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1 ÚVOD 

 

Sportovní příprava dětí má v porovnání s tréninkem dospělých své zvláštnosti, které je při 

práci s nimi třeba brát v úvahu. Děti se odlišují kromě velikosti postavy i v mnoha dalších 

směrech. Proto k tréninku nelze přistupovat obvyklými formami a metodami. Základní úvaha, 

ze které je nutno vycházet, je ta, že děti při zahájení přípravy v naprosté většině nemají 

žádné dovednosti, ani zkušenosti, které jsou potřebné pro provedení daného sportovního 

výkonu. V absolutní většině se všechny tyto základy daného sportu učí během tréninkového 

procesu. 

S tréninkem ledního hokeje jsou spojena určitá specifika. Ta vychází především z 

klimatických poměrů v ČR, kde není možno spoléhat na existenci přírodního ledu. Dnešní 

hokejisté jsou proto výhradně odkázáni na umělé ledové plochy. Tím je dáno, že učební 

proces je v plné míře vázán pouze na tréninkové hodiny, oproti jiným sportům, kde je možné 

potřebné dovednosti získávat i individuálním zdokonalováním mimo tréninkový proces. 

Činnosti, které může dítě dělat samo mimo led jsou jistě pro jeho sportovní vývoj důležité, ale 

pro rozvoj jeho výkonnosti hrají pouze sekundární úlohu. Z této skutečnosti vyplývá 

disproporce mezi potřebou času, nutnou ke zvládnutí této komplikované hry a mezi trvale 

omezenými tréninkovými možnostmi. Jediná cesta vedoucí ke zlepšení tohoto rozporu je 

racionalizace tréninkového procesu, který povede k vysokému využití učební hodiny. Tato 

racionalizace má dva základní směry. První je vysoká intenzita tréninku a druhý je vhodný 

obsah učiva. Vysokou intenzitu je možné chápat ve dvou podobách: 

a) maximální počet opakování nacvičovaných dovedností ve vhodné intenzitě 

b) snaha o individuální přístup ke každému cvičenci. 

Vhodný obsah učiva spočívá především v tom, užít v dané tréninkové etapě ta cvičení, která 

vyplývají z věku a možností cvičenců. Z těchto principů jsme vycházeli při tvorbě 

tréninkového modelu. Správnost těchto principů se potvrdila v průběhu přípravy, kdy 

výkonnost družstva rostla rychleji než u ostatních srovnatelných soupeřů. 

Při tvorbě této práce se vycházelo z vlastních zkušeností, které v této oblasti poskytla 

každodenní práce s dětmi v různých hokejových oddílech a odborných diskusí s předními 

odborníky na trénink ledního hokeje (ať již domácími nebo ze zahraničí), četbou naší i 

zahraniční odborné literatury a v neposlední řadě také vlastními úvahami a zkušenostmi.  
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Hlavní rysy této přípravy byly stanoveny v několika oblastech:  

- výběr vhodných cvičení vzhledem k věku dětí 

- využití času mimo tréninkovou jednotku 

- vhodná organizace tréninku 

- využití skupinového vyučování 

- vyšší počet asistentů trenéra 

- dostatečná korekce chyb 

- zařazování sériových a paralelních dovedností do tréninkových cvičení 

- využívání tréninkových pomůcek 

- užívání „designovaných“ cvičení 

- cvičení na malém prostoru 

- využití přestávek pro zotavení. 

 

Všechny výsledky, které byly během výzkumu dosaženy, utvrzují v tom, že použitý 

tréninkový model byl vysoce efektivní a vedl při zachování principu všestrannosti k 

rychlejšímu růstu sportovní výkonnosti. 

 

Použitý model přípravy nebyl stanoven okamžitě, ale v průběhu let se vyvíjel. Byly sice 

vyřčeny určité zásady práce, které měly zajišťovat její co nejvyšší efektivitu, ale konkrétní 

podoba a obsah se často tvořil až v průběhu vlastní přípravy, kdy byly zjištěny některé 

myšlenky jako nereálné a na jiné, lepší se přicházelo. Proto také byly určité části této práce 

dotvářeny dodatečně, po ukončení šestiletého tréninkového cyklu. 

V průběhu přípravy absolvovali chlapci řadu testů, měření a jiných diagnostických metod. 

Tato zkoumání se týkala oblasti motorických schopností, antropometrických sledování, 

funkčních ukazatelů, morfologických a biochemických parametrů, psychologických a 

sociálních ukazatelů. Část těchto měření měla podobu longitudinálních řad (např. motorické 

testy po dobu šesti let), některé mohly být realizovány s ohledem na věk dětí až v posledních 

letech přípravy. Některé (např. morfologické) mají podobu ojedinělých a unikátních výsledků 

v oblasti dětské motoriky vůbec. V práci bychom rádi srovnali tyto výsledky s obecnou 

populací a s výsledky, které jsou uváděny v odborné literatuře ledního hokeje. Problémem 

tohoto tématu je, že u některých testů a měření nejsou publikována srovnatelná data. Proto 

tyto údaje budou interpretovány pouze pomocí výsledků. 
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V práci jsou užívány odborné termíny, které definuje a se kterými pracuje teorie sportovního 

tréninku. Jelikož však tato disciplína nemá pro některé termíny, které se v práci vyskytují, 

přesné pojmenování, byly proto použity i termíny z jiných příbuzných vědních oborů, jako je 

např. pedagogika a didaktika, které je ve svém slovníku užívají.  




