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Abstrakt

Název

Rozvoj individuálních dovedností obránců ledního hokeje
pro kategorii mladší školním věk

Cíle:

Cílem mé bakalářské práce je zjistit a shromáždit informace o rozvoji
individuálních dovedností obránců ledního hokeje v mladším školním
věku. Z těchto získaných informací navrhnout cvičení a následně
je zařadit do tréninkových jednotek

Metody

Pro zpracování teoretické části bakalářské práce je použita metoda
vyhledávání

a

studia

odborné

literatury,

získávání

informací

v elektronické databázi a odborných článků týkajících se dané
problematiky a rozhovory se zkušenými trenéry. Další metodou je rozbor
grafického zpracování v praktické části
Klíčová slova: mladší školní věk, lední hokej, dovednosti, herní činnosti jednotlivce,
obrana

Abstract
Title:

Development of the individual skills of ice hockey defenders
for the younger school age category

Target:

Target of my bachelor thesis is to find out and collect informations about
development of the individual skills of ice hockey defenders in younger
school age. From these informations suggest drills and include them
to the training units

Methods:

In order to elaborate the theoretical part of the bachelor thesis, was used
the method of searching and studying professional literature, obtaining
information in the electronic database and professional articles related
to the given issue and interviews with experienced trainers. Next method
is analysis graphic processing in practical part
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Úvod
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na rozvoj individuálních dovedností obránců

ledního hokeje pro kategorii mladších žáků. V teoretické části budou shrnuty znalosti
získané z odborné literatury a současně vymezeny pojmy týkající se dané problematiky.
V praktické části nalezneme cvičení k tréninkovým jednotkám pro zlepšení dovedností
obránců v ledním hokeji v kategorii mladší školní věk. Cvičení jsou znázorněna graficky.
Jelikož se věnuji trenérské činnosti již několik let a zároveň jsem aktivním hráčem
ledního hokeje od útlého věku, vybral jsem si toto téma. Téma, které je mé osobě blízké
a po ukončení aktivní hráčské činnosti bych se rád nadále věnoval trenérské práci. Již
od útlého věku zastávám post obránce, od dorosteneckých kategoriích jsem nastupoval
v útoku a dnes v mužských kategoriích jsem univerzální hráč. Přesto tíhnu více k obraně.
Tento postupný vývoj ač nechtěný se později ukázal jako obrovskou devizou a výhodou.
Musel jsem se tedy naučit rozdílné dovednosti, a to až v pozdějším věku, což bylo
nelehkým úkolem.
V dosavadní hokejové činnosti pro mne byly velkým přínosem zejména trenéři,
od kterých jsem se mohl učit a brát si z nich to nejlepší. Nyní tyto poznatky využít
a porovnat společně s odbornou literaturou pro mou bakalářskou práci. V hokejovém
klubu HC Sparta Praha, kde jsem s hokejem začínal, to byli trenéři pan David Volek
a Doc. PeadDr. Tomáš Perič, Ph.D. Následně v klubu HC Slavia Praha pan trenér
Vladimír Růžička. V HC Dukla Jihlava jsem měl možnost trénovat pod dalšími
reprezentačními trenéry a vynikajícími hráči jako je Petr Svoboda, Viktor Ujčík a Patrik
Augusta.
Toto téma jsem zvolil právě proto, že dnes obránce neslouží pouze na bránění,
ale čím více se lední hokej vyvíjí, tím větší nárok je i na hráče a v mé závěrečné práci
se budu věnovat právě rozvoji obránců v nejpřínosnějším období pro nácvik
individuálních dovedností v mladším školním věku, na které v pozdějším věku může hráč
navázat.
V současné době působím v prvoligovém mužstvu HC Trhači Kadaň, kde jsem aktivním
hráčem v A-mužstvu a současně zde trénuji děti. Literární rešerší při tvorbě této práce
se mé znalosti o rozvoji obránců značně rozšířili a budu rád, pokud tato bakalářská práce
bude inspirací nebo dokonce přínosem pro další trenéry tohoto sportu.
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2

Teoretická část

2.1

Lední hokej
Na počátku teoretické části je zapotřebí primárně definovat „lední hokej“ jako

sportovní hru.
Obecně je známo, že hokej je velmi populární a pro diváky atraktivní kolektivní hra, která
se dlouhodobě těší mezi příznivci a diváky velké oblibě. Dá se také říci, že právě z toho
důvodu je tato hra zajímavá také komerčně využitelným sportem pro sponzory
či například vlastníky jednotlivých klubů. Navíc je to sport, který má přesně daná
mezinárodní pravidla. Je to hra, která je charakteristická dle Českého svazu ledního
hokeje chytáním a vrážením střel po ledě do hokejové branky soupeře, a to v základním
hokejovém postoji a na bruslích, s holí, kdy navíc hra probíhá v různých herních
kombinacích.
Lední hokej je náročná rychlostní hra na ledě, s rychlými přihrávkami a tvrdou
střelbou v základním postavení „5+1 proti 5+1“, jejímž smyslem je dostat kotouč
do brány protihráče.
Bukač, Kostka a Šafařík (1986) je lední hokej sportovní hra, a to konkrétní hra
branková, jejíž děj se zcela odehrává na ledové ploše. Hry se účastní více hráčů, takže hra
je tvořena koncepční činností skupiny hráčů, a to činností obranou nebo činností útočnou.
Hra má za cíl, aby skupina hráčů vstřelila kotouč do branky soupeře. Celé spektrum
variant činností směřuje právě k tomuto cíli a kvalita hry závisí na tom, jak jsou činnosti
rychlé, přesné, koordinované a promyšlené, a to samozřejmě v rámci celého herního
družstva.
Starší (1999) zase popisuje tuto sportovní kolektivní hru jako spíše bojovnou
a takovou, při které se bruslící hráči snaží holí zmocnit kotouč a následně jej dopravit ho
branky soupeře. Podstatný rozdíl mezi ledním hokejem a ostatními sporty je ten,
že se hráči pohybují po ledové ploše na bruslích.
Evdokimoff (1998) uvádí, že lední hokej je sport prostý, ale zároveň
komplikovaný a je k němu zapotřebí ovládat techniku i strategii, ovšem neobejde se ani
bez přímých střetů. Je to sport, který se odehrává při relativně velké rychlosti a nepříliš
rozlehlé hrací ploše, což samo o sobě nedovolí divákovi žádnou nudu při sledování hry.
Ovšem tuto hru nedovolí ani hráčům.
Za zmínku stojí Rossiter (1999), který definoval lední hokej jako opravdu těžkou
a také náročnou hru, protože jak led, tak hrazení, jsou skutečně tvrdé, brusle a hole jsou
10

nebezpečné a lední hokej dokáže v lidech často odhalit to nejlepší i to nejhorší. Ovšem
je to jedna z mála hokejových her, kde se hráči postaví po zápase do řady a podají si ruce.

2.1.1 Pravidla ledního hokeje
Aby mohla hra probíhat podle pravidel, je potřeba, aby k tomu byly také dány
podmínky a hra se odehrávala na ledové ploše, která je vybavena a koncipována podle
pravidel. Toto je důležité jak pro uvedené zachování pravidel, ale také pro bezpečnost
hráčů a diváků.
Základní princip hry spočívá v tom, jak uvádí Evdokimoff (1998), aby družstvo
umístilo více gólových branek než soupeř. Toto pravidlo je sice relativně jednoduché,
ovšem pravidla musí být jasně a striktně nastavena po celém průběhu hry. Pravidla jsou
vydána Mezinárodní federací hokeje, tedy International Ice Hockey Federation.
O pravidlech se jedná každé dva roky, kdy je federací pořádána konference. Pravidla jsou
tvořena jednak pro hru jako takovou, a jednak pro bezpečnost, jak je již uvedeno výše.
Historicky se pravidla týkající bezpečnosti mění a upravují tak, aby skutečně nemohlo
dojít k úrazům, případně úmrtím z důvodu nesprávného nastavení bezpečnostních
pravidel. Takto samozřejmě došlo k tomu, že hráči musí povinně používat helmy a kryty,
a také musí být kolem hrazení plexisklo.
Za všemi těmito opatřeními bohužel stojí zranění nebo dokonce úmrtí některých
lidí. Že kotouč může zranit nebezpečně diváky, to bylo zjištěno také až tehdy, kdy kotouč
vletěl do hlediště velkou rychlostí. Rychlost kotouče při hře je až 150 km/hodinu. Proto
tedy postupně byly, a ještě jistě budou pravidla hry inovována a nastavována tak, aby
odpovídala stále se zvyšující se kvalitě a rychlosti hry.
Základním pravidlem, respektive zásadou je pohyb kotouče, kdy žádný z hráčů
nesmí kotouč znehybnit. Zastavit, respektive znehybnit kotouč může jen brankář.
Zastavení kotouče jiným hráčem je trestáno, a to dvouminutovým trestem, neboť
„zdržování hry“ je herním přestupkem.
Dalším pravidlem je, že do branky je možné střílet pouze holí. Nelze
do ní dosáhnout částí těla – rukou, nohou atd. Pokud dojde k náhodnému nárazu,
tak ten je pak uznán, ale musí být rozhodčím posouzen. Při hře se stává, že směr pohybu
kotouče nakonec změní nešťastně sami obránci.
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Dalším pravidlem je to, že kotouč musí jít vpřed jako první, tedy jednoduše
je to tak, že když tým překonává při útoku soupeřovu třetinu, je vstup do tohoto pásma
přes modrou čáru a tu musí jako první překonat kotouč a až následně teprve hráči. Jinak
se jedná o postavení mimo hru, respektive ofsajd.
Ofsajd, neboli postavení mimo hru má dvě podoby, jak uvádí Evdokimoff (1998),
a to ten případ, kdy hráč přihrál spoluhráči, který se již bohužel nachází za modrou čárou,
anebo kdy hráč pronikl sám do pásma, ale bohužel v něm již byl jiný jeho spoluhráč.
V těchto případech je přerušena hra, rozhodčí zapíská, hru přeruší a je nařízeno vhazování
ve středním pásmu.
Zakázané uvolnění popisuje Evdokimoff (1998) tak, že nahozením do hloubi
obranné třetiny soupeře, se kotouče nelze zbavit dříve, než je překonána červená čára.
V případě, že k tomu dojde, je přerušena hra a rozhodčí nařídí vhazování v obranném
pásmu družstva, které se tohoto herního přestupku dopustilo. Pokud jde o neúmyslné
jednání, může soupeř ve hře pokračovat. Nicméně tady musí rozhodčí usoudit, že mu
z toho plyne výhoda a tým (který se dopustil herního přestupku) se nemůže kotouče
zmocnit. Oproti tvrzení Evdokimoffa (1998) platí již takové inovované pravidlo,
že v případě nahození kotouče před červenou čáru, je tento kotouč dojet vlastním hráčem,
dříve než protihráčem, zakázané uvolnění se tímto ruší. Měrnou vzdáleností se počítají
čárky na bodech pro vhazování v pásmu. Toto pravidlo platí od roku 2015, v NHL
už platilo dříve.
Podle herních pravidel jsou definovány některé nedovolené zákroky. Je to proto,
že lední hokej je relativně tvrdý sport a navíc je také hodně kontaktní a hráči při něm
používají tělo k obraně před průnikem soupeře ke své brance.
Evdokimoff (1998) popisuje tři druhy nedovolených zákroků, za které pak hrozí
tresty.
Tresty jsou udělovány podle závažností faulů, a jako trest je vyloučení hráče. Tím
je tedy potrestán celý tým, protože v té chvíli hraje bez hráče, tedy v oslabení. Za méně
závažné fauly se uděluje trest vyloučení na dvě minuty, při závažnějším trestu
je to pět minut. V případě trestu za nesportovní chování je do vyloučení na dvě nebo
dokonce na deset minut.
Méně závažné fauly jsou držení, podražení nebezpečná hra, sekání, hákování,
nedovolené bránění.
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Závažnější fauly jsou naražení zezadu, údery pěstí, údery loktem, naražení, hra
vysokou holí, píchnutí koncem hole menší nedovolené zákroky, pokud vedly ke zranění.
Za nesportovní chování je považováno takové jednání hráče, které je namířeno proti
protihráčům, rozhodčím, divákům, ba dokonce i proti spoluhráčům a trenérům.
Posouzení závažnosti faulu a vyloučení hráče je vždy na posouzení rozhodčího.
Hokej hraný podle pravidel má být sice tvrdý, ale čestný.
Pro dohled nad tím, zda hokejová hra probíhá podle pravidel, je ustanoven
rozhodčí. V ledním hokeji jsou přítomni dva čárový rozhodčí a jeden až dva hlavní
rozhodčí podle úrovně soutěže. To je samozřejmě proto, že je pro dohled hokejová plocha
skutečně relativně velká a musí být ve všem přesnost. Ve hře je tedy vždy minimálně
jeden hlavní rozhodčí (viz. níže). Pozná se tak, že má na rukávech červené návleky a tento
rozhodčí je tím, kdo uděluje tresty a rozhoduje o neuznání branek. To uvádí i Evdokimoff
(1998). Pak jsou ve hře čároví rozhodčí, kteří jsou dva a kteří dohlíží na jednotlivé části
hry. Rozhodují o postavení mimo hru a pomáhají hlavnímu rozhodčímu pozorováním
při posuzování nepovolených zákroků. Rozhodčí signalizuje gesty, které musí hráči znát.
Signalizace gesty také patří mezi pravidla. Rozhodčím je ten, kdo je proškolen, složil
zkoušky a začal v praxi jako rozhodčí pro nejmladší žáky.

2.1.2 Systematika ledního hokeje
Základní uspořádání, roztřídění, ucelení, popis a vysvětlení hry lední hokej. Pro moji
závěrečnou práci jsem vybral rozdělení dle Pavliše (1998,2000):
Bruslení: Speciální způsob lokomoce (pohyb) po ledové ploše, bez kterého není hra
vůbec možná


Jízda vpřed



Jízda vzad



Zastavení



Obraty



Vyjíždění oblouků



Překládání



Užité bruslení
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Základní faktory systematiky:
o Útok


o Obrana

Podle počtu hráčů, kteří se na dané činnosti podílejí:

o Herní činnosti jednotlivce
o Herní kombinace
o Herní systémy
Herní činnosti jednotlivce
Útočné:

Obranné:



Uvolnění hráče s kotoučem



Obsazení hráče s kotoučem



Uvolnění hráče bez kotouče



Obsazení hráče bez kotouče



Přihrání a zpracování přihrávek



Blokování střel



Střelba



Obrana prostoru



Klamání a fintování
Herní kombinace
Útočné:

Obranné:



Přihraj a jeď



Zajišťování



Křížení



Zdvojování



Clonění



Přebírání



Zpětná přihrávka přenechání kotouče



Osobní bránění



Najíždění do volných prostorů



Odstupování

Herní systémy
Útočné:

Obranné:



Postupný útok



Osobní obrana



Poziční útok



Zónová obrana



Rychlý útok



Zónový presing



Protiútok



Kombinovaná obrana



Reorganizovaný útok



Nastřelení kotouče do útočného pásma



Poziční nátlaková hra v útočném pásmu



Přesilová hra
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Zvláštní činnosti


HČJ brankáře (postoj, chytání, vyrážení, hra holí, samostatné nájezdy)



Vhazování (úchop hole, vpřed/vzad, po ruce/přes ruku, zablokování, střela, individuální
taktika)

2.1.3 Herní pozice v ledním hokeji
Lední hokej je kolektivní hra, která je charakteristická záměrnou a neustálou
spoluprací hráče a družstva na ledě. Jedině tato spolupráce tvoří předpoklady úspěšného
týmu. To ostatně uvádí také Perič (2002). Týmová hra se dělí na hru v útoku a na hru
v obraně. V ledním hokeji má každý hráč na ledě své místo a plní své úkoly, což je také
základní předpoklad úspěšné hry týmu. Je možno říci, že pětice hráčů (mimo brankáře)
je rozdělena na dva herní bloky, tedy dva obránce (levého a pravého) a tři útočníky (levé
a pravé křídlo a střední útočník).
Hráči musí v rámci hry být vzájemně zastupitelní, musí být neustále v pohybu,
cíleně vyhledávají volný prostor, do kterého si najíždí, aby do něj mohli dostat přihrávku.
V hokeji jsou tři herní posty, a sice brankář, útočník a obránce. Z počtu šesti hráčů
je ve hře jeden brankář, tři útočníci a dva obránci. Tedy 5 plus jeden hráč na ledu.
Brankář
Hokejový brankář je nedílnou součástí družstva, jak to ostatně uvádí i Perič
(2002). Jeho postavení ve hře je značně specifické a liší se od postavení ostatních
hokejových hráčů týmu. Jeho úloha je totiž na rozdíl od těchto hráčů, kteří střílí kotouč
do branky odlišná. Brankář totiž tento kotouč naopak chytá. Rozdíl je také v tom,
jak často se při hře brankář střídá. Na rozdíl od ostatních hráčů, je totiž brankář v brance
obvykle celé utkání. Také je nutno říci, že hráči si při hře pomáhají a kooperují, ovšem
brankář je v brance sám.
Brankář musí být pro správné plnění úkolu v týmu rychlý s absolutní reakcí,
ale musí být také klidný, vyrovnaný a musí se umět dobře soustředit na hru a věnovat
pozornost průběhu hry atd. Musí také umět proniknout do taktiky hry. Hra je náročná
pro brankáře také ve smyslu kloubní pohyblivosti a hmotnosti výstroje. Výpady v brance
jsou zátěží pro celý kloubní aparát brankáře a ten se musí umět také dobře vyrovnat
i s výstrojí, která mu pohyblivost komplikuje.
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Brankář musí být psychicky odolný, protože velmi často je na něj upřena veškerá
pozornost a je na něm také zodpovědnost za výsledek týmu v takových situacích,
jako jsou nájezdy atd.
Útočník
Ačkoliv Rossiter (1999) konstatuje, že hokej není jen o střílení gólů do branky
protihráče, tak právě góly umístěné do branky soupeře tvoří výsledek hokejového týmu.
Góly jsou pak výsledkem kontroly kotouče, střelby, přihrávky a vyhraného vhazování.
Perič (2002) uvádí, že hráč v útoku musí útočně myslet, udržet kotouč a musí chtít a také
umět přehrát soupeře. Úspěšnost útoku totiž vychází z kvality individuálních dovedností,
především pak v situacích jeden na jednoho, přičemž i v dalších rovnovážných situacích.
Pakliže je útočník schopen se v těchto situacích prosazovat, pak dochází k přečíslení
a vytvoří se tak velmi dobré předpoklady pro vstřelení branky. V útoku je samozřejmě
potřeba kvalitního přihrávání a zpracování přihrávky, a to nejen na krátkou vzdálenost,
ale i přihrávek dlouhých, průnikových. Samozřejmě, že kvalita útoku souvisí také
s dobrým koordinovaným pohybem celé „pětky“, což umožňuje šířku i hloubku útoku.
Při útoku se vychází z osy hřiště a snaha je, aby rozehrávka byla ze středu, nikoliv
od hrazení. Tím se totiž získají dobré možnosti pro výběr řešení, překvapivé herní
kombinace a znesnadnění obrany. Vlastní efektivita úroku je však závislá na koncových
situacích, obvykle střelbou nebo kombinací těsně u branky soupeře, přičemž v těchto
situacích hraje roli dovednost střelby a speciální obratnost před brankou.
Je tedy zřejmé, že pro útočníka je důležitá střelecká dovednost, obratnost, taktika
a herní filozofie.
Obránce
K vítězství není zapotřebí jen to, že útočník vstřelí kotouč do branky,
ale k vítězství týmu je zapotřebí samozřejmě také to, aby soupeři bylo zabráněno
ve skórování. Hra obránce, se nazývá někdy také obranný hokej (Rossiter, 1999)
a dovednosti konkrétního hráče, které se týkají obranných dovedností, se pak stávají
součástí defenzívy celého týmu. Jde totiž o to, že střelu do branky může umístit jeden
hráč samostatně, nicméně hokejová obrana je záležitostí celého týmu, nikoliv jednotlivce,
protože jeden samotný obránce nemůže zabránit soupeři ve skórování. Bránit by se měli
naučit všichni hráči. Podle Rossitera (1999) existují tři věci, které musí tým udělat, když
je kotouč v držení soupeře.
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1) Hlídání si střední čáry, protože nejkratší cesta k brance týmu vede přímo středem středního pásma. Když je tedy soupeř vytlačen k hrazení, má menší šanci vstřelit branku.
2) Nedat soupeři čas ani prostor k tvoření hry. Každý hráč by měl vědět, na kterého soupeře
hraje, nevzdalovat se od něj na delší vzdálenost, než jsou tři metry, a to i v situaci,
kdy tento soupeř nemá kotouč.
3) Úkolem obrany je zabránit soupeřům ve skórování, přičemž soupeř dává většinou branky
tehdy, když se nachází v obranném pásmu jiného týmu. Obránce se tedy v obranném
pásmu musí držet vždy mezi ním a brankou a v útočném pásmu mezi hráčem a kotoučem.
Úkolem obránce je tedy zabránit protihráči v úspěšném vstřelení branky. Změny
v ledním hokeji přichází velmi rychle, a proto musí být hráč schopen reagovat
a odhadovat situaci velice pružně. Obránce musí pro úspěch týmu využívat individuální
herní dovednosti, a to jsou tři základní, tedy hru tělem, zákroky holí a postavení
a vykrývání úhlů. Obránce musí umět zastavit protihráče svým tělem, a to nejen
atakováním jeho těla, ale také jiným způsobem, například zablokováním jeho cesty atd.
K tomu samozřejmě také brání svůj tým pomocí zákroků holí, kdy protihráči odebírá
kotouč. Těchto zákroků holí obránce musí umět širší škálu, od zvednutí soupeřovy hole,
až po vyškrábnutí kotouče. Obránce se musí stavět tak, aby obránci zabránil v cestě
s kotoučem k brance a také aby zabránil zdárné přihrávce.
Obránce podle Rossitera (1999) by se nikdy neměl přibližovat k hráči čelem,
ale měl by k němu přijíždět z úhlu. Musí odhadovat hru a následně na její průběh také
reagovat. Jeho úkolem je odhadnout, jak protihráč kontroluje kotouč a podle toho reaguje
herní činností. Současně ale musí být jeho hra taková, že jeho soupeři musí vědět,
co má obránce v úmyslu tak, aby tým obranou získal svoji výhodu. Obránce musí mít
také psychologický odhad soupeře, protože pokud z něj vyzařuje sebevědomí, s největší
pravděpodobností protihráč umí vést kotouč.
Jedna z činností obránce je forčekink. Což je laicky řečeno „aktivní napadání
soupeře“, nejde o boj jako takový, ale jde o taktickou činnost, kdy napadáním
je znemožněno soupeřům rozvinout útok. Vhodné je, při forčekování, kdy protihráč
s kotoučem nenahrává, přinutit jej obrátit se zády k brance, což umožní týmu získat čas
na zákroky k eliminaci efektivní přihrávky. Forčeking je při obraně nutný, stejně tak jako
hra jeden na jednoho.
Perič (2002) uvádí, že tak, jak nelze podceňovat v hokeji útok, tak stejně nelze
podcenit ani obranu, a to dokonce i obranu celé pětky hráčů, nikoliv pouze dvojice
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obránců. Proto musí obranné zákroky v zápase realizovat všichni hráči, tedy de facto
i útočníci. Ačkoliv existuje mnoho herních kombinací, které se dnes v ledním hokeji
využívají, bude a je vždy odpovědnost za výsledek zápasu na konkrétních hráčích.
Jak už bylo uvedeno, při hře může mít obranné postavení hráčů více variant,
které se v rámci utkání volí podle typu hráčů, podle herní filozofie mužstva, také podle
aktuální situace v mužstvu, významných hodnotícím kritériem je také hra soupeře
a požadovaný výsledek utkání.

2.2

Ontogeneze
Dle Dovalila (1992) každé vývojové období má svá specifika, ale nelze je chápat

samostatně. Jednotlivá vývojová období na sebe navazují, každé období je ovlivněno těmi
předcházejícími a ovlivňuje i ty nadcházející. Vývojová období jsou rozdělena věkovou
hranicí. Ve sportovní přípravě musíme brát v potaz nejen kalendářní věk ale i věk
biologický a mentální. Pro správnou sportovní přípravu dětí je biologický věk a stupeň
vývoje centrálního nervového systému důležitější než věk kalendářní.
Obecné rozdělení vývojových období dle Dovalila (1992):
Předškolní věk (puerita):

3 – 6 let

Mladší školní věk (postpuerita):

6 – 11 let

Starší školní věk (prepuberta a puberta):

11 – 15 let

Dorostový věk (adolescence):

15 – 18 (20) let

Dospělost (preakmé):

20 – 30 let

Tabulka 1 Rozdělení vývojových období

2.3

Mladší školní věk
Perič (2008) uvádí, že v průběhu tohoto relativně dlouhého vývojového období

dochází k intenzivním biologicko-psycho-sociálním změnám. Proto je také mladší školní
věk vnitřně rozdělen do dvou relativně samostatných období: dětství a prepubescence,
či také dětství a pozdní dětství, s hranicí kolem devátého roku.
Kučera s kol., (2011) a Gajdoš (1980) Mladší školní věk začíná mezi šestým
a sedmým rokem a končí jedenáctým, dvanáctým rokem, prvními známky dospívání.
Období mezi 6. – 11. rokem můžeme rozdělit ještě na dvě části, z pohledu biologického
i psychického na 6 – 8 let a 8 – 11 let.
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Kučera a kol. (2011) uvádí, že mladší školní věk je obdobím nástupu do školy
a pro dítě se výrazně mění jak denní, tak pohybový režim. Vznikne mnohem více statické
práce pro tělo, ale často žádná kompenzace všestranným pohybem. Statická zátěž
znamená pro dítě dlouhodobé přetěžování axiálního systému, přetěžování posturálních
svalů, oslabení svalů fázických i mentální alterace. V tomto období je u dětí důležité
vyvážit čas fyzické aktivity a inaktivity. Čas, který dítě stráví sezením ve škole, by měl
být vyvážen aktivním pohybem všeobecně rozvíjející tělo a stejně tak by měla být
vykompenzovaná jednotvárná sportovní činnost. Stejné množství času, které dítě trénuje
specifickou sportovní aktivitu, by mělo být věnováno kompenzačním aktivitám.
Období mladšího školního věku se označuje za období píle a snaživosti. Dítě rádo
plní roli, kterou od něho očekávají jeho nejbližší osoby, usiluje o chování, za které
je chváleno. Pokud dítě cítí, že je od něho očekáván úspěch ve sportu, usiluje o něj i za
cenu potlačení svých jiných potřeb. To musí být vyváženo kladnými pocity, pokud tomu
tak není, situaci se postaví, ale často ne přímo a protest se může přesunout do jiné oblasti
života.
V tomto období se zvyšuje vyzrálost percepce, reakce a kontroly, již od šestého
roku se vyvíjí kinestezie. Dítě dokáže vnímat svůj pohyb a díky tomu ho zlepšit
na základě zpětné vazby. Je schopno ovládat pohyby končetin a polohy těla v prostoru
bez zrakové kontroly. Postupně odeznívají synkinéze v pohybovém projevu. Na začátku
mladšího školního věku se snižuje preference jedné strany, což ovlivní kvalitu základních
pohybových dovedností, např. běhu. Dítě je schopno komplexnějších, plynulejších,
rychlejších a více kontrolovaných pohybů, které jsou zautomatizované. (Barela, 2003)
Charakteristickými znaky dovedností hrubé motoriky v tomto období dle Kučery a kol.
(2011) jsou:
•

posturální kontrola je podobná dospělému jedinci (7. - 10. rok)

•

balanční strategie jsou stejné jako u dospělého jedince (7. rok)

•

dokonalá forma dospělého běhu a skoku

•

dovednosti hopsání (plně pozorovatelné od 6. roku)
Jemná motorika se během mladšího školního věku postupně vyvíjí a tříbí.
Charakteristickými znaky dovednosti jemné motoriky dle Kučery a kol. (2011) jsou:

•

zvyšující se koordinace v manipulaci s malými předměty

•

vývoj specifických úchopových dovedností a vývoj komplexu jemných motorických
dovedností

•

zdokonaluje se rukopis a dovednosti ruky při stravování, házení a chytání
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V tomto věku děti rychle přijímají názory druhých, které je v různé míře ovlivní
na celý život. Výchova a vliv prostředí zásadně ovlivňují vývoj motoriky v tomto období
a určují rozdíly mezi dětmi. (Jansa, Dovalil, 2007) Toto je potřeba si uvědomit a dbát
na vytvoření kladného vztahu k pohybové aktivitě a správných návyků.

2.3.1 Tělesný a pohybový vývoj v mladším školním věku
Dle Periče (2008) je tělesný vývoj v prvních letech charakterizován rovnoměrným
růstem výšky a hmotnosti dětství (výška se zvyšuje pravidelně o 6-8 cm ročně). Spolu
s tím dochází k plynulému rozvoji vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce a vitální kapacita
se průběžně zvětšují. Ustaluje se zakřivení páteře, osifikace kostí pokračuje rychlým
tempem, přesto jsou kloubní spojení velmi měkká a pružná. Dochází ke změnám tvaru
těla, mezi trupem a končetinami nastávají příznivější pákové poměry končetin, které také
vytvářejí pozitivní předpoklady pro vývoj různých pohybových forem.
Riegrová, Přidalová s Ulbrichovou (2006) uvádějí začínající se změny tělesných
proporcí, dochází k tzv. první proměně postavy. Z batolete se stává dítě vytáhlejší,
se štíhlejším trupem a poměrně delšími horními a dolními končetinami.
Jak uvádí Perič (2008) mozek, jako hlavní orgán centrální nervové soustavy,
má vývoj v podstatě ukončen již před začátkem tohoto období. I když nervové struktury,
zejména v mozkové kůře, dále dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro vznik nových
podmíněných reflexů a po šestém roce života je nervový systém dostatečně zralý
i pro složitější koordinačně náročnější pohyby. Schopnost učit se novým pohybům se tedy
formuje již na začátku tohoto období (kolem šesti let). Značná plasticita nervového
systému (tj. předpoklady pro vytváření nových nervových struktur) a pohyblivost
nervových procesů (schopnost rychle střídat podráždění a útlum nervových center)
vytváří už v dětském věku příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních
schopností.
Z hlediska pohybového vývoje je tato věková kategorie charakterizována vysokou
a spontánní pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti jsou rychle a lehce
zvládány, ale mohou mít malou trvalost, při méně častém opakování jsou opět rychle
zapomenuty. V učení nových pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí
z přirozené motoriky. Rozvoj rovnováhy a rozlišování rytmu v pohybu umožňuje
efektivnější nácvik pohybových dovedností, z počátku ještě herní formou s využitím
učení nápodobou (tzv. imitačního učení).
Charakteristické rysy dětské motoriky jsou v tom, že postrádá úspornost pohybu,
která se projevuje u dospělých. Dynamika nervových procesů se dále rozvíjí, převažují
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však ještě procesy podráždění nad procesy útlumu. Tím je možné vysvětlit, zvláště
v počátku tohoto období, zvláštní živost a neposednost a výrazný „pohybový luxus“,
kdy je každá činnost prováděna s množstvím dalších přídavných pohybů. Např. pokud
dítě vyskočí, přidává další činnost rukama i nohama, pokud sedí neustále sebou „šije“
apod.
Mladší školní věk se vyznačuje vysokou spontánní aktivitou, hovoří
se o pohybovém luxusu. Děti v tomto věku se ještě nedokáží dostatečně přizpůsobit
společnému rytmu pohybů.
Rozdíly v rozvoji motoriky u osmiletých a dvanáctiletých dětí jsou značné, zvláště
v období mezi osmi až deseti a deseti až dvanácti lety, které je možné označit jako etapy
s dobrou charakteristikou kvality pohybů. Období deseti až dvanácti let je považováno
za nejpříznivější věk pro motorický vývoj. Nazývá se také často „zlatým věkem
motoriky“, který je charakteristický právě rychlým učením nových pohybů. V podstatě
stačí dokonalá ukázka a děti jsou schopny nový pohyb udělat napoprvé, popř. po několika
málo pokusech. Zvyšuje se jistota v provádění činností, v průběhu nácviku pozorujeme
již

všechny

kvalitativní

znaky

dobře

provedeného

pohybu.

Problémy,

které jsou v počátku mladšího školního věku z hlediska koordinace složitějších pohybů,
poměrně rychle mizí a na konci tohoto období jsou děti schopny provádět i koordinačně
náročná cvičení.
Perič (2004) uvedl ve své knize, že období mezi 10 a 12 rokem je nazýváno
„zlatým věkem motoriky“, které je charakteristické rychlým učením nových pohybů.
Dle Dovalila (1992) je Mladší školní věk kritický pro vytvoření si vztahu
k pohybové aktivitě a vytvoření návyků.

2.3.2 Psychický a sociální vývoj v mladším školním věku
Podle Periče (2008) lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť
a představivost. Při poznávání a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti,
souvislosti mu unikají. Zvýšená vnímavost k okolnímu prostředí i faktorům,
které odvádějí pozornost, může narušit provedení již osvojených dovedností. Schopnost
chápat abstraktní pojmy je ještě malá. Hovoří se o období konkrétního (reálného)
nazírání, které se opírá o názorné vlastnosti konkrétních předmětů jevů, abstraktní
myšlenkové procesy se objevují až na konci tohoto období. Dítě chápe pouze takové
situace a pojmy, na které si „může sáhnout“ a nerozumí (nebo jen velmi málo) tomu,
že existují i oblasti, které není možné „uchopit“. Proto některé trenérské proklamace
k dětem (např. „Musíš pořádně trénovat, abys byl jednou výborný“) mají jen minimální
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účinek, protože malé dítě nechápe termíny jako je „jednou, v budoucnu, v dospělosti“
apod.
Vlastnosti osobnosti nejsou ještě ustáleny, děti jsou impulzívní a přecházejí rychle
z radosti do smutku a naopak. Vůle je ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže sledovat
dlouhodobý cíl, a to především tehdy, má-li překonávat okamžité nezdary. Veškerou
činnost dítě silně citově prožívá, patrné je také zvýšení vnímavosti k okolnímu prostředí
a větší odvážnost. Přetrvává malá sebekritičnost k vlastnímu vystupování a jednání.
Velmi důležitá je i krátká doba, po kterou se děti dokážou plně koncentrovat. Ta trvá
přibližně 4-5 minut poté nastává útlum a roztěkanost.
V průběhu vývoje dítěte v mladším školním věku se projevují dvě významná
období: jedná se o vstup do školy a období kritičnosti. Formální kolektiv, který vzniká
při vstupu do školy (a adekvátně také ve sportu v tréninkovém družstvu) klade nároky
na zařazení se do kolektivu a podřízení se jeho normám. Dítě přestává být středem
pozornosti rodičů a dochází k přechodu od hry k vážné činnosti (učení či trénink). Dítě
prožívá postupné období socializace, při kterém dochází k jeho začleňování do kolektivu
a přizpůsobování se daným zákonitostem a pravidlům. Do vztahů se začínají promítat
i formální autority, např. učitelé a trenéři, kteří mohou svým vlivem zastínit i rodiče. Dítě
se ve škole či v tréninkovém družstvu setkává se svými vrstevníky, vytváří si k nim určité
meziosobní vztahy a buduje si své postavení. Děti tohoto věku mezi sebou rády soutěží
s tendencí být ve skupině a získat v ní i patřičnou odezvu. Začínají se vytvářet malé
skupinky, které mohou mít zvláštní utajené vazby a často i podivuhodnou symboliku,
vznikají první kamarádské vztahy.
Na konci tohoto období nastává fáze kritičnosti v hodnocení jevů a podnětů
ze sociálního prostředí (školy, rodiny i sportovního klubu). Začíná se projevovat tendence
k negativnímu hodnocení skutečnosti a dochází k tomu, že přirozená autorita dospělých
se snižuje. Dítě hledá své idoly a může je nalézt i v řadách svých vrstevníků,
kteří pro něj tak mohou vytvářet přirozenou autoritu. Dítě si již osvojuje základní kulturní
návyky, prohlubuje svoje zapojení do nových skupin a postupně přebírá stále větší
odpovědnost za svoji činnost.
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2.3.3 Trenérský přístup v mladším školním věku
Období mladšího školního věku je všeobecně charakterizováno jako šťastné.
Děti se vyvíjejí po všech stránkách rovnoměrně, jsou optimistické, mají zájem o vše
konkrétní, jsou snadno ovladatelné, dokáže-li se jejich energie vhodně usměrnit. Pohyb
působí dětem radost, není třeba je k němu nutit. Soutěží rády a s vervou. Základem jejich
konání je hra.
Proto musí v tréninku a v soutěžení převládat herní princip, tzn. radostný
charakter veškeré činnosti, který je doprovázen příjemnými prožitky ze spontánního
pohybu. Porážky by neměly být podnětem k výraznému negativnímu hodnocení trenérem
či rodiči, které by děti stresovalo. Schopnost soustředění není ještě vyvinuta na dostatečné
úrovni, proto musí být činnost pestrá a často obměňovaná.
Děti se dovedou nadchnout pro správně volenou činnost, tohoto by mělo být
využito při formování vztahu ke sportu a pohybové činnosti. Snadno přejímají názory
druhých, dospělí jsou po většinu doby přirozenou autoritou. Trenér by proto měl
jít především vlastním příkladem. V tom spočívá velká výhoda, ale i odpovědnost
trenéra. Ten může udělat pro pozdější vývoj dítěte v oblasti výkonové, ale i výchovné,
velmi mnoho pozitivního, může ale také hodně pokazit. Vhodné je, dokáže-li trenér elán
dětí postupně převést a usměrnit od spontánní pohybové aktivity k systematické sportovní
přípravě, se kterou souvisí i osvojování morálních norem. Potřebné je neustále rozvíjet
koncentraci, posilovat vůli, formovat vlastnosti osobnosti, kolektivní cítění apod.
Výchovné působení trenéra by mělo též zdůrazňovat správnou životosprávu, hygienu
a celkový denní režim.

2.4

Motorické schopnosti a dovednosti
Čelikovský (1979) uvedl, že motorické schopnosti a motorické dovednosti tvoří

společně základ pro sportovní výkon v budoucnosti. Proto je pro trenéry velmi důležité
pochopit jejich vzájemnou provázanost a poté i základní principy při jejich rozvíjení.
Motorické schopnosti a dovednosti se projevují v podmínkách daných somatickými
poměry každého jedince.
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2.4.1 Motorické dovednosti
Perič s Dovalilem (2010) uvádějí, že dovednost se všeobecně chápe jako předem
(učením) osvojený předpoklad ke správnému provedení či splnění požadovaného úkolu.
Pojem motorická dovednost rozumíme nejvyšší úroveň integrace vnitřních
vlastností podmiňující techniku pohybové činnosti vzhledem k zadanému pohybovému
úkolu. (Čelikovský, 1979)
Dle Periče a Dovalila (2010) jsou pohybové dovednosti učením získané
předpoklady sportovce správně, účelně, efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly.
Dovednosti jsou specifické podle sportů. Ve sportovním výkonu dostávají kvalitativní
i kvantitativní charakteristiky dovedností výkonové zaměření, jejich prostřednictvím
se demonstruje sportovní výkonnost, jedná se pak o zvláštní případy sportovní
dovednosti.
Rozdělení pohybových dovedností dle Periče a Dovalila (2010) můžeme rozdělit
do tří základních skupin:


Primární dovednosti



Pohybové dovednosti



Sportovní dovednosti
Dále Perič a Dovalil (2010) účelně klasifikují pohybové dovednosti podle určitých rysů
takto:


Přesnost pohybu

o Hrubé


o Jemné
Možnosti stanovit začátek a konec

o Diskrétní

o Kontinuální


o Sériové

Stupeň stálosti prostředí

o Uzavřené

o Otevřené


Komplexnost

o Celkové

o Dílčí
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Pojem dovednost je ve sportu spojen nejen se způsobem provedení pohybových
úkolů, ale často i s výběrem pohybového řešení. V těchto případech získává pohybová
dovednost další rozměr rozšířený o aspekt taktiky: taktické dovednosti představují další
komplex znalostí, zkušeností a pohybových vzorců, které sportovec využívá pro řešení
sportovních situací.
(Perič a Dovalil, 2010) uvádí že, jejich osvojení znamená rovněž dlouhodobý
tréninkový proces, integrující současně rozvoj specifických a intelektuálních schopností
a využívající naučených pohybových dovedností s důrazem na výběr příslušných řešení.
Součástí jsou taktické vědomosti, které zahrnují:


Znalost pravidel příslušného sportu



Znalost hlavních zásad taktiky příslušného sportu



Znalost organizace při vedení sportovního boje družstvem, skupinou, jednotlivci



Znalost zásad taktického jednání v konkrétních situacích



Znalost materiálních a klimatických podmínek a možností jejich využití



Znalost zásad zvolené strategie

2.4.2 Motorické schopnosti
Pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních
předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také projevují.
Čelikovský (1979) vysvětluje pojem motorická schopnost jako integraci vnitřních
vlastností organismu, která podmiňuje splnění určité skupiny pohybových úkolů
a současně je jimi podmíněna.
Perič s Dovalilem (2010) uvádí pohybové schopnosti jako relativně stálé v čase,
jejich úroveň nekolísá ze dne na den, jejich změna vyžaduje dlouhodobé soustavné
tréninkové působení.
Perič a Dovalil rozdělují pohybové schopnosti takto:


Vytrvalostní schopnosti



Silové schopnosti



Rychlostní schopnosti



Koordinační schopnosti



Pohyblivost
Měkota a Novosad (2005) rozdělují motorické schopnosti do tří základních skupin,
které jsou označeny na obrázku 1 a charakterizují je jako:
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Kondiční schopnosti



Koordinační schopnosti



Kondičně – koordinační (,,hybridní“)

Obrázek 1 Hierarchické uspořádání motorických schopností) (Měkota, Novosad, 2005)

Motorické učení
Dle Periče a Dovalila (2010) vyžaduje většina sportovních odvětví kromě
adaptačních a strukturálních změn dokonalé osvojení často nepřirozených pohybů.
U vrcholových sportovců se jejich provedení jeví jako elegantní a velmi snadné. Za těmito
na první pohled virtuózními projevy se skrývá mnoho a mnoho hodin tvrdé tréninkové
práce. Dokonalé osvojení pohybových dovedností představuje jeden z hlavních úkolů
sportovního tréninku. Proces osvojování – dovedený do prvotního zvládnutí
až k dokonalosti – se uskutečňuje jako specifický druh učení, učení se pohybům – zvaný
motorické učení. Toto učení má svá specifika, kterými se odlišuje od jiných druhů učení.
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Motorické učení probíhá v posloupnosti určitých časových úseků, fází. Perič a Dovalil
(2010) je označují jako:


Seznámení



Zdokonalování



Automatizace



Tvořivá realizace
Ve fázi seznámení se jedná o primární osvojování požadovaného pohybu,
respektive pohybové dovednosti. Je zapotřebí, aby byla vytvořena co možná nejlepší
představa o této dovednosti, a to především o jejích „uzlových bodech“. Uzlové body jsou
zásadní místa pro zvládnutí sportovního pohybu, který si má hráč osvojit. Hráč svoji
představu utvoří zpravidla na základě ukázky či informace trenéra nebo na základě
předvedení jinou odborně znalou osobou. Pohyb tedy může být předveden nebo také
slovně popsán či jinak naznačen. Právě z představy, která je o pohybu učiněna,
pak vychází praktické pokusy.
Při provádění těchto pokusů se zpřesňuje hrubá představa po prováděném pohybu.
Pokusy mohou být také neúspěšné, nicméně je zapotřebí hráče motivovat. Opakováním
pokusů a novou snahou o provedení úkonu, si pak hráč dokáže vytvořit vlastní program,
s jehož použitím je schopen úkon zvládnout. Rychlost učení se může významně zkrátit,
pokud trenér poskytuje zpětnou vazbu o prováděném úkonu. Pro tuto fázi je také velmi
podstatné provádění souhybů, přičemž souhyby jsou nadbytečné pohyby, které snižují
kvalitu prováděného pohybu. Proto tedy v této fázi podle Periče (2010) dochází
k hrubému osvojení pohybu.
A hráč může přejít do další fáze, kterou je zdokonalování pohybového úkonu.
Tato fáze navazuje na seznámení s pohybem, kdy si už hráč začíná uvědomovat průběh
pohybu a jeho jednotlivé fáze. Proto tedy může pohyb začít zdokonalovat, odstraňovat
chyby a zpřesňovat pohyby. Protože je již pohyb plynulejší, je zvládán zpravidla také
ve vyšším tempu.
V této fázi získané dovednosti získávají na komplexnosti a hráč je schopen
je již udržet v paměti, tudíž je schopen je pak z paměti vyvolat a opakovat i přes určitou
přestávku a je schopen navázat na již dosaženou úroveň. Je ovšem nezbytné zjistit, jestli
je již dovednost stabilní, protože pokud by tomu tak nebylo, tak by za delší čas došlo
k jejímu zapomenutí. Pakliže je úroveň stabilní, což lze rozpoznat tak, že se již navenek
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projevuje přesností, precizním provedením herního úkonu a stálostí provádění v průběhu
tréninku.
V následné fázi je již motorické učení nácviku herního úkonu plně zvládnuto a dolaďují
se spíše jeho detaily, pohyb se automatizuje, takže jeho průběh je podle Periče (2010)
stabilní, konstantní a přesný i při větší zátěži v hokejových podmínkách.
Tato fáze se podle Periče (2010) projevuje získáním vysoké míry propriorecepce
a kinestezie pohybu. Naučená dovednost se v této fázi může zlepšovat i tehdy, pokud
ji sportovec přímo nenacvičuje, kdy se jedná o tzv. jev reminiscence – kdy se dovednosti
zlepšují i bez tréninku. Provádění úkonu se tzv. rozleží v hlavě. Do nácviku se v této fázi
výrazně promítá i dávkování zatížení, při kterém dochází ke zkvalitnění vztahu mezi
nacvičenou dovedností a mezi jejím funkčním zabezpečením. Tak to také uvádí Perič
(2010). Součástí procvičování nácviku se tedy stává nejen kvalita provedené dovednosti,
ale také určitý režim, ve kterém se daná dovednost procvičuje. Dovednost je pak plně
automatizovaná i v tom případě, kdy je hráč ve vysokém stupni únavy nebo ve vysoké
intenzitě pohybu, což je cílem procesu automatizace pohybu.
Při automatizaci se podle Periče (2010) používá vhodně ideomotorický trénink,
kdy se jedná o speciální metodu nácviku sportovního pohybu či dovednosti, při které
se daný pohyb neprovádí fakticky, ale hráč si provádění tohoto pohybu pouze představuje
ve své mysli. Pokud je pohyb automatizován, tak dovoluje hráči vyvolávat pouhou
představou tohoto pohybu pocity a reakce, které by jinak byly vyvolány provedením
tohoto pohybu. Tento ideomotorický trénink de facto umožňuje hráči trénovat určitou
dovednost i v situaci, kdy zrovna není v tréninku nebo například v době volna nebo
rekonvalescence.
Tvořivá realizace má v rámci tréninku hokejových obránců zvláštní postavení,
a to proto, že vlastně nejde o samotné učení se pohybové dovednosti. Jedná se totiž spíše
o tvůrčí využití a další spojení s dovednostmi, které už hráč má a dochází k určitému
propojení tak, aby nově nabytá a zautomatizovaná dovednost zapadla do komplexu
dovedností hráče, které následně řeší danou herní či soutěžní situaci. V rámci tohoto
tvůrčího procesu jsou hráčem využívány asociace, tedy hráč je schopen tvůrčím procesem
propojovat dílčí dovednosti v jeden komplex. Jde například o propojení dovedností, které
se realizují rychle za sebou atd. V této fázi je již dovednost zvládnuta na skutečně
perfektní úrovni a hráč je schopen s mí pracovat fakticky fyzicky, ve své mysli a navíc
je schopen tento úkon kombinovat s dalšími a pak také vhodně využívat při hře.
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Obránce by měl samozřejmě v rámci své přípravy mít na paměti, že nemá nikdy
zvedat hůl vysoko, protože kotouč se pohybuje po ledě a s holí ve vzduchu jej není možné
spolehlivě chytit. Při zákrocích nikdy nesmí používat konec hole a nikdy nemá natlačovat
soupeře na hrazení zezadu, ale musí dodržovat zhruba 1,5 metrový odstup od hrazení,
přičemž v této zóně nikdy nemá vrážet do spoluhráče, má si odehrát kotouč a soupeře
si nemá všímat.

2.5

Metody hokejového tréninku hokejových obránců
Pro trénink hokejových obránců je možno volit různé metody a formy tréninku,

které je zapotřebí přizpůsobit věku hráčů, dokonce období v herní sezóně, situaci v týmu
atd. Pro ukázku zde uvedu některé typy tréninkových metod, které lze pro obránce využít
a které slouží v rámci tréninku pro získání a upevnění hokejových dovedností.

2.5.1 Cvičení obránce zaměřené na „vytláčení soupeře“
Jedná o činnost, kdy se hráč snaží protijedoucího hráče dostat k hrazení tak,
aby tento hráč byl co nejdále od branky a byl se co nejvíce vychýlen z osy, což sníží
střelecký úhel a sníží šanci na vstřelení branky.

2.5.2 Trénink přesného vedení kotouče
V dalším tréninkovém cvičení jezdí hráči za sebou, přičemž první hráč mění směr
jízdy a druhý hráč, který vede kotouč, jeho jízdu kopíruje.

2.5.3 Slalomové cvičení
Používají se kužely nebo jiné části cvičného nářadí, kdy se tyto kužely objíždí
a kličkuje se mezi nimi. To hráče při tréninku nutí objíždět kužely vlevo a vpravo. Hráči
se na tuto techniku musí soustředit a díky této technice musí hráč cítit v rukou kotouč,
který mají na holi.
Je to tréninková technika zaměřená na vedení kotouče.

2.5.4 Technika proti proudu
Hráči jezdí proti sobě a vedou kotouč, což je nutí mít hlavu nahoře tak,
aby se vyhnuli spoluhráčům. Jedná se taktéž o trénink zaměřený na vedení kotouče.
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2.6

Dovednosti v ledním hokeji
Výše popsané techniky tréninku vedou ke vzniku, upevnění a také neustálému

rozvíjení hokejových dovedností, které hráč pro svůj úspěch v ledním hokeji potřebuje.
Proto považuji za důležité nejprve upřesnit, co je vlastně myšleno pojmem „hokejové
dovednosti“, které je zapotřebí u hráčů rozvíjet.
Český svaz ledního hokeje uvádí, že je to soubor schopností, na základě kterých
je hráč schopen lehce a současně účelně přizpůsobovat vlastní motorické pohyby
měnícím se podmínkám hry a okolním podmínkám a současně je také schopen provádět
složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby.
Jak uvádí Bukač, Kostka a Šafařík (1986), lední hokej zahrnuje širokou škálu
pohybů, které jsou ovlivněny zejména různými prvky bruslení a také prací s holí, zvládání
bruslení vpřed i vzad, překládání, starty, překonávání překážek atd. Hráč při hře musí
velmi často měnit směr pohybu, vyhýbá se protihráčům, sráží se s nimi, musí zajíždět
do volných prostor na hřišti, objíždí s kotoučem soupeře a bojuje s protihráči, což
vyžaduje všechno dobrou koordinaci, výraznou diferenciaci pohybu s kotoučem a také
bez kotouče, musí se neustále přizpůsobovat měnícím se herním podmínkám.

2.6.1 Bruslení
Zcela zásadní dovedností v hokeji je bruslení. Platí jednoduché pravidlo,
kdo neumí bruslit, nemůže hrát hokej. Dávno se ví, že lední hokejisté by se mohli techniku
bruslení učit od krasobruslařů. Při bruslení je zapotřebí hbitost, a ta je důležitější
než samotná rychlost. Proto by kroky na ledě měly být krátké, současně dynamické
a také výbušné. Pohyb na ledě by se v tomto směru měl podobat tomu, když sprinter
vybíhá ze startovní pozice. Toto je důležité zejména tam, kde jde hráč po kotouči
a technika bruslení a hbitost v tomto určuje, kdo získá kotouč. Tuto fázi bruslení můžeme
popsat jako „první kroky“.
Následně můžeme zmínit techniku „prodlužování skluzů“. Je možné říci
(Rossiter, 1999), že čím delší je skluz, tím méně energie je zapotřebí vynaložit na to,
aby se hráč dostal tam, kam je zapotřebí. Proto je nutné, aby se hráč předklonil co nejvíce
dopředu a prodloužil na ledě každý skluz tak, jak je to jen možné, a to tak, že na konci
záběru je jeho zadní noha kolmá ke směru jízdy, přičemž závěrečné trhnutí špičkou
zakončuje záběr. Hráči se na prodloužení skluzu musí maximálně soustředit, musí totiž
pokrčit přední nohu, která klouže po ledě, a to tak, aby co nejvíce přiblížili tělo k ledu,
a ohnutím nohy se umožní mnohem silnější výpad.
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K bruslení a jeho technice patří také „překládání vpřed“, které se využívá
při zatáčení, aby byl tento manévr silnější a také rychlejší. Tento manévr se také trénuje
objížděním kruhu na vhazování, a to tak, že se vyměňuje vnější brusle za vnitřní a přenáší
se váha na novou vnitřní brusli.
Pak je ještě zapotřebí zmínit „jízdu vzad“. Vypadá sice složitě, nicméně není tomu
tak, jak říká (Rossiter, 1999). Jízda vypadá tak, že se hráč při rozjezdu „zhoupne“ jedním
bokem do strany a udělá oblouk ve tvaru písmene C tou bruslí, na kterou se bokem zhoupl.
V některých kanadských publikacích je pohyb při odrazu nazýván jako C-oblouk (Pavliš,
Perič, 2007). Následně to samé také provede i s druhou bruslí. Takže hráč pohybem svého
boku vyjíždí oblouk ve tvaru písmene C, dokončí oblouk a přenáší váhu na jinou nohu,
následně začíná vyřezávat další oblouk a tím pádem se pohybuje vzad s tím,
že má techniku bruslení pod kontrolou. Technika bruslení vzad je tím lepší, když se hráč
drží blízko u ledu a silně se odráží zadní nohou. V té chvíli jsou namáhány stehenní svaly,
protože to je místo, odkud pro hráče vychází síla.
Rád bych zde uvedl výraz powerskating, protože s ním v mé práci dále pracuji
a je úzce spojeno s bruslením, jedná se o nácvik a korekce správné techniky bruslení.
Technika

bruslení

obsahuje

osvojování

základních

bruslařských

dovedností.

Powerskating se do tréninku zařazuje v momentě, kdy mají hráči základní bruslařské
prvky zvládnuté. Jedná se o modifikované bruslařské prvky, které zefektivní výuku
bruslení. Jedná se o řadu cviků zaměřujících se na správný hokejový postoj, rovnováhu,
sílu odrazu, délku skluzu, jízdu po hranách a další bruslařské dovednosti.
Cílem powerskatingu je osvojit si dovednosti do té míry, že je hokejisté používají
automaticky, aniž by mysleli na správné technické provedení. Powerskating je vhodné
zařazovat, jak u mladých hokejistů, tak u profesionálů, protože pomáhá odstraňovat
zlozvyky, učit se novým bruslařským prvkům a udržovat již získané bruslařské
dovednosti (Pytlík, 2015).
Podle Marchiana (1989) můžeme říct, že se jedná o silové bruslení, ale v podstatě
až tak o sílu jako takovou nejde. Powerskatig je nácvik správné techniky bruslení, obvykle
po zvládnutí úplných základů. Jde o řadu prvků a cvičení, kterými se hráči učí správnému
postoji, přenášení váhy, stabilitě, odrazu, využívání hran a zejména zdokonalují
dynamiku bruslení.
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Základní systematika bruslení dle Pavliše a Periče (1996):


Jízda vpřed



Jízda vzad



Užité bruslení


Změny rychlosti



Změny směru



Obraty



Další bruslařské dovednosti

2.6.2 Vedení kotouče
Další důležitou technikou je vedení kotouče. Je to de facto nejdůležitější technika
hned po bruslení. Pokud hráč není schopen vést kotouč, je jeho hra naprosto nepřínosná.
Hráč totiž musí být schopen kotouč nejen vést, ale navíc ho ještě chránit před protihráči.
Při akční hře není prostor nad touto dovedností a technikou přemýšlet, protože hráč musí
taktizovat a přemýšlet nad strategií kudy kotouč vést a nezbývá mu tedy prostor na to,
aby se věnoval technice vedení kotouče jako takového. Tu musí mít dobrý hráč perfektně
zažitou a nacvičenou tak, aby takové úkony činil naprosto podvědomě. V podstatě
se dobrý hráč nemusí dívat na hůl a na kotouč, když jej vede. Tato technika (Rossiter,
1999) je de facto v rukou každého hráče. Hůl totiž hráč musí držet zlehka, čepel hole
je nakloněna přes kotouč. Hůl nesmí být držena křečovitě, přičemž kotouč je kontrolován
současně i bruslemi. Hráči využívají takové techniky, jako je krytí kotouče tělem,
narážení kotouče o hrazení. Při vyvážení kotouče z obranné zóny či při brejkových
situacích pak hráči nemusí kotoučem driblovat a mít jej na holi, ale spíš jej postrkují před
sebou a rychle bruslí. Pokud mají hráči v blízkosti některého protihráče, využijí ke krytí
kotouče právě zmíněné krytí svým tělem.
Rozdělení dle Periče (2002):




Vedení kotouče


Krátkým a dlouhým driblingem



Vedení tažením a tlačením

Obcházení soupeře


Kličkou



Obhozením nebo prohozením
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2.6.3 Technika přihrávání
Dle Periče (2002) je přihrávání herní činností jednotlivce, při které se kotouč
úmyslně předává spoluhráči. Je základem většiny herních kombinací a týmové
spolupráce. Obsahuje dvě základní části, které spolu úzce souvisí – přihrávání (odebírání
kotouče) a zpracování přihrávky (přijmutí kotouče). Přihrávku provádíme po ruce i přes
ruku, přihrávat můžeme po ledě i vzduchem.
V ledním hokeji je známo, že kotouč se pohybuje rychleji, než mají hráči
schopnost bruslit. A současně se také říká, že v týmu, kde jsou schopni si hráči dobře
přihrávat, zařídí všechnu akci kotouč sám (Rossiter, 1999). Přihrávka je totiž
nejzákladnější týmovou dovedností. Jestliže základní dovedností jednotlivce je bruslení
a vedení kotouče, tak je zapotřebí mít na paměti, že lední hokej je týmová hra a k ní patří
i hokejová týmová dovednost a tou je právě technika přihrávání.
Perič (2002) rozeznává dva základní druhy přihrávání přihrávání:
o po ruce
o přes ruku
Rossier (1999) uvádí čtyři typy přihrávek. Pravidla přihrávky jsou poměrně
prostá, protože spočívají zejména v tom, že dobrá přihrávka je jednoduchá, s příjemcem
je zapotřebí vytvořit kontakt očima, ruce musí pracovat souběžně, a nikoliv proti sobě
a čepel směřuje kolmo k cíli. Oční kontakt je důležitý proto, aby spoluhráč mohl
přihrávku očekávat a aby tato nebyla zmařena.
Je několik typů přihrávek, které je v rámci dovedností zapotřebí natrénovat:


přihrávání po ruce



přihrávání přes ruku



přihrávka příklepem



přenechání kotouče
Přihrávání po ruce (forhendová přihrávka)
Tato přihrávka je nejjednodušší a jedná se o hokejový švih směřovaný na cíl.
Přihrává se na hůl pohybujícímu se příjemce, nikoliv na tělo a kotouč se nabírá na úrovni
zadní nohy a vysílá se na úrovni nohy přední.
Přihrávání přes ruku (bekhendová přihrávka)
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Tato přihrávka se používá v případě, že hráč má spoluhráče na bekhendové straně,
takže musí periferně sledovat cíl, spodní rameno drží níž a to tak, aby jak čepel hole,
tak také kotouč, zůstaly na ledě, přičemž ruce se musí pohybovat současně. Důležitý
je podle Rossiera (1999) i bekhendový pohyb, respektive pohyb bekhendové přihrávky,
neboť u ní hráč vytočí horní část těla, přitom pozvedává spodní rameno s rukou nahoru,
čímž usnadní zvednutí kotouče, čepel kolmí k cíli a v té chvíli odehrává kotouč.
Přihrávku příklepem
Tato přihrávka souvisí s prací zápěstí, kterým si hráč přitáhne kotouč k sobě.
Kotouč se nesmí zvednout z ledu a tato přihrávka se použije tedy, kdy přihrávce hráče
brání hole nebo tělo soupeřů.
Přenechání přihrávky
Hráč, který má kotouč, jej zastavuje a přenechává dalšímu najíždějícímu
spoluhráči, ovšem musí se rychle ujistit, že dalším najíždějícím hráčem je spoluhráč
a ne protihráč, tudíž tato technika přihrávky je skutečně náročná na postřeh a pozornost
v rámci herních situací.

2.6.4 Zpracování přihrávky
Jak uvedl Perič (2002) uvádí, že zpracování přihrávky je stejně důležitá činnost
jako přihrávání. Umožňuje pokračování herní akce a kvalitním zpracováním přihrávky
se vytváří dobré předpoklady pro další činnost, jako je klička či vystřelení. Často
se dokonce tyto činnosti spojují, takže zpracování se stává přípravnou fází
např. pro střelbu. Proto jí v tréninku věnujeme stejnou pozornost jako přihrávání.
Zpracování přihrávky provádíme po ruce i přes ruku a může být provedená pomocí hole,
rukou i bruslí.
Jak uvádí Rossiter (1997), pro zpracování přihrávky platí jednoznačně to, že hráč
se musí při přijetí přihrávky při hře uvolnit a když má kotouč, musí vždy hledat volný
prostor. Pro hráče a přihrávku platí, že hráč se musí snažit kotouč ne zastavit, ale rovnou
chytit, tudíž musí uvolnit stisk, musí jet naproti kotouči a musí tlumit jeho náraz, hráč
se musí pohybovat v zorném poli nahrávače. Při zpracování přihrávky také platí,
že skákající kotouč může být zpracován bruslemi, či pomocí rukou, hůl se zbytečně
nezvedá z ledu. Pro hráče také platí, že klíčem k přijetí špatné přihrávky je celé tělo
a je tedy zapotřebí trénovat přikopnutí kotouče bruslí a sklepávání kotouče holí.
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2.6.5 Střelba
V hokeji je podle Rossitera (1997) známo, že špičkový střelec musí při střelbě
o této činnosti přemýšlet. Špičkový střelec totiž ví, že může vstřelit branku a že ji může
vstřelit odkudkoliv poblíž branky a také ví, že i když se brankáři podaří zákrok, většinou
dojde k vyražení kotouče, na což je potřeba se ze strany střelce připravit. Pro střelbu
je důležité zvolit správnou techniku a to tedy střelbu švihem či střelbu bekhendem nebo
střelbu přiklepnutým švihem. Či golfovým úderem. Během tréninku si hráč musí vštípit,
že má-li kotouč ve střeleckém pásmu, má velkou šanci dát branku a pokud v této situaci
ztratí kotouč, ztratí také šanci na umístění kotouče do branky soupeře. Často totiž hráč
přichází o kotouč přihrávkami ve střeleckém pásmu, a proto je tedy důležité, aby došlo
k přesné a technicky dobře zvládnuté střele na branku, tedy hráč musí vystřelit, rozjet
se k brance a myslet na dorážku kotouče do branky.
Střelba je zakončení drtivé většiny útočných akcí. Její efektivita tedy určuje počet
vstřelených branek a tím výsledek v utkání. Proto má nezastupitelné místo v současném
ledním hokeji. Dle Periče (2002) můžeme střelbu rozdělit na:


Střelbu po ruce

o švihem
o přiklepnutým švihem
o krátkým přiklepnutím
o golfovým úderem


Střelbu přes ruku

o švihem
o přiklepnutím
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2.7

Obranné herní činnosti jednotlivce
Obranné herní činnosti jednotlivce jsou hráčem využívány v situaci, kdy jeho tým

nemá kotouč pod kontrolou. Zaměřují se na dvě základní oblasti obrany, které spolu úzce
souvisí a navzájem se doplňují:


Odebírání kotouče soupeři



Zabránění protihráči v pokračování další činnosti.
Při nácviku obranných činností (především osobních soubojů a blokování střel)
by měl trenér mít na paměti bezpečnost hráčů.
Perič (2002) udává popis obranných činností jednotlivce tak, že bychom měli začít
obsazováním hráče s kotoučem. Tato činnost má dvě části, resp. dva typy obranných
zákroků:



Zákroky holí – odebírání kotouče

o vypíchnutí kotouče
o nadzvednutí hole
o úder do hole nebo kotouče


Zákroky tělem – osobní souboje

o osobní souboj


Čelné postavení



Bočné postavení

o blokování střel


Ve stoje



V kleku na jednom nebo obou kolenou



Skluzem
Dle Pavliše (2000) jsou herní činnosti jednotlivce komplexy pohybových schopností
a dovedností jednotlivce, kterými hráč řeší herní situace v utkání. Rozděluje je takto:



Obsazování hráče s kotoučem



Obsazování hráče bez kotouče



Obrana prostoru



Blokování střel
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2.8

Rychlost provádění herních činností a dovedností
Všechny výše uvedené dovednosti jsou provázeny požadavkem na rychlost hráče.

Požadavky na rychlost ovšem neustále vzrůstají a všechny prováděné herní činnosti musí
hráč realizovat co možná nejrychleji, tedy v minimálním čase. Tak to také uvádí Kostka
a Bukač (1986). Navíc je zapotřebí tyto činnosti provádět s maximálním úsilím
a nasazením. Kostka také uvádí, že hokej není jen o fyzické rychlosti a hbitosti. Je to také
o rychlosti „psychické“. Lední hokej je hra sice s relativně jednoduchými pravidly,
nicméně v dnešní době je již poměrně složitý na různé herní kombinace a taktiky a hráč,
aby byl ve hře úspěšný, musí se umět rychle rozhodovat, promyslet úkon, který bude
realizovat, respektive promyslet celou kombinaci, která jeho úkonem započne.
Proto je tedy možno říci, že v hokeji je podstatná rychlost reakce, rychlost
lokomoce, rychlost obratnosti, rychlost uskutečňování herních činností jednotlivce
a rychlost spolupráce a také souhry. Hráč tedy musí být připraven fyzicky, technickotakticky a ještě musí být v takové psychické pohodě, aby uskutečňoval ty činnosti,
které hra vyžaduje v nejkratším možném časovém rozsahu. V hokeji je tedy zapotřebí
do hry aplikovat zkušenosti, vědomosti, orientaci atd. Výsledkem by pak měla být ideálně
dobrá souhra hráčů v maximální možné rychlosti a v maximální možné kvalitě hry.
K rozvoji rychlosti i lokomoce i rychlosti v herních činnostech a rychlosti souhry
lze přispívat dobře voleným tréninkem a programem. Je to de facto stejné, jako při rozvoji
obratnosti.
K herním dovednostem lze připočítat také hru tělem, zákroky holí a postavení
a vykrývání úhlů. Hráč musí realizovat svoji hru ve vazbě na své postavení na ledě
a k tomu také musí využít umění vykrytí úhlu tělem, což je způsob, jak se přiblížit k hráči
s kotoučem. K individuálním dovednostem pak patří poziční hra s využitím úhlů.
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3

Cíl a metodika práce

3.1

Cíle práce
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit a shromáždit informace o rozvoji

individuálních dovedností obránců ledního hokeje. Z těchto získaných informací
navrhnou vhodná cvičení a následně je zařadit do tréninkových jednotek pro hráče
v mladším školním věku.

3.2

Úkoly práce



Prostudování odborné lieratury



Vyhledat v literatuře ontogenetický vývoj pro mladší školní věk



Sepsat specifické dovednosti v kategorii mladších žáků



Navrhnout příkladová cvičení pro rozvoj obránců ledního hokeje v dané věkové kategorii



Zařadit mnou navržená cvičení do tréninkových jednotek pro mladší školní věk.

3.3

Metodika práce
Tato práce je psána jako rešerše – vyhledávání poznatků dané problematiky,

které jsou dále rozčleněny a popsány.
Pro zpracování bakalářské práce je použita metoda vyhledávání a studia odborné
literatury, získávání informací v elektronické databázi a odborných článků týkající
se dané problematiky a rozhovory se zkušenými trenéry. V praktické části skrze rozbor
grafického zpracování je náležitě vysvětlena daná problematika.
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4

Praktická část
Praktická část obsahuje příkladná cvičení na rozvoj individuálních dovedností

obránců v mladším školním věku. Každá z dovedností je rozepsána dle mých získaných
zkušeností od trenérů a profesionálních hráčů. Dále jsou zde zaznamenána cvičení,
a to graficky na ledové ploše. Cvičení jsou detailně popsána a zaznamenána dle náležitého
značení.

4.1

Cvičení na rozvoj individuálních dovedností obránců
Na začátek praktické části bych rád uvedl dovednosti, kterými jsem se rozhodl

zaobírat a zdokonalit je, jedná se o dovednosti z mého pohledu jako jedny ze zásadních
a klíčových pro další rozvoj ledního hokejisty na postu obránce v novodobém hokeji.
Rozvíjené dovednosti jsem rozdělil do čtyř skupin. V první části jsem se zaměřil
na zdokonalení bruslení jízdy vpřed, užité bruslení, a především jízdy vzad,
protože obránce ledního hokeje ji musí zvládat na stejné rychlostní a obratnostní úrovni.
Bruslení jsem se rozhodl zdokonalit pomocí powerskatingu a proto jsem tento první
ze čtyř dovednostních oddílů nazval powerskating.
Další rozvíjenou dovedností je vedení kotouče a to proto, že obránce musí být
schopen manévrovat a pohybovat se s kotoučem, téměř stejnou rychlostí jako bez kotouče
např. při založení útoku v obranném pásmu, reorganizaci či získání kotouče v obranném
pásmu jsou různé přechody z jízdy v před do jízdy vzad velice časté a důležité.
Třetí kapitolou je pohyb po modré čáře v útočném pásmu, protože v moderním hokeji
branky nestřílejí pouze útočníci, ale je očekáváno, že i obránce bude dávat branky
a rozhodovat utkání. Čtvrtou a poslední částí mé závěrečné práce je technika osobního
souboje.
Je to dovednost, která je velice fyzicky náročná, ale stejně tak i technicky náročná,
jako například technika práce s kotoučem.
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4.2

Powerskating
Bruslení umožňuje pohyb po ledové ploše, a proto je nezbytnou součástí ledního

hokeje. Je jí věnována značná pozornost v celém ročním tréninkovém cyklu.
V předzávodním období by trénink bruslení neměl klesat pod 40% z tréninkové jednotky
a v hlavním období se hráči mají věnovat z 20% správné technice bruslení v tréninkové
jednotce.
Cvičení:

4.2.1 Jízda vzad

Cvičení 1Bruslení na celé hřiště

Průpravné cvičení I. Typu: Hráči jsou seřazeni ve dvou zástupech na vrcholu brankoviště.
Na povel trenéra vyjíždí dvojice hráčů jízdou vzad s nebo bez kotouče a provádějí cvik,
který trenér předvedl. Další dvojice vyjíždí, když je předešlý pár na modré čáře. Tento
způsob bruslení je určený především pro větší počet svěřenců, všichni hráči jsou
v pohybu. Jedná se o nácvik a zdokonalení techniky bruslení proto není potřeba vysoké
intenzity, důraz je kladen na správnost a preciznost provedení každého cviku.
Při nezvládnutí daného pohybu následuje znovu přesná ukázka provedení trenérem
a opakuje se ve zkrácené formě na červenou čáru a zpět. Cviky je vhodné provádět
v různých obměnách např. s kotoučem (tažení kotouče, dribling s kotoučem). Cvičení
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by mělo být zařazeno do začátku tréninkové jednotky. Cvičení zaměřené na bruslení
a powerskating se opakuje co nejčastěji 3-4 týdně v různých obměnách.
Doba trvání: 10-15 min
Počet opakování: každé cvičení 2x na délku hřiště (tam a zpět)
Intenzita zatížení: nízká až střední
Interval odpočinku: po dobu vysvětlení dalšího cviku
Způsob odpočinku: pasivní


Jízda vzad – dřep na levé – jízda vzad – dřep na pravé

Obrázek 2 Jízda vzad – dřep na levé – jízda vzad – dřep na pravé



Jízda vzad po vnější hraně

Obrázek 3 Jízda vzad po vnější hraně



Jízda vzad po vnitřní hraně

Obrázek 4 Jízda vzad po vnitřní hraně
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Jízda vzad po vnější hraně se skokem

Obrázek 5 Jízda vzad po vnější hraně se skokem



Buřtíky

Obrázek 6 Buřtíky



C oblouk

Obrázek 7 C oblouk



C oblouk vnitřní a vnější hranou

Obrázek 8 C oblouk vnitřní a vnější hranou
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Pokleky na jedno koleno

Obrázek 9 Pokleky na jedno koleno



Obrácené přešlapování

Obrázek 10 Obrácené přešlapování
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Cvičení 2 Bruslení po kruhu

Průpravné cvičení I. typu: Hráči jsou seřazeni v rohu, první hráč stojí na brakové čáře.
Trenér svěřence seznámí s daným cvikem, který vždy předvede. Na rozdíl od předešlého
cvičení je složitější provádět daný cvik do oblouku, proto je žádoucí cvičení provádět
z obou stran. Obdobná varianta může být například bruslení do osmičky s využitím obou
kruhů, například při větším počtu hráčů, či pro oživení zařadit bruslení s kotoučem.
Pro bližší kontakt a pozorování správně prováděné techniky hráčů volím bruslení
po jednom kruhu, aby na svěřence byla dobrá viditelnost po celou dobu jízdy.
Cvičení je zařazeno do začátku tréninkové jednoty. Cvičení je obměnou klasického
bruslení tím, že se hráč musí vytočit, aby udržel jízdu po kruhu. Zařazujeme 2x v týdnu.
Doba trvání: 10- 15 min
Počet opakování: 10x
Intenzita zatížení: nízká
Interval odpočinku: po dobu vysvětlení dalšího cviku
Způsob odpočinku: pasivní
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Přešlapování pozadu



Půlobraty po kruhu

Obrázek 11 Půlobraty po kruhu



C oblouk vnitřní a vnější hranou po kruhu

Obrázek 12 C oblouk vnitřní a vnější hranou po kruhu



Paralelní bruslení po kruhu

Obrázek 13 Paralelní bruslení po kruhu
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4.2.2 Užité bruslení

Cvičení 3 Jízda ze strany na stranu

Průpravné cvičení I. typu: Hráči jsou seřazeni ve dvou zástupech na vrcholu brankoviště
z levé strany. Na povel trenéra vyjíždí hráč jízdou vpřed a provádí cviky uvedené níže.
Cviky provádí hráči nejprve jízdou vpřed pro lepší pochopení techniky poté jízdou vzad,
při třetím a čtvrtém opakování hráči při jízdě kontrolují kotouč na holi. Jedná se o nácvik
a zdokonalení techniky bruslení, respektive se jedná o rozšíření zásobárny pohybů
na bruslích, proto není potřeba vysoké intenzity, důraz je kladen na správnost a preciznost
provedení každého cviku. Při jízdě s kotoučem dbáme na to, aby hráči nekoukali
na kotouč přímo, ale kontrolovali jej periferním viděním. Cvičení je vhodné zařadit
na začátek tréninkové jednotky. Dovednostní bruslení provádíme 2x v týdnu v častých
obměnách.
Doba trvání: 10-15 min
Počet opakování: každé cvičení 8x na délku hřiště v různých obměnách
Intenzita zatížení: nízká až střední
Interval odpočinku: po dobu vysvětlení dalšího cviku
Způsob odpočinku: pasivní
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Přešlápnutí a klouzaná brzda

Obrázek 14 Přešlápnutí a klouzaná brzda



Jízdou vzad přešlápnutí a klouzaná brzda

Obrázek 15 Jízdou vzad přešlápnutí a klouzaná brzda



Jízda s dvěma kotouči
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Jízda se třemi kotouči

Obrázek 16 Jízda s třemi kotouči



Půlobraty

Obrázek 17 Půlobraty

Možné obměny:

Cvičení 4 Možné obměny
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4.3

Vedení kotouče

De facto se jedná o nejdůležitější techniku hned po bruslení. Obránce musí být schopen
vést kotouč a nejen to, v průběhu utkání s ním ještě manévrovat, kombinovat
se spoluhráči, sledovat protihráče a současně vyhodnotit nejefektivnější způsob řešení
situace. Vedení kotouče se musí stát automatickou činností, hráč ve hře nemůže přemýšlet
nad pohybem jednotlivých segmentů těla. Měl by přirozeně a tvořivě reagovat
na vzniklou situaci, podle naučených dovedností a proto se v další kapitole věnuji právě
této dovednosti, kterou shledávám jako zásadní pro rozvoj mladého ledního hokejisty.
Právě v mladším školním věku je vhodný čas pro rozvoj a naučení se nejrůznějším
pohybům s kotoučem, na které v pozdějším věku může navázat.

4.3.1 Vedení kotouče v obraném pásmu

Cvičení 5 Přechod z jízdy v před do jízdy vzad a vyjíždění oblouků

Průpravné cvičení I. typu: Obránci jsou seřazeni v zástupu v pravém dolním rohu. První
hráč stojí na brankové čáře s kotoučem na holi. Na pokyn trenéra startuje první obránce
na druhý kužel z levé strany přechází do jízdy vzad a jede k prvnímu kuželu opět z levé
strany a přechází do jízdy vpřed a současně vyjíždí bognu kolem kužele z pravé strany
s využití odšlapování, bogny, či přešlápnutí v co nejkratším oblouku. Stejný princip
obránce opakuje u čtvrtého a třetího kužele.
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Cvičení 6 Obměna cvičení č.5

Herní cvičení I. typu: Stejné uspořádání jako v předešlém cvičení. Obránce startuje
s kotoučem jízdou v před podél brankové čáry k druhému kuželu, přechod do jízdy v před
provádí tak aby zůstal čelem na trenéra (do hřiště) jízdou vzad pokračuje k prvnímu
kuželu, kde provádí přechod do jízdy v před od kuželu (na pravou stranu) stále čelem
k trenérovi, který ukazuje na prstech číslovky od 1 do 10. Obránce hlásí číslici
na trenérových prstech. Hráč je nucen po celou dobu cvičení pozorovat trenéra a mít hlavu
na hoře a kotouč sledovat pouze periferním viděním. Cvičení zařazujeme po rozbruslení,
je vhodné do děleného tréninku obránci, útočníci tak i do normální tréninkové jednotky.
Provádíme 1x týdně.
Doba trvání: 10 min
Počet opakování: 12x
Intenzita zatížení: submaximální
Interval odpočinku: 1:5
Způsob odpočinku: pasivní
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Cvičení 7 Přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad

Průpravné cvičení I. typu: Obránci jsou seřazeni v zástupu v pravém dolním rohu.
První hráč stojí na brankové čáře s kotoučem na holi. Na pokyn trenéra, startuje první
obránce v mírném oblouku k první položené holi, v půlce hole přechází do jízdy vzad
a pokračuje až za brankovou čáru. V této části cvičení hráč kontroluje kotouč pouze
jednou rukou a kouká před sebe nikoli do ledu. Přechod do jízdy v před nastává,
když je naproti bodu pro vhazování. Stejný princip se opakuje i u druhé hole na vrcholu
kruhu. Poté hráč vyráží k modré čáře, přejde do jízdy vzad a zakončuje na branku střelou.
Zakončení je zařazeno pro zábavnost a oživení cvičení. Cvičení je vhodné zařadit
po zahřátí, na zapracování s kotoučem, při děleném tréninku beci útočníci.
Cvičení je v hodní opakovat 2x týdně.
Doba trvání: 5-10 min
Počet opakování: 6x z levé strany 6x z pravé strany
Intenzita zatížení: střední intenzita
Interval odpočinku: 1:3-4
Způsob odpočinku: pasivní
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4.4

Pohyb po modré čáře

Pro moderního obránce ledního hokeje velice užitečná dovednost v útočném pásmu.
Klíčem k rozvoji této dovednosti je předpoklad zvládnutí předešlých dvou kapitol,
alespoň jejich základů. Dovednost často využívaná v přesilové hře se velice často
vyskytuje i při hře pět na pět. Není náhodou, že na modrou čáru v přesilové hře často
chodí šikovní útočníci, kteří dokáží manévrovat na malém prostoru. Proto se chci zaměřit
na rozvoj této dovednosti i u obránců. Pohybu po modré čáře předchází přihrávka
na obránce, která je často nepřesná nebo se jedná o pokus vyhození kotouče z útočného
pásma soupeřem, proto se v této kapitole věnuji i zpracování těžké přihrávky.

4.4.1 Technika pohybu po modré čáře
A

B

C

D

E

F

G

H

Obrázek 18 Technika pohybu po modré čáře

A - Dvouoporové postavení, hůl v jedné ruce, oči do hřiště
B - Přešlápnutí pro získání rychlosti, hůl v jedné ruce, oči do hřiště
C - Dvouoporové postavení a příprava na odraz, hůl v jedné, oči do hřiště
D=B
E - Příprava na odraz a jízdu po jedné noze, dolní končetiny jsou až za modrou čarou
(F, G, H)
F - Odraz z pravé a přesun do jednooborového postoje na levé, hůl v obou rukou
G - T postoj a odraz „koloběžka“
H=F
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Tento způsob pohybu po modré čáře využívá např. Marek Židlický. Výhodou této
lokomoce je přehled po celé třetině díky čelnému postavení do hřiště. Poloha horních
končetin umožňuji bleskové rozehrání do všech stran. Poloha dolních končetin
nerozhazuje stabilitu a udržuje stálý směr.

4.4.2 Klamání a fintování

Cvičení 8 Obratnost s kotoučem

Průpravné cvičení II. typu: Základní rozestavení tohoto cvičení- první hráč je na modré
čáře, druhý na čárkách pro vhazování a třetí v rohu na brankové čáře. Hráč na brankové
čáře začíná ve chvíli, kdy jsou všichni připraveni na svých pozicích. Vystartuje směrem
k holi položené pod vrcholkem kruhu, kde provede přechod do jízdy vzad a odcouvá
až na brankovou čáru. Naznačí pohybem směrem k hrazení, že vyváží kotouč
a protizvratnou kličkou vyjíždí směrem k brance. Před brankovou konstrukcí obránce
změní směr naposledy a to jízdou vzad a vyváží kotouč. Nahrává hráči u hrazení,
který nahrává na modrou čáru těžkou přihrávku. Obránce na modré čáře zpracuje kotouč
a vystartuje, přejde do jízdy vzad a zakončuje střelou do horní poloviny branky.
A po směru hodinových ručiček si hráči mění posty. Cvičení je určeno do hlavní části
tréninkové jednotky. Je vhodné do děleného tréninku tak i pro klasickou tréninkovou
jednotku. Cvičení je vhodné provádět 2x týdně.
Doba trvání: 10-15 min
Počet opakování: 6-8x z levé strany 6-8x pravé strany
Intenzita zatížení: střední
Interval odpočinku: 1:3-4
Způsob odpočinku: aktivní
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Cvičení 9 Naznačení

Průpravné cvičení I. typu: Obránci jsou seřazeni na bodech pro vhazování. Hráč
vystartuje a sbírá kotouč na čárkách, jízdou vzad odtáhne kotouč na modrou čáru,
kde provádí klamný pohyb a zakončuje. Po zakončení si sjíždí pro druhý kotouč a provádí
protizvratný klamný pohyb a zakončí od hrazení. Potřetí obránce fintuje podhozením
kotouče pod holí trenéra a zakončuje. Cvičení probíhá bez brankaře a je prováděno
současně z obou stran. Pro nacvičení klamných pohybů v prvních týdnech opakování
provádíme cvik nízkou až střední intenzitou a cvičení je v této fázi vhodné pro dělený
trénink. Po zvládnutí techniky klamání a fintování se cvičení provádí v maximální
intenzitě a stává se z něj průpravné cvičení II. typu a je jen na obránci jaký druh klamného
pohybu zvolí.
Doba trvání: 10-15 min
Počet opakování:8x z levé strany, 8x z pravé strany
Intenzita zatížení: nízká až střední, maximální
Interval odpočinku: 1:3-4
Způsob odpočinku: pasivní
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Naznačení střely a přetažení na střed

Obrázek 19 Naznačení střely a přetažení na střed



Naznačení střely a odtažení k hrazení

Obrázek 20 Naznačení střely a odtažení na hrazení



Podhození pod holí

Obrázek 21 Podhození pod holí



Protizvratná klička

Obrázek 22 Protizvratná klička
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Stažení pod sebe

Obrázek 23 Stažení pod sebe

4.4.3 Zpracování kotouče částí těla


Zpracování bruslí
A

B

C

D

E

Obrázek 24 Zpracování bruslí

Nejefektivnějším zpracováním pomocí brusle je pomocí vytočeni kolena vně a kotouč
zpracovat plochou brusle (placírka)
A - Dvouoporové postavení, hůl v jedné ruce, oční kontakt s kotoučem
B - Dvouoporové postavení, hůl v jedné ruce, levá nastavena proti kotouči, kdyby
odskočil může hráč korigovat kotouč rukou viz. níže.
C - Jednooporové postavení a vytočení celé nohy a usměrnění kotouče před sebe
D - Dvouoporové postavení a zpracování kotouče
E - Příprava na odraz a řešení další situace


Zpracování rukou
A

B

C

D

Obrázek 25 Zpracování rukou
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E

Pravidla dovolují sklepnutí letícího kotouče na ledovou plochu. Pohyb musí být krátký
a přesný. Stejně tak i kontakt kotouče s rukavicí musí být patrné, že hráč kotouč nesvírá.
A - Dvouoporové postavení, hůl v jedné ruce, oční kontakt s kotoučem
B - Dvouoporové postavení, hůl v jedné ruce, levá nastavena proti kotouči tak aby
výsledný uhel směřoval do směru, kam kotouč chce hráč umístit
C - Dvouoporové postavení a rychlé a přesné sklepnutím kotouče na ledovou plochu
D - Dvouoporové postavení a zpracování kotouče
E - Příprava na odraz a řešení další situace.

4.5

Technika osobního souboje

Osobní souboj je nedílnou součástí ledního hokeje. Pro defenzivní hráče a především
pro obránce tvoří značnou pomoc a výhodu při obrané činnosti. Provedení správného
osobního souboje je stejně náročné, jako dribling s kotoučem či fintování. Vyžaduje nejen
značnou fyzickou připravenost, ale i časování a chytrost. V následující kapitole jsem
shrnul podstatné informace pro rozvoj této dovednosti. Nutno je zmínit, že fyzická hra
se u dětí trénuje až od poloviny mladšího školního věku tedy od 10 let. Ale techniku
v různých obměnách (herní podoba) můžeme trénovat i u mladších pro zpestření
tréninkové jednotky.
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4.5.1 Technika osobního souboje 1-1

Cvičení 10 Kopírování útočícího hráče a odebrání kotouče

Jedná se o herní cvičení I. typu: hráči jsou seřazeni do dvou zástupů vedle sebe na bodu
pro vhazování. Trenér nahodí kotouč na hrazení tak, aby kotouč zůstal 10-15 cm
od hrazení, kontakt kotouče s hrazením je i povel pro zahájení cvičení. Útočící hráč
vystartuje na kotouč a manévruje podél hrazení z levé strany na pravou. Ve chvíli,
kdy má útočící hráč kotouč pod kontrolou, startuje i bránící hráč a kopíruje pohyb
útočníka. Bránící hráč zmenšuje vzdálenost od útočníka až na kontakt a snaží
se ho ukončit. Ve chvíli, kdy je hráč ukončen (přitisknutý na hrazení), bránící hráč odebírá
kotouč, vyváží jej a následně nahrává trenérovi. Cvičení vhodné zařadit do hlavní části
tréninkové jednotky a provádět 1-2x týdně.
Doba trvání: 10 min
Intenzita zatížení: maximální
Počet opakování: 10x
Způsob odpočinku: pasívní
Interval odpočinku: 1:6
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Souboj u hrazení
A

B

C

D

E

F

G

H

Obrázek 26 Souboj u hrazení

A - Souboj u hrazení začíná defenzivním postavením obránce mezi útočícího hráče
a brankovou konstrukci
B, C, D - Při manévrování útočícího hráče podél hrazení obránce kopíruje jeho pohyb
a postupně zkracuje vzdálenost až na kontakt
B, C, D - Obránce znepříjemňuje pohyb útočníkovy, tím že přikládá hůl k jeho holi
a snaží se získat kotouč nejprve holí
E - Přendávání hole z pravé strany na levou (z jedné ruky do dvou), při kopírování pohybu
F - Dalším krokem je rozhození stability
G - Ukončení útočícího hráče, přitisknutím na hrazení, hůl pod hůl, možná pomoc
kolenem
H - Když je útočící hráč znehybněn obránce nadzvedne hůl a vyváží kotouč


Ukončení protihráče
A

B

C

Obrázek 27 Ukončení protihráče

A - Defenzivní postavení
B - Zkrácení vzdálenosti a kontakt s holí
C - Rozhození stability, přitisknutí na hrazení, hůl pod hůl
D - Odebrání kotouče
E - Vyvezení kotouče
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Cvičení 11 Vyvážení kotouče

Herní cvičení II typu: Svěřenci jsou seřazeni ve dvou řadách na bodu pro vhazování.
Trenér stojí na čárkách s kotouči. Trenér nahodí kotouč na hrazení, obránce vyráží
s lehkým předstihem, aby u kotouče vždy byl první. Druhý hráč v roli napadajícího
útočníka pasivně stínuje obránce, který naznačí pomocí změny směru a vyváží kotouč
poté nahrává trenérovi. Cílem tohoto cvičení je odmítnutí útočícího hráče pomocí těla,
klamání a fintování a změn směru. V tomto cvičení je jen na obránci jakou trasu
či techniku použije. Cvičení zařadíme do hlavní části tréninkové jednotky a provádíme
1-2x týdně.
Doba trvání: 10 min
Intenzita zatížení: maximální
Počet opakování: 10x
Interval odpočinku: 1:6
Způsob odpočinku: pasivní
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Cvičení 12 rychlostní vstup

Herní cvičení I. typu: Hráči jsou rozděleni na obránce a útočníky. Obránci stojí na vrcholu
kruhu, útočníci stojí s kotouči na čárkách pro vhazování. Na povel startují oba hráči,
obránce startuje pozadu a do jízdy vpřed se může otočit až na červené čáře, útočník musí
jed podél hrazení až k červené čáře, poté může pokračovat do branky a zakončit.
Hráči řeší rovnovážnou situaci 1-1. Obránce má za úkol vytlačit útočníka na hrazení.
Vhodné zařadit kdykoli mezi cvičení 1x za tréninkovou jednotku.
Doba trvání: 5 min
Intenzita zatížení: maximální
Počet opakování: 6x
Interval odpočinku: 1:3-4
Způsob odpočinku: aktivní volné bruslení na zpět do zástupu


Defenzivní postavení

Obrázek 28 Defenzivní postavení

Hráč je na kontakt s holí, hůl v jedné ruce, volná ruka rozhazuje pozornost ukazováním
na hráče.
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Cvičení 13 Osobní souboj ve třetině

Herní cvičení II. typu: Hráči stojí na bodech pro vhazováni na modré čáře, rozděleni tak,
že vždy jeden brání a druhý útočí. Role se pokaždé mění. První dvojice hráčů startuje
z kleku poté, co trenér nahodí kotouč na hrazení a hráči řeší situaci 1-1 (40s) po celé
třetině. Druhá dvojice startuje ze sedu (30s) a třetí dvojice z lehu (20). Obránci se snaží
získat kotouč a vyvést jej ven ze třetiny, útočící se snaží dát branku. Cvičení je vhodné
zařadit na konec tréninkové jednotky a je možné jej zařadit v různých obměnách na konec
každé tréninkové jednotky.
Doba trvání: 10 min
Intenzita zatížení: submaximální
Počet opakování: 6x
Interval odpočinku: 1:3
Způsob odpočinku: pasivní
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4.6

Příklady tréninkových jednotek

Cvičení a cviky na rozvoj daných dovedností jsem uvedl v předchozích kapitolách.
Pomocí vybraných cvičení jsem sestavil dvě tréninkové jednotky. První tréninková
jednotka je zaměřena na zdokonalení techniky bruslení a pohyb po modré čáře,
druhá je zaměřena na zdokonalení vedení kotouče a technika osobního souboje.
Jednotlivé dovednosti jsou nacvičovány dohromady a spárovány, protože se k sobě
obsahově hodí. Jednotlivá cvičení se mohou provádět v mnoha obměnách.

CÍL TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY:
zdokonalení techniky bruslení a pohyb po modré čáře
Obsah

Powerskating

Dělený trénink
A - jízda po kruhu
Dělený trénink
B - obratnost s kotoučem
Dělený trénink
C - jízda ze strany na stranu

Organizace/
metody/činnost trenéra

Čas/dávkování

Činnost sportovce,
poznámky

15 min

Kapitola 4.2.1- cv1

Více trenérů na ledě

10 min

Kapitola 4.2.1- cv2

Více trenérů na ledě

10 min

Kapitola 4.4.2- cv1

Více trenérů na ledě

10 min

Kapitola 4.2.2- cv3

-Předvedení,
vysvětlení
správné techniky

10 min

Kapitola 4.4.2- cv2-3

Trenér předcvičuje

5 min

-trenér předvádí cvik
-okamžitá korekce chyb

Dělený trénink
D - pohyb po modré čáře
(technika zpracování, klamání

-Více trenérů na ledě

a fintování)
Protažení na středovém kruhu

Tabulka 2 Zdokonalení techniky bruslení a pohyb po modré čáře
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CÍL TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY: zdokonalení vedení kotouče a technika osobního
souboje
Obsah

Powerskating

Organizace/
metody/činnost trenéra
-trenér předvádí cvik
-okamžitá korekce chyb

Dělený trénink
A - přechod z jízdy vpřed do jízdy
vzad
Dělený trénink
B - souboj u hrazení

Čas/dávkování

Činnost sportovce,
poznámky

10 min

Kapitola 4.2.2- cv
možné obměny

10 min
(5 min a 5 min)

Kapitola 4.3.1- cv1
+obměna

Více trenérů na ledě

10 min

Kapitola 4.5.1- cv1

Více trenérů na ledě

10 min

Kapitola 4.3.1- cv2

Více trenérů na ledě

10 min

Kapitola 4.5.1- cv2

Trenér nahazuje kotouče a
dává povel ke startu

10 min

Kapitola 4.5.1- cv4

Více trenérů na ledě

Dělený trénink
C - přechod jízdy vpřed do jízdy
vzad
Dělený trénink
D - vyvážení kotouče

Hra 3x 1-1 ve třetině

Tabulka 3 : Zdokonalení vedení kotouče a technika osobního souboje



Grafické značení v ledním hokeji

Obrázek 29 Grafické značení v ledním hokeji
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Diskuze
Předmětem této diskuse je otázka, zdali jsou tato cvičení vhodně zvolena

pro zdokonalení uvedených dovedností v mladším školním věku. Zda poslouží k rozvoji
obranných dovedností či posunou hráče k lepším sportovním výkonům a přinesou tížené
zlepšení. V rozsahu této práce jsem uvedl čtyři okruhy dovedností, které po nastudování
literatury a rozhovory se zkušenými trenéry, dle mého názoru poslouží ke zlepšení
individuálních dovedností obránců a zvýšení sportovního výkonu.
Autoři se shodují, že zásadní dovedností pro lední hokej je bruslení a v názoru
velkého počtu opakování pro zlepšení a osvojení dovedností. S tímto tvrzením se do jisté
míry také shoduji, ale preferuji spíše důraz na detail. Při nácviku pohybu po modré čáře
se můj názor liší od běžné výuky v úchopu hole v obou rukách před sebou, při první fázi
pohybu po modré čáře volím kontrolu kotouče holí pouze v jedné ruce.
Perič (2008) uvádí senzitivní období pro rozvoj koordinačních schopností
v rozmezí 6 až 11-12 let za nejpřínosnější rozvoj pro základní a poté komplikovanou
koordinaci, koordinaci reakce a pohybovou přesnost. Tyto koordinační schopnosti úzce
souvisí i se cviky na rozvoj dovedností v této práci. Dále se autoři odborných literatur
shodují na klasifikaci období mezi 10 a 12 rokem, jako „zlatým věkem motoriky“,
které je charakteristické rychlým učením nových pohybů. Což je pro mou práci důležitým
faktem.
Domnívám se, že při důkladném tréninku těchto uvedených cvičení,
cviků a technik, pod odborným dohledem trenéra je zásadní dbát na detaily a preciznost
prováděných cviků. Perfektní ukázka a vlastní zvládnutí trénovaných dovedností
trenérem je značnou výhodou. V tomto věku plní trenér významnou roli a má velkou
zodpovědnost vůči dítěti. Při správném využití a usměrnění veliké energie, kterou děti
v mladším školním věku mají, může trenér značně ovlivnit budoucí posun již v této
věkové kategorii, například pomocí mnou navržených cvičení a způsobů jejich provedení.
Každý trenér má svou filozofii, vlastní zkušenosti a způsob trenérského přístupu k rozvoji
hráče. Filozofie této práce tkví v detailech, protože detaily rozhodují na profesionální
úrovni především. V tomto věku není dítě pod tlakem sponzorů, diváků ani dalších
aspektů spojené s profesionálním ledním hokejem, chodí na tréninky, protože ho baví
hrát si, být s kamarády apod., proto dle mého názoru musí trenér děti zaujmout a usměrnit
je ostatně podobné názory uvádí i významní čeští autoři. Pro účinnost cviků dbát
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na uvedené detaily provedení popsaných technik ve všech čtyřech kapitolách.
V mužských soutěžích jsou hráči podobně vysocí, těžcí, rychlí a silní, ale rozdíly mezi
těmi nejlepšími jsou právě v onom provedení.
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Závěr
V závěru bych chtěl shrnout všechny části mé práce. V teoretické části jsem

definoval hokej jako sportovní hru, popsal jsem systematiku ledního hokeje a podrobněji
rozepsal obranné herní činnosti jednotlivce. Vysvětlil jsem typologii herních pozic
a zmínil pravidla, podle kterých se lední hokej řídí. Dále jsem uvedl vývojová specifika
spolu s fyziologickým vývojem dítěte a trenérské přístupy pro mladší školní věk.
Uvedl a popsal jsem základní dovednosti ledního hokeje, bez kterých by nacvičování
a rozvíjení dalších dovedností nebylo možné.
Cílem praktické části je sběr dat a nastudování literatury, která vede k rozvoji
individuálních dovedností obránců ledního hokeje pro kategorii mladší školní věk.
V praktické části jsou vytvořena cvičení, která jsou graficky znázorněna. Uvedené cviky
jsou detailně nafoceny a určité techniky vysoké důležitosti jsou rozfázovány
a také detailně popsány. Dále jsou cvičení zanesena do dvou tréninkových jednotek.
Při aplikaci cviků na hráče má velkou roli trenér, který sleduje pohyby, má kontakt s hráči
a je důsledný. Cvičení jsou zaměřena především na detaily.
Tato práce je teoretickým souhrnem literatury a mnou navržených cvičení
pro rozvoj obránců v mladším školním věku. Těmto získaným znalostem bych se rád dále
věnoval v diplomové práci, ve které bych chtěl dokázat reálnou funkčnost cvičení a patrné
zlepšení u nadějných obránců na území České republiky. Cvičení budou rozšířena
a aplikována na hráče, aby došlo ke zlepšení. Dokázat funkčnost bych chtěl skrze
zanesení poznámek o výkonech vybraných obránců pomocí úspěšnosti v závodním
období.
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