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8. Změny latentní struktury nespecifických a specifických 

pohybových schopností v průběhu ontogeneze 

 

8.1. ÚVOD 

V souvislosti se znovuobnovením centrálního testování úrovně rozvoje nespecifických a 

specifických motorických schopností u žáků sportovních tříd a Žákovské ligy v 6. – 9. třídě 

bylo provedeno v těchto věkových kategoriích rozsáhlá testování. Tato testování byla 

uskutečněna ve dvou oblastech (Pavliš 2000):  

6) testy mimo led, které v sobě zahrnovaly 6 nespecifických testových položek  

7) testy na ledě, které obsahovaly 5 (resp. 4) specifických testových položek – viz. kapitola 

5.3.. 

Centrálním testování úrovně nespecifické i specifické 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. Tito 

hráči byli podrobeni longitudinálnímu sledování po dobu 4 let ve výše uvedených indikátorech. 

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

mládeže ve věku 12 a 15 let (počty probandů uvedeny v tabulce č. 20). 

 

Tabulka č. 20: Počet probandů v testech 

 Testy mimo led Testy na ledě Testy na ledě i mimo led 

6. třída 813 808 568 

9. třída 689 730 493 

Celkem 1502 1538 1061 

 

 

Cíle studie 

Testování vytváří velmi dobré předpoklady k různým analýzám a rozborům výsledků. Jedním 

ze zajímavých témat může být posouzení struktury nespecifické a specifické kondice a její 

změny v průběhu ontogeneze. Proto byly formulovány následující cíle: 

 posoudit strukturu nespecifické kondice (indikované testy mimo led) a specifické 

kondice (indikované testy na ledě) 

 posoudit změny v této struktuře v průběhu ontogeneze (ve 12 a 15 letech věku dětí) 
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8.2. METODIKA A VÝSLEDKY 

 

Vytvoření datové matice 

Východiskem pro analýzu se stalo již zmíněné longitudinální testování probandů. Do studie 

byli zařazeni pouze hráči, u kterých byly k dispozici všechny výsledky testů ve všech 

sledovaných oblastech (tj. všechny nespecifické i specifické testy v 6. i 9. třídě.). Celkové 

výsledky měly podobu datové matice 493 probandů, kteří absolvovali všechny testy. 

Z hrubých skórů byly vytvořeny dvě korelační matice (prostřednictvím Pearsnova korelačního 

koeficientu), pro každý věkový stupeň jedna. 

Tyto výsledky byly východiskem pro konfirmatorní faktorovou analýzu (Blahuš 1985, 

McDonald 1991), ve které byly testovány hypotézy o faktorové struktuře nespecifické a 

specifické kondice a jejich změně v průběhu ontogeneze. 

Výpočtové procedury byly využity pro oba věkové stupně – tj. byly stanoveny samostatné 

hypotézy pro 6. a 9. třídu.  Pro každý věkový stupeň obsahovala hypotéza dva faktory: 

- Generální faktor 

- Specifický faktor, který byl různý: 

o v 6. třídě – úroveň nespecifických testů (mimo led) 

o v 9. třídě – úroveň specifických testů (na ledě) 

K vlastnímu stanovení faktorové struktury výkonu byl použit software Gefa 2.0. Pro výpočet 

byla využita metoda nejmenších čtverců a jednotlivé faktory byly nastaveny jako korelované.  
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8.2.1. VÝSLEDKY V 6. TŘÍDĚ 

Jak již bylo uvedeno výše byla strukturální hypotéza o vzorování faktorových zátěží nastavena 

jako dvoufaktorová, přičemž přesnou strukturu ukazuje tabulka č. 21. 

 

Tabulka č. 21:  Strukturální hypotéza o vzorováni faktorových zátěží (matice A) – 6. třída 

 Generální faktor Specifický faktor 

6 skok 1 1 

Běh na 50 m 1 1 

Hod medicinbalem 1 1 

Překážková dráha 1 1 

Hloubka předklonu 1 1 

Běh na 1500 m 1 1 

Jízda vpřed 1 0 

Jízda vzad 1 0 

Sprint 36 m 1 0 

Slalom (průměr) 1 0 

 

Základní výsledky analýzy pro 6. třídu jsou uvedeny v tabulce č. 22. 

 

Tabulka č. 22: Odhad hypotézy pomocí metody nejmenších čtverců – 6. třída 

Funkční hodnota 

Největší absolutní hodnota gradientu ztrátové funkce 

Průměrná zbytková nevysvětlená korelace 

Bentlerovo delta metody nejmenších čtverců 

.110 

.000123612  

.03493502  

.986266  

 

Z výsledků vyplývá poměrně dobrá shoda matematického modelu s předpokládanou 

hypotézou. Výsledný odhad zátěže proměnných na faktorech dokumentuje tabulka č. 23. 
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Tabulka č. 23: Odhad hypotézy pomocí metody nejmenších čtverců – 6. třída 

  Generální faktor Specifický faktor 

6 skok  .118 .477 

Běh na 50 m  .247 .526 

Hod medicinbalem .207 .239 

Překážková dráha .332 .530 

Hloubka předklonu .190 .356 

Běh na 1500 m  .270 .445 

Jízda vpřed  .699 .000 

Jízda vzad  .797 .000 

Sprint 36 m .621 .000 

Slalom (průměr) .368 .000 

 

Nejvyšších hodnot faktorové zátěže dosahují v generálním faktoru test „jízda vzad“ a ve 

specifickém faktoru testy „běh na 50 m“ a „překážková dráha“. Z  výsledků vyplývá určité 

zaměření na rychlostně koordinační podstatu testů, pro které jsou i z hlediska věkových a 

vývojových zákonitostí v tomto věkovém období lepší předpoklady jejich stimulace. 

Výsledná hypotéza o faktorové struktuře je dotvrzena maticí nevysvětlených residuálních 

korelací. Z ní vyplývá dobrá shoda hypotézy s matematickým modelem, residuální korelace 

jsou vesměs po 0,1, pouze v 3 případech byl koeficient vyšší než 0,1, přičemž maximální 

hodnota dosahovala 0,139. 
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8.2.2. VÝSLEDKY V 9. TŘÍDĚ 

Také u výsledků probandů z 9. třídy byla strukturální hypotéza o vzorování faktorových zátěží 

nastavena jako dvoufaktorová, přičemž se ovšem svou strukturou lišila od matice A použité u 

6. třídy. Přesnou strukturu ukazuje tabulka č. 24. 

 

Tabulka č. 24:  Strukturální hypotéza o vzorováni faktorových zátěží (matice A) – 9. třída 

  Generální faktor Specifický faktor 

6 skok  1 0 

Běh na 50 m  1 0 

Hod medicinbalem 1 0 

Překážková dráha 1 0 

Hloubka předklonu 1 0 

Běh na 1500 m  1 0 

Jízda vpřed  1 1 

Jízda vzad  1 1 

Sprint 36 m 1 1 

Slalom (průměr) 1 1 

 

Základní výsledky analýzy pro 9. třídu jsou uvedeny v tabulce č. 25. 

 

Tabulka č. 25: Odhad hypotézy pomocí metody nejmenších čtverců – 9. třída 

Funkční hodnota 

Největší absolutní hodnota gradientu ztrátové funkce 

Průměrná zbytková nevysvětlená korelace 

Bentlerovo delta metody nejmenších čtverců 

164 

.000013641  

.042685  

.981359  

 

Z výsledků vyplývá poměrně dobrá shoda matematického modelu s předpokládanou 

hypotézou. Výsledný odhad zátěže proměnných na faktorech dokumentuje tabulka č. 26. 
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Tabulka č. 26: Výsledný odhad zátěže proměnných na jednotlivých faktorech – 9. třída 

  Generální faktor Specifický faktor 

6 skok  -.606 .000 

Běh na 50 m  .756 .000 

Hod medicinbalem -.416 .000 

Překážková dráha .610 .000 

Hloubka předklonu -.331 .000 

Běh na 1500 m  .563 .000 

Jízda vpřed  .092 .850 

Jízda vzad  .182 .675 

Sprint 36 m .386 .213 

Slalom (průměr) .254 .224 

. 

Nejvyšších hodnot faktorové zátěže dosahují v generálním faktoru test „běh na 50 m“ a ve 

specifickém faktoru test „jízda vpřed“. Z  výsledků vyplývá určité zaměření na rychlostně 

silovou podstatu testů, pro které jsou i z hlediska věkových a vývojových zákonitostí v tomto 

věkovém období lepší předpoklady jejich stimulace. 

Výsledná hypotéza o faktorové struktuře je dotvrzena maticí nevysvětlených residuálních 

korelací. Z ní vyplývá dobrá shoda hypotézy s matematickým modelem, residuální korelace 

jsou vesměs po 0,1, pouze v 3 případech byl koeficient vyšší než 0,1, přičemž maximální 

hodnota dosahovala 0,158. 
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8.3. DISKUSE A ZÁVĚRY 

V závislosti na výsledcích práce je možné položit několik základních otázek, které vyvstaly 

v průběhu práce. Zásadní vychází ze zjištěné struktury nespecifických a specifických testů. 

Ukazuje se, že zde v mladším a starším školním věku existuje určitá univerzální úroveň 

„kondice“, kterou reprezentuje generální faktor. Tato „kondice“ by však mohla být zároveň 

chápána i jako „všestranný pohybový základ“, o kterém mluví množství literatury (např. 

Dovalil – Choutková 1988, Perič 2004) a kterou potvrzují zkušenosti z praxe. Můžeme zde tedy 

vidět jistou „unidimenzionalitu všestrannosti“ (alespoň u probandů z naší studie – tedy hráčů 

ledního hokeje). Tato unidimenzionalita je však doplňována druhým latentním faktorem 

(specifický faktor), který však má v jednotlivých testovaných třídách poněkud odlišný 

charakter.  

U 6. třídy doplňuje a rozvíjí již zmiňovanou „všestrannost“, přičemž v tomto kontextu můžeme 

vidět zaměření tréninku především v nespecifické (a tedy všeobecné a všestranné) podobě. Tím 

by potvrzoval i výhodnost koncepce tréninku odpovídajícímu vývoji, která chápe v tomto věku 

nespecifické tréninkové podněty jako zásadní. Poměrně značným překvapením je však 

unidimenzionalita nespecifických testů, která by verifikovala teorii o  vhodnosti všestranné 

přípravy v žákovských kategoriích. 

V 9. třídě již nastává přesun specifického faktoru do oblasti specifických testů. Z tohoto 

výsledku můžeme již usuzovat na vhodná věkové a vývojové předpoklady pro výraznější 

specifický (hokejový) trénink. I v této oblasti je však jistým překvapením unidimenzionalita 

specifického faktoru (testy na ledě) 

Celkově je možné výsledky zobecnit jako potvrzující vhodnost dlouhodobé koncepce tréninku 

odpovídajícího vývoji před ranou specializací. 

  




