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13. Závěry 

Stimulace pohybových schopností ve sportovní přípravě mládeže, patří mezi velmi významné 

úkoly ve většině sportovních her. Nároky, které klade současný sport na úroveň trénovanosti, 

jsou enormní, a proto je optimální příprava v dětském věku jedním z důležitých témat současné 

teorie sportovního tréninku. Množství prvků, jejichž deskripce není často úplně zřejmá, 

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

prozkoumává. 

Lední hokej patří mezi sporty, které vyžadují dlouhodobou přípravu, a to již od dětského věku. 

Vlastní obsah individuálního herního výkonu vytváří vysoké nároky na všestranný pohybový 

rozvoj. Vychází z velmi specifického a umělého pohybu (bruslení), zprostředkované ovládání 

herního předmětu (kotouče prostřednictvím hokejové hole), vysoká hmotnost ochranné 

výstroje, která omezuje pohyblivost  a koordinaci pohybu a plný tělesný kontakt se soupeřem 

(osobní souboje), který vytváří vyšší nároky na silový rozvoj – to vše jsou východiska, která 

vyžadují pro plné uplatnění hráče vysoký rozvoj všech pohybových schopností v nespecifické 

i specifické podobě. 

Vzhledem k těmto skutečnostem byly vytvořeny pro zjištění vztahů souvisejících 

s formulovaným problémem této studie některé výzkumné oblasti. Při tom bylo vycházeno 

z centrálního testování hráčů, které organizoval Český svaz ledního hokeje a dalších 

výzkumných zaměření. Takto získaná data byla analyzována v několika základních oblastech.  

 

Při posouzení vývoje motorické úrovně byl zjištěn relativně rovnoměrný vývoj ve všech 

sledovaných testech (na ledě i mimo led), který se v podstatě blížil přímkovému tvaru (s určitou 

výjimkou u testu pohyblivosti). Nejvyšší míru závislosti (korelační koeficient) u testů mimo led 

byl nalezen mezi testem běh na 50 m a běh na 1500 m, ačkoliv tento vztah je pouze se střední 

mírou závislosti. U testů mimo led můžeme nalézt vysokou míru závislosti mezi testy jízda 

vpřed a jízda vzad. Velmi zajímavým se však zdá posouzení míry vtahu mezi testy na ledě a 

mimo led, u kterých jsme našli jen velmi nízkou míru vzájemné závislosti). 

 

Při hodnocení vývoje vztahu herní výkonnosti a rozvoje pohybových schopností jsme rozdělily 

sledovaná družstva do tří výkonnostních úrovní – nejvyšší, průměrná a nejnižší herní 

výkonnost. Velmi zajímavým zjištěním byl trend vývoje pohybových schopností, který 

vykazoval u téměř všech testů mimo led konvergenci v souvislosti s věkem. U testů mimo led  

byl tento trend konstatován také, ovšem ne v tak výrazné podobě. Daný výsledek je o to 
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zajímavější, že rozdíly ve výkonnosti mezi jednotlivými skupinami jsou enormní a s věkem se 

spíše stupňují. V této souvislosti jsme byli nuceni konstatovat, zda kondiční rozvoj 

v prepubertálním a pubertálním věku má tak velký význam, jaký je mu v literatuře přikládán. 

 

Vztahu herní výkonnosti a rozvoje pohybových schopností u hráčů vybraných do 

mládežnického reprezentačního týmu U16 v podstatě navázal a rozšířil závěry z předchozích 

výsledků výše uvedených výzkumů. I zde nebyly nalezeny žádné významné rozdíly v mezi 

hráči z výběru ČR U16 a hráči nevybranými. A to jak ve specifických, tak i nespecifických 

testech. Přestože v době výběru (tedy ve věku 15 let) byli vybraní hráči ve všech sledovaných 

položkách lepší, přesto tyto rozdíly byly u většiny testů věcně i statisticky nevýznamné (s 

výjimkou testu hod medicinbalem, jehož interpretace je však poněkud diskutabilní). 

 

Sledování změn latentní faktorové struktury u nespecifických a specifických testů přineslo 

poznání o existenci generálního latentního faktoru – „úroveň kondice“ (o kterém se často 

hovoří), a to jak u nespecifické, tak i specifické kondici. Tím byl potvrzený i teorií požadovaný 

všestranný pohybový rozvoj, který je chápán jako zásadní pro trénink v žákovském věku. 

 

Jedno z nejvíce nečekaných zjištění však vycházelo z vlivu cíleného tréninku na rozvoj 

pohybových schopností. V několika dílčích výzkumech jsme došli k závěrům, že nespecifický 

trénink nemá až tak výrazný vliv na stimulaci pohybových schopností. Toto zjištění je velmi 

překvapivé zejména tím, že bylo prokázáno v několika na sobě nezávislých drobnějších studií, 

které však zároveň vytvářejí určitý uzavřený kruh logických důkazů podporujících toto tvrzení. 

V této souvislosti se naskýtá otázka, zda bylo dospěno k danému zjištění v rámci tréninku 

žákovských kategorií v ledním hokeji (tedy vázanému na daný druh sportu) či zda se jedná o 

trend, který by byl nalezen i v dalších sportovních hrách, popř. ostatních druzích sportu. 

 

Studie, která byla provedena, přinesla mnoho závažných zjištění a je vhodné, aby se stala 

výchozím matriálem pro rozsáhlou diskusi o nespecifickém tréninku v ledním hokeji 

v žákovských kategoriích. 

  




