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10. Vliv cíleného nespecifického tréninku na rozvoj 

pohybových schopností  

 

10.1. ÚVOD 

V souvislosti s cíli ročního tréninkového cyklu dochází v ledním hokeji v přípravném období 

k rozvoji kondiční připravenosti formou nespecifického tréninku. V této souvislosti je již 

dlouho mezi hokejovými trenéry diskutováno o skutečných dopadech tohoto typu tréninku na 

reálný rozvoj pohybových schopností. Hovoří se o tom, zda k výkonnostnímu nárůstu (který je 

reálný) nedochází spíše díky biologickému zrání (viz kapitola 9), nežli z důvodu cíleného 

rozvoje. Na základě těchto úvah proběhlo testování sledující reálné změny v souvislosti 

s nespecifickým tréninkem v přípravném období v ledním hokeji. Vycházelo z testování úrovně 

jednotlivých schopností na začátku a na konci přípravného období (tzv. vstupní a výstupní testy) 

a jejich vzájemné porovnání. Úvodní (vstupní) hodnocení bylo realizováno na přelomu dubna 

a května (s přihlédnutím na aktuální situaci v družstvech) a závěrečné (výstupní) hodnocení 

proběhlo poslední týden v červnu. Délka přípravného období tedy  byla 2 měsíce. Během nich 

hráči pravidelně trénují, obvykle 4 x týdně (podle aktuálních možností konkrétního družstva), 

pod vedením svých trenérů, kteří podléhají metodickému vedení trenérů sportovních tříd 

v jednotlivých klubech. Trénink je zaměřen na všeobecný rozvoj pohybových schopností a 

dovedností s přihlédnutím k vývojovým zákonitostem jednotlivých věkových období (rozdílný 

trénink v 6. až 9. třídě). Předpokládá se, že trénink v přípravném období má vysokou efektivitu 

a dosažená úroveň trénovanosti má významný vliv na celkovou kvalitu pohybového rozvoje ve 

zbytku ročního tréninkového cyklu. V hlavním období dochází k všeobecnému pohybovému 

rozvoji pouze doplňkově. 

 

Z výše uvedených důvodu bylo přistoupeno k vyhodnocení výsledků testování žáků 

hokejových sportovních tříd v 6. – 9. ročníku, se snahou o posouzení rozdílů mezi vstupním a 

výstupním testování v přípravném období. Konkrétní počty sledovaných hráčů v jednotlivých 

školních ročnících udává tabulka č. 31. 
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Tabulka č. 31: Konkrétní počty sledovaných hráčů v jednotlivých školních ročnících 

 vstupní testování výstupní testování 

6. třída (1. ročník sledování) 450 428 

7. třída (2. ročník sledování) 435 423 

8. třída (3. ročník sledování) 430 408 

9. třída (4. ročník sledování) 356 345 

 

Hráči byli testováni baterií nespecifických motorických testů (viz. kapitola č. 5.3.) 

 

10.2. VÝSLEDKY 

Výsledky průměrných hodnot úvodního (vstupního) a závěrečného (výstupního) testování jsou 

uvedeny v tabulce č. 32. Konkrétní rozdíly mezi jednotlivými testy dokumentuje tabulka č. 33. 

 

Tabulka č. 32: Výsledky vstupních a výstupních testů 

 
6ti skok /m/ Běh 50 m /s/ 

Hod míčem 2kg 

/cm/ 

Překážková 

dráha /s/ 

Hloubka 

předklonu /cm/ 

Běh 1500 m 

/min:s/ 

 vstup výstup vstup výstup vstup výstup vstup výstup vstup výstup vstup výstup 

6. třída 9,3 9,6 8,8 8,8 488 488 46,1 45,3 4,9 5,9 07:07 06:51 

7. třída 9,9 10,3 8,5 8,4 560 572 44,2 42,7 5,8 7,7 06:42 06:29 

8. třída 10,9 11,3 8,2 8,1 651 690 41,9 41,4 6,4 8,0 06:27 06:12 

9. třída 11,6 11,9 7,9 7,7 739 781 40,5 40,0 8,9 10,4 06:11 05:56 

 

Tabulka č. 33: Konkrétní rozdíly mezi vstupním a výstupním testováním 

 
6ti skok /m/ Běh 50 m /s/ 

Hod míčem 2kg 

/cm/ 

Překážková 

dráha /s/ 

Hloubka 

předklonu /cm/ 

Běh 1500 m 

/min:s/ 

6. třída 0,29 0,05 0,32 0,79 1,01 00:15,4 

7. třída 0,34 0,06 11,34 1,54 1,89 00:13,3 

8. třída 0,43 0,12 38,54 0,52 1,60 00:14,9 

9. třída 0,35 0,21 41,50 0,50 1,57 00:14,1 

 

Jak z tabulky vyplývá, výstupní výsledky dosahovaly ve všech testech lepších hodnot než 

vstupní. Mezi jednotlivými ročníky však jsou značné rozdíly, v některých testech je velmi 

obtížné hovořit o výraznější progresi (např. běh na 50 m – 6. a 7. třída, hod míčem – 6. třída 

ap.). Naopak např. u testu běh na 1500 m jsou přírůstky relativně rovnoměrné a po celé 

sledované období průkazné. 
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Věkové období mezi 6. až 9. třídou je také charakteristické výrazným biologickým rozvojem, 

který je kromě jiného i v oblasti motorické, kdy se přirozeně zvyšuje výkonnost adolescenčních 

jedinců. V této souvislosti je vhodné si položit základní otázku, zda dané přírůstky 

v jednotlivých testech jsou skutečně podmíněné absolvovaným tréninkem, nebo vycházejí 

z přirozeného vývoje jedince. Proto jsme přistoupili ke grafické analýze při které jsme výsledky 

vstupních testů proložili přímkou lineární regrese. Tím jsme získali průběh přirozeného vývoje 

výkonnosti v jednotlivých testových kritériích a ten byl následně porovnán s výsledky 

výstupních testů.  

Předpokládali jsme, že výstupní hodnoty testů se budou nacházet mimo tuto přímku. Pokud by 

se nalézaly na regresní přímce či v její těsné blízkosti, mohli bychom říci, že zjištěné rozdíly 

jsou způsobené spíše biologickým vývojem a nikoliv vlivem absolvovaného tréninku. Čím 

vyšší pozitivní odchylky od regresní přímky, tím výraznější je i vliv tréninku. Naopak, pokud 

by se naměřené hodnoty výstupních testů nacházely pod regresní přímkou (z hlediska orientace 

škály testu), je možné předpokládat, že absolvovaný trénink měl spíše regresivní účinek. Vývoj 

jednotlivých testů je uveden na grafech č. 110 – 115. 

 

Legenda ke grafům:  vstupní hodnoty, ▲výstupní hodnoty,                   vývoj výkonnosti 

(lineární regrese) 

 

Graf č. 110: Vývoj testu 6ti skok   Graf č. 111: Vývoj testu běh na 50 m 
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Graf č. 112: Vývoj testu hod plným míčem 2 kg Graf č. 113: Vývoj testu překážková dráha

  

Graf č. 114: Vývoj testu hloubka předklonu Graf č. 115: Vývoj testu běh na 1500 m 

 

Pokud bychom hodnotili vliv všeobecného tréninku na rozvoj jednotlivých pohybových 

schopností během přípravného období, můžeme výsledky (presentované jednotlivými testy) 

rozdělit do třech skupin.  

Prvou skupinu představují testy, u kterých dochází ve sledovaném věkovém období 

k narůstání vlivu tréninku. Jejími představiteli mohou být běh na 50 m, 6ti skok a hod míčem 2 

kg. V prvých letech jsou výstupní testové hodnoty na úrovni vývojové linie (regresní přímky), 

ale v 8. a 9. třídě (roky sledování 3 a 4) již dochází k výraznější odchylce od vývoje. Asi 

nejvýrazněji tento trend vidíme u testu hod plným míčem 2 kg, kde v prvých dvou ročnících (6. 

a 7. třída) jsou výsledky výstupních testů mírně horší, než je předpokládaný vývoj a v druhých 

dvou ročnících (8. a 9. třída) naopak dochází k výraznějšímu nárůstu oproti vývojové přímce. 

Druhá skupina testů má průběh vlivu tréninku opačný než prvá. V prvních ročnících měření 

jsou výsledky výstupních testů výrazněji lepší než vývojový trend, ale v dalších ročnících 

dochází ke snižování významu tréninku, Příkladem je test překážková dráha. Ačkoliv vidíme 
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určitý nárůst výkonnosti (v 9. třídě o 0,5 s - viz tabulka č. 33) jedná se pravděpodobně pouze o 

trend přirozeného vývoje. 

Třetí skupina testů má výsledky po celou dobu přibližně rovnoměrné. Především u běhu na 

1500 m je jasně vidět vliv tréninku v přípravném období. Je však poměrně překvapující stabilita 

přírůstků výkonnosti, která je ve všech sledovaných ročnících přibližně obdobná (cca 15 s), což 

bychom mohli považovat za mimořádnou shodu v souvislosti s biologickým vývojem jedince. 

Na druhou stranu vidíme u testu hloubka předklonu značné rozpětí naměřených hodnot, a to jak 

u vstupního testování, tak u výstupního. Z tohoto důvodu je poměrně obtížné zaujmout 

konkrétní stanovisko o vlivu tréninku na tuto pohybovou schopnost. 

 

 

10.3. KOMENTÁŘE A DISKUSE K VLIVU NESPECIFICKÉHO TRÉNINKU 

NA ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ  

Výsledky, které byly představeny, přináší množství podnětů k úvahám o vlivu a významu 

tréninku na rozvoj sledovaných pohybových schopností. Zajímavý trend mají všechny tři testy, 

které se zaměřují na rychlostní, resp. rychlostně silové schopnosti. Je vidět že ve věku, který 

předchází nástupu puberty (tj. prvé dva sledované ročníky – 6. a 7. třída) nedochází ještě 

k takovému výraznému rozvoji absolutní výkonnosti. Ten se promítá až v době vrcholící 

puberty (druhé dva sledované ročníky – 8. a 9. třída), kde vliv růstových a pohlavních hormonů 

působí na rozvoj svalové síly a tím sekundárně i na výše uvedené schopnosti. Otázkou také 

zůstává vliv silového tréninku, který bývá obvykle do přípravy výrazněji zařazován ve věku 

kolem 6. třídy.  

Samostatnou oblast pro diskusi přinášejí zjištěné rozdíly a jejich reálný význam. Pokud budeme 

hovořit např. o běhu na 50 m, z tabulky č. 33 vyplývá, že nejvyšší zjištěný rozdíl činí 0,21 s. 

Přitom např. v atletice se uvažuje o chybě ručního měření, která je právě 0,2 s. Obdobně u testu 

hod míčem 2 kg, kde největší rozdíl činí 43 cm. Přitom určení přesného místa dopadu bývá 

často obtížné z důvodu velikosti a tvaru míče a měření proto může být s „přesností“ i na desítky 

cm. Proto je více než diskusní otázkou, zda zjištěné výsledky můžeme připisovat vlivu tréninku 

a nikoliv jiným okolnostem (např. chybě měření). 

Opačný problém přináší vývoj testu překážková dráha. Snížení vlivu přípravného období na 

rozvoj obratnostních schopností může být opět dán vlivem puberty (prudké změny v růstu 

postavy a jednotlivých tělních segmentů) a tím i následné problémy s koordinací pohybu. 
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Druhou oblastí může opět být i vliv tréninku, který ve sledovaných ročnících postupně snižuje 

objem rozvoje obratnosti. Ten nahrazuje především již zmiňovaný silový rozvoj. 

Záležitost vlivu vytrvalostního tréninku se ukazuje být relativně zřejmá. Pravidelný a výrazný 

nárůst můžeme zřetelně prokázat. Otázkou však zůstává, zda vlivem tréninku dochází ke 

zlepšení nejen výsledků testů, ale i primárních fyziologických parametrů vytrvalosti (např. 

aerobního výkonu a kapacity). Pokud by docházelo k nárůstu i těchto indikátorů, byl by význam 

tréninku nesporný. Pokud však by fyziologické ukazatele stagnovaly za vývojem motorickým, 

bylo by se vhodné zamýšlet nad otázkou, zda se opravdu rozvíjí vytrvalostní schopnosti, nebo 

jestli není zjištěný nárůst výkonnosti ovlivněn zlepšenou technikou a ekonomičností běhu, což 

však pravděpodobně není cílem trenérů. 

 

Sledování 4 ročníků hokejových tříd prokázala, že trénink v přípravném období má vliv na 

úroveň rozvoje sledovaných pohybových schopností. Zjištěné výsledky však přináší celou řadu 

otázek, jejichž odpovědi by však vyžadovaly delší dobu sledování. 

  




