a oceněni. 

Na druhou stranu přineslo rozdělení dětí do skupin složitější uspořádání, které bylo 

náročné na organizaci tréninku pro trenéra i asistenty. Z tohoto důvodu nemohla být příprava 
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na trénink založena pouze na obsahu jednotlivých cvičení (jak je obecně zvykem), ale i na 

řešení toho: 

- kde budou jednotlivá stanoviště 

- jak budou jednotlivá cvičení společně s jednotlivými družstvy navazovat 

- jak se budou střídat fáze zatížení a zotavení ap. 

Protože bylo nutné v přípravě na tréninkovou jednotku sladit vše tak, aby se jednotlivé 

skupiny navzájem neomezovaly, byl konspekt tréninkové jednotky předběžně projednán s 

asistenty, kteří tak byli připraveni i na možné kolize a mohli včas reagovat na eventuální 

změny. 

Pro bezproblémový průběh jednotlivých tréninků bylo nutné věnovat pozornost 

výstroji a výzbroji jednotlivých hráčů a nezbytným tréninkovým pomůckám. 

1. Každý hráč musel mít od počátku základní výzbroj, kvalitní brusle (nezbytné pro správnou 

výuku) a přiměřeně kvalitní hokejovou hůl přizpůsobenou výšce dítěte. 

2. Dostatek tréninkového náčiní (kužely, stojany, špalíčky ap.). Pro vysokou efektivitu 

tréninku bylo nezbytné užívat cvičební pomůcky, které jednak napomáhaly lepšímu 

zvládnutí učiva a jednak přispívaly k rozvoji všeobecného pohybového fondu. Jedná se o 

různé universální stojany, kužely, malé branky, překážky, ale i míče apod. Jejich využití ve 

cvičeních spočívalo v různém objíždění, přeskakování, podjíždění vytýčených 

slalomových tratí, technických cvičeních, obratnostní cvičení apod. a mělo velký význam 

pro získání pozdějších speciálních dovednosti. Velkou roli hrálo i jejich množství. Bylo 

proto nutné, aby každá tréninková skupina měla dostatek těchto pomůcek. Pokud budeme 

předpokládat, že pro starší věkové kategorie je postačující množství např. 15 kuželů, 

znamená toto množství u tréninku, kde je 6 skupin pouze 2 - 3 kužely na skupinu. Ovšem 

vhodné množství by bylo okolo 8 – 10 kusů na skupinu, tj. pro všechny skupiny cca 50 – 

60 kusů. Stejně tak byl důležitý dostatečný počet kotoučů, který byl stanoven v přibližném 

počtu tři kusy na jedno dítě. 

 

5.1.4 CHARAKTER A ORGANIZACE CVIČENÍ V TRÉNINKOVÝCH JEDNOTKÁCH 

Jedním z hlavních cílů sportovní přípravy dětí v ledním hokeji je zvládnutí 

požadované techniky herních činností jednotlivce, jako předpokladu pro trénink v pozdějším 

(dorosteneckém, juniorském a seniorském) věku. Jelikož se jedná o množství složitých 

dovedností, které se uplatňují v situaci souboje o kotouč, dostával tím požadavek 

maximálního využití času v průběhu tréninku vysokou naléhavost. Vedle nové organizace 



 72 

tréninku bylo proto nezbytné organizovat taková cvičení, která by co nejlépe odpovídala 

věkovým a vývojovým zvláštnostem dětí. To v praxi znamenalo: 

1. V prvních letech tréninku se zaměřit především na rozvoj individuálních dovedností dětí - 

na základní herní činnosti jednotlivce (bruslení, vedení kotouče, střelba, uvolnění s 

kotoučem v situaci 1 - 1, přihrávání a zpracování přihrávek, odebírání kotouče, obsazování 

hráče s kotoučem v situaci 1 - 1 ap.). K nácviku těchto dovedností byly preferovány 

tréninkové a drobné hry na malé ploše (např. minihokej na šíři pásma, "bago" v polovině 

pásma, neorganizovaný pohyb celé skupiny s kotoučem po ploše kruhu pro vhazování ap.). 

2. V pozdějších letech tréninku postupně rozvíjet herní dovednosti a týmovou souhru dětí 

formou průpravných a herních cvičení navozujících obranné a útočné herní situace, které 

byly nacvičovány s větším počtem hráčů. 

3. Průběžně rozvíjet a zdokonalovat obecnou i speciální obratnost dětí pro získání vysoké 

individuální dovednosti, ale i z důvodu profylaktické funkce (možných zranění z 

nepředvídaných a nekoordinovaných situací). 

4. Využívat času mimo trénink - konkrétně v ledním hokeji je možné např. provést rozcvičení 

a protažení mimo ledovou plochu a na ledě realizovat pouze vlastní cvičební program. 

Obdobně popis cvičení a vysvětlení jejich obsahu je možné provést v šatně a neztrácet čas 

na ledě. 

5. Provádět relativně složitá cvičení, při kterých se jednoduché diskrétní dovednosti spojují do 

vyšších celků tak, aby vytvářely sériové dovednosti, čímž vzroste jejich náročnost 

(přiměřeně k věku a dovednostem dětí). Příkladem může být zařazení několika přihrávek, 

dvě a více střelby, slalom mezi stojany apod. v jednom cvičení. Výsledkem je, že za stejný 

nebo jen o málo delší čas cvičení děti provedou několikanásobně vyšší počet opakování 

než při běžně užívaných jednoduchých cvičeních. Potvrzuje se tak, že složité sériové 

dovednosti dokonale procvičí obtížné situace a jednotlivé hráče v nich, což se pozitivně 

projevilo i v utkáních. 

6. Využití času při zotavení mezi cvičeními, při kterých je vhodné procvičovat některé 

energeticky a koordinačně nenáročné činnost během této doby. Většina těchto prvků bývá 

náročná na přesnost provedení, a proto vyžadují i vysoký počet opakování při nácviku, ale 

nezatěžuje hráče při nízké intenzitě provádění. Jako příklad je možno uvést během 

dvouminutového odpočinku po cvičení: přihrávky ve dvojicích, trojicích, uvolňování hráče 

s kotoučem, střelba do mantinelu a další. 
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5.1.5 DALŠÍ MOŽNOSTI PRO ZVÝŠENÍ RACIONALIZACE TRÉNINKOVÉHO PROCESU 

 

Činnost na malém prostoru 

Podmínkou pro dosažení vysoké efektivity tréninku je velký počet opakování 

základních dovedností, který je nezbytný pro osvojení dovedností daného sportu. V ledním 

hokeji to jsou např. herní činnosti jednotlivce. K dosažení těchto cílů může sloužit i využití 

dělení hřiště na malé plochy (např. v jednotlivých pásmech hřiště), které tak  vytváří 

předpoklady pro neustálé kontakty hráčů během tréninkových her a jejich reakcí na ně.  

Malé hřiště vznikne snadno rozdělením ledové plochy do menších částí, např. 6 hřišť 

rozdělením každé třetiny na polovinu. Při hře na malém prostoru dochází k neustálým 

kontaktům se soupeřem a vzhledem k této skutečnosti jsou děti nuceny: 

- bojovat o kotouč, protože ze všech míst je ke kotouči blízko 

- dostávat se do častého kontaktu s protihráčem, protože díky malé vzdálenosti jednotlivých 

hráčů mezi sebou, je každý hráč s kotoučem okamžitě obsazován protihráčem 

- ovládat kotouč na malém prostoru, protože jakékoliv puštění kotouče od hole, znamená 

být o kotouč připraven soupeřem, neustále reagovat na kotouč, spoluhráče, soupeře 

- individuálně se prosazovat v obraně i v útoku 

- méně kombinovat, protože pro větší spolupráci není dostatek prostoru, což dětem díky 

jejich věku, vyhovuje. 

Měření prokázalo, že při hře na malé ploše, jsou jednotliví hráči 4 x častěji v držení 

kotouče, než při hře na celé hřiště. Uvážíme-li, že při hře na celé hřiště stráví děti více jak 

polovinu doby mimo hru (na hráčské lavici), potom je možné říci, že při hře na malé ploše 

jsou děti zapojeny do vlastní hry 8 - 10 x více. Tím dochází ke dvěma důležitým okolnostem 

pro efektivitu tréninku. V součastnou chvíli jsou zapojeny ve hře všechny děti (nebo alespoň 

většina) a počet opakování dovedností opět narůstá. 

Přitom však nelze tréninkovou hru na celé hřiště z tréninkových programů zcela 

vyloučit. K jejímu zařazování je však třeba přistupovat postupně, tak jak budou vznikat 

věkové předpoklady pro nácvik složitějších herních činností. Množství času věnované hře na 

malé ploše v závislosti na počtu roků přípravy schematicky vyjadřuje obrázek č. 3. 
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Roky přípravy 

Obrázek č. 3  

Množství času věnované hře na malé ploše v závislosti na počtu roků přípravy 

 

Využití herního principu v přípravě  

Využití herního principu znamená tvořit trénink tak, aby veškerá činnost, nebo alespoň 

většina byla realizována formou hry. Velký význam herního principu je ve spontánnosti 

pohybu, kdy na děti není vyvíjen žádný tlak z hlediska výkonu či průběhu činnosti. To je 

žádoucí proto, že cvičení, ve kterých děti nemají emotivní prožitek, jsou pro ně nezáživná a 

velice rychle je přestanou bavit. Pokud si hrají jsou schopny pracovat dlouho bez větší únavy. 

Obdobně je tento přístup výhodný i v oblasti psychického tlaku, na který jsou děti velmi 

citlivé. Právě při herním principu je tento tlak trenéra minimalizován a děti se tedy mohou, 

bez větších obav z  hodnocení ze strany trenéra, rozhodovat a tato rozhodnutí realizovat. 

 Většinu činností jde řešit herní formou a pokud není možnost hru zařadit, např. u 

některých nácviků dovedností, je důležité tuto činnost prokládat hrou, třeba ve formě 

drobných honiček apod. Tato zásada získává na významu především v prvních letech 

organizovaného tréninkového procesu u nejmenších dětí. 

 

5.1.6 ZÁSADY VZTAHŮ DOSPĚLÝCH K DĚTEM V TRÉNINKOVÉM PROCESU 

Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, zásady formulované pro model přípravy se 

netýkaly jen technologické stránky tréninku, ale zabývaly se i obecnými otázkami sportovní 

výchovy dětí. Týkala se především vztahu dospělých k dětem, jejich přístupu k procesu 

tréninku. V celém experimentu byla snaha dodržovat tato pravidla chování dospělých 

(realizačního týmu) k dětem. 
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Dobrý vztah dospělých k dětem 

V souvislosti s věkem dětí bylo vhodné definovat i vztah dospělých ke svěřeným 

dětem v průběhu tréninku. Ten byl vytvořen na základě vzájemné důvěry, radostné atmosféry 

a možností volného vyjádření svého názoru. Velmi důležitá byla i motivační stránka tréninku. 

Snahou realizačního týmu bylo děti pozitivně motivovat, proto, aby mohla být naplněna 

potřeba dětí mít atmosféru pohody, kde se nebojí projevit se. Proto bylo nutné je pochválit, 

povzbudit při jejich úsilí. Samozřejmě stejně jako není možné děti jen negovat, stejně tak není 

možno je pouze chválit. Z tohoto důvody byl dán přibližný poměr odměn (pozitivních 

hodnocení) a kritik (negativní hodnocení), a to v poměru 3 – 4 : 1. Pokud byl chlapec 

kritizován, byla snaha tuto kritiku projevit tak, aby bylo nejprve řečeno něco pozitivního a 

teprve poté negativní hodnocení. Především při kritických hodnoceních bylo nutné vyhýbat se 

obecným frázím. Snahou bylo, aby veškerá hodnocení (ale především negativní) byla 

konkrétní (např. "byl jsi pozdě u branky, a proto si nemohl dorážet" ap.). 

 

Nutnost vyučovat  

Jednou z velkých chyb v praxi běžně užívaných "prakticistních" přístupů k přípravě 

dětí v ledním hokeji, je (jak již bylo uvedeno v kap. 3.2.3) používání stejných principů 

v tréninku dětí, jako v tréninku dospělých, tj. děti jsou především zatěžovány z hlediska 

dynamicko - energetické stránky cvičení. Naproti tomu sportovní příprava dětí 

v experimentální skupině byla založena na učení se novým dovednostem a nikoliv na 

dávkování zatížení. Proto byl stanoven požadavek, aby hlavní náplní práce asistenta byla 

především korekce chyb. Děti se v tréninku např. učily přešlapovat (bylo jim vysvětlováno, co 

dělají nohy, ramena, hlava, byly neustále opravovány a korigovány atd.) a nebyly na ně jen 

kladeny nároky na množství a rychlost ujetých kol. Důležitým předpokladem úspěchu bylo to, 

aby se děti učily tyto dovednosti ve správném pořadí a asistenti trenéra znali postupy nácviku 

pro jednotlivé dovednosti. 
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5.2 CHARAKTERISTIKA EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINY A KONTROLNÍCH 

SKUPIN 

5.2.1 EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA 

Nábor dětí a prvý rok přípravy 

Věkové kategorie, užívané v ledním hokeji jsou koncipovány po ročnících, přičemž 

hraniční datum je 1. září. Věkové rozmezí, ve kterém se pohybovaly děti, přicházející do 

náboru, byl od 5 do 8 let, přičemž věk sledovaných chlapců měl být 7 let.  

Jak již bylo řečeno,  příchod dětí do kmenového domácího klubu se každoročně  

realizovale pomocí náboru. Tyto nábory byly prováděny již mnoho let obdobným způsobem 

(viz 3.2.1).  

Jedním ze závažných a rozhodujících prvků budoucího úspěšného vývoje je určení 

vhodnosti či nevhodnosti nově příchozích adeptů pro lední hokej. Tento sport má oproti 

ostatním svá významná specifika. Netradiční forma pohybu - bruslení, jehož zvládnutí 

vyžaduje značné dovednosti (oproti jiným sportům, kde k pohybu slouží přirozená forma - 

např. běh), ovládání předmětu hry (kotouče) prostřednictvím hokejové hole. Opět většina 

sportů ovládá herní předmět podstatně jednodušší formou - přímo rukou, nohou. Velký 

význam hrají i dovednosti v oblasti herní participace. Obtíže při nácviku dovedností tvoří i 

vysoká rychlost pohybu kotouče. V neposlední řadě je množství dovedností ovlivněno i 

možností osobního kontaktu se soupeřem, který je často velmi tvrdý. S tím souvisí i povinnost 

nosit předepsanou výstroj a výzbroj, která svou hmotností a charakterem znesnadňuje činnost. 

Z předchozího odstavce je patrné, že nároků, podle kterých by bylo možné děti vybírat 

je značné množství, přičemž většina z nich je závislá na zvládnutí často složitých pohybových 

dovedností. Pokud by jako kritérium výběru bylo pouhé zvládnutí základní dovednosti např. 

přiměřené bruslení, nebylo by problémem příchozí děti velmi rychle výkonnostně rozdělit. 

Ovšem tato dovednost ve věku 5 - 7 let nic nevypovídá o tom, jaké předpoklady mají děti pro 

daný sport. Spíše je posuzováno, nakolik byli rodiče ochotni investovat do koupi bruslí a 

dětem umožnit učení bruslení. Proto vhodnější, za těchto okolností, je přijmout do 

tréninkového procesu všechny příchozí děti a základní výběr provést až po roce nebo ještě 

lépe po dvou letech přípravy. Platí tedy, že vybírat začátečníky pouze podle úrovně a kvality 

zvládnutí speciálních pohybových dovedností není dobrým krokem při výběru talentů pro 

dané sportovní odvětví. 



 77 

Průběh a výsledky náboru 

Jak již bylo uvedeno, náboru (do kterého jsou počítány i děti, které přišly až v průběhu 

sezóny) se zúčastnilo 88 dětí, přičemž všechny byly přijaty do vytvářeného družstva. 25 dětí 

již nikdy více nepřišlo, čímž se počet snížil rámcově na 63. Dalších 7 dětí přestalo docházet 

během krátké doby jednoho až dvou měsíců. Důvodem byly různé příčiny - určitá pohodlnost 

dětí či rodičů, časové zaneprázdnění rodičů, příliš velká vzdálenost mezi bydlištěm a 

tréninkovými prostory, jedno dítě odešlo ze zdravotních důvodů. Po těchto odchodech se tedy 

ustanovil relativně početně stabilní kádr 55 dětí, které více či méně pravidelně docházely na 

tréninky. Konkrétní hodnoty příchodů, odchodů a věkového rozložení dětí v průběhu prvého 

roku dokumentuje tabulka č. 5 

 

Tabulka č. 5 

Vývoj počtu dětí v prvém roce přípravy 

I. PŘÍCHOD DĚTÍ D) VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ 

 mladší kmenoví starší celkem 

Z předchozího ročníku 2 10  12 

Z náboru 15 40 2 57 

V průběhu sezóny 4 15  19 

II. Příchod celkem 21 65  88 

III. Odchod dětí v průběhu sezóny     

Zdravotní důvody  1  1 

Ztráta zájmu 10 15  25 

Jiné důvody 2 5  7 

IV. Odchody celkem 12 21  33 

V. Konečný počet dětí na konci 

prvého roku přípravy 
9 44 2 55 

Poznámka: kmenový věk je chápán jako věk dětí, který odpovídá věku dětí v experimentální 

skupině 

 

V souboru byly děti poměrně širokého věkového rozmezí:  

- ve věku 5 let byli pouze 2 chlapci 

- ve věku 6 let bylo 19 chlapců 

- ve věku 8 let a více byli 2 chlapci 
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- zbytek, tj. 65 chlapců tvořilo jádro budoucího družstva – tedy chlapci ve věku 7 let. 

Toto poměrně značné věkové rozmezí bylo dáno tím, že v prvním roce přípravy 

nebyla ještě přesně diferencována věková kategorie, respektive většina začátečníků byla 

zařazena do této skupiny bez ohledu na věk. 

 

Výchozí složení družstva z hlediska bruslařských dovedností 

Skupinu bylo možné rozdělit podle úrovně dovednosti bruslení do čtyřech podskupin. 

a) První podskupinu tvořily děti, které se již předchozí sezónu věnovaly pravidelnému 

tréninku (většinou s o rok starším družstvem). Těchto dětí, jejichž bruslení bylo již na 

poměrně vysoké úrovni, bylo dvanáct. 

b) Druhou podskupinu tvořily děti, které již uměly poměrně dobře bruslit, přestože se ještě 

nevěnovaly organizované výuce v ledním hokeji. Těchto dětí bylo okolo deseti. 

c) Děti zařazené do třetí podskupiny měly již určitou malou předchozí bruslařskou zkušenost, 

ale uměly bruslit velmi špatně. Počet dětí byl kolem třiceti. 

d) Ve čtvrté podskupině byly zbývající děti, které neměly žádné zkušenosti s bruslením. 

Na příkladu první podskupiny by bylo možné konkrétně dokumentovat případnou 

nevhodnost výběru podle úrovně zvládnutých dovedností - konkrétně bruslení. Z těchto 12 

dětí přestali během prvního půl roku přípravy docházet dva chlapci. Třetí ukončil činnost ze 

zdravotních důvodů (alergické astma) po prvním roce. Po stejně dlouhé době ukončil činnost 

z důvodů nezájmu o sport další chlapec. Pátý a šestý ukončili činnost v průběhu druhého roku 

z důvodu nízké výkonnosti. Sedmý přestoupil v polovině třetího roku do výkonnostně 

slabšího družstva. Zbývající tři zůstali v kádru družstva po celou sledovanou dobu přípravy. 

Přičemž jeden patří ke slabšímu průměru hráčů, druhý mezi špičku družstva a třetí byl herně 

nejlepší. 

 

Další roky přípravy 

Příprava v druhém roce byla zahájena především s kmenovými hráči (hráči, kteří odpovídali 

ročníku experimentální skupiny). Vyjímkou byli tři o rok mladší hráči, jejichž výkonnost byla 

na srovnatelné úrovni s družstvem. Ostatní děti, jejichž věk neodpovídal experimentální 

skupině, přešly do družstev svých věkových kategorií. Konkrétní údaje o počtech dětí v těchto 

letech přípravy dokumentuje tabulka č. 6. 
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Tabulka č. 6 

Vývoj počtu dětí ve druhém až šestém roce přípravy 

 2. ROK 3. ROK 4. ROK 5. ROK 6. ROK 

VI. Počáteční stav sezóny 55 39 32 27 27 

VII. Příchody během sezóny 1 1 - - - 

Odchody během sezóny 

Zdravotní problémy 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Vzdálenost bydliště 3 - - - - 

Ztráta zájmu 10 4 - - - 

Nedostatečná výkonnost 2 1 1 - - 

Přechod do jiné věkové kategorie - 1 2 - - 

Přestup do jiného klubu - 1 2 - - 

Odchody celkem 17 8 5 - - 

VIII. Konečný stav sezóny 39 32 27 27 27 

 

Třetí rok přípravy byl charakterizován přechodem 27 vybraných dětí do sportovní 

třídy. Dva původně vybrané hráče jejich rodiče odmítli do této třídy převést. Ze zbylých dětí, 

které nebyly vybrány, nebo které z důvodu odkladu začátku školní docházky nemohly danou 

třídu navštěvovat, některé postupem doby přestaly docházet na tréninky (které byly 2 x týdně 

i v dopoledních hodinách) a z družstva odešly. Celkový počet členů družstva tak poklesl na 32 

hráčů. 

Na začátku čtvrtého roku byl výběr do sportovní třídy dále upřesněn, přičemž děti, 

které byly ohodnoceny jako méně talentované (2) byly vyřazeny ze sportovní třídy a přešly do 

jiných družstev. Jeden chlapec, který původně nebyl zařazen do sportovní třídy, do ní byl 

přijat. V družstvu zůstali pouze ti, jejichž možnosti výkonnostního růstu měly dobrou 

perspektivu. Tím se počet dětí ustálil na další roky přípravy na počtu 27 hráčů. 
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5.2.2 KONTROLNÍ SKUPINA K1 

 V rovině longitudinálního výzkumu byla stanovena kontrolní skupina K1, kterou 

tvořila vybraná žákovská družstva pražských a českých klubů (viz 4.3.2). Většina těchto 

družstev absolvovala shodné soutěže spolu s experimentální skupinou („Sparťanská liga“ 4. a 

5. tříd, Pražský přebor mladších žáků a Žákovská ligy 7. tříd). Stáří jejích členů se shodovalo 

s kontrolní skupinou (všechny děti byly shodného ročníku narození). Tato družstva měla 

množství podobných znaků, které jsou na příkladu pražských družstev přehledně uvedené 

v tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7 

Znaky vybraných družstev kontrolní skupiny K1 
 Tým 1 Tým 2 Tým 3 Tým 4 

Renomovaný tým Ano Ano Ne Ne 
Přibližný počet dětí v náboru 70 - 80 90 - 120 
Trenérské licence trenérů A - B B B - C B - C 
Sportovní třída Ano 
Počet TJ  týdně 4 4 3 3 
Počet asistentů v prvých třech 

letech 
1 - 2 

Počet asistentů v dalších letech 1 - 2 1 
Příchod dětí v pozdějších letech 

z jiných týmů 
Ano Ano Ne Ne 

 

Vzhledem ke stejnému stáří dětí z kontrolní skupiny K1 a experimentální skupiny 

docházelo k pravidelnému střetávání všech příslušných družstev a to:  

- několikrát v roce v rámci dlouhodobých soutěží 

- několik let po sobě v rámci výše (kapitola 3.4) uvedených soutěží. 

Tím bylo možné jednak průběžně, ale i dlouhodobě sledovat a vzájemně porovnávat růst 

výkonnosti všech dotyčných družstev.  
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5.2.3 KONTROLNÍ SKUPINA K2 

 Kontrolní skupinu K2 tvořila v transverzální rovině jednotlivá družstva mateřského 

oddílu ročníku narození o 4 roky starších až o 2 roky mladších (viz 4.3.2). Podrobnější popis 

těchto družstev uvádí tabulka č. 8. 

Tabulka č. 8 

Porovnání jednotlivých družstev kontrolní skupiny K2 

 
Ročník  

- 4 roky 

Ročník  

- 3 roky 

Ročník  

- 2 roky 

Ročník  

- 1 rok 

Ročník  

+ 1 rok 

Ročník  

+ 2 roky 

Zjištěné znaky nižší efektivity 

tréninku 
Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Shodný průběh náboru 

s experimentální skupinou 
Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Počet dětí v náboru (přibližný 

počet) 
100 130 120 110 80 90 

Počet asistentů v prvých 3 

letech přípravy  
2 1 2 2 1 1 

Počet asistentů v dalších 3 

letech přípravy  
1 1 1 1 1 1 

Trenérská licence B B B C B C 

Sportovní třída Ano Ne Ano Ano Ano Ano 
Postup do Žákovské ligy 

zajištěný vlastní výkonností  
Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Shodné týdenní dotace 

tréninkových hodin 
Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Shodné soutěže (v 3. – 6. třídě) 

s experimentální skupinou 
Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

  

Jak vyplývá z tabulky, měla všechna družstva uvedené znaky velmi podobné. U všech 

týmů byly nalezeny i shodné znaky nižší efektivity tréninkové práce. Také průběh náboru byl 

u všech skupin stejný. Počet dětí v náboru se sice postupně během let mírně snižoval,  ale 

přesto lze říci, že tyto rozdíly nebyly výrazné a neovlivnily výběr. Z hlediska počtu asistentů 

je zde vidět poměrně vysoká shoda u všech družstev a to v obou obdobích (první 3 a druhé 3 

roky). Obdobná je i úroveň odborného vzdělání jednotlivých trenérů. Většinou měli licenci B 

a ve dvou případech C (tj. nejnižší).  

Kromě jednoho ročníku (děti o 3 roky starší) byla všechna družstva zařazena do 

sportovní třídy a absolvovala od 3. do 6. třídy shodné soutěže. Určitá disproporce mezi 
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družstvy byla shledána z hlediska postupu do Žákovské ligy 7. tříd. Naopak naprosto shodné 

byly týdenní dotace tréninkových hodin u všech družstev. 

 Výsledky popisu potvrzují tezi o vzájemné homogenitě jednotlivých žákovských 

družstev kontrolní skupiny K2 (viz 3.3).   




