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7 ZÁVĚRY 

Posouzení úrovně sportovní přípravy dětí v ledním hokeji je jedním z důležitých úkolů 

současné teorie sportovního tréninku. Množství prvků, jejichž deskripce je často nejasná, 

vzájemné vlivy a vazby mezi nimi vytváří značně složitou oblast, která se jen obtížně definuje 

a prozkoumává. 

S přihlédnutím k těmto skutečnostem by pro hodnocení úrovně sportovní přípravy byl 

ideální takový postup, ve kterém by bylo možné jednotlivé oblasti, participující na sportovní 

přípravě dětí, ocenit formou určitých znaků, včetně jejich vztahů a vazeb, přičemž každý 

z těchto znaků by měl svou vlastní váhu. Tímto způsobem by bylo možné kvalitu sportovní 

přípravy přibližně objektivizovat. Tomuto požadavku z hlediska praktického užití pro naší 

práci nejlépe odpovídal systémový přístup k dané oblasti, přičemž systém sportovního 

tréninku byl rozdělen do 4 základních subsystémů: 

- trenér 

- sportovec (žákovské družstvo) 

- podmínky pro trénink 

- model přípravy. 

Vzhledem k této skutečnosti byl pro ocenění úrovně sportovní přípravy žákovských 

družstev v ledním hokeji zvolen následující postup. 

 

1. Aby bylo možné získat objektivní představu o úrovni sportovní přípravy v ledním 

hokeji bylo nezbytné zahájit rozsáhlé pozorování celé řady žákovských družstev. 

Prvotně při něm byla využita znalost prostředí v klubu experimentálního družstva, a 

proto byla do těchto pozorování nejprve zahrnuta družstva tohoto klubu ročníku 

narození o tři roky starší a o tři roky mladší než kmenové (experimentální) družstvo.. 

 

2. Každé z výše uvedených žákovských družstev bylo sledováno podle jednotlivých 

subsystémů, přičemž pro každý subsystém byly vymezeny určité znaky, které jej co 

nejlépe charakterizovaly. Tím byly vytvořeny podmínky pro určitou standardizaci 

pozorování, což následně umožnilo vzájemné porovnání podle jednotlivých 

subsystémů. 

 

3. Podobně jako žákovská družstva kmenového klubu experimentálního družstva byla 

sledována i žákovská družstva dalších vybraných klubů. 
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4. Při tomto způsobu pozorování bylo zjištěno, že všechna do souboru přijatá družstva 

mají na klubových úrovních většinu znaků shodných, což umožnilo vyslovit tezi, na 

základě které byl později vybudován hodnotící systém sportovní přípravy: 

a) Pokud se ve věkově srovnatelných družstvech v jednotlivých subsystémech objevují 

stejné znaky, potom si jsou srovnávaná družstva v těchto subsystémech podobná. 

b) Mají-li družstva všechny své subsystémy znakově podobné, potom si jsou podobna i 

tato družstva.  

c) Úvaha o vzájemné podobnosti sledovaných družstev ve všech subsystémech 

vytvořila předpoklad pro vznik téze o jejich vzájemné homogenitě. Z té vyplývá, že 

čím byla homogenita u sledovaných družstev vyšší, tím byla vyšší i jejich 

vzájemná srovnávací hodnota. 

Za těchto podmínek bylo možné jednotlivá žákovská družstva z kmenového klubu 

experimentálního družstva charakterizovat jako kolektivy vzájemně homogenní ve 

všech čtyřech subsystémech, a to bez ohledu na to, že tyto kolektivy tvořili různí 

jedinci, hrající své soutěže v různých letech. Pozoruhodným rozměrem této 

homogenity byla i relativně stálá herní výkonnost všech žákovských družstev 

z kmenového klubu experimentálního družstva. 

d)   Herní výkonnost je dána zabezpečením, které poskytují funkcionáři a trenéři klubu. 

 

5. V  rámci studia jednotlivých družstev z kmenového klubu experimentálního družstva 

byly rovněž studovány i žákovské soutěže, kterých se sledovaná družstva zúčastňovala. 

Výsledkem těchto studií bylo rozpoznání stálosti herních podmínek, které bylo možné 

definovat jako: 

- stálost soutěží v jednotlivých ročnících 

- stálá skladba účastníků těchto soutěží 

- relativní stálost umístění jednotlivých klubových celků. 

Na základě těchto poznatků bylo možné vyslovit několik dalších tezí: 

e)  Pokud herní podmínky jsou stálé, lze tyto podmínky považovat za homogenní. 

f) Pokud v homogenních soutěžních podmínkách dosahují v transverzální rovině 

klubová žákovská družstva relativně stálého umístění, lze tato družstva považovat za 

homogenní. 

g) Dosahuje-li v homogenních soutěžích homogenní družstva klubu A lepších 

umístění, než homogenní družstva klubu B, potom součet všech znaků jednotlivých 



 140 

subsystémů u družstev klubu A je vyšší, než u družstev klubu B. Tato teze umožnila 

zformulovat úvahu o renomovaných a nerenomovaných klubech. 

h) Odvozeně z bodu g) lze říci, že pokud váha všech znaků jednotlivých subsystémů 

určitého klubu je vysoká, je vysoká i výkonnost všech družstev tohoto klubu. 

i) Pokud družstvo B je homogenní nebo lepší ve třech subsystémech   

– trenér, 

– sportovci (žákovské družstvo),  

– podmínky pro trénink 

než družstvo A,  

potom dosahuje-li družstvo A lepších umístění v homogenních soutěžích než 

družstvo B, musí lepších výsledků dosahovat v subsystému model 

přípravy. 

 

6. Rozpoznanou homogenitu v žákovských družstvech z kmenového klubu 

experimentálního družstva ve všech čtyřech subsystémech bylo možné využít 

v proběhlém experimentu, a to tím způsobem, že v kmenovém klubu experimentálního 

družstva bylo vytvořeno experimentální družstvo, které bylo homogenní s ostatními 

družstvy tohoto klubu, ovšem pouze ve třech subsystémech. Čtvrtý subsystém, kterým 

byl model přípravy, s těmito družstvy homogenní nebyl.  

Tímto způsobem byly vytvořeny předpoklady pro naplnění Millova pravidla 

jediného rozdílu. 

 

7. Ke splnění podmínek experimentu nebylo třeba činit žádná opatření v subsystémech: 

- sportovci – neboť nábor dětí v kmenovém klubu experimentálního družstva 

probíhal každoročně standardním způsobem 

- podmínky – neboť ty jednoznačně vytvářel klub, byly dány jeho ekonomickými 

možnostmi a jsou pro všechna žákovská družstva stejná. 

V subsystému trenér bylo nezbytné provést taková organizační opatření, která v potřebné 

míře umožnila oddělení vedoucího experimentu od hráčů. 

Subsystém model přípravy se tak stal experimentálním faktorem. 

 

Experiment spočíval ve vytvoření modelu přípravy, jehož hlavním rysem byla nová 

organizace tréninkového procesu (viz 5.1.). Tento model byl aplikován na družstvo dětí 

v prvních šesti letech sportovní přípravy. Pro stanovení efektivity experimentálního modelu 
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byly sledovány speciální kvantifikační ukazatele tréninku a vývoj herní výkonnosti 

experimentálního družstva. 

 

8. Aby bylo možné ověřit účinek experimentu na družstvu dětí, bylo nutné vytvořit vhodné 

porovnávací škály v: 

- transverzální rovině – v rámci které bylo experimentální družstvo porovnáno 

s každoročně se měnící kontrolní skupinou žákovských družstev z kmenového 

klubu experimentálního družstva různého věku; podle tezí a) a b) bylo tedy 

srovnání možné;  

- longitudinální rovině – ve které bylo experimentální družstvo každoročně 

porovnáno s  kontrolní skupinou žákovských družstev cizích klubů, která však 

měla konstantní složení. 

Při aplikaci transverzální škály byly rovněž uplatněny další teze: 

j) nechť – žákovská družstva jednoho klubu jsou homogenní ve čtyřech 

subsystémech a experimentální družstvo z téhož klubu je s těmito 

družstvy podobné jen ve třech subsystémech 

 - dosahuje experimentální družstvo v transverzální řadě lepších 

umístění, než ostatní žákovská družstva téhož klubu 

  potom  – s odvoláním na tezi d) musí mít experimentální družstvo lepší čtvrtý 

subsystém, čímž byl dán důkaz úspěšnosti experimentu. 

V longitudinální škále byla uplatněna následující teze: 

k) nechť  – družstva kontrolní skupiny byla: 

- ve třech subsystémech homogenní s experimentálním družstvem, 

nebo 

- v jednom či více uvedených subsystémů (viz bod 3.) měla lepší 

hodnoty, než experimentální družstvo 

a přesto jejich herní výkonnost (stanovená na základě umístění 

v dlouhodobých soutěžích) byla nižší než experimentálního družstva 

potom  – s odvoláním na tézi a) a b), bude-li se experimentální družstvo 

umisťovat před ostatními družstvy kontrolní skupiny, muselo mít 

vyšší hodnotu znaků čtvrtého subsystému (v tomto případě modelu 

přípravy), než ostatní družstva z této škály, čímž byl podán důkaz 

úspěšnosti experimentu. 
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Pokud budou posuzovány výsledky experimentálního družstva na základě výše 

uvedených tezí, potom je možné v souvislosti s pracovními hypotézami přijmout následující 

závěry. 

 

Z hlediska první pracovní hypotézy byl vytvořen model přípravy, který byl 

charakteristický novou organizací tréninkového procesu a výběrem takových cvičení, která 

byla optimální vzhledem k aktuálnímu věku dětí. Tento model se při praktické realizaci na 

experimentálním družstvu dětí projevil delší dobou aktivního cvičebního času (viz 6.3.1) a 

vyšší četností herních činností jednotlivce v tréninkových jednotkách (viz 6.3.4). 

Na základě těchto výsledků je možné považovat první pracovní hypotézu za 

potvrzenou. 

 

V oblasti druhé pracovní hypotézy se vyšší efektivita tréninkové práce, která byla 

dána experimentálním modelem přípravy, projevila rychlejším nárůstem herní výkonnosti 

experimentálního družstva. Tento nárůst byl ověřen dosaženým umístěním v homogenních 

žákovských soutěžích (viz 6.4). 

 Na základě těchto výsledků je možné považovat druhou pracovní hypotézu za 

potvrzenou. 

  

Třetí pracovní hypotéza předpokládala to, že vyšší herní výkonnosti nebude získáno 

na úkol obecných cílů sportovní přípravy dětí. Experimentální skupina byla porovnána 

s normální populací v oblasti tělesného, motorického, psychického a intelektuálního vývoje a 

nebyly nalezeny žádné významné rozdíly oproti populaci, obdobné výsledky byly zjištěny i 

v oblasti sociálních vztahů v experimentální skupině (viz 6.1). 

 Na základě těchto výsledků je možné považovat třetí pracovní hypotézu za 

potvrzenou. 

 

 

 V souvislosti s potvrzením pracovních hypotéz je možné považovat cíle a úkoly práce 

za splněné. 




