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5. Metodologie výzkumu 

 

5.1. FORMULACE PROBLÉMU 

Při řízené sportovní přípravě dětí v ledním hokeji existuje relativně velké množství výzkumů, 

které posují rozvoj jednotlivých pohybových schopností v nespecifickém provedení – 

v tréninku mimo led. Obvykle se jedná o dílčí výzkumy (průřezová šetření), které jsou obvykle 

ukončeny určitými doporučeními z hlediska úrovně rozvoje jednotlivých pohybových 

schopností (v České a Slovenské literatuře se jedná např. o: Seliger 1975, Pávek 1977, Bláha 

1986, Svoboda 1987, Moravec 1990, Kovář 1993 a mnoho dalších, z hlediska zahraniční 

literatury můžeme uvést: Manno – Aquili – Carbonaro 1993). Již podstatně méně jsou uváděny 

výsledky specifických testů (na ledě). Jen velmi málo studií se zabývá porovnáním motorické 

úrovně u nespecifického a specifického rozvoje pohybových schopností, který je komparován 

s výkonnostní úrovní hráčů. Nejzásadnější problémy však v těchto studiích vychází 

z minimálního počtu probandů, kteří na těchto výzkumech participují. 

Proto se ukazuje jako významné realizovat rozsáhlejší výzkumná šetření, která by zapojila větší 

množství probandů a tím umožnila porovnání jednotlivých věkových a výkonnostních kohort.  

 

 

5.2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cíle práce 

Cíle práce byly formulovány v několika výzkumných oblastech: 

a) Posouzená vývoje motorické úrovně: 

 v nespecifickém rozvoji pohybových schopností prostřednictvím testů mimo led 

 ve specifickém rozvoji pohybových schopností prostřednictvím testů na ledě 

b) Posouzení vývoje vztahu herní výkonnosti a rozvoje pohybových schopností 

 v nespecifickém rozvoji pohybových schopností prostřednictvím testů mimo led 

 ve specifickém rozvoji pohybových schopností prostřednictvím testů na ledě 

c) Posouzení vztahu herní výkonnosti a rozvoje pohybových schopností u hráčů vybraných 

do mládežnického reprezentačního týmu U16 

 Posouzení longitudinální změny výkonnosti v nespecifických (mimo led) i 

specifických (na ledě) testech pro posouzení úrovně rozvoje pohybových schopností 
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 Posouzení aktuální úrovně výkonnosti v nespecifických (mimo led) i specifických 

(na ledě) testech pro posouzení úrovně rozvoje pohybových schopností při výběru 

do ČR U16 

d) Sledování změn latentní faktorové struktury u nespecifických a specifických testů 

 Ve věku 12 let 

 Ve věku 15 let 

Na základě těchto dílčích cílů posoudit vztah nespecifické a specifické kondice u hráčů ledního 

hokeje v žákovských kategoriích. 

 

Úkoly práce 

Úkoly práce byly formulovány v několika oblastech: 

a) Vybrat testovou baterii pro hodnocení: 

a. Nespecifického rozvoje  (mimo led) pohybových schopností v ledním hokeji 

b. Specifického rozvoje  (na ledě) pohybových schopností v ledním hokeji 

b) Definovat jednotlivé kohorty probandů pro: 

a. Posouzení vývoje rozvoje pohybových schopností (specifických i 

nespecifických 

b. Posouzení vztahu mezi herní výkonností a úrovní rozvoje pohybových 

schopností 

c. Posouzení vztahu mezi výkonnostní úrovní hráčů vybraných do ČR U16 a hráčů 

nevybraných a to pro rovinu 

i. Longitudinálního vývoje pohybových schopností 

ii. Stanovení aktuálního stavu rozvoje pohybových schopností 

c) Vybrat statistické procedury pro hodnocení: 

a. Vývoje motorické úrovně, kde byla použita popisná statistika a korelační 

analýza (pearsnova a kánonická korelace) 

b. Vztahu mezi herní výkonností a úrovní rozvoje pohybových schopností – byla 

užita: 

i. popisná statistika 

ii. Test vícerozměrné analýzy rozptylu MANOVA 

c. Posouzení vztahu mezi výkonnostní úrovní hráčů vybraných do ČR U16 a hráčů 

nevybraných, kde byla užita popisná statistika 

d) Sledování změn latentní faktorové struktury u nespecifických a specifických testů, kde 

byla užita konfirmatorní faktorová analýza 
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6.2. VĚDECKÉ OTÁZKY 

V souvislosti s cíli výzkumu byly definovány čtyři vědecké otázky.  

1) Pro první výzkumný cíl: 

o jaký je vývoj výkonnosti jednotlivých pohybových schopností indikovaných 

vybranými motorickými testy?  

2) Pro druhý výzkumný cíl: 

o Jaký bude vývoj motorických schopností u hráčů, kteří budou projevovat rozdílnou 

úroveň herní výkonnosti? Bude nalezen rozdíl v úrovni pohybových schopností 

mezi hráči s vysokou herní výkonností a mezi hráči s nízkou herní výkonností?  

3) Pro třetí výzkumný cíl: 

o Dojde v průběhu vývoje ke zvýraznění rozdílů v úrovni pohybových schopností 

mezi hráči, kteří byly vybráni do ČR U16 a hráči nevybranými. Budeme existovat 

rozdíl mezi aktuální úrovní rozvoje pohybových schopností u hráčů vybraných do 

ČR U16 a hráči nevybranými? 

4) Pro čtvrtý výzkumný cíl: 

o Dojde ke změně latentní faktorové struktury pohybových schopností v průběhu 4 let 

(od 12 do 15 roku hráčů)? 

 

5.3. DESIGN VÝZKUMU 

V souvislosti se znovuobnovením centrálního testování úrovně rozvoje nespecifických a 

specifických pohybových schopností u hráčů Žákovské ligy v 6. – 9. třídě v ledním hokeji. 

Testování byla uskutečněna ve dvou oblastech:  

1) Hodnocení obecné úrovně rozvoje pohybových schopností mimo led zahrnovalo 6 

testových kritérií – dle Měkoty a Blahuše (1983): 

- běh na 50 metrů (test rychlosti lokomoce) 

- hod medicinbalem (test dynamické síly horních končetin) 

- hloubka předklonu (test kloubní pohyblivosti) 

- běh na 1500 m (test aerobní vytrvalosti) 

- a dle Pavliše (2000) 

o 6ti skok (test dynamické síly dolních končetin) 

o překážková dráha (test obratnosti v rychlosti) 
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2) Hodnocení speciální úrovně rozvoje pohybových schopností na ledě, které obsahovaly 5 

(resp. 4) testových kritérií (dle Pavliše (2000): 

- jízda vpřed (test rychlosti při užití základních bruslařských dovedností v jízdě vpřed) 

- jízda vzad (test rychlosti při užití základních bruslařských dovedností v jízdě vzad) 

- sprint 36 m (test rychlosti akcelerace) 

- slalom vpravo, vlevo (křížová jízda) – resp. průměr. (test užitého bruslení) – v tomto 

projel hráč požadovanou trasu nejprve napravo, poté nalevo a zaznamenána byla 

průměrná hodnota obou jízd 

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 rozsáhlé analýze. Tato analýza 

se týkala porovnání motoriky v jednotlivých věkových kategoriích, posouzení vztahu úrovně 

herní výkonnosti a rozvoje testovaných pohybových schopností, a konečně vztahu mezi úrovní 

obecné a speciální výkonnosti v jednotlivých letech testování.  

Centrálním testování úrovně obecné i speciální motorické výkonnosti se povedl první krok 

k reálnému zhodnocení vlivu kondiční připravenosti na celkový herní výkon jednotlivce i 

družstev. Je výrazně pozitivní, že v testech bylo zapojeno velké množství mladých hráčů. Proto 

můžeme bez větších nebezpečí říci, že se jedná o reprezentativní vzorek české hokejové 

mládeže ve věku 12 – 15 let. 

  




