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Abstrakt  

 

Název práce: Vztah obecné a speciální tělesné připravenosti k herní výkonnosti 

hráčů ledního hokeje 

 

Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit, zda je vztah obecné a speciální 

tělesné připravenosti přímo nebo nepřímo úměrný k herní 

výkonnosti deseti nejlepších útočníků a obránců extraligy juniorů 

v sezóně 2014/2015 základní části dle herní výkonosti. 

 

Metody práce: Pro zpracování teoretické části bakalářské práce je použita 

metoda statistického testování (Spearmanův korelační koeficient) 

hráčů ledního hokeje a následné porovnání, vyhledávání 

informací a studia odborné literatury týkající se dané 

problematiky. 

 

Klíčová slova:  lední hokej, obecná tělesná připravenost, speciální tělesná 

připravenost, tělesná příprava, herní výkonnost, kanadské 

bodování 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

 

Title: The relationship between ice-hockey players‘ general physical 

status and specific physical status according to the ice-hockey 

game. 

 

Objectives: The aim of this work is to compare top 10 pointed Czech 

Extraliga forwards` and defenders‘ general physical status and 

specific physical status during the season 2014/2015. 

 

Methods: The sources for the theory of this essay were taken from statistical 

tests using data analysis methods (such as Spearman correlation 

coefficient) and various sources of academic material including 

well known writers in the field of study. 

 

Key words:  ice-hockey, general physical status, specific physical status, 

training, performance, points 

  



 

 

Obsah 

1. ÚVOD ................................................................................................................................ 7 

2. TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................ 8 

2.1 Lední hokej ..........................................................................................................8 

2.2 Fyziologická charakteristika v ledním hokeji .......................................................9 

2.3 Energetické hrazení u hráčů ledního hokeje ....................................................... 11 

2.4 Lokomoce na ledové ploše v ledním hokeji ........................................................ 12 

2.5 Teoretické základy sportovního tréninku ............................................................ 14 

2.5.1 Složky tréninku ........................................................................................... 15 

2.5.2 Tělesná příprava .......................................................................................... 16 

3. CÍL PRÁCE ..................................................................................................................... 20 

3.1 Cíle práce .......................................................................................................... 20 

3.2 Úkoly práce ....................................................................................................... 20 

4. MOTORICKÉ TESTY ..................................................................................................... 20 

4.1   Soubor testů obecné tělesné připravenosti ........................................................ 22 

4.2 Popis a pravidla testů obecné tělesné připravenosti ............................................ 23 

4. 2. 1.   Organizace měření ..................................................................................... 27 

4.3 Test speciální tělesné připravenosti .................................................................... 27 

4.4 Organizace provádění testů ................................................................................ 27 

5. HODNOCENÍ HERNÍ VÝKONNOSTI ........................................................................... 29 

6. METODIKA PRÁCE ....................................................................................................... 31 

6.1 Použité metody .................................................................................................. 31 

6.2 Statistické zpracování ........................................................................................ 32 

6.3 Hodnocení účinnosti sportovního tréninku ......................................................... 32 

6.4 Popis sledovaného souboru ................................................................................ 35 

7. VÝSLEDKY .................................................................................................................... 47 

8. DISKUZE ........................................................................................................................ 53 

9. ZÁVĚR ............................................................................................................................ 56 

Bibliografické zdroje ............................................................................................................ 57 

Seznam použité literatury: ....................................................................................... 57 



7 

 

1. ÚVOD 

Lední hokej. Akční kolektivní hra, kde se jako dominanta uplatňuje rychlost, 

tvrdost, technika a tvořivost, hra, která budí permanentní zájem diváků, neboť jim 

v rychlém sledu připravuje stále nová překvapení v bleskovém řešení vzniklých situací. 

Ne nadarmo se tato hra plná dramatických okamžiků, nečekaných zvratů, které vnášejí 

do hokeje atmosféru neklidu, řadí mezi nejrychlejší kolektivní hry na světě. 

 A právě i pro tuto charakteristiku jsem lednímu hokeji absolutně 

„propadl“. Po dlouholeté hráčské praxi ukončené zraněním, jsem nechtěl hokejové 

prostředí opustit, a proto jsem se rozhodl pro dráhu trenérské činnosti skloubenou se 

studiem na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy s trenérskou 

specializací ledního hokeje. 

Lední hokej patří v České republice ke sportům s velmi bohatou tradicí. Český 

hokej si udržuje již řadu let významné postavení ve světové špičce a svými výsledky ve 

státní reprezentaci i při výchově mládeže se řadí k nejúspěšnějším státům světa v tomto 

sportovním odvětví. Lední hokej je kolektivní kontaktní hra s pěti hráči a brankářem v 

poli s plným uplatněním individuálních kvalit hráčů. Je to hra velkých taktických 

variant, které jsou řízeny trenérem ve shodě s aktivitou a kreativitou hráčů samotných. 

Rychlost, technika, taktika, tvořivost a tvrdost a na ně navazující rozvoj technických a 

taktických dovedností, jsou základem vývoje dobrého hráče. Tento základ se vyvíjí 

v podmínkách velkého fyzického zatížení. Ke vzestupu výkonnostní úrovně v různých 

sportovních odvětvích a tedy i ledním hokeji, přispěly v poslední době do značné míry 

vědecké a výzkumné poznatky. Ty se staly základem, z něhož vycházejí názory na 

současný sportovní trénink vrcholových sportovců, který je formou vysoce 

specializovaného tréninkového procesu. Kvalita tréninkového procesu závisí na 

podmínkách, pedagogickém vedení, vysokém stupni připravenosti hráčů a obsahu 

tréninkové práce. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Lední hokej 

Lední hokej je sport prostý i komplikovaný. Je k němu potřeba ovládat techniku 

i strategii, ale neobejde se ani bez přímých střetů. A přesto, že se hraje ve velké 

rychlosti na nepříliš rozlehlé hrací ploše, nedovolí ani divákovi, ani samému hráči, aby 

se nudil. Je to sport, který každého nadchne (Evdokimoff, 1998). 

Táborský (2005) vymezuje lední hokej jako sportovní hru brankového typu, kde 

se šestičlenná družstva hráčů (pět v poli a brankář), která se na ledové ploše pohybují na 

bruslích a jsou vybaveni hokejkami, snaží dopravit co nejčastěji hrací kotouč do branky 

soupeře a ubránit branku vlastní. 

Dle Kostky, Bukače a Šafaříka (1986) je lední hokej sportovní hra branková, 

jejíž děj se odehrává na ledové ploše a je tvořen činností všech hráčů zaměřenou 

celkově na útok nebo obranu a jejímž cílem je, aby bruslící hráči vstřelili kotouč vedený 

hokejovou holí do branky soupeře. 

Kostka (1971) popisuje tuto kolektivní hru takto: Je to hra, ve které se prosazují 

jedinci, jejichž úspěch roste úměrně s tím, jak dovedou svou individualitu spojit s hrou 

celého družstva.‟ 

Dle Periče (2002) je lední hokej charakteristický množstvím neobvyklých 

činností. Jen málokterý jiný 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 je potřeba přičíst tvar a váhu 

chráničů, které hráče chrání před údery kotouče i soupeřů (a často i ledu), abychom si 

uvědomili, že jen zvládnutí základního pohybu na ledě s holí a kotoučem vyžaduje 

dlouhou dobu učení. Mluvíme-li o ledním hokeji jako o týmovém sportu, musíme 

zmínit, že se tým skládá ze všech jednotlivců, kteří do něj patří. Aby jeden tým přehrál 

protivníka a vyhrál, musí se zde objevovat spolupráce všech hráčů na ledě. Proto se 

lední hokej řadí do kategorie kolektivních sportů (Perič, 2002). 

Mezi nejzákladnější dovednosti, které musí hráč ledního hokeje umět, uvádí 

Gabrys a Rutkowski (2002) tyto: ,,bodyčeky“, přihrávky, příjem přihrávky, střelbu, 

kontrolu kotouče a bruslení (brzdy a starty). Jelikož se hráči pohybují ve velmi vysoké 

rychlosti a dochází k neustálému tvrdému kontaktu s protihráči, dochází v ledním hokeji 
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k mnoha úrazům a zraněním. Nejvíce dochází ke zranění v části zad, kolen, kotníků, 

ramen a zápěstí (Bahr, 2012). Herní činnosti jednotlivce podle (Pavliš, 2002) jsou 

definovány jako činnosti, které jsou komplexem dílčích útočných úkolů jednotlivce a 

obranných úkolů jednotlivce, které na sebe navazují a vzájemně se podmiňují. Jsou 

charakterizovány snahou kráče udržet či získat kotouč v kterémkoliv pásmu hřiště a 

vytvořit tak možnost rozvinutí či zakončení útočné fáze. Globální hra se bude dále 

vyvíjet, neboť vrcholoví hráči získávají tréninkem vysoký stupeň funkční, psychické i 

technicko - taktické připravenosti, které jim toto pojetí hry umožňuje. Vrcholoví hráči, 

dobře připraveni po všech stránkách, vytvářejí ve hře situace, které jsou pro ně 

individuálně charakteristické. Jako hráčské osobnosti se stávají příkladem pro mladší 

hráče a zároveň podnětem pro trenéry k obohacení tréninkového procesu (Perič, 2002). 

 

 2.2 Fyziologická charakteristika v ledním hokeji 

Z fyziologického pohledu představuje lední hokej intervalový a přerušovaný typ 

pohybové činnosti, která vyžaduje široké spektrum motorických dovedností, reakčních a 

rozhodovacích schopností, kvalitu a souhru analyzátorů i vysokou úroveň celkové 

tělesné zdatnosti (rychlosti, síly a vytrvalosti). Fyziologické nároky se poněkud liší v 

závislosti na postavení hráče v mužstvu (útok, obrana, brankář) i na úrovni a stylu hry.  

Pro lední hokej je typické střídání cyklických (bruslení) a acyklických 

pohybových činností (střelba). Bruslení s kotoučem i bez kotouče se střídá s krátkými 

úseky maximálního zrychlení a sprintů s osobními souboji, přihrávkou a střelbou 

(Pavliš a kol., 1995). Biomechanická analýza bruslení rozlišuje fáze postoje, odrazu a 

skluzu. Pro kvalitní techniku bruslení je charakteristický snížený postoj, kde je hokejista 

v mírném podřepu, přičemž kolena překrývají špičky bruslí, trup je mírně nakloněn 

vpřed. Fáze odrazu je důležitým faktorem pro další zrychlení pohybu hráče. Je tím 

účinnější, čím je odrazové úsilí větší. Při delší dráze odrazu a správném postavení brusle 

ve fázi odrazu je rychlost pohybu hráče opět vyšší (Pavliš a kol., 1998).  

Utkání v ledním hokeji má intervalový charakter, obvykle se střídají 30 – 50 s 

trvající intervaly zatížení (přerušované na 10 – 20 s dlouhé úseky) střídají s 250 s 

odpočinku. Celé utkání představuje zhruba 15 – 20 minut práce a dle různých autorů 

4000 – 5500 metrů bruslení. Při hře dosahuje cca 75 – 90 % maxima srdeční frekvence 

a vlivem emocí neklesá pod 120 tepů/min. ani na střídačce. Intenzita hry dosahuje asi 70 
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– 80 % VO2max, intenzita metabolismu 3200 % náležitého bazálního metabolismu a 

energetický výdej asi 36 – 50 kJ/min. Hra klade nároky, jak na rychlostně – silové a 

vytrvalostní schopnosti, tak i na obratnost, koordinaci i vysokou reaktivitu. Síla je zde 

zastoupena v podobě dynamické i statické v dolních i horních končetinách. Velmi 

důležitým faktorem je taktéž posturální zátěž, která slouží k udržení stabilní polohy 

hráče a v neposlední řadě psychický nápor na hráče v poli.   

 Soustavným přetěžováním stejných svalových skupin dochází k nechtěným 

morfologickým změnám ve svalech, jakými jsou hypertrofie, zkrácení nebo popřípadě 

ochabování svalů. Specifické postavení nohy v brusli způsobuje hypoaktivitu plosky, 

která je příčinou přetěžování kolenních a kyčelních kloubů. Zvýšená poloha na bruslích 

vede ke zkrácení trojhlavého svalu lýtkového, ohybačů kolen a svalů blízkosti páteře. 

S vývojem bruslí přišlo také podložení paty, tím pádem dochází k náklonu špičky do 

přední části brusle a tím vetší zatížení na čtyřhlavý sval stehenní. Z toho vyplývá 

nadměrné zatěžování svalů na přední straně femuru a následné jejich zkracování. 

Zároveň však dochází k mále aktivaci břišní stěny, respektive celého břišního svalstva a 

tělesného jádra, což má za následek ochabování břišních svalů a prohloubení bederní 

lordózy.  

Hokejový postoj je ukázkovým příkladem vzniku dolního zkříženého syndromu. 

Na horních končetinách svalu deltového, svalu trapézového, velkého prsního svalu. 

Nižším postavením ramene na straně ruky, která drží hokejku níže, dochází k 

asymetrickému postavení ramen v horizontální rovině a v oblasti krční páteře vzniká 

zvětšená lordóza a předsun hlavy. Držení hole bývá často hlavní příčinou vzniku 

horního zkříženého syndromu a zároveň jednostranné zatížení může vést ke 

skoliotickému držení těla (Bernačiková, Kapounková, Novotný, 2016). Základní 

postoj je myšlená poloha těla, ve které hráč bruslí. Postoj je charakteristický hlubším 

podřepem, předklonem a pokrčenými koleny, která by měla přesahovat pomyslnou osu 

vztyčenou od špičky brusle. Dále jsou špičky bruslí vytočené směrem ven. Podle 

dominantní strany čepele je souhlasná noha mírně předsunuta. Hlava je oproti trupu 

mírně zdvižná a směřuje dopředu (Kostka et al., 1956). 
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2.3 Energetické hrazení u hráčů ledního hokeje 

Mezi hlavní faktory ovlivňující převažující typ energetického krytí můžeme 

zařadit dobu a intenzitu trvání zatížení, délku odpočinku, herní styl hráče nebo herní 

post. Intervalovému způsobu práce odpovídá i energetické hrazení, na kterém se podílí 

různou měrou všechny energetické zdroje.  

ATP-CP zónu využíváme např. při střelbě, rychlých protiútocích, v osobních 

soubojích. LA zónu potřebujeme pro udržení vysokého tempa po celé střídání (45-60s). 

Dobrá úroveň LA-O2 a O2 zóny napomáhá odehrát utkání až do konce bez výrazné 

ztráty sil a při dlouhodobých turnajích hrát i v posledním utkání ve vysokém tempu. 

Pouze štěpení tuků není v ledním hokeji výrazně zastoupeno, jen malé procento. 

(Heller, J. a kol., 1996). Pro hru jsou charakteristické krátké sprinty, v nichž se dosahuje 

rychlosti jízdy až 40 km/h, které vytěžují pohotovostní alaktátové neoxidativní 

energetické zdroje, tedy systém ATP – CP. Trénink by proto měl v této oblasti směřovat 

k vytvoření větší rezervy CP (kreatinfosfátu). Aktuální zásoba CP ve svalu je záhy 

vyčerpaná a obnova ATP se zajišťuje nejrychlejším způsobem – anaerobním štěpením 

glykogenu, jehož konečným produktem je laktát. Hladina LA v krvi hráčů (obvykle 

vyšší u útočníků než u obránců) se v průběhu utkání pohybuje mezi 5-10 mmol/l, 

vzácně dosahuje i více. Koncentrace laktátu vyšší než 10 mmol/l se negativně projevuje 

na rychlosti a přesnosti takticko-technických činností (Pavliš a kol., 1995). Rozvinutý 

aerobní systém hráčů podmiňuje rychlost regenerace po výkonech využívajících ATP – 

CP a laktátový systém energetické úhrady. Doba jednoho střídání sice odpovídá 

maximu uplatnění anaerobní glykolýzy (45 – 60 s) i nástupu oxidativního hrazení, ale 

vzhledem k přerušování hry a střídání intenzity zatížení je převážná část energie hrazena 

ATP – CP systémem. Resyntéza ATP u hráčů ledního hokeje je závislá především na 

aerobních mechanismech. V průběhu hry se zásoby svalového glykogenu snižují asi o 

60 %, více v pomalých, než v rychlých vláknech. Vyšší čerpání glykogenu z pomalých 

vláken svědčí o značné posturální zátěži hráčů (Bukač, 2005). 
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  Tabulka č. 1  

 Glukóza  

( mmol/l ) 

Laktát 

( mmol/l ) 

Mast. Kyseliny 

( mEq/l ) 

Hematokrit 

(%) 

Rozcvičení 5,6 3 - 4 0,4 46 

I. třetina 7 5 - 8 0,7 47 

II. třetina 7,6 5 - 7 0,8 47 

III. třetina 7,4 5 - 7 0,9 47  

 Biochemické ukazatele v krvi při utkání (Pavliš a kol., 1995) 

 

2.4 Lokomoce na ledové ploše v ledním hokeji 

Lokomoce hráčů je základem individuálního herního výkonu. V případě ledního 

hokeje je to lokomoce specifická (bipedální, arteficiální). Styčná plocha hokejové brusle 

s ledovou plochou ve stoji je pouze 1cm2 
 

(2,5 x 0,4 cm) a plosky nohou jsou cca 9 cm 

nad podložkou. Vzhledem k tomuto postavení vyžaduje technika bruslení především 

perfektní zvládnutí předozadní a stranové rovnováhy na bruslích. Hokejové bruslení je 

účelová herní činnost jednotlivce, je prostředkem k uskutečnění hry.  

Mechanická podstata (vnější struktura pohybu) - cyklický pohyb, kde se opakuje 

fáze odrazu a skluzu. Z hlediska kinematiky jde o pohyb posuvný – klouzání (Helešic, 

2005). Skluzové postavení na bruslích je pro člověka z hlediska jistoty pohybu velmi 

labilní. U začátečníků je zřetelně vidět, že neskýtá posturální jistotu, ačkoliv stereotyp 

chůze už je zcela rozvinut. Stereotyp chůze na pevném povrchu je od počátku 

vzpřimování dítěte posilován každodenním „tréninkem“, kdy se planta odráží od 

pevného a stabilního místa opory. V běžném životě se člověk skluzu vyhýbá. 

Vezmeme-li v úvahu hráče ledního hokeje po několikaletém tréninku s již zafixovaným 

stereotypem bruslení a s vysokou mírou úrovní stabilizace techniky, můžeme sledovat, 

že průběh pohybu je natolik zautomatizován, že je vykonáván „jakoby“ mimoděk bez 

zvýšené volní kontroly. Celková automatizace pohybu ve skluzu udržuje podobnou 

stabilitu, jako je tomu v průběhu chůze. Hráč získává posturální jistotu ve skluzu na 

bruslích.  
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Hráč ledního hokeje současně vykonává velké množství činností od práce s holí 

přes sledování soupeře a „čtení hry“ až po doprovodný komentář ke hře. Síly působící 

na hráče ledního hokeje se dostávají do rovnováhy a posturální jistota se zvyšuje až do 

stavu, který se podobá vnímání stoje v klidu na pevné (tj. nekluzké) podložce (Pavliš, 

2000).  

Elektromyografická analýza ukazuje, že aktivita přímého svalu stehenního 

(musculus rectus femoris) je při snaze dosáhnout co nejvyšší rychlost pohybu rozdílná. 

Různě vysoké průměrné tenze svědčí o rozdílech v silovém vkladu. Nejnáročnější je 

přímá jízda vpřed, nejmenší silové úsilí je vynakládáno při překládání (změně směru). I 

z této analýzy vyplývá, že dominantním faktorem rychlosti bruslení je síla extenzorů 

kloubů dolních končetin. Silová složka se výrazně promítá do způsobu bruslení 

(Helešic, 2005).  

Hráči ledního hokeje tak musí přizpůsobovat techniku bruslení podmínkám, což 

ve svém důsledku vede k daleko silovějšímu způsobu bruslení. Bukač uvádí, že při 

odporu vyšším než 5% hmotnosti těla dochází k narušení koordinace pohybu a techniky 

bruslení. Takovýmto situacím, kdy je odpor vyšší než uvedených 5%, je v průběhu 

utkání hráč opakovaně vystavován a pokud chce být úspěšný, musí je překonat. 

Průměrné ukazatele maximální síly v tahu byly bez speciálního tréninku relativně nízké 

- 49,66 kg a představovali necelých 68% hmotnosti těla. Speciální tréninkový program 

(bruslení s odporem 20% max. tahu) umožnil nárůst, maximální síly v tahu, který byl 

provázen významnou změnou rychlosti bruslení, na jimi měřeném úseku přímého 

bruslení (5m) bez odporu.  

Zmíněná experimentálně ověřená zjištění považujeme za jeden z důvodů 

hovořících pro rozvoj rychlostně silového potenciálu svalů dolních končetin u hráčů 

ledního hokeje (Helešic, 2005). V praxi existuje více modelů, dle kterých lze dělit 

pohyby při ledním hokeji. Česká hokejová škola často samostatně odděluje bruslení a 

herní činnosti jednotlivce, které dělí na útočné a obranné (Kostka 1963; Bukač 1972; 

Pavliš 2002). Z hlediska biomechaniky pohybu je však vhodnější využívat dělení, které 

není odvozeno od „herních úkolů“ dané činnosti. Takové to rozdělení preferuje Pearsal 

pro výzkum v biomechanice obr. 1 (Pearsall, Turcotte et al. 2000). 
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Obrázek č. 1 

 

Dělení dovedností hráče ledního hokeje dle Pearsalla (2000). Dělení dovedností 

není vyčerpávající, ale dostačuje pro obecný popis základních dovedností. 

 

2.5 Teoretické základy sportovního tréninku 

Trénink v ledním hokeji je specializovaný proces, jehož cílem je připravit 

jedince a družstvo k dosahování vysokých výkonů v utkáních. Nejedná se o proces 

nahodilého zdokonalování organizmu a osobnosti hráče, nýbrž systematické a plánovité 

rozvíjení vrozených a získaných dovedností a schopností, které jsou pro dosažení 

vysoké výkonnosti nezbytné. Tréninkový proces v ledním hokeji je formou 

pedagogického procesu. Uskutečňuje se v něm tedy obecné vzdělávání, osvojování 

pohybových dovedností, s cílem dosáhnout vysokého stupně rozvoje pohybových 

schopností a jim adekvátního fondu pohybových dovedností, umožňujících aktivní 

uplatnění hráče ve hře.  

Současně je tréninkový proces i procesem výchovným, zaměřeným k formování 

kladných charakterových a morálních vlastností jedince, k jeho žádoucímu sociálnímu 

uplatnění. I tréninkový proces v ledním hokeji je tedy zaměřen k výchově společensky 
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platného jedince s vysokou adaptibilitou ve hře i občanském životě. Formy a metody 

práce se v různých časových obdobích v závislosti na cílech mění.  

Tréninkový proces je systém, jehož kvalita závisí na vztahu prvků, které jej 

vzájemnou vazbou tvoří. Jsou to: trenér, hráč, projekt tréninkové práce, podmínky 

tréninkového procesu. Úroveň vyučovacího procesu závisí na úrovni jednotlivých prvků 

systému a na jejich vzájemném působení. Stejná závislost je i v tréninkovém procesu. 

Projekt tréninku zahrnuje postupné cíle, prostředky, kterými se tyto cíle uskutečňují 

(pohybový obsah tréninku), metody a formy jeho řízení. Projekt, který trenér 

vypracovává, není stanoven dogmaticky, ale neustále se dotváří a přizpůsobuje hráčům 

a podmínkám. V současné době lze trénink ledního hokeje stavět na četných vědeckých 

poznatcích, výzkumech a laboratorních testech. 

2.5.1 Složky tréninku 

Ačkoli trénink v ledním hokeji má komplexní charakter, je v něm nutno 

z důvodů praktických didaktických potřeb rozlišovat několik paralelních procesů. 

V zásadě jde o proces specializované adaptace, proces motorického učení a 

sociálně – interakční proces. V nejširším smyslu lze trénink chápat jako proces složité 

biologicko – sociální adaptace, přičemž adaptace představuje specifické přizpůsobení 

organizmu hráče zvýšené tělesné námaze (rozvoj pohybových schopností, funkční 

přizpůsobení). Současně s tím je potřeba ve hře ovládnout řadu nových pohybů. Pouze 

osvojené a naučené pohyby (pohybové dovednosti) mohou být uplatněny. Jejich nácvik 

a zdokonalování je nutno opřít o poznatky specifického procesu učení – motorického 

učení.  

Sociálně interakční aspekty tréninku jsou určovány reálnými vztahy hráče 

k sociálnímu prostředí. Daným předpokladem je vytváření účinných vztahů mezi 

hráčem a trenérem i hráči navzájem (proces výchovy). Všechny zmíněné procesy tvoří 

přímý obsah tréninku a jejich dialektická jednotka určuje trénink jako celek. V praxi je 

nácvik herních dovedností spojován se zatěžováním, s cílem přizpůsobit organizmus 

vysoké námaze. K tomu dále patří osvojování vědomostí o pravidlech, taktice hry nebo 

zdokonalování psychiky jedince dle potřeb herního pojetí. Z hlediska didaktiky se 

trénink dělí na jednotlivé složky, v nichž se tréninkový proces realizuje. Každá složka 

obsahuje určitý okruh úkolů a rozdělením tréninku do jednotlivých složek slouží 

k lepšímu zvládnutí dílčích úkolů a zároveň usnadňuje jeho praktickou organizaci a 
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plánování vytyčených úkolů v dané etapě tréninku (výběr prostředků a metod k jejich 

řešení). 

2.5.2 Tělesná příprava 

Tělesná příprava se zaměřuje na obecný a speciální rozvoj pohybových 

schopností – koordinace, rychlost, síla, vytrvalost a pohyblivost. Těchto pět základních 

složek jsou označovány pojmem kondice. Kondice tvoří základ herních dovedností a 

současná vysoká výkonnost klade na kondici hráčů výjimečné nároky. (Bukač, Dovalil, 

Kostka, 1979). 

Obsahem tělesné přípravy ve sportovním tréninku je tedy rozvíjení pohybových 

schopností sportovce podle potřeb struktury sportovního výkonu. Pohybové schopnosti 

se definují jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů k pohybové 

činnosti, v níž se také projevují. (Dovalil, Choutka, 1982).  

Tělesná příprava jako složka sportovního tréninku řeší v zásadě dva úkoly – 

zabezpečuje zdokonalení všestranného pohybového a funkčního základu hráče a rozvíjí 

speciální pohybové schopnosti dle požadavků ledního hokeje. Oba úkoly jsou řešeny ve 

vzájemné jednotě. Podle zaměření tréninku a podle používaných tréninkových 

prostředků se tělesná příprava dělí na všeobecnou a speciální. Všeobecná tělesná 

příprava vytváří široký základ všestranného a harmonického rozvoje hráče, který je 

základem pro růst herní výkonnosti. Používá se k tomu všeobecně rozvíjející cvičení. 

Úlohu všeobecně rozvíjejících cvičení plní v ledním hokeji: běh, přespolní běh, 

gymnastická cvičení, účelová a průpravná gymnastika, cvičení s odporem, úpolová 

cvičení, plavání, běh na lyžích, sportovní hry.  

Speciální tělesná příprava navazuje na všeobecnou a její zaměření vychází 

z požadavků hry, kdy je cílem rozvoj speciálních pohybových schopností, které velmi 

úzce souvisí s herními dovednostmi. Jde např. o to, projevit sílu paží, trupu těla při 

střelbě, rychlost bruslení při realizaci taktických záměrů apod. V praxi to znamená 

zabezpečit specifický rozvoj svalů a svalových skupin, které nesou hlavní zatížení ve 

hře. (Bukač, Dovalil, Kostka, 1979). 

Moderní trénink hráče ledního hokeje je komplexem, ve kterém se souběžně 

zvyšují funkční možnosti organizmu hráče a jeho hráčská technika. Obojí se odráží 

v úrovni jeho taktického myšlení a taktického jednání, které je výslednicí usilovného 

tréninku, soustavného zatěžování organizmu v podmínkách podobných utkání. Bez 
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dobré fyzické kondice, bez návyku plného nasazení sil se neprosadí žádná technika. 

Vzájemná vazba kondice, techniky a rozvoje taktického myšlení spolu s jeho 

psychickými vlastnostmi vytváří osobnost hráče a podmiňuje jeho využití pro 

nejúčinnější celostní, globální pojetí hry. Pomocí tělesné přípravy se dosahuje nezbytné 

úrovně pohybových schopností a nezbytné úrovně rozvoje všestranného pohybového 

fondu. Na jejich základě se rozvíjejí speciální pohybové schopnosti a speciální 

pohybový fond hráče ledního hokeje. Jedná se tedy o racionální spojení úrovně 

všeobecné fyzické připravenosti s rozvojem speciálních pohybových schopností, které 

se přímo na výkon v ledním hokeji podílejí. Racionální spojení všeobecné a speciální 

tělesné přípravy přispívá k harmonickému rozvoji hráče i k růstu specializované 

výkonnosti.  

Výběr prostředků všeobecné tělesné přípravy podporuje speciální tělesnou 

přípravu, a proto je třeba cvičení všeobecné tělesné přípravy konfrontovat vždy s úkoly 

speciální tělesné přípravy, aby nevhodným výběrem nedošlo k narušení struktury 

speciálního výkonu. Tělesná příprava hráče ledního hokeje je zaměřena především na 

posílení oběhového aparátu, na odolnost organizmu vůči zatížení a únavě. Jedná se o 

adaptaci organizmu s přihlédnutím ke střídavému zatížení hráče ve hře. Důležitou 

formou uplatňovanou v tělesné přípravě – všeobecné i speciální – je proto intervalový 

trénink. Jde o takovou formu intervalového tréninku, který probíhá za plného úsilí 

hráčů. Krátké intervaly odpočinku mezi maximálními intervaly práce zvyšují možnosti 

organizmu a přispívají ke zlepšení silové vytrvalosti. Upravuje se tepová frekvence a 

režim spotřeby kyslíku. Tělesná příprava hráče ledního hokeje musí obsahovat cvičení 

vytrvalosti při zásobování kyslíkem (aerobní vytrvalost), současně cvičení vytrvalosti 

anaerobní, tj. při kyslíkovém dluhu, která reprezentují rychlostní vytrvalost, 

uplatňovanou při nasazení hráčů ve hře. Na této rychlostní vytrvalosti závisí ostatní 

komponenty tělesné přípravy, tj. rychlost s vysokým stupněm schopnosti koordinace 

pohybu (agility), dynamická síla při pohybu a zvláště při osobních soubojích hráčů. Čím 

vyšší je rozvoj explozivní síly, rychlosti a koordinace, tím progresivnější je možno na 

tyto pohybové schopnosti navázat techniku bruslení a ovládání kotouče.  

Nedoceněným úsekem v tělesné přípravě v ledním hokeji je kloubní pohyblivost 

nebo uvědomělá relaxace angažovaných svalových skupin, jejichž trvalá tenze ohrožuje 

hráče, protože způsobuje opakovaná zranění především v oblasti páteře. Tento stav 

vyřazuje hráče předčasně z tréninkového procesu a je třeba této relaxaci věnovat stejnou 
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pozornost, jako samotnému posilování. Vyvstává zde tedy další úloha tělesné přípravy, 

a to vyrovnávání jednostranného, ve svém důsledku nebezpečného zatížení, 

souvisejícího s intenzivní specializovanou činností. (Bukač, Kostka, 1977). 

Pro moderní pojetí ledního hokeje považujeme tělesnou přípravu za 

samozřejmou podmínku. Pro výsledek utkání nemusí být rozhodující, obzvláště nemá – 

li hodnotu speciální tělesné přípravy, tzn. speciální kondice (hráč a celé družstvo je 

tělesně systematicky připravováno pro konkrétní pohybovou činnost a adekvátní 

zatížení, které ovlivňuje výkon v ledním hokeji). Při hodnocení vlivu tělesné přípravy 

na sportovní výkon v ledním hokeji je vhodné se zmínit o specifičnosti utkání, zejména 

pak na vrcholové úrovni, kdy rozhodující úlohu často sehrávají ostatní složky 

sportovního tréninku (technicko – taktická příprava, psychická příprava). 

Tělesná příprava je zaměřena na všestranný rozvoj organizmu hráčů, na 

upevnění jejich zdraví, na zdokonalování jejich pohybových schopností, a tím i 

vytváření trvalých funkčních základů pro další složky sportovního tréninku, zejména 

pak na technickou přípravu. Zvyšováním úrovně hokejové hry získává tělesná příprava 

hokejisty mnohem větší důležitost než v minulosti. Cesta zvyšování funkčních možností 

hráčů a jejich širšího pohybového základu je v současnosti prvořadou při zvyšování 

jejich výkonnosti (Mitošinka, 1976).  

Stále stoupající nároky na hráče vyžadují i růst jeho fyzických možností. Vysoký 

stav tělesné připravenosti se zpětně odráží na stavu technické a taktické úrovně 

jednotlivce a družstva. Při speciálním výkonu se vedle všeobecné tělesné připravenosti 

uplatňuje i speciální tělesná připravenost. Pro dosažení vysokého specializovaného 

výkonu se využívá pracovních schopností organizmu, získaných všeobecnou tělesnou 

přípravou. V ledním hokeji se jedná zvláště o bruslařskou rychlost, rychlostní vytrvalost 

a speciální sílu (Kostka, 1971).  

Na základě výzkumu (Seliger, Kostka, 1966) funkčních parametrů a 

energetického výdaje u hráčů ledního hokeje vyžaduje herní činnost, vzhledem 

k nepravidelnému dýchání a nepravidelné pohybové činnosti, vysokou úroveň anaerobní 

kapacity, při schopnosti využívat co největší podíl aerobního výkonu. Pro tréninkovou 

praxi z toho vyplývají požadavky zintenzivnit intervalový trénink (bruslení, herní 

cvičení) a v přípravném období se zaměřovat spíše na rychlostní a krátkodobou 

vytrvalost, než tomu bývalo dříve se zaměřením především na dlouhodobou vytrvalost, 
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která neodpovídá přenesené zátěži v ledním hokeji. Z hlediska složek sportovního 

tréninku by měla být tělesná příprava nejsnáze dosažitelným činitelem. Získat 

potřebnou úroveň při pravidelném tréninku a správném přístupu hráčů je jen otázka 

času. I když je více metod a názorů na způsob tělesné přípravy, konečný efekt při 

systematickém tréninku je přibližně stejný. Z hlediska tělesných předpokladů 

považujeme za rozhodující činitel tělesný stav jedince vzhledem ke konkrétním 

požadavkům na jeho výkon v utkání. Kondice je především záležitostí samotného hráče, 

a to nejen v určitém období, ale v průběhu celoročního tréninkového procesu (Bukač, 

1975). 
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3. CÍL PRÁCE        

3.1 Cíle práce 

Cílem této práce je snaha o určení vztahu obecné a speciální tělesné 

připravenosti k herní výkonnosti v ledním hokeji u deseti nejlepších útočníků a deseti 

nejlepších obránců dle herní výkonnosti nebo také tzv. kanadským bodováním základní 

hrací části extraligy juniorů v sezoně 2014/ 2015.  

 3.2 Úkoly práce 

U měření herní výkonnosti jsme zvolili statistiku kanadského bodování (součet 

gólů a asistencí). Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. 

V první části budeme porovnávat obecnou tělesnou připravenost a herní 

výkonnost zvláště útočnících a bránících hráčů. Obecná tělesná připravenost je dána 

celkovým pořadím dle součtu dosažených bodů v deseti dílčích testech a herní 

výkonnosti pořadím jednotlivců v hodnocení herní výkonnost (góly + asistence). 

Ve druhé části budeme porovnávat speciální tělesnou připravenost a herní 

výkonnost taktéž rozděleně u útočníků a obránců. Speciální tělesná připravenost je dána 

body v testu na ledě, které určují pořadí ve speciální tělesné připravenosti. 

4. MOTORICKÉ TESTY 

Snaha pro získání objektivních informací o obecné výkonnosti vyvolala potřebu 

vytvořit taková kritéria obecné tělesné výkonnosti, která by svoji strukturou postihovala 

všechny faktory výkonnosti a umožňovala z nich usuzovat i úroveň tělesné zdatnosti.  

V teorii tělesné přípravy tak vzniká a zvláště v poslední době se rychle rozvíjí 

obor – teorie testování motorické výkonnosti. Aby se však nějaký vyšetřovaný postup 

mohl stát široce použivatelným testem, který poskytuje srovnatelné výsledky, musí 

vyhovovat určitým předem stanoveným podmínkám, které jsou obsahem standardizace.  

Standardizace představuje soubor požadavků kladených na test a znamená, že jí 

jsou jednoznačně vymezeny konstantní podmínky pro použití testu (tj. přesně určen 

obsah, způsob provedení a hodnocení testu) a že test má vyhovující platnost, 

spolehlivost, nezávislost apod. V současnosti se zavádějí různé testy, jako součást 

tréninkového procesu. Dosavadní pokusy ovšem zatím nepřinesly uspokojivé výsledky, 



21 

 

které by bylo možno považovat za skutečný obraz trénovanosti hráčů. Problematika 

spočívá v tom, že změny, které podmiňují výkonnostní růst jedince, zasahují do různých 

oblastí celého organizmu.  

Testy, které se nyní používají, nejsou proto schopny tyto změny postihnout a 

vytvořit nám úplnou představu o skutečné výkonnosti a připravenosti sportovce. To 

znamená, že u každého hráče se na kvalitě jeho výkonu podílejí v různé míře jednotlivé 

faktory sportovní výkonnosti. Efektivitu sportovního tréninku není problém postihnout 

v závodním období, kde jediným kritériem je dlouhodobá výkonnost družstva, která se 

odráží ve výsledcích. Výkonnost družstva je podmíněna kvalitativní úrovní motorických 

schopností hráčů. Zcela jiný problém vzniká v období přípravném, kdy není možnost 

konfrontace v utkáních, kdy jediným postihem pro zjištění efektivity tréninku je 

adekvátní testování hráčů – motorických a fyziologických funkcí. 

        

K testování hráčů ledního hokeje v sezoně se používají: 

a) testy, charakterizující obecnou tělesnou připravenost, které se provádějí 

na počátku a na konci přípravného období 

b) testy, charakterizující speciální tělesnou připravenost, které se provádějí 

na začátku a konci předzávodního období 

c) testy, charakterizující projevy fyziologických funkcí, které se konají 

zpravidla na konci přípravného období nebo na začátku předzávodního 

období 

 

Požadavky na tělesnou připravenost hráče ledního hokeje jsou s ohledem na 

komplexní pohybový projev ve hře značně široké. Dotýkají se také obecné tělesné 

připravenosti. Její vyšší úroveň rozvíjená v přípravném období, je proto předpokladem 

pro specifickou herní výkonnost v závodním období. 
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4.1   Soubor testů obecné tělesné připravenosti 

Pro měření účinnosti tréninku v přípravném období je zpracována baterie testů, 

která se skládá z deseti disciplín. Disciplíny byly voleny tak, aby měřily ty pohybové 

kvality, které se uplatňují ve speciální tělesné připravenosti ve vlastní hře. Vychází se 

z toho, že zatížení ve hře je komplexního charakteru.  

Lední hokej je činností submaximální intenzity, kde se uplatňuje dvoutřetinový 

podíl anaerobního metabolismu, při současných velkých nárocích na metabolismus 

aerobní. V nynějším vývojovém trendu ledního hokeje jsou stále více vyžadovány 

silové schopnosti (osobní souboje, střelba, vedení kotouče). Zrychlující se pojetí klade 

nároky na vysokou úroveň komplexního rychlostního projevu a dokonalou koordinaci 

(Bukač, Dovalil, Kostka, Wohl, 1979).  

Testovací baterie by měla být realizována na počátku přípravného období a těsně 

před jeho skončením. Z rozdílnosti výsledků pak lze posuzovat kvalitu určitého 

tréninkového modelu z přípravného období. Na základě rozboru časových relací utkání 

a výsledků krevních analýz bylo zjištěno, že výkon v ledním hokeji je energeticky 

zajišťován především neoxidativními laktátovými a alaktátovými mechanismy. Na tyto 

mechanismy je zaměřena i testová baterie. Pro budování vyšší úrovně těchto systémů je 

předpokladem jistá úroveň aerobní kapacity, která je testována laboratorně (Bunc, Pergl, 

1982). 

Intervaly mezi jednotlivými testy jsou dostatečně dlouhé k úplnému zotavení 

hráčů. Neúspěšné pokusy je možno opakovat. Rovněž zjevné porušení pravidel při 

provádění cvičení znamená nutnost opakování. Den před realizací testů se doporučuje 

lehký jednorázový trénink. Podmínkou správné aplikace testů je vhodná motivace, hráči 

mají mít k testování pozitivní vztah, být přesvědčeni o jeho smyslu i užitečnosti a jejich 

snahou by mělo být dosažení co nejlepších výsledků v každé disciplíně. Není – li tato 

situace navozena, ztrácí testování svou hodnotu a jeho přínos je indiferentní. 
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4.2 Popis a pravidla testů obecné tělesné připravenosti 

1.    Illinoiský agility běh 

Rychlostní agility test měří rychlost skloubenou s obratnostními schopnostmi. 

Jedná se o člunkový běh s obíháním kuželů. Obdélník o velikosti 10 × 5 m tak, že 

základnu tvoří vzdálenost 5 m. Uprostřed ve vzdálenosti 2,5 m jsou 4 kužele ve 

vzdálenosti 3,33 m od sebe. Testovaný startuje z levé strany u rohového kužele 

základny za čárou z polovysokého startu. Provede se celkem 6 přeběhů, první dva 

přeběhy jsou hladké (běh od startovní čáry k protějšímu kuželu – zpět), poté oběhnutí 

druhého kužele (po levé ruce), třetí (po pravé ruce), čtvrtý, pátý, který je po pravé ruce a 

zpět ke startovací čáře a následují poslední dva hladké úseky (kužel – cíl). 

Každý hráč má dva pokusy s přestávkou 5 – 10 minut a zapisuje se lepší 

výsledek, čas se měří na desetiny sekundy. 

 

Obrázek č. 2 (https://www.brianmac.co.uk/pictures/tests/illinois.gif) 
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2. Illinoiský agility běh s vedením kuličky hokejovou holí 

Rychlostně obratnostní test spojený s hokejovým driblingem. Jedná se o 

člunkový běh s hokejovou dovedností. 

Obdélník o velikosti 10 × 5 m tak, že základnu tvoří vzdálenost 5 m. Uprostřed 

ve vzdálenosti 2,5 m jsou 4 kužele ve vzdálenosti 3,33 m od sebe.  

Testovaný startuje z levé strany s hokejkou a kuličkou u rohového kužele 

základny za čárou z polovysokého startu. Provede se celkem 6 přeběhů, první dva 

přeběhy jsou hladké (běh od startovní čáry k protějšímu kuželu – zpět), poté oběhnutí 

druhého kužele (po levé ruce), třetí (po pravé ruce), čtvrtý, pátý, který je po pravé ruce a 

zpět ke startovací čáře a následují poslední dva hladké úseky (kužel – cíl). Každý hráč 

má dva pokusy s přestávkou 5 – 10 minut a zapisuje se lepší výsledek, čas se měří na 

desetiny sekundy. 

Čas porovnáme s výsledkem předešlého testu (Illinoiský běh bez vedení 

kuličky). Rozdíl v dosažených časech nepřímo vypovídá o úrovni ovládání kuličky 

pomocí hole. 

 

3. Šplh na laně 4,5 m 

Test, který určuje komplexní sílu, v tomto případě maximální, výbušnou sílu 

spojenou se silovou vytrvalostí především paží. 

Pro hodnocení této disciplíny jsou pouze tři možnosti: 

1- bez přírazu 

2- s přírazem 

3- neudělal  
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4. Šestiskok 

Test dynamické síly dolních končetin, který imituje odrazy v bruslení. 

Vyznačená bílá startovní čára bílou páskou. Hráč je ve stoji jednonož těsně před 

startovní čárou, druhá noha v mírném zanožení. Hráč provede střídavé plynulé odrazy 

bez přerušení se závěrečným dopadem na obě dolní končetiny. 

Vzdálenost se měří od startovní čáry k místu dopadu paty. Mohou se provést dvě 

opakování s přestávkou 5 – 10minut. Zaznamenává se lepší výkon.  

 

5. Přeskoky překážky snožmo 

Test prověřuje dynamickou sílu dolních končetin vytrvalostního charakteru. 

Hráč se postaví čelem k překážce o velikosti 60cm. Jeho úkolem je po dobu 30 sekund 

provést co nejvíce opakování (přeskoků) vždy čelem k překážce. Mohou se provést dvě 

opakování s přestávkou 5 – 10minut. Zaznamenává se lepší výkon. 

 

6. Hloubka předklonu 

Hloubkou předklonu testujeme kloubní pohyblivost i svalové dysbalance 

(zkrácení hamstringů). Hráči se zkrácenými zadními stranami stehenních svalů podávají 

menší výkon (menší rozsah) a jsou více náchylnější ke zraněním.  

Na lavičku se připevní měřítko, tak aby byla nulová hodnota měřítka ve stejné 

úrovni, jako horní hrana lavičky. 

Hráč zaujme mírný stoj rozkročný se vzpažením na lavici a s dlouhým 

výdechem přechází do co nejhlubšího předklonu. Snahou je se dotknout konečky prstů 

co nejníže měřítka a vydržet v této poloze alespoň dvě sekundy. Kolena jsou během 

testu stále propnuta. 

Hloubka předklonu se měří v centimetrech – pod úrovní jsou hodnoty kladné, 

nad úrovní jsou hodnoty záporné. 
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7. Sepnutí rukou za zády 

Testování protažení a uvolnění pletence ramenního a trojhlavého svalu pažního. 

Hráč spojí obě ruce za zády pomocí jedné ruky, která přechází ze vzpažení a druhá ze 

zapažení. 

Pro hodnocení této disciplíny jsou pouze tři možnosti: 

1- sepnul 

2- dotek prstů 

3- neudělal  

 

8. Běh 3200m 

Testování krátkodobé (anaerobní) vytrvalosti. Tento test je také velmi náročný 

na psychiku a vyžaduje značné volní úsilí z důvodu vysokého LA. Hráč na povel 

startuje na oficiální atletické dráze (400m) 200m úsek, po doběhnutí následuje aktivní 

30 vteřinový odpočinek s mírnou chůzí a následuje druhý a třetí start v zátěžovém 

režimu. Hráč se vždy vrací do cíle posledního běhu, odkud startuje další úsek.   

Jednotlivé časy se zaznamenávají do protokolu a poté se průměrují v jeden výsledný 

čas. 

 

9. Bench - press 

Test silových schopností hrudníku a horních končetin. Hráč provádí plynulý 

kontrolovaný pohyb činkou o hmotnosti 80 % jeho váhy. Osa činky se musí dotknout 

hrudního koše a zpět vzepřením do propnutých paží. 

Úchop osy je lehce širší, než úroveň ramen. Zapěstí je aktivní – propnuto a 

neprohýbá se. Pánev a bedra zůstávají celou plochou na lavici (nesmí se prohýbat). 

Kolena jsou v pravém úhlu s chodidly na zemi. 

Při každém pokusu je třeba zajistit dvěma hráči po stranách cvičícího 

bezpečnost. Hráč opakuje tlaky do vyčerpání, hodnotí se počet správných opakování. 
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10. Běh 1500m 

Testování aerobní vytrvalosti. Běh se provádí na oficiální atletické dráze 

(400m). Hráč startuje z polovysokého startu. Dosažený čas se zaznamenává do 

protokolu v minutách a sekundách. 

 

4. 2. 1.   Organizace měření 

Kontrolní měření se provádí na atletické dráze, v tělocvičně, posilovně. Obuv je 

volena dle testu (tenisky, sálová obuv). Všechna cvičení je třeba absolvovat během 

jednoho dne v pořadí, jaké je uvedeno v popisu. 

 

4.3 Test speciální tělesné připravenosti 

Testování speciální tělesné připravenosti, která v průběhu přípravy na závodní 

období navazuje na testování obecné tělesné připravenosti, je dalším prostředkem 

vykazujícím na efektivitu tréninkového procesu. Realizace testu y měla proběhnout na 

konci předzávodního období. 

 

1. Test rychlostní vytrvalosti (6×54m) 

Test imituje nepřerušené, přetažené střídání. Na znamení hráč startuje jízdou 

vpřed a překonává vzdálenost 54 m (oběma nohama), následuje prudké zastavení 

(brzda, nikoli „bogna“) a start do opačného směru. Hráč provede celkem šest délek. 

 

4.4 Organizace provádění testů 

Hráči absolvují test na ledě v kompletní hokejové výstroji a výzbroji. Hráči jsou 

testování (jezdí) v počtu dvou až čtyř hráčů, aby byl čas co nejpřesněji zaznamenán. 

V rámci objektivity celého měření je nutné vzdálenost v testu přeměřit (čáry na ledové 

ploše jsou orientačním ukazatelem, vzdálenosti většinou nesouhlasí). Při provádění je 

třeba dbát důsledně na přesnost. Zároveň je nutno celé testy objektivně vyhodnotit. 
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Při hodnocení obecné i speciální tělesné připravenosti se výkon v každém testu 

převádí na body (dle bodovacích tabulek), které se po absolvování celé baterie sečtou, 

čímž dostaneme celkový index tělesné připravenosti (obecné nebo speciální). 

 

Bodový způsob hodnocení umožňuje: 

 kvantifikovat jedinou bodovou hodnotou celkovou tělesnou připravenost  

  každého hráče 

 podle počtu bodů sestavit pořadí hráčů družstva v tělesné připravenosti 

 vyjádřit jediným indexem tělesnou připravenost celého družstva, 

případně pětic,     útočných a obranných řad 

 sledovat dynamiku tělesné připravenosti hráčů i družstva v různých 

časových obdobích 
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5. HODNOCENÍ HERNÍ VÝKONNOSTI 

Hodnocení výkonnosti (dlouhodobě) či výkonu (jednorázově) v ledním hokeji je 

značně diskutovanou otázkou a názory v této oblasti nejsou dosud zcela jednotné. Tato 

záležitost se velmi úzce prolíná s tématikou pedagogického pozorování hry a hráčů. 

Vzhledem k tomu, že její vyjádření je administrativního charakteru (je evidována a 

dokumentována), řadíme ji pod problematiku cvičence. Pro hodnocení výkonnosti 

družstva jsou rozhodující výsledky v mistrovské soutěži. Umístí – li se družstvo 

v soutěži dobře, panuje všeobecný názor, že výkonnost družstva jako celku je rovněž 

dobrá. Zpravidla je tento názor správný. Výkonnost družstva je však evidentně dána 

výkonností jednotlivců – v utkání sportovním výkonem hráčů. V zásadě lze výkonnost 

či výkon hodnotit jednak subjektivně – trenéři hodnotí hráče na základě „pohledu ze 

střídačky“, a jednak na základě objektivních ukazatelů.  

Význam hodnocení hráčů na základě objektivních ukazatelů nabyl v poslední 

době značné důležitosti, ale nelze jej přeceňovat. Platné a kvalitní ohodnocení 

výkonnosti lze získat pouze spojením obou hledisek, zejména tehdy, má – li trenér 

možnost své subjektivní tvrzení konzultovat. Pro co neobjektivnější hodnocení 

výkonnosti jednotlivce je tedy nutné obě hlediska skloubit a vyvodit z nich jediné. To 

přirozeně předpokládá jejich evidenci v deníku trenéra či na hráčských kartách. 

Evidence subjektivních hodnocení výkonu hráče je v praxi zcela jednoduchá a snadná: 

trenéři po utkání stručně vypíší svůj názor na výkon každého hráče. Kvalitní validita 

takového hodnocení předpokládá konzultaci trenérů. Zde však může dojít k závažné 

chybě hodnocení výkonu hráčů. Tato možnost spočívá v preferenci hodnocení přístupu 

hráče k utkání (který vlastní výkon jistě významně ovlivňuje) před vlastním výkonem, 

který u některých hráčů, i při nedokonalém přístupu, je přínosem pro mužstvo. 

Doporučujeme v evidenci tato dvě hlediska brát v úvahu. 

V evidenci objektivních ukazatelů výkonnosti lze sledovat celou řadu ukazatelů. 

Běžně se ve všech oddílech evidují vstřelené branky a přihrávky. V oddílech, které hrají 

ve vyšších soutěžích, se evidují a průběžně vyhodnocují na zvláštních formulářích 

(záznam o utkání) mimo branky a přihrávky navíc + účast a – účast, účast v oslabení, 

úspěšnost přesilových her, tresty, nebo zásahy brankářů. Už tyto podklady dávají 

trenérům značnou možnost pro hodnocení výkonnosti jednotlivců po určité části soutěže 

nebo jejím skončení. Získání dalších objektivních ukazatelů zaleží od volby trenéra, 
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který určí, které objektivní ukazatele potřebuje pro hodnocení hráče či pro argumentaci. 

Sem patří zpravidla střelba s celou svou problematikou (prostorové rozmístění, četnost, 

úspěšnost), osobní souboje (četnost, úspěšnost), přihrávání, blokování střel, vyhranná 

buly a další činnosti jednotlivce. Objektivní ukazatele lze získat i pro hru dvojic, trojic 

či celých pětek (frekvence útoků, jejich úspěšnost, počet a prostorové rozmístění 

likvidovaných útoků soupeře a další). Další objektivní ukazatele získává trenér 

sumarizací činností jednotlivce. Pro všechna hodnocení z hlediska objektivních 

ukazatelů je třeba získat srovnávací údaje. Jednotlivce vzájemně konfrontovat, větší 

celky rovněž (dvojice, trojice, pětice, družstvo).  

Bez srovnávacích údajů, tedy bez možnosti konfrontace je hodnocení či 

argumentace obtížná. V historii evidence a hodnocení objektivních ukazatelů 

výkonnosti se vyskytlo několik metod. Ve snaze stanovit výkonnostní pořadí hráčů na 

základě objektivních údajů byla jednotlivým datům přisuzována různá bodová hodnota. 

Výše této hodnoty byla stanovena čistě subjektivním názorem tvůrce této metody. Tak 

na základě empirických zkušeností mnoha let je v tzv. kanadském bodování přisuzována 

vstřelené brance, stejně jako přihrávce hodnota 1 bodu. Činitel subjektivity pronikl tedy 

i do tohoto hodnocení. Chceme – li však získat skutečně objektivní údaje o hráčích, 

nezbývá než evidovat objektivní údaje bez ohledu na přisuzovanou bodovou hodnotu 

(ať se jedná o kteroukoli metodu). Při dlouhodobém hodnocení je vhodné tyto hodnoty 

průměrovat na utkání. Při použití této metody vznikají dvě možnosti: buď počítat 

s průměrnými hodnotami získaných činností či jevů na utkání, nebo (což je preciznější) 

na 1 třetinu (to má opodstatnění při aplikaci tzv. aktivního koučinku, kdy jsou hráči 

využíváni dle potřeb mužstva a často nesehrají celé utkání (Kostka, Pergl, 1977).  

Do evidence a hodnocení sportovního výkonu v ledním hokeji je nutné zapojit 

vedle evidence vlastního výkonu hráče, tréninku atd. i některé faktory tento výkon 

podmiňující. Chápeme – li výkon v ledním hokeji z hlediska jeho struktury jako 

multifaktoriální (Choutka, 1976), tzn. podmíněný celou řadou faktorů stejné důležitosti, 

z nichž některé jsou konstantní a některé variabilní, je potom jasné, že tyto variabilní 

faktory jsou ovlivnitelné nebo zčásti ovlivnitelné a lze je evidovat.  

Pro ujasnění: konstantními či dočasně konstantními faktory rozumíme např. 

somatotyp, úroveň fyziologických funkcí, úroveň všech složek sportovního tréninku, 

sportovní formu. Z pohledu trenéra je úroveň těchto faktorů před utkáním těžko 

měnitelná. Proti tomu může trenér svým působením nebo působením jiných osob 
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významně ovlivnit úroveň variabilních faktorů, jejichž vyšší úroveň významně ovlivní 

výkon hráče utkání (regulace předstartovního stavu, navození koncentrace na výkon, 

zkvalitnění přístupu k utkání motivačním působením aj.). Tuto činnost trenér vykonává 

buď kolektivně s celým družstvem, nebo individuálně s každým hráčem zvlášť (Kostka, 

Pergl, 1977). 

6. METODIKA PRÁCE 

Celý výzkum byl složen ze tří částí. V první části jsme zapsali výslednou 

tabulku mužstev extraligy juniorů 2014/2015 po základní části. Následuje tabulka herní 

výkonnosti deseti nejlepších útočníků a deseti nejlepších obránců.   

 Ve druhé části jsou zapsány jednotlivé dílčí výkony, bodování a výsledky testů 

útočníků. Jedná se o určení pořadí v testech obecné tělesné připravenosti, speciální 

tělesné připravenosti.         

 Třetí část zobrazuje taktéž jednotlivé dílčí výkony, bodování a výsledky 

v obecné i speciální tělesné připravenosti. Jedná se však o výsledné hodnoty testů 

obránců. 

Výběr sledovaného souboru, tedy hráčů ledního hokeje juniorské kategorie 

extraligové soutěže, ročníku 2014/2015 byl určen pořadím v hodnocení herní 

výkonnosti tzv. kanadské bodování. V této statistice se započítávají a sčítají vstřelené 

góly a asistence. Tato statistika byla v práci rozdělena dle herního postu na útočící a 

bránící hráče. 

6.1 Použité metody 

Pořadí vybraných hráčů v souboru testů obecné i speciální tělesné připravenosti 

se určilo následujícím způsobem. Dle výsledků v jednotlivých testech jsme vypočítali 

(statistickou cestou standardizace) jedno bodovou hodnotu jako výsledný index (obecné 

event. speciální tělesné připravenosti), jehož číselná hodnota je rozhodující při 

sestavování pořadí. Jestliže dosáhli někteří hráči v celkovém součtu stejného počtu 

bodů, potom jsme použili tzv. středního pořadí. Tohoto středního pořadí jsme použili 

také při určování pořadí v jednotlivých testech souboru. 
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6.2 Statistické zpracování 

Ke statistickému zpracování naměřených hodnot jsme použili tzv. Spearmanův 

korelační koeficient (dle pořadí) – rs. 

rs = 1- 
6 × 𝑑𝑖

2

𝑛 (𝑛2− 1)
 

 

di = rozdíl pořadí v obou testech 

n = počet dvojic výsledků logicky patřících k sobě 

(Čelikovský, 1979) 

 

6.3 Hodnocení účinnosti sportovního tréninku 

Hodnocení účinnosti sportovního tréninku v ledním hokeji, stejně jako 

v ostatních sportovních hrách, je na velmi vysoké úrovni, avšak i v  současné době stále 

ve stádiu empirie a poznání. Jde o oblast nemírně složitou a různorodou. Předpokladem 

pro hodnocení účinnosti sportovního tréninku je vyřešení otázek týkajících se struktury 

sportovního výkonu. V ledním hokeji není zatím zcela jednoznačně určeno, které 

faktory pro výkon jsou rozhodující, a které méně podstatné. A proto nejsou podchyceny 

ani vztahy mezi těmito faktory. Uvážíme-li, že vše je ještě komplikováno 

individuálními zvláštnostmi, „ talentem“ hráčů. Potom nám musí být jasné, že seriózní 

řešení problematiky hodnocení účinnosti sportovního tréninku v ledním hokeji si vyžádá 

mnoho let vědecké práce. (Nebereme – li v úvahu poznatky z oblasti fyziologie). 

V ledním hokeji uvažujeme účinnost sportovního tréninku zatím 

zprostředkovaně, nepřímo, přes ukazatele vyjadřující změny v růstu úrovně pohybových 

schopností. Usuzujeme na kondiční připravenost hráčů, která má určitý vztah 

k výsledkům mužstva. Zjednodušeně lze také říci, že u vrcholových družstev je 

kritériem účinnosti především (výhradně) výsledek družstva, umístění, získání titulu atd. 

(Bukač, Dovalil, Kostka, Wohl, 1979). 

Kontrola tréninkového procesu je nezbytným požadavkem moderního tréninku. 

Získávání spolehlivých a objektivních informací o hráčích i družstvech jako celku má 

stále větší cenu. Bez zpětné vazby, jejíž funkci kontrola tréninkového procesu plní, si 
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dnes nelze představit racionální a dostatečně efektivní působení. Kontrola trénovanosti 

zahrnuje řadu faktorů, které ovlivňují vlastní výkon. Na trénovanost, na stav určité 

fyzické, technicko – taktické a psychické připravenosti hráče, se totiž musíme dívat 

z hlediska celkového výkonu. Samotný sportovní výkon v ledním hokeji je pak 

podmíněn existencí řady faktorů, hovoříme o multifaktoriálním výkonu (Choutka, 

Dovalil, 1982) 

  

Rozsah jednotlivých souborů byl následující: 

 

Obecná tělesná připravenost 

mužstva n = 15 

útočníci n = 10 

obránci n = 10 

 

Speciální tělesná připravenost 

mužstva n = 15 

útočníci n = 10 

obránci n = 10 

 

Původně bylo v herní výkonnosti zařazeno všech 16 mužstev, ale z důvodu 

nedodání testových baterií obecné i speciální tělesné připravenosti jedno z týmu , bylo 

testování prováděno s 15 mužstvy a hráči daného oddílu nebudou ve statistikách hráčů 

uvedeni. Dále jsou uvedeni pouze ti hráči, kteří se zúčastnili všech testů. 
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6.4 Popis sledovaného souboru 

Tabulka týmů po základní části extraligy juniorů 2014/2015 

 

Tabulka č. 2 

    Pořadí Tým Body 

1.  Vítkovice 65 

2.  Plzeň 61 

3.  Sparta Praha 59 

4.  Mladá Boleslav 56 

5.  Třinec 54 

6.  Brno 54 

7.  Liberec 51 

8.  Chomutov 49 

9.  Kladno 46 

10.  Pardubice 46 

11.  Zlín 44 

12.  Slavia Praha 38 

13.  Olomouc 32 

14.  Litvínov 29 

15.  České Budějovice 20 

16.  Jihlava 16 
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Statistiky hráčů 

Herní výkonnost (Kanadské bodování) útočníků (TOP 10) 

 

Tabulka č. 3 

Pořadí Jméno Tým G A B 

1.  Ú1 Zlín 18 25 43 

2. . Ú2 Mladá Boleslav 17 20 37 

3.  Ú3 Plzeň 23 11 34 

4.  Ú4 Brno 14 20 34 

5.  Ú5 Kladno 19 14 33 

6.  Ú6 Mladá Boleslav 18 15 33 

7.  Ú7 Liberec 7 25 32 

8.  Ú8 Sparta Praha 16 12 28 

9.  Ú9 Chomutov 13 15 28 

10.  Ú10 Liberec 15 11 26 
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Pořadí v hodnocení obecné tělesné připravenosti útočníků 

 

Tabulka č. 4 

 

Běh 

(s) 

Hokej 

dřevěný míček 

(s) 

Šplh na laně 

 4,5m 

Šestiskok 

(m) 

Překážky - 

výška  

60 cm 

Hráč výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body 

Ú1 14,9 63 16,0 69 1 50 12,9 39 43 51 

Ú2 15,4 58 16,3 66 1 50 13,8 48 53 61 

Ú3 15,6 56 17,1 58 1 50 13,1 41 44 52 

Ú4 16,3 49 17,3 56 1 50 14,2 52 48 56 

Ú5 15,1 59 16,6 63 1 50 15,3 63 49 57 

Ú6 15,6 56 16,4 65 1 50 14,4 54 57 65 

Ú7 16,1 51 17,1 58 1 50 13,1 41 47 55 

Ú8 15,4 58 16,2 67 1 50 15,4 64 52 60 

Ú9 16,1 51 17,4 55 1 50 13,5 45 51 59 

Ú10 15,3 59 16,4 65 1 50 16,2 71 54 62 
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H Hloubka 

předklonu 

(cm) 

Sepnutí za 

zády 

3×200m 

(s) 

Hráč výkon body výkon body 1. běh 2. běh 3. běh Průměr body 

Ú1 12 53 3 0 28,1 32,2 34,6 31,63 43 

Ú2 9 50 2 25 29,5 30,4 31,2 30,37 51 

Ú3 4 45 2 25 27,6 32,3 32,5 30,80 49 

Ú4 3 44 1 50 30,0 34,8 33,8 32,87 36 

Ú5 18 59 1 50 27,3 29,6 31,7 29,53 56 

Ú6 6 47 3 0 27,5 30,5 32,0 30,00 54 

Ú7 12 53 1 50 27,7 33,5 33,3 31,50 45 

Ú8 8 49 2 25 27,5 29,6 30,6 29,23 58 

Ú9 7 48 1 50 26,6 30,7 31,1 29,47 57 

Ú10 10 51 1 50 29,4 31,6 32,3 31,08 47 

 

  

Tabulka č. 5 
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Bench - press 

 

1500m 

(min:s) 

Body mimo 

led 

CELKEM 

Pořadí mimo 

led ve svém 

mužstvu 

Konečné 

pořadí 

(TOP 10) 
H

Hráč 

výkon body výkon body 

Ú1 12 52 5:22 51 471 22. 10. 

Ú2 13 53 5:21 50 515 18. 5. 

Ú3 26 66 5:32 46 488 13. 7. 

Ú4 18 58 6:00 32 483 20. 9. 

Ú5 12 52 5:25 50 559 6. 2. 

Ú6 23 63 5:10 57 511 19. 6. 

Ú7 20 60 5:47 39 487 14. 8. 

Ú8 12 52 4:51 67 550 9. 3. 

Ú9 13 53 4:53 66 534 1. 4. 

Ú10 35 75 5:31 47 578 3. 1. 

Tabulka č. 6 
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Pořadí v hodnocení speciální tělesné připravenosti útočníků 

 

Tabulka č. 7 

Hráč 

6 × 54m led 

(s) 

Body na ledě 

celkem 

Pořadí na ledě ve 

svém mužstvu 

Konečné pořadí 

(TOP 10) 

Výkon Body    

Ú1 50,5 54 54 4. 3. 

Ú2 50,5 54 54 8. 3. 

Ú3 54 40 40 14. 8. 

Ú4 51,1 52 52 9. 6. 

Ú5 50,6 54 54 8. 4. 

Ú6 50,8 53 53 10. 5. 

Ú7 

51,1

3 
51 51 12. 7. 

Ú8 47,8 65 65 1. 1. 

Ú9 49,9 57 57 2. 2. 

Ú10 50,5 54 54 4. 3. 
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Herní výkonnost (Kanadské bodování) obránců (TOP 10) 

 

Tabulka č. 8 

Pořadí Jméno Tým G A B 

1.  O1 Vítkovice 9 8 17 

2.  O2 Litvínov 8 9 17 

3.  O3 Litvínov 3 13 16 

4.  O4 Olomouc 5 10 15 

5.  O5 Mladá Boleslav 5 10 15 

6.  O6 Mladá Boleslav 6 8 14 

7.  O7 Brno 4 9 13 

8.  O8 Sparta Praha 3 10 13 

9.  O9 Sparta Praha 5 7 12 

10.  O10 Brno 4 8 12 
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Pořadí v hodnocení v herní výkonnosti obránců 

 

Tabulka č. 9 

Pořadí Jméno Tým G A B 

1.  O1 Vítkovice 9 8 17 

2.  O2 Litvínov 8 9 17 

3.  O3 Litvínov 3 13 16 

4.  O4 Olomouc 5 10 15 

5.  O5 Mladá Boleslav 5 10 15 

6.  O6 Mladá Boleslav 6 8 14 

7.  O7 Brno 4 9 13 

8.  O8 Sparta Praha 3 10 13 

9.  O9 Sparta Praha 5 7 12 

10.  O10 Brno 4 8 12 
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Pořadí v hodnocení obecné tělesné připravenosti obránců 

 

Tabulka č. 10 

Hráč 
Běh 

(s) 

Hokej 

dřevěný 

míček), (s) 

Šplh na laně 

4,5m 

Šestiskok 

(m) 

Překážky  

výška  

60 cm 

 výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body 

O1 15,9 53 17,9 50 1 50 14 50 50 58 

O2 16,0 52 17,0 59 1 50 15,6 100 46 54 

O3 16,6 46 18,8 41 1 50 13 40 47 55 

O4 15,7 55 17,8 51 1 50 13 40 43 51 

O5 15,7 55 16,5 64 1 50 12,4 34 53 61 

O6 15,1 61 15,9 70 1 50 14,2 52 52 60 

O7 15,8 54 17,6 53 1 50 15,6 66 54 62 

O8 16,4 48 17,4 55 1 50 15,2 62 56 64 

O9 15,7 55 16,8 61 2 25 16,5 75 53 61 

O10 15,3 59 16,7 62 1 50 15,6 66 52 60 
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Tabulka č. 11 

 

Hloubka 

předklonu 

(cm) 

Sepnutí za 

zády 

3×200m 

(s) 

Hráč výkon body výkon body 1. běh  2. běh  3. běh  průměr  body 

O1 17 58 2 25 28,0  32,0  33,0  31  48 

O2 12 53 3 0 28,0 33,0 30,0 30,33 51 

O3 11 52 3 0 30,0 35,0 34,0 33,0 36 

O4 11 52 2 25 30,4 31,2 34,2 31,93 42 

O5 18 59 2 25 28,5 30,4 29,9 29,60 56 

O6 10 51 2 25 26,8 29,2 27,7 28,23 64 

O7 1 42 2 25 28,3 33,8 29,4 30,50 51 

O8 7 48 1 50 29,2 32,7 32,8 31,57 44 

O9 15 56 1 50 27,1 30,7 31,2 29,67 56 

O10 8 49 2 25 31,0 32,5 33,0 32,17 40 

 

  



45 

 

 

Tabulka č. 12  

 Bench - press 

 

1500m 

(min:s) 

Body mimo 

led 

CELKEM 

Pořadí mimo 

led ve svém 

mužstvu 

Konečné pořadí 

(TOP 10) 

Hráč výkon body výkon body 

O1 9 49 5:26 49 500 9. 8. 

O2 16 56 5:00 62 537 5. 3. 

O3 15 55 5:40 42 417 16. 5. 

O4 2 42 5:46 39 447 14. 10. 

O5 5 45 5:12 56 505 20 7. 

O6 18 58 4:35 75 566 6. 1. 

O7 23 63 4:52 66 532 5. 4. 

O8 2 42 5:50 37 500 19. 8. 

O9 2 42 5:08 58 539 11. 2. 

O10 19 59 5:30 47 517 11. 5. 
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Pořadí v hodnocení speciální tělesné připravenosti obránců 

 

Tabulka č. 13 

 

 

Hráč 

6 × 54m led 

(s) 

Body na ledě 

CELKEM 

Pořadí na ledě ve 

svém mužstvu 

Konečné pořadí 

(TOP 10) 

Výkon Body    

O1 52,1 47 47 10. 8. 

O2 51,3 51 51 5. 6. 

O3 53,6 42 42 12. 10. 

O4 51,6 50 50 11. 7. 

O5 52,2 47 47 16. 9. 

O6 48,2 64 64 1. 1. 

O7 49,7 58 58 1. 2. 

O8 51,0 53 53 14. 4. 

O9 50,3 55 55 10. 3. 

O10 51,0 53 53 8. 4. 
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7. VÝSLEDKY 

V této kapitole přejdeme na analyzování a interpretování získaných dat. 

Porovnali jsme výsledky hráčů v jednotlivých testech obecné i speciální tělesné 

připravenosti k herní výkonnosti. 

 

Vztah mezi obecnou tělesnou připraveností a herní výkonností 

 

Útočníci: rs = - 0, 65 

Obránci: rs = - 0, 22 

 

Vztah mezi obecnou tělesnou připraveností a herní výkonností útočníků 

 

V prvním měření, kde jsme zkoumali vztah mezi obecnou tělesnou připraveností 

a herní výkonností útočníků jsme došli k výsledku, kterým je střední antikorelace.  

rs = - 0, 65. Jedná se tedy o nepřímou korelaci. 

  



48 

 

Tabulka č. 14 

Hráč Herní výkonnost Testy na 

suchu 

di  𝒅𝒊
𝟐 

Ú1 1.  10. -9 81 

Ú2 2. 5. -3 9 

Ú3 3. 7. -4 16 

Ú4 4. 9. -5 25 

Ú5 5. 2. 3 9 

Ú6 6. 6. 0 0 

Ú7 7. 8. -1 1 

Ú8 8. 3. 5 25 

Ú9 9. 4. 5 25 

Ú10 10. 1. 9 81 

 

 𝑑𝑖
2 = 272 

rs = 1 – 1, 65 = - 0, 65 
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Vztah mezi obecnou tělesnou připraveností a herní výkonností obránců 

 

Ve vztahu obecné tělesné připravenosti a herní výkonnosti bránicích hráčů je 

výsledek taktéž záporný, jako u útočících hráčů. Jedná se však o slabou zápornou 

korelaci;  

rs = - 0, 22. A stejně jako o útočících hráčů vyskytuje se zde nepřímá korelace. 

 

Tabulka č. 15 

Hráč Herní výkonnost Testy na 

suchu 

di  𝒅𝒊
𝟐 

O1 1.  8. -7 49 

O2 2. 3. -1 1 

O3 3. 5. -2 4 

O4 4. 10. -6 36 

O5 5. 7. -2 4 

O6 6. 1. -5 25 

O7 7. 4. 3 9 

O8 8. 8. 0 0 

O9 9. 2. 7 49 

O10 10. 5. 5 25 

 

 𝑑𝑖
2 = 202 

rs = 1 – 1, 22 = - 0, 22 
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Vztah mezi speciální tělesnou připraveností a herní výkonností 

 

Útočníci: rs = - 0, 11 

Obránci: rs = - 0, 68 

 

Vztah mezi speciální tělesnou připraveností a herní výkonností útočníků 

 

Ve druhém měření jsme došli k výsledkům, které intepretovaly vztah speciální 

tělesné přípravy a herní výkonnosti. V tomto vztahu u útočících hráčů jsme dospěli 

k téměř žádné korelaci, výsledek byl opět antikorelační s velmi nízkou závislostí;  

rs = - 0, 11. 
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Tabulka č. 16 

Hráč Herní výkonnost Testy na ledě di  𝒅𝒊
𝟐 

Ú1 1. 3. -2 4 

Ú2 2. 3. -1 1 

Ú3 3. 8. -5 25 

Ú4 4. 6. -2 4 

Ú5 5. 4. 1 1 

Ú6 6. 5. 1 1 

Ú7 7. 7. 0 0 

Ú8 8. 1. 7 49 

Ú9 9. 2. 7 49 

Ú10 10. 3. 7 49 

 

 𝑑𝑖
2 = 183 

rs = 1 – 1, 11 = - 0, 11 

 

Vztah mezi speciální tělesnou připraveností a herní výkonností obránců 

 

Poslední měřený vztah byl u obránců v rámci speciální tělesné připravenosti a 

herní výkonnosti. Zde byl naopak od útočníků výsledek s nejvyšší zápornou závislostí; 

rs = - 0, 68. 
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Tabulka č. 17 

Hráč Herní výkonnost Testy na ledě di  𝒅𝒊
𝟐 

Ú1 1.  8. -7 49 

Ú2 2. 6. -4 16 

Ú3 3. 10. -7 49 

Ú4 4. 7. -3 9 

Ú5 5. 9. -4 16 

Ú6 6. 1. 5 25 

Ú7 7. 2. 5 25 

Ú8 8. 4. 4 16 

Ú9 9. 3. 6 36 

Ú10 10. 4. 6 36 

 

 𝑑𝑖
2 = 277 

rs = 1 – 1, 68 = - 0, 68 
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8. DISKUZE 

Cílem této práce byla snaha o určení vztahu obecné a speciální tělesné 

připravenosti v ledním hokeji. Na základě výpočtů, ke kterým jsme došli v průběhu 

práce, bychom mohli dospět k následujícímu zjištění. Sledovaný rozdíl mezi výše 

uvedenými jevy se neukázal jako statisticky významný, neboť je výsledek ovlivněn 

malou četností souboru a relativně malými rozdíly ve výkonnosti nejlepších útočících i 

bránících hráčů dle herní výkonnosti.  

Celkové pořadí probandů v motorických testech, ať už se jedná o obecnou, či 

speciální tělesnou připravenost sice může některé hráče řadit na konec výběru, ale 

faktický rozdíl ve výkonech je minimální. Samozřejmě, že vycházet či dělat závěry 

z tohoto poznatku by bylo neopodstatněné a velmi zjednodušené, neboť výkon 

sportovce obecně a výkon hokejisty nevyjímaje je složen z několika faktorů (složek), 

z nichž tělesná příprava patří určitě k nejdůležitějším. Je totiž známým poznatkem, že 

bez potřebné tělesné připravenosti se v ledním hokeji neprosadí hráč se sebelepší 

technicko - taktickou vybaveností. Výsledky našeho výzkumu byly zřejmě ovlivněny 

také tím, že zkoumané soubory byly výběrovými soubory o nevelkém rozsahu. 

V případě, že bychom opomenuli skutečnost, že podle zjištěných výsledků neexistuje 

mezi obecnou i speciální tělesnou připraveností a herní výkonností statistická závislost, 

došli bychom k poznání, že relativně vyššího korelačního koeficientu dosáhli v první 

části práce (obecná tělesná připravenost ve vztahu k herní výkonnosti) útočníci a poté 

obránci. Kdežto v druhé části práce (speciální tělesná připravenost ve vztahu k herní 

výkonnosti) dosáhli vyššího korelačního koeficientu obránci.  

Ve vztahu mezi obecnou tělesnou připraveností a herní výkonností útočníků 

jsme dospěli k výsledku rs = - 0, 65, střední antikorelace. Je zde tedy střední nepřímá 

závislost mezi měřenými subjekty tzn. čím větší (menší) hodnoty se nacházejí v první 

skupině znaků, tím více se zmenší (zvětší) hodnoty v druhé skupině znaků. Velmi 

zajímavým poznatkem je určitě útočník U1, vítěz herní výkonnosti, resp. kanadského 

bodování, který obsadil až poslední, tedy desátou příčku v tabulce obecné tělesné 

připravenosti. Za pozornost avšak stojí fakt, že právě tento hráč se stal vítězem prvních 

dvou disciplín (agility běh, agility běh s míčkem), které poukazují na rychlost 

skloubenou s obratností a následně spojenou s driblingem. Už víme, co do rychlosti a 

obratnosti (event. agility) je míra rozvoje dána vrozenými dispozicemi, i když 
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samozřejmě i tréninkem lze (do určité míry) tyto pohybové schopnosti rozvíjet. Pokud 

bychom vzali výsledek Ú1 v běhu na 1500 metrů, skončil by na 7. místě a ve svém 

klubu se umístil na celkovém 22. místě. Zde se ovšem nabízí názor švédského fyziologa 

Forsberga, který charakterizoval potřebu vysoké aerobní kapacity hráče ledního hokeje 

takto: „ Ze dvou mužstev se stejnou technickou a taktickou úrovní bude diktovat tempo 

to mužstvo, které bude mít vyšší aerobní výkon“ (Forsberg; Hultén; Wilson; Karlsson, 

1975). Proto musí být trénink plánován tak, aby rozvíjel aerobní výkonnost, tj. 

maximální kyslíkovou spotřebu, po celý rok. Pravým opakem byl útočník U10, který byl 

v kanadském bodování nejlepších deseti útočníků poslední, ale v celkovém součtu všech 

bodů v testech obecné tělesné připravenosti mu náleží příčka první. U10 dominoval 

v dílčích testech na dynamiku dolních končetin, tedy v šestiskoku, a silové vytrvalosti – 

bench - pressu. Taktéž můžeme zdůraznit fakt, že první čtveřice útočníků (Ú1, Ú2, Ú3, 

Ú4) v kanadském bodování nefiguruje mezi prvními čtyřmi v testech obecné tělesné 

připravenosti a taktéž nejsou umístěni ve svých mužstvech lépe, než – li  do 13. místa. 

Více než polovina z testovaných útočníků, konkrétně šest z nich se nedostalo do první 

desítky konečného pořadí v obecné tělesné připravenosti svých klubů.  

Po získání dat testů obecné tělesné připravenosti obránců jsme došli 

k zápornému výsledku korelačního koeficientu rs = - 0, 22. Jedná se o velmi slabou 

antikorelaci. Statistické porovnání nám ukázalo prvních šest nejlepších obránců, kteří 

dominovali v kanadském bodování, se dostalo na nižší příčky celkového umístění 

obecné tělesné připravenosti. V prvním testu – agilním běhu se na třetím místě umístila 

hned trojice obránců (O4, O5, O9). Vítězem se stal obránce O6 (Mladá Boleslav) s časem 

15,1 sekunda. Tento hráč dominoval také v druhém testu; agilní běh s vedením 

dřevěného míčku. Tento obránce s časem 15, 9 sekund nebyl pouze nejrychlejší v obou 

agilních testech, ale časově byl rychlejší s dřevěným míčkem, než O2, O3, O8 v prvním 

testu bez míčku a stejným časem bez míčku, se mu vyrovnal O1. U šplhu na 4, 5 

metrovém laně se jako jediný O8 (Sparta Praha) dostal pouze na poloviční hranici bodů 

(25 b.), neboť absolvoval test „s přírazem“. Na šestiskoku se výkonem 15, 6 metrů 

rovnali tři hráči (O2, O7, O10). U hloubky předklonu, kdy dochází ke svalové tenzi a 

protažení hamstringů měli pouze tři obránci (O7, O8, O10) jednociferné číslo udáváno v 

centimetrech, tzn. charakter středního zkrácení zadní strany dolních končetin. U 

testování sepnutí dlaní za zády vyšli dva hráči (O2, O3) výsledkově naprázdno. 

Neprovedli dotek prstů za zády. A naopak pouze dva hráči (O8, O9) dokázali dlaně 
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sepnout. U běhu na 3  200, tedy ukazateli krátkodobé vytrvalosti, který obsahuje tři 

běhy vynikl O6 (Mladá Boleslav), měl jako jediný všechny tři běhy pod třiceti 

vteřinovou hranicí. Ovšem v průměru všech běhů se po třiceti vteřinovou hranici dostali 

ještě hráči (O5, O9). Určení silové vytrvalosti pomocí testu v benčpresu s 85% tělesné 

váhy se polovina hráčů dostala nad deset opakování a pouze jeden testovaný (O7) nad 

dvacet opakování. Poslední disciplínou byl běh na 1500 metrů. Pouze dva obránci (O6, 

O7) se dostali pod časovou hranici 5 minut, konkrétně 4: 35 a 5: 52.  

V pořadí obecné tělesné připravenosti se žádný z obránců v nejlepší desítce, dle 

kanadského bodování, neumístil ve svém týmu mezi čtyři nejlepší hráče a přesně šest 

hráčů nebylo ani mezi deseti nejlepšími svého mužstva. 

Ve druhé části práce (speciální tělesná připravenost ve vztahu k herní 

výkonnosti) bylo vyššího korelačního koeficientu naměřeno u obránců a poté útočníků. 

Co se týče speciální tělesné připravenosti útočníků, byl zde pouze jeden test 

obsahující jízdu vpřed 6   54 metry na ledě, zaměřený na rychlostní vytrvalost. 

Výsledek byl rs = - 0, 11. U tohoto výsledku se jedná o téměř žádnou korelaci a a proto 

je zde velmi blízká nezávislost proměnných, což směřuje k naprosté náhodě. První 

čtveřice útočníků dle kanadského bodování se umístila tabulkově hůře v testu na ledě. 

První místo v jízdě 6 x 24 metry obsadil Ú8, druhé Ú9 a o třetí se dělili Ú10, Ú1. Rozdíl 

mezi vítězem testu Ú8 s časem 47, 8 sekund a posledním útočníkem Ú3 s 54 sekundami 

činil 6, 2 sekundy. Ú8 byl také nejrychlejším útočníkem svého domovského mužstva. 

Na třetím místě se umístila hned trojice útočících hráčů s časem 50, 5 sekund.  

U obránců se u testování na ledě dospělo k výsledku rs = - 0, 68. Tento výsledek 

vypovídá o středně negativní závislosti. Celá první polovina obránců kanadského 

bodování se umístila až v druhé polovině pořadí v testu na ledě. A se stejným počtem 

jako u útočníků pouze dva hráči se dostali pod 50 sekundovou hranici. 

O6 (Mladá Boleslav), tedy vítěz speciální tělesné připravenosti se stal vítězem 

také ve svém mužstvu, stejně jako druhý O7 (Brno). 

 Na základě výsledků této studie můžeme vidět, že vztah obecné i 

speciální tělesné připravenosti ke kanadskému bodování je inverzního charakteru. Lze 

se tedy domnívat, že schopnost predikce úspěšnosti v kanadském bodování pomocí 

koncipovaných testů může být limitována. Nicméně se jedná o relativně malý 

výzkumný soubor a tak nelze tyto vztahy generalizovat.  
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9. ZÁVĚR 

V této práci nám šlo o postižení určitého vztahu obecné a speciální tělesné 

připravenosti k herní výkonnosti v ledním hokeji. Stav obecné a speciální tělesné 

připravenosti jsme hodnotili pomocí výsledků motorických testů, které absolvovali před 

sezónou 2014/2015 hráči extraligových juniorských mužstev. U těchto hráčů jsme při 

posuzování herní výkonnosti vycházeli podle konečného pořadí kanadského bodování 

po odehrání základní části extraligové soutěže 2014/2015. 

Z rozboru naší diskuze a výsledků, ke kterým jsme dospěli v průběhu práce, 

jsme vyvodili následující závěry: 

1. Soubory testů obecné a speciální tělesné připravenosti nelze pomocí 

statistických metod dávat do závislosti s herní výkonností. 

2. Soubor testů obecné i speciální tělesné připravenosti nám může spolehlivě 

posloužit jako objektivní ukazatel stavu tělesné připravenosti. 

3. Herní výkonnost v ledním hokeji není ovlivněna pouze tělesnou připraveností, 

nýbrž závisí také na dalších složkách sportovního tréninku, kterými jsou 

technicko – taktická příprava nebo psychická příprava. 

4.  

Vycházeje z těchto závěrů; nelze se nezmínit o faktorech, které naše výsledky 

ovlivnily. V prvé řadě jsme zkoumali záměrné výběrové soubory s nepříliš velkým 

rozsahem. Rozhodujícím kritériem byla herní výkonnost. Také testování neprobíhalo u 

jednotlivých mužstev v konstantních podmínkách.  

Neméně důležitým faktorem byla otázka motivace, která nebyla u všech hráčů 

na dostatečné úrovni. Nelze také opomenout, že jednotliví hráči plní ve svých 

mužstvech rozdílné úkoly, které jsou dány herními posty, na kterých hráči hrají, 

taktikou a celkovou koncentrací hry jednotlivých mužstev. Za podotknutí stojí také fakt, 

že tato práce byla prací experimentální a výsledky ke kterým jsme v naší práci dospěli, 

nelze proto absolutizovat či zevšeobecňovat, spíše lze jen doporučit, aby uvedené 

tématice bylo věnováno ještě více pozornosti. 
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lodzie: program szkolenia dzieci i młodzieży. Warszawa: COS, 2002. ISBN 83- 
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