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Abstrakt 

 

Název práce: Vztah mezi jednoduchým ovládáním hole a kotouče k úrovní agility 

při bruslení s kotoučem u hráčů 3. a 4. tříd 

Cíle: Hlavní cíl bakalářské práce je porovnat a zjistit vztah mezi úrovní 

jednoduchého ovládání hole s kotoučem a rychlostí bruslení 

s kotoučem u hráčů mladšího školního věku, zjišťované pomocí 

testování na ledové ploše. 

Metody: Ve výzkumu jsme použili Spearmanův korelační koeficient pro 

stanovení vzájemné korelace mezi úrovní jednoduchého ovládání hole 

s kotoučem a rozdílu rychlostí bruslení bez kotouče a s kotoučem. 

Dále byl zpracován rozdíl jednotlivých probandů mezi časem 

nejlepších pokusů bez kotouče a s kotoučem na základě úspěšnosti 

v testu jednoduchého ovládání hole s kotoučem. Stanovili jsme 

pomocí testu TGMD-2 úroveň hrubých základních motorických 

schopností. 

Výsledky: Z výsledků je patrná vzájemná korelace jednoduchého testu ovládání 

hole s kotoučem k agility testům na ledové ploše (test po obvodu 

kruhu r= -0,50; slalomový test r= -0,72; test v kruhu r= -0,61). Dále 

byl zjištěn menší časový rozdíl v absolvování agility dráhy bez 

kotouče a s kotoučem u hráčů s vyšší dovedností manipulace 

s kotoučem. Probandi byli v testu vývoje hrubé motoriky průměrní až 

podprůměrní. 

Závěr: V práci se potvrdila vzájemná závislost agility bruslení s kotoučem na 

úrovni manipulace s kotoučem. Rychlost hráče s kotoučem je 

podmíněna nejen perfektně zvládnutou dovedností bruslení, ale i 

zvládnutím dovednosti s kotoučem. Specifické dovednosti mají vztah 

k úrovni rozvoje v oblasti hrubé motoriky. 

Klíčová slova: Lední hokej, manipulace s kotoučem, rychlost bruslení, mladší školní 

věk, motorické testy 



 

 

Abstract  

 

Title: The relationship of stickhandling and agility skating with puck at 

eleve players 

Objectives: The main goal of the bachelor thesis is to compare and establish the 

relationship between the level of stickhandling and the skating speed 

with puck in players of younger school age, ascertained by means of 

testing on the ice rink. 

Methods: In the research, we used Spearman's correlation coefficient to compare 

the results between the level of simple manipulation control with puck 

and the difference in skating speeds without the puck and with the 

puck. Furthermore, the difference of the probands between the time of 

the best attempts with the puck and without the puck was based on the 

success of the test simple manipulation control with puck. We 

determined the level of the Test of Gross Motor Development, 

TGMD-2. 

Results: The results show a correlation of the simple test of the manipulation 

control with the puck to agility tests on the ice rink (test around the 

circles r= -0,50; slalom test r= -0,72; test in circle r= -0,61). In 

addition, there was founded a lesser time difference in test of agility 

without the puck and with the puck at players with a higher skill in 

handling the puck. Probands achieved average to below average 

results in the Test of Gross Motor Development. 

Conclusion: The bachelor thesis confirms the interrelationship between the agility 

and stickhandling. The agility consists of skating skills, the level of 

manipulation and control skills with puck, and development of the 

gross motor skills. 

Key words: Ice hockey, stickhandling, skating speed, younger school age, motor 

tests
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1  Úvod 

Vzhledem k mému dlouhověkému působení v oboru ledního hokeje, který jsem započal 

jako hráč poprvé ve 3. třídě, jsem si vybral zaměření práce na lední hokej, ve kterém 

působím bez výjimky 15 let. Za svoji hráčskou kariéru, která nadále pokračuje, jsem zažil 

nespočet tréninkových jednotek, ať už jako hráč základní školy ve speciální hokejové 

třídě, tak i v extraligových soutěžích mladšího i staršího dorostu a juniorky.  

Píši v tak velkém rozsahu o mých zkušenostech a kariéře z toho důvodu, že mé téma 

bakalářské práce je s mými zkušenostmi a kariérou úzce spojeno. Bakalářská práce se 

zabývá vztahem mezi úrovní jednoduchého ovládání hole s kotoučem a rychlostí bruslení 

s kotoučem u hráčů 3. a 4. tříd. Jednou z velmi důležitých vlastností dobrého hokejisty 

musí být přehled ve hře, dovednost manipulace s kotoučem ve spolupráci s rychlostí 

bruslení. Můžete vynikat vysokou rychlostí bruslení v době, kdy jste bez puku, můžete 

vynikat dobrým přehledem a čtením hry, když na hokejce nemáte kotouč, ale to Vám 

k vrcholovému hokeji stačit nebude. Přidáme-li tam takovému hráči puk, jeho rychlost 

bruslení se v prvním případě zpomalí, dovednost přehledu hry vymizí či dojde na ztrátu 

puku, protože nedokáže zároveň kontrolovat kotouč ve spojení s bruslením. Položíme-li 

si jednoduchou otázku, jaký druh tréninku je v této problematice vhodný, odpovíme že je 

to trénink stickhandlingu. V předkladu bychom to nazvali jako práce s hokejkou, 

manipulace s kotoučem či technika hole. Způsob tréninku, který byl a stále ještě je mnoha 

trenéry dost podceňovaný. 

Náplní této závěrečné práce je zjistit, jestli je nějaká vzájemná korelace mezi úrovní 

jednoduché manipulace s kotoučem a rychlostí bruslení s kotoučem testovaných jedinců, 

kteří spadají do věkové kategorie 9-11 let. 
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2  Teoretická východiska 

2.1  Lední hokej 

Sport s tímto názvem, si troufám tvrdit, mohu zařadit do úzké kolonky sportů, které 

v České republice „hýbou“ napříč společností. Perič (2002) ve své publikaci uvádí, že 

Česká republika nepatří ke státům s největší hokejovou základnou, nemá nejvíce 

ledových ploch a ani z hlediska přírodních podmínek není možné hovořit o optimálním 

stavu. Přesto čeští hráči dosahují těch nejvyšších met, ať již v reprezentačním dresu či na 

klubové úrovni. Dále Perič (2002) zmiňuje konkrétní důvody: specifiku českého 

hráčského naturelu, ke které patří prvek improvizace a chytrosti při utkání, ale 

v neposlední řadě dlouholetou tradici kvalitního tréninku, především v mládežnických 

kategoriích. 

Lední hokej je sport, řadící se do sportů s krátkým, ale maximálním zatížením (vyjma 

brankáře). To zapříčiňuje možnost střídat během průběhu hry jakéhokoli hráče z pole. V 

publikaci Kostky, Bukače a Šafaříka (1981) je lední hokej popisován jako kolektivní hra 

s uplatněním individuálních kvalit hráčů. Její vlastností je mnoho taktických variant, které 

jsou řízeny trenérem ve spolupráci s aktivitou a tvořivostí hráčů. 

Výjimečnost tohoto sportu je především ve způsobu pohybu. Při představě sportovních 

her jako celku, jak už jejich dělení uvádí Táborský (2004), tedy brankového, síťového 

nebo pálkového typu, se jedná většinou o lokomoci přirozenou, tzn. způsob pohybování 

je přirozený, tedy jak jsme se to od narození učili – chůzí. Lední hokej je ale výjimečný 

svojí charakteristickou lokomocí. Základní pohyb je prováděn pomocí pohybů umělých. 

Ten je prováděn pomocí bruslí. To zapříčiňuje složitost a potřebu určitých dovedností, 

bez kterých i sebešikovnější a talentovanější jedinec není schopen při prvním kontaktu 

s ledovou plochou tuto lokomoci průměrně vykonávat. 

Jen málokterý sport má tak nezvyklý pohyb, jako je bruslení, ovládání hracího předmětu 

(kotouče) hokejovou holí, a to vše v atmosféře neustálého (a často velmi tvrdého) 

fyzického kontaktu mezi soupeři. K tomu přičíst tvar a váhu chráničů, abychom si 

uvědomili, že jen zvládnutí základního pohybu na ledě vyžaduje dlouhou dobu učení 

(Perič, 2002). 
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2.1.1  Herní činnosti jednotlivce (HČJ) 

Při hře v ledním hokeji rozdělujeme dva základní druhy a způsoby herních činností 

jednotlivce vzhledem ke vztahu družstva ke kotouči. Jsou jím útočné herní činnosti 

jednotlivce (naše družstvo má kotouč na čepeli) a obranné herní činnosti jednotlivce 

(soupeř má kotouč na čepeli).  

Zde se budeme zabývat níže uvedenými útočnými herními činnostmi jednotlivce, a to 

z důvodu souvislosti obsahu naší práce a důležitosti jejich naučení v dětském věku. Herní 

činnosti jednotlivce patří k základním dovednostem hokejistů, ti je většinou trénují 

odděleně a jednotlivě prostřednictvím specifických cvičebních metod, avšak konečné 

zvládnutí je nutné v komplexu hokejového zápasu, který můžeme charakterizovat jako 

spojení jednotlivých herních činností jednotlivce v celek. Rozvíjení a začátek výuky HČJ 

začínáme už od začátků cíleného tréninku u dětí začínajících s ledním hokejem, avšak ve 

stínu výuky bruslení s primárním záměrem trénovanosti. Základní podmínkou pro 

úspěšné zvládnutí hokejového zápasu je schopnost bruslení a propojení jednotlivých HČJ, 

z tohoto důvodu se s výukou HČJ začíná již u dětí (na rozdíl od taktiky). Ovládání 

hokejové hole a kotouče je důležitou podmínkou zvládnutí hokejového utkání, jež je úzce 

spojeno s HČJ, zejména s uvolňováním hráče s kotoučem a s klamáním a fintováním, 

z důvodu potřeby při těchto činnostech s kotoučem v jízdě manipulovat. To ve své 

publikaci potvrzuje i Pavliš (2000). Zvládnou-li hráči základní techniky těchto 

izolovaných dovedností (vedení kotouče, kličky a klamání), provádíme jejich 

zdokonalování ve vzájemné spojitosti. Perič (2002) ve své publikaci píše „Vedle bruslení 

se herní činnosti jednotlivce stávají hlavní náplní tréninku dětí do 4. až 5. třídy“. Spektrum 

herních činností tvoří hokejové dovednosti. Každou dílčí dovednost (bruslení, přihrávání, 

techniku hole) považujeme za součást komplexu herní činnosti. Koučování dovednosti 

musí reflektovat větší či menší celky děje utkání (Bukač, 2011). 

Útočné herní činnosti jednotlivce 

Útočné herní činnosti jednotlivce jsou dle Pavliše a Periče (1998) definovány jako 

činnosti, které jsou komplexem dílčích útočných úkolů jednotlivce hráče, jehož družstvo 

je v držení kotouče. 
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Útočné herní činnosti jednotlivce se dělí dle Vojty (2016), Pavliše a Periče (1998) na: 

➢ uvolňování s kotoučem 

➢ uvolňování bez kotouče 

➢ přihrávání a zpracování přihrávek 

➢ střelba 

➢ klamání a fintování 

My se níže budeme zabývat pouze HČJ, souvisejícími s naším cílem práce, což je 

uvolňování s kotoučem, uvolňování bez kotouče a klamání a fintování. 

2.1.1.1  Uvolňování s kotoučem 

Hlavním úkolem je udržet kotouč na hokejce v přímém střetu s protihráčem, jejímž 

překonáním dochází k získání lepší pozice pro přihrávku, střelbu nebo lepší postavení 

vůči soupeřovy brance. Podle Vojty (2016) objetím soupeře dosahujeme na určitý čas pro 

své mužstvo početní převahu a vytváříme předpoklad pro úspěšnost útočné akce a její 

zakončení. V obranném pásmu má uvolňování s kotoučem za cíl odpoutání se od soupeře 

a založení útoku. V útočném pásmu vede k důležitému přečíslení, k finální přihrávce nebo 

úspěšnému zakončení.  

Uvolňování hráče s kotoučem můžeme dle Pavliše a Periče (1998) rozdělit do tří částí: 

1) vedení kotouče, které můžeme ještě dále dělit na: 

➢ driblinkem 

➢ tažením  

➢ tlačením  

➢ od sebe k sobě  

Vedení kotouče tažením a tlačením se většinou používá při méně náročné nutnosti 

s kotoučem manipulovat (přímá jízda). Vedení od sebe k sobě, a hlavně driblink je 

užívanější pro náhlou manipulaci s kotoučem, jako je reakce na překážku. Déle je při 

vedení kotouče driblinkem lepší kontrola kotouče, díky níž je snadněji docíleno zvednutí 

hlavy (přehled ve hře). Důležité je u hráčů 3. a 4. tříd, aby dovednost všech typů vedení 

byla již osvojena a začleněna do cíleného tréninku. A to z důvodu nutnosti naučení 

základních vedení již v tomto období. V pozdějším věku by se totiž dovednosti vedení 

učili mnohem hůře. V začínajícím tréninku vedení kotouče je dobré upřednostnit 

z počátku jednodušší věci na naučení. K tomu lze dobře využít tlačení kotouče, kdy dítě 
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jednoduše tlačí kotouč před sebou na forhendovou i bekhendovou stranu (hokejku drží 

v jedné ruce). Další způsob pro nácvik je vedení kotouče tažením, kdy hráč drží hůl 

v obou rukách a táhne kotouč forhendovou a bekhendovou stranou. Postupně může hráč 

přejít na trénink složitější manipulace s kotoučem, kterou je vedení od sebe k sobě. Hráč 

střídavě v průběhu vedení kotouč přenáší vedle těla kotouč na forhendovou a 

bekhendovou stranu s přiklápěním čepele. Jako poslední hráč využívá v tréninku vedení 

driblinkem, to spočívá ve vedení kotouče před tělem, kdy je hráč přibližně na ose čepele 

s kotoučem. Hráč neustále přiklápí čepel s kotoučem na jednu a druhou stranu. 

Nácvik vedení kotouče lze provést pomocí: 

• krátkého a dlouhého driblinku na místě a v mírné jízdě 

• střídání krátkého a dlouhého driblinku 

• vedení kotouče při jízdě ve slalomu 

• vedení kotouče na malém prostoru 

• nácviku dalších druhů vedení (tažení, tlačení, od sebe k sobě) 

V situaci, kdy se dítě dostane do lepšího soužití s kotoučem na holi, by měl být kladen 

důraz na zvednutí hlavy při manipulaci s kotoučem. S vedením kotouče se budeme více 

zabývat níže v samostatné kapitole vedení kotouče. 

2) kličkou: 

➢ klička 

o po ruce 

o přes ruku 

o stranou 

o stažením 

➢ prohození 

➢ obhození 

Nácvik kličky: 

• klička na místě i v mírné jízdě, po ruce i přes ruku 

• klamný pohyb s následnou kličkou 

• klička v mírné jízdě proti kuželu či stojanu 

• kličkování na malém prostoru (využití náhodných předmětů jako překážky, 

vyhýbání se ostatním hráčům) 
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• kličkování proti bránícímu hráči (nejdříve pasivní s postupným zvýšením 

aktivity) 

Kličkou se budeme více zabývat v samostatné kapitole, viz níže klička. 

3) jiným způsobem: 

➢ obratem, pomocí brusle a dalšími možnostmi, ve kterých je potřeba použít již 

celkovou agilitu jako jeden komplexní pohyb dovedností.  

Nácvik jiného způsobu uvolňování s kotoučem: 

• obrat s kotoučem, přikopnutí kotouče bruslí na místě 

• obrat s kotoučem, přikopnutí kotouče bruslí v mírné jízdě proti kuželu 

• obrat s kotoučem, přikopnutí kotouče bruslí proti pasivně bránícímu hráči na 

malém prostoru 

Uvolňování hráče s kotoučem úzce souvisí s dovedností ovládání hokejové hole a 

schopností manipulace s kotoučem. Pro uvolňování hráče s kotoučem v zápase a tréninku, 

je důležitá nejen velká úroveň bruslařských dovedností pro rychlou koordinovanou reakci 

se zrychlením, ale také vysoká úroveň dovednosti manipulace s kotoučem, která 

osvobozuje v pohybu, díky menší soustředěnosti a větší lehkosti při ovládání kotouče. 

Užité cvičení pro nácvik uvolňování hráče s kotoučem zároveň rozvíjí ovládání hokejové 

hole při sloučení s bruslením, to poukazuje na vzájemné propojení dovedností. Z tohoto 

důvodu je dobré zaměřovat rozvoj činnosti trénování na bruslení a manipulaci 

s kotoučem, a to jak oddělením těchto dvou částí, tak vzájemným sloučením.  

2.1.1.2  Uvolňování bez kotouče 

V ledním hokeji je uvolňování hráče bez kotouče činnost útočícího hráče, při níž se 

odpoutává od bránícího protihráče do postavení, které mu umožňuje převzetí přihrávky a 

pokračování v útočné akci, tj. zrychlení útočné akce, střelbu po přihrávce a uvolnění 

exponovaného (silného) prostoru na hřišti se současným vytvářením otevřených prostorů. 

Dalším možným důsledkem může být navázání na sebe soupeře a jeho pozornost a tím 

vytvářet prostor jak pro činnost hráče s kotoučem, tak i pro herní spolupráci s dalšími 

spoluhráči bez kotouče (Vojta, 2016).  
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Podle (Vojty, 2016) můžeme poukázat na ovlivňující faktory, díky nímž můžeme býti 

v uvolňování bez kotouče úspěšní, nebo naopak. Jsou to: 

➢ bruslařské schopnosti hráče 

➢ dovednost zpracovat kotouč (v rychlosti, pod tlakem, na malém prostoru) 

➢ schopnost číst hru (předvídání) 

➢ prostor a pásmo, ve kterém je uvolňování prováděno (OP, SP, ÚP, u hrazení, na 

ose hřiště atd.) 

➢ vzájemná součinnost v pohybu hráčů bez kotouče 

➢ druh a způsob obsazování útočícího hráče soupeřem (obsazení volné nebo těsné, 

mezi soupeřem a vlastní brankou nebo mezi soupeřem s kotoučem a soupeřem 

bez kotouče)  

Uvolňování hráče bez kotouče je činností, jejíž hlavní podstatou je dovednost bruslení a 

dobrá práce s prostorem (herní přehled). Bruslení zde klade důraz na rychlé obraty, 

zrychlení, a to vše s vyhýbáním se překážek (hráčů), pozorování a vnímání dění okolo 

sebe (hlava nahoře).  

Důležitost tréninku bruslení v období začátků s ledním hokejem je značné. 

Nejdůležitějším prvkem je správné užití techniky bruslení a to hlavně, aby nedošlo 

k chybně naučeným prvkům v bruslení, které se v dospělosti již těžko odstraňují. Dále 

naučit děti rychlou reakci na měnící se podmět (soupeře). Při tréninku je důležité nutit 

děti pozorovat, co se kolem děje, naučit se hledat si volný prostor, a to vše při součinnosti 

s bruslením. Nejjednodušší cvičení pro nácvik, využíváme rychlé uvolňování hráčů bez 

kotouče na malém prostoru, po předvedení a pochopení využijeme bránící hráče, přes 

které se útočící hráči musí uvolnit. U hráčů mladšího školního věku užíváme spíše obecné 

cvičení, ve kterém pochopí podstatu herní činnosti. Ve vyšších kategoriích můžeme 

postupně více specifikovat prostor pro cvičení (uvolňování hráče s kotoučem 

v předbrankovém prostoru). 

2.1.1.3  Klamání a fintování 

Úspěšnost uvolňování hráče s kotoučem je podmíněna jak zvládnutou technikou, tak i 

předcházejícími či doprovodnými činnostmi. Klamným pohybem se útočící hráč snaží 

soupeře zmást, vnutit mu svoji představu a v závěru uskutečnit zamýšlenou činnost 

(Vojta, 2016). Podle Periče (2002) je klička pravděpodobně spolu s vedením kotouče 

nejčastější činnost s kotoučem, kterou hráči při zápasech provádějí. Při hře dochází ke 
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splývání vedení kotouče a kličky v jeden komplexní pohyb, který slouží k objetí bránícího 

soupeře a získání prostorové početní převahy. 

Rozlišujeme podle Pavliše (2000), Vojty (2016) klamání a fintování:  

➢ tělem  

➢ změnou směru a rychlosti bruslení  

➢ pohybem hole  

Vojta (2016) přidává ještě: 

➢ klamání pohybem hole bez pohybu kotouče  

➢ klamání naznačením přihrávky  

➢ klamání naznačením střelby 

U klamného pohybu tělem je podstatou oklamání soupeře naznačení pohybem, a to 

zejména částí hlavy, ramen, paží, horní i dolní částí trupu. Hlavním cílem je přinutit 

bránícího hráče udělat pohyb, nebo se naklonit do nesprávného směru. Jedná se o krátký 

rychlý pohyb hlavy, horní části těla a ramen do strany s přenesením váhy na skluzovou 

nohu, která se vykloní. V okamžiku reakce soupeře se z této nohy odráží a udělá pohyb 

na opačnou stranu s následným zrychlením (Pavliš, 2000). 

Podle Pavliše (2000) je vyjetí krátkých prudkých oblouků vhodné pro situaci, kdy se 

útočící hráč dostane do postavení zády k soupeři. Hráč stojící váhou na obou bruslích 

provede nadlehčení, vytáčí obě brusle a následně provádí zatlačení hran do ledu. Celý 

tento manévr je obvykle opakován ještě jednou na druhou stranu. Při tomto pohybu je 

důležité pracovat s těžištěm z důvodu obtížnějšího odstavení bránícím hráčem. 

Klamání bránícího hráče pohybem hole s kotoučem, se provádí naznačením kličky na 

jednu stranu (forhendová) s prudkým přenesením hole s kotoučem na druhou stranu 

(bekhendová) s následným zrychlením. Důležitá je u toho práce celým tělem, zejména 

ramen a pánve. Tento způsob je výrazně užit v testovaní, zejména v námi použitém 

slalomovém testu č.2. 

Metodika nácviku 

Klamání a fintování má svoji podobnost s uvolňováním hráče s kotoučem, to ve své 

publikaci potvrzuje i Pavliš (2000). Začátky tréninku klamání a fintování probíhají 

nejdříve na místě v různých variantách. V dalším kroku se můžou cvičení zahrnout 

do mírné jízdy, kde dochází k reakci na kuželi, umístěné na ledové ploše. Z počátku 
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mohou hráči sledovat kotouč přímo, v pokročilosti nácviku už děti nutíme sledovat 

kotouče periferním viděním s citem v rukou. Postupně můžeme zrychlit rychlost bruslení 

ve spojení klamaní a fintování na určitý předmět. Další možností, taky užívaným u hráčů 

mladšího školního věku, je hra na malém prostoru, díky níž jsou hráči často vystaveni 

bránícího hráče zmást, oklamat a zkusit kličku (1 na 1, 2 na 2).  

Více o kličce viz níže kapitola klička. 

2.1.2  Bruslení v ledním hokeji 

Základní rozdělení hokejového bruslení dle Pytlíka (2015) je: 

➢ jízda vpřed 

➢ jízda vzad 

➢ užité bruslení (to se dále řadí na): 

o změny rychlosti (zastavení a starty) 

o změny směru (vyjíždění oblouků a překládání) 

o obraty 

o další bruslařské dovednosti 

Hokejové bruslení patří k základní dovednosti, kterou musí hokejista zvládnout. Pavliš a 

Perič (1998) ve své publikaci poukazují na nutnost jeho nácviku a zdokonalení již při 

první fázi vstupu na ledovou plochu. Trénink bruslení by však nikdy neměl končit a ani 

ti nejlepší hokejisté ho nemohou ve svém tréninku pominout. S výukou bruslení je vhodné 

začít už v předškolním věku (5-6 let), v období začátků je důležité věnovat bruslení více 

než 80% času. Naše věková kategorie stále spadá do období, ve kterém je výuka bruslení 

nezbytně nutná. Dle Periče (2002) je bruslení základem abecedy hokeje, bez jeho 

kvalitního zvládnutí se velmi obtížně rozvíjejí další činnosti (vedení kotouče, střelba, 

přihrávka). Základním kritériem začátků je správná technika bruslení, naučení špatné 

techniky v mládí se ve starším věku už těžko odstraňuje. 

2.1.2.1  Jízda vpřed 

Dříve než se budeme zabývat technikou nácviku bruslařských dovedností, je důležité 

popsat základní hokejový postoj. Postoj je základní poloha těla, ze které hráč při bruslení 

vychází. Nohy jsou ohnuty v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. Úhly skrčení jsou 

od 90º do 120º. Hlava je mírně zvednuta, hůl je držena oběma rukama čepelí v ose se 

středem těla. Pro nácvik bruslařského postoje u začátečníků lze využít postoj v bruslích 

na gumovém pásu, v kabině, či jiném povrchu vhodném pro stoj na bruslích, kde se brusle 
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nerozjede a hráč si může vyzkoušet základní bruslařský postoj a různorodé prvky 

rovnováhy (Pytlík, 2015). 

Jízda vpřed je základním pohybem hráče a vychází ze základního bruslařského postavení. 

Jedná se o cyklický pohyb odraz – skluz – odraz v pravidelném střídání fází nasazení – 

odraz – přenesení (Pavliš a Perič, 1998). 

Pro fázi nasazení je důležité, aby obě nohy byly ve výchozí poloze vedle sebe (tzv. pata 

za patou, T-postavení). Brusle se nasazuje na led vnější hranou a postupně se překlápí na 

vnitřní hranu (dráha brusle má tvar prohnutého S). Nasazení brusle na led jde přes špičku, 

opouštění brusle ledu je též přes špičku (Pytlík, 2015).  

Fáze odrazu podmiňuje rychlost bruslení, provádí se špičkou nože (tzv. palcový odraz) – 

šikmo vzad stranou, prudké napnutí nohy v kolenním a kyčelním kloubu. Důležité je také 

značné pokrčení stojné nohy (90º až 120º). Pokrčené koleno stojné nohy by mělo 

přesahovat špičku chodidla cca o 5 cm. Tím se získává síla pro odraz, ale také schopnost 

citlivého ovládání brusle (Pytlík, 2015). 

Po odrazu není správné zvedat brusli příliš vysoko nad led. Zbytečným zvednutím se 

pohyb stává neekonomický a znemožňuje správné nasazení brusle. Velmi důležitá je fáze 

přenesení váhy na skluznou nohu, to nastává ihned po odrazu (Pytlík, 2015). 

V důležité fázi tréninku začínajících dětí, kterou je základní lokomoce – jízda vpřed, je 

pro správné zvládnutí techniky bruslení podle Pytlíka (2015) užití následujících 

průpravných cvičení: 

1) Jízda po obou bruslích (dvouoporový skluz): 

Začínajícím prvkem v jízdě po obou bruslích je odraz od mantinelu s následným 

dojezdem co nejdále, po zvládnutí tohoto kroku je třeba přidat přenášení váhy 

z nohy na nohu s nadlehčením jedné i druhé nohy.  

2) Jízda po jedné brusli: 

Cíl prvního kroku je obdobný jako ve fázi jízdy v dvouoporovém skluzu, odrazit 

se a dojet na jedné brusli co nejdále. Důležitým prvkem je vnímání postavení 

celého těla se snahou udržení přímé jízdy. Po zvládnutí této dovednosti 

přecházíme k nácviku jízdy na vnější i vnitřní hraně v obloucích. S výukou 

můžeme pokračovat v podobě jízdy na jedné noze s podřepy či poskoky. 
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3) Nácvik odrazu a skluzu: 

Po zvládnutí rovnováhy za pohybu je možno přejít k nácviku odrazu. Základním 

prvkem jsou výjezdy tzv. buřtíků a vlnovek. Jde o střídavé roznožování a 

přinožování, avšak s výrazným a slyšitelným odrazem, bez zvedání a snižování 

těžiště. 

Dalšími možnostmi nácviku správné techniky jsou různé formy odrazových cvičení 

(koloběžka), nácvik s využitím specifických pomůcek (hrazdička) a další. 

2.1.2.2  Jízda vzad 

Základní postoj u jízdy vzad je obdobný se základním postojem v jízdě vpřed. Pouze trup 

a hlava jsou o něco více narovnané, hůl hráč obvykle drží v jedné ruce, pohyb vychází 

z ramen, trupu a kyčlí (Perič, 2002). 

Dodává, že se odraz provádí vždy z vnitřní hrany brusle, střídavě pravá a levá noha 

opakovaným pokrčováním a napínáním nohy v kolenním kloubu a pohybem příslušného 

ramene a boku vzad. 

Průpravná cvičení pro nácvik jízdy vzad jsou obdobná jako u nácviku pro jízdu vpřed. Je 

však o něco náročnější, a tak se k ní přistupuje až po pochopení principů jízdy vpřed. 

2.1.2.3  Užité bruslení 

Zastavení 

Dle Vojty (2016) rozdělujeme dva základní druhy zastavení v jízdě vpřed a v jízdě vzad. 

Ty ještě dále rozdělujeme na: 

Zastavení v jízda vpřed 

➢ Jednostranným pluhem  

➢ Oboustranným pluhem  

➢ Smykem (vytočením) na obou bruslích 

➢ Zastavení na jedné brusli (vnitřní) 

➢ Zastavení na jedné brusli (vnější) 

Zastavení v jízdě vzad 

➢ Zastavení na obou bruslích – oboustranný pluh 

➢ Zastavení na jedné brusli – jednostranný pluh 

➢ Bočním smykem na obou bruslích 
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Tři fáze techniky dle Vojty (2016) 

➢ Nadlehčení 

➢ Vytočení 

➢ Snížení 

Starty 

Technika bruslařských startů je založena obdobně jako v jiných sportech na stejných 

biomechanických principech. Ve hře se uplatňují starty především při úniku, napadání, 

změnách směru a také při reakci na nově vzniklou situaci, nebo během snahy o zachycení 

pohybu soupeře (Pytlík, 2015).  

Dle Pytlíka (2015) starty můžeme rozdělit dle směru pohybu na: 

➢ Start vpřed 

➢ Start vzad 

➢ Start laterální 

Start z místa vpřed 

„Základní postoj je hlubší podřep, pokrčená kolena a předklon. Špičky bruslí jsou výrazně 

vytočeny ven. Těžiště se vychyluje dopředu a nastávající pád je vyrovnáván pomocí 

rychlých, kratších kroků. Úhel vytočení špiček je v prvních krocích na základě 

biomechanické analýzy v rozmezí 87º – 38º“ (Pavliš a Perič, 1998, str. 48). 

Start z místa vpřed stranou 

Základní postoj je užší stoj rozkročný, trup poněkud vzpřímenější. Pro názornost 

popíšeme start vlevo. Start je proveden tak, že dochází k odrazu z vnitřní hrany pravé 

(vnější) nohy do směru pohybu vlevo. Hmotnost těla se přenáší na levou vnitřní nohu, 

pravá ji překračuje. Odraz se provádí ze špičky vnější hrany levé brusle se současným 

natočením trupu čelně do směru pohybu (Pavliš a Perič, 1998). 

V rámci testovacích cvičení probandi užívali individuálně pouze víše zmíněné starty – 

vpřed a vpřed stranou. 
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Vyjíždění oblouků a překládání 

Vyjíždění oblouků 

Nejjednodušší způsob změny směru, který se u začátečníků nacvičuje, je vyjíždění 

oblouků. Tento způsob změny směru nahrazuje z počátku i zastavení (Pavliš a Perič, 

1998). „Tělo je nakloněno do středu oblouku a dopředu, vnitřní rameno je vytočeno 

dovnitř kruhu. Obě nohy jsou pokrčené, hmotnost spočívá převážně na vnitřní noze, která 

je předsunuta“ (Pytlík, 2015, str. 55).  

Vyjíždění oblouků bylo součástí agility testu č.2 – slalom. Ten byl užit na konci 

slalomové dráhy, kdy u probandů došlo k otočení směru jízdy o 180º. 

Překládání 

Pohyb vychází z kyčlí, pánev se pravidelně nadzvedává a klesá. Popíšeme překládání 

vlevo. Levé rameno tlačíme vzad, pravé vpřed, trup je nakloněn dovnitř kruhu. Vnější 

noha (pravá) se dotýká ledu vnitřní hranou a vnitřní noha (levá) je přiložena bruslí k ledu 

vnější hranou. Odraz je proveden celou vnitřní hranou pravé vnější brusle. Hmotnost těla 

je na levé vnitřní silně pokrčené noze. Brusle levé nohy je vnější hranou přiklopena k ledu 

a vyjíždí oblouk. Dochází k překřížení pravé nohy přes levou špičku, následuje odraz levé 

brusle vnější hranou do překřížení za pravou nohou (Pavliš a Perič, 1998). 

Překládání, jakožto nezbytně nutná dovednost ledních hokejistů, byla svými prvky užita 

při všech agility testech na ledové ploše. V nich docházelo převážně o překládání v jízdě 

vpřed. 

Obraty 

Obraty slouží ke změně směru a způsobu bruslení. Rozeznáváme dva základní typy 

obratů: z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad do jízdy vpřed (Pavliš a Perič, 1998). 

Jejich význam je především při přechodech z útočné do obranné hry (Perič, 2002). 

Provádějí se vlevo i vpravo, na jedné i obou bruslích. Při tom je důležité zachovat 

plynulost a současně by nemělo dojít ke snížení rychlosti jízdy. Po obratu následuje vyjetí 

se zrychlením. Obraty se vyznačují skutečností, že neměníme směr, ale měníme techniku 

bruslení. Hráč se otáčí o 180º (Pytlík, 2015). 
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Z hlediska techniky provedení rozlišujeme dle Periče (2002) dva základní typy obratů: 

➢ Trojkový obrat – na jedné, posléze na dvou nohách 

➢ Měsíčkový krok – obrat s přešlápnutím z nohy na nohu 

Provedení obou těchto obratů vychází podle Periče (2002) ze tří fází: 

➢ Nadlehčení – uvolnění hran bruslí z ledu, čímž může dojít k vlastnímu obratu 

➢ Obrat – přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad (nebo obráceně) 

➢ Snížení a zatížení – snížení těla (pokrčení kolen) dochází k zatížení hran bruslí a 

k možnosti dalšího odrazu 

Užití obratů v praktické části testování agility na ledové ploše došlo v testu č. 3, při 

kterém byl využit dle individuálních schopností trojkový i měsíčkový krok. Jednalo se 

jak o obraty z jízd vpřed do jízdy vzad, tak i o obraty z jízdy vzad do následné jízdy vpřed. 

Další bruslařské dovednosti 

Přechody 

Pro přechod je typická změna nejen techniky bruslení, ale i směru jízdy. Tento prvek je 

často využíván ve hře při přechodech z útoku do obrany a naopak. 

Dovednost přechodů souvisí v rámci testování agility na ledové ploše s dovedností 

obratů, viz výše kapitola obraty. Přechody tak v rámci testu č. 3 byly využívány 

a propojovány s obraty. 

2.1.3  Specifika bruslení 

Síla v dolních končetinách se u hráče v herní činnosti projevuje jak v dynamickém, tak i 

v statickém režimu. Silné, výbušné i rychle vybavené nohy, jsou základem bruslení. 

Výbušná síla se projevuje v odrazu a prvním kroku. Pevnost postoje na bruslích ovlivňuje 

maximální síla. Zjednodušeně se jedná o objem svalstva nohou. Hlavním návykem, který 

hráče rychlostně odlišuje je dynamický první krok, jehož fázi charakterizuje výbušnost. 

Zrychlení je v časté míře používané při startech. Jde-li o přímé přechody, snižují 

energetické ztráty vznikající zastavováním a starty. Jeden ze skrytých prvků, důležitých 

pro špičkového ledního hokejistu je tělesný střed. Velkou setrvačnou sílu působící 

v obloucích, změnách směrů, obratech a otočkách hráč překonává pevným tělesným 

středem, zvýšeným tlakem na podložku, popřípadě snížením těžiště (Bukač, 2011). 
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Podle Bukeča (2011) vysoká frekvence bruslařského kroku omezuje kličkování i herní 

čtení. Bruslení jednoho rytmu a jednoho cíle se proto nejvíce uplatňuje při dobruslování 

ztracených pozic a při krátkých sprintech bez kotouče. To potvrzuje i Pytlík (2015) a 

dodává, že je již dávno minulostí, kdy postačila „jen“ přímá jízda. Nespočet změn ve 

způsobech bruslení, jejich řetězení a neustálá reakce na aktuální situaci jsou dnes hlavní 

dominantou hokejového bruslení. Bukač (2011) hovoří ve své publikaci o užití jízdy 

vpřed hlavně v případě tréninku energetického systému. Pokračuje a říká, že obzvláště 

shromáždění mnoha dovedností v čase na malém a zhuštěném prostoru je náročné a 

vyžaduje trénink agility na ledě i mimo něj. Pytlík (2015) charakterizuje agility jako 

obratnost, kde jednou z velmi důležitých částí celého konceptu tréninku je spojování již 

naučených bruslařských prvků a spojování v řetězce, s cílem dokonalého propojení. 

Výsledkem by měl být plynulý pohyb zapadající do pohybu ve hře. Dle Bukače (2011) 

je hlavním rysem tréninku agility přechod do protipohybu, laterální únik, úhyby, 

výpady, obraty a otočky. Navazuje na to, že trénink bruslařských dovedností musí plně 

reflektovat celost herní činnosti.  

2.1.4  Vedení kotouče 

2.1.4.1  Periferní kontrola kotouče 

Pod pojmem periferní kontrola kotouče, rozumíme sledování kotouče bez toho, aby se 

hráč přímo na kotouč díval. Při vedení je kotouč mezi patkou a středem čepele. Hlava 

zvednuta, aby hráč mohl dobře sledovat spoluhráče i soupeře a zároveň viděl kotouč u 

své hole. Široké periferní vidění je u hráče ledního hokeje důležité. Opačné vidění 

centrální, kdy hráč upřeně sleduje kotouč, je chyba spíše začátečníků, kteří nemají 

dostatečný cit v rukou a musí kotouč plně sledovat očima, aby jim od hole neodskočil. 

Důležité je také pevné držení hole z důvodu vypíchnutí kotouče soupeřem. Při periferní 

kontrole kotouče tedy hráč sleduje hru a kotouč sleduje pouze nepřímo v dolní části úhlu 

svého vidění (Pavliš a Perič, 1998) 

2.1.4.2  Vedení kotouče driblinkem 

Driblink je základní a nejčastější způsob vedení kotouče. Hokejista uchopením hole 

oběma rukama posouvá střídavě kotouč z jedné strany na druhou. Kotouč se pohybuje 

před tělem hráče a měl by být přibližně uprostřed čepele hole. Pohyb vychází ze zápěstí. 

Práce zápěstí je důležitá, uvolněné zápěstí totiž umožňuje jemné natáčení čepele, a tím 

přiklopení kotouče holí z jedné strany na druhou. Rozlišujeme krátký driblink (kotouč se 
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pohybuje v šíři ramen) a dlouhý driblink (kdy pohyb má velké, často maximální rozpětí). 

Manipulace s kotoučem může být „po ruce“ – forhendem (levé držení hole – kotouč je na 

levé straně) nebo držení „přes ruku“ – bekhendem (levé držení hole – kotouč je vpravo) 

uvádí ve své práci Kašpar (2009).  

Hráč kontroluje kotouč periferním viděním a citem v rukou. Tuto dovednost je nutné 

s mladými hráči neustále procvičovat, aby získali určitý „cit“ pro kotouč, a přitom byli 

schopni měnit rytmus driblinku (Pavliš a Perič, 1998). 

2.1.4.3  Vedení kotouče od sebe k sobě 

Tento způsob vedení kotouče používají hráči před soupeřem, který se pohybuje před nimi 

(možnost stažení, obhození atd.) nebo jako klamný pohyb před střelbou či před 

přihrávkou. Je využívána nejen útočníky, ale také obránci. Kotouč se pohybuje paralelně 

vedle těla na forhendové straně a je střídavě oddalován a přisunován. Důležitý je pohyb 

zápěstí s neustálým přiklápěním čepele hole ke kotouči. Hráč se dívá před sebe, kotouč 

sleduje pouze periferním viděním (Pavliš a Perič, 1998). 

2.1.4.4  Vedení kotouče tažením 

„Tento způsob vedení kotouče používají hráči především při vyjíždění oblouků a při 

překládání. Je vhodné ho používat při objíždění soupeře pomocí dlouhé kličky při úniku 

kolem hrazení s navázáním změny směru“ (Pavliš a Perič, 1998, str.59). 

Dle Pavliše a Periče (1998) existují dvě provedení: 

➢ tažení forhendem 

➢ tažení bekhendem 

Kotouč je veden šikmo stranou, hůl drží hráč v obou či jedné ruce. Jestliže hráč drží hůl 

v jedné ruce, druhou (vnitřní blíže k soupeři) odmítá soupeře. K ochraně kotouče před 

vypíchnutím a proti úderu do hole se využívá vnitřní rameno a vnitřní noha, která je při 

vyjíždění oblouků mírně předsunuta. Důležité je vést kotouč, co možná nejdále od těla, 

to znesnadňuje soupeři vypíchnutí. Je-li tažení prováděno forhendem, pak horní ruka 

odmítá soupeře. Při tažení bekhendem držíme hůl horní rukou, spodní ruka odmítá 

soupeře. Čepel hole je ke kotouči značně přikloněna. Chybou bývá malé přiklopení 

kotouče čepelí hole, příliš vzpřímený postoj a vedení kotouče blízko u těla (Pavliš a Perič, 

1998). 
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2.1.4.5  Vedení kotouče tlačením 

Používají ho hráči především při rychlém startu do volného prostoru, neboť ochrana 

kotouče je velmi malá. Hůl se drží v jedné (horní) ruce s paží volně pokrčenou pro 

možnost dalšího ovládání kotouče. Čepel hole je přiklopena k ledu a kotouč je tlačen 

čepelí před tělem. Spodní ruka hůl pouští a je využita jako dopomoc pro vyvinutí 

maximální rychlosti. Jednou z častých chyb u začátečníků je, že mají hůl při tlačení 

kotouče příliš kolmo k ledu a kotouč je blízko u těla (Pavliš a Perič, 1998). 

2.1.4.6  Typy vedení kotouče, jejich výhody, nevýhody a vztah k agility 

Vedení kotouče tlačením se využívá při maximální rychlosti, jelikož hráč není nucen při 

jízdě s kotoučem manipulovat. Je však vhodný pouze na jízdu v přímém směru na rozdíl 

od ostatních typů vedení. V porovnání s tím, hráč při způsobu vedení kotouče tažením, 

může překládat a mírně při jízdě s kotoučem zatáčet. Díky tomu lze dosáhnout vysoké 

rychlosti. Oba způsoby, tažením i tlačením mají nevýhodu, že při náhlém objevení 

překážky (bránícího hráče), nelze rychle zareagovat, jako tomu je u vedení kotouče 

driblinkem, nebo při vedení od sebe k sobě. Vedení kotouče od sebe k sobě se užívá 

v blízkosti protihráče a soupeřova brankáře, jeho výhodou je rychlý přechod do kličky a 

snadné naznačení střely či přihrávky v jízdě. Nevýhodou je, že užití způsobu vedení 

kotouče od sebe k sobě a driblinku při vysoké rychlosti je značně komplikované. To 

způsobuje vzájemná složitější činnost rukou i nohou, na rozdíl od vedení kotouče 

tlačením. Vedení kotouče driblinkem má sice nevýhodu v tom, že nelze dosáhnout 

maximální rychlosti, ale díky neustálému pocitu kotouče na holi lze při bruslení snáze 

mít zvednutou hlavu, tím se dosahuje většího přehledu hry. Výhodou je i schopnost rychlé 

reakce na náhlou překážku. 

Metodika nácviku vedení kotouče dle Pavliše a Periče (1998) 

• krátký driblink na místě 

• krátký driblink v mírném pohybu v jízdě vpřed 

• dlouhý driblink na místě a v pohybu 

• střídání krátkého a dlouhého driblinku na znamení 

• nácvik periferního vidění 

• vedení kotouče ve slalomových drahách 

• vedení kotouče s obratnostními prvky 
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• nácvik dalších druhů vedení 

• kombinace všech druhů vedení kotouče v různých slalomových drahách 

s obratnostními prvky 

• vedení kotouče na malém prostoru a pod tlakem 

• déle je možnost využití specifických pomůcek na trénink techniky hole: 

o pass-master 

o one timer 

o Attack Triangle 

o Bos (balanční pomůcka) 

o Sweetheands 

V rámci prvků metodiky nácviku vedení kotouče uvedených výše, můžeme ve velké části 

vidět vzájemnou souvislost a spojitost s prvky užitými v testování, které se s dovedností 

vedení kotouče významně prolíná. Vedení kotouče je užito ve všech třech případech testů 

agility na ledové ploše. Hlavními prvky užití je krátký a dlouhý driblink, jeho následné 

střídání, vedení kotouče ve slalomových drahách, vedení kotouče s obratnostními prvky. 

U testu č.1 po obvodu kruhů je užito převážně vedení kotouče tažením.  

2.1.5  Dovednost s holí 

Dovednost s holí je důležitým prvkem užívaným v ledním hokeji. Vynechám-li herní 

myšlení s psychickými vlastnostmi jedince, které závisejí převážně na genetickém 

předpokladu a jejich ovlivnění tréninkem je malé, dovednost s holí je společně 

s bruslařskou dovedností základním prvkem objevujícím se v hokejovém utkání. 

Bruslařská dovednost je užívána v každé části utkání, zato dovednost s holí (rozumí se 

tím při manipulaci s kotoučem) je využívána pouze v době, má-li hráč kotouč v držení. 

Nepočítáme-li schopnost zvládnutí přihrávky, střelby, či dodržování hokejových 

pravidel, jsou tyto dvě dovednosti – bruslení a dovednost s holí, základními a 

nejčastějšími prvky užívanými v zápase. V rámci našeho testování jsou právě tyto 

dovednosti užity. 

Jestliže bruslení považujeme za nosný prostředek, tak hokejovou hůl můžeme považovat 

za pracovní nástroj a paže za exekutora dovedností s holí. Veškeré dovednosti s holí jsou 

pohybovou reakcí paží na podmět (soupeř, spoluhráči). Trvalým tréninkovým problémem 

je rychlost a jistota v provedení úkonů s holí. Předpoklad úspěšnosti je ve vhodnou chvíli 

účinně a rychle reagovat. Minimální odstup podmětu od reakce je významnou herní 
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schopností. Ukazatelem „rychlých rukou“ je čas potřebný k zahájení reakce a čas 

potřebný na průběh úkonu. Rozhodujícím kritériem dovedností s holí je účinnost reakce. 

Je zjevné, že reakce rychlých rukou jsou kondičně i herně specifické. Existují špatní 

bruslaři s vynikající dovedností s holí a naopak. Základní podstatou kličkování je rychlý 

přechod do protipohybu a náhlé změny. Rychlá přeměna chodu z jízdy vpřed do jízdy 

vzad, stranou a naopak, je podstatou veškerých manipulací s kotoučem. Rychlost rukou 

umožňuje trénink na bezprostředně totální nábor rychlých motorických jednotek. Tento 

efekt potvrzuje skutečnost, že mnoho hráčů s relativně slabými pažemi má rychlé ruce a 

skvělou hůl. Nácvik nesmí být stržen předčasným a náročným posilováním paží. Trénink 

vedení kotouče, kličkování a střelby vyžaduje regulovanou zrakovou kontrolu kotouče. 

Jednoduchý pohyb při vedení kotouče nevyžaduje téměř žádnou zrakovou kontrolu. 

Tréninkem rozvíjený cit hole na dotek kotouče je obvykle postačující (Bukač, 2011).  

Příklady z rozličných artistických exhibic dokumentují, že činnosti, při kterých je 

vyloučen kognitivní vliv, si vystačí s koncentrovanou zrakovou kontrolou, postřehem a 

rychlýma rukama či nohama. Samozřejmě vliv má i koordinace. V tomto smyslu se dá 

naučit zdánlivě i nemožné. Tato dovednost vyžaduje automatizaci. Cílená zraková 

kontrola kotouče silně omezuje čtení hry, tj. myšlení a rozhodování. Rychlostně náročné 

úkony s kotoučem zrakovou kontrolu letmými pohledy občas využívají. Nicméně tato 

kontrola nepřesahuje rozsah periferního vidění (Bukač, 2011). Periferní kontrola kotouče 

může při testování napomáhat snadnějšímu zvládnutí a vyhnutí se daným překážkám 

užitým v jednotlivých testech. To může být v rámci výsledného času výhodou. Periferní 

kontrola kotouče je však známkou vysoké úrovně vedení kotouče, dovednosti s holí, 

jednoduchého ovládání hole s kotoučem, či stickhandlingu, což jsou terminologicky 

podobné výrazy pro manipulaci hokejky s kotoučem. 

2.1.6  Klička 

Ve hře dochází k sloučení pohybu vedení kotouče a kličky v jeden komplexní pohyb, 

který slouží k objetí bránícího hráče a k získání prostorové a početní převahy. Základním 

prvkem kličky je vždy klamný pohyb před jejím provedením, obránce je nucen reagovat 

na první činnost útočníka a ten pak může lépe provést kličku. Tento pohyb je proveden 

buď pohybem ramen a trupu, bruslemi, holí nebo další činností (naznačení přihrávky či 

střely). Klička je východiskem pro další akci – zrychlení, přihrávku či střelbu (Kašpar, 

2009). 
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Klička po ruce je jednou ze základních individuálních dovedností každého hráče při 

obcházení soupeře. Dává příležitost okamžitě přihrávat, nebo vystřelit (Pavliš a Perič, 

1998). Touto kličkou je myšleno u hráče držící hůl vlevo (levá ruka je v uchopení hokejky 

dole) klička doleva po směru jízdy. 

Nácvik a zdokonalení kličky přes ruku je nutné provádět současně s kličkou po ruce. 

Technika provedení je stejná jako v případě kličky po ruce. Rozdíl spočívá v tom, že celý 

pohyb je prováděn na opačnou stranu. 

Kličku stranou používají hráči v situaci, kdy je vhodnější užít obětí soupeře po straně. 

Uvolňující hráč střídá krátký a dlouhý driblink, těsně před bránícím hráčem provede 

rychlé a prudké stažení kotouče do strany (po ruce, nebo přes ruku). Svým postavením 

zabraňuje soupeři jeho vypíchnutí hole a pokračuje kolem soupeře (Pavliš a Perič, 1998). 

Využití dovedností kličky v rámci našeho testování bylo v malé míře potřeba. V testu A, 

jehož cílem bylo objíždění kloboučků do osmičky na místě pomocí hokejové hole 

s kotoučem. Šlo zde o využití principů a prvků stažení či kličky přes ruku a po ruce. U 

testu č.2, kde byla užita slalomová dráha docházelo ke kličce po ruce a přes ruku, to však 

zejména při náhlém ujetí kotouče a následném rychlém zareagování kličkou. Jinak test 

č.2 souvisí spíše s vedením kotouče. 

2.1.7  Koordinace pohybu paží a rukou 

Síla dolních končetin je důležitá pro rychlost, mobilitu a stabilitu. Koordinace, rychlá a 

výbušná síla paží a nohou realizuje dovednost s holí. Koordinaci rozdílnosti rychlosti paží 

a nohou komplikuje klikaté bruslení, udržení rovnováhy a nepředvídatelnost pohybových 

změn. Bruslením vzniklou setrvačnou energii kontrolují silné nohy a zpevněný tělesný 

střed. Pevný tělesný střed je jakousi převodovkou, přenášející hnací sílu a kinetické 

účinky bruslení z pohybů nohou do pohybů paží a opačně. Slučování dovedností 

zvýrazňuje koordinace a elastická energie svalstva. Ukazatelem elastické energie svalstva 

je výbušné zrychlení při zahájení pohybu (Bukač, 2011). 

Hlavními tělesnými segmenty herní činnosti jsou dynamické a dostatečně silné nohy s 

rychlými pažemi. Provázanost bruslení s dovedností manipulace s holí je nepochybná. 

V akci obě dovednosti probíhají zpravidla společně. Tvoří výkonný celek. Vzájemnou 

podřízenost určuje situační priorita. Koordinace tak většinou pohybům nohou a paží 

přiděluje rozdílné tempo. Frekvenčně rychlé nohy (starty, úniky, atd.) omezují rozsah 

pohybu paží. Obráceně je to frekvence paží (kličkování, střelba a veškerá práce s holí), 



 

30 

 

která brzdí frekvenci nohou. Zmíněné dvě dovednosti se ve své podřízenosti stále 

doplňují (Bukač, 2011).  

2.2  Věkové a vývojové zákonitosti 

V každém sportovním odvětví je třeba přizpůsobit strukturu i metodiku tréninku 

vývojovým zákonitostem dítěte. Každý dobrý trenér by měl brát v potaz tyto zákonitosti: 

vědět o senzitivním období jednotlivých schopností a znát problematiku kalendářního a 

biologického věku.  

Při práci s dětmi je velmi důležité uvědomit si, že děti nejsou malí dospělí. Děti mají nejen 

menší tělesnou výšku, ale mají i jinou stavbu těla, odlišně fungující orgány, jinak myslí a 

chápou věci nebo také mají jiné sociální vazby. Každý jedinec se navíc vyvíjí odlišně a 

nerovnoměrně. Je tedy důležité přistupovat ke každé věkové skupině odlišným způsobem, 

především znát a uplatňovat vývojové zákonitosti, které odpovídají jednotlivým věkovým 

obdobím. Tato věková období se od sebe liší v několika oblastech jako je například 

tělesný, pohybový, psychický a sociální vývoj. My se zde níže budeme zabývat pouze 

oblastí související převážně s naším cílem testování, tou je tělesný a pohybový vývoj. Je 

potřeba přistupovat k tréninku dětí jinak než k tréninku dospělých (Perič, 2012).  

Hlavní úkoly sportovní přípravy dle Periče, (2008) 

➢ nepoškodit dítě – zdravý rozvoj dítěte 

o fyzická i psychická stránka 

➢ vytvořit dobrý vztah ke sportu 

o radost, prožitek, emocionalita, spontánnost 

➢ naučit základy sportu = „řemeslo“  

o vytvoření předpokladů pro pozdější výkon 

Perič (2012) uvádí, že dětství a adolescence jsou charakteristické významnými změnami 

ve všech hlavních oblastech, které vytvářejí bytost. Z hlediska sportovního tréninku patří 

mezi zásadní změny:  

➢ intenzivní růst – děti v tomto období vyrostou až o 50 i více centimetrů a zvýší 

svou hmotnost o více než 30 kilogramů 

➢ vývoj a dozrávání různých orgánů těla – orgány nejen rostou, ale mění i svoji 

funkčnost a úlohu 
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➢ psychický a sociální vývoj – dětem se mění chápání a vnímání nejen okolního 

světa, ale i jejich pozice v něm, formuje se vztah ke společnosti a lidem kolem 

nich 

➢ pohybový rozvoj – výkonnost se přirozeně zvyšuje bez ohledu na to, jestli dítě 

sportuje nebo ne  

Perič (2012) ve své publikaci uvádí dětský věk mezi 6-15 roky. Toto věkové rozpětí ještě 

rozděluje do dvou menších období, odlišných z hlediska tělesného, psychického, 

motorického, aj. vývoje: na mladší školní věk (6-10 let) a starší školní věk (11-15 let). 

Periodizací nejen dětského věku se zabýval i Příhoda (1963), jehož rozdělení však bylo 

členěno převážně z hlediska psychického vývoje. Naši probandi zde dle Příhody (1963) 

spadají do období druhého dětství, které se nazývá prepubuscence Pro toto období je 

charakteristický motorický vývoj s vysokou docilitou. Bompa a Haff (2009) uvádějí, že 

děti ve věku od 6 do 10 let se nacházejí v zahajovací fázi vývoje, kde by měly používat 

cvičení především nízké intenzity. Během tohoto vývojového období dochází k 

intenzivním změnám uvnitř organismu, zejména biologickým, psychickým a sociálním. 

Dle rozdělení Periče (2012) je pro období našich probandů charakteristické období 

mladšího školního věku. Skládají se z ročníků 2007 a 2008. Věkové období testovaných 

jedinců je 9-3 až 11-0 (rok-měsíc). To znamená, že nejstarší testovaný dosáhl v době testu 

čerstvě 11 let, nejmladší 9 let a 3 měsíců.  

2.2.1  Biologický věk 

Biologický věk je dán stupněm vývoje organismu dítěte. Dle Periče (2008) má každý 

jedinec své individuální tempo biologického vývoje. To vychází z genetických 

předpokladů, produkce hormonů nebo různých vlivů prostředí (výživa, nemoci). Tento 

věk je určen pomocí stupně vývoje určitých segmentů a částí lidského organismu. 

Biologický věk se může lišit až o dva roky s věkem kalendářním. Trenéři a pedagogové 

TV by tuto problematiku měli znát a brát v potaz, a to z důvodu navázání na úzké 

propojení se senzitivním obdobím. V extrémní situaci totiž jeden 10letý chlapec může být 

biologicky retardovaný ve svém vývoji až o 2 roky a dosahovat biologického věku 8 let. 

Druhý 10letý chlapec ve stejném týmu je však o dva roky v biologickém věku 

akcelerovaný, a tak jeho vývoj odpovídá 12letému chlapci. To znamená, že 2 stejně staří 

jedinci mezi sebou mohou mít rozdíl až 4 let. Perič (2008) poukazuje na ještě extrémnější 

příklad děvčat, kde může být rozdíl biologického věku až o 7-8 let. To ukazuje na 
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problematiku skupinového tréninku, který je dneska ve většině případů po celé České 

republice užíván. 

Rozpoznání biologického věku dle Periče (2008) 

➢ porovnání výšky a hmotnosti – aktuální výška s hmotností se porovná 

s normalizovanými vývojovými křivkami 

➢ kostní věk – stupeň osifikace kostí, rentgenové snímky zápěstních a záprstních 

kůstek ruky 

➢ zubní věk – prořezávání druhých zubů, speciální škála na stanovení stupně 

prořezávání 

➢ pohlavní věk – rozvoj sekundárních pohlavních znaků, speciální škála určující 

stupeň rozvoje 

2.2.2  Mladší školní věk 

Do mladšího školního věku, spadá věková kategorie od 6.-7. roku s přechodem ke 

staršímu školnímu věku kolem 11. roku (Perič, 2002). Mladší školní věk je všeobecně 

šťastné období mládí. Děti projevují elán, mají o vše zájem a jsou velmi dobře 

ovladatelné. Z pohledu trenéra tak stačí málo, aby děti nadchl pro činnost. Pohyb působí 

dětem radost, základem jejich činnosti je hra (Pavliš, 2000). Čelikovský (1977) uvádí, že 

kostra v době od šesti do jedenácti let není zcela vyvinuta. Zakřiveniny páteře nejsou 

trvalého charakteru. Proto v této době musíme návyku správného držení těla věnovat 

velkou pozornost. Perič (2012) uvádí, že v průběhu tohoto relativně dlouhého období 

dochází k intenzivním biologicko-psycho-sociálním změnám. Podle Periče (2008) v 

tomto období přibývá mnoho nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Stejný 

názor má i Pavliš (2010), který ještě uvádí, že děti nemají ustálené vlastnosti osobnosti, 

jsou impulsivní a přecházejí velmi rychle z radosti do smutku a naopak. Pavliš a Perič 

(1998) se shodují ve své publikaci k důležitosti věnování se správného držení těla dětí, 

jelikož se lední hokej v tomto směru projevuje negativně. 

2.2.2.1  Tělesný vývoj v mladším školním věku 

Z hlediska tělesného vývoje hovoříme podle Jansy, Dovalila a kol. (2009) o rovnoměrném 

nárůstu jak výšky, tak i hmotnosti. Pavliš a kol. (2000) ve své publikaci píší, že dítě 

vyroste pravidelně o 6-8 cm ročně. Malá a Klementa (1985) k tomu dodávají, že se ročně 

hmotnost zvýší okolo 2,5 kg. Perič (2008) tvrdí, že se kosti osifikují rychlým tempem a 

ustaluje se osifikace páteře. To potvrzuje i Linc a Havlíčková (1989). Oproti tomu Dovalil 
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(2002) uvádí, že kostra není zdaleka vyvinutá a zakřivení páteře není ustáleno. Podle 

Pavliše (2000) je růst mozku ukončen už před nástupem tohoto období, ale nervové 

struktury, převážně v mozkové kůře, stále dozrávají. Naopak Barešová (2014) ve své 

práci tvrdí, že mozek stále roste a zpomaluje se až ve věku okolo 10 let. Vlivem vysoké 

plasticity nervového systému a dobré schopnosti rychle střídat podráždění a útlum 

nervových center se již v dětském věku vytvářejí dobré podmínky pro stimulaci 

koordinačních a rychlostních schopností (Perič, 2008). Perič (2002) ve své publikaci 

upozorňuje, že dětské tělo poměrně pravidelně roste, nedochází k žádným větším 

výkyvům, co se výšky či proporcí končetin týče, a také vnitřní orgány jsou již na poměrně 

dobrém stupni vývoje. Nedokončená osifikace kostí se může při nadměrném 

jednostranném zatížení negativně projevit, a to především na páteři a velkých kloubech. 

Srdce je na dostatečné úrovni a může zajistit vysoký průtok krve, který si trénink žádá. 

2.2.2.2  Pohybový vývoj v mladším školním věku 

Dovalil (1998) uvádí toto období jako nejpříznivější pro motorický vývoj a motorické 

učení. Měli bychom ho zařazovat do přípravy pohybové hry a respektovat všestrannost 

ve sportovní přípravě. Dovalil (2009) tvrdí, že v tomto věku bychom se měli věnovat 

převážně rozvoji koordinačních schopností, ale dobré předpoklady jsou i pro pohyblivost 

a rychlostní schopnosti. Čelikovský (1977) uvádí, že kvůli nedokončenému zakřivení 

páteře je třeba věnovat velkou pozornost výchově správného držení těla. Podle Periče 

(2008) jsou nové pohybové dovednosti rychle zvládány, na druhou stranu jsou při 

nedostatečném opakování rychle zapomínány. Toto období je také nazýváno „zlatým 

věkem motoriky“. Charakteristikou tohoto období je rychlé učení novým pohybům. Je 

důležité, aby ukázka byla provedena technicky správně, abychom zamezili přenosu chyb 

do motorického vzorce dětí. Perič (2008) poukazuje na formu s využitím učení 

nápodobou (tzv. imitační učení).  Perič (2008) tvrdí, že charakteristickými znaky pro 

dětskou motoriku je neúspornost pohybu, která se objevuje u dospělých. Dynamika 

nervových dějů se dále rozvíjí, převažující jsou však ještě procesy podráždění nad 

procesy útlumu.  
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2.3  Senzitivní období 

Senzitivní období je určitá doba v rozvoji a růstu dítěte, kdy je dítě díky vývojovým 

zákonitostem schopno dosáhnout efektivnější trénovanosti v určitém období, které je 

v dnešní době odborníky zjištěno.  

Dovalil (2008) definuje senzitivní období jako úseky ve vývoji jedince, v nichž existují 

více než dobré předpoklady pro stimulaci a rozvoj pohybových schopností lepší než 

v jakémkoli jiném věku. Perič a kol. (2012) definuje senzitivní období jako vývojové 

časové etapy, které jsou zvláště vhodné pro trénink určitých sportovních aktivit spojených 

s rozvojem pohybových schopností a dovedností. Právě v těchto vývojových etapách 

dochází k nejvyššímu přírůstku rozvoje dané schopnosti. Každá schopnost má jiné 

optimální vývojové období. Nevyužitím těchto období může trenér způsobit zpomalený 

nebo nekvalitní vývoj. Musíme si ale také dávat pozor na reálný stupeň vývoje každého 

dítěte, biologický věk. Ten se oproti tomu kalendářnímu může měnit. Z hlediska 

senzitivních období mají v mladším školním věku vysokou efektivitu tréninku především 

rychlostní a koordinační schopnosti a  kloubní pohyblivost, kdy dochází podle Periče a 

kol. (2012) k nejintenzivnějšímu rozvoji aktivní pohyblivosti mezi 9. a 13. rokem. 

2.3.1  Koordinační schopnosti 

Perič (2008) uvádí jako nejvhodnější období pro rozvoj koordinačních schopností věk 

mezi 8. až 10. rokem. Dovalil (2008) zmiňuje, že s tréninkem koordinace je vhodné začít 

již v 6-8 letech. Nejlepší podmínky jsou do začátku puberty, kdy se naopak koordinace 

zhoršuje. Dle dostupné literatury je tedy vhodné koordinační cvičení zařazovat již v 

raném věku a klást důraz na období mezi 8. a 10. rokem života. Základní schopnosti, na 

které bychom se měli během pohybového programu dětí v mladším školním věku podle 

Pavliše a kol. (2000) a Periče a kol. (2012) zaměřit, jsou schopnosti koordinační a 

rychlostní. Efektivita rozvoje koordinačních schopností je spojena s vývojem centrální 

nervové soustavy. Její vysoká plasticita, schopnost střídání vzruchů a útlumů a činnost 

analyzátorů považujeme za základní předpoklady pro efektivní rozvoj koordinace. Proto 

je nesmírně důležité, aby děti ve zmíněném období dostávaly přiměřené tréninkové 

stimuly. 
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Tabulka 1: Senzitivní období pro rozvoj koordinačních schopností dle Periče a kol. 

(2012) 

 

Pozn.: Vymezení efektivity tréninku jednotlivých koordinačních schopností, které uvádí Perič a kol. (2012) 

Tabulka 1 nám ukazuje ideální období pro rozvoj určitého typu koordinace. Z tabulky lze 

vyčíst, že periodizace stimulace koordinace spadá přibližně do období od 6 do 13 let. 

Základní koordinaci pohybů je dobré efektivně trénovat už před 7. rokem. Kombinace 

pohybů má hlavní ohnisko trénovanosti kolem 8. až 10. roku života. Komplikovanou 

motoriku lze ve vysoké míře efektivně rozvíjet ve věku od 10 do 13 let. Rovnováha, 

reakce a přesnost pohybů ukazuje velkou efektivitu v době mezi 10-13 roky, rovnováha 

však sahá i níže, pod 7. rok života. 

2.3.2  Rychlostní schopnosti 

V období mladšího školního věku nesmíme zapomenout na druhou důležitou schopnost, 

která má svoji dominanci rozvoje spjatou s již zmiňovaným „zlatým věkem motoriky“. 

Je jím schopnost rychlostní. Perič a kol. (2012) píší o tom, že je dobré stimulovat 

rychlostní schopnosti co možná nejdříve. Toto tvrzení koresponduje s vývojem centrální 

nervové soustavy. Hlavním požadavkem pro rozvoj rychlosti je totiž rychlost střídání 

vzruchů a útlumů. To nám právě nervová soustava a také komplex nervosvalových vláken 

v tomto věku umožňuje. 
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Tabulka 2: Senzitivní období pro rozvoj rychlostních schopností dle Periče a kol. 

(2012) 

 

Pozn.: Vymezení efektivity tréninku jednotlivých rychlostních schopností, které uvádí Perič a kol. (2012) 

Tabulka 2 nám zobrazuje období, kdy bychom se měli zaměřit na rozvoj rychlostních 

schopností. Toto období můžeme zařadit mezi 7. a 18. rok života. Naším hlavním úkolem 

v mladším školním věku je rozvoj frekvence pohybů a také rychlost reakce. Frekvence 

pohybů sahá svojí střední intenzitou už do období kolem 7. roku. Hlavní fáze nastává 

v období od 10 do 13 let. Senzitivní období akční rychlosti je oproti frekvenční rychlosti 

posunuté a nastává okolo 10. roku života. Lze ji rozvíjet i kolem „zlatého věku motoriky“, 

avšak hlavní efektivitu má od 13. roku. 

2.3.3  Silové schopnosti 

V této části je důležité také zmínit, a to zejména z důvodu vyjasnění otázek, které jsou 

sice otázkami jednoduchými, avšak odpověď je třeba hledat hlouběji, kdy může dítě začít 

posilovat? Tato problematika je v mé práci zmíněna hlavně proto, že mladší školní věk je 

obdobím, kdy se touto problematikou musíme určitě zabývat. 

Jak jsme již výše zmínili, hlavním důvodem této problematiky je růst dítěte. Ten probíhá 

do období kolem 18. roku, u žen doznívá o něco dříve (Mala a Klementa, 1985). Hlavním 

problém silového tréninku dětí je nedokončená osifikace kostí, která nastává v pozdějším 

věku. To může vést k ohnutí kosti, která může osifikovat deformovaná. 

Krégl, (2011) ve své diplomové práci upozorňuje na problematiku silových schopností u 

dětí a uvádí, že nevhodné vedení silového tréninku malých dětí a chybná aplikace cvičení 

může zapříčinit vážné poruchy hybného systém, což může mít za následek růstové 
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poruchy, bolesti přetěžovaných kloubů a poškození svalového aparátu. Při posilování v 

mladším věku jsme povinní víc než kdy jindy přihlížet k věkovým a růstovým 

zvláštnostem vyvíjejícího se organismu. Nesprávným či chybným vedením tréninku 

můžeme daného jedince negativně ovlivnit na celý život, čemuž se chceme přirozeně 

vyvarovat. Důležitý je všestranný rozvoj. Měli bychom se zpočátku zaměřit na silový 

rozvoj jakousi přirozenou cestou. Klademe důraz na přirozený rozvoj svalových 

schopností, neboť síla v dětském věku není hlavním determinantem pro kvalitní výkon.  

Rozvoj síly (do 10 let) Perič, (2008) 

Velké svalové partie  

➢ přirozené posilování: 

o šplh – na laně, na tyči, na stromy 

o lezení – na žebřinách, prolézačkách, provazových drahách 

o ručkování – na bradlech, na hrazdě 

o různé visy a jednoduché cviky – na hrazdě, kruhách 

o cvičení v přírodě – přenášení a házení polen, větších kamenů 

➢ různé formy úpolových cvičení: 

o přetahování, přetlačování – kohoutí zápasy, psí zápasy 

o zápasy dvojic v různých polohách – ve stoji, v kleče, v sedě 

o úpolové hry – rugby apod. 

➢ cvičení s nářadím či náčiním:  

o plné míče (1 kg) – kutálení, přenášení, odhazování  

o cvičení se švihadly – různé formy přeskoků 

Rozvoj síly (10-12 let) (Perič, 2008) 

➢ základem pohybové hry – množství různých skoků, hodů, vrhů apod.  

➢ zařazovat cviky, které využívají hmotnost vlastního těla:  

o kliky, dřepy, sklapovačky  

o cvičení na nářadí – kliky na bradlech, shyby  

o šplh bez přírazu, ručkování pouze rukama apod.  

o cviky ve dvojicích  

➢ poměrně vhodnou metodou jsou tzv. „silové vstupy“ 

➢ učit děti základům techniky silových cvičení  
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➢ při cvičeních – fixovaná páteř (aby nedocházelo k jejímu stlačování) - s 

oporem o stěnu, v lehu na zádech atd. 

➢ dýchání, nezadržovat při cvičení dech, pravidelně dýchat – „do síly“ je výdech 

a při uvolnění nádech. 

2.4  Motorika 

Motorika je souhrnné označení pro pohyb. Představuje souhrn lidských pohybových 

předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti. Motorická 

činnost je pak cílevědomý a systematický proces řízený centrální nervovou soustavou 

uskutečňovaný v interakci mezi člověkem a okolím za pomoci pohybové soustavy 

(Trojan aj.,2005). 

Typické znaky lidské motoriky 

➢ vzpřímené držení těla a chůze 

➢ odlišná hybnost dolních a horních končetin 

➢ precizní uchopování předmětů 

➢ lateralita 

2.4.1  Hrubá motorika 

Hrubé motorické dovednosti jsou definovány jako motorické dovednosti, které zapojují 

velké, silové svaly trupu, paží a nohou. Používají se pro vykonání pohybových úkolů, 

jako je např. házení či chytání míče, skok, běh či kopání do míče. Vývoj hrubé motoriky 

často zahrnuje pohybové schopnosti (síla, rychlost, vytrvalost), které se používají při 

přesunu těla z jednoho místa na jiné místo a při házení a chytání předmětů, hlavně míče 

(Ulrich, 2000). Do komplexu hrubé motoriky patří vše, co souvisí s obratností a pohybem, 

tj. chůze, běhání, různé druhy skákání, kopání do míče, házení míče jednou rukou i 

oběma, chytání míče atd. (Budíková, 2004). Neupevní-li si dítě koordinované pohybové 

návyky v oblasti hrubé motoriky v rané fázi svého vývoje, v pozdějších letech pro ně 

bude zvládnutí těchto dovedností obtížnější (Michalová, 2007). 

2.4.1.1  Test vývoje hrubé motoriky (TGMD-2) 

Test vývoje hrubé motoriky – 2. vydání se skládá ze dvou subtestů (lokomoční a 

manipulativní), které hodnotí motorické dovednosti rozvíjené v období předškolního a 

mladšího školního věku. Test měří 12 hrubých motorických dovedností (6 lokomočních 

a 6 manipulativních). Lokomoční dovednosti užité v testu zahrnují běh, cval popředu, 
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poskakování, přeskok, skok snožmo a cval stranou. Manipulační dovednosti použité 

v testu jsou úder do statického míčku, driblování na místě, chytání, kopání, hod vrchem 

a koulení míče spodem. Dítě provede každou dovednost dvakrát a dle kritérií následně 

obdrží vždy skóre 1 nebo 0 (Wiart & Darrah 2001). Testová baterie je zaměřena na 

motorické dovednosti, které se děti obvykle učí v tělesné výchově ve věku od 3 do 10 let 

(Ulrich, 2000). Normativní vzorek se skládal z dat 909 dětí ve věku od 3 do 10 let, ze 

všech území USA (Wiart & Darrah 2001). 

Použití TGMD-2 dle Ulrich (2000): 

➢ k identifikaci dětí, které významně zaostávají za svými vrstevníky v rozvoji 

hrubých motorických dovedností 

➢ k plánování výukového programu pro rozvoj hrubých motorických dovedností 

➢ k hodnocení individuálního pokroku v rozvoji hrubých motorických dovedností 

➢ k hodnocení úspěšnosti programu pro vývoj hrubých motorických dovedností 

➢ jako nástroj pro měření při provádění výzkumu v oblasti vývoje hrubé motoriky 

2.4.2  Motorické schopnosti 

Motorická schopnost může být obecně vymezena jako soubor předpokladů úspěšné 

pohybové činnosti. Přesněji vyjádřeno jde o souhrn či komplex vnitřních integrovaných 

předpokladů organismu. Jde vždy o sjednocení biologických (funkčních, 

morfologických, psychických aj.) systémů, které spolupracují při provádění určité 

pohybové činnosti (Hájek, 2001). V organismu člověka jsou vnitřní biologické vlastnosti 

zpravidla funkcemi jednotlivých orgánů, vlastnostmi jednotlivých tkání a jsou vždy na 

různém stupni aktivity přítomny (Čelikovský aj., 1990). Základem rozvoje motorických 

schopností jsou dědičně ovlivněné předpoklady, které ovlivňují jejich přirozenou úroveň, 

kvalitu i kvantitu jejich rozvoje (Bursová, Rubáš, 2003). 

2.4.3  Motorické učení 

Motorické učení je déletrvající změna v úrovni pohybové dovednosti, která je měřitelná 

retencí (pamětí) a získaná během časové periody. Výsledkem motorického učení jsou 

sportovní dovednosti, případně pohybové návyky a vědomosti. Sportovní dovednosti se 

vnitřně klasifikují na hrubé a jemné, podle účasti velkých a malých svalových skupin i 

podle citlivosti a přesnosti jejich provedení. Dále na uzavřené (u relativně stabilních 

aktivit, málo proměnlivých pod vlivem vnějšího prostředí, např. u sportovní gymnastiky, 

cyklických pohybů v konstantním prostředí) a otevřené, kde naopak vlivy vnějšího 
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prostředí jsou velmi proměnlivé (např. sportovní hry, lední hokej). Sportovní činnosti 

však obvykle zahrnují jak hrubé, tak i jemné pohybové dovednosti, stejně jako dovednosti 

otevřené i uzavřené (Pavliš, Perič, 1995). Motorické učení je déletrvající změna v 

pohybovém chování, která je získána jako výsledek praxe nebo zkušenosti a je měřitelná 

pamětním chováním (Cratty 1973, Oxedine 1984). Motorické učení chápeme v nejširším 

slova smyslu jako proces, jehož výsledkem jsou především změny v úrovni pohybových 

činností (návyků, zručností, schopností), vědomostech a s nimi související změny 

osobnosti v oblasti biologické, psychické a sociální (Belej, 1984). 

Podle existujících poznatků, o které lze sportovní trénink opřít, probíhá motorické učení 

v posloupnosti určitých časových úseků, fází. Ty lze možno interpretovat dle 

Rychteckého (1984) ve 4 fázích: 

1) generalizace 

2) diferenciace 

3) automatizace 

4) variabilní tvořivost 

První fáze motorického učení je charakteristická seznámením trénovaného s pohybovou 

dovedností a prvními pokusy o její praktické provedení. Pro druhou fázi motorického 

učení je hlavní bod nácviku opakování sportovní dovednosti s mechanismem zpevňování 

pohybu. Třetí fáze motorického učení je charakterizována zdokonalováním získaných 

sportovní dovedností, pohyby se automatizují, probíhají mimo kontrolu vědomí, jsou 

přesné, koordinované, plynulé a rytmické i ve složitých podmínkách soutěže. Čtvrtá fáze 

motorického učení je typická pouze pro výkonností a vrcholový sport. Mnozí autoři 

Oxendine (1984), Schnabel (1987) charakterizují proces učení pouze třemi fázemi. 

Předpokládají, že třetí fáze je otevřeným systémem nikdy neukončeného učení. Toto 

tvrzení však nepotvrzují autoři Dovalil a Perič (2010), ani Rychtecký (1984). 

V ledním hokeji je nejprve třeba při učení složitější dovednosti v jízdě, dostat hráče do 

stavu, kdy je užité bruslení ve fázi automatizace, a to z důvodu, že není možné 

plnohodnotně provádět složitější dovednost, ve které je užité bruslení základní 

podmínkou. Například manipulace s kotoučem v jízdě, složitější agility s kotoučem, 

střelba v jízdě atd. Fáze automatizace zapříčiní, že se dítě při nácviku nové dovednosti 

v jízdě příliš nesoustředí na bruslení a provádí ho technicky správně. Díky tomu se věnuje 

celému komplexu složitější dovednosti – střelba v jízdě, vedení kotouče driblinkem 
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v jízdě aj. Jestliže se dítě do fáze automatizace v naučení užitého bruslení nedostane, bude 

probíhající složitější dovednost (pro příklad uvedeme vedení kotouče driblinkem) 

naučeno chybně. Hráč při jízdě nebude zvládat přenášení těžiště z nohy na nohu a tím 

bude provádět driblink nesprávně celým tělem. Jedinec se tak nebude zaměřovat jen na 

vedení kotouče, ale i na užité bruslení, které by v tu chvíli už měl mít zautomatizované. 

To koresponduje s výroky například Pavliše a Periče (1998) kteří tvrdí, že učení 

dovednosti bruslení by mělo být obsaženo jako hlavní cíl v začátcích cíleného tréninku. 

Z důvodu, že je bruslení základní lokomocí ledního hokeje, na které se postupem času 

nabalují další specifické složitější dovednosti. 
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3  Metodologická část 

3.1  Cíle práce 

Hlavním cílem práce je stanovit, na základě aplikovaných testů, vzájemnou souvislost 

mezi jednoduchým ovládáním hole a kotouče k úrovní agility bruslení s kotoučem. Zjistit, 

zda u jedinců s vyšší úrovní dovednosti manipulace s kotoučem vzniká menší rozdíl mezi 

rychlostí bruslení bez kotouče v porovnání s rychlostí bruslení s kotoučem. Stanovením 

vzájemné korelace pomocí Spearmanova korelačního koeficientu zjistíme míru závislosti 

mezi těmito jevy u jedinců v mladším školním věku. 

3.2  Úkoly práce 

➢ nastudovat a shromáždit literaturu, odpovídající zvolenému tématu 

➢ vyhotovit seznam sledovaných osob s důrazem na výběr věkové kategorie 

s dostatečným počtem probandů 

➢ vybrat a realizovat vhodný test úrovně jednoduché manipulace hole s kotoučem a 

způsobů agility testů na ledové ploše 

➢ pomocí testu vývoje hrubé motoriky TGMD-2 zjistit úroveň hrubé motoriky 

testovaných 

➢ získat podpisy všech probandů a zákonných zástupců, zajistit souhlas Etické 

komise UK FTVS pro testování 

➢ zpracovat výsledky manipulace s kotoučem, agility testů na ledová ploše a testu 

vývoje hrubé motoriky 

➢ přenést získané výsledky do tréninkové praxe 

3.3  Hypotéza 

Předpokládáme, že úroveň základního ovládání hole a kotouče bude mít vztah ke 

komplexnímu testu agility. U jedinců s vyšší úrovní jednoduchého ovládání hole a 

kotouče předpokládáme rozdíl mezi časem jízdy bez kotouče a s kotoučem v jednotlivých 

testech agility nižší, než u jedinců s menším úspěchem v testu jednoduchého ovládání 

hole s kotoučem a naopak. To by mělo být způsobeno lepší/horší ovladatelností a 

usnadněním/znesnadněním práce s kotoučem při jízdě v testu agility na ledové ploše. 
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3.4  Charakteristika vybraného souboru 

Soubor je složen ze sedmnácti hráčů narozených v roce 2007 a 2008, kteří působí 

v hokejovém klubu HC Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o tým hrající krajskou soutěž ve 

východních Čechách. Četnost tréninkových dávek je 3x týdně 1 hodina ledu. O víkendu 

hráči sehrávají minimálně v jednom dni zápasové utkání. Kvalita tréninkových jednotek 

je pod vedením trenérů ČSLH.  

3.5  Metodika práce 

Prvním krokem k provedení výzkumu bylo shromáždit danou skupinu probandů. Tím že 

se na přípravě hráčů těchto ročníků podílím a znám je, bylo pro charakteristiku výběru 

výhodou. Do výzkumu byli zapojeni všichni hráči dané věkové kategorii 2008 

s doplněním o hráče ročníku 2007. 

Druhým krokem byla realizace specifických testů agility na ledové ploše. Ta zahrnovala 

test A – úroveň jednoduchého ovládání hole s kotoučem, hráč stojící na místě se snaží za 

dobu 20s zaznamenat co nejvíce objetí kloboučků osmičkou vlevo i vpravo. Dále 

následovaly 3 agility testy na ledové ploše. Ty byly rozděleny do tří kategorií. 

Koordinačně méně náročný s důrazem na vyšší rychlost – test č. 1 po obvodu kruhů viz 

níže obrázek č.1. Koordinačně středně náročný test č. 2 – Slalom viz obrázek č.2 a 

nejnáročnější test na koordinaci a práci s kotoučem – test č. 3 jízda v kruhu viz obrázek 

č.3. U všech testů mají probandi 2 pokusy na absolvování testu. 

Obrázek 1: Schématický nákres testu č.1 po obvodu kruhů 

 

Pozn.: Obrázek znázorňuje test č.1 po obvodu kruhů ( Henriksson, Vescovi, Fjellman-Wiklund, Gilenstam, 

2016) 
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Obrázek 2: Schématický nákres testu č.2 slalom 

 

Pozn.: Test č. 2 slalomová dráha (IIHF) 

 

Obrázek 3: Schématický nákres testu č.3 jízda v kruhu 

 

Pozn.: Test č. 3 po obvodu kruhu (IIHF) 

Tyto tři odlišné testy byly provedeny každým hráčem dvakrát bez kotouče a dvakrát 

s kotoučem. 
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Třetím krokem byla realizace testu vývoje hrubé motoriky – 2. vydání. To bylo provedeno 

v místech pro rozcvičení před tréninkovou jednotkou v podobě 6 lokomočních testů a 6 

testů manipulativních, kde byla zaznamenávána činnost probandů v jednotlivých 

subtestech na základě splnění či nesplnění daných prvků, viz kapitola test vývoje hrubé 

motoriky.  

3.6  Korelace 

Korelace je vzájemný vztah mezi dvěma procesy či veličinami. Ve statistice se pojem 

korelace užívá ve znamení vzájemného vztahu mezi znaky či veličinami x a y. Míru 

korelace pak vyjadřuje korelační koeficient, který může nabývat hodnot od -1 do 1. 

3.6.1  Korelační analýza – Spearmanův korelační koeficient 

Korelační analýzou se rozumí situace, kdy existence určitého jevu souvisí s existencí 

jiného jevu (Hindls, 2006). Nejjednoduššími nástroji pro kvantifikaci tohoto typu vztahu 

jsou tzv. korelační koeficienty. Cílem korelační analýzy je určit sílu lineární závislosti 

mezi veličinami (Holčík a Komenda, 2015). V této práci pracujeme s tzv. Spearmanovým 

korelačním koeficientem. Jedná se o neparametrický korelační koeficient, který je 

robustní vůči odlehlým hodnotám a obecně odchylkám od normality, neboť stejně jako 

řada dalších neparametrických metod pracuje pouze s pořadími pozorovaných hodnot. Na 

rozdíl od Pearsonova koeficientu korelace, který popisuje lineární vztah veličin x a y, 

Spearmanův koeficient korelace popisuje, jak dobře vztah veličin x a y odpovídá 

monotónní funkci, která může být samozřejmě nelineární (Holčík a Komenda, 2015). 

Korelace vlastně vyjadřuje míru stupně asociace dvou proměnných. Dvě proměnné jsou 

korelované (asociované), jestliže se určité hodnoty jedné proměnné mají tendenci 

vyskytovat s určitými hodnotami druhé proměnné (Hendl, 2004). 
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4  Výsledky 

V tabulkách níže jsou zaznamenány výsledky všech testovaní, které byly vyhotoveny 

v rámci splnění daného cíle. A to ať už pozitivní či negativní. Cílem je zjištění vzájemné 

závislosti mezi dvěma úkoly – schopnosti úrovně manipulace s holí a rozdílů časů 

rychlosti bruslení bez kotouče a s kotoučem. 

Výsledky tu jsou rozděleny na tři části: 

První část se nazývá obecné výsledky motorických testů, ve které jsou zaznamenány 

výsledky 17 probandů. Jedná se o jednoduché testy vývoje hrubé motoriky vyhotovující 

výsledky v různých oblastech. 

Ve druhé části s názvem výsledky specifických testů agility jsou zaznamenány jednotlivé 

testy, které byly testovány na ledové ploše. Úroveň jednoduchého ovládání hole s 

kotoučem a testy agility rozdělené do 3 úrovní obtížnosti – test po obvodu kruhu, slalom 

a jízda v kruhu. 

Třetí část výsledků se nazývá vztahová analýza motorických testů, ta nám ukazuje 

vzájemnou závislost, určenou podle Spearmanova korelačního koeficientu mezi 

specifickými testy agility a motorickými testy. 

Poslední čtvrtá část výsledků se nazývá vztahová analýza obecných testů, zde je 

interpretována korelace znovu pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Jedná se o 

vztah mezi úrovní manipulace s kotoučem a jednotlivými testy agility na ledové ploše. 

V překladu jde o vzájemnou závislost či nezávislost úrovně jednoduché manipulace s 

kotoučem v porovnání s rozdílem rychlosti bruslení bez kotouče a s kotoučem.  

Z důvodů anonymizace výsledných hodnot vystupuje každý proband pod číslem 

skládající se od 1 do 17 a to ve všech testech. Zeleně jsou označeni v tabulkách testovaní 

probandi s nadprůměrným výsledkem v testu jednoduchého ovládání hole s kotoučem, 

červeně podprůměrní. Jedinci s průměrnými hodnotami, v testu úrovně jednoduchého 

ovládání s kotoučem, jsou označeni černě. 
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4.1  Výsledky testu vývoje hrubé motoriky (TGMD-2) 

Tabulka 3:Test vývoje hrubé motoriky 

1. část výsledků TGMD 

       

 
Přepočet věku 

(rok+měsíc+den) 
Hrubé skóre 
lokomoční 

Hrubé skóre 
manipulativní 

Standartní 
skóre 

lokomoční 

Standartní 
skóre 

manipulativní 

Percentil 
lokomoční 

(%) 

       

1. 10+01+19 45 44 11 10 63 

2. 09+11+18 39 45 7 10 16 

3. 09+08+26 39 45 7 10 16 

4. 09+09+09 34 45 5 10 5 

5. 09+06+25 43 45 10 10 50 

6. 10+02+04 36 44 6 10 9 

7. 09+06+23 37 44 6 10 9 

8. 09+11+02 43 38 9 6 37 

9. 09+11+02 x x x x x 

10. 09+11+13 36 45 6 10 9 

11. 09+03+06 41 45 8 10 25 

12. 09+03+25 40 44 8 10 25 

13. 10+05+15 41 47 8 12 25 

14. 11+00+06 41 47 8 12 25 

15. 11+00+19 44 46 10 12 50 

16. 10+11+10 41 46 8 11 25 

17. 10+11+03 32 45 4 10 2 

průměr 40 45 8 10 24 

Pozn.:  Jednotlivé výsledky TGMD jsou uvedeny ve sloupcích, spodní řádek ukazuje průměrnou hodnotu. 

Zeleně jsou označeni jedinci s nadprůměrným výsledkem v testu jednoduchého ovládání s kotoučem, 

červeně pak jedinci s podprůměrným výsledkem 
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Tabulka 4: Test vývoje hrubé motoriky 

2. část výsledků TGMD 

       

 
Percentil 

manipulativní  
(%) 

Věkový 
ekvivalent 
lokomoční 

Věkový 
ekvivalent 

manipulativní 

Součet 
standartního 

skóre 

Kvocient 
hrubé 

motoriky 

Percentil 
(%) 

       

1. 50 >10+9 9+3 21 103 58 

2. 50 6+6 10+6 17 91 27 

3. 50 6+6 10+6 17 91 27 

4. 50 5+6 10+6 15 85 16 

5. 50 8+6 10+6 20 100 50 

6. 50 6+0 9+3 16 88 21 

7. 50 6+0 9+3 16 88 21 

8. 9 8+6 6+6 15 85 16 

9. x x x x x x 

10. 50 6+0 10+6 16 88 21 

11. 50 7+3 10+6 18 94 35 

12. 50 6+9 9+3 18 94 35 

13. 75 7+3 >10+9 20 100 50 

14. 75 7+3 >10+9 20 100 50 

15. 75 10+0 >10+9 22 106 65 

16. 63 7+3 >10+9 19 97 42 

17. 50 5+3 10+6 14 82 12 

průměr               53 x x 18 93 34 

Pozn.: Jednotlivé výsledky TGMD jsou uvedeny ve sloupcích, spodní řádek ukazuje průměrnou hodnotu. 

Zeleně jsou označeni jedinci s nadprůměrným výsledkem v testu jednoduchého ovládání s kotoučem, 

červeně pak jedinci s podprůměrným výsledkem 

Interpretace výsledků testů vývoje hrubé motoriky 

Výsledky motorických testů sledovaných probandů můžeme zařadit v porovnání 

s širokou celosvětovou škálou testovaných do průměru až podprůměru. Test vývoje hrubé 

motoriky se soustředí na dvě základní části: lokomotoriku a manipulaci. Lokomotorika 

měří hrubé motorické dovednosti, které vyžadují plynulé koordinované pohyby těla při 

tom, jak se dítě pohybuje tím či oním směrem. Údaj lokomotoriky v porovnání s ostatními 

nám ukazuje percentil lokomotoriky, tabulka 3. Tento údaj nám říká, kolik procent 

celosvětově testovaných dosáhlo stejného, nebo horšího výsledku. V oblasti 

lokomotoriky je celek v podprůměru. Výsledky standartního skóre lokomotoriky můžeme 
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interpretovat jako průměrné v rozsahu od 8 do 12 bodů, na tuto bodovou hranici dosáhlo 

10 zúčastněných probandů. Menší podprůměr od 6 do 7 bodů zaznamenalo 5 probandů. 

Dva probandi v oblasti lokomotoriky dosáhli nízkého výsledku.  

Manipulace zaměřená na kontrolu nad předmětem, měří následující hrubé motorické 

dovednosti, které prokazují zvládnutí pohybů nutných k hození, odpálení a chytání 

předmětu. Ve výsledcích standartního skóre v oblasti manipulativní (tabulka 3) dosáhlo 

15 probandů průměrného výkonu, jen u jednoho je výsledek interpretován jako 

podprůměr. To ukazuje na odlišný výsledek v porovnání s lokomotorikou. Výsledek 

manipulativní percentil (tabulka 4) ukazuje jediného probanda nespadajícího do 

průměrné hodnoty. Čtyři probandi jsou nad čistým průměrem. Oblast věkového 

ekvivalentu nám (tabulka 4) ukazuje, jak hrubé výsledky dítěte v subtestu odpovídají 

věku. Dosažený věkový ekvivalent umožňuje učinit si hrubý odhad toho, na jaké věkové 

úrovni jsou dovednosti testovaného. 

Podle Ulricha (2000) je nejspolehlivějším výsledkem TGMD-2 kvocient hrubé motoriky. 

Dosažený kvocient je nejužitečnější hodnotou získanou z testu, a to z toho důvodu, že 

odráží základní koncepty zabudované do testu. Je vysoce spolehlivý a skládá se z 

výsledků obou testů (manipulativní i lokomoční).  

Tabulka 5: Výsledky kvocientu hrubé motoriky lze interpretovat podle 

Ulricha (2000) 

 

Pozn.: Interpretace výsledků kvocientu hrubé motoriky (Ulrich, 2000), hlavním důležitým údajem v tabulce 

je gross motor quotient – kvocient hrubé motoriky 
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Ze 16 probandů se jich 10 vešlo mezi hodnoty 90-110 značící dle tabulky 5 „average“ 

neboli průměrnou výkonnostní hodnotu. Zbylých 6 mělo výsledné hodnoty kvocientu 

„below average“ tedy pod průměrem, v rozmezí 80–89 bodu, viz tabulka 5. Z testu jasně 

vyplývá, že červeně označení podprůměrní probandi s nižší dovedností manipulace s 

kotoučem, dosáhli i podprůměrných výsledků v oblasti kvocientu hrubé motoriky. Zeleně 

označení jedinci, kteří dosáhli vyšších výsledků v testu jednoduché manipulace 

s kotoučem, uspěli v oblasti kvocientu jako průměrní (tabulka 4). 

  



 

51 

 

4.2  Výsledky specifických testů agility  

Tabulka 6: Výsledky jednoduchého testu ovládání hole s kotoučem  

(test A) 

 Pokus 
č.1 

Pokus 
č.2 

nejlepší 
pokus 

1.  10 11 11 

2.  8 10 10 

3.  9 10 10 

4.  10 10 10 

5.  11 11 11 

6.  9 10 10 

7.  9 9 9 

8.  7 7 7 

9.  8 8 8 

10.  8 9 9 

11.  10 9 10 

12.  10 11 11 

13.  13 12 13 

14.  15 13 15 

15.  12 13 13 

16.  10 12 12 

17.  7 9 9 

průměr 10 10 10 

Pozn.: Počet objetých kloboučků s kotoučem za 20s, v tabulce jsou uvedeny dva pokusy, poslední sloupec 

udává lepší výsledek z obou pokusů. Poslední řádek je průměrná hodnota. Zeleně jsou označeni jedinci 

s nadprůměrným výsledkem, červeně pak jedinci s podprůměrným výsledkem 

Interpretce výsledků testu úrovně jednoduché manipulace s kotoučem 

(Test A) 

Tabulka 6 nám ukazuje počet zvládnutých objetí kloboučků s kotoučem za dobu 20s. 

Nejdůležitější hodnotou je pro nás nejlepší pokus, a to z důvodu eliminace shození či 

nepovedení se jednoho z pokusů. Zde vidíme nadprůměrné výsledky naměřené u 

probandů č. 1, 5, 12, 13, 14, 15 a 16 a nízké výsledky u probandů č. 7, 8, 9, 10 a 17. 
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Tabulka 7: Výsledky testu po obvodu kruhu  

(test č. 1) 

      

 

pokus 
č.1 (s) 

pokus 
č.2 (s) 

pokus 
č.1 – 
puk 
(s) 

pokus 
č.2 – 
puk 
(s) 

rozdíl pokusů 
č. 1 (s) 

rozdíl okusů 
č. 2 (s) 

rozdíl 
nejlepších 
pokusů (s) 

        
1. 8,70 8,56 9,80 9,72 1,10 1,16 1,16 

2. 9,00 8,70 10,55 9,45 1,55 0,75 0,75 

3. 9,83 9,40 10,57 10,92 0,74 1,52 1,17 

4. 9,60 9,20 10,31 10,53 0,71 1,33 1,11 

5. 9,17 9,15 10,10 10,18 0,93 1,03 0,95 

6. 9,27 9,31 10,26 10,40 0,99 1,09 0,99 

7 15,77 10,52 11,97 12,06 -3,80 1,54 1,45 

8. 10,31 10,09 11,58 11,23 1,27 1,14 1,14 

9. 9,51 9,71 10,73 10,45 1,22 0,74 0,94 

10. 9,90 10,12 11,61 11,25 1,71 1,13 1,35 

11. 9,80 9,81 10,78 13,78 0,98 3,97 0,98 

12. 10,45 10,50 11,06 11,13 0,61 0,63 0,61 

13. 9,13 9,18 9,58 9,57 0,45 0,39 0,44 

14. 9,78 9,60 9,64 10,36 -0,14 0,76 0,04 

15. 8,42 8,45 9,10 9,36 0,68 0,91 0,68 

16. 8,75 8,46 10,27 10,05 1,52 1,59 1,59 

17. 10,03 10,54 11,35 11,61 1,32 1,07 1,32 

průměr 9,88 9,55 10,65 10,75 0,77 1,22 0,99 

Pozn.: Výsledky testu po obvodu kruhů a vzájemný rozdíl časů mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem v 

jednotlivých a nejlepších pokusech. Hodnoty jsou uvedeny v sekundách. Zeleně jsou označeni jedinci 

s nadprůměrným výsledkem v testu jednoduchého ovládání s kotoučem, červeně pak jedinci 

s podprůměrným výsledkem 

Interpretce výsledků závislosti jednoduchého testu ovládání hole s 

kotoučem na rychlosti bruslení s kotoučem v testu č. 1 po obvodu kruhu 

Test č. 1 byl dle manipulace s kotoučem potřebného pro překonání dráhy ze všech třech 

agility testů nejsnadnější. Zásadní informaci nám ukazuje rozdíl nejlepších pokusů 

(tabulka 7). Informace udává, jaký časový rozdíl je mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem. 

Dle uvedených výsledků jsou první tři probandi nejúspěšnější v testu jednoduchého 
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ovládání hole a kotouče dle tabulky 6 (čísla 13, 14, 15). Ti měli rozdíl mezi jízdou bez 

kotouče a s kotoučem (0,44s; 0,40s; 0,68s). Čtvrtý nejlepší výsledek byl zaznamenán u 

čísla 12, který zaznamenal rozdíl (0,61s), jeho úspěšnost v testu jednoduchého ovládání 

hole a kotouče bylo (10 a 11 objetí), to se řadí k hodnotám nadprůměrným. Naopak 

obrácený výsledek zaznamenal hráč číslo 16, který měl v počtu objetých kloboučků 

v manipulaci s kotoučem (10 a 12), což je čtvrtý nejlepší výsledek, avšak jeho rozdíl je 

nejvyšší (1,59s). To může být způsobeno ztrátou kotouče v obou dvou případech, nebo 

například nervozitou. Další nadprůměrně naměřené hodnoty v porovnání s celkem 

testovaných v jednoduché manipulaci s kotoučem (tabulka 6) byly naměřeny u čísel 1 a 

5, jejichž nejlepší pokus v objetí kloboučků činil (11 objetí), rozdíl nejlepších pokusů je 

(1,16s; 0,95s). 

Podíváme-li se na podprůměrné výsledky v testu manipulace s kotoučem (tabulka 6), jsou 

zaznamenány u čísel 8, 7, 9, 10 a 17. Nejhorší výsledek objetí kloboučků (7 a 7) byl 

zaznamenán u čísla 8. Rozdíl mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem je (1,14s). Číslo 9 

s počtem objetí kloboučků (8 a 8) mělo hodnotu rozdílu (0,94s).  U čísla 7 s počtem objetí 

kloboučků (9 a 9) je vzájemný rozdíl (1,45s). Číslo 10 s počtem objetí kloboučků (8 a 9) 

mělo rozdíl (1,35s). Proband číslo 17 má počet objetí kloboučků (7 a 9), rozdíl u něj činí 

(1,32s). 
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Tabulka 8: Výsledky testu slalomu  

(test č. 2) 

 

pokus 

č.1 (s) 

pokus 

č.2 (s) 

pokus 

č.1 – 

puk (s) 

pokus 

č.2 – 

puk (s) 

rozdíl 

pokusů č. 1 

(s) 

rozdíl 

pokusů č. 2 

(s) 

roz. nej. 

pokusů (s) 

        
1. 11,25 9,55 11,07 10,65 -0,18 1,10 1,10 

2. 9,38 9,42 10,14 10,47 0,76 1,05 0,76 

3. 11,40 11,30 11,43 12,55 0,03 1,25 0,13 

4. 10,38 10,34 11,72 11,72 1,34 1,38 1,38 

5. 10,44 10,14 11,03 11,20 0,59 1,06 0,89 

6. 10,48 10,33 11,13 15,91 0,65 5,58 0,80 

7. 11,30 11,92 12,37 12,50 1,07 0,58 1,07 

8. 10,96 10,37 13,82 15,37 2,86 5,00 3,45 

9. 10,53 10,00 14,72 11,80 4,19 1,80 1,80 

10. 11,17 10,64 18,63 13,10 7,46 2,46 2,46 

11. 12,57 10,25 11,50 14,09 -1,07 3,84 1,25 

12. 11,44 14,50 12,69 13,85 1,25 -0,65 1,25 

13. 12,37 9,62 10,25 10,50 -2,12 0,88 0,63 

14. 9,74 9,89 10,44 10,67 0,70 0,78 0,70 

15. 9,07 9,36 9,99 9,42 0,92 0,06 0,35 

16. 10,27 9,80 10,68 10,53 0,41 0,73 0,73 

17. 10,53 10,63 12,27 13,90 1,74 3,27 1,74 

Průměr 10,81 10,52 12,05 12,35 1,24 1,83 1,24 

Pozn.: Výsledky testu ze slalomu a vzájemný rozdíl časů mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem v jednotlivých 

a nejlepších pokusech. Hodnoty jsou uvedeny v sekundách. Zeleně jsou označeni jedinci s nadprůměrným 

výsledkem v testu jednoduchého ovládání s kotoučem, červeně pak jedinci s podprůměrným výsledkem 

Interpretce výsledků závislosti jednoduchého ovládání hole s kotoučem 

na rychlosti bruslení s kotoučem v testu č. 2 (slalom) 

Slalomový test č. 2 je středně obtížným testem určeným pro naše probandy. Zásadní 

informaci nám ukazuje rozdíl nejlepších pokusů (tabulka 8). Informace udává, jaký 

časový rozdíl je mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem. Dle uvedených výsledků 

nejúspěšnější probandi v absolvování testu jednoduché manipulace s kotoučem dle 

tabulky 6 (číslo 13, 14, 15, 16), zaznamenaly rozdíl nejlepších pokusů (0,63s; 0,70s; 
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0,35s; 0,73s). Další nadprůměrně naměřené hodnoty v porovnání s celkem testovaných v 

jednoduché manipulaci s kotoučem (tabulka 6), byly naměřeny u čísel 1, 5 a 12, jejich 

nejlepší pokus v objetí kloboučků činil (11 objetí), rozdíl nejlepších pokusů je (1,10s; 

0,89s; 1,25s). 

Podíváme-li se na podprůměrné výsledky v testu jednoduchého ovládání hole s kotoučem 

(tabulka 6), jsou zaznamenány u čísel 8, 7, 9, 10 a 17. Nejhorší výsledek objetí kloboučků 

(7 a 7) byl zaznamenán u čísla 8. Rozdíl mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem je (3,45s). 

Číslo 9 s počtem objetí kloboučků (8 a 8) zaznamenalo rozdíl s hodnotou (1,80s).  U čísla 

7 s počtem objetí kloboučků (9 a 9) je rozdíl (1,07s). Číslo 10 s počtem objetí obloučků 

(8 a 9) mělo rozdíl (2,46s). Proband číslo 17 má počet objetí kloboučků (7 a 9), rozdíl u 

něj činí (1,74s). 
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Tabulka 9: Výsledek testu v kruhu  

(test č. 3) 

 

pokus 
č.1 (s) 

pokus 
č.2 (s) 

pokus 
č.1 – 

puk (s) 

pokus 
č.2 – 

puk (s) 

rozdíl 
pokusů č. 1 

(s) 

rozdíl 
pokusů č. 2 

(s) 

rozdíl 
nejlepších 
pokusů (s) 

        
1. 12,82 14,42 15,65 16,30 2,83 1,88 2,83 

2. 14,25 14,69 16,19 18,25 1,94 3,56 1,94 

3. 17,30 17,55 23,00 18,05 5,70 0,50 0,75 

4. 17,18 15,51 18,45 16,78 1,27 1,27 1,27 

5. 17,34 15,50 18,54 20,15 1,20 4,65 3,04 

6. 15,25 15,37 16,23 17,17 0,98 1,80 0,98 

7. 17,93 17,28 22,02 20,56 4,09 3,28 3,28 

8. 17,59 17,35 25,09 23,10 7,50 5,75 5,75 

9. 16,17 15,90 22,55 20,90 6,38 5,00 5,00 

10. 15,84 15,76 21,70 20,43 5,86 4,67 4,67 

11. 17,06 14,90 20,13 19,79 3,07 4,89 4,89 

12. 17,09 16,40 20,01 19,43 2,92 3,03 3,03 

13. 13,47 15,06 19,47 14,30 6,00 -0,76 0,83 

14. 14,53 14,20 19,30 15,62 4,77 1,42 1,42 

15. 13,55 14,35 18,40 15,20 4,85 0,85 1,65 

16. 13,50 13,40 18,40 15,20 4,90 1,80 1,80 

17. 16,53 16,57 19,79 19,55 3,26 2,98 3,02 

Průměr 15,86 15,70 19,84 18,47 3,98 2,77 2,76 

Pozn.: Výsledky testu v kruhu a vzájemný rozdíl časů mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem v jednotlivých 

a nejlepších pokusech. Hodnoty jsou uvedeny v sekundách. Zeleně jsou označeni jedinci s nadprůměrným 

výsledkem v testu jednoduchého ovládání s kotoučem, červeně pak jedinci s podprůměrným výsledkem 

 

Interpretce výsledků závislosti jednoduchého testu ovládání hole s 

kotoučem na rychlosti bruslení s kotoučem v testu č. 3 (v kruh) 

Test v kruhu je nejnáročnějším testem určeným naším probandům. Test je náročný na 

obratnostní dovednosti, obraty a jízdu vzad, a to vše za manipulace s kotoučem. Zásadní 

informaci nám ukazuje rozdíl nejlepších pokusů (tabulka 9). Informace udává, jaký 

časový rozdíl je mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem. Nejúspěšnější v absolvování testu 
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jednoduché manipulace s kotoučem dle tabulky 6 jsou čísla 13, 14, 15, 16, ti zaznamenali 

rozdíl nejlepších pokusů (0,83s; 1,42s; 1,65s; 1,80s). Další nadprůměrně naměřené 

hodnoty v porovnání s celkem v testu jednoduchého ovládání hole s kotoučem (tabulka 

6), byly naměřeny u čísel 1, 5 a 12, jejichž nejlepší pokus v objetí kloboučků činil (11 

objetí), rozdíl nejlepších pokusů je (2,83s; 3,04s; 3,03s). 

Podíváme-li se na podprůměrné výsledky v testu manipulace s kotoučem (tabulka 6), jsou 

zaznamenány u čísel 8, 7, 9 a 17. Nejhorší výsledek objetí kloboučků (7 a 7) byl 

zaznamenán u čísla 8. Rozdíl mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem je (5,75s). Číslo 9 

s počtem objetí kloboučků (8 a 8) zaznamenalo rozdílovou hodnotu (5,00s).  U čísla 7 

s počtem objetí kloboučků (9 a 9) je vzájemný rozdíl (3,28s). Číslo 10 s počtem objetí 

obloučků (8 a 9) mělo rozdíl (4,67s). Proband číslo 17 má počet objetí kloboučků (7 a 9), 

rozdíl u něj činí (3,02s). 
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4.3  Vztahová analýza motorických testů 

Tabulka 10: Korelace pomocí Spearmanova korelačního koeficientu 

mezi výsledky specifických testů agility a motorickými testy 

Červeně jsou označeny korelační koeficienty při p < 0.05  

Interpretace výsledků vzájemné korelace mezi specifickými testy 

agility a testem vývoje hrubé motoriky 

Korelace úrovně jednoduchého testu manipulace s kotoučem s jednotlivými částmi testu 

hrubé motoriky (TGMD-2) vyšla jako závislá ve všech případech. Střední hodnota 

korelace byla naměřena u lokomočních subtestů (r= 0,53 - 0,54). U manipulativních 

subtestů byla vzájemná korelace výrazně vyšší. Jedná se o korelaci (r= 0,65 – 0,84). To 

můžeme přisuzovat vzájemné podobnosti vykazovaného pohybu, kde dominantní úlohu 

sehrávají horní končetiny. U korelace kvocientu hrubé motoriky dosahuje hodnoty (r= 

0,84), ta nám říká, že je závislost kvocientu hrubé motoriky na manipulaci s kotoučem u 

více než čtyř pětin probandů. 

 

  

       Hrubé skóre       Standartní skóre                Percentil (%) 
Kvocient 
hrubé 
motoriky 

     
 Lokomoční Manipulativní Lokomoční Manipulativní   Lokomoční    Manipulativní  

 Manipulace puk 0.53 0.65 0.54 0.84 0.54 0.84 0.87 

 Obvod kruhu -0.34 -0.33 -0.38 -0.40 -0.38 -0.40 -0.49 

 Slalom -0.28 -0.59 -0.25 -0.71 -0.25 -0.71 -0.63 

 Jízda v kruhu 0.15 -0.48 0.16 -0.55 0.16 -0.55 -0.23 

Pozn.: Vzájemná korelace mezi jednotlivými složkami specifických testů agility a motorickými testy 
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4.4  Vztahová analýza obecných testů 

Tabulka 11: Korelace pomocí Spearmanova korelačního koeficientu 

mezi výsledky jednoduchého testu ovládání hole s kotoučem a 

specifických testů agility 

 

  

nejlepší pokus 

manipulace s 

kotoučem 

nejlepší pokus 

obvod kruhu 

nejlepší pokus 

slalom 

nejlepší pokus 

jízda v kruhu 

  
nejlepší pokus      
manipulace s 

kotoučem 
---- -0.50 -0.72 -0.61 

  nejlepší pokus 
obvod kruhu 

-0.50 ---- 0.31 0.21 

  nejlepší pokus 
slalom 

-0.72 0.31 ---- 0.98 

  nejlepší pokus 
jízda v kruhu 

-0.61 0.21 0.79 ---- 

Pozn.: Vzájemná korelace mezi jednoduchým testem ovládání kotouče a rozdílu časů specifických testů 

agility na ledové ploše s kotoučem a bez kotouče 

Červeně jsou označeny korelační koeficienty při p < 0.05  

Interpretace výsledků korelace mezi jednoduchým ovládáním hole a 

specifickými testy agility 

Ve výsledcích korelace, která porovnávala vztah mezi úrovní jednoduchého ovládání hole 

s kotoučem a rozdíl hodnot agility testů s kotoučem a bez kotouče, můžeme vidět 

vzájemnou korelaci u všech třech disciplín. Střední hodnota korelace byla zaznamenána 

u nejméně náročného testu po obvodu kruhů (r = -0,50; Tabulka 11). V náročném testu 

jízda v kruhu, kde byla využíváno i těžší obratnostní cvičení se korelace zvýšila na (r= -

0,61), tedy o vice než 11 setin. Nejlépe však korelovalo slalomové cvičení, až (r= -0,72). 

To může být dáno podobností laterálního pohybu užitého ve slalomu a testu 

jednoduchého ovládání hole. 
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4.5  Vyhodnocení hypotézy 

Předpokládaný vztah úrovně základního ovládání hole a kotouče k testům agility se 

v práci potvrdil. U jedinců s vyšší úrovní jednoduchého ovládání hole s kotoučem byl 

zaznamenaný rozdíl časů jednotlivých testů mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem nižší, 

než tomu bylo u jedinců, kteří v testu manipulace s kotoučem zaznamenali horší 

výsledky. Hypotéza se potvrdila u všech 3 typů testování agility. 
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5  Diskuze 

Téma bakalářské práce, vztah mezi jednoduchým ovládáním hole a kotouče k úrovní 

agility při bruslení s kotoučem u hráčů 3. a 4. tříd, které je obsahem této práce, bylo řešeno 

na základě testů. Ukazatelem stavu úrovně manipulace s kotoučem byl test A. Pro 

vzájemný rozdíl časů mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem byli užity 3 agility testy na 

ledové ploše. Základní otázkou, kterou jsem si pokládal na zrodu této myšlenky, je určit 

správnost a spolehlivost daných cvičení. V této práci byl zvolen postup agilit testů vedení 

kotouče, opřených o standardizaci či historickou realizaci testu v minulosti. Test č.1 byl 

užit dle studie zkoumající ve Švédském Umea, která měla predikovat výkonnostní 

charakteristiky bruslení v soutěžní úrovni elitních švédských hráček. Test se skládal ze 3 

cvičení na ledové ploše, my zde použili pouze test č. 1 (Henriksson, Vescovi, Fjellman-

Wiklund, Gilenstam, 2016). U testů č. 2 a 3 to byla Mezinárodní federace pro lední hokej 

IIHF, která uveřejnila rozvojový program pro testovaní bruslařských dovedností IIHF 

(Skills chalange manual, 2007). Mezinárodní hokejová federace IIHF rozhodla v rámci 

Skills Challenge prosazovat nový celosvětový testovací program probíhající od října 2007 

do února 2008. Test globálních dovedností pro mladé hokejisty a hokejistky, až do věku 

15 let, které se konaly po celém světě. Test úrovně jednoduchého ovládání hole 

s kotoučem (test A), jako jediný nebyl užit dle žádného dostupného historického testování. 

Jednoduše se při jeho zrození posuzovalo, jakým způsobem jednoduše zjistit 

v podmínkách tréninkové jednotky úroveň jednoduché manipulace s kotoučem, s co 

největší spolehlivostí. Dále byly využity standardizované testy vývoje hrubé motoriky 

pro zjištění motorického stavu probandů. Zde byl použit test TGMD – 2. vydání (Ulrich, 

2000). 

Možností variant testování je celá řada. Z důvodu těsnosti a vyrovnanosti výsledku u testu 

A –manipulace s kotoučem (tabulka 6), mohlo být místo 20s času na zvládnutí počtu 

objetí kloboučků 30s, to by zapříčinilo větší rozdíly mezi výsledky. Avšak na druhou 

stranu by do výsledků mohla být vnesena unavenost a vytrvalost jedinců. Poté by se test 

nestal testem úrovně jednoduchého ovládáni hole s kotoučem, ale přidal by se prvek 

vytrvalosti horních končetin. 
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Obecně, ve sportovních odvětví bývá přirozené, že rychlost jednoduché lokomoce 

(jednoduchý běh) je vyšší, než při manipulaci s náčiním (běh s driblinkem). V ledním 

hokeji je přirozeně rychlejší bruslení samostatné než bruslení s kotoučem na holi. Z testů 

je ve většině případů patrné, že lze eliminovat ztrátu rychlosti bruslení s kotoučem vyšší 

úrovní dovednosti manipulace s kotoučem. Z toho vyplývá, že hráč který chce dosáhnout 

na vyšší rychlost bruslení s kotoučem, nemůže vycházet jen z tréninku bruslení. 

Podmínkou je i vysoká schopnost úrovně ovládání hole s kotoučem a vyšší motorická 

zdatnost, což je zcela odlišnou a specifickou částí tréninku v porovnání s tréninkem 

bruslení. Z testů užitých v závěrečné práci je patrný i měnící se druh náročnosti testu 

agility bruslení. Čím náročnější je agility dráha (obraty, složitější manipulace 

s kotoučem), tím větší časové rozdíly u jízdy bez kotouče a s kotoučem hráči 

zaznamenávají.  

V testech jednoduchého ovládání hole s kotoučem a vývoji hrubé motoriky (TGMD-2) 

bylo zjištěno, že nízké výsledky úrovně manipulace s kotoučem, mají hráči 

s podprůměrným výsledkem v testu TGMD-2. Tzn., že pro maximální vyvinutí rychlosti 

bruslení s kotoučem je nutné se v tréninku zaměřit nejen na trénink bruslení, ale i rozvoj 

dovednosti manipulace s kotoučem a motorické zdatnosti. Další zajímavou informací 

v testu TGMD-2 je, že všichni probandi s nadprůměrnými výsledky v testu manipulace 

s kotoučem, skončili ve výčtu probandů v TGMD-2 průměrní (v naší skupině testovaných 

nadprůměrní). To poukazuje na úzkou souvislost mezi motorikou a úrovní jednoduchého 

ovládání hole. Trenéři by tak měli s dětmi dělat jednak specifické dovednosti, tak i obecně 

rozvíjející se prvky přípravy, podporující všeobecnou motoriku, zvláště ve věku, kdy se 

jedná o začátek období „zlatého věku motoriky“.  

Hodnota korelace 0,50 je střední hodnota závislosti, která má kolem sebe stále široký 

prostor pro další vlivy. Bude-li se hodnota posouvat směrem k jedničce, bude to znamenat 

zvyšující se závislost mezi korelovanými jevy. Bude-li se hodnota snižovat směrem 

k nule, značí to snižující se závislost (to platí i v záporných závislostech). V praxi střední 

hodnota korelace znamená částečnou závislost mezi jevy. Tzn., že v testu může souviset 

určitý počet probandů, u ostatních však souvislost být nemusí. 

 

  



 

63 

 

6  Závěr 

Hlavním tématem a myšlenkou této práce byla závislost jednoduché dovednosti 

manipulace s kotoučem na rychlosti bruslení s kotoučem, a to z důvodu nepodložené 

obavy o přemíru zaměřenosti na výuku bruslení, díky které se nesmí zapomínat na 

trénování stiskhandlingu (zvláště v období „zlatého věku motoriky“). Zjištěním výsledků 

závislosti by rychlost bruslení s kotoučem závisela i na dovednosti kotouč ovládat.  

V závěrečné práci byl prováděn test počtu objetí kloboučků kotoučem pomocí hokejové 

hole po dobu 20s, a to 2 pokusy, určující každému probandovi hodnotu, která do jisté 

míry vypovídá o zvládnutí manipulace s kotoučem. Dále byly v práci popsány 3 způsoby 

agility testových cvičení na ledové ploše. Ty byly vyhotoveny podle obtížnosti od 

nejlehčího po nejtěžší (test č.1, test č.2 a test č.3). 

Z výsledku testů je patrná vzájemná korelace mezi úrovní jednoduché manipulace s 

kotoučem a rychlosti bruslení s kotoučem, a to ve všech třech případech. Nejvyšší 

korelace dle Spearmanova korelačního koeficientu byla v testu č.2 – slalom. Zde byla 

výsledná korelace (r= -0,72). Korelace v nejobtížnějším testu č.3 – v kruhu byla (r= -0,61) 

a korelace v testu č.1 – po obvodu kruhů byla (r= -0,50). 

Podíváme-li se na jednoduché výsledky rozdílu absolvování testu bez kotouče a 

s kotoučem u jedinců s nadprůměrným výsledkem úrovně manipulace s kotoučem a 

podprůměrným výsledkem, zjistíme, že u nadprůměrných výsledků v testu úrovně 

jednoduchého ovládání hole s kotoučem je v testu č.1 rozdíl nejlepšího času bez kotouče 

a s kotoučem (1,16s; 0,95s; 0,61s; 0,44s; 0,04s; 0,68s; 1,59s), u podprůměrných je rozdíl 

časů (1,45s; 1,14s; 0,94s; 1,35s; 1,32s). V testu č.2 je to u nadprůměrných (1,10s; 0,89s; 

1,25s; 0,63s; 0,70s; 0,35s; 0,73s), u podprůměrných (1,07s; 3,45s; 1,80s; 2,46s; 1,74s). 

Nejobtížnější test č.3 je u nadprůměrných výsledků v testu A – jednoduchého ovládání 

hole a kotouče značný. Rozdíl mezi jízdou bez kotouče a s kotoučem je (2,83s; 3,04s; 

3,03s; 0,83s; 1,42s; 1,65s; 1,80s). U podprůměrných výsledků zaznamenaných v testu 

manipulace s kotoučem je rozdíl (3,28s; 5,75s; 5,00s; 4,67s; 3,02s). Z těchto údajů jasně 

vyplývá, že rozdíly mezi bruslením s kotoučem a bez kotouče je u jedinců s vyšší úrovní 

dovedností manipulace s kotoučem menší, než je tomu u jedinců s nižší úrovní dovedností 

s kotoučem. 
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Dalším testem užitým v bakalářské práci je test vývoje hrubé motoriky (TGMD–2). Ze 16 

probandů, kteří prošli celým testem se jich 10 vešlo mezi hodnoty kvocientu 90-110, 

značící dle tabulky 5, průměrnou výkonnostní hodnotu. Zbylých 6 mělo výsledné hodnoty 

kvocientu podprůměrné, v rozmezí 80–89 bodů. Z testů však vyplývá, že podprůměrně 

zdatní v testu TGMD-2 byli i podprůměrní v testu jednoduchého ovládání hole 

s kotoučem, naopak ti s výsledky průměrnými v testu vývoje hrubé motoriky se v pořadí 

testu manipulace s kotoučem zařadili do průměrných a nadprůměrných pozic. Celkový 

komplexní výsledek testovaných v testu hrubé motoriky je průměrný až podprůměrný. 

Trenéři by v praxi měli s dětmi rozvíjet komplex celkového bruslení hráčů, měli by 

začleňovat i jednotlivé herní činnosti jednotlivce, vedení kotouče, trénink manipulace 

s kotoučem. Další částí tréninku, kterou je dobré u dětí rozvíjet v začátcích cíleného 

tréninku je rozvoj hrubé motoriky, jehož vyšší úroveň v porovnání s ostatními v testu, 

výsledky zlepšila. To i přesto, že se celý vzorek testovaných nacházel na škále 

motorického průměru až podprůměru. Tento fakt však může znamenat, že pro trénink 

hrubé motoriky je u testovaných dětí dobrý prostor na rozvoj a zlepšení motorických 

dovedností.  
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    INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož 

jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 

96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí Vašeho syna ve výzkumném projektu v rámci 

výzkumné práce s názvem „Závislost techniky hole na rychlosti bruslení s kotoučem u hráčů 3 a 4 tříd.“, 

prováděném na Zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou. 

Byla Vám nabídnuta spolupráce na mojí bakalářské práci, která je realizována v rámci studia na UK FTVS. 

Před tím, než budete souhlasit se spoluprací na této studii, je důležité, abyste se seznámili s jejími cíli a 

podstatou náplně, kterou budete v rámci studie požádáni vykonat, a způsobem práce se získanými daty. 

 

Cíle a souvislosti 

Trénování tzv. stickhandlingu (práce s holí neboli technika hole) u ledních hokejistů je jednou z mnoha 

součástí a způsobů trénování, které je dnes často v mnoha klubech podceňováno. V těchto testech se zaměříme 

na závislost úrovně techniky hole a její vzájemnou korelaci s rychlostí bruslení s kotoučem. Zjistíme aktuální 

úroveň techniky hole u jedinců pomocí jednoduchého cvičení na ledové ploše, to srovnáme s výsledky 

překážkových testů, vykonávaných na ledě v plné hokejové výzbroji, které budou prováděny bez kotouče a 

poté s kotoučem. Vzájemný rozdíl časů v porovnání s úrovní techniky hole nám ukáže, zdali a jak spolu tyto 

dvě činnosti (technika hole a rychlost bruslení s kotoučem) souvisí. 

Druhým testem bude Test TGMD-2 skládající se ze dvou subtestů (lokomoční a manipulativní), Ty hodnotí 

motorické dovednosti rozvíjené v období předškolního (3-6 let) a mladšího školního věku (7-10 let). Test měří 

12 hrubých motorických dovedností (6 lokomočních a 6 manipulativních): 

 

Lokomoční subtest.  

Subtest zaměřený na lokomotoriku měří následující hrubé motorické dovednosti, 

které vyžadují plynulé koordinované pohyby těla při tom, jak se dítě pohybuje tím či oním směrem. 

1. Běh – schopnost postupovat vytrvale kupředu tak, že při každém kroku se obě nohy po krátký 

čas nedotýkají země. 

2. Cval popředu – schopnost vyvinout rychlý, přirozený třídobý běh. 

3. Poskakování – schopnost skákat po určitou minimální vzdálenost na každé noze. 

4. Přeskok – schopnost vykonat dovednosti nutné k přeskočení předmětu. 

5. Skok snožmo – schopnost vykonat skok snožmo do výšky ze stoje. 

6. Cval stranou – schopnost rovně klouzat z jednoho bodu do druhého bodu. 

 

Manipulační subtest.  

Subtest zaměřený na kontrolu nad předmětem měří následující hrubé 

motorické dovednosti, které prokazují zvládnutí pohybů nutných k hození, odpálení a chycení 

předmětu: 

1. Úder do statického míčku – schopnost strefit se plastovou pálkou do statického míčku. 

2. Driblování na místě – schopnost driblovat s basketbalovým míčem minimálně čtyřikrát 

dominantní rukou před tím, než dítě chytne míč do obou rukou bez toho, aby pohnulo 

nohama. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

iii 

 

3. Chytání – schopnost chytit umělohmotný míč hozený vrchem. 

4. Kopání – schopnost kopnout preferovanou nohou do statického míče. 

5. Hod vrchem – schopnost hodit míč preferovanou rukou do místa na zdi. 

6. Koulení míče spodem – schopnost poslat míč preferovanou rukou po zemi mezi dva kužely. 

 

Postupy 

V rámci Vaší účasti budete požádáni o spolupráci na 2 měřeních. První měření se bude realizovat na ledové 

ploše v průběhu tréninku, který je veden hlavním řešitelem a hlavním trenérem. Druhé měření proběhne před 

tréninkovou jednotkou pro jednu skupinu účastněných a druhé měření proběhne po tréninku pro druhou 

skupinu testovaných. Měření budou prováděny pracovníky, kteří jsou pro konkrétní metodiku zaučeni. 

 

Časová náročnost 

Testy na úroveň techniky hole a agility test se odehrají v průběhu tréninkové jednotky, tudíž nadměrná časová 

náročnost nebude nutná. Druhý test TGMD-2 zjišťující hrubou motoriku budou realizovány před tréninkovou 

jednotkou. Testy proběhnou v místě: Zimní stadion Rychnov nad Kněžnou 

 

Rizika 

Studie se účastní hráči ledního hokeje, působící v týmu Rychnova nad Kněžnou ve věkové kategorii 9-11 let, 

kteří mají platnou lékařskou prohlídku absolvovanou povinně na začátku sezónní části 2017/2018. Vzhledem 

k času testování, které je vymezeno v sezónním období, není třeba probandy znovu zatěžovat sportovní 

prohlídkou. Do studie nebudou zahrnuti probandi, kteří nemají splněnou lékařskou prohlídku; dále probandi s 

akutní fyzickou či psychickou únavu, kardiovaskulární, plicní anebo metabolické onemocnění, akutní bolest 

na hrudi, palpitace, bolesti v oblasti páteře a ramen, akutní anebo chronický kašel, dušnost, akutní bolesti nebo 

necitlivost v pažích nebo nohou, abnormální otoky rukou či nohou, operace kolenou, kotníků, ramen, zad, 

břicha či jiné operace v posledním roce. Rizika spojená s testováním nepřesáhnou rizika očekávaná u běžného 

tréninku a cvičení, které jsou testovaní zvyklí vykonávat pravidelně. Vzhledem k testování osob způsobem 

jednotlivým je procentuální šance zranění a rizik s tím spojených nižší. 

 

Výhody 

Získané informace o stavu dítěte v oblastech hokejových dovedností a motorických schopností. Dále na 

základě výsledků testování lze vyčíst, na čem by dítě mělo zapracovat a naopak, v čem je se zbytkem probandů 

v normě. 

 

Náklady a kompenzace 

Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná. Účast ve studii sebou nepřinese žádné finanční náklady z Vaší 

strany. 

 

Ukončení účasti ve studii 

Účast v této studii je dobrovolná a odmítnutí Vaší účasti sebou nepřinese žádný postih. 

 

Důvěrnost informací 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v bakalářské práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při 

další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během výzkumu nebudou 

pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla 

zneužita. 



 

iv 

 

Právo odvolat svůj souhlas 

Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná. Můžete odstoupit od účasti anebo zrušit Váš souhlas k využívání 

soukromých informací a získaných dat kdykoli v průběhu studie. Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se 

Vašich práv a povinností jakožto zákonných zástupců účastníků projektu, můžete se kdykoliv obrátit na 

Vlastimila Šeda tel: 737652707 email: Vlastimil.seda.ml@gmail.com, sedic6@gmail.com nebo PhDr. Petr 

Šťastný, Ph.D. tel.: 777 198764, email: stastny@ftvs.cuni.cz 

 

Na koho se obrátit s otázkami nebo v případě mimořádné situace 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se organizace výzkumu, kontaktujte Vlastimila Šeda tel: 737652707 email: 

Vlastimil.seda.ml@gmail.com nebo PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. tel.: 777 198764, email: stastny@ftvs.cuni.cz. 

 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Vlastimil Šeda                Podpis: ............................ 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení            Vlastimil Šeda           Podpis:............................ 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí mého 

dítěte ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) 

jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum: …………………………………………….. 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce ....................................................................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  
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