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12. Porovnání kondiční připravenosti žáků sportovních 

hokejových tříd s normální populací 

 

12.1. ÚVOD 

Stanovení kritérií pro posouzení efektivnosti sportovní přípravy talentovaných jedinců je 

nedílnou součástí teorie sportovního tréninku. Množství prostředků, které se vydává na přípravu 

ve vrcholovém sportu vyžaduje, aby osoby, které jsou zařazeny do těchto systémů, měly 

vysokou pravděpodobnost dosažení elitní výkonnostní úrovně. Jelikož sportovní příprava je 

dlouhodobý proces, ve kterém se základy pozdější výkonnosti vytvářejí ve školním věku, je 

vhodné, aby perspektiva dosažení elitní výkonnosti byla rozvíjena již v tomto věku. 

Současné názory na celkový efekt cílené sportovní přípravy však nejsou jednoznačné. 

Výzkumy, které byly prováděny v této oblasti u naší populace 70. a 80. letech minulého století 

(Seliger, Kovář, Havlíček) potvrzovaly hypotézy o významném vlivu cíleného rozvoje 

výkonově orientované zdatnosti u dětí. Na druhou stranu některé publikace ve světě 

z posledních let (Bar-Or, Malina, Bouchard) tyto hypotézy zcela nepotvrzují. Dochází tak ke 

konfrontaci pohledů na dané téma. Výzkumy presentují jednak ukázky výraznějšího vlivu 

cílených pohybových programů (děti, které aktivně sportují mají vyšší progresi rozvoje 

pohybových schopností), naproti tomu ovšem stojí výzkumy, které potvrzují skepsi o vlivu 

řízené přípravy (vliv přípravy je v celkovém kontextu zanedbatelný a nevede k výraznější 

dynamice u sportujících dětí v porovnání s nesportujícími). 

 

Lední hokej je jedním ze sportů, který má vysoký počet klubů se sportovními třídami. Díky 

finančním dotacím, které vláda poskytuje svazu ledního hokeje, je možné zajistit erudované 

vedoucí trenéry v  klubech se sportovními třídami. Ti mají statut profesionálních pracovníků 

svazu ledního hokeje a dohlížejí na vlastní tréninkový proces v jednotlivých družstvech (resp. 

věkových ročnících), která jsou však vedena jejich kmenovými trenéry (obvykle dobrovolníky). 

Vedoucí trenéři jsou tedy supervizory, kteří jsou  povinni vést tréninkový proces v souladu 

s metodickými doporučeními Českého svazu ledního hokeje (Pavliš a kol 2002 – tabulka č. 36) 

a jsou i finančně zainteresováni na kvalitě tréninkového procesu.. 
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Tabulka č. 36: Doporučovaná struktura tréninkového zatížení 

Věková kategorie Rychlost Obratnost Síla Vytrvalost 
Komplexní 

zatížení (hry) 

6. – 7. třída (11 – 13 let) 15 % 20 % 15 % 15 % 35 % 

8. – 9. třída (14 – 15 let) 15 % 15 % 20 % 15 % 35 % 

 

Díky finančnímu vlivu může svaz ledního hokeje lépe působit na kvalitu sportovní přípravy 

jednotlivých družstev a zároveň provádět kontrolu práce s mládeží, jak prostřednictvím 

ústředních trenérů mládeže, tak přes vedoucí trenéry sportovních tříd. Z tohoto důvodu český 

svaz ledního hokeje testoval rozvoje pohybových schopností žáků sportovních tříd v ledním 

hokeji v 6. až 9. třídě. Testování se zaměřilo na hodnocení úrovně obecných pohybových 

schopností, které patří mezi jedny z ukazatelů kvality tréninkového procesu. Úroveň obecných 

i speciálních pohybových schopností je významným faktorem pro úroveň herní výkonnosti 

v žákovských kategoriích (Kostka – Wohl, 1979, Lener 1987, Starší 1989, Rhodes – Twist, 

Šelingerová a kol. 2000 a jiní). Díky velkému množství probandů, kteří tímto testováním prošli, 

je možné dosažené výsledky analyzovat a pokusit se je i zobecnit. 

 

Hodnocení obecné úrovně rozvoje pohybových schopností v sobě zahrnuje 6 testových kritérií 

více popsaných v kapitole 5.3.  

 

Jednotlivá měření prováděli kmenoví trenéři družstev pod dohledem vedoucích trenérů 

sportovních tříd v klubech a většině testování byli přítomni také ústřední trenéři mládeže 

(profesionální pracovníci) Českého svazu ledního hokeje. Dosažené výsledky byly podrobeny 

statistickému zpracování a analýze porovnání motoriky v jednotlivých věkových kategoriích 

s normální populací. Konkrétní počty sledovaných hráčů v jednotlivých školních ročnících 

udává tabulka č. 37. 
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Tabulka č. 37: Konkrétní počty sledovaných hráčů v jednotlivých školních ročnících 

 1. ročník sledování 2. ročník sledování 3. ročník sledování 4. ročník sledování 

6. třída  813 880 909 841 

7. třída  745 823 859 861 

8. třída 707 782 805 824 

9. třída  689 675 736 790 

Poznámka: tučně jsou v tabulce uvedeny počty probandů ve čtyřletém longitudinálním sledování 

 

Cíle sledování byly stanoveny ve dvou oblastech. První se zabývala posouzením výsledků 

sledovaných hokejových tříd s výsledky normální populace. Hlavním aspektem tohoto 

posouzení bylo zhodnocení trendu rozvoje pohybových schopností (indikovaném 

prostřednictvím motorických testů)jako jednoho z důležitých aspektů efektivity tréninkového 

procesu. Předpokládali jsme, že sledovaní probandi budou dosahovat rychlejšího nárůstu 

výkonnosti než normální populace. Proto jsme očekávali, že rozdíly mezi normální populací a 

hokejisty budou na konci sledovaného období (v 9. třídě) vyšší než na začátku (6. třída). 

V druhé sledované oblasti jsme se zaměřili na posouzení stability výsledků testů hokejových 

tříd v čase. Porovnávali jsme jednotlivé testované kohorty v daném školním ročníku. Cílem 

bylo zjistit, zda v průběhu sledování dochází ke změnám ve výsledcích mezi jednotlivými 

ročníky. 
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12.2. VÝSLEDKY 

Porovnání výsledků testů čtyřletého longitudinálního sledování hráčů ze sportovních 

hokejových tříd a normální populace jsou presentovány tabelárně (tabulka č. 38) a graficky 

(graf č. 122 – 125) 

 

Tabulka č. 38: Výsledky testů u hráčů ze sportovních hokejových tříd a normální populace 

 

Běh na 50 m Hod plným míčem Hloubka předklonu Běh na 1500 m 

ST 

hokej 

Normální 

populace 

ST 

hokej 

Normální 

populace 

ST 

hokej 

Normální 

populace 

ST 

hokej 

Normální 

populace 

6. třída 8,8 8,9 4,9 4,6 4,9 4 7:07 06:46 

7. třída 8,5 8,8 5,6 5,2 5,8 4 6:42 06:16 

8. třída 8,2 8,4 6,5 6,0 6,4 5 6:27 05:53 

9. třída 7,9 8,1 7,4 7,2 8,9 5 6:11 05:22 

 

 

Graf č. 122: Porovnání testu běh na 50 m        Graf č. 123: Porovnání testu hod plným míčem 
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Graf č. 124: Porovnání testu běh na 1500 m  Graf č. 125: Porovnání testu hloubka 

předklonu 

 

Při hodnocení výsledků vidíme, že ve třech testech dosahují hráči ze sportovních hokejových 

tříd lepších výsledků (běh na 50 m, hod plným míčem a hloubka předklonu). Je překvapivé, že 

u čtvrtého testu (běh na 1500 m) se tento trend nenaplňuje, děti z normální populace (dle Bunce 

2003) dosahují lepších výsledků. Pokud bychom sledovali trendy vývoje jednotlivých testů (na 

základě posouzení rozdílů na začátku a na konci sledovaného období) vidíme u třech testů (běh 

na 50 m, hod plným míčem a běh na 1500 m) velmi podobný vývoj. Rozdíly jsou velmi malé, 

u běhu na 50 m se jedná o 0,1, resp. 0,2 s, přičemž v obou případech byl čas získán ručním 

měření, u kterého se udává chyba kolem 0,2 s. Velmi podobný průběh má i test hod plným 

míčem. Zjištěné rozdíly činí 0,3, resp. 0,2 m. Také u testu běh na 1500 m nalézáme dokonce 

rozdíly značící opačný průběh (rozdíl 21 s a 49 s ve prospěch normální populace). Pouze u testu 

hloubka předklonu je průběh obou sledovaných skupin takový, jaký bychom očekávali 

z hlediska významu vlivu tréninku (1 cm, resp. 4 cm). 

 

Při vyhodnocení stability testových výsledků v čase bylo použito mnohorozměrné analýzy 

rozptylu MANOVA (použit software NCSS 6.0). Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 39. 
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Tabulka č. 39: Posouzení shody výsledků jednotlivých testovaných kohort prostřednictvím 

MANOVA 

 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

 
F-

hodnoty 

Hlad. 

významn. 

F-

hodnoty 

Hlad. 

významn. 

F-

hodnoty 

Hlad. 

významn. 

F-

hodnoty 

Hlad. 

významn. 

Wilks' 

Lambda 
8,02 0,000 9,9 0,000 17,08 0,000 14,98 0,000 

6 skok 24,54 0,000 27,45 0,000 49,11 0,000 49,44 0,000 

50 m 2,12 0,095 4,16 0,006 1,87 0,132 1,56 0,196 

hod míčem 6,6 0,000 0,19 0,900 18,3 0,000 3,78 0,010 

obratnost 4,14 0,006 8,94 0,000 4,9 0,002 2,68 0,045 

předklon 4,85 0,002 0,98 0,400 3,01 0,029 12,91 0,000 

1500 m 0,83 0,478 3,1 0,026 1,15 0,327 3,16 0,024 

Poznámka k tabulce: Tučně jsou uvedeny testy, ve kterých se jednotlivé kohorty shodují na α=0,05 

 

Z tabulky vyplývá, že výsledky v jednotlivých ročnících se od sebe statisticky významně 

odlišují. Přesto ve všech ročnících můžeme najít testy, které jsou na hladině významnosti na 

α=0,05 shodné. U testu běh na 50 m nalézáme tuto shodu ve třech třídách, u testu běh na 1500 

m ve dvou třídách a v jedné třídě u testů hloubka předklonu a hod plným míčem. Při hodnocení 

shody a rozdílu je však vhodné sledovat i reálné rozdíly v jednotlivých testech. Konkrétní 

hodnoty průměrů testů jednotlivých kohort  jsou uvedeny v tabulce č. 40. 
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Tabulka č. 40: Průměry testů jednotlivých kohort v průběhu sledování 

Sezona měření 
1. rok 

testování 

2. rok 

testování 

3. rok 

testování 

4. rok 

testování 
Rozdíl 

6. třída 

6 skok /m/ 9,02 9,30 9,46 9,44 0,44 

Běh 50 m /s/ 8,70 8,70 8,74 8,68 0,07 

Hod plným míčem /m/ 5,02 5,14 5,01 5,15 0,14 

Překážková dráha /s/ 46,10 45,29 45,25 45,62 0,85 

Hloubka předklonu /cm/ 5,67 5,34 5,91 6,37 1,03 

Běh na 1500 m /min:s/ 06:53,6 06:50,7 07:19,5 06:57,3 00:28,8 

7. třída 

6 skok /m/ 9,71 10,10 10,03 10,20 0,49 

Běh 50 m /s/ 8,47 8,50 8,46 8,40 0,10 

Hod plným míčem /m/ 5,77 5,78 5,77 5,78 0,01 

Překážková dráha /s/ 44,06 42,80 43,50 43,28 1,26 

Hloubka předklonu /cm/ 6,32 6,36 6,83 6,68 0,51 

Běh na 1500 m /min:s/ 06:33,3 06:33,3 06:35,0 06:38,4 00:05,2 

8. třída 

6 skok /m/ 10,47 10,90 11,07 11,11 0,63 

Běh 50 m /s/ 8,12 8,10 8,11 8,07 0,05 

Hod plným míčem /m/ 6,67 6,96 6,33 6,73 0,63 

Překážková dráha /s/ 41,43 41,57 42,16 41,46 0,72 

Hloubka předklonu /cm/ 7,17 8,01 7,85 8,11 0,94 

Běh na 1500 m /min:s/ 06:16,8 06:17,2 06:15,7 06:19,1 00:03,4 

9. třída 

6 skok /m/ 11,17 11,73 11,82 11,91 0,75 

Běh 50 m /s/ 7,74 7,75 7,69 7,70 0,06 

Hod plným míčem /m/ 7,85 7,91 7,50 7,84 0,42 

Překážková dráha /s/ 39,86 40,19 39,97 39,62 0,57 

Hloubka předklonu /cm/ 7,41 8,61 9,21 9,10 1,80 

Běh na 1500 m /min:s/ 05:58,8 06:01,1 05:57,5 06:01,1 00:03,6 

  

Výsledky v tabulce dokumentují určité rozdíly, zásadní otázkou však zůstává faktický význam 

zjištěných hodnot. Např. v testu běhu na 50 m nepřesahují rozdíly 0,1 s, přičemž chyba měření 

je vyšší, obdobně u testu hod plným míčem. Zde nacházíme největší rozdíly v 9. třídě – 40 cm. 

Je otázkou, s jakou přesností jsou trenéři schopni změřit poslední stopu dopadu míče na pevnou 
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plochu (obvykle umělý povrch, popř. asfalt) a nezanechává významný otisk. Pouze u jediného 

testu by bylo možné s jistotou stanovit statistický i faktický rozdíl mezi jednotlivými kohortami 

– test 6 skok. Je však poněkud překvapující, že tento rozdíl je vytvářen především výsledkem 

v prvém roce měření, výsledky v dalších letech jsou již velmi podobné. Proto by bylo možné 

uvažovat o tom, zda nedošlo na základě povinnosti absolvovat test ke změně obsahu tréninku 

(více zaměřené na nácvik odrazů) a tím i ke zlepšení techniky provedení. 

 

12.3. DISKUSE A ZÁVĚR 

Výsledky z hlediska porovnání vztahu sledovaných hokejových tříd a normální populace 

překvapivě ukazují na minimální zvyšování rozdílů ve výsledcích mezi oběma skupinami. 

Ačkoliv hokejové třídy dosahují ve většině tesů lepších výsledků, shodný průběh by mohl 

naznačovat teorii o menším vlivu tréninkového procesu na rozvoj pohybových schopností 

(např. Perič 2001). Je tedy otázka, zda meziroční přírůstky ve výsledcích nejsou determinované 

pouze biologickým vývojem. V tom případě by jistě ihned vyvstaly dvě otázky – jaký je tedy 

význam tréninkového procesu v dětském věku a co by mělo být obsahem tréninku.  

Z hlediska druhé oblasti se ukázala značná stabilita výsledků jednotlivých kohort. Ta by mohla 

být přikládána vysoké unifikaci tréninkových metod a postupů v mládežnickém hokeji. Na 

druhou stranu by mohla určitým způsobem korespondovat i s výsledky první oblasti sledování 

– výkonnost je závislá především na biologickém vývoji a trénink má pouze sekundární 

význam. Samozřejmě, že z hlediska výsledků je nutné diskutovat i oblast věrohodnosti 

naměřených dat, která může ovlivňovat výše uvedené úvahy. 

 

Čtyřleté longitudinální a průřezové sledování přineslo řadu poznatků o vlivu tréninkového 

procesu na rozvoj pohybových schopností u hokejistů v žákovských kategoriích. Ukázalo 

překvapivou shodu v průběhu vývoje testů mezi hráči sportovních tříd a normální populací. 

Ukázalo také na stabilitu testových výsledků v průřezovém šetření v jednotlivých třídách. 

Přesto bude vhodné pokračovat dále ve sledování, neboť jenom delší časový úsek může 

nalezené vztahy potvrdit či vyvrátit. 

  




