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6 VÝSLEDKY A DISKUSE VÝZKUMU 

 Při realizaci experimentálního modelu bylo nutné zhodnotit jeho praktické uplatnění. 

To vycházelo z úkolů práce a zabývalo se třemi základními okruhy problémů: 

1) možností praktické realizace na experimentálním družstvu dětí 

2) zhodnocení možností zvýšení efektivity a racionalizace tréninkového procesu u 

experimentálního družstva 

3) úrovní herní výkonnosti experimentálního družstva. 

Kromě těchto specifických oblastí byl také hodnocen vliv přípravy na přirozený vývoj 

dětí v experimentálním družstvu, který byl stanoven na základě somatického, motorického a 

funkčního vývoje, psychického a sociálního vývoje.  

 

6.1 VLIV PŘÍPRAVY NA PŘIROZENÝ VÝVOJ DĚTÍ 

6.1.1 VÝVOJ TĚLESNÉ VÝŠKY A HMOTNOSTI A VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO SYSTÉMU 

 

Vývoj tělesné výšky a hmotnosti 

 Sledování tělesné výšky a hmotnosti bylo prováděno vždy na začátku přípravného 

období (začátek dubna). Naměřené hodnoty byly porovnány s údaji populace (Bláha a kol. 

1986) a jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

 

Tabulka č. 9 

Porovnání vývoje výšky a hmotnosti u experimentální skupiny a populace 

 Vývoj tělesné výšky (cm) Vývoj tělesné hmotnosti (kg) 

 Experimentální 

skupina 
Populace  

Experimentální 

skupina 
Populace 

Věk dětí Průměr Sm. odch. Průměr Sm. odch. Průměr Sm. odch. Průměr Sm. odch. 

7 127.95 6.7 126.8 6.2 23.9 4.7 25.1 4.7 

8 134.12 6.6 132.4 5.6 27 4.9 28.2 4.4 

9 137.32 6.9 136.6 5.8 29.1 5.7 31.7 5.9 

10 144.32 7.8 142.6 6.5 32.9 6.3 34.7 6.9 

11 149.27 8.7 147.6 7.7 37.8 6.6 39.3 8.4 

12 154.34 9.1 153.9 7.7 42.1 7.9 43.6 8.4 

13 161.21 10.9 160.3 8.2 47.4 9.8 49 9.4 
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 Z tabulky vyplývá, že experimentální skupina měla již od začátku sledovaného období 

(7 let) vyšší tělesnou výšku o 1,5 – 2 cm. Tento rozdíl se v průběhu doby udržoval na 

relativně stabilní úrovni, přičemž na konci sledování byla cca 1 cm. Směrodatná odchylka 

byla na počátku sledovaného období o 0,5 vyšší u experimentální skupiny a na konci  o cca 

1,5 vyšší. Tento rozdíl bylo možné pravděpodobně vysvětlit většími soubory populace, které 

tak umožňují eliminovat případné výraznější vychýlení probanda. 

 Obdobné výsledky byly nalezeny při sledování změn tělesné hmotnosti. Relativně 

stabilní rozdíl 1 – 2 kg v neprospěch experimentální skupiny se udržoval celou dobu 

sledování. Směrodatná odchylka byla u experimentální skupiny i normální populace přibližně 

shodná, kolem 10 roku měla normální populace hodnotu o něco vyšší (nejvíce o 1,8) a 

v posledním roce naopak u experimentální skupiny dosahovala vyšších hodnot o 0,4. 

Na základě uvedených hodnot bylo možné říci, že dlouhodobé působení 

experimentálního modelu přípravy se neprojevilo negativně ani na vývoji tělesné výšky, ani 

na hmotnosti dětí. K obdobným výsledkům ve svém výzkumu v této oblasti došel např. 

Baxter – Jones et al. (1995). 

  

Vyšetření pohybového systému 

V rámci výzkumu bylo provedeno vyšetření pohybového systému, které zahrnovalo 

anamnézu (5 otázek) a aktivní vyšetření (18 položek). Výsledky byly zapisovány do 

protokolu. Na fyzikálním vyšetření se podíleli dva lékaři, kteří používali stejné metodiky.  

Vyšetření bylo provedeno ve 12. letech věku dětí. Jako kontrolní skupina byli 

posouzeni žáci 6. tříd (n = 40), kteří byli rozděleni do dvou skupin. V  prvé (n = 13) a druhé 

(n = 17) skupině byli žáci nepravidelně provozující různé formy pohybových aktivit, případně 

pravidelně trénující maximálně však 2 x týdně cca 1 h. Většina žáků však měla pouze 

nepravidelnou pohybovou aktivitu. Rozdělení do prvé a druhé skupiny bylo uskutečněno na 

základě vyhodnocení dotazníků celotýdenního záznamu pohybových činností (Pauer 1981), tj. 

podle průměrné intenzity pohybové aktivity, která u prvé skupiny přesahovala hodnotu 170 % 

nál. BM, u druhé skupiny byly hodnoty pod 170 %. První skupina byla označena jako 

normomobilní (I) a druhá hypomobilní (II). 

Nejdůležitější výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10 

Vyšetření pohybového systému 

Parametr Experiment. sk.      Sk. normomobilní (I)    Sk. Hypomobilní (II) 

(n = 24)  (n = 13)  (n = 17) 

n %  n %  n % 

zlomeniny v anamnéze  8 37,5    5 38,5   7 43,75 

bolesti zad v anamnéze  6 25,0    6 46,1   7 43,75 

hypermobi1ita   1 4,2    0    1 6,25 

svalová dysbalance   3 12,5    4 30,8   12 75,0 

zkrácení hemstringů  14 58,3   10 77,0   10 62,5 

paravertebrální kontrakt.  14 58,3   10 77,0   14 87,5 

vadné držení těla   4 16,6    4 30,8   9 56,25 

skolióza kompenzovaná 11 45,8    5 38,5   7 43,75 

asymetrie SI kl. v předkl.   8 37,5    5 38,5   6  77,5 

SI kl.- sakroiliakální kloub 

 

 

Prevalence zlomenin byla ve všech skupinách přibližně stejná. Svědčí to o tom, že 

míra tělesné aktivity není v přímé souvislosti s dětskými úrazy. Těžší úraz než zlomenina 

nebyla zaznamenána. Kromě zlomenin byly ojediněle v anamnéze zachyceny například 

distorze a jednou hemarthros kolenního kloubu. Při objektivním vyšetření nebyly nelezeny ani 

v jenom případě omezení pohybu v periferních kloubech, ani omezení rozsahu pohybu v 

některém za segmentů páteře. Hypermobilita byla diagnostikována ve dvou případech. 

Prevalence bolestí zad byla výrazně vyšší v I. a II. skupině. V těchto souborech byla 

také častěji nalezena svalová dysbalance, paravertebrální kontraktury a vadné držení těla. 

Chlapci, kteří měli v anamnéze bolest v zádech, ji vesměs lokalizovali do bederní oblasti a její 

výskyt spojovali většinou s větší fyzickou námahou. Jen ojediněle se bolest projevila v 

hrudním segmentu páteře nebo byla vázaná na delší sezení nebo stání. Ve všech případech se 

jednalo pouze o epizody bolesti mírné intenzity. 

Zkrácení hemstringů a lehká skolióza hrudní páteře byly přibližně stejně zastoupeny 

ve všech skupinách. Vždy se jednalo o kompenzovanou skoliózu. Protože u všech 

vyšetřených probandů nebyla omezena pohyblivost páteře, lze zkrácení hemstringů považovat 

za hlavní příčinu toho, že někteří chlapci měli zkrácenou Thomayerovu distanci při 
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předklonu. Průměrné hodnoty tohoto parametru v jednotlivých skupinách se od sebe nelišily a 

pohybovaly se od 0 do 3 cm. 

Relativně velmi častý byl nález asymetrie sakroiliakálních (SI) kloubů při předklonu. 

Přitom výrazně nejčastěší byl tento příznak ve II. skupině. Asymetrie SI kloubů doplňuje 

obraz funkčních poruch osového skeletu a svalstva. Ty jsou zřejmě v daném věku hlavní 

příčinou epizodických bolestivých stavů páteře.  

Z výsledků vyplývá, že míra tělesné aktivity a tělesné zdatnosti může do určité míry 

ovlivnit funkční stav pohybového systému, zejména páteře již ve věku 11 let. Odchylky od 

normy v některých parametrech byly nalezeny častěji u chlapců, jejichž tělesná aktivita byla 

průměrná nebo nižší. Zároveň z výsledků nelze usuzovat, že by vyšší tělesná aktivita vedla ke 

zvýšení frekvence některých úrazů. 

 Na základě zjištěného bylo tedy hodnoceno, že experimentální skupina se od 

normální populace neliší a pokud dochází k určitým odchylkám, jedná se spíše o positivní 

nálezy. Proto je možné konstatovat, že  dlouhodobý trénink pomocí experimentálního 

modelu přípravy neovlivnil negativně vývoj dětí v oblasti pohybového systému. 
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6.1.2 MOTORICKÝ A FUNKČNÍ VÝVOJ 

Experimentální skupina byla každoročně na začátku a konci přípravného období 

otestována baterií motorických testů na zjištění úrovně rozvoje základních pohybových 

schopností, a z jejich výsledků byla odvozena úroveň rozvoje pohybových schopností. 

Dosažené výsledky byly porovnány s normální populací, tak, jak je uvádí různí autoři. 

Bylo zjištěno, že v dostupné literatuře sice existují údaje o výkonnosti dětí určitého 

věku, ale ve všech případech se jednalo o soubory dětí, vybraných podle jednotlivých ročníků 

narození. Nikde nebyl nalezen soubor týchž dětí, měřený 7 let po sobě. Proto byly, z důvodu 

nedostupnosti pramenů, zvoleny ty údaje, které jsou v literatuře k dispozici, i když je zřejmé, 

že použitá srovnání neodpovídají zcela potřebám (Dovalil 1988, Kovář 1993, Pávek 1977, 

Svoboda 1987). Bylo vybráno pět testů, ke kterým existují alespoň dva srovnávací soubory. 

Do kontrolní skupiny byly zahrnuty i děti, které původně byly členy družstva, ale nebyly 

vybrány do sportovní třídy. 

Těmito testy byly: běh na 50 m, skok daleký z místa, člunkový běh 4 x 10 metrů, běh 

po dobu 12 min., opakovaně leh – sed po dobu 2 min. Všechny testy byly prováděny podle 

literatury (Měkota – Blahuš 1983) a byly prováděny ve stejném prostředí. Při testování byla 

průměrná účast v jednotlivých letech cca 85 %. Z toho vyplývá, že většině chlapců ze souboru 

chybělo alespoň jedno pozorování v průběhu sledování. Proto bylo přikročeno u každého 

jednotlivce k vyrovnání hodnot pomocí lineární regresní funkce a k následnému dosazení 

vyrovnaných hodnot do jednotlivých let. Tento postup byl vhodný i pro odstranění 

subjektivních vlivů měření. Hodnoty popisné statistiky jsou uvedeny v tabulce č. 11. 
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Tabulka č. 11 

Hodnoty popisné statistiky u jednotlivých motorických testů 

 Běh 50 metrů  Člun. běh 4 x 10 m 
Skok daleký z 

místa 
12 min. běh Leh sed za 2 min 

 Průměr 

(s) 

sm. 

odch. 

Průměr 

(s) 

sm. 

odch. 

Průměr 

(cm) 

sm. 

odch. 

Průměr 

(m) 

sm. 

odch. 

Průměr 

(n) 

sm. 

odch. 

7 let 9,85 0,5 12,50 0,6 125,46 12,1 2083,7 233,6 37,0 13,6 

8 let 9,57 0,5 12,21 0,5 137,19 11,3 2176,2 204,6 47,8 11,2 

9 let 9,30 0,4 11,92 0,5 148,92 11,3 2268,7 179,1 58,7 9,5 

10 let 9,03 0,4 11,62 0,4 160,65 12,0 2361,1 159,0 69,5 8,9 

11 let 8,75 0,4 11,33 0,4 172,38 13,3 2453,6 146,3 80,4 9,5 

12 let 8,48 0,4 11,04 0,4 184,10 15,1 2546,1 143,1 91,2 11,2 

13 let 8,20 0,4 10,74 0,4 195,83 17,3 2638,6 149,9 102,1 13,5 

 

V rozmezí 11 až 13 let byla prováděna u experimentální skupiny funkční vyšetření. 

Jednalo se o zátěž na bicyklovém ergometru do vita maxima, kde na přístroji Jäger oxyscreen 

byly analyzovány vdechované a vydechované plyny pro zjištění některých fyziologických 

hodnot. Jednalo se především o: W170 .kg-1,  VO2 max .kg-1, W max .kg-1 .  

 

Výsledky motorických testů 

Ze srovnání jednotlivých údajů vyplývá, že za sledované období došlo v testu běh na 

50 m ke zlepšení o 20 %, v testu člunkový běh 4 x 10 m o 16,5 %, test běh 12 min o 26,5 %, 

v testu skok daleký z místa o 56 %,  a u testu leh sed za dvě min o 26,7 %. Hodnota 

směrodatné odchylky u testu  běh na 50 m klesá, u 4 x 10 m klesá, u skoku z místa stagnuje, u 

12 min. běhu klesá, u sed leh vzrůstá. Pro jednotlivé disciplíny byly sestaveny korelační 

matice. Koeficienty korelace v těchto maticích  ve všech disciplínách v průběhu jednotlivých 

let vzrůstají, vnitřní konzistence testu vyjádřená Crombachovým koeficientem alfa je vysoká 

a pohybuje se v rozmezí od 0,90 u testu leh – sed až po 0,97 u testu běh na 50 m. 

Aby bylo možné provést stanovení vývoje skupiny, bylo provedeno srovnání růstu její 

výkonnostní úrovně s ostatní populací tak, jak jí uvádějí jednotliví autoři. Dále bylo 

provedeno (alespoň částečné) srovnání (první tři roky) s dětmi, které nebyly později vybrány 

do sportovní třídy. Kromě toho bylo v rámci výzkumu testováno i 60 žáků 6. tříd, kteří byli 

zahrnuti do srovnávací skupiny (v dalším textu uváděni jako „výzkum Perič“). 
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Běh na 50 metrů (obrázek č. 4). V 7 letech byla značná diference mezi experimentální 

skupinou a ostatní populací. Ta se pohybovala od 0,5 – 0,7 sec. Během dvou let se mírně 

tento rozdíl snížil, poté se však udržoval na téměř konstantní úrovni 0,3 sec. Hodnoty uváděné 

Pávkem a Dovalilem jsou téměř rovnoběžné s hodnotami experimentální skupiny, určitá 

oscilace hodnot byla vidět u měřeni Svobody. U hokejistů nevybraných do sportovní třídy se 

odchylovala výrazněji hodnota v 7 letech. Poté se již ostatní hodnoty přibližovaly populaci. 

Skupina výzkumu Periče výrazně zaostávala za experimentální skupinou - o 0,8 sec. 

 4 x 10 metrů člunkový běh (obrázek č. 5). Na začátku sledování se ustálil rozdíl mezi 

experimentální skupinou a populací. Tento rozdíl je cca 2 s. V průběhu let je tento rozdíl 

téměř konstantní, stejně tak v závěru sledování. U hokejistů nevybraných do sportovní třídy 

jsou dosažené průměrné hodnoty přibližně o 1 sec horší než u experimentální skupiny, ale cca 

o 1 sec lepší než populace. Skupina výzkumu Periče výrazně zaostává za experimentální 

skupinou o 0,8 sec. 

Skok daleký z místa (obrázek č. 6). Hodnoty Dovalila a Kováře na počátku sledování 

vykazovaly obdobné, nebo mírně lepší výsledky. V průběhu let se tyto rozdíly vyrovnávaly. V 

závěru měla experimentální skupina lepší výsledky o cca 10 cm. Z toho vyplýval strmější růst 

výkonnosti. U hodnot Svobody byla mírná oscilace. U hokejistů nevybraných do sportovní 

třídy byla výkonnost nižší o 3 - 5 cm oproti. Skupina výzkumu Periče zaostávala výrazně o 

cca 30 cm. 

12 min běh (obrázek č. 7). V celém intervalu bylo vidět zaostávání všech kontrolních skupin 

o 250 - 350 metrů za skupinou experimentální.  

Leh - sed za 2 min. (obrázek č. 8). Na počátku sledování byl rozdíl mezi skupinami cca 10 

provedení. Tento se v průběhu pravidelně a výrazně zvyšoval až do konečného rozdílu 50 

provedení. 
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  Obrázek č. 4       Obrázek č. 5 

 Výsledky vývoje testu běh na 50 m   Výsledky vývoje testu běhu 4 x 10 m 

 

  Obrázek č. 6       Obrázek č. 7 

Výsledky vývoje testu skok dalekého z místa        Výsledky vývoje testu běh na 12 minut 

 

Obrázek č. 8 

Výsledky vývoje testu sed – leh za dvě minuty 
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Funkční vyšetření 

Výsledky, získané ze základních ukazatelů funkčních zkoušek experimentální skupiny, 

byly v porovnání s  populací (Seliger 1975) odlišné v hodnotách, ale podobné v průběhu. 

Pouze u měření v 11 letech došlo k výraznému odchýlení, kdy hodnoty sledovaných ukazatelů 

byly vyšší než v dalších letech. Jedná se především o W170 .kg-1 a VO2max.kg-1. U testu 

Wmax.kg-1 zůstaly hodnoty obdobné jako u normální populace (s ohledem na absolutní posun 

hodnot). Konkrétní hodnoty uvedených testů a jejich porovnání s normovanými hodnotami 

jsou uvedeny v tabulce č. 12. 

 

Tabulka č. 12 

Porovnání vývoje funkčních parametrů u sledované skupiny a populace 

  věk W170 .kg-1 (W) VO2 max.kg-1 (ml.min-1)    W max .kg-1  (W) 

 dětí hok. nor. hok. nor.  hok. nor. 

 11 3,2 2,2 58,9 50,9 5,1 4,4 

 12 2,6 2,4 55,5 50,1 5,1 4,4 

 13 2,7 2,5 56,8 49,5 4,6 4,3 

 

K dosaženým výsledkům motorických testů a funkčních vyšetření 

 Z pohledu teorie sportovní přípravy dětí je možné konstatovat, že příprava 

experimentálního družstva byla spíše všestranného charakteru, čímž nedošlo u většiny 

pohybových schopností a funkčních parametrů k relativnímu nárůstu výkonnosti oproti 

populaci. Zjištěné výsledky říkají, že vliv cílené dlouhodobé přípravy na rozvoj pohybových 

schopností a funkčních parametrů u experimentální skupiny měl nižší efekt téměř ve všech 

oblastech (snad jen s vyjímkou silových schopností).   

 Při posuzování rozdílů mezi dětmi, z experimentální skupiny a mezi dětmi 

nevybranými do sportovní třídy bylo zjištěno, že ačkoliv děti byly vybírány podle hokejových 

dovedností, došlo k diferenciaci i v úrovni rozvoje pohybových schopnosti, přičemž 

nevybrané děti byly na úrovni normální populace. Nelze ovšem potvrdit hypotézu, že úroveň 

rozvoje pohybových schopností pozitivně koreluje s výkonností hokejovou. 

Na základě tohoto zjištění je možné konstatovat, že dosažená úroveň herní výkonnosti 

experimentální skupiny (která bude dokumentována dále v kapitole 6.4) nebyla získána 

v souvislosti s extrémním rozvojem pohybových schopností či předčasnou akcelerací 

jednotlivých členů skupiny. Obdobné závěry je možné vyvodit v souvislosti s výsledky 
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funkčních vyšetření a jejich porovnání s populací. Přestože v této oblasti bylo malé množství 

výsledků (pouze 3 roky), vysoká podobnost s motorickými testy umožňuje vyslovit tento 

závěr. 

 

6.1.3 PSYCHICKÉ CHARAKTERISTIKY A SOCIÁLNÍ VZTAHY ČLENŮ SKUPINY 

Osobnostní charakteristiky 

Osobnostní charakteristiky experimentální skupiny byly zjišťovány pomocí dotazníku 

HSPQ. 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). 

Zjištěné změny byly srovnávány mezi sebou v jednotlivých letech. Pro stanovaní 

signifikantnosti rozdílů v jednotlivých položkách při retestu byl užit t-test.  

 

Výsledky: 

Při posouzení výsledků všech dětí dohromady s normovanými výsledky bylo zjištěno 

u prvního testování, že v položce F (nadšenost - sklíčenost) se odlišují (sten 4,42) od 

průměrných hodnot (sten 5 - 6). Tato položka značí, že děti jsou více bezstarostné, upřímné, 

projevující své city, přizpůsobující se okolí. Tito jedinci pravděpodobně vyrůstali v prostředí 

volnějším, méně trestajícím a spíše optimisticky laděném. Obecně lze tento rys hodnotit jako: 

„Přizpůsobení se starostem“. U druhého testování byl nalezen rozdíl (sten 4,27) v položce Q2 

(soběstačnost – závislost). Tento faktor je hodnocen jako sebevědomá, vynalézavá 

soběstačnost se zjevným přezíráním „davu“, což bývá někdy mylně pokládáno za plachost 

uzavřenost, či jiné formy extroverze (Balcar 1986).  

Konkrétní hodnoty jednotlivých položek u obou testů jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

 

Tabulka  č. 13 

Porovnání průměrných hodnot (sten) jednotlivých položek u testu a retestu 

  A B C D E F G H I J O Q2 Q3 Q4 

11 let prům. 5,77 5,42 5,88 6,35 5,38 4,42 6,50 5,27 5,85 5,65 6,04 5,46 5,65 6,04 

 sm.odch. 1,87 1,74 1,93 1,57 2,08 1,50 1,45 2,09 1,70 2,20 1,81 1,76 2,29 1,70 

13 let prům. 6,88 5,92 6,08 6,15 5,65 6,58 6,88 6,12 5,88 5,12 6,35 4,27 6,00 6,27 

 sm.odch. 1,85 1,86 2,15 2,25 1,47 2,17 1,50 2,01 1,93 1,74 1,54 2,31 1,71 2,09 
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V závislosti na věku byly dosaženy signifikantní rozdíly u položek  A 

(bezprostřednost - uzavřenost) a F (nadšení - sklíčenost) u prvního retestu  (13 let).  

Konkrétní hodnoty uvádí tabulka č. 14.  

 

Tabulka č. 14 

Aritmetické průměry (sten) odlišujících se faktorů v závislosti na věku 

 

       A  F   

   test 11 let   5,77  4,42 

  test 13 let 6,88 6,58 

 

V tomto období se osobnost mladého jedince teprve utváří a podléhá nejen vnitřním, ale i 

vnějším vlivům. Jedinec se přizpůsobuje především požadavkům a normám těch skupin, které 

na něj působí intenzivně a těm, které on preferuje. Takovou skupinou je i sportovní družstvo, 

které mívá v hierarchii hodnot i postavení nejvyšší místo. 

U poloviny dětí došlo k významnějším posunům u některých faktorů. Tato změna mohla být 

způsobena nejen ontogenetickými příčinami, tlakem skupiny, ale i aktuální schopností 

soustředit se a v neposlední řadě i zájmem o vyplňování rozsáhlého dotazníku.  

Lze předpokládat, že důležitost obou faktorů, pokud výsledek dotazníku byl vnímán jako 

možnost ovlivnění postavení hokejisty, při druhém měření stouply. Přičemž je možné 

uvažovat i ten předpoklad, že trénink prováděný 3 – 4 x týdně mohl působit na některé faktory 

vytvářející osobnost. 

Naměřená skóre vypovídají o částečné rozkolísanosti u faktorů nervové lability a sebedůvěry. 

To odpovídá věku dětí v souhlase s ontogenetickým vývojem a stejnou situací u normální 

populace. 

V průběhu dvou let se u členů skupiny v průměru výrazněji zvýšilo celkové kladné 

optimistické ladění, důvěřivost, přátelskost, sdílnost a snížila se uzavřenost. S tím 

koresponduje i zvýšená ochota ke spolupráci, přizpůsobivost, vyšší je potřeba nových 

vzrušivých situací, chuť riskovat, ale na druhé straně i vyšší vědomí zodpovědnosti. 

 Při celkovém hodnocení jednotlivých položek bylo možné říci, že nevybočují 

z průměru české populace (na kterou byly stanoveny normy). Drobné změny, ke kterým došlo 

během dvou let, po kterých byl tento test opakován bylo možné přičíst spíše biologickému 

vyzrávání, než vlivu sportovní přípravy. Tomuto předpokladu odpovídá i skutečnost, že 

většina změn se odehrála v pásmu průměrných hodnot. Proto můžeme konstatovat, že 
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dlouhodobá příprava neměla negativní vliv na jednotlivé osobnostní faktory sledované 

skupiny. 

 

Stanovení inteligence členů skupiny 

 Inteligence jednotlivých dětí byla posuzována ve 4. roce přípravy prostřednictvím  

testu Ravenovy progresivní matice. V tomto testu jsou doplňovány segmenty matice na 

základě posloupnosti, kterou je nutno nalézt. Test je rozdělen na 5 částí (A – E), jejichž 

náročnost se zvyšuje a je časově omezen 60 minutami. Výsledky jednotlivých částí jsou 

sečteny, převedeny na standardizované hodnoty v závislosti na věku dětí a na jejich základě je 

vyhodnocen inteligenční kvocient. 

Základní popisné charakteristiky výsledků v jednotlivých částech a celkově jsou uvedeny  

v tabulce č. 15. 

 

Tabulka č. 15 

Průměrné hodnoty jednotlivých částí inteligenčního testu 

 A B C D E Celkový součet Počet IQ bodů 

Průměr 11,2 9,8 7,8 8,76 4,08 41,56 104,12 

Sm. odch.  1,2 2,3 2,6 2,7 2,2 8,66 15,25 

Minimum 7 3 0 1 0 17 72 

Maximum 12 12 11 12 9 52 129 

 

 Při posouzení tabulky bylo vidět, že průměrná hodnota IQ je přibližně 104.12, což je 

více, než je průměr populace. Na druhou stranu bylo však třeba říci, že nejnižší dosažené 

hodnoty jsou kolem 72. Při těchto posouzeních bylo ovšem třeba brát v úvahu menší zájem 

těchto dětí na vyplňování tohoto testu. To se také projevilo při rychlosti vyplnění. Chlapci 

s s nejnižším naměřeným IQ měli nejkratší čas odevzdání (kolem 35 – 40 min.). Proto je 

pravděpodobné, že výsledky mohou být negativně ovlivněné. 

 Při vyhodnocení inteligenčních testů bylo provedeno také srovnání Ravenových 

progresivních matic s výsledky faktoru B v testu HSPQ (faktor B – krystalická inteligence) 

prostřednictvím korelačního koeficientu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 16. 
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Tabulka č. 16  

Korelační koeficient porovnání Ravenových progresivních matic a faktoru B v testu 

HSPQ 

 Ravenovy m. – HSPQ 1 HSPQ 1 - HSPQ 2 Ravenovy m. - HSPQ 2 

Korelační koeficient 0.600 0.508 0.507 

 

Všechny tři korelační koeficienty se významně liší od nuly na hladině 0.05 (0.413). 

Proto můžeme říci, že existuje střední závislost mezi těmito testy a výsledky, které byly 

zjištěny a navzájem se potvrzují. Z toho vyplývá, že úroveň inteligence jednotlivých členů 

skupiny byla obdobná jako u normální populace a tudíž dosažené výsledky nebyly projevem 

vyjímečnosti jednotlivých hráčů, ale odrazem modelu přípravy. 

 

 Výše uvedené výsledky této kapitoly potvrdily, že vliv přípravy podle experimentálního 

modelu byl na tyto oblasti positivní a podpořil zdravý vývoj dětí v experimentální skupině.  

Obdobně z výsledků sledování těchto oblastí vyplývá, že  kvalita herní výkonnosti, byla 

dosažena prostřednictvím efektivnější přípravy a nikoliv na úkor rané specializace či 

nadměrného zatěžování dětí. 

 

Sociální vztahy ve skupině 

 Při hodnocení sociálních vztahů v družstvu byl v 5. roce přípravy použit nestandardní 

sociometrický dotazník. Ten obsahoval 24 (většinou otevřených) otázek, které zjišťovaly 

anonymní odpovědi v 5 okruzích. První okruh se týkal posouzení výkonnostní úrovně dětí v 

družstvu, druhý sledoval oblast vztahů v družstvu, třetí vztahy dětí a realizačního týmu, čtvrtý 

osob, které mohou zvýšit či snížit motivaci v družstvu a pátý se dotazoval na problematiku 

tréninku a možnosti zvýšení výkonnosti družstva a jeho jednotlivých členů. V souvislosti s 

výzkumem budou uvedeny pouze výsledky z druhé až čtvrté oblasti. 
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Oblast vztahů ve skupině 

Je v družstvu dobrá atmosféra? 

   - 26 x ano, 0 ne 

Kdo dělá v mužstvu dobrou atmosféru? 

- trenér 11 x, asistent trenéra 6 x, druhý asistent 2x (další členové 

realizačního týmu nebyli jmenováni), celé družstvo 2 x, jmenováno 

dalších 17 hráčů 

Kdo kazí atmosféru v družstvu? 

- 3 x odpovězeno nikdo, dále uvedených 18 jmen (nejvíce 18 x jeden 

hráč) 

Komu by jste se svěřili s osobním problémem? 

 - trenér 8 x, dalších 11 hráčů (nejvíce 8 x jeden hráč) 

 Jak bylo vidět z výsledků, atmosféra v družstvu byla hodnocena velmi dobře. Jako 

osoby, které mají určitý význam v této oblasti byli dětmi hodnoceni trenéři, důležitá byla i 

odpověď „celé družstvo“. I počet hráčů, kteří byli uvedeni, že se podílejí na vytváření dobré 

atmosféry byl vysoký. Při odpovědi na otázku o negativním vlivu na atmosféru, děti 

odpověděly ve třech případech nikdo, ovšem dále uvedly 18 jmen. Mohli bychom přijmout 

závěr, že děti chápou celkovou atmosféru jako dobrou a tato odpověď je pro ně jakoby 

"vynucena", uvedená jména jsou spíše výsledkem aktuálních drobných meziosobních vztahů, 

nežli skutečnými negativními trendy ve skupině. Trenéři by byli i jednou z dvou osob, které 

měly největší důvěru u hráčů v oblasti pomoci v problémech. To, že je uvedeno ještě dalších 

osm hráčů a nebyla uvedena jediná negativní odpověď jen dokresluje celkovou dobrou 

atmosféru v družstvu. Celkově bylo možné atmosféru hodnotit jako pozitivní, přičemž na její 

kvalitě se podíleli jednotliví členové družstva. 

 

Oblast možnosti zvýšení či snížení motivace v družstvu 

Kdo zlepší náladu v družstvu, když se nedaří? 

- trenér 13 x, dále 8 x jednotliví hráči (nejvíce 7 x jeden hráč) a jeden z 

asistentů trenéra 

Kdo může svým chováním družstvo rozklížit a položit? 

- nikdo 12 x, dalších 6 jmen (nejvíce hráč 6 x), nikdo z dospělých 

Na koho je spolehnutí v krizi? 

- v odpovědích uvedeno 13 jmen, nejvíce jeden hráč 7 x, trenér 2x 

 



 97 

 Při hodnocení možností motivace mužstva byli jako hlavní osoby uváděni trenéři. To 

byla poměrně logická odpověď vzhledem k věku dětí. Velmi zajímavá odpověď byla na 

otázku ohledně demotivačních jedinců. Pro velké množství dětí není tato otázka závažná, ještě 

se s těmito tendencemi nesetkaly (proto také 12 odpovědí je nikdo). Přesto byl pro některé 

alespoň jeden jejich spoluhráč určitým subjektem, který mohl působit na skupinu 

destruktivně. Pozitivní se jevilo také to, že tímto "demotivujícím elementem" není nikdo z 

realizačního týmu. Také šíře odpovědí na otázku o "krizové osobě" byla dokladem toho, že 

vztahy ve skupině byly kladné, a že není vyhraněná osobnost, která by na sebe strhávala 

dominantní postavení. Proto bylo možné hodnotit tuto oblast jako pozitivní, přičemž množství 

negativních odpovědí nebylo vysoké a mohlo být zapříčiněno jinými okolnostmi (aktuální 

kamarádství či nekamarádství). 

 

Oblast vztahu dospělých k dětem 

Je trenér spíš kamarádský, nebo přísný? 

   - 22 x kamarádský, 3 x přísný 

Projevuje trenér pochopení pro vaše problémy? 

   - 25 x ano, 1 x ne 

Je trenér spravedlivý, nebo někomu nadržuje? 

- 22 x spravedlivý, 4 x nespravedlivý, 1 x nadržuje všem, jejichž 

rodiče jsou asistenti a další dvě jména 

 

 Na první otázce bylo možné vidět vztah trenérů k družstvu. Počet kladných odpovědí 

výrazně převyšoval počet odpovědí záporných. Přesto tento "negativní pohled" některých dětí 

dokládal vhodný přístup členů realizačního týmu k družstvu tak, jak byl uveden v modelu 

přípravy (kap. 5.2.6). Tam byla definována zásada pozitivního vztahu k dětem, kdy děti byly 

především chváleny (a to cíleně), ale také občas negativně hodnoceny. Také odpovědi na další 

otázku podporovaly správnost této úvahy, přičemž jedna negativní odpověď mohla být 

zapříčiněna momentální situací. I ve třetí otázce byla vidět snaha členů realizačního týmu o 

rovný přístup ke všem hráčům. Čtyři negativní odpovědi ukazují, že děti mohly chápat pomoc 

rodičů (v rolích asistentů) jako protěžování jejich dětí na úkor ostatních, ačkoliv tato situace 

nebyla pravdivá. 

 Celkově bylo možné shrnout výsledky sociometrického dotazníku jako pozitivně 

hodnotící atmosféru v družstvu, o kterou se přičiňuje většina hráčů a nemalý podíl mají i 

trenéři a ostatní členové realizačního týmu.  
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 Z těchto výsledků bylo možné doložit jeden z bodů modelu přípravy, který se zabýval 

vztahem k dětem (viz 5.2.6). Jeho hlavní myšlenka byla mít dobrý vztah k dětem. Při 

hodnocení odpovědí bylo možné tento požadavek chápat jako naplněný. Vztahy, které byly 

zjišťovány bylo obdobně přípustné hodnotit také positivně, což dávalo možnost vyslovit 

předpoklad, že dále uvedené výsledky (viz 6.4) byly dosaženy díky zvolenému modelu 

přípravy a nikoliv prostřednictvím vysokého psychického tlaku na děti, vytvořením 

kamarádské a přátelské atmosféry v mužstvu a nikoliv prosazováním vybraných hráčů apod.  

 

 

6.2 PRAKTICKÁ REALIZACE EXPERIMENTÁLNÍHO MODELU PŘÍPRAVY 

6.2.1 REALIZAČNÍ TÝM 

Jedním z nejdůležitějších úkolů začátku přípravy bylo vytvořit vhodný realizační tým, 

který by se podílel na výuce. Obvyklé složení těchto týmů je hlavní trenér, asistent trenéra, 

jeden organizační vedoucí, popřípadě ještě jeden trenér z řad rodičů. Pokud měla být dodržena 

jedna ze zásad teoretického modelu, bylo nutné vytvořit kolektiv širší. Jeho složení bylo 

předpokládáno následovné: hlavní trenér, asistent trenéra (kterého zajišťoval oddíl), dva 

organizační vedoucí družstva (z řad rodičů) a čtyři pomocné trenéry (opět z řad rodičů). 

Přičemž bylo žádoucí, aby se všichni aktivně podíleli při cvičebních hodinách. Tato situace 

není optimální z důvodů nedostatečné pedagogické kvalifikace pomáhajících rodičů. Ale v 

případě, že klub nemá možnosti na to, aby zajistil dostatečné množství kvalifikovaných 

asistentů trenéra, je tato možnost relativně nejschůdnější pro zajištění požadované efektivity 

výuky. 

Trenér byl absolvent FTVS UK se specializací na lední hokej, asistent byl začínající 

trenér se IV. trenérskou třídou. Zbývajících pět členů tedy muselo být získáno vlastní 

soukromou iniciativou trenéra. Z rodičů, kteří projevili o tuto spolupráci zájem, byli dva 

bývalí hráči ledního hokeje a jejich zkušenosti byly v tomto případě postačující, jeden uměl 

poměrně dobře bruslit a měl trenérské kvalifikační předpoklady z jiných sportovních odvětví. 

Ale u dvou rodičů byla úroveň dovedností potřebných pro lední hokej minimální, stejně tak 

zkušenosti se sportovní přípravou dětí. Přesto byli do realizačního týmu zařazeni. 

Přes jisté potíže v prvních letech přípravy, které byly spojeny s fluktuací dětí (a tím i 

rodičů – asistentů) se ve většině tréninkových hodin dařilo zajistit alespoň 4 – 5 asistentů (v 

pozdějších letech 3), kteří se spolu s trenérem podíleli na vedení tréninkových jednotek. Nižší 
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počet byl dostačující zejména v pozdějších letech, kdy již nebyl kladen takový důraz na 

individuální dohled. 

Samostatnou oblastí práce realizačního týmu byly výcvikové tábory (letní a zimní). 

Tyto tábory se uskutečňovaly mimo Prahu. Zúčastňoval se jich celý realizační tým, obvykle v 

plné šíři. V souvislosti s věkem dětí, byly v prvních letech tréninku do těchto akcí přibrány i 

dvě až tři maminky. Ty pomáhaly dětem v období mimo trénink s hygienou, oblékáním a 

obdobnými činnostmi. Jistě nezanedbatelný vliv měly i ve chvílích "citového strádání" dětí na 

těchto táborech. 

Jednou z důležitých sfér kvality tréninků byl odborný růst pomocných trenérů. V 

prvém roce přípravy byl zabezpečen pouze tím, že asistenti vedli jednotlivá stanoviště (čímž 

docházelo ke zvyšování jejich praxe) a odbornými rozhovory s hlavním trenérem. V nich byly 

řešeny otázky přístupu k dětem, vedení stanoviště, možností výchovného působení a podobně. 

Především v prvém roce bylo nutné odstraňovat některé nedostatky pomocných trenérů. 

Jedním z nejzávažnějších byl jejich určitý "stud" či strach děti opravovat a usměrňovat. Tito 

rodiče stáli poměrně apaticky na svém stanovišti a velmi zřídka s dětemi hovořili. Ale i tato 

situace se podařila vyřešit rozborem tohoto problému s konkrétními pomocníky. Ve druhém 

roce se tři z pomocných trenérů účastnili trenérských kursů pořádaných Svazem ledního 

hokeje a obdrželi trenérské licence trenérů IV. třídy a později i III. třídy. I tato skutečnost 

napovídá o zájmu, s jakým přistupovali k práci s dětmi. 

 

6.2.2 OBSAH UČIVA 

Pod tímto pojmem je chápáno určité množství konkrétních dovedností, které se mají 

děti v daném období učit. V ledním hokeji je oproti jiným sportům určitá specifika, která 

spočívají v tom, že roční tréninkový cyklus je rozdělen na dvě části. První z nich se nazývá 

podle ustálené terminologie přípravným obdobím, druhé potom období hlavní5).  

Přípravné období je charakteristické přípravou, která je uskutečňována mimo 

ledovou plochu. Hlavní období je uskutečňováno z velké části přípravou na ledě. Podle 

možností je realizována i druhá část přípravy, která je mimo led a jejímž cílem je rozvoj 

všestranných pohybových základů. 

 

                                                 
5) I když se u přípravy dětí nedá hovořit o klasickém přípravném a hlavním období (protože přípravnou podobu 

má vlastně celý tréninkový rok) tak, jak je známo z tréninku dospělých, vyhovují tyto zavedené termíny 

potřebám práce, a proto jsou v tomto znění ponechány.  
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6.2.2.1 PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ 

Probíhalo každoročně pravidelně od poloviny dubna  do konce června. V průběhu 

července a první poloviny srpna měly děti tréninkové volno, což bylo nezbytné nejen 

z hlediska rodinných dovolených, ale i regeneračního. Bylo důležité, aby si děti odpočinuly 

nejen od hokeje, ale i od kolektivu. Příprava mimo led probíhala v různých prostředích,  

především v přírodních podmínkách (louka, les, hřiště), dále v tělocvičně a podle možností i 

v bazénu. Délka jednotlivých tréninkových jednotek činila 90 min. a byla ve frekvenci:  

- v prvních třech letech 3 x týdně 

- v dalších letech 4 x týdně. 

Na začátku a na konci tohoto období byly pravidelně konány motorické testy (viz 6.1.2). 

První rok přípravy. Jak již bylo uvedeno cílem byl všestranný pohybový rozvoj. K 

tomuto účelu byla volena široká škála cvičení, především ve formě drobných her. V 

souvislosti se senzitivními fázemi tohoto věkového období byl důraz kladen na rozvoj 

především obratnostních a rychlostních schopností. V prvním i druhém roce přípravy byla 

organizační stránka tréninků obdobná.  

Úvodní část trvala okolo 10 min a sloužila k rozcvičení. Podle možností tréninkových 

prostorů byly jejím obsahem drobné hry a různé formy překážkových drah. 

Hlavní část byla dělena do dvou bloků, přičemž každý byl v délce 35 min. Prvý měl za 

úkol rozvoj obratnostních a rychlostních schopností6).  

Cvičení na rozvoj obratnostních schopností měla podobu především akrobatických 

cvičení, které děti poměrně dobře a rychle zvládaly. Příkladem mohou být kotouly, stoje na 

hlavě a na rukou apod. Při nácviku dovedností byla dětem hromadně předvedena ukázka 

cviku a upozornění na základní prvky techniky. Poté byly děti rozděleny do několika 

družstev, ve kterých tyto dovednosti procvičovaly. Snahou bylo, aby u každé skupiny byl 

jeden z asistentů a opravoval a korigoval činnost. Druhým typem obratnostních cvičení byly 

různé typy drah (slalom apod.), ve kterých děti nacvičovaly různé druhy vedení míče a které 

byly prokládány obratnostními prvky. Ve druhé polovině této části byla zařazována cvičení na 

rozvoj rychlostních schopností. Ta měla formu především štafetových her, které byly 

doplňovány obratnostními prvky. Důraz byl kladen na zapojení všech tělních segmentů do 

těchto činností. Dávkování zatížení bylo v poměru zatížení k odpočinku 1 : 6, počet 

                                                                                                                                                         
 
6) Tento termín sice necharakterizuje naprosto přesně obsah těchto cvičení. Většina z nich v sobě slučovala 

iniciaci více schopností, ale hlavní zaměření cvičení se dalo částečně určit. 
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opakování 4 - 5 v sérii. Druhým typem cvičení byly drobné hry (např. červení a černí apod.). 

Tyto formy byly u dětí velmi oblíbené. 

S ohledem na charakter ledního hokeje byl v přípravném období do tréninku 

zařazován i rozvoj silových schopností. Ten byl přizpůsoben věku a mentalitě dětí. Základem 

byla drobná úpolová cvičení (přetlačování, přetahování apod.) jednotlivců i menších skupin. 

Stejně tak byly řazeny do tréninku i úpolové hry. 

Ve druhém bloku hlavní části tréninkové jednotky byla zařazena zatížení komplexního 

typu. 

Tato cvičení představovala modifikované úpravy různých sportovních (především 

kolektivních) her (házená, kopaná, rugby, košíková apod.). Cílem bylo vytvořit základní 

dovednosti v těchto hrách, rozvoj tvůrčího myšlení dětí a v neposlední řadě i vytváření 

taktického myšlení. Tomuto zatížení bylo věnováno přibližně 50 % času tréninkové jednotky, 

formou cvičení na stanovištích, kde každé stanoviště mělo odlišnou hru. 

Při těchto cvičeních byly děti rozděleny do 4 až 5 skupin. Každá skupina hrála jinou 

hru a po určité době se tyto skupiny vyměnily. Záměrně byly voleny různé typy her (např. hry 

zaměřené na dolní končetiny - kopaná, byly střídány hrou na horní končetiny - házená). Délka 

trvání tohoto bloku činila kolem 35 min.  

Obsahem závěrečné části byla kompenzační cvičení a cvičení na správné držení těla. 

Délka trvání byla 10 min. 

Snahou bylo, aby všechna cvičení měla pro děti výrazný emocionální náboj, proto aby 

se děti mohly spontánně projevit. Hlavním cílem tréninku byl pozitivní prožitek dětí z 

pohybu. 

 

Cíle, úkoly a prostředky přípravy ve druhém roce byly obdobné jako první rok. Důraz 

byl kladen na rozvoj pohybových schopností, především rychlostních a obratnostních, na 

rozvoj základních pohybových dovedností, tvořivosti a herního myšlení a také na růst 

docility. Chlapci se neustále učili nové prvky a nová cvičení. Ta byla realizována především 

prostřednictvím akrobatických cvičení, úpolových a štafetových her. Motorické učení se u 

obratnostních schopností ukázalo být na dobré úrovni, chlapci na požadované základní úrovni 

zvládali i některé složitější akrobatické cviky (přemet stranou, přemet vpřed). Velká 

pozornost byla věnována také komplexnímu zatížení ve formě modifikovaných sportovních 

her. Zde byl důraz kladen na rozvoj herního myšlení a herní obratnosti. I zde byl vidět v 

průběhu přípravy značný pokrok. Postupem doby se děti byly schopny jednoduchým 
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způsobem uvolnit s míčem a začínaly i "herně myslet". Menší důraz byl kladen na silové a 

vytrvalostní schopnosti. 

Přípravné období třetího roku bylo stále ještě zaměřeno na rozvoj základních 

pohybových schopností, zejména rychlosti a obratnosti. Rychlost byla rozvíjena formou 

štafetových her, do kterých byly vkládány obratnostní prvky (kotouly, obraty, rychlostní 

provedení neobvyklých pohybů apod.) a formou drobných her. Obratnost byla stimulována 

především formou akrobatických cvičení, přičemž byly nacvičovány i již poměrně složité 

cviky (přemet vpřed, salto vpřed). Dále byl kladen důraz na rozvoj "herní obratnosti" a 

herního myšlení, především formou modifikovaných sportovních her a průpravných cvičení. 

Menší důraz byl kladen na rozvoj silových a vytrvalostních schopností. Silové schopnosti 

byly rozvíjeny především formou "silových vstupů" do hry, kdy docházelo k pravidelně 

rozloženému přerušení hry, ve kterých děti dělaly určené cviky (např. 5 kliků apod.). Rozvoj 

vytrvalostních schopností byl prováděn herní formou při cvičení na stanovištích. 

Do tréninku byla zařazována i cvičení na rozvoj speciálních dovedností – především 

techniku práce s holí. Ta byla realizována formou jednoduchých cvičení, při kterých byly 

prováděny většinou dvě až tři činnosti zároveň. 

 

Ve čtvrtém roce bylo zaměření tréninku také na všestrannou přípravu, která však již 

byla doplňována některými specifickými cvičeními. Rychlostní schopnosti byly rozvíjeny 

speciálně každou tréninkovou jednotku, především formou štafetových her, do kterých byly 

vkládány obratnostní prvky. Obratnostní schopnosti byly rozvíjeny v hlavní míře 

prostřednictvím akrobatických cvičení. Při nich byly zařazovány do nácviku i poměrně 

obtížné cviky. Děti zvládaly provedení přemetu vpřed, salta vpřed a většina (s dopomocí) i 

přemet vzad. Poprvé byla zařazena do tréninku i speciální cvičení na rozvoj silových 

schopností. Většinou byla prováděna formou tzv. přirozeného posilování, kde odporem byla 

váha vlastního těla. Vytrvalostní schopnosti byly rozvíjeny herní formou a komplexním 

zatížením. Využívaly se také silové vstupy při hře. Do tréninku byly řazeny také cvičení na 

techniku práce s holí a základní herní činnosti jednotlivce. V tomto roce jsme také poprvé 

absolvovali v rámci přípravy dálkové pochody. 

 

Přípravné období pátého roku bylo charakterizováno ústupem od všestrannosti a do 

tréninku již byly v určité míře zařazovány i některé specifické tréninkové prostředky. Důraz 

byl stále ještě kladen na rozvoj rychlostních a obratnostních schopností, více prostoru bylo 

věnováno také silovým schopnostem. Rychlost byla rozvíjena především formou štafetových 
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her, obratnost akrobatickými cvičeními, přičemž nacvičované prvky dosahovaly již poměrně 

značné obtížnosti a formou herní obratnosti. Rozvoj silových schopností byl cíleně 

stimulován každou tréninkovou jednotku. Prostředkem byla přirozená cvičení, odporem byla 

hmotnost vlastního těla. Vytrvalostní schopnosti byly rozvíjeny herní formou. Poprvé v tomto 

roce byly v malé míře užity také specializované tréninkové prostředky. Jednou za čtrnáct dnů 

byl zařazován i modifikovaný intervalový trénink, jehož cílem bylo navození podmínek, ke 

kterým dochází v organizmu při utkání. Během přípravného období byla také prováděna 

cvičení na zdokonalení práce s holí. Tato cvičení byla zařazována téměř každý trénink. V 

rámci přípravy děti absolvovaly také dva dálkové pochody (každý přes 20 km). 

V šestém roce byla v souvislosti s vyšším věkem dětí již do tréninkového režimu 

cíleně zařazena silová příprava. Ta byla prováděna především formou krátkých rychlostně 

silových zatížení (jednalo se především o různé formy odrazových a skokových cvičení a 

nácvik základních technik posilovacích cvičení a rovnovážných cvičení pro rozvoj této 

techniky). Hlavní náplní však stále ještě zůstávala cvičení obratnostního a rychlostního 

charakteru, zaměřená však již na potřeby ledního hokeje. U obratnostních schopností se 

jednalo o orientaci v prostoru a sukcesivní schopnosti. Rychlostní schopnosti byly rozvíjeny 

především se zaměřením na akcelerační rychlost a rychlost se změnou směru. Pozornost byla 

věnována i rozvoji rychlostní vytrvalosti (při délce zatížení kolem 15 s a poměru zatížení a 

odpočinku 1 : 4 až 5). Menší důraz byl položen na vytrvalost. Zatímco obratnost, rychlost a 

síla byly rozvíjeny alespoň z části každý trénink, vytrvalost byla zařazena do programu 

jednou týdně, a to především ve formě silové vytrvalosti. Přitom byla pozornost zaměřena 

zejména na cvičení ve stížených podmínkách, např. běhy do kopce ap. Jedním z hlavních cílů 

při těchto typech zatížení byl i rozvoj volních vlastností, při překonávání nepříjemných pocitů 

spojených s únavou a vyčerpáním. Při rozvoji vytrvalosti bylo s úspěchem využito i již 

osvědčených celodenních pochodů. Ty byly zařazeny do tréninkového programu každý druhý 

víkend. Chlapci při nich jednorázově ušli až 30 km. Tyto pochody měly i další význam, který 

se projevoval hlavně ve zlepšování sociálních vztahů. Dvakrát týdně byla do tréninku 

zařazována speciální cvičení na rozvoj techniky hole. Ta měla především výraznou 

koordinační náročnost z hlediska diferenciace pohybů. 
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6.2.2.2 HLAVNÍ OBDOBÍ 

Obsah učiva, které mají děti zvládnout je popsán v mnoha našich i zahraničních 

publikacích. Určitým problémem však je, že každá z těchto publikací udává jiné dovednosti, 

které se děti mají učit. To může při vlastní výuce přinést určité problémy. Proto byly na 

začátku prvního roku přípravy stanoveny určité dílčí cíle, které se postupně plnily. Určitou 

obtíž mohlo působit hodnocení zvládnutí učiva. V našem případě se dobře osvědčilo 

hodnocení při hře, kdy se na základě herního výkonu hodnotilo zvládnutí či nezvládnutí 

požadovaných dovedností 

 

První rok přípravy 

Příprava byla zahájena letním výcvikovým táborem. Hlavním cílem prvého roku bylo 

co nejlepší zvládnutí základních bruslařských dovednosti co největším počtem chlapců. Na 

ledě byla většina dětí úplnými začátečníky. Tomu také byla přizpůsobena organizace tréninku. 

Tréninková jednotka měla poměrně ustálenou podobu. Úvodní část byla zaměřena na 

cvičení základní techniky bruslení. Tato cvičení se prováděla společně pod vedením hlavního 

trenéra. Obsahem byly základní dovednosti - cvičení na statickou a dynamickou rovnováhu, 

správné využívání hran brusle při jízdě a jiné průpravné cviky. Délka trvání byla 15 min.  

V hlavní části byly děti rozděleny podle výkonnosti do šesti skupin. U každé této 

skupiny vedl cvičení jeden trenér z řad rodičů. Hlavní trenér objížděl jednotlivé skupiny, 

prováděl výuku nových prvků a kontroloval správnost provádění jednotlivých cvičení. Výuka 

nových prvků probíhala tak, že hlavní trenér ukázal techniku provedení, zdůraznil její 

základní body a společně s asistentem, který vedl stanoviště, sledovali nácvik základů. Po 

jeho zvládnutí již asistent prováděl cvičení na zdokonalování této dovednosti a hlavní trenér 

vedl výuku v jiné skupině. Tato výuka trvala vždy maximálně deset minut, poté následovalo 

pět minut drobných her, ve kterých bylo vyžadováno uplatnění nacvičovaných dovedností. 

Např. při nácviku zastavení se hrály různé modifikace honiček, přičemž ten, kdo nechtěl 

dostat babu, musel zastavit apod. Po jejím skončení následovala opět cvičení na 

zautomatizování dané dovednosti. Cílem cvičení byl maximální počet opakování dané 

dovednosti, s tímto cílem byla cvičení volena. Tato část trvala přibližně 40 min.  

V posledních 20 minutách tréninkové jednotky byla zařazena hra. Ta probíhala 

zásadně v daných skupinách a na malém prostoru, na polovině třetiny. Nejprve se hrály 

drobné hry - na babu, červení a černí, rugby ap., a poté hokej. Při něm bylo na chlapcích 

vyžadováno, aby se snažili co nejvíce pracovat s kotoučem a prosadit se svou technikou hole. 

Děti měly poměrně dlouhou dobu tendence se co nejrychleji kotouče zbavit, odehrát jej od 
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sebe, ale při stálém upozorňování na nutnost individuálního projevu se tento nedostatek 

zlepšil. Závěrečná část tréninkové jednotky, jejíž délka byla kolem deseti min, byla 

koncipována mimo ledovou plochu. Při ní byla prováděna vyrovnávací a protahovací cvičení 

a cviky na správné držení těla. 

Z hlediska výběru obsahu učiva byla příprava zahájena tréninkem základů bruslení - 

udržením nejprve statické a později dynamické rovnováhy, učení jízdy po jedné brusli a 

využívání obou hran brusle pro jízdu. Po zvládnutí těchto dovedností bylo přistoupeno k 

dalšímu nácviku, k jízdě dlouhým skluzem. Důraz byl kladen na správné provedení - nasazení 

brusle na led „pata za patu“. U většiny chlapců se tato dovednost poměrně rychle 

zdokonalovala. Na ní navázalo překládání vpřed, kde jsme se zaměřili na rytmické provádění 

tohoto pohybu a na realizaci odrazu oběma nohama, především však nohou, která je blíže 

středu vyjížděného oblouku (tzv. "vnitřní noha"). Po zvládnutí základů přešlapování bylo 

započato se základy jízdy vzad a to půloblouky. Důraz byl kladen opět na správné provedení 

odrazu a na postavení těla a hran bruslí. Nácvik, stejně jako u základů jízdy vpřed, byl 

prováděn bez hokejové hole. Především u jízdy vzad měl tento prvek svůj význam. Pokud se 

jízda vzad nacvičuje s holí, dochází často k tomu, že děti využívají hole k tomu, aby se o ni 

při bruslení opřely. To má svůj negativní dopad na správný bruslařský postoj. Dalším 

postupným krokem bylo nacvičování startů. Chlapci se učili tzv. "šlapavý" způsob bruslení - 

velmi krátký bruslařský krok s vysokou frekvencí. Tento prvek již dělal větší problémy při 

výuce a to především dětem vyšší postavy. Ti používali techniku dlouhého skluzu při 

bruslařském kroku i při nácviku této dovednosti.  

Poměrně velké obtíže byly s dalším prvkem bruslení, kterým bylo překládání vzad. 

Největším problémem bylo udržení rytmu pohybu, chlapci zde měli příliš rychlou frekvenci 

pohybů. Obtíže činila také jízda vzad po jedné (vnější) brusli a správné nasazení druhé 

(vnitřní) brusle na led. Tento nedostatek způsoboval přibrždění hranou brusle a následnou 

ztrátu rytmu pohybu. Překládání vzad se z těchto důvodů nepodařilo až do konce prvého roku 

dostatečně zvládnout a na jeho nácviku bylo potřeba pracovat ještě v dalším roce.  

Patrně největší obtíže přinášel nácvik zastavení. To se nacvičovalo ihned po zvládnutí 

základních rovnovážných dovedností. Prvotně byl nacvičován jednostranný přívrat, poté 

přívrat s půlobratem a po jeho zvládnutí zastavení na obou bruslích smykem. Většina chlapců 

zvládla techniku zastavení na svou dominantní stranu, ovšem na stranu druhou měla 

problémy.  

Dalším obtížným prvkem, který působil značné problémy při nácviku, byl obrat z 

jízdy vpřed do jízdy vzad. Již od začátků se chlapci sami snažili obrat provádět. Dělali svou 
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technikou modifikovaný "trojkový obrat". Ten prováděli pomocí přibrždění na přední brusli. 

Tím ztráceli nejen rychlost, ale i rovnováhu a často padali. Při nácviku obratu pomocí 

"měsícového kroku" bylo pomůckou přibrždění vnitřní hranou špičky zadní brusle. To  

způsobilo mírné pootočení těla, po kterém byl již podstatně jednodušší přechod do postavení 

se na zadní nohu do jízdy vzad. Přitom však bylo potřeba mírně nadlehčit těžiště, dostat se do 

modifikovaného stoje přímého a z něj dokončit obrat. Ačkoliv obratu bylo věnováno značné 

množství času, činil tento obrat značné problémy, především na nedominantní stranu. Jeho 

další zdokonalování bylo jedním z úkolů následující sezóny.  

Další z dovedností, kterou se chlapci učili, bylo vyjíždění krátkých oblouků. Zde jsme 

se zaměřovali na správnou techniku provedení - jízda po obou bruslích, váha je přenesena 

spíše na vnitřní nohu a na přední část bruslí, ramena natočena směrem do kruhu otáčení. 

Většina dětí používala nesprávnou techniku, oblouk jely po vnější noze, vnitřní vedly vzadu 

za vnější špičkou brusle po ledě. Další chybou bylo to, že v případě, kdy děti jely po obou 

bruslích, přenesly váhu na paty bruslí, což způsobovalo pády. Podobným problémem byl 

obrat obloukem z jízdy vpřed do jízdy vzad. 

K nácviku techniky hole bylo přikročeno až v závěru sezóny u vybraných dětí, které 

již dobře zvládaly požadované bruslařské dovednosti. Nacvičovalo se především vedení 

kotouče krátkým driblingem, základy klamání kotoučem a uvolňování hráče s kotoučem 

kličkou. Tyto prvky však chlapci do konce sezóny příliš nezvládali. 

V závěru sezóny bylo také přikročeno k výběru brankářů. Ze skupiny osmi chlapců, 

kteří o tuto činnost projevili zájem, byli vybráni tři. S těmi bylo absolvováno několik 

tréninků, při kterých byl vysvětlen základní brankářský postoj a nacvičována základní 

technika chytání kotouče po ledě. 

Minimální pozornost byla věnována taktické přípravě. Chlapci byli v závěru sezóny 

seznamováni se základními zásadami hry, jako jsou například nepřihrávat před vlastní branku, 

nepřihrávat na obsazeného hráče, před uvolnění kličkou provést klamání apod. Stejně tak 

základní pravidla hry byla vysvětlována v závěru sezóny. Forma, která byla užita pro 

seznámení, byla v prvé fázi teoretické vysvětlení, poté ukázka na ledě při tréninku a nakonec 

nácvik při cvičných utkáních. Ukázalo se však, že děti jsou příliš malé pro tuto formu výuky, 

a že znalost pravidel se zautomatizuje během příští sezóny přirozenou cestou utkání. 
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Druhý rok přípravy 

Na základě zkušeností z prvého roku přípravy byl vypracován plán, který 

konkretizoval obsah učiva pro druhý rok. 

Bruslení: 

a) zdokonalování a automatizace všech naučených dovedností 

b) nácvik a zdokonalování překládání vzad 

c) nácvik a zdokonalování obratů 

d) nácvik a zdokonalování zrychlení ve středních a dlouhých obloucích 

e) nácvik plastického pohybu (manévrování). 

Vedení kotouče 

a) nácvik a rozvoj krátkého a dlouhého driblinku. 

Uvolňování hráče s kotoučem 

a) nácvik a zdokonalování klamání kotoučem 

b) nácvik klamání tělem 

c) nácvik klamání holí 

d) nácvik krytí kotouče tělem 

e) nácvik a zdokonalování krátké kličky. 

Uvolňování hráče bez kotouče 

a) získání návyku neustálého pohybu. 

Střelba 

a) nácvik zvednutí kotouče v jízdě 

b) nácvik střelby krátkým švihem 

c) nácvik střelby golfovým úderem 

d) získání návyku využívání střeleckých příležitostí 

e) nácvik činností po střelbě (tečování, dorážení). 

Přihrávání 

a) nácvik přihrávky po ruce i přes ruku 

b) získání návyku vyhledávání volného prostoru pro přijetí přihrávky. 

Obsazování hráče s kotoučem 

a) nácvik obsazování hráče s kotoučem a odebírání kotouče holí. 

Obsazování hráče bez kotouče 

a) nácvik základů osobní obrany. 

Spolupráce 

a) znalost pohybu hráčů po hřišti 
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b) nácvik hry do volných prostorů (najetí a přihrávka). 

 

Na základě tohoto rámcového plánu bylo přistoupeno k přípravě v druhém roce. 

Snahou bylo udržet rytmus tří tréninků týdně. Z důvodu utkání většinou vycházely tréninky 

jen dva. Proto byl trénink během týdne zaměřený na bruslení a trénink o víkendu formou 

cvičení na stanovištích. Cílem byl co největší počet opakování nacvičovaných dovedností při 

zachování potřebné úrovně techniky. Ať se již jednalo o bruslení, kde, při zachování principu 

přiměřenosti, bylo snahou absolvovat co největší objem. Stejně tak u herních činností 

jednotlivce bylo cílem dosáhnutí maximálního množství počtu jejich opakování. Tento 

požadavek byl motivován požadavkem po odstranění zbytečných tréninkových prostojů a 

nikoliv např. nadměrnou intenzitou zatížení. 

Tréninky zaměřené na bruslení byly prováděny ve skupinách, přičemž snahou bylo, 

aby skupin bylo co nejvíce. Každá skupina samostatně prováděla cvičení na zdokonalování 

základních bruslařských dovedností a u každé skupiny byl jeden asistent trenéra. Oproti 

předchozí sezóně, kdy veškeré bruslení bylo prováděno bez kotoučů, v tomto roce bylo již 

vždy s kotoučem.  

Cvičení na stanovištích byla zařazována pravidelně, počet stanovišť byl od čtyř do 

šesti (podle počtu trenérů na ledě). Jejich obsahem byla jednoduchá cvičení na rozvoj 

základních herních činností jednotlivce. Délka trvání jednoho stanoviště byla 5 - 7 min, po 

něm následoval 2 minutový odpočinek a přesun skupiny na další stanoviště. Odpočinek byl 

využit pro zdokonalování dovedností, chlapci si během něj např. přihrávali ve dvojicích, 

nacvičovali střelbu do hrazení apod. Byla to činnost nízké intenzity, která výrazně zvýšila 

počet opakování dané dovednosti. 

Úvodní část tréninkové jednotky byla změřená na cvičení zdokonalující bruslařské 

dovednosti, především v oblasti užitého bruslení a cvičení na techniku hole. Hlavní část v 

délce 45 min. byla ve formě skupinového vyučování (ať již cvičení ve skupinách či cvičení na 

stanovištích). Po ní následovala 15 min. část byla věnovaná hře, většinou hokeji, ale často 

také modifikované kopané či ragby na ledě. Tyto hry byly prováděny zásadně na malém 

prostoru, na třetině hřiště nebo ještě častěji na polovině třetiny. Pouze zcela vyjímečně byla 

zařazena hra na celé hřiště (ta byla procvičována zejména v utkáních). Závěrečná část 

tréninkové jednotky byla mimo led. Jejím obsahem byly vyrovnávací a uvolňovací cvičení a 

cviky na správné držení těla. Její délka byla 10 minut. 

Přihrávání a zpracování přihrávek - bylo řazeno do každého cvičení (kromě 

monotématického - např. pouze nácvik kličky). Snahou při tom bylo, aby jejich počet ve 
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cvičení byl co nejvyšší. Stejně tak byla tato činnost součástí přestávky mezi cvičeními, kde si 

chlapci přihrávali ve dvojicích nebo trojicích. 

Střelba - zpočátku byla střelba zaměřena na zvednutí kotouče za jízdy. Cvičení byla 

koncipována tak, že se střelba nacvičovala buď na brankáře, nebo do hrazení. Cvičení se 

střelbou na brankáře však nebyla zařazována do každého tréninku. Vzdálenost, ze které děti 

střílely, byla střední (5 - 7 metrů - oblast mezi kruhy pro vhazování), přičemž se kladl důraz 

na dorážení po střelbě, nebo z těsné blízkosti branky, kde bylo vyžadováno umístění do horní 

části branky. Velký prostor byl věnován cvičením na zakončení - střelbě po přihrávce v těsné 

blízkosti branky s následným důrazem na dorážení. Stejně jako u přihrávek byla střelba také 

náplní odpočinku mezi stanovišti. 

Uvolňování s kotoučem - této dovednosti byla věnována velká pozornost. Základní 

dovednosti byly nacvičovány ve zlehčených podmínkách na cvičné kužely. Kladl se velký 

důraz na činnosti před kličkou - klamání. Dále jsme prováděli tyto činnosti v situaci 1 - 1 při 

pasivním bránění a za pomalého pohybu. Poměrně málo byla nacvičována situace 1 - 1 při 

plném pohybu a aktivním bránění. 

Odebírání kotouče - spolu s uvolňováním s kotoučem byly nacvičovány základní 

techniky odebírání kotouče. Ze začátku pouze v jednoduchých situacích a na místě, později 

byly přidány další techniky a jejich užití ve vybraných situacích. 

Každý týden byl do programu zařazen i speciální trénink brankářů. Jeho obsahem byl 

především rozvoj speciálního brankářského bruslení, technika přesunů a pohybu vpřed a vzad. 

Dále byla jeho složkou cvičení na speciální obratnost (obraty, orientace v prostoru, rychlý 

výběr rozhodnutí z několika variant). Velká pozornost byla věnována nácviku správného 

provedení základních technik chytání kotouče, a to jak vystřeleného po ledě (poloviční 

rozklek, skluz) tak vzduchem (volnou rukou, rukou s holí, tělem).  

 

Třetí rok přípravy 

Pro tuto sezónu byl vypracován plán učiva, který sloužil jako podklad pro trénink. 

Bruslení 

a) zdokonalení a automatizace všech naučených dovedností 

b) vyjíždění krátkých oblouků přibržděním 

c) manévrování. 

Vedení kotouče 

a) zdokonalení vedení kotouče všemi způsoby (krátký a dlouhý driblink, od sebe k sobě, 

tažení a tlačení) 
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b) nácvik vedení kotouče bez zrakové kontroly. 

Uvolňování s kotoučem 

a) zdokonalování a automatizace základních způsobů klamání (kotoučem, tělem, holí) 

b) automatizace krátké a dlouhé kličky 

c) nácvik dalších typů kliček 

d) dovednost řešení situace 1 - 1. 

Uvolňování bez kotouče 

a) uvolňování změnou směru a rychlosti 

b) nácvik základů pohyblivosti pro založení útoku v obraném pásmu. 

Přihrávání 

a) automatizace přihrání a zpracování přihrávky po ruce i přes ruku na krátkou a střední 

vzdálenost 

b) nácvik přihrávek na dlouhou vzdálenost 

c) využití možností kolmé přihrávky 

d) nácvik zpracování nepřesných přihrávek různými způsoby. 

Střelba 

a) automatizace střelby krátkým švihem 

b) nácvik střelby golfovým úderem 

c) nácvik střelby po kličce a po přihrávce 

d) nácvik dorážení a tečování 

e) nácvik obratnosti při koncovce v těsné blízkosti branky. 

Obsazování hráče s kotoučem 

a) odebírání kotouče holí 

b) nácvik odebírání kotouče v osobních soubojích. 

Obsazování hráče bez kotouče 

a) zodpovědnost za obranu daného prostoru. 

Spolupráce 

a) nácvik řešení situace 2 - 0 a 2 - 1 

b) nácvik základního pohybu při založení útoku z obranného pásma 

c) seznámení se základy obranného systému 2 – 1 - 2 se středním útočníkem. 

 

Tento rok byl charakterizován nástupem vybraných dětí do sportovní třídy. To také 

výrazně ovlivnilo charakter přípravy. Tréninkové jednotky byly pravidelně třikrát týdně, 

problém byl s dostatečným množstvím asistentů na ledě. Tréninkové hodiny byly ve všední 
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dny ráno či brzy po obědě. Asistenti většinou byli na ledě dva či tři, což neumožnilo 

plánovaný charakter tréninků. První trénink byl zaměřen převážně na zdokonalování 

bruslařských dovedností, 2. a 3. trénink formou cvičení na stanovištích. Z výše uvedených 

důvodů se však dařilo realizovat tento cyklus pouze velmi nepravidelně, především u tréninů 

zaměřených na bruslení. 

Byla snaha konstruovat cvičení jako koordinačně náročná, s množstvím prvků (např. 

dvě přihrávky, tři střelby apod.). Osvědčila se praxe tato cvičení dělat v několika 

tréninkových jednotkách (dvě až tři) po sobě. Při prvním opakování měli chlapci s těmito 

cvičeními problémy, při dalších je prováděli již v požadované kvalitě a rychlosti. Do 

odpočinků mezi cvičeními byly důsledně vkládány činnosti nízké intenzity, jejich obsahem 

byly základní herní činnosti jednotlivce (přihrávání ve dvojicích, uvolňování hráče s 

kotoučem, střelba apod.) V závěru sezóny byla zkušebně zařazována také cvičení proudovou 

metodou. Tato organizace se však neosvědčila z důvodu velkého množství dětí. Docházelo při 

nich k velkým prostojům dětí, čímž byla porušena zásada maximálního využití času 

tréninkové jednotky. 

Jedním z velmi dobrých tréninkových prostředků, který se výrazně osvědčil, byla 

speciální cvičení na techniku hole. Tato cvičení spočívala ve vytvoření "slalomové" dráhy z 

malých kuželů (bylo užito dřevěných krychlí o hraně cca 10 cm), mezi kterými chlapci vedli 

kotouč. Tyto dráhy byly v mnoha modifikacích od jednoduchých až po koordinačně náročné 

se zapojením i jiných tělních segmentů než pouze paží. 

V druhé polovině sezóny bylo započato s nácvikem některých základních herních 

situací. Jednalo se především o zakládání útoku a jeho rozvinutí. Osvědčila se praxe, při které 

byla nacvičovaná činnost nejprve teoreticky vysvětlena a popsána a teprve po jejím pochopení 

bylo přikročeno k jejímu nácviku na ledě. Je potřeba říci, že tyto činnosti byly poměrně 

složité a jejich nácvik nepostupoval v takovém tempu, jak bylo původně plánováno. 

Pravidelnou součástí týdenního tréninkového cyklu byl i speciální trénink brankářů. 

Jeho zaměření bylo na rozvoj speciálního brankářského bruslení, pohybu po brankovišti a 

akční pohyblivosti. Hlavní důraz výuky byl kladen na správné provádění techniky chytání a 

vyrážení střel (po ledě i vzduchem). Jako nová oblast začaly být nacvičovány standardní 

situace a jejich řešení. Jednalo se především o situace 1 – 0, hru za brankou, přihrávky 

z oblasti za brankou do střeleckých prostorů a přihrávky z rohu hřiště do oblasti před brankou. 

 

Čtvrtý rok přípravy 

Ve čtvrtém roce probíhal trénink podle následujícího plánu. 
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Bruslení 

a) zdokonalování a automatizace všech naučených dovedností 

b) nácvik frekvenčního překládání při vyjíždění oblouků 

c) zdokonalování vyjíždění krátkých oblouků přibržděním. 

Vedení kotouče 

a) zdokonalování vedení kotouče bez zrakové kontroly. 

Uvolňování hráče s kotoučem 

a) využití klamání a kličky při situaci 1-1 ve stížených podmínkách 

b) nácvik přikopnutí kotouče při kličce 

c) nácvik a zdokonalování nových typů kliček 

d) nácvik uvolnění v exponovaných oblastech hřiště (roh kluziště). 

Přihrávání 

a) zdokonalování a automatizace přihrání a příjmu přihrávky na dlouhou vzdálenost 

b) využití nohou pro příjem kotouče 

c) nácvik přihrávky "žabkou". 

Střelba 

a) nácvik a zdokonalování golfového úderu 

b) nácvik a zdokonalování střelby po přihrávce do horních prostorů branky 

c) střelba do určených míst v brance 

d) zdokonalování obratnosti před brankou při koncovce 

e) automatizace návyku tečování a dorážení. 

Obsazování hráče s kotoučem 

a) využívání hry tělem v osobních soubojích u hrazení a v rozích kluziště 

b) automatizace návyku bodyčekovat. 

Obsazování hráče bez kotouče 

a) nácvik clonění 

b) nácvik základů přebírání a odstupování. 

Chytání kotouče 

a) nácvik chytání kotouče skluzem. 

Vhazování 

a) nácvik základních způsobů vhazování. 

Spolupráce 

a) nácvik základních způsobů řešení situace 2 - 1 

b) nácvik křížení 
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c) zdokonalování základního pohybu při zakládání útoku z obranného pásma. 

 

Ve čtvrtém roce bylo při stavbě cvičení využíváno různých organizačních forem. Při 

rytmu tří tréninkových jednotek týdně byla první jednotka zaměřena na bruslení, které bylo 

organizováno hromadně nebo ve skupinách. Druhá jednotka byla zaměřena především na 

herní činnosti jednotlivce. Ta byla realizována především formou cvičení na 3 – 4 

stanovištích. Třetí jednotka - zvládnutí základních herních situací (1 - 1, 2 - 1 ap.) a nácvik 

spolupráce.  

Cílem bruslařských tréninků bylo zautomatizování požadované techniky tak, aby byla 

zvládnuta i v obtížných situacích na vysoké úrovni a to například i při únavě. Důraz byl 

kladen především na přesné provedení techniky jednotlivých dovedností a po jejím zvládnutí 

na velký objem zatížení pro dokonalou automatizaci. Byla nacvičována také speciální 

obratnost na malém prostoru. Při tom bylo užíváno především různých forem slalomových 

drah. V nich byly zařazovány prvky pro prudkou změnu směru, na přechody z jednoho druhu 

bruslení do druhého (z jízdy vzad do jízdy vpřed a opačně) a mnoho obratnostních prvků 

(obraty, kleky, lehy ap.). Všechna tato cvičení byla koncipována jako štafetové hry, děti 

prováděly jednotlivá opakování ve vysokém tempu a s maximální motivací dosažení co 

nejlepšího výkonu. 

V každém tréninku byla zařazována speciální cvičení na vedení kotouče a uvolňování 

hráče s kotoučem. Tyto dovednosti byly rozvíjeny i v bruslařském tréninku. Hlavní důraz 

však byl kladen na spojení jednotlivých diskrétních dovedností (vedení kotouče různými 

způsoby, klamání, uvolnění a střelba) v množství sériových dovedností. Byly nacvičovány i 

různé druhy kliček (s obratem, s přikopnutím kotouče ap.) a jejich využití v herních situacích. 

Střelba a přihrávání měly největší zastoupení z hlediska objemu jednotlivých herních 

činností. Snahou bylo koncipovat každé cvičení tak, aby bylo zakončeno střelbou, popř. 

opakovanou střelbou. Byla realizována také speciální střelecká cvičení, ve kterých chlapci 

vystřelili až 60 x za 5 min. Z hlediska nacvičovaných technik střelby se jednalo především o 

krátký švih, přiklepnutý švih a poprvé byl zařazen i nácvik golfového úderu. Ten však byl 

nacvičován především na místě, aby došlo k přesnému pochopení průběhu pohybu a zvládnutí 

jednotlivých uzlových bodů techniky. Při tomto druhu střelby dělalo mnoho chlapců základní 

chyby v tom, že předčasně odkláněli čepel hole od kotouče (jakoby podsekávali kotouč) ve 

snaze, aby kotouč letěl vzduchem. Množství cvičení bylo koncipováno tak, že střelba byla 

prováděna po kličce či jiném obratnostním prvku (snaho bylo, aby děti procvičovaly 

zvládnuté dovednosti pod prostorovým či časovým tlakem). 
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Prvním rokem byly také nacvičovány základní varianty spolupráce a to cílenými 

kombinacemi založenými na křížení a zpětné přihrávce. Pro tyto taktické varianty byla 

vytvořena speciální cvičení, ve kterých byly jednotlivé kombinace nacvičovány v 

jednoduchých situacích, přičemž bylo vysvětlováno vhodné provedení v závislosti na herní 

situaci. Při těchto cvičeních bylo samozřejmostí, že se pravidelně střídali jednotliví hráči na 

všech herních pozicích (především jako obránci a útočníci). 

Tréninky brankářů byly v rozsahu 1 hod. týdně. Cílem bylo zdokonalit techniku 

chytání a zvládnutí řešení standardních herních situací (přihrávka před branku z prostoru za 

brankou a z rohu hřiště, varianty 1 - 0 ap.).  Po zvládnutí řešení těchto situací byl hlavní důraz 

kladen na výběr vhodného řešení a rychlé a přesné provedení. Další nacvičovanou oblastí 

byly základy hry holí. 

 

Pátý rok přípravy 

Jako v předchozích letech, byl i pro tento rok vytvořen plán pro zvládnutí jednotlivých 

dovedností. 

Bruslení 

a) zdokonalování a automatizace všech naučených dovedností 

b) nácvik speciálního klamání bruslemi u hrazení 

c) nácvik zpětné kličky v těsné blízkosti hrazení. 

Vedení kotouče 

a) vedení kotouče v koordinačně náročných situacích (malý prostor, prudké změny směru) 

b) vedení kotouče jednou rukou. 

Uvolňování hráče s kotoučem 

a) využití klamání a kličky při situacích 1 - 1 na malém prostoru (roh hřiště, za brankou ap.) 

b) zdokonalování netradičních typů kliček a jejich užití v herních situacích 

c) zdokonalování uvolňování protisměrnou kličkou. 

Přihrávání 

a) přihrávání v situaci osobního souboje 

b) přihrávání přes protihráče 

c) nácvik přihrávky s využitím hrazení. 

Střelba 

a) zdokonalování střelby golfovým úderem 

b) střelba golfovým úderem po přihrávce 
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c) speciální koordinační cvičení na střelbu z krátké vzdálenosti od branky (cvičení na 

koncovku) 

d) následná střelba do různých míst branky. 

Obsazování hráče s kotoučem 

a) nácvik techniky hry rukou v osobním souboji 

b) nácvik okamžité přihrávky po vítězném osobním souboji. 

Obsazování hráče bez kotouče 

a) zdokonalování řešení situace 2 - 2 a 3 - 2 prostřednictvím přebírání a zajišťováním. 

Chytání kotouče 

a) rozvoj osobní zodpovědnosti za chycení kotouče. 

Vhazování 

a) nácvik jednotlivých technik vhazování podle herní situace. 

Kombinace 

a) řešení situací 2 - 1, a 3 - 2 pomocí křížení a zpětné přihrávky 

b) využití přenesení hry ze silného do slabého prostoru. 

Systémy 

a) nácvik založení, rozvinutí a zakončení rychlého protiútoku 

b) nácvik pohybu při napadání v útočné fázi 

c) nácvik zónové obrany v jednotlivých pásmech. 

 

Příprava na ledě začala tento rok již v srpnu, kdy družstvo bylo týden na ledě před tím, 

než odjelo na letní tréninkový tábor. Po návratu začala tréninková sezóna v tradičním rytmu 3 

tréninků týdně. Jejich charakter byl obdobný jako v minulých letech. 

První trénink byl zaměřen na bruslení, přičemž na jeho začátku byla zařazena cvičení 

na rozvoj rychlosti. Po něm následoval bruslařský obsah, kterého se zúčastnili hráči v poli. 

Brankáři měli v této době vlastní trénink. Bruslařská cvičení byla zaměřena především na 

prudké změny směru a akceleraci při výjezdu z oblouků a po změnách orientace jízdy (obraty 

z jízdy vpřed do jízdy vzad a obráceně). Tyto dovednosti byly využívány i v dalších 

trénincích v herních cvičeních. Bruslařská cvičení dále procvičovala a zdokonalovala všechny 

dosud probrané dovednosti. Samozřejmostí při tom bylo, že všechna cvičení byla prováděna s 

kotoučem. Na konci tréninku (10 až 15 min.) byla zařazena hra v pásmech. Při ní byly 

stanoveny určité zásady, které byly na chlapcích vyžadovány. Jednalo se především o 

výraznou preferenci střelby na úkor přihrávky, o kombinační hru a o herní tvrdost (množství 

osobních soubojů). 
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Druhý trénink v týdnu se zabýval rozvojem herních činností jednotlivce a 

jednoduchých kombinací. Organizační formou byla cvičení na stanovištích, jejichž počet byl 

obvykle 3 - 4. Průpravná a herní cvičení měla velmi krátkou dobu trvání (přibližně 5 - 7 s). 

Většinou byla zaměřena na cvičení s náročnými koordinačními prvky, na střelbu z krátké a 

střední vzdálenosti a na obranu prostoru před brankou. Velké množství času bylo také 

věnováno hře na exponovaných místech - přihrávky zpoza branky, vyjetí z rohu hřiště, 

přihrávka po zpětné kličce k mantinelu (na úrovni kruhů pro vhazování) a neustálé 

procvičování činností po střelbě (tečování a dorážení). V souvislosti s těmito činnostmi byla 

nacvičována i jejich obrana. Při tom byly pravidelně střídány jednotlivé herní posty (pozice 

útočících a bránících hráčů). 

Třetí trénink v týdnu byl zaměřen na rozvoj taktické stránky herního projevu. Spočíval 

především v nácviku a herním tréninku. Jeho obsahem bylo řešení jednoduchých variant 

základních herních situací z hlediska herních systémů a spolupráce útočných trojic a pětic v 

obranné i útočné fázi hry. Většina těchto cvičení byla prováděna zpočátku nízkou intenzitou, 

přičemž cílem bylo zajistit potřebné zvládnutí pohybu z hlediska prostoru hřiště i načasování 

v závislosti na ostatních hráčích. Při zvládnutí těchto situací v nízké intenzitě a bez odporu 

soupeře bylo přistoupeno k nácviku ve ztížených podmínkách vyšší rychlosti provedení a 

zapojení bránících hráčů. Jednotlivé úkoly útočících i bránících hráčů byly koncipovány z 

hlediska rozvoje útočné i obranné fáze hry a bylo dbáno na to, aby i sekundární úkoly v 

jednotlivých cvičeních byly správně provedeny. Jednalo-li se např. o založení postupného 

útoku z obranné třetiny s pasivním napadáním jednoho hráče, byl sledován pohyb nejen 

útočící formace, ale i způsob napadání bránícího hráče a vyžadován správný pohyb a 

načasování jeho obranných zákroků, přestože byly ve volném, pasivním provedení. 

Větší množství času bylo věnováno hře na velké hřiště a to jak řízené, při které byla 

hra přerušována při určitých okamžicích (především při nevhodných řešeních herních situací), 

tak neřízené. Určitou netradiční formou řízené hry byly velmi krátké intervaly pro střídání 

jednotlivých pětic. Ty se pohybovaly v délce kolem 30 s. Tato varianta byla pozitivní ve dvou 

ohledech. Prvním bylo vysoké nasazení hráčů při střídání ("kdo si chtěl zahrát při tomto 

krátkém časovém úseku, musel se snažit získat kotouč co nejrychleji") a druhým bylo 

zvyšování herní agresivity. 

Utkání hraná v této sezóně měla již svůj konkrétní význam. Pražský přebor mladších 

žáků je kvalifikační soutěž o postup do Žákovské ligy 7. tříd. Protože přeborová utkání jsou 

hrána na 3 x 15 min. čistého času, zatímco utkání ligová na 3 x 20 min. čistého času byly 

zahrnuty do herního kalendáře i utkání přátelská, která byla cíleně hrána v tomto delším 
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režimu. Smyslem bylo navodit podobné zatížení, které bude v dalším roce, a to jak z pohledu 

rozložení sil, tak z důvodu taktické stránky utkání. Tato okolnost měla svůj význam např. při 

přesilových hrách, které jsou při kratší herní době v délce trvání 1 min, zatímco při delší hrací 

době jsou dvouminutové, čímž se výrazně mění strategie jejich provádění. Nebyly však 

nacvičovány žádné herní varianty. 

V druhé polovině sezóny byly také již poprvé dávány konkrétní taktické pokyny pro 

utkání a byla vyžadována jejich realizace. Jednalo se převážně o jednoduché herní varianty, 

např.: rozehrávku po vhazování (v souvislosti s místem a postavení spoluhráčů), požadavek 

na dobruslování soupeřů a herních pozic po ztrátě kotouče v útočném a středním pásmu 

(bekčekink), zastupování hráčů na jednotlivých herních postech v závislosti na vývoji herní 

situace, dodržování dané taktické varianty ap. Přes tato "taktická omezení" byla individuální 

tvořivost vždy na prvním místě, a to jak při vedení družstva v utkáních, tak při rozboru a 

hodnocení těchto utkání. Všechna utkání byla hrána důsledně na tři pětice hráčů a dva 

náhradníky, přičemž každý hráč hrál nejméně dvě třetiny utkání. 

Tréninky brankářů byly vždy při trénincích zaměřených na bruslení (jednou týdně). 

Hlavním obsahem byl rozvoj pohybu a správné provádění technik chytání a vyrážení, 

standardní situace a nově byly nacvičovány situace opakovaných vystřelení. Při nich byla 

rozvíjena orientace v prostoru při pohybu a vyhledávání druhého kotouče před vystřelením. 

 

Šestý rok přípravy 

Vytvoření plánu rozvoje jednotlivých dovedností bylo i v šestém roce jedním ze 

základních úkolů přípravy pro tento rok. 

Bruslení 

a) zdokonalování a automatizace všech naučených dovedností. 

Vedení kotouče 

a) zdokonalování a automatizace vedení kotouče v koordinačně náročných situacích 

b) vedení kotouče v situaci osobního souboje. 

Uvolňování hráče s kotoučem 

a) zdokonalování a automatizace netradičních typů kliček a jejich užití v herních situacích 

b) uvolňování s kotoučem při herních omezeních (časové, prostorové, úkolové omezení) 

c) uvolnění několikanásobnou prudkou změnou směru na malém prostoru. 

Přihrávání 

a) zdokonalování a automatizace všech druhů přihrávek 

b) přihrávání a příjem velmi prudkých přihrávek. 
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Střelba 

a) zdokonalování všech druhů střelby, především střelby golfovým úderem 

b) zdokonalování střelby po přihrávce z krátké vzdálenosti při tlaku bránících hráčů 

c) rozvoj najetí do střeleckého prostoru a včasného a prudkého zakončení při obsazování 

soupeřem 

d) nácvik střelby s dodatečnými informacemi (místo, druh střelby ap.). 

Vhazování 

a) nácvik základních vzorců pro vhazování. 

Kombinace 

a) nácvik kombinací pro přípravu zakončení po přechodu útočné modré čáry 

b) nácvik kombinací s časováním 

c) nácvik kombinací s proměnlivým počtem hráčů a proměnlivými herními úkoly 

d) nácvik základního pohybu při malých rotacích a jeho využití v jednoduchých herních 

situacích 

e) nácvik obraných kombinací s přebíráním v útočném pásmu 

d) nácvik obrany proti malým rotacím v situaci 2 – 2. 

Systémy 

a) nácvik přechodu útočné modré čáry založený na nastřelení 

b) nácvik obranného systému 3 - 2 v útočném pásmu s přechodem na systém 2 – 1 - 2 (se 

středním útočníkem) ve středním a obranném pásmu 

c) nácvik přechodu ze zónového presinku na zónovou obranu 

d) seznámení a nácvik základního rozestavění a hry v oslabení 

e) seznámení se a nácvik základních vzorců při hře v početní převaze. 

 

V šestém roce byla příprava zahájena v prvním týdnu v srpnu. Po několika trénincích 

na zapracování byla od druhého týdne kombinovaná příprava na ledě a mimo led. Příprava 

mimo led byla zaměřena na obratnost a rychlost, která byla prokládána silovými vstupy. 

Všechna cvičení byla prováděna formou drobných a sportovních her a sloužila spíše jako 

regenerační zatížení. 

Hlavní díl tréninků však spočíval v přípravě na ledě. Prvé dva týdny byly spíše 

seznamovací a iniciační, rozvojový trénink byl zařazen až na letní tréninkový tábor v délce 10 

dnů na konci srpna. 

Po návratu z tréninkového tábora začala příprava v Praze, která se již tradičně 

odehrávala v rytmu tří tréninků týdně. Určitá změna byla však v tom, že v nepravidelných 
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intervalech (jednou za čtrnáct dnů či tři týdny) byl družstvu přidělen 4. trénink a to v délce 45 

min. Proto se ustálil v týdenním cyklu následující režim. 

První trénink v týdnu byl zaměřen na bruslení a herní činnosti jednotlivce. V případě 

4. tréninku byla jeho obsahem pouze cvičení na herní činnosti jednotlivce. Většina těchto 

tréninků byla organizována formou cvičení na stanovištích (obvykle 3 až 4), na kterých byla 

prováděna různá průpravná a jednoduchá herní cvičení. Obsahem těchto cvičení byly většinou 

koordinačně náročné činnosti, zaměřující se na rozvoj několika dovedností po sobě, ať již 

jako sériových, či ve spojení několika různých diskrétních dovedností. Cílem bylo vytvořit 

automatizmy při provádění nacvičovaných dovedností ve ztížených podmínkách (často až 

extrémně), které vytvářely lepší předpoklady pro provedení ve složitých podmínkách utkání. 

Tato cvičení byla většinou omezena prostorem, časem či jinými atributy. Hlavním úsilím 

bylo, aby děti provedly co nejvíce opakování požadovaných dovedností. V závěru tréninku se 

střídala hra na velké a malé hřiště (obvykle jednou za čtrnáct dní). 

Druhý trénink v týdnu se zabýval nácvikem situací 1 - 1, 2 - 1, 2 - 2. Cvičení byla 

prováděna především proudovou metodou. V každém cvičení byly zařazovány obratnostní 

prvky (přeskoky, obraty, pokleky ap.) a snahou bylo, aby obsahovala pokud možno co 

největší počet herních činností. Do většiny cvičení byly také zařazeny druhé dodatečné akce, 

kterými byly situace 1 - 1 po vyjetí z rohu hřiště, druhé zakončení z krátké vzdálenosti, či 

založení protiútoku. Požadavkem také bylo, aby cvičení byla v různých částech hřiště, 

různých směrech a postavení útočících a bránících hráčů. V druhé polovině sezóny začala být 

do programu zařazována i cvičení náročná na časování pohybu a činností hráčů. Ta byla 

závislé na kvalitě provedení herních činností jednotlivce, a proto bylo nutné jejich zařazení 

zvažovat a sledovat efektivitu provedení. Z počátku byla tato cvičení pro děti obtížně 

zvládnutelná, především proto, že se jednalo o nový a odlišný způsob zatížení. Hlavním 

problémem bylo to, že děti musely samy volit intenzitu provedení na základě vyhodnocení 

herní situace a zvolit začátek své vlastní činnosti. Ovšem při pravidelném zařazování těchto 

cvičení přestaly po určité době problémy s jejich zvládáním, protože děti si zvykly na tento 

způsob zatěžování. Na závěr tréninku byla zařazena neřízená hra (většinou v délce 10 - 15 

min.) na velké hřiště. Děti při ní byly vedeny k tomu, aby se maximálně snažily využít vlastní 

tvořivosti. 

Třetí trénink v týdnu (avšak z hlediska výše uvedeného 4. - nepravidelně zařazovaný) 

byl zaměřen na bruslení. Hlavním cílem bylo neustálé zdokonalování techniky a zvládání 

všech dovedností ve vysoké rychlosti se současným vedením kotouče. Cvičení byla zaměřena 

na rychlé změny směru, orientace jízdy (jízda vpřed či vzad), obraty a to vše většinou na 
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malém prostoru. Z hlediska energetického zabezpečení bylo zatížení stavěno převážně v ATP 

- CP zóně a na úrovni anaerobního prahu. Při tomto tréninku děti nemusely mít celou výstroj, 

stačily pouze základní chrániče. Na konci byla zařazena krátká neřízená hra na malé hřiště, 

které měla však spíše regenerační charakter po náročném tréninku. 

Čtvrtý trénink v týdnu obsahoval cvičení na rozvoj taktické stránky herního projevu, 

především herní cvičení, ve kterých se na jedné straně zúčastnilo 3 a více hráčů. Obsahem byl 

převážně nácvik založení rozvinutí či zakončení útoků a to jak celkově, tak po jednotlivých 

částech. V počátku se tato cvičení dělala s nízkou intenzitou provedení a bez obranné fáze, po 

zvládnutí se postupně zvyšovala rychlost provedení a přidával se odpor obrany. Mnoho 

cvičení mělo proměnlivý počet hráčů v průběhu (např. založení 2 - 1, přechod středního 

pásma 3 - 2 a zakončení 3 - 3). Tento prvek se pozitivně osvědčil, protože děti musely 

neustále přemýšlet o herní situaci, kontrolovat postavení svoje, svých spoluhráčů i protihráčů 

a rozhodovat se, komu mohou, či nemohou přihrát z hlediska vývoje další akce. Při těchto 

cvičeních byl kladen důraz nejen na správné provedení útočné fáze, ale i na fázi obrannou, 

která byla sledována a hodnocena. Každé cvičení také končilo druhou, často i třetí akcí (např. 

situace 2 - 1 po vyjetí z rohu a po jejím ukončení založení dalšího útoku). Přibližně stejné 

množství času jako bylo věnováno nácviku útočné hry, bylo soustředěno i na nácvik obrany, a 

to ve všech pásmech. Především se jednalo o nácvik zónové obrany. Cvičení byla zaměřena 

na pochopení podstaty, nácvik pohybu a možnosti přechodu z obrany do protiútoku. Většinou 

byl tento nácvik prováděn v lehčí formě (pomalý pohyb útočících hráčů) a pro možnost 

lepšího soustředění na udržení herního tvaru a pohybu v něm byl nacvičován bez holí či s 

obrácenými holemi. Tato cvičení se ukázala jako velmi účinná. Později byli chlapci 

seznámeni i s organizací přechodu od zónového presinku k zónové obraně. Vzhledem k věku 

dětí nebyl v této kategorii ještě prováděn hlubší nácvik. 

V druhé polovině sezóny již bylo přistoupeno k nácviku již specifičtějších herních 

(taktických) situací. Jednalo se o nácvik malých rotací (především jejich použití při vyjetí z 

rohu hřiště) a o hru v oslabení či početní převaze. Při nácviku rotací bylo, v první fázi, s 

úspěchem užito teoretické přípravy, při které byla vysvětlena podstata, filosofie a nejčastější 

užití této herní varianty. Proto při nácviku na ledě již nedocházelo k velkým problémům a 

chlapci si poměrně rychle tuto herní variantu zautomatizovali. Při hře v oslabení bylo 

nacvičováno zaujetí základního tvaru v obranné třetině a možnosti napadnutí útočících hráčů 

a založení protiútoku. Většina nácviků se odehrávala ve zjednodušené podobě (pomalé 

provedení, malý tlak soupeře ap.). Proto hra v oslabení ještě nečinila větší nároky na 

zvládnutí. Problematičtější byl nácvik hry v početní převaze. Při teoretickém úvodu byly 
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vysvětleny zásady a ukázány některé možnosti řešení v závislosti na hráčích, držení holí a 

herním projevu. Chlapci si mohli v jednotlivých pěticích, které již byly relativně stabilní 

vybrat a mírně upravit "svůj" vzorec a potom byl v tréninku nacvičován. Je však třeba 

objektivně říci, že efektivita nácviku nebyla vysoká. Což bylo vysvětlitelné tím, že se jednalo 

o první organizované seznámení s touto problematiku a pozornost, která byla věnována těmto 

cvičením byla spíše nízká a zaměřená na získání informací pro budoucí rozvoj. 

Stejně jako každý rok byly i v 6. roce organizovány speciální tréninky brankářů, které 

probíhaly většinou při bruslařských trénincích ostatních hráčů. Zaměřovaly se na neustálé 

zdokonalování základní techniky chytání a vyrážení, pohyb před brankou a na řešení 

standardních situací. Velký čas byl věnován nácviku činnosti při opakované střelbě. Nově 

byly děti seznámeny s nutností organizace obrany. Jednalo se o hlasové ovládání spoluhráčů v 

obranné fázi hry. Při těchto cvičeních byli využíváni speciálně vybraní hráči, kteří plnili úlohy 

"střelců" a pomáhali i v dalších oblastech. 

 

6.3 POSOUZENÍ EFEKTIVITY TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY NA ZÁKLADĚ 

KVANTITATIVNÍCH UKAZATELŮ 

 Při hodnocení experimentálního modelu přípravy bylo jako jedeno z nejdůležitějších 

kritérií vybráno kvantitativní posouzení jednotlivých speciálních objemových ukazatelů 

tréninku, které pocházely z několika oblastí. Jednalo se především o čistý cvičební čas, o 

počty opakování jednotlivých dovedností (především herních činností jednotlivce) 

v tréninkových cvičeních, o využití času pro zotavení, a také o celkový počet herních činností 

v tréninkové jednotce. Tyto hodnoty byly zjišťovány z těch tréninkových jednotek, které měly 

v experimentální i obou kontrolních skupinách podobné obsahové zaměření. 

 

6.3.1 VYUŽITÍ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY Z HLEDISKA ČISTÉHO CVIČEBNÍHO ČASU 

 Při hodnocení tohoto parametru bylo přistoupeno k rozdělení sledovaného období do 

třech etap, které byly obdobné z hlediska zaměření tréninku. První etapa byla v prvých dvou 

letech přípravy (2. až 3. třídy školní docházky), kdy se děti učily především základům 

bruslení a herním činnostem jednotlivce. Druhá etapa byla v délce tří let (od 4. do 6. třídy 

školní docházky), kdy hlavním obsahem tréninků byl rozvoj herních činností jednotlivce a 

herní kombinace. Třetí etapa trvala pouze jeden rok (poslední rok experimentu), kdy se 

v programu tréninků začal objevovat ve větší míře i nácvik spolupráce v pěticích a nácvik 

herních systémů. 
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 Konkrétní zjištěné údaje jsou uvedeny v tabulce č. 17. 

 

Tabulka č. 17 

Délka čistého cvičebního času v tréninkových jednotkách 

  
Počet sledovaných 

TJ 

Průměrná délka 

TJ v min. / čistým 

časem 

Nejdelší    

Č. Č. 

(min.) 

Nejkratší   

Č. Č. 

(min.) 

Prům. čistý 

čas v % 

První etapa  

(2 roky) 

Exper. sk. 24 60 / 46 52 43 77 

Kontrol. sk. 46 60 / 29 45 11 48 

Druhá etapa 

(3 roky) 

Exper. sk. 34 75 / 62 67 48 83 

Kontrol. sk. 52 75 / 42 51 17 56 

Třetí etapa 

(jeden rok) 

Exper. sk. 9 75 / 58 63 45 77 

Kontrol. sk. 11 75 / 38 47 15 51 

 

Legenda: Počet sledovaných TJ – celkový počet tréninkových jednotek, které byly 

odpozorovány, Průměrná délka TJ v min./ čistý čas – průměrná délka 

tréninkových jednotek a průměrný čistý cvičební čas v nich, Nejdelší Č. Č. – 

nejdelší zaznamenaná doba čistého cvičebního času ze všech sledovaných 

jednotek v dané etapě, Nejkratší Č. Č. – nejkratší zaznamenaná doba čistého 

cvičebního času ve všech sledovaných jednotkách v dané etapě, Průměrný čistý 

cvičební čas v % - podíl průměrného čistého času a průměrné délky TJ x 100. 

 

Při hodnocení tabulky č. 17 je vidět, že experimentální skupina měla oproti skupinám 

kontrolním ve všech sledovaných oblastech vyšší využití. Přitom do doby čistého cvičebního 

času byla zahrnuta každá doba, po kterou děti vykonávaly jakoukoliv pohybovou činnost (tj. 

např. si připravovaly kotouče). Pokud by byl hodnocen pouze ten čas, ve kterém děti 

prováděly cvičení či jinou účelově zaměřenou činnost, byl by tento rozdíl ještě větší. 

Výraznější pohled na celou problematiku dává tabulka (č. 18) přepočtu hodin čistého 

cvičebního času za sezónu. 
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Tabulka č. 18: 

Přepočet délky čistého cvičebního času za sezónu 

Počet hodin čistého cvičebního času za sezónu 

Počet hodin První etapa Druhá etapa Třetí etapa 

Experimentální sk. (hod.) 100,1 104,9 100,1 

Kontrolní sk. (hod.) 62,4 72,8 66,3 

Roční rozdíl (hod.) 37,7 32,1 33,8 

Index 1,60 1,42 1,51 

Týdenní rozdíl v počtu 

hodin čistého cvičebního 

času 

1,08 hod. = 65 min. 0,92 hod. = 55 min. 0,97 hod. = 58 min. 

Legenda: počty hodin = 130 (průměrný počet tréninkových jednotek v roce) x 0,77 (průměr 

čistého cvičebního času v jednotlivých etapách u jednotlivých skupin – poslední 

sloupec tab. č. 17), roční rozdíl = počet hodin exper. skup. – počet hodin kontrol. 

skup., index = počet hodin exper. skup.  / počet hodin kontrol. skup., Týdenní 

rozdíl v počtu hodin čistého cvičebního času = roční rozdíl / 35 (počet týdnů 

přípravy na ledě v jednom roce) 

 

Při přepočtech čistého cvičebního času bylo vycházeno z teoretického maxima 130 

tréninkových hodin na ledě za sezónu. Z poslední řádky tabulky vyplývá, že rozdíl v počtu 

hodin týdně mezi experimentální skupinou a skupinami kontrolními činil týdně cca 0,92 až 

1,08 hod., což je při průměrné dotaci ledu 3,75 hod. týdně jistě nezanedbatelné číslo.  
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6.3.2 POČTY OPAKOVÁNÍ HERNÍCH ČINNOSTÍ JEDNOTLIVCE V JEDNOTLIVÝCH 

CVIČENÍCH 

 Jednalo se o teoretické počty, které by bylo možné dosáhnout při bezchybném 

provedení jednotlivých cvičení. Ty vyplývají z charakteru cvičení, z počtu hráčů, kteří v daný 

čas provádějí cvičení současně (každý v různé fázi), z množství dovedností, které jsou 

obsaženy ve cvičeních ap. V tréninkové praxi však tyto počty nejsou dosažitelné, protože 

v průběhu prováděných cvičení dochází k určitým výpadkům (např. ztráta kotouče, špatné 

vystřelení na branku, odebrání kotouče obráncem apod.), čímž mohl být počet sledovaných 

cvičebních prvků výrazně ovlivněn.  

 Na obrázcích č. 9 a, b až 12 a, b jsou vidět běžné příklady cvičení, které byly užity u 

experimentální (a) a kontrolních (b) skupin. Na těchto cvičeních je možné demonstrovat vyšší 

racionalitu využití času u experimentální skupiny. Jednotlivá cvičení jsou obdobného druhu a 

rozdíl v počtech opakování dokládá tezi o vyšší racionalitě u experimentální skupiny.  

Obrázek č. 9a     Obrázek č. 9b 

Příklad průpravného cvičení experimentální  Příklad průpravného cvičení kontrolní 

skupiny, zaměřeného na střelbu a přihrávání skupiny, zaměřeného na střelbu a  

 přihrávání 
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Při porovnání je vidět, že u cvičení 9a je v jeho průběhu celkem 5 přihrávek, 3 

vystřelení a jedna činnost po střelbě (tečování). Celkem tedy 8 herních činností (a dvě 

speciální bruslařské dovednosti) a zapojeno je současně 5 hráčů. Toto cvičení trvá pro 

jednoho hráče cca. 11 sec. U cvičení 9b je pouze jedna přihrávka a jedno vystřelení. Celkem 

tedy dvě herní činnosti (bez speciálních bruslařských dovedností) a zapojeni jsou pouze 2 

hráči. Délka tohoto cvičení je kolem 7 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10a Příklad herního cvičení experimentální skupiny, zaměřené na situaci 1 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10b 

Příklad herního cvičení kontrolní skupiny, zaměřené na střelbu 

 

Cvičení 10a je koncipováno jako situace 1 – 1. Bylo v něm využito 5 přihrávek, dvě 

vystřelení  a dvě uvolnění hráče s kotoučem. Celkem tedy  7 herních činností jednotlivce (a 

dvě bruslařské dovednosti – obraty). Současně jsou zapojeni 4 hráči na každé straně (provádí 

se z obou stran, tj. 8 hráčů celkem). Délka cvičení je kolem 16 s. Cvičení 10b obsahuje 1 
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přihrávku a jedno vystřelení, celkem dvě herní činnosti (bez speciálních bruslařských 

dovedností). Zapojeni jsou pouze dva hráči a doba trvání je kolem 9 s. 

Obrázek č. 11a   Obrázek č. 11b 

Příklad průpravného cvičení experimentální  Příklad průpravného cvičení kontrolní  

skupiny, zaměřeného na střelbu a přihrávání skupiny, zaměřeného na střelbu a 

přihrávání 

 

 Ve cvičení 11a jsou 3 přihrávky, 3 vystřelení a jedno uvolnění s kotoučem, celkem 7 

herních činností jednotlivce (a jedna speciální bruslařská dovednost – obrat). Cvičení provádí 

v současnou chvíli 4 hráči. Celková doba trvání je kolem 10 s. Cvičení 11b obsahuje 1 

přihrávku a jedno vystřelení, celkem dvě herní činnosti jednotlivce (bez speciálních 

bruslařských dovedností. Celkem jsou zapojeni v průběhu dva hráči. Přibližná doba trvání je 

kolem 8 s. 
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Obrázek č. 12a    Obrázek č. 12b 

Průpravné cvičení experimentální skupiny  Průpravné cvičení kontrolní skupiny 

zaměřené na střelbu     zaměřené na střelbu 

 

Cvičení  12a spočívá ve vystřelení 10 kotoučů v co nejrychlejší frekvenci. Jeden hráč 

střílí, druhý si připravuje kotouče, které mu ostatní hráči podávají. Jedna série (10 vystřelení 

jednoho hráče) trvá přibližně 15 s. Ve cvičení 12b střílí jeden hráč po druhém jeden kotouč. 

Poté, co všichni hráči dostřílí, si jedou připravit kotouč pro další sérii vystřelení. Jedna série 

trvá přibližně 60 s. 

 

 Pro srovnání teoretického počtu opakování je vhodné porovnat jednotlivá cvičení při 

obvyklé délce jejich trvání, která je kolem 5 min. Pro porovnání bylo užito zjednodušení, kdy 

cvičení provádí celkem 20 hráčů ve dvou skupinách (na každé polovině hřiště jedna po deseti 

hráčích). Výsledky tohoto porovnání jsou uvedeny v tabulce č. 19. 
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Tabulka č. 19 

Teoretický počet herních činností v jednotlivých cvičeních (uváděný jednotlivě a v součtu) 

Cvičení číslo 

Celkový počet hráčů, kteří 

absolvují cvičení na jedné 

polovině za 5 min 

Počet opakování, který je možný 

pro jednoho hráče za 5 min. 

 Experimentální 
skupina 

Kontrolní 
skupina 

Experimentální 
skupina 

Kontrolní 
skupina 

1 a  1 b 42 28 22,4 8,4 

2 a 2b 33 19 13,3 6,6 

3 a 3 b 38 30 21 7,6 

4 a 4 b 50 20 20 5 

Celkový počet - - 76,7 27,6 

 

 Jak z tabulky vyplývá, při porovnání dvou typů cvičení (experimentálních a 

„tradičních prakticistních“) je patrné, že pouze organizační úprava umožnila téměř 

ztrojnásobit teoretický počet provedených herních činností jednotlivce.  

Přičemž je nutno uvést, že v klasických „prakticistních“ modelech přípravy trénink 

probíhal ve dvou skupinách a celkový počet v nich provedených herních činností se tedy blížil 

výše uvedenému počtu. U experimentální skupiny, díky většímu počtu skupin na ledě (viz  

5.2.1), byl tento počet výrazně vyšší z důvodu menšího počtu dětí v jednotlivých skupinách (a 

tím i vyšší frekvence opakování jednotlivých hráčů). 

 

6.3.3 POČTY OPAKOVÁNÍ HERNÍCH ČINNOSTÍ JEDNOTLIVCE V PŘESTÁVKÁCH PRO 

ZOTAVENÍ 

 Využití přestávek pro zotavení (viz 5.2.4, odstavec 6) se potvrdilo jako jedna z oblastí, 

ve které byly poměrně značné možnosti pro zvýšení počtu opakování základních (energeticky 

nenáročných) herních činností jednotlivce. Zatímco u kontrolních skupin nebyla tato možnost 

ve sledovaných trénincích využita, počty opakování, které dosahovala experimentální 

skupina, poměrně značně zvyšovaly celkový objem speciálních tréninkových ukazatelů. 

Příklad využití přestávek pro zotavení (v délce 2 – 3 min) je uvedena v tabulce č. 20. 
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Tabulka č. 20 

Počty opakování vybraných herních činností jednotlivce, provedených v přestávce pro 

zotavení 

Počty opakování První roky přípravy Pozdější roky přípravy 

Přihrávání 30 – 50 80 - 100 

Střelba 15 – 20 30 - 50 

Uvolnění s kotoučem 5 – 7 10 – 15 

Odebrání kotouče 15 – 20 40 - 50 

Osobní souboj - 15 - 20 

 

 V tréninkových jednotkách bylo těchto zotavení několik – podle počtu cvičení či počtu 

stanovišť. Pokud by byl brán příklad, kde v prvých letech tréninku (u experimentální skupiny) 

bylo 6 stanovišť (a tím i 6 přestávek pro zotavení), je možné dojít, při organizaci přihrávání – 

střelba – uvolnění s kotoučem (to celé 2 x), k výsledku 60 – 100 přihrávek, 30 – 40 vystřelení 

a 10 – 15 uvolnění s kotoučem na jednoho hráče.  

 

6.3.4 POČET HERNÍCH ČINNOSTÍ JEDNOTLIVCE V TRÉNINKOVÝCH JEDNOTKÁCH 

 Celkový počet opakování speciálních pohybových dovedností – herních činností 

jednotlivce byl dán několika faktory. Jedná se především o: 

- čistý cvičební čas 

- sociálně interakční formu tréninkové jednotky 

- organizaci a charakter jednotlivých cvičení 

- využití přestávek pro zotavení. 

Samozřejmě, že do celkového počtu se také promítá úroveň zvládnutí jednotlivých 

dovedností, tj. to, kolikrát děti zkazí či správně provedou požadovanou činnost. Četnost 

sportovních dovedností (počet opakování sledovaných herních činností jednotlivce) 

v tréninkové jednotce experimentální skupiny byl porovnán s frekvencí výskytu stejných 

sportovních dovedností u obou kontrolních skupin (K1 i K2) v době, kdy byly ve stejné 

věkové kategorii. Přitom byly sledovány obdobné tréninkové jednotky (které většinou 

využívaly obvyklých – „prakticistních“ - přístupů). 

Celkové počty vybraných herních činností uvádí tabulka č. 21. 
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Tabulka č. 21  

Celkový počet výskytu vybraných herních činností jednotlivce v tréninkové jednotce 

(zaokrouhleno na pětice) 

 

Počet 

tréninkových 

jednotek 

Herní činnosti 

jednotlivce 

Průměrné počty 

opakování 
Min. Max. 

experimentální 

skupina 
20 

Střelba 80 45 145 

Přihrávání 90 45 170 

Uvolnění s kotoučem 70 45 155 

kontrolní skupiny 50 

Střelba 25 15 45 

Přihrávání 30 20 50 

Uvolnění s kotoučem 20 10 25 

 

Při porovnání bylo zjištěno, že při srovnatelné délce zatížení byly u experimentálního 

družstva 3 - 4 násobné rozdíly v četnosti výskytu sledovaných sportovních dovedností než u 

ostatních družstev. Přitom je vhodné uvést, že minimální hodnoty, které byly zjištěny u 

experimentální skupiny, jsou na obdobné výši, jako maximální hodnoty u skupin kontrolních. 
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6.4 POSOUZENÍ ÚROVNĚ HERNÍ VÝKONNOSTI 

 Úspěšnost modelu přípravy u experimentální skupiny bylo možno posuzovat ze dvou 

hledisek. 

1) Z porovnání dosažených umístění v dlouhodobých soutěžích jednotlivých věkových 

kategorií, které jsou homogenní, jak z hlediska klubových družstev v ní zúčastněných, tak 

z hlediska jejich již mnoho let trvající existence (viz 3.4). Umístění experimentální 

skupiny byla porovnána s umístěním kontrolních skupin (tam, kde byla dostupná) K1 i 

K2.  

2) Z hlediska vývoje vybraných charakteristik utkání (bodového zisku vývoje skóre a 

dalších).  

 

6.4.1 VÝSLEDKY UMÍSTĚNÍ V PRVNÍM A DRUHÉM ROCE PŘÍPRAVY 

V prvém a druhém roce přípravy nehrála experimentální skupina dlouhodobou soutěž. 

V prvém roce bylo sehráno pouze několik přátelských utkání, které měly spíše motivační 

charakter, a výsledkům nebyl přičítán větší význam. Všechny byly hrány v minihokeji. 

Z tohoto důvodu nebudou ve statistice dosažených umístění uvedeny. 

Ve druhém roce přípravy se již experimentální skupina zúčastnila dlouhodobé soutěže, 

která však neměla standardní charakter, který by umožňoval porovnání. Ostatně v souvislosti 

s cíli a úkoly etapy seznámení se sportem (viz 2.4.1) neměly výsledky utkání jiný než 

motivační a průpravný význam. Přestože v této soutěži družstvo odehrálo turnajovým 

způsobem (4 x 3 utkání) 12 utkání, jeho umístění nebude uváděno. 

 

6.4.2 VÝSLEDKY UMÍSTĚNÍ VE TŘETÍM ROCE PŘÍPRAVY 

 Hlavní soutěží v pražském a středočeském regionu byla tzv. „Sparťanská liga“ pro 

družstva 4. tříd. Účastnilo se jí již dlouhodobě 8 relativně stabilních družstev. Tato soutěž 

však neměla oficiální charakter, její řízení zajišťovaly jednotlivé ročníky družstva Sparty 

Praha. Vzhledem k tomu, že výsledková část této soutěže není v některých ročnících  

k dispozici, nebudou uvedena umístění účastníků z kontrolní skupiny K1, ale pouze 

z kontrolní skupiny K2. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 22. 
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Tabulka č. 22 

Výsledky umístění ve třetím roce přípravy 

Sezóna -2 - 1 EX + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 Průměr Sm. odch. 

Umístění 5 6 4* 5 6 7 6 7 8 6,25 0,97 

Legenda: 

* experimentální družstvo nebylo započítáno do průměru a směrodatné odchylky umístění 

- děti starší než experimentální družstvo 

+ děti mladší než experimentální družstvo 

EX – experimentální družstvo 

 

Z tabulky vyplývá, že experimentální družstvo dosáhlo již v tomto roce v porovnání 

s družstvy kontrolní skupiny K2 nejlepší umístění za celé sledované období. Přitom je však 

vhodné uvést, že tento výsledek nebyl výrazně odlišný (4 místo, oproti průměrnému umístění 

6,25). Tato skutečnost byla dána: 

a) charakterem přípravy – ve kterém byl ještě stále preferován všestranný rozvoj a nácvik 

bruslařských dovedností a herních činností jednotlivce, 

b) cílem soutěže – vytvořit pro co největší počet dětí příležitost pro získání herních 

zkušeností. 

  

6.4.3 VÝSLEDKY UMÍSTĚNÍ VE ČTVRTÉM ROCE PŘÍPRAVY 

 Hlavní soutěží byla, obdobně jako ve třetím roce, „Sparťanská liga“. Z důvodů 

uvedených v předchozích odstavcích bylo vyhodnocení provedeno pouze na družstva 

kontrolní skupiny K2. Výsledky jejich umístění jsou uvedeny v tabulce č. 23. 

 

Tabulka č. 23 

Výsledky umístění ve čtvrtém roce přípravy 

Sezóna - 3 - 2 - 1 EX + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Průměr STD 

Umístění 5 6 7 1* 7 6 7 8 8 6,75 0,97 

Legenda: 

* experimentální družstvo nebylo započítáno do průměru a směrodatné odchylky umístění 

- děti starší než experimentální družstvo 

+ děti mladší než experimentální družstvo 

EX – experimentální družstvo 
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Z tabulky vyplývá, že dlouhodobá umístění družstev kontrolní skupiny K2 jsou na 

relativně stabilní úrovni. Tento výsledek potvrzoval tezi o homogenitě jednotlivých družstev 

(viz 3.3). Této výsledkové homogenitě se však zcela vymyká umístění experimentální 

skupiny (1. místo). Zde se poprvé začínaly výrazně potvrzovat výsledky koncepční práce 

s experimentálním družstvem, vedeného podle zásad experimentálního modelu. 

 

 

6.4.4 VÝSLEDKY UMÍSTĚNÍ V PÁTÉM ROCE PŘÍPRAVY 

 V pátém roce přípravy hrála experimentální skupina poprvé oficiální soutěž – Pražský 

přebor mladších žáků, který byl řízen Regionální komisí LH Praha. Utkání měla také již svoji 

důležitost, protože z dosaženého umístění vycházel postupový klíč pro soutěž příštího roku – 

Žákovské ligy 7. tříd. Kompletní umístění jednotlivých týmů v  9 letech (4 roky před a 4 roky 

po experimentální skupině) jsou uvedena v tabulce č. 24. 

 

Tabulka č. 24 

Výsledky umístění v pátém roce přípravy 

                  Sezóna 

Družstvo 
- 4 - 3 - 2 - 1 EX + 1 + 2 + 3 + 4 Průměr 

Sm. 

odch. 

Družstvo 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1,44 0,50 

Družstvo 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1,78 063 

Družstvo 3 5 4 3 5 5 3 4 3 3 3,87 0,87 

Kmenový klub 3 3 4 4 1* 4 3 4 4 3,63 0,48 

Družstvo 4 4 5 5 3 4 5 - - 5 4,43 0,73 

Družstvo 5 6 6 7 6 7 7 5 - - 6,29 0,70 

Družstvo 6 7 7 8 7 6 - 6 - - 6,83 0,69 

Družstvo 7 8 8 6 8 8 6 - - - 7,33 0,94 

* experimentální družstvo nebylo započítáno do průměru umístění 

- děti starší než experimentální družstvo 

+ děti mladší než experimentální družstvo 

EX – experimentální družstvo (ročník) 
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 Tabulka potvrzuje tezi o dlouhodobé stálosti umístění jednotlivých žákovských 

družstev v rámci Pražského regionu, která trvá již mnoho let. Existují dva renomované týmy, 

které proti sobě bojují o první místo. Za nimi jsou tři kluby, které jsou na přibližně stejné 

výkonnostní úrovni. Avšak při srovnání s renomovanými jsou neúspěšní. Pouze v případě 

experimentální skupiny (1. místo) došlo k narušení výkonnostní a výsledkové homogenity 

pražských klubů a poprvé v moderní historii Pražského přeboru mladších žáků zvítězilo 

družstvo nerenomované. Tato výrazná změna postavení experimentálního družstva před 

oběma renomovanými kluby (k tomuto výsledku došlo poprvé nejen v rámci kmenového lubu 

experimentálního družstva, ale i celého pražského hokeje) potvrzuje úspěšnost experimentu. 

 

 

6.4.5 VÝSLEDKY UMÍSTĚNÍ V ŠESTÉM ROCE PŘÍPRAVY 

 Hlavní soutěží v šestém roce přípravy byla Žákovská liga 7. tříd. Tato soutěž je první 

výběrovou dlouhodobou soutěží, kam mohou postoupit družstva 6. tříd. Výsledky umístění, 

které dosáhla jednotlivá družstva, dokumentuje tabulka č. 25. 
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Tabulka č. 25 

Výsledky umístění v šestém roce přípravy 

 - 3 - 2 - 1 EX + 1 + 2 průměr sm. odch. min max typ 

Družstvo 1 1 1 1 1 2 2 1,3 0,5 1 2 1 
Družstvo 2 1 1 1 1 1 4 1,5 1,1 1 4 1 
Družstvo 3 1 2 1 3 2 3 2,0 0,8 1 3 1 
Družstvo 4 1 1 1 2 6 1 2,0 1,8 1 6 1 
Družstvo 5 6 2 2 1 1 1 2,2 1,8 1 6 1 
Družstvo 6 2 3 3 2 2 2 2,3 0,5 2 3 2 
Družstvo 7 2 3 2 2 4 2 2,5 0,8 2 4 2 
Družstvo 8 4 5 3 4 1 1 3,0 1,5 1 5 2 
Družstvo 9 7 1 1 3 3 3 3,0 2,0 1 7 2 
Družstvo 10 3 1 3 8 3 1 3,2 2,3 1 8 2 
Družstvo 11 4 6 5 1 1 3 3,3 1,9 1 6 2 
Družstvo 12 4 4 2 3 7 1 3,5 1,9 1 7 2 
Družstvo 13 10 3 2 1 4 2 3,7 3,0 1 10 2 
Družstvo 14 2 6 2 4 3 6 3,8 1,7 2 6 2 
Družstvo 15 5 4 4 6 2 3 4,0 1,3 2 6 3 
Družstvo 16 1 4 4 5 4 6 4,0 1,5 1 6 3 
Družstvo 17 3 2 3 4 6 7 4,2 1,8 2 7 3 
Družstvo 18 4 2 3 5 4 7 4,2 1,6 2 7 3 
Družstvo 19 2 3 4 4 6 6 4,2 1,5 2 6 3 
Družstvo 20 5 5 4 2 2 8 4,3 2,1 2 8 3 
Družstvo 21 2 7 6 5 1 5 4,3 2,1 1 7 3 
Družstvo 22 5 6 6 3 5 5 5,0 1,0 3 6 3 
Družstvo 23 4 3 5 7 5 7 5,2 1,5 3 7 3 
Družstvo 24 3 1 5 8 8 7 5,3 2,6 1 8 3 
Družstvo 25 5 6 7 6 6 3 5,5 1,3 3 7 3 
Družstvo 26 10 4 4 7 5 8 6,3 2,2 4 10 4 
Družstvo 27 10 10 8 3 3 4 6,3 3,1 3 10 4 
Družstvo 28 7 5 6 8 8 4 6,3 1,5 4 8 4 
Družstvo 29 8 8 8 5 5 4 6,3 1,7 4 8 4 
Družstvo 30 6 7 10 10 4 5 7,0 2,3 4 10 4 
Družstvo 31 3 7 6 7 10 10 7,2 2,4 3 10 4 
Družstvo 32 4 5 5 10 10 10 7,3 2,7 4 10 4 
Družstvo 33 10 10 7 6 7 5 7,5 1,9 5 10 4 

Kmenový klub 6 8 10 1* 8 6 7,6 1,5 6 10 4 

Družstvo 34 6 8 10 10 8 4 7,7 2,1 4 10 4 
Družstvo 35 8 10 7 7 5 10 7,8 1,8 5 10 4 
Družstvo 36 5 6 8 8 10 10 7,8 1,9 5 10 4 
Družstvo 37 8 8 7 6 8 10 7,8 1,2 6 10 4 
Družstvo 38 6 5 6 10 10 10 7,8 2,2 5 10 4 
Družstvo 39 8 10 10 7 6 7 8,0 1,5 6 10 5 
Družstvo 40 10 10 10 5 7 6 8,0 2,1 5 10 5 
Družstvo 41 10 10 10 4 10 5 8,2 2,6 4 10 5 
Družstvo 42 3 7 10 10 10 10 8,3 2,6 3 10 5 
Družstvo 43 10 7 5 10 10 10 8,7 2,0 5 10 5 
Družstvo 44 10 10 10 10 10 2 8,7 3,0 2 10 5 
Družstvo 45 10 10 10 6 7 10 8,8 1,7 6 10 5 
Družstvo 46 7 8 8 10 10 10 8,8 1,2 7 10 5 
Družstvo 47 10 4 10 10 10 10 9,0 2,2 4 10 5 
Družstvo 48 10 10 10 10 7 8 9,2 1,2 7 10 5 
Družstvo 49 7 10 10 8 10 10 9,2 1,2 7 10 5 
Družstvo 50 10 10 10 10 8 8 9,3 0,9 8 10 5 
Družstvo 51 7 10 10 10 10 10 9,5 1,1 7 10 5 
Družstvo 52 10 10 7 10 10 10 9,5 1,1 7 10 5 
Družstvo 53 10 10 8 10 10 10 9,7 0,7 8 10 5 
Družstvo 54 8 10 10 10 10 10 9,7 0,7 8 10 5 
Družstvo 55 10 10 10 10 10 8 9,7 0,7 8 10 5 
* experimentální družstvo nebylo započítáno do statistik umístění 
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Legenda: průměr – průměrné umístění jednotlivých klubů, sm. odch. – směrodatná 

odchylka, Min. – nejlepší umístění, jakého dosáhla družstva jednotlivých klubů, Max.  – 

nejhorší umístění, jakého dosáhla družstva jednotlivých klubů (1 – 8 místo, 10. místo - 

v daném roce toto družstvo Žákovskou ligu nehrálo), Typ – kategorie výkonnosti 

jednotlivých klubů podle dlouhodobého umísťování jednotlivých družstev, - děti starší než 

experimentální družstvo, + děti mladší než experimentální družstvo, EX – experimentální 

družstvo (ročník) 

  

 Tabulka č. 25 dokládá vysokou výkonovou homogenitu družstev, která hrají tuto soutěž. V 

České republice existují družstva (typ 1), která většinou žákovskou ligu vyhrávají anebo se 

umísťují na předních místech. Další družstva (typ 2) se umísťují také většinou na předních 

místech, ale jejich vítězství v soutěži je spíše vyjímečné. Družstva těchto dvou typů (1 a 2) by 

bylo možné chápat jako renomovaná. Družstva typu 3 se obvykle umísťují ve středu tabulky. 

Zcela vyjímečně zvítězí v této soutěži (pouze 3 družstva), ale málokdy z ní sestoupí. Další 

družstva (typ 4) většinou tuto soutěž hrají, ale některé jeho ročníky sestupují. Družstva typu 5 

zcela vyjímečně postoupí do této soutěže a většinou ve stejné sezóně sestupují. 

 K výsledkům uvedené tabulky je nutno doplnit následující: 

1. Vítězství experimentálního družstva v příslušném ročníku Žákovské ligy bylo velmi 

jednoznačné, neboť již 5 kol před ukončením soutěže nemohlo být předstiženo 

2. Tohoto výsledku dosáhlo experimentální družstvo jako příslušník nerenomovaného klubu 

výhradně s vlastními odchovanci (na rozdíl od vítězů žákovských lig z renomovaných 

klubů – zařazených do typu 1 a 2). 

3. V dosavadní historii Žákovské ligy zvítězilo experimentální družstvo jako jediný 

příslušník klubů 4. typu. Jde o nejhůře umístěný klub z hlediska průběhu této soutěže, 

jehož některé z družstev v Žákovské lize zvítězilo. 

 

 Z hlediska výsledků experimentu je vidět, že mateřský klub, ze kterého je 

experimentální skupina a kontrolní skupina K2 patří mezi typ 4. Výsledky ostatních družstev 

tohoto klubu dokladují tezi o homogenitě (nejlepší výsledek byl na 6. místě – ročníky o 3 

roky starší a o 3 roky mladšía a nejhorší družstvo – ročník o 1 rok starší - Žákovskou ligu 

nehrálo). Také výsledky ostatních družstev tohoto typu dokazují, že nikdy se nestalo, aby 

družstvo z klubu této výkonnostní úrovně vyhrálo tento typ soutěže (a zcela vyjímečně se tak 

stalo u družstev kategorie 3). Tato dlouholetá stabilita podporuje pracovní hypotézy o 
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rychlejším růstu výkonnosti experimentálního družstva, který byl dán užitím 

experimentálního modelu přípravy. 

 

6.4.6 POSOUZENÍ VÝVOJE BODOVÉHO ZISKU A DALŠÍCH CHARAKTERISTIK Z 

UTKÁNÍ 

Vyšší nárůst výkonnosti experimentálního družstva dokládá i tabulka č. 26. Z ní 

vyplývá, že experimentální družstvo dosahovalo pravidelných vysokých meziročních 

výkonnostních přírůstků ve všech uvedených parametrech, což je vlastně důkazem rychlejšího 

výkonnostního růstu, než jakých dosahovala ostatní družstva. Přitom platilo, že výkonnostní 

úroveň soupeřů zůstala zachována (jak dokumentují kapitoly 6.3.1 – 6.3.6), nebo dokonce 

stoupala.  

 

Tabulka č. 26 

Vývoj bodového zisku a skóre v průběhu sledovaného období u experimentální skupiny 

Roky přípravy 1 2 3 4 5 6*  

Počet utkání 7 42 40 37 46 28 

Celkový počet bodů 6 49 56 59 72 50  

% dosaž. bodů 43 60 70 77 78 89  

Celkové skóre 26 : 29 151 : 120 216 : 101 215 : 88 330 : 109 187 : 93  

průměr skóre na utk. 3,7 : 4,1 3,6 : 2,9 5,4 : 2,5 5,8 : 2,4 7,2 : 2,4 6,7 : 3,3  

*  v 6 roce přípravy jsou započítány pouze utkání v soutěži (Žákovská liga 7. tříd). Většina 

ostatních utkání byla hrána účelově, čímž by došlo k narušení statistik. Ostatní roky jsou 

uvedeny se všemi utkáními. 

 

Z těchto výsledků bylo možné vyvodit závěr, že výkonnostní úroveň experimentálního 

družstva se zvyšovala rychleji, než u družstev z kontrolní skupiny K1 (viz tabulka č. 26). 

Přitom k nárůstu výkonnosti nedošlo cestou rané specializace či jiných nevhodných 

tréninkových přístupů tak, jak dokládá kapitola 6.1.  

 




