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Abstrakt 

Název:     Rozdíl v efektivitě bruslení rozvíjeného prostřednictvím obratnostních cvičení 

a průpravy techniky bruslení ve starším školním věku 

 

Cíle:   Hlavním cílem diplomové práce je srovnat efektivitu tréninku bruslení s využitím 

obratnostních cvičení a tréninku průpravy techniky bruslení na rychlostně obratnostní 

testy u hráčů staršího školního věku (U12). Zároveň se snažím porovnat, která z metod 

rozvoje bruslařských dovedností je efektivnější, zda je to metoda v celku (obratnostní 

cvičení) nebo metoda po částech (rozvojem dílčích prvků bruslení). 

 

Metody:  V práci byla využita metoda kvantitativní analýzy výsledků osmi 

bruslařských testů u hráčů staršího školního věku. Testovaný soubor tvořilo 13 hráčů 6. 

třídy týmu HC Slavia Praha. Studie zahrnuje celkem tři měření, přičemž první měření je 

vstupní, druhé po intervenci obratnostním bruslením a třetí po intervenci průpravy 

techniky bruslení.  Získaná data byla zaznamenána do tabulek a následně statisticky 

zpracována metodou „A scale of magnitudes“, která umožňuje vypočítat měřítko 

velikostí pro rozdíly v měřených datech a pravděpodobnost změny dosažené intervencí. 

 

Výsledky: K prokazatelnému pozitivnímu ovlivnění po intervenci obratnostním 

bruslením došlo u tří testů z osmi. Jedná se o testy zaměřené na bruslařské starty jízdou 

vpřed bez kotouče (test č. 6) jízdou vpřed s kotoučem (test č. 7) a jízdou vzad bez kotouče 

(test č. 8). Po intervenci průpravou techniky bruslení se hráči opět prokazatelně zlepšili 

ve třech testech. K zlepšení došlo u testu zaměřeného na bruslařskou obratnost bez 

kotouče (test č. 1) a u testů na 30 m jízdou vpřed bez kotouče (test č. 3) a s kotoučem (test 

č. 4). Z výsledků vyplývá, že obratnostní bruslení je efektivnější než průprava techniky 

bruslení jen v konkrétních testech, což platí i opačně.  

 

Klíčová slova: lední hokej, starší školní věk, bruslení, průprava techniky bruslení, 

obratnostní bruslení, dovednosti 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:        The differences in skating performance by training of changes of directional 

speed and partial skating tasks in U12 ice hockey players 

Objectives: The main objective of the thesis is to compare the effectivity of training of 

ice skating while using exercises of changes of directional speed and training of partial 

skating tasks and its influence on speed-skilful test within players of senior school age 

(U12). At the same time, I am trying to compare which of methods regarding the 

development of ice skating´s skill is more effective whether it is a method in whole 

(skilful exercises) or a method in parts (development of skating elements). 

Methods: Method of quantitative analysis of results of eight ice-skating tests performed 

on players of senior school age was utilized in the thesis. The tested sample was formed 

by thirteen players from sixth grade of the HC Slavia Praha team. The study includes 

three test measurements. First test measurement is the entry one, the second follows after 

the intervention from training of changes of directional speed and the third test 

measurement is performed after the intervention from partial skating tasks. The obtained 

data was recorded in charts and afterwards statistically processed by a method „A scale 

of magnitudes“. This method enables to calculate firstly the scale of amounts for 

differences in the means and secondly the probability of change achieved by the 

intervention. 

Results:   After the intervention from training of changes of directional speed was 

provable influence regarding three tests from eight in total. The tests focus on ice 

skating starting by going forward without puck (test n.6), going forward with puck (test 

n.7) and going backwards without puck (test n.8). After the intervention from 

preparatory technique of ice skating the players improved their skills within three tests. 

The improvements showed up within the tests focused on ice skating skills without the 

puck (test n.1) and within the tests focused on going forward 30m without (test n.3) and 

with puck (test n.4). The outcome of the results is that the training of changes of 

directional speed is more effective than preparatory technique of ice skating only in 

certain tests and it could be applied the other way around as well. 

Keywords: ice-hockey, senior school age, skating, partial skating tasks, training of 

changes of directional speed, skills 
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1 ÚVOD 

Lední hokej je jedna z nejrychlejších sportovních her a současně jeden z 

nejpopulárnějších sportů v České republice. Specifikum tohoto sportu spočívá především 

ve způsobu lokomoce, tedy v bruslení. Hráči musí zároveň zvládat dovednosti spojené s 

manipulací s kotoučem a být schopni všechny tyto činnosti provádět v časoprostorovém 

tlaku. Lední hokej se neustále zrychluje, čímž se zvyšují nároky především na dokonalé 

zvládnutí bruslařských dovedností. Při procesu osvojování a zdokonalování bruslařských 

dovedností jsou důležité používané metody sloužící k maximální efektivitě tréninkového 

procesu. Metody zdůrazňující vztah celku a části těchto dovedností jsou předmětem této 

diplomové práce. Metodu v celku, kdy je dovednost rozvíjena jako celostní pohyb v mé 

práci zastupují obratnostní cvičení. Druhou metodou je metoda po částech, kterou v 

diplomové práci zastupují cvičení průpravy techniky bruslení, kdy jsou bruslařské 

dovednosti rozvíjeny prostřednictvím cvičení zaměřujících se na jednotlivé části 

bruslařských prvků. Ve své práci pokusím rozkrýt problematiku zabývající se otázkou, 

zda je efektivnější rozvíjet bruslařské dovednosti prostřednictvím obratnostních cvičení 

nebo je účinnější průprava techniky bruslení. Protože se již několik let věnuji tréninku 

mladých hokejistů, v současnosti působím jako trenér mládeže v klubu HC Slavia Praha 

a zároveň jsem svou bakalářskou práci zaměřil na hráče staršího školního věku, rozhodl 

jsem se i diplomovou práci věnovat rozboru tréninku právě této kategorie. Ve své práci 

se zaměřím na rozvoj bruslařských dovedností u 6. třídy v klubu HC Slavia Praha. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části – teoretická část a praktická část. 

V teoretické části se zaměřím na charakteristiky staršího školního věku, popíši 

systematiku ledního hokeje, přičemž se podrobněji zaměřím na herní činnosti jednotlivce.  

Dovednosti, které jsou použity v tréninku, během studie popíši podrobněji. Pro porovnání 

zmíním i další systematiky rozdělení herních činností jednotlivce. Poté se zaměřím na 

bruslení, jeho systematiku, popis provedení a zmíním bruslařské testy, které nejsou 

v práci užity. Poté popíši rozdělení žákovské kategorie v České republice a následně 

charakterizuji základní způsoby rozvoje bruslení. Poté se pokusím popsat zásady a 

postupy motorického učení a technické přípravy. V praktické části se zaměřím na 

charakteristiku testovaných hráčů, postup studie a popis jednotlivých testů. Následně 

popíši jednotlivá cvičení a jejich organizaci během intervencí. V závěru práce zhodnotím 

dosažené výsledky hráčů. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika staršího školního věku 

Starší školní věk je označován jako přechod mezi dětstvím a dospělostí trvající od 

11 do 15 let věku. Jeho charakteristiky se týkají značných biologických a psychických 

změn. Průběh biologicko – psychosociálních změn má značně individuální průběh. Tyto 

změny jsou zapříčiněny činností endokrinních žláz a rozdílností v produkci jejich 

hormonů. Období staršího školního věku provází velmi nerovnoměrný vývoj tělesný, 

psychický a sociální. S ohledem na tyto procesy je možné rozdělit období staršího 

školního věku na dvě části. Od 11 do 13 let hovoříme o prepubescenci, která je 

charakterizována jako velmi bouřlivé období. Druhá část, která je považována za klidnější 

období ve vývoji dítěte trvá od 13 do 15 let věku a je označována jako puberta (Perič, 

2012). 

 

2.1.1 Tělesný vývoj ve starším školním věku 

Dětský věk můžeme obecně definovat jako období, ve kterém dochází 

k intenzivnímu růstu ve spojení s růstem a vývojem tělesných orgánů a jejich funkcí 

(Dovalil a Choutková, 1988). Tělesný vývoj je charakteristický nerovnoměrným vývojem 

a to především ve fázi puberty, kdy růst pohybového ústrojí předbíhá vývoj vnitřních 

orgánů (Perič, 2012). Chlapci v období staršího školního věku dosahují v průměru 146 – 

176 cm a dívky 146 – 166 cm. S tělesnou výškou stoupá i tělesná hmotnost dětí 

(Bouchalová, 1987). Starší školní věk je také označován jako růstový spurt (peak height 

velocity), kdy dochází k největšímu nárůstu výšky a hmotnosti. Philippaerts et al. (2006) 

studovali růstový spurt a jeho vliv na výkon u mladých fotbalistů. Z jejich studie, která 

se zaměřovala na chlapce od 10,4 do 13, 7 let věku, přičemž průměrný věk zkoumaného 

souboru dosahuje 12,2 ± 0,7 let, vyplývá, že v období růstovém spurtu vzrostla výška 

chlapců o 9,7 ± 1,5 cm za rok a hmotnost o 8,4 ± 3,0 kg za 1 rok. Z výsledků vyplývá, že 

maximální nárůst výšky a hmotnosti nastal přibližně ve stejné době.  

 

Přibližně okolo jedenáctého roku dítěte dochází k dozrávání vestibulárního aparátu 

a ostatních analyzátorů. Hodnoty těchto analyzátorů se blíží hodnotám dospělého 

člověka. Vysoká plasticita nervového systému je předpokladem pro rozvoj rychlostních 
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schopností (Perič, 2008). Mezi desátým až dvanáctým rokem jsou podmíněné reflexy 

pevnější a rychleji automatizovány, zatímco během puberty je mnohem obtížnější tyto 

reflexy rozvíjet (Drabik, 1996). 

 

Starší školní věk je charakteristický prudkým růstem kostí. Tento růst však není 

rovnoměrný, kosti končetin rostou rychleji než kosti trupu, a proto je dítě ve starším 

školním věku „samá ruka, samá noha“. Toto období intenzivního růstu může přinášet 

některé poruchy hybného ústrojí, proto je v pubertálním věku velmi důležitý návyk 

správného držení těla (Perič, 2008). 

V tomto období nedochází pouze k růstu kostní tkáně, ale také změně její struktury. 

Osifikace neboli kostnatění ještě není ukončeno a stává se tak limitujícím faktorem, 

především pro silový trénink (Dovalil a Choutková, 1988). Pružné kosti dětí staršího 

školního věku jsou náchylné k deformaci způsobené nadměrným mechanickým 

namáháním. Růstové destičky jsou ve věku od 10 do 14 let nejvíce náchylné na poškození 

způsobené přetěžováním (Drabik, 1996). Zároveň je však nutné podotknou, že právě 

vhodná, odpovídající a systematická pohybová aktivita příznivě ovlivňuje proces 

osifikace kostí (Dovalil a Choutka, 2012). 

Pohybová aktivita v předpubertálním období je vhodná, protože vytváří tlak na 

epifýzu růstových destiček, což pozitivně ovlivňuje mohutnost kostí. Nastolení 

maximální denzity kostí je nezbytné pro zdraví skeletu. Do konce pubertálního období 

má člověk asi 90% kostní hmoty dospělého člověka, z toho se 25% vytváří právě v období 

staršího věku. Čtvrtina kostní hmoty se tak vytvoří během dvouletého období, a to sice 

od 11 do 13 let u dívek a od 12 do 14 let u chlapců  

 

Svaly mají čtyři důležité úkoly sloužící k fungování lidského těla: pohyb, držení 

těla, stabilizace kloubů a produkci tepla (Marieb, 2008). 

Vývoj svalové soustavy vhodně dokumentuje podíl hmotnosti svalstva, na celkové 

hmotnosti člověka, který v dospělosti činí 40%, v pubertě 33% a u novorozenců 20%. 

Svaly jsou tvořeny svalovými vlákny, kdy rozeznáváme tři typy těchto vláken. Typ I je 

charakteristický vysokým zastoupením mitochondrií a pomalou fosforylázou a zároveň 

pomalou reakcí ATP. Svalová vlákna označována jako typ II jsou naopak rychlá vlákna, 

pro které je charakteristická rychlá fosforyláza a reakce ATP, mají však malý oxidativní 

potenciál. Vlákna typu II ještě dělíme na typ II A a typ II B. Přičemž typ svalových vláken 
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II A má glykolitický i oxidativní charakter a II B pouze glykolitický. Během dětství se 

zastoupení jednotlivých typů svalových vláken chlapců a děvčat výrazně neliší. Je tedy 

zřejmé, že rozdíly, které jsou patrné v dospělosti mezi pohlavími, vznikají právě během 

staršího školního věku a dospívání (Malina a Bouchard 1991). V období staršího školního 

věku dochází k nárůstu produkce pohlavních a růstových hormonů, což způsobuje rozvoj 

silových schopností, a to jak objemu svalové hmoty, tak nárůstu svalové síly. Rozvoji 

svalové soustavy však nemusí odpovídat rozvoj vazivové tkáně, proto je důležité 

vyvarovat se jednostrannému přetížení. Starší školní věk je příznačný schopností svalové 

přestavby, kdy může na základě jednostranného přetížení docházet k hypertrofii nebo 

naopak nedostatečnou stimulací k hypotrofii (Kučera, Kolář a Dylevský, 2011). 

 

Činnost srdečního svalu slouží k transportu krve do tkání, jako jsou svaly nebo 

orgány.  Množství krve přepravené ke tkáním za jednotku času (1 min) označujeme jako 

minutový srdeční objem, který je tvořen dvěma faktory - tepovou frekvencí, která udává 

počet stahů srdečního svalu za minutu a tepový objem, který vyjadřuje množství krve 

vypuzené jedním stahem. Oproti dospělým, je u dětí staršího školního věku příznačný 

nárůst především tepové frekvence a méně pak tepového objemu. Proto jsou podmínky 

pro zásobení tkání při vysokých požadavcích na přísun krve horší než u dospělých 

(Dovalil a Choutková, 1988). Děti mají také vyšší klidovou tepovou frekvenci a zároveň 

menší srdeční objem než dospělí. V podstatě můžeme říci, že s přibývajícím věkem klesá 

tepová frekvence a stoupá srdeční objem. Novorozenec má tepovou frekvenci 140 

tepů/min, v šesti letech je tepová frekvence okolo 80 tepů/min a v deseti letech asi 70 

tepů/min. Do deseti let věku dítěte nepozorujeme rozdíl mezi srdeční frekvencí dívek a 

chlapců. Od desátého roku mají dívky v průměru o 3 až 5 tepů/min vyšší srdeční frekvenci 

než chlapci (Malina a Bouchard, 1991). Dalším rozdílem mezi srdeční prací dětí a 

dospělých je fakt, že u dětí dochází k rychlejšímu poklesu srdeční činnosti ve fázi 

zotavení. U dospělých se poklesem srdeční činnosti po skončení tělesné aktivity může 

orientačně posuzovat stav trénovanosti. Čím je člověk lépe adaptovaný na pohybovou 

činnost, tím rychleji po zátěži klesá tepová frekvence. U dětí je situace odlišná, pokles 

tepové frekvence po zátěži je rychlejší a nezávisí na tělesné zdatnosti, ale spíše na stavu 

tělesného vývoje (Kučera, Kolář a Dylevský, 2011). 

 Morfologicko – funkční změny jsou v prepubertálním období významným 

faktorem i u hráčů ledního hokeje ovlivňujícím rozvoj kvality a rychlosti bruslení. Rozvoj 
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svalstva a vysoká plasticita nervového ústrojí nepochybně vedou k rozvoji rychlosti 

bruslení. Vysoká plasticita CNS může vést k preferenci nových motorických vzorců. Tím, 

že u některých jednotlivců dojde ke změně pákových poměrů končetin, může být 

nabourána kvalita bruslařského kroku, kdy nedojde zároveň s růstem i k adekvátnímu 

prodloužení kroku a skluzu, což negativně ovlivňuje bruslařskou výkonnost.  

2.1.2 Pohybový vývoj ve starším školním věku 

Jak již bylo zmíněno výše, tak starší školní věk charakterizuje hormonální působení, 

které urychluje změnu výšky a hmotnosti dítěte. Z pohledu sportovního výkonu a 

tréninku je toto období příznačné pro zvýšení svalové síly, právě v důsledku působení 

pohlavních hormonů (Dovalil a Choutka, 2012). Z hlediska silového zatěžování je toto 

období příznačné pro možnost svalové přestavby při cílených aktivitách (Kučera, Kolář 

a Dylevský, 2011). Motorická kontrola je dobudována mezi jedenáctým a dvanáctým 

rokem. Osvojené dovednosti se stávají stabilnějšími a trvalejšími. V období staršího 

školního věku zároveň dochází k dosažení úrovně rovnovážných schopností dospělých. 

V pubertálním věku v souvislosti s prudkým růstem dochází ke zhoršení flexibility a 

mobility (Krištofič, 2006). Z hlediska motoriky je vhodné rozdělit starší školní věk na 

dvě etapy, kdy v první etapě mezi jedenáctým a dvanáctým rokem dítěte dochází 

k velkému pohybovému luxusu, který se projevuje účelností, přesností a ekonomičností 

provedení pohybových úkolů. Zároveň se výrazněji zlepšuje schopnost anticipace a to jak 

vlastních pohybů, tak i pohybů protihráčů, což má pozitivní dopad na výkon ve 

sportovních hrách. Celkově můžeme říci, že se v tomto období velmi rychle učí 

dovednosti, které jsou pak zpravidla pevnější než ty, které se člověk naučí v pozdějším 

věku. V období puberty se naopak může stát, že rychlý nárůst tělesné výšky zhorší kvalitu 

provedení jednotlivých dovedností. Pohyby bývají nekoordinované a neplynulé. Problém 

s kvalitou prováděných pohybů koreluje s rychlým růstem a mírou disproporcí mezi 

jednotlivými částmi těla (Perič, 2008). Je nezbytné, aby byl obsah tréninkových jednotek 

vyvážený poměr mezi všestranností a specializací (Choutka a Dovalil, 1987). Lloyd et al. 

(2011) popisuje ve své práci procesy zrychlené adaptace u různých pohybových 

schopností. Studie se zúčastnilo 250 chlapců ve věku mezi 7 – 17 lety. Chlapci byli 

otestování v několika testech zkoumajících výšku výskoku ze dřepu, výšku výskoku a 

index reakční síly. Největší průměrné rozdíly (± 90% meze spolehlivosti) se vyskytly 

mezi věkovými skupinami 10 a 11 letých chlapců pro výšku skoku ze dřepu (21,61 ± 
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12,08-31,94%), výšku výskoku (20,80 ± 11,1-44,1%), a index reakční rychlosti (26,51 ± 

11,07 až 44,10%); a mezi 12 a 13 letými chlapci pro výšku výskoku ze dřepu (15,31 ± 

7,47-23,73%) a výšku výskoku (16,09 ± 7,50-25,38%). Negativní průměrné rozdíly se 

vyskytly mezi 11. a 12. rokem pro výšku skoku ze dřepu (−1,32 ± −9,30 až 7,37%), výšku 

výskoku (−7,68 ± −15,15 až 0,45%) a index reakční rychlosti (−11,48 ± −22,21 až 

0,74%).  

Prepubertální věk je důležitým obdobím pro rozvoj základních bruslařských 

dovedností. Hráči si velmi snadno osvojují nové dovednosti a zlepšují kvalitu dovedností 

již naučených. U hráčů vývojově akcelerovaných může naopak dojít k narušení kvality 

bruslařských dovedností kvůli rychlému a nerovnoměrnému růstu. Ze studie vyplývá, že 

právě u hráčů v 6. hokejové třídě (11 – 12 let) však může dojít ke zhoršení explozivní síly 

dolních končetin, která je pro rychlost bruslení velmi důležitá. 

2.1.3 Psychický vývoj ve starším školním věku 

K výrazným změnám psychiky dochází především ve druhém období staršího 

školního věku, tedy v pubertě. Pubertální sportovec je ovlivněn somatickými změnami, 

které doprovázejí i změny psychické. V tomto stadiu je výrazněji ovlivněna motorika 

právě kvůli psychologickým změnám, které probíhají zpravidla dříve u dívek než u 

chlapců. Dochází ke změně citového prožívání, pubertální děti jsou emočně labilnější. 

Stoupá také jejich vnímavost na téma související s vlastním hodnocením. Stávají se 

uzavřenějšími a vztahovačnějšími. U některých jedinců se v tomto období může střídat 

fáze výrazně optimistické a fáze depresivní (Kučera, Kolář a Dylevský, 2011). Emoční 

nestabilita doprovázející období staršího školního věku může přinášet zhoršenou 

koncentraci, která může vést i ke zhoršení školního prospěchu. Projevy chování jsou 

velmi impulzivní a pubertální mládež často mění názory. Starší školní věk může přinášet 

i drobné neurovegetativní poruchy jako jsou problémy se spánkem nebo zmenšená chuť 

k jídlu (Langmeier a Krejčířová, 2006). Děti jsou schopny vyvíjet značnou duševní 

aktivitu, objevují se znaky logického a abstraktního myšlení a rozvíjí se paměťové 

procesy (Perič, 2008). Mezi jedenáctým a dvanáctým rokem se poznávací procesy dále 

vyvíjí, což se projevuje uvolněním z vázanosti na konkrétní realitu. Dospívající jsou tak 

schopni myslet i hypoteticky (Vágnerová, 2005). Dochází k dovršování vývoje 

inteligence. Pubescent pracuje s pojmy, které se nevážou na věci ani představy, zkracuje 

se tak doba při řešení problémů a chybovost se zmenšuje. Ve starším školním věku jsou 
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děti schopny pochopit vztahy mezi předměty a pojmy, které jsou odtažité od skutečnosti 

(Příhoda, 1971). Ve starším školním věku zároveň dochází k diferenciaci mezi chlapci a 

děvčaty a to jak po stránce fyzické, tak i psychické. Vedoucím rysem puberty je stoupající 

orientace na dospělost. Pubescent si uvědomuje, že již není dítětem. Má touhu být 

dospělý, jednat jako dospělý a být považován za dospělého. Tento psychický stav 

ovlivňuje vnímání sebe sama, svého okolí a dává směr mnoha jeho aktivitám (Taxová, 

1987). V tomto stádiu vývoje také vznikají hlubší zájmy, které mohou předznamenat 

budoucí volbu povolání. Zároveň se také mění vztah pubescenta ke sportování jako 

k činnosti, která může přinést silné uspokojení, ale je jí nutno věnovat velké úsilí a nelze 

ji chápat pouze jako nezávaznou hru (Perič, 2008). 

Pro hráče ledního hokeje v kategorii mladších žáků, dochází k zásadní změně 

v oblasti poznávacích procesů. Hráči jsou schopni představit si jednotlivé fáze 

prováděných pohybů a lépe se na ně soustředit během provádění než v předchozích 

letech. Zároveň jsou schopni provádět komplikovanější cvičení, protože se rozvíjí i 

paměťové procesy. Díky tomu mohou provádět cvičení s více bruslařskými prvky a 

složitější strukturou než v kategoriích předešlých. Rozvoj abstraktního myšlení vede i 

k prohloubení taktické vyzrálosti hráčů, kdy jsou schopni lépe předvídat herní situace a 

pochopit již náročnější taktické pokyny trenérů. Zároveň se hráči výrazněji specifikují do 

herních postů (útočníci a obránci), v závislosti na jejich herních i psychických kvalitách 

jako jsou zodpovědnost, pracovitost, nebojácnost apod. 

2.1.4 Sociální vývoj ve starším školním věku 

Změny vnitřního prostředí a změny vizáže vytvářejí i novou sociální situaci. 

Pubescent si výrazně uvědomuje a vnímá sám sebe a odlišnosti od svých vrstevníků, což 

může vést k uzavírání se do sebe a vyhýbání se sociálním kontaktům. V extrémních 

případech může dojít i na agresivní chování a opozici vůči ostatním (Perič, 2008). Protože 

můžeme konstatovat, že mladiství jsou v tomto období náchylní k napodobování a agrese 

je způsob chování, který je společensky tolerovaný a navíc je častá prezentace agrese a 

násilí ve sdělovacích prostředcích, tak se agrese u pubescentů může objevovat i ve 

sportovním prostředí. Vzhledem k tomu, že sportovní prostředí je pro mládež jedním 

z významných prostředí, kde probíhá jejich socializace, bude jejich tendence k projevům 

násilí ve sportu modifikována především četností projevů agrese ve sportu dospělých 

(Slepička, Slepičková a Mudrák, 2018). Roste orientace na mezilidské vztahy, pubescenti 
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si výrazněji všímají a začínají se zajímat o druhé pohlaví, preferované vrstevnické vztahy 

jsou však v pubertě převážně homogenní, co se pohlaví týče (Taxová, 1987). Starší školní 

věk je taktéž charakteristický jako období prvních lásek a mladiství tak získávají 

zkušenosti s počátky partnerských vztahů. Sportovní činnost v období puberty má 

výraznější vliv na rozvoj osobnosti i v sociálních situacích, kdy jedinec musí podřídit svůj 

osobní zájem zájmu celku. Protože stoupají požadavky na vybranou sportovní 

specializaci, může se projevit i chyba při výběru sportovního odvětví, což může vést ke 

snížení zájmu o pohybovou činnost (Kučera, Kolář a Dylevský, 2011). Prohlubuje se 

účast na společenském životě a vznikají nové společenské vztahy. Struktury 

společenských skupin jsou pevnější a vznikají role vůdců a ostatní role. Zároveň dochází 

k napodobování vzorů, které však mohou být i záporné, což zvyšuje možnost sociálně 

negativních projevů (Perič, 2008). 

U hráčů ledního hokeje v prepubertálním věku se formují pozice v týmu. Hráči lépe 

vnímají, kdo má jaké přednosti a v kabině se utváří role vůdců, pracantů, střelců a 

podobně. Zároveň je možné sledovat i posun ve schopnosti podřídit se týmovému 

úspěchu na úkor vlastního zájmu. Můžeme sledovat situace, kdy hráči, kteří nejsou na 

přesilové hře, podporují své spoluhráče a nevadí jim, že byli trenérem posazeni na 

střídačku. Toto jsou situace, které jsou zpravidla v mladších kategoriích nemyslitelné. 

Hráči ve starším školním věku mají potřebu seberealizace a lépe rozeznávají své přednosti 

a nedostatky. 

2.1.5 Trenérský přístup ve starším školním věku 

V řízení tréninku mládeže má trenér rozhodující úlohu, jehož osobnostní profil se 

musí vyznačovat vysokou úrovní pedagogických schopností se sklonem k práci 

s mladistvými (Choutka a Dovalil, 1987). Přístup k dětem v tomto věku by měl mít 

parametry taktu a diskrétnosti. Je nutné si uvědomit, že většina obtíží související 

s vedením mladých sportovců jsou pouze přechodné a časem odezní. Je vhodné, aby se 

přestupky proti zásadám chováním řešily až po určité odmlce -  ,, po opadnutí vášní“. 

Jednou z hlavních chyb, kterých se trenéři na sportujících dětech staršího školního věku 

dopouštějí je nevšímavost nebo vytýkání nedostatků a chyb před ostatními. Dále je 

nevhodné používat při promluvách k pubescentům ironii nebo být příliš autoritativní. Je 

žádoucí, aby se trenér stal jakýmsi zkušenějším přítelem, který je otevřený a chápající 

k problémům dětí v pubertě. Zároveň by měl jít svým vystupováním a chováním 
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příkladem, protože pubescenti často napodobují chování dospělých. Trenér by měl 

upevňovat ve svých svěřencích zájem o sportovní činnost, ale zároveň podporovat jejich 

zájem i o jiné oblasti života a zároveň důsledně nabádat k plnění školních povinností. 

Protože, jak již bylo popsáno výše, jsou změny vnitřního prostředí výrazně individuální, 

je nutné, aby trenér znal charakteristiky dětského věku a vnímal jejich význam pro 

tréninkový proces (Perič, 2012). Zvláštní kapitolou v tréninku pubescentů je pak práce 

s talentovanou mládeží a její zařazení do speciálních útvarů, jako jsou sportovní třídy 

nebo tréninková střediska. U talentované mládeže jsou vyšší požadavky na plán, řízení a 

organizaci tréninku, přičemž trénink musí být v souladu s vývojovými zvláštnostmi 

mladých sportovců (Choutka, Dovalil, 1987). 

Důležitým faktorem při práci s prepubescentními hráči ledního hokeje je 

komunikace mezi hráči, trenérem a rodiči. Je nezbytné, aby šli trenér a rodiče svým 

chováním a vystupováním příkladem, protože děti často napodobují chování dospělých. 

Zároveň je žádoucí, aby trenér dbal i na ostatní oblasti mimo samotný výkon, jako je 

chování v kabině nebo školní prospěch. 

2.2 Systematika ledního hokeje 

Aby bylo možné stanovit metodiku a potřeby tréninkového procesu, je nezbytné 

hru systematizovat. Systematizace ledního hokeje jako hry se liší podle autora a jeho 

nazírání na danou problematiku. Cílem těchto snah je najít co nejlepší tréninkové 

prostředky, které povedou k nárůstu sportovní výkonnosti. Systematiku ledního hokeje 

můžeme chápat jako vysvětlení a uspořádání hry. 

Systematika ledního hokeje je založena na dvou základních faktorech. Prvním 

faktorem je vztah mužstva ke kotouči. Pokud má mužstvo kotouč v držení, jedná se o fázi 

útočnou, v které se mužstvo snaží vsítit branku nebo udržet kotouč. Pokud mužstvo 

v držení kotouč nemá, snaží se ho získat a zároveň se vyhnout obdržení branky, jedná se 

o fázi obrannou. Druhým faktorem je počet hráčů zapojených do činnosti, kdy 

rozlišujeme herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy (Pavliš, 2000). 

2.2.1 Herní činnosti jednotlivce 

Herní činnosti jednotlivce jsou komplexy pohybových schopností a dovedností 

jedince, za pomocí kterých hráč řeší herní situace. Podle toho, zda má hráč kotouč pod 
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kontrolou nebo ne, rozlišuje herní činnosti jednotlivce útočné a obranné (viz tabulka č. 1) 

(Pavliš, 2000 a Vojta, 2016). 

Herní činnosti jednotlivce útočné Herní činnosti jednotlivce obranné 

uvolňování hráče bez kotouče obsazování hráče bez kotouče 

uvolňování hráče s kotoučem obsazování hráče s kotoučem 

přihrávání a zpracování přihrávky obrana prostoru 

Střelba blokování střel 

klamání a fintování  

Tabulka č. 1 Herní činnosti jednotlivce 

 

2.2.1.1 Uvolňování hráče s kotoučem 
 

Podstatou této herní činnosti jednotlivce je udržet kotouč v přímém souboji 

s protihráčem. Překonáním hráče soupeře dochází k tomu, že se hráč dostává do 

výhodnější pozice pro další herní činnosti, jako jsou přihrávka, střelba nebo postup 

k brance soupeře. Zároveň se překonáním soupeřícího hráče vytváří příznivé možnosti 

pro přečíslení, což může vést k dosažení branky (Perič, 2002). Gendron a Stenlund (2003) 

popisují základní principy, které je nezbytné dodržovat, pokud si hráč chce udržet kotouč 

na holi. První princip souvisí s postavením útočícího hráče vůči obránci, kdy je vhodné, 

aby tělo hráče s kotoučem na holi bylo mezi pukem a protivníkem. Druhou zásadou je 

snaha zůstat co nejdéle na vnitřních hranách, což umožňuje maximální stabilitu v souboji 

s protihráčem. 

 

Uvolňování hráče s kotoučem zahrnuje základní dovednosti, které jsou nezbytné 

pro všechny hráče. Z hlediska systematiky má dvě základní části:  

1) vedení kotouče 

a. vedení krátkým a dlouhým driblingem 

Dribling chápeme jako posouvání kotouče ze strany na stranu. Hráč drží hůl oběma 

rukama a pohybem zápěstí natáčí čepel hole, která přikrývá kotouč střídavě forhendem a 

bekhendem. Při driblingu je úchop spodní ruky volný, tak aby se ruka mohla posouvat po 

holi dle potřeb hráče. Pokud je dribling v rozpětí do šířky ramen hráče, ale může být i 

kratší, hovoříme o krátkém driblingu. Pokud posouvání kotouče přesáhne rozpětím šířku 

ramen, kdy je často cílem dosáhnout krajních pozic, hovoříme o driblingu dlouhém. Další 
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možností je vedení kotouče driblingem vedle těla a to sice po ruce nebo přes ruku (Perič, 

2002). 

b. vedení tažením nebo tlačením 

Jedná se o méně častý způsob vedení kotouče, při kterém nedochází k posunu puku 

ze strany na strany na stranu. Pokud je kotouč před tělem hráče, hovoříme o tlačení. Pokud 

je kotouč za tělem, hovoříme o tažení. Nejčastějším způsobem tohoto druhu manipulace 

s pukem je držení hole jednoruč a to zpravidla horní rukou (Perič, 2002). 

 

2) obcházení soupeře 

a. kličkou 

Jedná se o jednu z nejčastějších činností hráče, který má kotouč pod kontrolou. Při 

hře často může docházet k splývání vedení kotouče a kličky v jeden komplexní pohyb. 

Hráč tímto způsobem získává prostorovou a početní výhodu. Při samotném provedení 

kličky se hokejista postaví na obě nohy a provede klamný na jednu stranu. Poté následuje 

rychlý posun kotouče na stranu druhou, přičemž se kotouč dostává mimo dosah 

protivníka. Důležitou součástí je následné zrychlení a pokrytí kotouče, tak by došlo 

k překonání bránícího hráče. Jako zcela zásadní se jeví právě klamný pohyb, který může 

být prováděn řadou způsobů, jako je naznačení ramen, trupu, holí, či předstírání přihrávky 

nebo střelby (Perič, 2002). 

 

b. obhození nebo prohození 

Uvolňování hráče s kotoučem obhozením je činnost, při které hráč posílá kotouč 

kolem těla obránce a následně ho klamným pohybem a zrychlením předjíždí. Velmi 

častou a hojně využívanou variantou je taktéž obhození s využitím hrazení. Na podobném 

principu funguje i překonání hráče prohozením, rozdíl je však v tom, že hráč posílá 

kotouč obránci mezi tělem a holí nebo mezi nohama (Perič, 2002). 

Vojta (2016) uvádí, že ostatní způsoby uvolňování hráče s kotoučem představují 

možnosti překonání soupeře, při kterých je nutné použít celkovou agilitu jako jeden 

komplexní pohyb dovedností.  

Při uvolňování hráče s kotoučem jsou klíčové bruslařské dovednosti hráčů, jelikož 

současně s popsanými způsoby obcházení protihráče je nutné využít zrychlení, změnu 

směru krátkým obloukem, obrat nebo zastavení s následným startem. 
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2.2.1.2 Přihrávání a zpracování přihrávky 
 

Jedná se o herní činnost jednotlivce, při které dojde k úmyslné předávce kotouče 

spoluhráči. Přihrávání a zpracování přihrávky jsou základem pro většinu herních 

kombinací a týmovou spolupráci. Tato herní činnost obsahuje dvě části, které spolu úzce 

souvisí. První z nich je odehrání kotouče na spoluhráče, tedy přihrávání. Druhou částí je 

přijmutí kotouče, nebo-li zpracování přihrávky. Dále rozlišujeme možnosti odehrání 

kotouče i jeho přijmutí podle způsobu provedení. Je možné přihrávat forhendem i 

bekhendem, po ledě nebo vzduchem. Stejně tak rozlišujeme přijmutí kotouče po ruce 

nebo přes ruku, bruslí nebo rukou (Perič, 2002). 

 

Rozeznáváme dva základní způsoby přihrávání: 

1) přihrávání po ruce 

Nejčastějším způsobem přihrávání je přihrávka švihem. Technika provedení tohoto 

způsobu spočívá ve dvouoporovém postavení, kdy hráč posune hůl s kotoučem mírně za 

tělo. Kotouč je v ideálních podmínkách mezi patkou a středem čepele. Hráč se dívá na 

místo, kam chce přihrát a prudkým pohybem hole po ledě vpřed předává kotouč 

spoluhráči. Hráč během přihrávky přesouvá váhu na vzdálenější nohu. Čepel hole 

pokračuje v pohybu vpřed do pomyslného bodu přihrávky (Perič, 2002). Gwozdecky a 

Stenlund (1999) popisují výhody přihrávky švihem, oproti přihrávce přiklepnutím, kdy je 

větší pravděpodobnost nepřesností a zároveň se častěji stává, že se kotouč postaví na 

hranu a tím pádem změní směr. Složitějším způsobem přihrávání po ruce je přihrávka 

vzduchem. Technika provedení je obdobná jako u přihrávání po ledě, ale více se v 

momentě přihrávky zapojuje práce zápěstí a následuje odklopení čepele od kotouče. V 

ideálním případě by měl kotouč dopadnout zhruba 1 metr před hráče přijímacího 

přihrávku (Perič, 2002). 

 

2) přihrávání přes ruku 

Rychlost ledního hokeje vyžaduje, aby hráči byli schopni předat kotouč spoluhráči 

po ruce i přes ruku. Při přihrávání bekhendem hráč opět stojí v dvouoporovém postavení. 

Kotouč je ve středu čepele na úrovni zadní nohy a prudkým pohybem horních končetin 
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předává kotouč spoluhráči. Opět hráč přenáší váhu na přední nohu (Perič, 2002). 

Zpracování přihrávky Zpracování přihrávky je další velmi důležitou dovedností, která 

umožňuje pokračování herních situací a vytváří předpoklady pro další činnosti, jako jsou 

klička nebo střelba. Často se zpracování přihrávky stává jakousi přípravnou fází pro další 

činnosti, proto je nutné věnovat této dovednosti dostatek času v tréninkovém procesu. 

Rozeznáváme dva základní způsoby zpracování přihrávky - po ruce a přes ruku. Další 

způsoby vychází z herních situací, kdy přihrávka nepřichází přesně na čepel a hráč je tak 

nucen přijmout kotouč bruslí nebo rukou. Při těchto způsobech zpracování přihrávek je 

cílem nasměrovat kotouč co nejrychleji na čepel (Perič, 2002). 

 

Způsoby zpracování přihrávky: 

1) zpracování přihrávky po ruce 

Hráč stojí v dvouoporovém postavení čelem nebo bokem ke směru přihrávky. 

Důležitým faktorem je držení hole v obou rukách na ledě. V momentě, kdy se kotouč 

přibližuje, zahájí hráč pohyb holí směrem vzad a zachytává kotouč ideálně ve středu 

čepele, hůl pokračuje dál vzad za tělo hráče ve směru přihrávky a ztlumí kotouč na čepeli. 

Váha těla se přesouvá na nohu blíže ke kotouči (Perič, 2002). 

 

2) zpracování přihrávky přes ruku 

Technika přijetí kotouče přes ruku je obdobná jako po ruce. Hráč přijímací kotouč, 

ale stojí bokem k přihrávajícímu spoluhráči a kotouč přijme na bekhendovou stranu 

čepele hole (Perič, 2002). 

 

 

2.2.1.3 Střelba 
 

Střelba představuje zakončení většiny útočných akcí. Efektivita střelby ovlivňuje 

počet vstřelených branek v utkání (Perič, 2002). Z kognitivního hlediska je u střelby 

hlavní problém rozhodnout se kdy, odkud a jak často střílet. Bukač (2005) popisuje 

střelbu jako motorický úkon, který se dá pravidelným tréninkem vypilovat na vynikající 

úroveň. Zároveň však zmiňuje fakt, že řada špičkových hráčů pro vstřelení branky 
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nepotřebovala nejtvrdší a nejpřesnější střelu. Jejich doména tkvěla především v herním 

myšlení, včasnosti, klamání a motorické přesnosti. 

 

Rozeznáváme několik základních druhů střelby: 

1) střelba po ruce 

Střelbu z forhendové strany můžeme dále rozlišovat podle techniky provedení, kdy 

nejčastějším způsobem je střelba švihem. Hráč stojí ve dvouoporovém postavení a 

natáhne hůl za úroveň zadní nohy. Kotouč je na patce čepele. Následuje prudký páčivý 

pohyb vpřed a na úrovni přední nohy začíná odklápění čepele hole. Hůl pokračuje 

v pohybu a zvedá se z ledu přibližně do požadované výšky střely. Při střele se zapojuje 

zápěstí horní ruky, které dodává střele švih. Při dokončení střelby hráč přesouvá váhu na 

přední nohu, zadní noha se může vykývnout vzad jako kompenzace pohybu trupu a 

horních končetin. Mezi další možnosti střelby po ruce patří střelba přiklepnutým švihem, 

střelba krátkým přiklepnutím nebo střelba golfovým úderem (Perič, 2002). 

 

2) střelba přes ruku 

Střelba z bekhendu je podobná technice střelby po ruce. Hráč stojí v dvouoporovém 

postavení a kotouč je na úrovni zadní nohy. Důležitým faktorem je pevné sevření hole 

oběma rukama. Kotouč je na patce čepele hole, prudkým páčivým pohybem vpřed je 

kotouč vystřelen. Výšku střely určuje míra odklopení čepele a následné zvednutí hole od 

ledu. Opět dochází k přenosu váhy těla na přední nohu (Perič, 2002). Bukač (2005) 

popisuje střelbu jako motorický úkon, který se dá pravidelným tréninkem vypilovat na 

vynikající úroveň.  

 

2.2.2 Herní kombinace 

Pavliš (2000) popisuje herní kombinace jako spolupráci dvou nebo více hráčů a to 

jak ve fázi útoku, tak i ve fázi obrany. 

 

 

 



25 

 

Herní kombinace útočné Herní kombinace obranné 

přihraj a jeď Zdvojování 

Křížení Přebírání 

zpětná přihrávka nebo přenechání 

kotouče 

Zajišťování 

najíždění do volného prostoru Odstupování 

Clonění osobní bránění 

Tabulka č. 2 Herní kombinace 

 

2.2.3 Herní systémy 

Pod pojmem herní systém se myslí vědomé řešení herní situace a to jak v útočné, 

tak i v obranné fázi. Herní systémy vycházejí z herních činností jednotlivců a herních 

kombinací, kdy hráči řeší herní situace v daném okamžiku. Kvalita provedení souvisí 

s technikou provedení, fyzickou připraveností, psychickými procesy a vztahy mezi hráči 

(Pavliš, 2000). 

Herní systémy útočné Herní systémy obranné 

postupný útok osobní obrana 

poziční útok zónová obrana 

rychlý útok zónový presink 

rychlý protiútok kombinovaná obrana 

reorganizovaný útok  

nastřelování kotouče do útočného 

pásma 

 

poziční nátlaková hra v útočném 

pásmu 

 

přesilová hra  

Tabulka č. 3 Herní systémy 

 

2.2.4 Herní činnosti jednotlivce dle IIHF 

Rozdílný přístup k dělení herních činností jednotlivce oproti ČSLH uvádí 

mezinárodní hokejová federace IIHF. 



26 

 

Bruslení Dovednosti s holí Osobní souboje 

přímočaré manipulace s holí bez kontaktu tělem – holí/tělem 

v obloucích Střelba s cílem získat kotouč/pozici 

Starty  v prostoru/u hrazení 

zastavení   

Tabulka č. 4 Herní činnosti jednotlivce dle IIHF (2007) 

 

Oproti systematice herních činností jednotlivce dle ČSLH není systematika IIHF 

rozdělena na útočné a obranné činnosti. Zároveň oddělují bruslení od činností spojených 

s manipulací s holí a osobních soubojů. Systematika ČSLH zahrnuje bruslení do všech 

činností jako je uvolňování hráče s kotoučem nebo uvolňování hráče bez kotouče atd. 

ČSLH rozděluje hru na činnosti zahrnující řadu dovedností, které jsou během ní 

uplatňovány, kdyžto IIHF ve své systematice rozděluje samotné dovednosti. 
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2.2.5 Dělení pohybů na ledě dle Pearsalla et al. 

Pohyby na ledě při LH 
1
. 
b

ru
sl

en
í 

bruslení 
Vpřed 

2
. 
h

o
k

ej
k

a
 

práce s 

holí 

Přihrávky 

3
. 
b

rá
n

ěn
í 

bez kontaktu/kontakt 

tělem Vzad 

příjem 

přihrávky 

bruslení po 

hranách 

vnější Vhazování 

vnitřní 

vedení 

kotouče 
hráče s 

kotoučem/prostoru 

Start 
vpřed 

střelba 

  

Vzad   
u mantinelu/od 

mantinelu zastavení 
Vpřed   

Vzad   

Tabulka č. 5 Pohyby na ledě při LH (Pearsall et al., 2000) 

 

Dělení pohybů na ledě dle Pearsalla et al. (2000) je dalším možným rozdělením 

herních činností jednotlivce. Stejně jako dělení mezinárodní hokejové federace IIHF se 

zaměřuje primárně na dovednosti a méně pak na části hry jako je tomu u systematiky 

ČSLH. Zajímavostí je zařazení bruslení po hranách jako technický prvek, z kterého 

vycházejí další bruslařské dovednosti. Další rozdílnost oproti ČSLH můžeme sledovat 

v bránění, kde se nerozeznává pouze způsob, ale i lokace. 

2.3 Bruslení 

Lední hokej je sportovní hrou, u které je jako u jedné z mála sportovních odvětví 

příznačný fakt, že základní pohyb je prováděn pomocí umělých pohybů. Bruslení je velmi 

obtížnou činností, která vyžaduje dlouhodobý nácvik. Kvalitní hokejista musí zvládnout 

všechny bruslařské dovednosti. Bruslení pro hráče ledního hokeje představuje základ pro 

ostatní činnosti při řešení herních situací. Moderní hokej vyžaduje, aby byl hráč schopen 

provádět řadu činností v maximální rychlosti. Aby byl schopen hráč provádět hned 

několik dovedností a zároveň sledovat průběh hry, je nezbytné, aby bylo bruslení natolik 

zautomatizované, že se na něj nemusí soustředit. Hokejové bruslení je základním 

kamenem pro uskutečnění hry, na který se vrší další hokejové dovednosti. Je vhodné, aby 

se hráči začali učit bruslařským dovednostem mezi pátým a šestým rokem. Bruslařská 

technika by v nejmenších kategoriích měla představovat až 80% náplně tréninkového 

procesu. Důležitým faktorem je kvalitní ukázka, protože děti se učí hlavně nápodobou 

svých vzorů, tedy trenérů. Je vhodné u dětí měnit velikost prostoru, na kterém zdokonalují 

svůj bruslařský um. Na malém prostoru jsou nuceni k častějším změnám směru, zatímco 
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větší prostor je vhodný pro rozvoj skluzu. U nejmenších kategorií se často podceňuje 

připravenost ledové plochy. Je zřejmé, že i nejmenší hráči potřebují vhodně upravenou 

plochu pro svůj trénink (Pavliš, 2000). Dobrý bruslař musí zvládat stejně kvalitně jízdu 

vpřed, vyjíždění oblouků, překládání, starty, obraty a také jízdu vzad, ať již přímou nebo 

s překládáním (Kostka et al., 1986). Bukač (2005) popisuje bruslení jako výsledek 

nervosvalové adaptace a automatizace. Základním požadavkem pro zvládnutí bruslařské 

techniky je silově – obratnostní motorický potenciál. Protože se při jízdě na bruslích 

neustále mění postoj, těžiště a hráč provádí odrazy, tak se bruslení stává posilováním 

samo o sobě. 

Podle Pavliše (2000) se systematika hokejového bruslení dělí na: 

a. jízda vpřed 

b. jízda vzad 

c. užité bruslení: 

 změny rychlosti (starty, zastavení) 

 změny směru (vyjíždění oblouků a překládání) 

 obraty 

 další bruslařské dovednosti 

2.3.1 Jízda vpřed 

 Technika jízdy vpřed vychází ze základního hokejového postoje. Základním 

bruslařským postojem označujeme polohu těla, při které jsou dolní končetiny ohnuty 

v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. /hle pokrčení kolenního kloubu se pohybuje 

mezi 90 a 120 stupni. Hráč má zvednutou hlavu a dívá se vpřed (Pavliš, 2000).  

 

Jízda vpřed je základní cyklický pohyb, ve kterém se pravidelně střídají tři fáze: 

1) nasazení 

Při nasazení brusle na led je stěžejní, aby hráč dosáhl pozice, kdy jsou nohy 

v postavení pata za patou. Toto výchozí postavení může být také nazýváno T – 

postavením. Brusle je nasazována na ledovou plochu vnější hranou a postupně se překlápí 

na hranu vnitřní. Pokud je nasazení brusle na led správné, vytváří hráč na ledové ploše 

dráhu protáhlého S. Pro maximální efektivitu je nutné, aby byla brusle nasazena přes 

špičku a přes špičku led i opouštěla (Pytlík, 2015). 
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2) odraz 

Podmiňujícím faktorem rychlosti bruslení je právě odraz, který je prováděn špičkou 

nože (tzv. palcový odraz). Hráč se odráží prudkou extenzí dolní končetiny v kolenním a 

kyčelním kloubu šikmo vzad stranou. Je nezbytné, aby byla stojná noha v pokrčení, tak 

aby koleno této nohy přesahovalo špičku brusle zhruba o 5 cm. Tímto způsobem hráč 

získává dostatečnou sílu pro odraz a zároveň je schopen citlivě ovládat brusle (Pytlík, 

2015). 

 

3) přenesení 

Pro zachování co největší ekonomičnosti jízdy je vhodné, aby se po odraze noha 

nezvedala příliš vysoko. Velmi důležité je zároveň s přenosem brusle přenést váhu těla 

na skluzovou nohu (Pytlík, 2015). 

 

Pokud hráč nemá kotouč, je vhodné, aby při jízdě vpřed držel hůl pouze v jedné 

ruce, protože tímto způsobem hráč dosáhne větší rychlosti. Do držení obouruč přechází 

v momentě, kdy může dostat přihrávku od svého spoluhráče a tím pádem se připravuje 

na zpracování kotouče a následné dovednosti spojené s manipulací s pukem, jako jsou 

střelba nebo klička (Cady a Stenlund, 1998). 

 

2.3.2 Jízda vzad 

 Jízda vzad je další základní bruslařskou dovedností, která je v současném pojetí 

ledního hokeje nezbytná. Rychlost moderního hokeje vyžaduje, aby byl hráč schopen 

bruslit stejnou rychlostí vpřed i vzad. Nároky na zvládnutí této hokejové dovednosti jsou 

v současnosti stejné pro obránce i útočníky (Pavliš, 2000). Technika jízdy vzad opět 

vychází ze základního postoje. Dolní končetiny jsou rozkročeny na šířku boků, trup je 

vzpřímený, hlava směřuje vzhůru a pánev je protlačena vpřed. Při jízdě vzad hráč drží hůl 

pouze jednou rukou před tělem. Hmotnost těla hráče je rozložena na obou nohách – po 

celých plochách bruslí. Pohybu napomáhá práce boků a ramen (Pytlík, 2015). Hráč se 

pohybuje vzad tzv. C – oblouky. C – oblouk vychází ze základního postavení.  Hráč zatíží 

odrazovou nohu a pokrčí nohy v kolenním kloubu, tak aby se koleno dostalo před špičku 

dané brusle. Následuje otočení odrazové nohy patou ven, tak aby brusle vytvořily 
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obrácené písmeno L. Následuje prudká extenze v kolenním kloubu a hmotnost těla musí 

být přenesena na odrazovou nohu. Odraz je prováděn z vnitřní hrany brusle (Stamm, 

2009). 

 

2.3.3 Užité bruslení 

2.3.3.1 Změny rychlosti (zastavení a starty) 
 

Zastavení 

Jedná se o dovednost z kategorie užitého bruslení, která slouží ke snížení rychlosti 

a směru pohybu hráče. Při hře je zastavení spojené s dalšími dovednostmi, především se 

startem. Rozlišujeme dva základní druhy zastavení – z jízdy vpřed a z jízdy vzad (Pytlík, 

2015). 

Nejpoužívanějším zastavením z jízdy vpřed je zastavení smykem. Zastavení 

smykem vychází z protirotace trupu vůči pánvi. V okamžiku rotace hráč postupně 

přechází z mírného do hlubokého podřepu. Vnější brusle zahraní vnitřní hranou a vnitřní 

brusle vnější hranou, tak aby brusle skončily v kolmém postavení na původní směr jízdy 

(Pytlík, 2015). 

 

Starty 

V herních situacích je zrychlení pro hráče klíčovou dovedností. Hráči s lepším 

startem mají větší předpoklady, že vyhrají souboj o kotouč, ujedou protihráčům nebo se 

odpoutají od obránců (Renaud et al., 2017). Starty jsou založeny na biomechanických 

principech, kdy dochází k vychýlení těžiště těla hráče do směru startu s následným 

kontrolovaným využitím gravitační síly a provedení krátkých, rychlých a silových kroků 

(Pytlík, 2015). Starty můžeme rozdělit podle směru pohybu na start vpřed, start vzad a 

laterální start. 

Nejpoužívanějším startem vpřed je start vpřed stranou s přeložením. Start je 

prováděn tak, že se hráč odráží ze špičky vnitřní hrany vzdálenější brusle do směru 

pohybu. Hmotnost těla se následně přenáší na vnitřní nohu a dochází k přeložení nohy 

vnější. Následuje vytočení trupu čelně do směru pohybu. 

Start z místa vzad stranou s přeložením je bruslařská dovednost, která je hojně 

používaná. Technika tohoto startu vychází z postavení stranou, kdy hráč drží vzpřímený 
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trup. Hráč provádí odraz vnější nohou ze špičky vnitřní hrany do směru pohybu, zároveň 

dochází k přeložení s odrazem z vnější hrany zkřížené vnitřní nohy. Start vzad z počátku 

kopíruje obloukovou dráhu, poté se přechází do přímé jízdy (Pytlík, 2015). 

Rozvoj bruslařských startů by měl být zařazen až v momentě zvládnutí základních 

bruslařských dovedností (Pavliš et al., 2002). Kostka et al. (1986) popisují způsoby 

rozvoje startovní rychlosti, k čemuž dochází zvyšováním explozivní síly dolních 

končetin, vlastními opakovanými starty (z místa, zastavení a start, po a při obratech, 

zrychlení za jízdy vpřed i vzad, starty z různých poloh na signál). Důležitým faktorem 

ovlivňujícím startovní rychlost je technika bruslařského startu. Ke zvýšení frekvence 

bruslařských kroků, je pak vhodné využívat podmínky, které zmenšují nebo zvětšují 

odpor prostředí (expandery, bruslení bez výstroje). 

 

2.3.3.2 Změny směru (vyjíždění oblouků a překládání) 

 

Vyjíždění oblouků 

Vyjíždění oblouků je nejjednodušším způsobem změny směru, které u začátečníků 

nahrazuje i brzdění. Hráč vychází ze dvouoporového postavení, přičemž jsou obě nohy 

pokrčené. Hráč naklání tělo do středu oblouku a vpřed, tak aby bylo vnitřní rameno 

vytočeno dovnitř kruhu. Při vyjíždění oblouku dochází k předsunu vnitřní brusle, která je 

postavena na vnější hraně, přičemž vnější brusle projíždí oblouk po vnitřní hraně. 

Hmotnost těla spočívá především na vnitřní noze. Čím je oblouk kratší, tím více je vnitřní 

noha předsunuta. U vyspělých bruslařů je možné vyjíždět krátké oblouky s mírným 

přibrzděním (Pavliš, 2000). 

Překládání 

Překládání jako změna směru je často užívanou dovedností, která zároveň slouží 

k získání rychlosti. Překládání můžeme rozdělit na překládání vpřed a vzad. 

Překládání vpřed vychází z práce kyčlí. Hráč jede na vnější brusli, která je položena 

na vnitřní hraně a vnitřní brusli, která je na vnější hraně. Následuje prudký odraz z vnitřní 

hrany vnější brusle do strany. Poté hráč přenáší váhu na vnitřní pokrčenou nohu, která je 

položena na vnější hraně a odráží se za vnější nohu. Tímto způsobem dochází k překřížení 

bruslí. Hráč přenáší váhu opět na vnější nohu a přichází další odraz. Důležitým faktorem 

je vytočení těla dovnitř oblouku (Perič, 2002). 
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Překládání vzad je obtížná bruslařská dovednost, která předpokládá dobré zvládnutí 

přímé jízdy a také vyjíždění oblouků vzad. Technika provedení vychází opět ze 

základního postoje. Hráč vytáčí tělo do středu oblouku. Dochází k pravidelnému 

překládání jedné nohy přes druhou. Vnitřní noha se odráží z vnější hrany, přičemž konec 

odrazu je prováděn přes špičku brusle. Hmotnost těla se následně přenáší na vnější nohu, 

která je ve fázi skluzu v postavení před nohou vnitřní. Hráč poté pokrčí vnitřní nohu a 

překládá nohu vnější přes osu nohy vnitřní, přičemž provádí odraz z vnitřní hrany brusle 

(Pytlík, 2015). 

2.3.4 Obraty 

 Obraty nemění směr jízdy, ale techniku bruslení. Hráč se při obratu obrací o 180 

stupňů. Obraty lze provádět na obou nebo jedné brusli a zároveň vlevo nebo vpravo. 

Základní rozdělení této dovednosti je na obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad 

do jízdy vpřed. 

2.3.5 Další bruslařské dovednosti 

V systematice bruslení řadíme mezi další bruslařské dovednosti i přechody. Pro 

přechody je charakteristická změna techniky bruslení a zároveň směru jízdy. Tento prvek 

je velmi často používaný v přechodu z obrany do útoku a naopak. Rozlišujeme dva 

základní typy přechodů – z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad do jízdy vpřed (Pytlík, 

2015). 

Přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad jsou pohybovým úkolem, který využívají 

především obránci. Hráč jede jízdou vpřed na pokrčených nohou a předsouvá tu nohu, na 

kterou stranu se chystá provést přechod. Hráč najíždí do oblouku a v momentě vrcholu 

oblouku dochází k nadlehčení a prudkému pohybu ramen a boků do protisměru. Při 

nadlehčení hráč vymění nohy, tak aby vyjížděl krátký oblouk vzad po vnější noze, která 

je na vnitřní hraně a vnitřní noze, která je na hraně vnější (Pytlík, 2015). 

Při přechodu z jízdy vzad do jízdy vpřed jede hráč vzad na pokrčených kolenou a 

plynule vjíždí do oblouku. V okamžiku vrcholu oblouku provádí přenos hmotnosti z nohy 

na nohu a vykročí do jízdy vpřed. Následně naváže na tento úkon přímou jízdou vpřed 

(Pytlík, 2015). 
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2.4 Rozvoj techniky bruslení dle metodické řady nazývané 

powerskating 

 Powerskating zatraktivňuje výuku techniky bruslení. Jedná se o nácvik a korekci 

správné techniky bruslení, který je vhodný zařazovat v momentě zvládnutí základních 

bruslařských dovedností. Řadí se sem bruslařské prvky, které pozitivně ovlivňují základní 

postoj, rovnováhu, odraz nebo využití hran. Zatímco klasická technika bruslení slouží 

především k osvojení si základních prvků bruslařské techniky, do powerskatingu spadají 

především prvky, které tyto základní dovednosti nějakým způsobem korigují a vylepšují. 

Dalším rozdílem je skutečnost, že powerskating se užívá i u hráčů nejvyšší kategorie, 

kdežto klasická technika bruslení je využívána především u začátečníků. Jedná se o 

metodu, která je využívána především u hráčů, kteří mají základní bruslařské dovednosti 

zvládnuté. Nicméně je vhodné zařazovat prvky powerskatingu jak u profesionálních 

hráčů, tak u malých dětí, protože se tímto způsobem zlepšují, odstraňují své zlozvyky a 

udržují si získané dovednosti. Obsahem powerskatingu jsou modifikované bruslařské 

prvky, které zefektivňují bruslařskou výuku. Cílem této metody je komplexní a efektivní 

technika, aby se hráči na ledové ploše pohybovali co nejefektivněji a vynaložili při tom 

co možná nejmenší námahu. Pokud mají hráči vytříbenou bruslařskou techniku, tak se 

během hry mohou soustředit pouze na řešení herních situací a nezabývají se bruslením. 

Tréninkové jednotky v žákovské kategorii se týkají silového provedení odrazu v 

optimálních úhlech pokrčení a natažení dolních končetin. Dále se zaměřujeme na správný 

postoj, výdrž a stabilitu v jízdě vpřed i vzad. (Pytlík, 2015). Podle Kregla (2011), který 

v diplomové práci popisuje charakteristiky powerskatingu se jedná o průpravná cvičení 

převážně celoplošného charakteru. Cvičení napomáhají získání citu pro skluz a lepšímu 

využití hran. Zároveň tato metoda vede prioritně k lepšímu zvládnutí bruslařských 

technik a vedlejší účinky jsou zesílení dolních končetin, tělesného jádra a zvýšení 

nervosvalové koordinace. 
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2.5 Nácvik bruslařských dovedností tradiční metodickou 

řadou 

Dle Pavliše a Periče (1996) je vhodné začínat nácvik bruslařských dovedností bez 

hole, kdy jsou horní končetiny v poloze upažení. Tímto způsobem se zafixuje trup a hráči 

jsou později schopni rozdělit pohyb horní a dolní poloviny těla. Po zvládnutí dovedností 

bez hole následuje proces nácviku s holí. Další doporučení se týká provádění cvičení na 

začátku nácviku na jednodušší stranu (u praváků vlevo), po zvládnutí by měl převládat 

nácvik na stranu opačnou. 

Metodická posloupnost jednotlivých bruslařských dovedností se dělí na: 

a. jízda vpřed 

b. zastavování v jízdě vpřed 

c. vyjíždění oblouků a překládání vpřed 

d. jízda vzad 

e. zastavování v jízdě vzad 

f. překládání vzad 

g. obraty 

h. starty 

ch. obratnostní bruslení  

Zkušenosti od nás i ze zahraničí napovídají, že je pro začátky nácviku bruslařských 

dovedností možné použít krasobruslení (Pavliš a Perič, 1996). Dle ČSLH (2006) je 

vhodné začít nácvik bruslařských dovedností chůzí na ledě s oporou o hrazdičku. Poté 

zařazujeme elementární cvičení jako je stoj na jedné noze s oporou o hrazení, stoj na obou 

nohách a přechod do podřepu, chůze na bruslích za pomoci ruky trenéra a poté ve 

dvojicích. Další kroky směřují k rozvoji obratnosti a rovnováhy, cvičení k tomu sloužící 

jsou na příklad zvedání kolen co nejvýš, dotýkání se špiček, tlačení spoluhráče ve 

dvojicích, posouvání tenisového nebo fotbalového míče pomocí rukou nebo nohou do 

vymezeného prostoru nebo také překračování překážek. Rovnováha je vnímána jako 

základní zručnost, která se využívá i u dalších hokejových dovedností. Po zvládnutí 

základních cvičení zaměřených na rozvoj rovnováhy přecházíme k nácviku dalších 
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bruslařských dovedností: vstávání z ledu, hokejový postoj, odraz jednou nohou z T 

postavení, skluz na obou bruslích, střídání cyklu skluz odraz skluz, vyjíždění oblouků atd. 

 

2.6 Obratnostní bruslení 

Obratnostní bruslení je velmi důležitou součástí konceptu výuky hokejového 

bruslení. Hráči si osvojují schopnost spojovat již naučené bruslařské prvky v řetězce s 

cílem dokonalého provázání. Výsledkem zmiňovaného spojování naučených prvků je 

plynulý pohyb odpovídající pohybu v samotné hře. Obratnostní bruslení obsahuje 

všechny bruslařské prvky, které se hráči učí spojovat v různých obměnách a kombinacích 

s prvky jinými. Tímto způsobem vznikají pohybové řetězce s různým počtem prvků 

bruslení využitelné ve hře. Obratnostní cvičení nabízejí i možnost nácviku časování či 

spolupráci dvou hráčů. V žákovské kategorii je obratnostní bruslení vhodný způsob pro 

řetězení dovedností využitelných v utkání, v tomto věkovém období je již možné zaměřit 

průpravná cvičení obratnostního bruslení v rámci hráčovi specializace na herní pozici a 

herní situace (Pytlík, 2015). Bukač (2011) popisuje řetězení určitých dovedností jako 

položku, která opakováním a korekcí profiluje senzomotorický okruh. Pokud je celek v 

paměti zaznamenán jako jedna položka, potom může logický být na podnět i jako celek 

vyvoláván. Slučováním dovedností do bloků vznikají komplexně rozsáhlé dovednostní 

okruhy. Pokud dojde k obměně vzorové sestavy dovedností, pohyb se zpomaluje. K 

úplnému sloučení dovednostního spektra dochází v samotném utkání. Je však nutné 

podotknout, že dovednosti se v herní činnosti nesčítají, ale situovaně integrují. Výraz 

osvojit je chápán jako opakování, poučení se z chyb, naučení se, pochopení herní smyslu 

a umění realizace v utkání. 

 

2.7 Bruslařské testy 

Testy užívané v ledním hokeji lze rozdělit na čtyři základní oblasti – motorické 

testy všeobecné připravenosti mimo led, funkční vyšetření, speciální testy na ledě a 

specifická či nespecifická psychologická a antropometrická vyšetření. Benefity testování 

hráčů spočívají především v možnosti predikce další výkonnosti, zjištění slabin jedinců 

či celého týmu, ověření správnosti tréninkového procesu, předcházení přetrénování a 

motivaci hráčů se zlepšovat. 
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V České republice se testování využívá zejména u akademických kategorií. Testové 

baterie zde vytváří Český svaz ledního hokeje. Testová baterie obsahuje tři bruslařské 

testy – Illinois bez puku (agility bez kotouče), Illinois s pukem (agility s kotoučem) a 

6x54 m jízda bez puku (ceskyhokej.cz, 2017). 

Canada hockey (2019) používá ke zjištění kvality dovedností testovou baterii o šesti 

testech na ledě. Z těchto šesti testů jsou tři bruslařské – jízda vpřed a jízda vzad 100 ft 

(30,48 m), přechody bez kotouče a přechody s kotoučem ve čtverci o straně 24 ft (7,31 

m) a slalom s kotoučem se vzdálenosti kuželů 10 ft (3,04 m) (hockeycanada.ca, 2019). 

 

2.8 Žákovské kategorie podle ČSLH 

 Hlavním rysem tréninku žákovských kategorií je ukončení nácviku základních 

hokejových dovedností. V tréninkovém procesu dochází k přechodu od přípravy 

zaměřené na zvládnutí techniky k přípravě založené na využití osvojených dovedností 

v herních situacích při vzájemné součinnosti více hráčů. Zároveň se tréninkový proces 

posouvá od zábavy do zaměření na rozvoj herní výkonnosti. Rozdělení žákovských 

kategorií kopíruje rozdělení staršího školního věku. To znamená, že se skládá ze dvou 

kategorií – mladší žáci a starší žáci. V sezóně 2019/2020 proběhne reorganizace 

mládežnických soutěží a s velkou pravděpodobností i k přestavbě věkové struktury 

žákovských kategorií. 

2.8.1 Mladší žáci 

Do kategorie mladších žáků spadají hráči 5. a 6. třídy. Cílem tréninku této kategorie 

je především zvládnout všechny herní činnosti jednotlivce a začít je používat i v herních 

kombinacích. Zároveň je nezbytné rozvíjet pohybové schopnosti s přihlédnutím a 

respektováním senzitivních období a individuálního vývoje hráčů. Zároveň jsou mladší 

žáci první kategorií, která hraje výhradně na celé hřiště. Proto je nutné, aby byli hráči 

seznámeni s pravidly ledního hokeje, grafickým značením a osvojili si základní 

vědomosti o ledním hokeji (Pavliš, 2000). 

2.8.2 Starší žáci 

V kategorii starších žáků hrají hráči 7. a 8. třídy základní školy. Cílem tréninku je 

zdokonalovat se v herních činnostech jednotlivce, které jsou poté využívány v herních 
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kombinacích a herních systémech. V této kategorii je již potřeba, aby hráči ovládali 

systémovou organizaci v útoku i obraně v jejich základních parametrech. Zároveň 

dochází k rozvoji pohybových schopností s přihlédnutím k senzitivním obdobím. Tato 

kategorie je také příznačná pro začátky silového tréninku. Dále je nutné seznamovat 

svěřence s nebezpečím antisociálních jevů, kterým mohou být v tomto věku náchylní 

(Pavliš, 2002). 

2.8.3 VTM 

Výchova talentované mládeže (VTM) je projektem Českého svazu ledního hokeje, 

který se zaměřuje na nadané hráče od 11 do 15 let. VTM se snaží vyplnit prostor mezi 

klubovou přípravou a mládežnickými reprezentačními výběry. Vybraným jedincům tak 

nabízí nadstavbu klubové přípravě v podobě tréninků a zápasů na úrovni krajských týmů. 

Hráči jsou do týmu vybíráni na základě tří hlavních kritérií, kterými jsou výkonnost, 

přístup k hokeji a školní prospěch. Projekt zajistí nominovaným hráčům minimálně jedno 

jednodenní soustředění každý měsíc a v průběhu sezóny dva mezikrajské turnaje. Z 

hlediska nominací do turnajů je projekt rozdělen na dvě skupiny, kdy první skupinu tvoří 

hokejisti U12 a U13. V těchto věkových kategoriích může být na turnaje nominováno 20 

hráčů a 2 brankáři. Druhou skupinou jsou hráči ve věku U14 a U15, kde je cílem vybrat 

méně mladých hokejistů s vysokou výkonností, proto může být na turnaje nominováno 

pouze 15 hráčů a 2 brankáři. Tohoto projektu se celkem zúčastní 1288 hráčů, o jejichž 

hokejový vývoj se bude starat 56 trenérů. 

Pro kategorii U15 je navíc přidaná platforma sloučení více krajů dohromady a 

rozdělení do tří mužstev – západ, střed, východ. To vede ke zkvalitnění jednotlivých 

kádrů a nadaní hráči se tak mohou poměřit se svými talentovanými vrstevníky 

(ceskyhokej.cz, 2017). 

 

2.9 Motorické učení 

Učení lze chápat jako proces, při kterém si člověk osvojuje nové poznatky, činnosti 

a rozvíjí své schopnosti. Motorické učení potom chápeme jako osvojování si pohybových 

činností (dovedností) se současnou adaptací na zátěž. Základním pojmem v motorickém 

učení je dovednost. Dovednost je učením osvojená pohybová činnost. Pokud dojde 
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k množství opakování jedné dovednosti, následuje její zautomatizování a stává se z ní 

návyk. To znamená, že člověk je schopen provádět daný pohybový úkol podvědomě bez 

většího soustředění. Podle kritéria složitosti můžeme dovednosti rozdělit: 

 jednoduchý pohyb – jednoduchý pohyb, jako je třeba uhnutí před letícím míčem 

 pohybový akt – několik jednoduchých na sebe navazujících pohybů 

 pohybovou operaci – více pohybových aktů za sebou 

 pohybovou činnost – souhrn více pohybových operací 

 

Další dělení dovedností se týká velikosti svalů zapojených do pohybové činnosti. 

Pokud se během pohybového úkolu zapojují především velké svalové skupiny, hovoříme 

o hrubých dovednostech. Jemné dovednosti souvisí se zapojením menších svalových 

skupin. Dále můžeme dovednosti rozdělit na cyklické a acyklické. Při opakování obdobné 

činnosti hovoříme o cyklických dovednostech (běh, jízda na kole). Naopak acyklické 

dovednosti se neopakují v takové frekvenci a jsou proměnlivé (Jansa a Dovalil, 2007). 

Motorické učení je proces, který můžeme podle charakteristik jednotlivých období na 

čtyři fáze – generalizace, diferenciace, automatizace, tvořivá koordinace (Jansa, Dovalil 

a Bunc, 2009). 

2.9.1 První fáze – generalizace 

V této fázi osvojování si dovednosti se sportovec seznamuje s pohybovou činností. 

Seznamování může probíhat prostřednictvím smyslového vnímání předvedené ukázky 

nebo verbálně (Jansa, Dovalil a Bunc, 2009). K vnímání pohybové činnosti dochází na 

čtyřech úrovních. 

Graham (1992) zmiňuje několik zásad týkajících se demonstrace dovednosti. První 

zásada se týká lokace předvedení pohybu, kdy je nutné, aby demonstrátor prováděl pohyb 

na takovém místě, kdo ho všichni svěřenci dobře uvidí. Další pravidlo se týká způsobu 

ukázky, kdy je vhodné, aby první ukázka byla vždy prováděna metodou v celku a 

v závodním provedení a až později se může ukázka rozfázovat a zpomalit. Poslední 

zásada poukazuje na fakt, že je vhodné demonstraci dovednosti doprovázet i slovními 

instrukcemi. 

Verbální komentář by měl splňovat tyto parametry – srozumitelný, věcný, 

terminologicky přesný a logicky strukturovaný. Nejprve by měl trenér vyzdvihnout 

klíčové body provedení. V této fázi zároveň dochází k prvním, většinou ne zcela 
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úspěšným pokusům a sportovec si tak vytváří představu o pohybové činnosti, kterou si 

snaží osvojit (Jansa, Dovalil a Bunc, 2009). 

2.9.2 Druhá fáze – diferenciace 

Ve fázi diferenciace sportovci nacvičují danou činnost, přičemž trenér hodnotí 

kvalitu provádění dovednosti, činnost přerušuje, analyzuje jednotlivé chyby a opravuje 

je. Jeho cílem je podnítit úsilí svých svěřenců pro činnost. V této fázi dochází ke 

zdokonalování nacvičované dovednosti, i když zatím většinou s chybami v provedení. 

Hlavním úkolem trenéra je individuální diagnóza kvality provedení jedince a jeho 

následná, k dokonalejšímu provedení vedoucí instrukce (Jansa, Dovalil a Bunc, 2009). 

Důležitým faktorem při technické přípravě je zpětná vazba. Trenér poskytuje zpětnou 

vazbu sportovci během nebo po skončení pohybového úkolu a poskytuje mu tak 

informace o kvalitě provádění dané dovednosti. Sportovec také může přijímat informace 

a na těchto podnětech zlepšovat svůj výkon. Zpětnou vazbu lze rozdělit na vnitřní a vnější, 

přičemž obě tyto formy hrají důležitou roli v technické přípravě (Prouty et al., 2007). 

2.9.3 Třetí fáze – stabilizace 

Ve třetí fázi motorického učení dochází k dalšímu zdokonalování pohybové 

činnosti. Trenér pro lepší stimulaci pohybových schopností obměňuje podmínky 

prováděné dovednosti a navozuje podmínky, které se mohou vyskytovat v závodním 

provedení (Jansa, Dovalil a Bunc, 2009). Tato fáze přichází po měsících a někdy dokonce 

po letech nácviku. Dovednost se nyní stává automatickou. Což znamená, že sportovec je 

schopen provádět danou činnost bez narušení simultánních činností a rozptylování. 

Dovednosti jsou na takové úrovni, že se sportovec může věnovat i jiným oblastem 

sportovního výkonu, jako je strategie apod. V této fázi již není nutné přemýšlet nad 

způsobem provedení dovednosti, ale spíše nad tím, kdy a jak pohybovou činnost provést, 

aby bylo dosaženo výsledku (McGill, 2012). V této fázi se zdokonaluje pohybová činnost 

a je ukládána do dlouhodobé paměti – dochází k stabilizaci (Jansa, Dovalil a Bunc, 2009). 

2.9.4 Čtvrtá fáze – tvořivá koordinace 

Ve čtvrté fázi motorického učení dochází k dalšímu opakování a upevňování 

dovednosti. Zároveň dochází k nabádání svěřenců na možnosti využití těchto dovedností 

v situacích a činnostech obdobných. Přenos dovednosti z jedné činnosti nebo situace do 

činnosti nebo situace jiné označujeme jako transfer. Pokud dochází k tomu, že jedna 
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dovednost brání osvojení si dovednosti jiné, hovoříme o interferenci. Sportovec je nyní 

schopen vhodně reagovat na vzniklé situace a vybírat varianty řešení. Tento jev 

označujeme jako anticipaci. Plastické dovednosti by měly zůstat činnostmi, jejichž 

provedení je determinováno konkrétní herní situací. V této fázi dochází k tzv. integraci, 

čemuž rozumíme jako zahrnutí naučených dovedností do dlouhodobé paměti v podobě 

zatímní pohybové vybavenosti (Jansa, Dovalil a Bunc, 2009). 

Proces motorického učení je v tréninkovém procesu stěžejní právě v žákovských 

kategoriích. V oblasti bruslařských dovedností u hráčů v mladší žákovské kategorii se 

zapojují především procesy popsané ve třetí a čtvrté fázi motorického učení. Jedná se 

zejména o zdokonalování bruslařských prvků a ukládání do dlouhodobé paměti. Hráči 

jsou schopni praktikovat naučené bruslařské dovednosti podle potřeb konkrétní herní 

situace. 

2.10  Technická příprava 

Je zřejmé, že sportovní výkon je podmíněn úrovní dosažené techniky. Technická 

příprava by měla převažovat v žákovském a dorosteneckém věku. V první etapě tréninku 

dětí a mládeže je technická příprava zaměřena na zvládnutí základních dovedností. Pro 

toto věkové období je příznačné, že provedení dovedností odpovídá stupni rozvoji 

pohybových vlastností a biometrickým charakteristikám jedince. To znamená, že si děti 

vytvářejí svoji, zjednodušenou techniku, která je svým provedením bližší přirozeným 

pohybům.  Zároveň se však tato technika musí v časových a prostorových parametrech 

blížit technice dospělých. Ve sportovních hrách je kladen důraz na zvládnutí dovedností 

v podmínkách samotné hry (Choutka, 1971). S technikou je úzce spjat i pojem styl, který 

lze chápat jako individuální zvládnutí techniky. Technická příprava je dlouhý a složitý 

proces, který můžeme rozdělit do pěti kroků - představování dovednosti, demonstrace, 

začátek nácviku dovednosti, zpětná vazba a korekce chyb, další opakování a upevňování 

dovedností. Při nácviku dovedností je vždy nutné vzít v potaz stupeň zvládnutí pohybové 

dovednosti, věk svěřenců a možnosti, které jsou pro trénink. Rozeznáváme teda dva 

základní postupy při nácviku dovedností, kdy postup vcelku, který je doporučovaný 

především u malých dětí znamená, že je dovednost nacvičována jako celek. Vyplývá to 

z psychických procesů malých dětí, které nejsou schopny vnímat jednotlivé detaily 

provedení. Tato metoda je zároveň více používaná u jednodušších pohybových činností. 

Metoda po částech je naproti tomu hojněji užívaná u starších dětí, kdy jsou osvojovány 
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jednotlivé detaily, které se postupně skládají do mozaiky požadované dovednosti. Pohyb 

je tímto způsobem rozdělen do několika fází, které si sportovec osvojuje samostatně 

(Perič, 2012). 

Z pohledu technické přípravy je pro tréninkový proces u hráčů ledního hokeje 

v žákovské kategorii stěžejní zejména postup nácviku a zdokonalování dovedností. 

Metody v celku a po částech jsou v ledním hokeji při osvojování bruslařských dovedností 

zastoupeny obratnostním bruslením a průpravou techniky bruslení. Identifikace účinnější 

metody je zásadní zejména pro úpravu obsahu tréninkových jednotek a následné 

zefektivnění tréninkového procesu. 

  



42 

 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle 

Primárním cílem diplomové práce je srovnat efektivitu tréninku bruslení s využitím 

obratnostních cvičení a s využitím cvičení pro průpravu techniky bruslení 

pomocí rychlostně obratnostních testů u hráčů ve věku U12. Zároveň se snažím porovnat, 

která z metod rozvoje bruslařských dovedností je efektivnější, zda je to metoda v celku 

(obratnostní cvičení) nebo metoda po částech (průprava technika bruslení). 

3.2 Hypotézy 

Pro praktickou část diplomové práce byla zvolena následující hypotéza: 

H1: Průprava techniky bruslení je účinnější metoda pro rozvoj rychlosti bruslení a 

rychlých změn směru bruslení u hráčů ve věku U12 než rozvoj bruslení pomocí 

obratnostních cvičení. 

 

3.3 Metodika 

3.3.1 Charakteristika souboru 

Studie se zúčastnilo 13 hráčů narozených v roce 2007. Všichni zúčastnění byli hráči 

ledního hokeje v klubu HC Slavia Praha. Testovaní hráči patří do základní sestavy 

kategorie 6. třídy. Z měřených hráčů hraje 5 na postu obránce a 8 v útoku. Podrobné 

parametry jednotlivých hokejistů jsou popsány v tabulce č. 6. Studie byla schválena 

Etickou komisí pod číslem 83/2019 (viz Příloha č. 1) a všichni zúčastnění byli seznámeni 

s průběhem výzkumu a podepsali informovaný souhlas (viz Příloha č. 2). 
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  Ročník výška Váha Hůl Post 

P
ro

b
a
n

d
 

1 2007 152 38 L O 

2 2007 146 36 L Ú 

3 2007 166 62 L Ú 

4 2007 133 35 L O 

5 2007 161 48 L O 

6 2007 155 43 L O 

7 2007 160 50 L Ú 

8 2007 154 37 L Ú 

9 2007 138 29 L O 

10 2007 160 39 P Ú 

11 2007 147 37 L Ú 

12 2007 146 37 L Ú 

13 2007 161 54 L Ú 

Průměr   152,23 41,92   

SD   9,41 8,76   

Tabulka č. 6 Charakteristika souboru 

 

3.3.2 Průběh studie 

Studie byla započata vstupním měřením 2. prosince v roce 2018, které obsahovalo 

8 testů popsaných níže v textu (viz kap. Testování). Po testování č. 1 následovalo 6 týdnů 

stimulace hráčů prostřednictvím obratnostních cvičení. Třikrát týdně jsem navštěvoval 

tréninky kategorie 6. třídy v klubu HC Slavia Praha. V průpravné fázi tréninkové jednotky 

po cca 5 minutovém individuálním rozcvičení hráči 20 minut prováděli obratnostní 

cvičení zaměřená na rozvoj bruslařských dovedností. Po uplynutí šesti týdnů následovalo 

2. měření 13. ledna 2019. Po změření následovala pauza trvající 2 týdny. Pauza byla 

zařazena z důvodu, aby nedocházelo k přenosu změn způsobených stimulací 

obratnostními cvičeními do další fáze studie. Po ukončení dvoutýdenní přestávky, kdy 

hráči pokračovali v klasickém tréninkovém procesu vedeném trenéry dané kategorie, 

nastala fáze stimulace č. 2. V druhé fázi došlo k šestitýdennímu ovlivňování bruslařských 

dovedností prostřednictvím průpravy techniky bruslení. Opět jsem pracoval s hráči třikrát 

týdně po dobu 20 minut v průpravné fázi tréninkových jednotek. Studie byla zakončena 

závěrečným měřením 3. března 2019 (viz obr. č. 1). 
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Obrázek č. 1 Průběh studie 

 

3.3.3 Tréninkový plán v průběhu studie 

Studie probíhala v hlavním období sezóny po dobu cca 14 týdnů, přičemž samotná 

stimulace hráčů trvala 12 týdnů. Četnost tréninkových jednotek vedených trenéry dané 

kategorie, četnost tréninků vedených mnou samotným a četnost utkání v jednotlivých 

fázích studie znázorňuje tabulka č. 7. Tréninkový plán je uveden v kap. Přílohy. 

 měření 1 – měření 2 měření 2 – měření 3 

počet TJ celkem 23 25 

počet stimulací 18 18 

počet utkání 9 4 

Tabulka č. 7 Četnost činností během studie 

 

 

 

 

 

 

  

3. měření 

obratnostní cvičení 6 týdnů 

2. měření 

2 týdny pauza 

individuální technika bruslení 6 týdnů 

1. měření 
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3.3.4 Testování 

Testování se skládá ze třech měření, přičemž testová baterie obsahuje 8 bruslařských testů 

(viz obrázky č. 2-9). Hráči měli při každém testu dva pokusy, ale zapisoval se pouze lepší 

výkon. Pokud hráč upadl nebo ztratil kotouč, pokus opakoval. Jednotlivé testy vycházejí 

z IIHF 2010, kdy vznikl manuál pro testování herních dovedností na blížící se olympiádu 

mládeže v roce 2012. Test č. 1 zkoumá rychlostně obratnostní bruslení hráčů 

prostřednictvím přechodů bez kotouče, Test č. 2 je obdobou prvního testu, ale 

s kotoučem. Test č. 3 je sprint na 30 m jízdou vpřed bez kotouče, Test č. 4 je jízda vpřed 

na 30 m s kotoučem a Test č. 5 jízda vzad na 30 m bez kotouče. Součástí zmiňovaných 

30 m testů byli i dílčí testy na 4 m, které zkoumají akcelerační schopnosti hráčů. Test č. 

6 zkoumá akceleraci na 4 m jízdou vpřed bez kotouče, Test č. 7 jízdou vpřed s kotoučem 

a Test č. 8 jízdou vzad bez kotouče. Hráči byli testováni elektronickým měřícím zařízením 

s přesností na setiny sekundy, které bylo zapůjčeno od HTC Praha. Fotobuňky Fitro light 

gates byly na startu umístěny 15 cm nad ledovou plochou a na 4 m a 30 m ve výšce 100 

cm nad ledovou plochou.  
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Test č. 1 - přechody bez kotouče: 

 příprava testování: 

1) nakreslit čáry na vrcholu kruhu pro vhazování, které označují start a cíl testu 

2) naměřit vzdálenost a sprejem označit jednotlivé body 

3) body ohraničují čtverec o straně 7 metrů 

4) na vyznačené body položit kuželky 

 postup testování: 

1) hráč začíná na startovní/cílové čáře bez kotouče 

2) hráč vyráží bruslení vpřed ke vzdálenějšímu pravému kužely, kde přechází do 

jízdy vzad 

3) bruslí jízdou vzad k bližšímu pravému kužely 

4) hráč přechází z jízdy vzad do jízdy vpřed a bruslí ke vzdálenějšímu levému 

kužely 

5) znovu přechází z jízdy vpřed do jízdy vzad 

6) bruslí jízdou vzad k bližšímu levému kužely 

7) hráč přechází z jízdy vzad do jízdy vpřed a bruslí k protilehlé straně kruhu od 

startovní/cílové čáry 

8) zabrzdí a jede zpět jízdou vpřed do prostoru startovní/cílové čáry 

Jedná se o cvičení na čas. Čas se spouští v momentě, kdy se dá hráč do pohybu a končí 

v momentě protnutí startovní/cílové čáry. Pokud hráč během testu upadne, dostává 

druhou šanci. 

Obrázek č. 2 Test č. 1 – přechody bez kotouče (IIHF, 2010).  
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Test č. 2 - přechody s kotoučem: 

 příprava testování: 

1) nakreslit čáry na vrcholu kruhu pro vhazování, které označují start a cíl testu 

2) naměřit vzdálenost a sprejem označit jednotlivé body 

3) body ohraničují čtverec o straně 7 metrů 

4) na vyznačené body položit kuželky 

 postup testování: 

1) hráč začíná na startovní/cílové čáře s kotoučem 

2) hráč vyráží bruslení vpřed ke vzdálenějšímu pravému kužely, kde přechází do 

jízdy vzad 

3) bruslí jízdou vzad k bližšímu pravému kužely 

4) hráč přechází z jízdy vzad do jízdy vpřed a bruslí ke vzdálenějšímu levému 

kužely 

5) znovu přechází z jízdy vpřed do jízdy vzad 

6) bruslí jízdou vzad k bližšímu levému kužely 

7) hráč přechází z jízdy vzad do jízdy vpřed a bruslí k protilehlé straně kruhu od 

startovní/cílové čáry 

8) zabrzdí a jede zpět jízdou vpřed do prostoru startovní/cílové čáry 

Jedná se o cvičení na čas. Čas se spouští v momentě, kdy se dá hráč do pohybu a končí 

v momentě protnutí startovní/cílové čáry. Pokud hráč během testu upadne nebo ztratí 

kotouč, dostává druhou šanci. 

Obrázek č. 3 Test č. 2 – přechody s kotoučem (IIHF, 2010). 
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Test č. 3 - jízda vpřed bez kotouče: 

 příprava testování: 

1) od brankové čáry naměřit 30 metrů 

2) nakreslit čáru označující cíl 

 postup testování: 

1) hráči začínají jízdu vpřed na brankové čáře 

2) bruslí přímou jízdou vpřed, co nejrychleji dovedou k cílové čáře 

Jedná se o cvičení na čas. Čas se spouští v momentě, kdy se dá hráč do pohybu a končí 

v momentě protnutí cílové čáry. Povzbudit hráče k tomu, aby bruslili skrz cílovou čáru. 

Ujistit se, že hráči na cílové čáře nezastavují. Pokud hráč během testu upadne, dostává 

druhou šanci 

Obrázek č. 4 Test č. 3 – jízda vpřed bez kotouče (IIHF, 2010). 
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Test č. 4 - jízda vpřed s kotoučem: 

 příprava testování: 

1) od brankové čáry naměřit 30 metrů 

2) nakreslit čáru označující cíl 

 postup testování: 

1) hráči začínají jízdu vpřed s kotoučem na brankové čáře  

2) bruslí přímou jízdou vpřed, co nejrychleji dovedou k cílové čáře 

Jedná se o cvičení na čas. Čas se spouští v momentě, kdy se dá hráč do pohybu a končí 

v momentě protnutí cílové čáry. Povzbudit hráče k tomu, aby bruslili skrz cílovou čáru. 

Ujistit se, že hráči na cílové čáře nezastavují. Pokud hráč během testu upadne nebo ztratí 

kotouč, dostává druhou šanci. 

Obrázek č. 5 Test č. 4 – jízda vpřed s kotoučem (IIHF, 2010). 
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Test č. 5 - jízda vzad bez kotouče: 

 příprava testování: 

1) od brankové čáry naměřit 30 metrů 

2) nakreslit čáru označující cíl 

 postup testování: 

1) hráči začínají jízdu vzad na brankové čáře 

2) bruslí přímou jízdou vzad, co nejrychleji dovedou k cílové čáře 

Jedná se o cvičení na čas. Čas se spouští v momentě, kdy se dá hráč do pohybu a končí 

v momentě protnutí cílové čáry. Povzbudit hráče k tomu, aby bruslili skrz cílovou čáru. 

Ujistit se, že hráči na cílové čáře nezastavují. Pokud hráč během testu upadne, dostává 

druhou šanci 

Obrázek č. 6 Test č. 5  - jízda vzad bez kotouče (IIHF, 2010).  
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Test č. 6 - jízda vpřed 4 m bez kotouče: 

 příprava testování: 

1) od brankové čáry naměřit 4 metry  

2) nakreslit čáru označující cíl 

 postup testování: 

1) hráči začínají jízdu vpřed na brankové čáře 

2) bruslí přímou jízdou vpřed, co nejrychleji dovedou k cílové čáře (pokračují až 

do 30 m) 

Jedná se o cvičení na čas. Čas se spouští v momentě, kdy se dá hráč do pohybu a končí 

v momentě protnutí cílové čáry. Ujistit se, že hráči na cílové čáře nezastavují. Pokud hráč 

během testu upadne, dostává druhou šanci 

 

 

Obrázek č. 7 Test č. 6 – jízda vpřed 4m bez kotouče 
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Test č. 7 - jízda vpřed 4 m s kotoučem: 

 příprava testování: 

1) od brankové čáry naměřit 4 metry  

2) nakreslit čáru označující cíl 

 postup testování: 

1) hráči začínají jízdu vpřed na brankové čáře 

2) bruslí přímou jízdou vpřed, co nejrychleji dovedou k cílové čáře (pokračují až 

do 30 m) 

Jedná se o cvičení na čas. Čas se spouští v momentě, kdy se dá hráč do pohybu a končí 

v momentě protnutí cílové čáry. Ujistit se, že hráči na cílové čáře nezastavují. Pokud hráč 

během testu upadne nebo ztratí kotouč, dostává druhou šanci 

 

 

Obrázek č. 8 Test č. 7 – jízda vpřed 4m s kotoučem 
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Test č. 8 - jízda vzad 4 m bez kotouče: 

 příprava testování: 

1) od brankové čáry naměřit 4 metry  

2) nakreslit čáru označující cíl 

 postup testování: 

1) hráči začínají jízdu vzad na brankové čáře 

2) bruslí přímou jízdou vpřed, co nejrychleji dovedou k cílové čáře (pokračují až 

do 30 m) 

Jedná se o cvičení na čas. Čas se spouští v momentě, kdy se dá hráč do pohybu a končí 

v momentě protnutí cílové čáry. Ujistit se, že hráči na cílové čáře nezastavují. Pokud hráč 

během testu upadne, dostává druhou šanci. 

 

 

Obrázek č. 9 Test č. 8 – jízda vzad 4m bez kotouče  
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3.3.5 Obratnostní cvičení 

Obratnostní cvičení jsou používaným prostředkem k rozvoji bruslařských 

dovedností. Jedná se o cvičení okolo různých překážek, při kterých hráči procvičují hned 

několik bruslařských dovedností zároveň. Obratnostní cvičení reprezentují 

zdokonalování dovedností metodou v celku, jelikož jsou bruslařské dovednosti 

demonstrovány jako jeden celek. 

Stimulace hráčů obratnostními cvičeními trvala po dobu šesti týdnů, kdy jsem 

navštěvoval tréninky 6. třídy třikrát týdně. Rozvoj dovedností byl zařazen do průpravné 

fáze tréninkové jednotky po dobu cca 20 minut. Celkově se jednalo o tři cvičení (viz 

obrázky č. 10-12), která byla prováděna ve třech různých organizacích (viz obrázky č. 

13-15). Při samotném tréninku byla všechna cvičení před prováděním demonstrována a 

následně byli hráči slovními instrukcemi a zpětnou vazbou vedeni k lepšímu provedení. 

Hráči prováděli cvičení v intervalu zatížení 10 – 20 s. Každá varianta znázorněných 

cvičení byla provedena minimálně 2x (podrobnější vysvětlení v kap.3.3.6 Organizace 

obratnostních cvičení) a interval odpočinku se pohyboval mezi 1 : 3 – 5. 

Obratnostní cvičení č. 1 

 Jedná se o cvičení, které je zaměřené na vyjetí oblouků s následným překládáním. 

Toto cvičení bylo prováděno ve třech variantách bez kotouče a třech variantách 

s kotoučem. Zleva na prvním obrázku je možnost s přechodem do jízdy vzad, prostřední 

varianta je zaměřená na vyjíždění oblouku v půlměsíci a napravo je celé cvičení 

prováděno jízdou vpřed. Všechny tyto možnosti byly během tréninků praktikovány, a to 

jak bez kotouče, tak s kotoučem. 

 

Obrázek č. 10 Obratnostní cvičení č. 1 
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Obratnostní cvičení č. 2 

 Cvičení zaměřené na rozvoj obratnosti na bruslích především prostřednictvím 

přeskoků překážek. Zleva je naznačena možnost vyjetí oblouku s přeskokem prkna v 

jízdě vpřed. Následuje obdobná varianta s přechodem do jízdy vzad. Druhé cvičení 

zprava je zaměřené opět na vyjíždění oblouku vpřed, kdy hráč skáče z jednoho oblouku 

do druhého a cílem cvičení je ihned po přeskoku dopadat na hrany bruslí. Poslední 

možnost, na obrázku naznačena vpravo, se zaměřuje na vyjíždění oblouku v půlměsíci. 

Cvičení byla prováděna pouze bez kotouče. 

Obrázek č. 11 Obratnostní cvičení č. 2 
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Obratnostní cvičení č. 3 

 Jedná se o cvičení zaměřené na rozvoj bruslařských dovedností spojených 

s přechody. V tréninku byla tato cvičení prováděna ve dvou variantách bez kotouče a 

dvou variantách s kotoučem. Cvičení na obrázku vlevo obsahuje přechod z jízdy vpřed 

do jízdy vzad a přechod z jízdy vzad do jízdy vpřed klasickým přenosem hmotnosti 

z nohy na nohu ve vrcholu oblouku. Druhá možnost zahrnuje přechod z jízdy vpřed do 

jízdy vzad, kdy pokud jede hráč přechod v levém oblouku, následuje přechod z jízdy vzad 

do jízdy vpřed obratem s následným vyjetím oblouku za levým ramenem. Opět byla obě 

cvičení prováděna jak s kotoučem, tak i bez. 

 

Obrázek č. 12 Obratnostní cvičení č. 3  
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3.3.6 Organizace obratnostních cvičení 

 První fáze praktické části mé diplomové práce zahrnovala stimulaci hráčů třikrát 

týdně po dobu šesti týdnů. Během jednoho týdne hráči zkusili všechny varianty cvičení 

znázorněných v předchozí kapitole. První tréninková jednotka zahrnuje kombinaci 

cvičení 1 a 3. Druhá tréninková jednotka obsahuje obratnostní cvičení číslo 2 a poslední 

trénink v týdnu byl opět orientován na kombinaci cvičení 1 a 3, přičemž pro větší 

atraktivitu byla cvičení mírně upravena, tak aby zahrnovala i dovednosti spojené s 

přihráváním, zpravováním přihrávky a střelbou. Interval zatížení byl 10 – 20s a interval 

odpočinku 1:3 – 5. 

  

Tréninková jednotka č. 1 

 Rozvoj obratnostního bruslení hráčů byl soustředěn v průpravné fázi tréninkové 

jednotky po individuálním rozbruslení. Z důvodu omezeného prostoru, kdy byla 

k dispozici pouze polovina hrací plochy, byli hráči rozděleni do 4 skupin. Každá z variant 

provedení uváděná výše byla během tréninku dvakrát zopakovaná a to jak bez kotouče, 

tak i s ním. Hráči jsou rozděleni na poloviny, přičemž polovina hráčů provádí cvičení 1 

nejdříve bez kotouče a poté s kotoučem a druhá polovina začíná cvičením 2 stejným 

způsobem. Po odjetí všech bruslařských variant bez kotouče i s ním dochází k výměně 

pozic. 

 

Obrázek č. 13 Tréninková jednotka č. 1 
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Tréninková jednotka č. 2 

 Tato tréninková jednotka byla prováděna hromadnou formou, kdy jsou hráči podle 

počtu rozděleni do skupin a všichni provádí stejné cvičení. Opět se jedná o průpravnou 

fázi tréninku po krátkém rozbruslení. Hráči absolvují každou z výše uvedených variant 

třikrát a všechna cvičení jsou prováděna pouze bez kotouče. Každý týden docházelo ke 

změně lokace cvičení, kdy v lichém týdnu hráči projíždí cvičením, které je postaveno na 

šíři hřiště, což je nutí k vyjíždění krátkých oblouků a rozvíjí obratnost na bruslích. Sudé 

týdny byla dráha postavena na délku hřiště a hráči tak měli možnost zdokonalit skluzovou 

fázi bruslení. 

Obrázek č. 14 Tréninková jednotka č. 2 
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Tréninková jednotka č. 3 

 Tréninková jednotka č. 3 opět zahrnuje kombinaci cvičení 1 a 3. Pro větší 

atraktivitu a zároveň i propojení s dovednostmi užívanými ve hře jsou cvičení upravena. 

Obsahují dovednosti přihrávání, zpracování přihrávky a střelbu. Zařazení těchto cvičení 

vyplývalo z potřeb trenérů, zpravidla se jednalo o průpravnou část tréninkové jednotky. 

Hráči byli rozděleni na čtvrtiny, přičemž prováděli střídavě cvičení 1 a 3. Všechna cvičení 

byla prováděna pouze s kotoučem. U cvičení 1 byla každá z variant dvakrát zopakována, 

to znamená, že nejdříve realizovali cvičení jízdou vpřed, poté s přechodem do jízdy vzad 

a následně s vyjetím oblouku v půlměsíci. Varianty cvičení 3 byly zopakovány třikrát. 

Nejdříve s klasickým přechodem z jízdy vzad do jízdy vpřed přenosem hmotnosti z nohy 

na nohu a posléze třikrát s přidaným obratem. Po absolvování těchto variant došlo 

k podélné výměně stran. Tím bylo zajištěno, že hráči projeli všechna cvičení jak z pravé, 

tak z levé strany. 

 

Obrázek č. 15 Tréninková jednotka č. 3 
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3.3.7 Cvičení průpravy techniky bruslení 

Rozvoj bruslařských dovedností prostřednictvím průpravy techniky bruslení je často 

užívaný způsob v tréninku mladých hokejistů. Průprava techniky bruslení vychází 

z metody zdokonalování dovedností metodou po částech, kdy jsou prvky bruslení 

rozvíjeny dílčími bruslařskými pohyby (jízda po vnitřní hraně, jízda po vnější hraně atd.). 

Hráči prováděli cvičení v intervalu zatížení 10 – 20 s. Každá varianta znázorněných 

cvičení byla provedena minimálně 2x (podrobnější vysvětlení v kap. 3.3.8 Organizace 

cvičení průpravy techniky bruslení) a interval odpočinku se pohyboval mezi 1 : 3 – 5. 

 

Cvičení průpravy techniky bruslení č. 1 

 První cvičení vychází ze základního bruslařského postoje a jedná se o jízdu ve 

dvouoporovém postavení. Dolní končetiny jsou rozkročeny na šířku ramen a úhel 

pokrčení kolenního kloubu se pohybuje mezi 90 a 120 stupni. Hlava je zvednuta a hráč 

se dívá před sebe. Hráč se dostává do pohybu krátkými c-oblouky střídavě z pravé a levé 

nohy. Odraz je prováděn z vnitřní hrany a paty brusle. Na rozdíl od klasických c-oblouků 

nedochází k přitahování nohy, naopak se hráč snaží celou dobu udržet šířku postavení. 

Při jízdě vzad hráč opět vychází ze základního hokejového postoje, oproti jízdě vzad má 

hráč více vzpřímený trup. V pohybu vzad hráč provádí krátké c – oblouky střídavě z pravé 

a levé nohy, přičemž se snaží udržet šířku postoje. Odraz je prováděn na vnitřní hraně 

brusle. 

 

 Jízda vpřed ve dvouoporovém postavení bez kotouče: 

Při jízdě bez kotouče drží hráč hůl v jedné ruce. Pro plynulý a ekonomický pohyb je 

žádoucí, aby docházelo k pravidelnému střídavému pohybu horních končetin vpřed a 

vzad. Cvičení rozvíjí především správný hokejový postoj, přenos hmotnosti z nohy na 

nohu a krátký odraz z vnitřní hrany brusle. 
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Obrázek č. 16 Jízda vpřed ve dvouoporovém postavení bez kotouče 

 

 Jízda vpřed ve dvouoporovém postavení s kotoučem: 

Při jízdě s kotoučem hráč drží hůl oběma rukama před sebou. Při správném postavení 

dochází k tomu, že má hráč kotouč dostatečně před tělem, tak aby měl během pohybu ve 

svém zorném poli kotouč i prostor před sebou. Jízda ve dvouporovém postavení nabízí 

celou řadu možností manipulací s kotoučem, při stimulaci hráčů byla použita pouze 

možnost vedení kotouče krátkým driblingem. Důraz byl kladen především na přiklápění 

čepele hole během driblingu a na udržení správného postavení. Dané cvičení se zaměřuje 

především na skloubení techniky bruslení v základním postavení a vedení kotouče. 

Protože hráči nenabírají při cvičení velikou rychlost, tak se jedná o vhodný nácvik vedení 

kotouče bez zrakové kontroly. 

 

 

Obrázek č. 17 Jízda vpřed ve dvouoporovém postavení s kotoučem 
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 Jízda vzad ve dvouoporovém postavení bez kotouče 

Hráč provádí krátké c – oblouky, přičemž přenáší hmotnost těla z jedné nohy na 

druhou. Hůl drží v jedné ruce a jízdě vzad napomáhá pohyb ramen a horních končetin. 

Oproti jízdě vpřed je odraz ukončen ze špičky brusle. Cvičení se zaměřuje na rozvoj 

základního postavení v jízdě vzad s následným přenášením hmotnosti z jedné strany na 

druhou. Zároveň dochází k nácviku správného pohybu horních končetin. 

            

Obrázek č. 18 Jízda vzad ve dvouoporovém postavení bez kotouče 

 

 Jízda vzad ve dvouoporovém postavení s kotoučem 

Při jízdě s kotoučem drží hráč hůl oběma rukama. Střídavě přikrývá kotouč čepelí 

hole na forhendové a bekhendové straně. Oproti jízdě vpřed se jedná o dlouhý dribling, 

kdy hráč manipuluje s kotoučem ve větším rozsahu. Důraz klademe především na řádné 

naklápění čepele a zvednutou hlavu. Cvičením rozvíjíme manipulaci s kotoučem jízdou 

vzad bez zrakové kontroly a zároveň krátký odraz z vnitřní hrany brusle. 

         

Obrázek č. 19 Jízda vzad ve dvouoporovém postavení s kotoučem 



63 

 

Cvičení průpravy techniky bruslení č. 2 

 Cvičení č. 2 se zaměřuje na vyjetí oblouku po vnější noze. Hráč projíždí oblouk 

v jednooporovém postavení po vnitřní hraně brusle. Důležitým faktorem je dostatečné 

pokrčení v kolenním kloubu stojné nohy a současně přenos hmotnosti právě na stojnou 

končetinu. Cvičení opět vychází ze základního postavení, proto je nutné, aby hráč udržel 

vzpřímený trup a hleděl vpřed. Častou chybou v provádění tohoto cvičení je nesprávné 

umístění zvednuté nohy, kdy hráči často zvedají nohu příliš vysoko a dochází tak 

k předklonu. 

 Při jízdě vzad hráč vyjíždí oblouky střídavě po pravé a levé noze. Oblouky jsou 

vyjížděny na vnitřní hraně brusle. Hráč si během jízdy pomáhá pohybem ramen a horních 

končetin. Důležitým faktorem je dostatečné zatížení jedoucí nohy a s tím související 

přenos hmotnosti z nohy na nohu. Cvičení slouží jako průprava k vyjíždění oblouku po 

vnější hraně a zároveň je vhodné jako nácvik odrazu z vnitřní hrany brusle. 

 

 Jízda vpřed po vnitřní hraně bez kotouče 

Při jízdě bez kotouče hráči drží hůl v jedné ruce a je kladen důraz na střídavý pohyb 

horních končetin. Důležitým faktorem správného provedení je vytočení ramen a hlavy do 

strany vyjížděného oblouku. 

          

Obrázek č. 20 Jízda vpřed po vnitřní hraně bez kotouče 
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 Jízda vpřed po vnitřní hraně s kotoučem 

Při vyjíždění oblouku po vnější noze s kotoučem je žádoucí, aby hráč držel hůl oběma 

rukama. Hráč vede kotouč po obloukové dráze a přiklápí střídavě čepel na forhendové i 

bekhendové straně. Při této variantě dbáme především na správné držení hole a dostatečné 

naklápění čepele. Častou chybou v provedení je pozice příliš vysokého lokte při vedení 

kotouče na bekhendové straně. Cvičení slouží jako vhodná průprava pro kličku, kdy hráč 

přechází z nohy na nohu při současném pohybu horních končetin ze strany na stranu. 

 

 

Obrázek č. 21 Jízda vpřed po vnitřní hraně s kotoučem 

 

 Jízda vzad po vnitřní hraně bez kotouče 

Při vyjíždění oblouku po vnitřní hraně bez kotouče drží hráč hůl v jedné ruce. Pohybu 

pomáhá práce horních končetin a vytáčení ramen. Při začátcích nácviku tohoto cvičení je 

vhodné použít hůl jako „stěrač“, kdy hráč pohybuje holí ze strany na stranu, což mu 

usnadňuje vytočení ramen a zatížení jedoucí nohy. Cvičení slouží k rozvoji dovedností 

spojených se změnou směru v jízdě vzad. Jedná se o průpravu k vyjíždění oblouku v jízdě 

vzad a zároveň si hráči osvojují dovednost kontroly jízdy po vnitřní hraně. 
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Obrázek č. 22 Jízda vzad po vnitřní hraně bez kotouče 

 

 Jízda vzad po vnitřní hraně s kotoučem 

Při jízdě s kotoučem je opět hůl v obou rukách. Hráč manipuluje s kotoučem ze strany 

na stranu a střídavě přiklápí kotouč forhendovou a bekhendovou stranou čepele. Při tomto 

cvičení se zaměřuje především na dostatečný rozsah pohybu kotouče a provádění bez 

zrakové kontroly. Hráč rozvíjí dovednosti spojené se změnou směru v jízdě vzad se 

současným vedením kotouče. 

  

 

Obrázek č. 23 Jízda vzad po vnitřní hraně s kotoučem 
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Cvičení průpravy techniky bruslení č. 3 

Toto cvičení je zaměřené na vyjíždění oblouku po vnitřní noze. Hráč projíždí 

oblouk v jednooporovém postavení po vnější hraně brusle. Důležitým faktorem řádného 

provedení je dostatečné pokrčení jedoucí nohy v kolenním kloubu a zároveň zatížení 

malíkové hrany brusle. Po vyjetí oblouku následuje přeložení druhou nohou a odraz 

jedoucí nohy z malíkové hrany. 

 Jízda vzad po vnější hraně je náročné cvičení. Hráč vyjíždí oblouky střídavě po 

pravé a levé noze, přičemž dochází k překřížení dolních končetin a odrazu z malíkové 

hrany. Důležitým faktorem je dostatečné pokrčení dolních končetin v kolenním kloubu a 

zároveň zatížení vnější hrany brusle. 

 

 Jízda vpřed o vnější hraně bez kotouče 

Při jízdě bez kotouče je důraz kladen především na správný přenos hmotnosti na 

jedoucí nohu a zároveň na odraz z vnější hrany brusle. Častou chybou je pak příliš vysoký 

přenos dolní končetiny. Je žádoucí, aby hráč přenášel brusli těsně nad ledovou plochou, 

tak aby špička brusle směřovala vpřed. Další odchylkou v provedení pak bývá 

nedostatečné překřížení dolních končetin, poté se hráč nedostatečně odrazí a následuje 

vyjetí oblouku menšího poloměru než je žádoucí. Hráč při jízdě bez kotouče drží hůl 

v jedné ruce. Cvičení slouží jako průprava k vyjíždění oblouku a zároveň dochází 

k nácviku odrazu z vnější hrany brusle, což je dovednost uplatňovaná především při 

překládání. 

         

Obrázek č. 24 Jízda vpřed po vnější hraně bez kotouče 
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 Jízda vpřed po vnější hraně s kotoučem 

Při jízdě s kotoučem drží hráč hůl oběma rukama a střídavě přiklápí kotouč na 

forhendové a bekhendové straně. Častou chybou je nedostatečné přiklápění kotouče a 

zároveň fixace horní poloviny těla, což způsobuje zmenšení rozsahu pohybu kotouče. Je 

žádoucí, aby hráč prováděl dané cvičení v co největším rozsahu s řádným naklápěním 

čepele. Hráči rozvíjí dovednosti změny směru se současným vedením kotouče. Cvičení 

je vhodné použít jako průpravu pro překládání a vyjíždění oblouku s kotoučem. 

        

Obrázek č. 25 Jízda vpřed po vnější hraně s kotoučem 

 

 
                                                                                

 Jízda vzad po vnější hraně bez kotouče 

Při jízdě vzad po vnější hraně dbáme především na dostatečné pokrčení nohou 

v kolenním kloubu. Důležitým faktorem je i práce horních končetin, která usnadňuje 

provádění pohybu. Hráč drží hůl v jedné ruce a střídavě pohybuje horními končetinami, 

které jsou pokrčeny v loketním kloubu. Hráči rozvíjí především rovnováhu na vnější 

hraně při jízdě vzad, zároveň procvičují odraz z vnější hrany při jízdě vzad, což slouží 

jako průprava pro překládání a současně procvičují vyjíždění oblouku vzad.  
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Obrázek č. 26 Jízda vzad po vnější hraně bez kotouče 

 

 Jízda vzad po vnější hraně s kotoučem 

Hráč drží hůl oběma rukama a střídavě přiklápí kotouč na forhendové a bekhendové 

straně. Zaměřujeme se především na důkladné naklápění čepele a zároveň na práci 

dolních končetin, která je přidáním kotouče často narušena. Při práci s kotoučem hráči 

často zkracují oblouk a nevydrží na jedoucí noze dostatečně dlouho. Při cvičení hráči 

rozvíjí především koordinační schopnosti, protože se při jízdě s kotoučem jedná o velmi 

složité cvičení. Zároveň rozvíjí dovednosti spojené s vedením kotouče při změnách směru 

v jízdě vzad. 

             

Obrázek č. 27 Jízda vzad po vnější hraně s kotoučem 
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Cvičení průpravy techniky bruslení č. 4 

 Cvičení č. 4 se zaměřuje na nácvik vyjíždění oblouků. Jedná se o cvičení 

označované jako vlnovka nebo také lyžování. Hráč začíná v užším postavení, než je 

základní hokejový postoj. Pohyb spočívá v práci kolen, kdy hráč střídavě vyjíždí krátký 

oblouk vlevo a vpravo. Důležitým faktorem je rozložení hmotnosti na obě nohy a plynulé 

naklápění na hrany bruslí. Pokud hráč vyjíždí oblouk napravo, levá brusle jede po vnitřní 

hraně a pravá po vnější, následuje nadlehčení a překlopení na opačné hrany. 

 Při jízdě vzad dochází k obdobnému pohybu jako při jízdě vpřed. Hráč začíná 

v užším postavení než je základní hokejový postoj a provádí dvojitou vlnovku. Oproti 

jízdě vpřed je hmotnost více na špičkách bruslí a hráč má více napřímený trup. 

 

 Vlnovka bez kotouče 

Při jízdě bez kotouče hráč drží hůl v jedné ruce. Držení hole v horní ruce mu 

umožňuje uvolnění horní poloviny těla a hráč si tak usnadňuje vyjíždění oblouků 

natáčením ramen. Častou chybou v provedení daného cvičení je nerozložení hmotnosti 

na obě brusle. Odchylka spočívá v tom, že hráči zatěžují pouze vnější brusli jedoucí po 

vnitřní hraně. 

 

Obrázek č. 28 Vlnovka vpřed bez kotouče 

 

 

  

 



70 

 

 Vlnovka vpřed s kotoučem 

Hráč drží hůl oběma rukama a střídavě přikrývá kotouč na forhendové a bekhendové 

straně. Specifikum tohoto cvičení spočívá v nesynchronním pohybu horních a dolních 

končetin. Pokud hráč vyjíždí oblouk napravo, hůl s kotoučem putuje nalevo a naopak. 

Důraz klademe především na důsledné naklápění kotouče a provedení bez zrakové 

kontroly. Cvičení slouží jako průprava k vyjíždění oblouků a zároveň se rozvíjí i 

koordinační schopnosti hráčů, jelikož se jedná o nesouběžnou práci dolních a horních 

končetin. Cvičení může současně sloužit jako průprava pro uvolňování hráče s kotoučem, 

kdy se hráč prudkým pohybem dostává do pozice, kdy má nohy na jedné straně a hůl 

s kotoučem na opačné. 

 

 

Obrázek č. 29 Vlnovka vpřed s kotoučem 

 

 Vlnovka vzad bez kotouče 

Při jízdě vzad bez kotouče drží hráč hůl v jedné ruce a napomáhá pohybu střídavou 

prací horních končetin a natáčením ramen. Zaměřujeme se především na důsledné 

naklápění obou bruslí, tak aby hráč nevyjížděl oblouky jen na vnější noze. Cvičení slouží 

jako průprava pro vyjíždění oblouků vzad.  
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Obrázek č. 30 Vlnovka vzad bez kotouče 

 

 Vlnovka vzad s kotoučem 

Hráč drží hůl oběma rukama a střídavě posouvá kotouč z jedné strany na druhou. 

Jedná se o dlouhý dribling, kdy se hráč snaží manipulovat s kotoučem v co největším 

rozsahu. Dbáme především na řádné přiklápění kotouče a na provádění cvičení bez 

zrakové kontroly. Jedná se o cvičení, které slouží jako průprava k vyjíždění oblouků vzad 

s kotoučem, zároveň hráči rozvíjí dovednost vedení kotouče dlouhým driblingem bez 

zrakové kontroly. 

 

Obrázek č. 31 Vlnovka vzad s kotoučem 
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3.3.8 Organizace cvičení průpravy techniky bruslení 

 Druhá fáze praktické části mé diplomové práce zahrnovala stimulaci hráčů třikrát 

týdně po dobu šesti týdnů. Během jednoho týdne hráči zkusili všechny varianty cvičení 

znázorněných v předchozí kapitole. V první tréninkové jednotce hráči prováděli cvičení 

bez kotouče v jízdě vpřed i vzad na celou délku hřiště. Druhá tréninková jednotka byla 

zaměřena na bruslení s kotoučem v jízdě vpřed i vzad a pro větší atraktivitu a přiblížení 

se nárokům hokejové zápasu byla přidána i dovednost kličky a střelby. V poslední 

tréninkové jednotce se cvičení zaměřují na jízdu vpřed bez kotouče i s ním. Opět byly 

přidány i další herní činnosti a herní kombinace, tak aby cvičení více odpovídala nárokům 

dané kategorie. Interval zatížení byl 10 – 20s při intervalu odpočinku 1:3 – 5. 

 

Tréninková jednotka č. 1 

 První tréninková jednotka zahrnuje všechny varianty cvičení rozvíjející techniku 

bruslení, které byly znázorněny v předchozí kapitole. Nácvik bruslařských dovedností byl 

v přípravné fázi tréninkové jednotky v rámci rozbruslení. Každé cvičení bylo zopakované 

dvakrát. Tréninková jednotka byla vedena hromadnou formou, kdy všichni hráči 

prováděli stejnou dovednost.  

 

Obrázek č. 32 Tréninková jednotka č. 1 
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Tréninková jednotka č. 2 

 Tato tréninková jednotka zahrnuje bruslařské prvky s kotoučem a to jak v jízdě 

vpřed, tak i vzad. Rozvoj bruslařských dovedností byl zařazen do průpravné fáze tréninku 

po individuálním rozbruslení. Hráči byli rozděleni do dvou skupin a nácvik probíhal 

hromadnou formou, kdy po demonstraci jednotlivých dovedností všichni prováděli 

stejnou činnost. Dané dovednosti byly vždy dvakrát zopakovány. Pro rozšíření 

dovedností, které hráči používají při hře, byly přidány dovednosti kličky a střelby. Hráči 

měnili své výchozí postavení po každém opakování, tak aby vyjížděli oblouk jednou 

vpravo a po druhé vlevo. 

 

Obrázek č. 33 Tréninková jednotka č. 2 

 

Tréninková jednotka č. 3 

Obsah tréninkové jednotky č. 3 se zaměřuje na bruslařské dovednosti v jízdě vpřed 

s kotoučem i bez něj. Pro přiblížení cvičení podmínkám hry jsou k dovednostem přidány 

i další dovednosti a zároveň i herní kombinace. Cvičení byla vždy zařazována 

v průpravné fázi tréninkové jednotky. Oba hráči vždy provádí stejný bruslařský prvek, 

jeden nacvičuje dovednost s kotoučem a druhý bez něj, následuje křížení a akce 2-0 

zakončená střelbou. Hráči si pravidelně střídali pozice, tak aby jeli jednou bez kotouče a 

po druhé s ním. Jedná se o hromadnou formu, kdy všichni hráči provádí stejnou 

dovednost.  

 



74 

 

 

Obrázek č. 34 Tréninková jednotka č. 3 

 

3.4 Statistické zpracování 

Z naměřených hodnot byl nejprve vypočítán průměr a směrodatná odchylka 

jednotlivých testů během každého měření. Následně byla použita metoda „A scale of 

magnitudes for differences“. Jedná se o metodu, která umožňuje vypočítat měřítko 

velikostí pro rozdíly v měřených datech a pravděpodobnost změny dosažené intervencí. 

Pokud chceme dané měřítko vypočítat, je nutné vytvořit bezrozměrné měřítko 

srovnatelné s korelačním koeficientem. Pokud má nejmenší korelace 0,1 odpovídat 

nejmenšímu standardizovanému rozdílu 0,20 mezi dvěma jedinci, musí se jednotlivci v 

průměru lišit o dvě standartní odchylky hodnot X. Proto je vzorec pro přepočet korelace 

na ekvivalentní standardizovaný rozdíl 2r. / √ (1-r2) (Hopkins, 2017). 

Za staticky významný výsledek je považována hodnota na hladině významnosti p 

= 0,05. Prahové hodnoty pro stanovení velikosti standardizovaných efektů jsou 0,20 pro 

malý, 0,60 pro střední, 1,2 pro vysoký a 2,0 pro velmi vysoký efekt. Interval spolehlivosti 

90% vyjadřuje pravděpodobnost, že skutečný efekt byl prospěšný, triviální nebo 

neprospěšný. Na základě těchto pravděpodobností byl vytvořen kvalitativní 

pravděpodobnostní závěr o skutečném efektu, kdy byl efekt považován za nejasný při 

poměru šancí k prospěchu < 66, ostatní účinky jsou považovány za jasné a vyjádřeny jako 

pravděpodobnost, že skutečný efekt je prospěný, triviální nebo neprospěšný na 
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následující škále: 25-75%, možný; 75-95%, pravděpodobný; 95-99,5%, velmi 

pravděpodobný; > 99,5%, nejpravděpodobnější (Hopkins, 2017). 

3.5 Výsledky 

Celkové výsledky jednotlivých hráčů z měření č. 1., 2 a 3 jsou uvedeny v tabulkách 

č. 8, 9 a 10. Z výsledků vyplývá (Tabulka č. 11), že k prokazatelnému ovlivnění 

obratnostním bruslení došlo u testů č. 6, 7 a 8. Průprava techniky bruslení prokazatelně 

ovlivnila výsledky u testů č. 1, 3 a 4. 

Výsledky ukazují, že u testu č. 1 což jsou přechody bez kotouče, během první 

intervence nedošlo k žádné zjevné změně výsledných časů, během druhé intervence bylo 

zaznamenáno velmi pravděpodobné mírné zlepšení (tabulka č. 11).  

U testu č. 2 přechody s kotoučem se po stimulaci obratnostním bruslením prokázalo 

pravděpodobné malé zlepšení, po druhé intervenci došlo k možnému efektu vedoucímu 

k malému zlepšení (tabulka č. 11). 

Test č. 3 Jízda vpřed 30 m bez kotouče se po první intervenci výrazněji nezměnil, 

po stimulaci průpravou techniky bruslení pak došlo s velkou pravděpodobností k 

mírnému zlepšení výsledných časů (tabulka č. 11). 

Test č. 4 Jízda vpřed 30 m s kotoučem se po fázi obratnostního bruslení triviálně 

zhoršil oproti vstupním datům, naopak druhá intervence vedla s největší 

pravděpodobností k velkému zlepšení hráčů (tabulka č. 11). 

U testu č. 5 Jízda vzad 30 m bez kotouče došlo po první stimulaci k triviálnímu 

zhoršení vstupních časů, ovlivnění cvičeními průpravy techniky bruslení pak vedlo k 

možnému malému zlepšení časů (tabulka č. 11).    

U testu č. 6 Jízda vpřed 4 m bez kotouče došlo mezi prvním a druhým měřením s 

největší pravděpodobností k velkému zlepšení časů, změna časů mezi druhým a třetím 

měřením je nejasná (tabulka č. 11).   

Test č. 7 Jízda vpřed 4 m s kotoučem zaznamenal s největší pravděpodobností efekt 

po intervenci obratnostním bruslení velmi velké zlepšení časů, mezi 2. a 3. měřením se 

však hráči zhoršili a průměrná změna časů je nejasná (tabulka č. 11). 

U testu č. 8 Jízda vzad 4 m bez kotouče se hráči v první části stimulace zlepšili, 

byla zaznamenána velmi velká průměrná změna časů, která byla dosažena s největší 

pravděpodobností intervencí obratnostního bruslení. V druhé fázi pak došlo k nepatrnému 

zhoršení časů (tabulka č. 11).   
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V 1. měření zkoumané skupiny nebyly nalezeny extrémní individuální hodnoty 

jednotlivých hráčů (Tabulka č. 8). 

1. měření 

Test 

přechody 

(s) 

přechody 

s pukem 

(s) 

30 m 

vpřed 

(s) 

30 m vpřed 

s pukem  

(s) 

30 m 

vzad 

(s) 

4 m 

vpřed 

(s) 

4 m vpřed 

s pukem (s) 

4 m 

vzad 

(s) 

P
ro

b
a

n
d

 

1. 16,66 17,58 6,22 6,5 8,19 2,01 2,13 2,47 

2. 16,45 19,54 6,18 6,53 7,51 1,98 2,06 2,18 

3. 15,47 17,64 6,69 6,95 7,93 1,79 1,83 2,31 

4. 16,37 17,62 6,2 6,37 7,22 2,1 1,91 2,5 

5. 16,5 18,9 6,04 6,22 6,99 1,97 2,18 2,39 

6. 15,46 16,46 5,93 6,02 6,94 1,82 2,07 2,33 

7. 16,54 19,62 6,42 6,44 7,43 2,15 2 2,4 

8. 16,71 18,08 6,83 7,12 7,99 1,86 1,88 2,62 

9. 16,57 18,97 6,23 6,43 8,11 2,02 2,03 2,4 

10. 16,05 16,83 5,68 6,38 6,81 1,77 2,2 2,13 

11. 16,56 16,98 5,6 5,9 7,87 1,81 1,96 2,45 

12. 16,44 17,44 5,68 5,92 10,2 1,92 2,09 2,5 

13. 16,56 18,62 6,09 6,37 7,91 1,93 2,02 2,19 

 průměr 16,33 18,02 6,39 6,39 7,77 1,93 2,02 2,37 

 SD 0,40 0,98 0,35 0,34 0,83 0,11 0,10 0,13 

Tabulka č. 8 Výsledky 1. měření u jednotlivců, průměr a SD celé výzkumné skupiny 

 

2. měření 

Test 

přechody 

(s) 

přechody 

s pukem 

(s) 

30 m 

vpřed 

(s) 

30 m vpřed 

s pukem  

(s) 

30 m 

vzad 

(s) 

4 m 

vpřed 

(s) 

4 m vpřed 

s pukem 

(s) 

4 m 

vzad 

(s) 

P
ro

b
a

n
d

 

1. 16,38 17,49 6,31 6,64 8,03 1,94 2,01 2,12 

2. 16,41 16,73 6,12 6,68 7,84 1,78 1,63 1,8 

3. 16,33 17,39 6,26 6,36 7,66 1,59 1,61 1,95 

4. 16,46 18,43 6,41 6,93 7,73 1,76 1,66 2,3 

5. 16,49 19,1 6,01 6,14 7,05 1,76 1,73 1,93 

6. 15,9 16,32 5,91 6,12 7,32 1,54 1,59 1,9 

7. 16,49 17,91 6,38 6,87 7,82 1,82 1,81 2,05 

8. 16,47 18,14 6,29 6,39 8,08 1,5 1,56 1,81 

9. 16,08 18,67 6,33 6,42 8,28 1,74 1,66 1,99 

10. 15,72 16,71 5,96 6,46 7,1 1,55 1,75 2,02 

11. 15,81 16,304 5,91 6,16 8,01 1,73 1,69 2,13 

12. 16,56 17,27 5,89 6,155 9,45 1,66 1,68 2,14 

13. 16,26 18,55 6,14 6,69 7,43 1,84 1,69 2,06 

 průměr 16,25 17,61 6,14 6,46 7,83 1,70 1,69 2,01 

 SD 0,28 0,89 0,18 0,26 0,59 0,12 0,11 0,13 

Tabulka č. 9 Výsledky 2. měření u jednotlivců, průměr a SD celé výzkumné skupiny 
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Tabulka č. 10 Výsledky 3. měření u jednotlivců, průměr a SD celé výzkumné skupiny 

  změna 1. – 2. měření (%) změna 2. – 3. měření (%) 

 test   
průměr ± 

SD 

průměrná 

změna; 

±90%CL 

aefekt 

průměrná 

změna; 

±90%CL 

aefekt 

1 16 ± 0.4 -0.4%; ±1.3% Nejasný -1.9%; ±0.9% mírný **** 

2 18 ± 1.0 -2.2%; ±2.4% malý ** -1.9%; ±2.1% malý * 

3 6.1 ± 0.4 0.3%; ±2.0% Nejasný -2.6%; ±1.3% mírný *** 

4 6.4 ± 0.4 1.1%; ±4.7% triviální * -5.4%; ±2.5% velký **** 

5 7.8 ± 0.9 0.9%; ±2.3% triviální * -2.4%; ±2.7% malý * 

6 1.9 ± 0.1 -11.7%;  ±2.4% vysoký **** -1.7%; ±3.8% Nejasný 

7 
2.0 ± 0.1 -16.3%; ±2.5% 

velmi vysoký 

**** 
1.3%; ±2.9% Nejasný 

8 
2.4 ± 0.1 -15.2%; ±3.4% 

velmi vysoký 

**** 
1.1%; ±4.8% Nejasný 

Tabulka č. 11 Základní míry a změny v měřeních napříč intervenčním obdobím (n = 13) 

Vysvětlivky k tabulce č. 10: 

- 90%CL = 90% limit spolehlivosti; 

- zvýšení,  pokles; 

- a mezní hodnoty: <0.20, triviální, 0.20-0.59, malý, 0.60-1.19, mírný, 1.2-1.99, vysoký, 2.0-3.99, 

velmi vysoký; 

- pravděpodobnost, že skutečný efekt je podstatný: *možný, **pravděpodobný, ***velmi 

pravděpodobný, ****nejpravděpodobnější; 

- tučně zvýrazněné účinky jsou zřejmé na úrovni 0.5%.  

3. měření 

Test 

přechody 

(s) 

přechody 

s pukem 

(s) 

30 m 

vpřed 

(s) 

30 m vpřed 

s pukem (s) 

30 m 

vzad 

(s) 

4 m 

vpřed 

(s) 

4 m vpřed 

s pukem (s) 

4 m 

vzad 

(s) 

P
ro

b
a

n
d

 

1. 16,37 17,96 6,22 6,44 7,49 1,9 1,84 1,98 

2. 16,17 16,46 5,98 6,12 7,64 1,63 1,68 1,95 

3. 15,75 17,4 5,89 5,89 7,34 1,61 1,61 2,01 

4. 16,67 17,98 6,1 6,17 7,81 1,58 1,56 2,12 

5. 15,86 18,83 6,11 6,12 7,18 1,85 1,83 2,02 

6. 15,27 16,69 5,82 5,97 7,6 1,67 1,72 2,27 

7. 16,04 17,44 6,39 6,4 7,69 1,85 1,85 2,14 

8. 16,27 18,41 5,83 6,07 7,91 1,62 1,65 1,96 

9. 15,69 16,32 6,1 6,23 7,98 1,72 1,64 2,29 

10. 15,11 15,84 5,65 5,96 6,93 1,63 1,76 1,82 

11. 15,9 16,25 5,77 5,83 6,82 1,72 1,59 1,85 

12. 16,48 17,33 5,87 5,93 8,97 1,41 1,74 2,08 

13. 15,73 17,71 6,08 6,33 7,93 1,65 1,88 2 

 průměr 15,94 17,27 5,98 6,11 7,63 1,68 1,71 2,03 

 SD 0,43 0,87 0,19 0,18 0,52 0,12 0,10 0,13 
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4 DISKUZE 

Ve své práci jsem otestoval bruslařkou výkonnost hráčů v kategorii mladších žáků. 

Pro posouzení kvality bruslení jsem vycházel z testové baterie IIHF, které vytvořilo sadu 

dovednostních testů pro olympiádu mládeže v roce 2012. Vybrané testy se podle mého 

názoru vhodně zaměřují na bruslařské prvky, které jsou v dané kategorii podstatné.  

Po dobu šesti týdnů jsem se snažil rozvíjet bruslařské dovednosti prostřednictvím 

obratnostních cvičení u hráčů v mladší žákovské kategorii. Pytlík (2015) vnímá 

obratnostní bruslení jako prostředek k osvojení si schopnosti spojování již naučených 

bruslařských prvků v řetězce dovedností s cílem dokonalého provázání. Obratnostní 

bruslení obsahuje všechny bruslařské prvky, které se hráči učí spojovat v různých 

obměnách a kombinacích s prvky jinými. Výsledkem je plynulý pohyb odpovídající 

samotné hře. Bukač (2011) vnímá řetězení dovedností jako položku, která opakováním a 

korekcí profiluje senzomotorický okruh. Slučováním dovedností do bloků vznikají 

komplexně rozsáhlé dovedností okruhy. K úplnému sloučení pak dochází během samotné 

hry. 

Z výsledků vyplývá, že obratnostní bruslení mělo s velkou pravděpodobností efekt 

zejména na velmi vysoké zlepšení akceleračních schopnosti hráčů v testech na 4 m jízdou 

vpřed bez kotouče, jízdou vpřed s kotoučem a jízdou vzad bez kotouče. Takové zlepšení 

může být dle mého názoru způsobeno několika faktory. Domnívám se, že ony faktory 

vychází z potřeb tréninku během první intervence, kdy hráči vyjížděli na zvukový signál 

a byli motivování k projetí všech cvičení v maximální možné rychlosti. To způsobilo, že 

hráči po šesti týdenním cyklu absolvovali celou řadu startů do všech směrů, čímž se mohla 

zlepšit jejich akcelerace, reakční schopnosti a zároveň mohlo dojít i k rozvoji explozivní 

síly dolních končetin, která má nesporný efekt při daných testech. Současně je možné, že 

došlo i ke zdokonalení techniky prováděných startů, které byly mnohokrát 

demonstrovány a zpětnou vazbou hráčům podávány instrukce vedoucí ke zlepšení. Jako 

překvapení pak vnímám fakt, že obratnostní bruslení nemělo výraznější efekt na výsledky 

v testech 1 a 2, kde hráči projížděli dráhu zaměřenou na přechody bez kotouče a poté i 

s kotoučem. Dané testy se totiž nejvíce podobají cvičením, které hráči v první intervenci 

vykonávali. U testu č. 1 přechody bez kotouče došlo k nejasnému zlepšení výchozích časů 

a test č. 2 přechody s kotoučem zaznamenal pravděpodobné malé zlepšení. Důvod, proč 

se hráči nezlepšili v testech, které se velmi podobají cvičením prováděných během 

tréninku, může být fakt, že rozvoj techniky bruslení byl v první fázi prováděn metodou 
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v celku. Poskytoval jsem sice hráčům opakovaně ukázku řádného provedení i zpětnou 

vazbu, ale je možné, že pokud hráči měli již před začátkem studie různé odchylky 

v provedení, tak obratnostní bruslení a metoda v celku nejsou správný způsob vedoucí 

k jejich odstranění a následnému zlepšení časů. U testů č. 3, 4 a 5 došlo k triviálnímu 

zhoršení výchozích časů. Jedná se o testy na 30 m jízdou vpřed bez kotouče, jízdou vpřed 

s kotoučem a jízdou vzad bez kotouče. Výsledky zmiňovaných testů podle mého názoru 

odpovídají způsobu tréninku v první fázi, kdy hráči projížděli cvičení na menším prostoru 

s celou řadou bruslařských prvků. Důraz byl kladen především na rychlost provádění, a 

proto hráči nemohli řádně rozvíjet odraz a skluz, které vnímám jako stěžejní faktory pro 

zlepšení v daných testech. 

V druhé fázi studie podstoupili hráči další šestitýdenní intervenci zaměřenou na 

rozvoj bruslařských dovedností prostřednictvím průpravy techniky bruslení. Pytlík 

(2015) uvádí, že powerskating (v naší studii popisován jako průprava techniky bruslení) 

zatraktivňuje výuku techniky bruslení. Jedná se o nácvik a korekci správné techniky 

bruslení, který je vhodný zařazovat v momentě zvládnutí základních bruslařských 

dovedností. Do powerskatingu řadíme bruslařské prvky, které pozitivně ovlivňují 

základní postoj, rovnováhu, odraz a využívání jízdy po hranách. Jedná se o metodu, která 

by měla být využívána především u hráčů, kteří mají zvládnuté základní bruslařské 

dovednosti.  

Po druhé intervenci došlo u testu č. 1 přechody bez kotouče s velkou 

pravděpodobností k mírnému zlepšení předchozích výsledků. Stejně tak u testu č. 2 

přechody s kotoučem bylo zaznamenáno možné malé zlepšení výsledných časů. Zlepšení 

u obratnostních testů si vysvětluji skutečností, že pokud hráči začínali studii s určitými 

technickými nedostatky, tak metoda po částech užívána v průpravě techniky bruslení 

slouží lépe k jejich odstranění než metoda v celku užívaná v první intervenci. Hráči se 

tímto způsobem lépe zbavují technických odchylek, což se odráží i ve výsledných časech. 

S velkou pravděpodobností pak došlo k pozitivnímu ovlivnění výkonů u testu č. 3 jízda 

vpřed 30 m bez kotouče a testu č. 4 jízda vpřed s kotoučem. Mírné zlepšení u testu č. 3 a 

velké zlepšení testu č. 4 vnímám jako odraz náplně tréninkových jednotek v tomto období. 

V jednotlivých cvičeních se hráči zaměřovali na základní postoj, úplný odraz a dlouhý 

skluz, což jsou podle mého názoru rozhodující parametry vedoucí ke zlepšení daných 

testů. Ze stejných důvodů z mého pohledu došlo i k možnému malému zlepšení u testu č. 
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5 jízda vzad 30 m bez kotouče. Hráči měli v šestitýdenním cyklu dostatek času na 

osvojení dostatečné hloubky základního postoje i odrazu z vnitřní hrany, který je při jízdě 

vzad užíván. Naopak u testů č. 6, 7 a 8 jsou výsledné změny nejasné. Jedná se o testy 

zkoumající akceleraci v jízdě vpřed bez i s kotoučem a v jízdě vzad bez kotouče. Podle 

mého názoru skutečnost nejasných změn plně odpovídá rozdílnosti obsahu tréninkových 

jednotek v jednotlivých fázích intervence. Po první fázi, kdy byla cvičení prováděna v 

maximální rychlosti a hráči startovali na zvukový signál pozorujeme velké zlepšení, 

naopak po druhé fázi se výsledky buď lehce zhoršily nebo nejasně zlepšily. Tento fakt 

opět připisuji náplni tréninkových jednotek v druhé fázi studie, kdy cílem nebylo provádět 

cvičení ve velké rychlosti, ale důraz se kladl především na správnost provedení.  

Je třeba zmínit, že ve studii se nejednalo o celý proces nácviku dovedností, protože 

hráči měli již před začátkem studie dovednosti na nějaké úrovni zvládnuté. Z mého 

pohledu se tak jedná o čtvrtou část motorického učení – tvořivá koordinace. Ve čtvrté fázi 

dochází k dalšímu opakování a upevňování dovednosti. Plastické dovednosti by měly 

zůstat činnostmi, jejichž provedení je determinováno konkrétní herní situací. V této fázi 

dochází k tzv. integraci, čemuž rozumíme jako zahrnutí naučených dovedností do 

dlouhodobé paměti v podobě zatímní pohybové vybavenosti (Jansa a Dovalil, 2009). 

Celkově lze říci, že průpravná cvičení techniky bruslení a metoda po částech lépe 

ovlivňuje zdokonalování bruslařských dovedností u hráčů staršího školního věku. Tato 

skutečnost vyplývá z výsledků studie, kdy hráči došli k určitému zlepšení v testech č. 1 - 

5, ve kterých dle mého názoru hraje kvalita technického provedení zásadní roli. Po 

intervenci obratnostními cvičeními došlo k výrazně pozitivním změnám u testů č. 6 – 8, 

tedy v testech, které zkoumají akceleraci hráčů. Dle mého názoru nehraje technika 

bruslení při bruslařském startu tak zásadní roli, abychom mohli konstatovat, že 

k vylepšení časů vedlo pouze zlepšení na úrovni dovedností. Domnívám se, že start na 4 

m je velmi výrazně ovlivněn explozivní sílou dolních končetin, akcelerační rychlostí a 

frekvenční rychlostí. Proto jsem přesvědčen, že k výraznému vylepšení více než zlepšení 

dovedností, vedl rozvoj zmiňovaných pohybových schopností. 

Za zmínku stojí i parametry jednotlivých hráčů popsaných v tabulce č. 6, kde je na 

první pohled zřejmý rozdíl v tělesné výšce a hmotnosti jednotlivých hráčů. Starší školní 

věk je označován jako růstový spurt (peak height velocity), kdy dochází k většímu nárůstu 

tělesné výšky a hmotnosti než v jakémkoliv jiném období (Philippaerts a kol. 2006).  Při 
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průměrné tělesné výšce 152 cm v celém testovaném souboru měří nejvyšší hráč 166 cm 

a hráč nejnižšího vzrůstu dosahuje 133 cm. Tyto parametry zajisté ovlivňují výsledky 

hráčů v testech. Z mého pohledu lze předpokládat, že vyšší hráči mají výhodu především 

v 30 metrových testech, které kladou nároky na sílu odrazu a délku kroku. Myslím, že 

tímto způsobem mohou hráči vyššího vzrůstu dosáhnout kvalitních výsledků ve 

zmiňovaných testech i přes skutečnost, že technika provedení jednotlivých bruslařských 

testů není tak kvalitní jako u hráčů vzrůstu menšího. Na druhou stranu se domnívám, že 

hráči vyššího vzrůstu mohou mít problémy v testech zaměřených na bruslařskou 

obratnost. Perič (2008) uvádí, že při rychlém nárůstu tělesné výšky může dojít ke zhoršení 

kvality provedení jednotlivých dovedností. Pohyby se mohou stát nekoordinované a 

neplynulé. Problém v provádění dovedností souvisí s rychlým růstem a mírou disproporcí 

mezi jednotlivými částmi těla.  

Další faktor, který hraje významnou roli v dosahovaných výsledcích, je psychický 

vývoj hráčů v období staršího školního věku. Kučera, Kolář a Dylevský (2011) uvádějí, 

že k výrazným změnám dochází zejména v období puberty. V druhé polovině staršího 

školního věku jsou hráči ovlivněni nejen somatickými změnami, ale i změnami 

psychickými, které ovlivňují i motoriku. Zároveň mohou být děti emočně labilnější. Perič 

(2008) popisuje změnu vztahu ke sportovní činnosti, která může přinést silné uspokojení, 

ale nelze ji chápat pouze jako nezávaznou hru.  

Vhodně tuto problematiku z mého pohledu dokumentují výsledky hráče č. 6, který 

v prvním měřením dosahoval velmi dobrých výkonů ve všech testech. Nicméně se mu 

nepodařilo kromě testu č. 3 ani jednou postupně zvyšovat své výkony, naopak došlo k 

poklesu. Protože jsem u dané kategorie dříve působil jako trenér, tak si myslím, že mám 

dobrý přehled o testovaných hráčích z pohledu hokejové výkonosti, ale i v oblasti jejich 

povahy a osobnosti. U daného hráče došlo nejen ke stagnaci v testech, ale i v herních 

výkonech. Z mého pohledu se zmiňovaný hráč potýká s nedostatkem motivace. Ačkoliv 

se jedná o nadaného hokejistu, který je pozorný a pracovitý, došlo u něj po novém roce 

ke zhoršení. Jako hlavní důvod vnímám fakt, že hráč č. 6 je jeden z nejlepších hráčů 

v ročníku 2007 HC Slavia Praha a zároveň zmiňovaný ročník s největší pravděpodobností 

a s velkým bodovým náskokem vyhraje i celosezónní soutěž. Myslím, že pro nadaného 

hráče, který působí v týmu, kde má své místo jisté a zároveň celou sezónu vyhrává jeden 

zápas za druhým, je obtížné najít motivaci pro tvrdou práci v tréninku i utkáních.  
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Výsledky jednotlivých testů je možné porovnat s výsledky zaznamenanými mezi 

roky 2006 – 2010 v databázi Canada hockey. Testy prováděné Canada hockey jsou 

popsány v kapitole 2.7 Bruslařské testy a liší se od testů podle standardů IIHF jen o 

několik centimetrů. V Kanadě testují a zaznamenávají výsledky hráčů od žákovských 

kategorií nejvyšší úrovně až po elitní juniorskou soutěž OHL. Nejmladší kategorie 

PeeWee odpovídá našim žákovským kategoriím. To znamená, že porovnání výsledků 

není zcela odpovídající, jelikož do této kategorie spadají i hráči starší než byl testovaný 

soubor. Pro představu zmíním i výsledky U18 a OHL. V testu č. 1 Přechody bez kotouče 

byl průměr časů mého souboru v posledním měření 15,94s, kdyžto u kanadských žáků 

13,01s v kategorii U18 10,61s a u hráčů OHL 10,69s. V testu č. Přechody s kotoučem 

dosáhli mladší žáci průměrného výsledku v třetím měření 17,27s a kanadští žáci 13,92s, 

kategorii U18 byl naměřen průměrný čas 11,04s a hráčům OHL 11,24s. Test č. 3 Jízda 

vpřed 30 m bez kotouče zaznamenal průměrný čas hráčů HC Slavia Praha 5,98s a 

kategorie PeeWee testována na vzdálenosti 100 ft (30,48 m) dosáhla průměrný výsledek 

5,50s. Kategorie U18 měla průměrný výsledek 4,11s a hráči OHL 4,98s. U testu č. 4 Jízda 

vpřed 30 m s kotoučem byl u testovaného souboru naměřen průměrný čas ve třetím 

měřením o hodnotě 6,11s, kanadští žáci dosáhli výsledku 5,73s, hráči U18 4,44s  a hráči 

OHL 4,67s. U testu č. 5 je průměrný čas ze třetí měření testovaného souboru 7,63s žáci 

z Kanady dosáhli času 6,87s, U18 5,22s a OHL 5,44s. Testy č. 6,7 a 8 nejsou zcela 

typické. Častější vzdálenost zkoumající akcelerační schopnosti je 6,1 m. Jelikož se však 

jedná o testování akcelerace hráčů staršího školního věku, rozhodl jsem se délku testu 

zkrátit, protože z mého pohledu lépe odpovídá parametrům testovaného souboru. Hráči 

ve starším školním věku nemají silové schopnosti ani délku končetin jako hráči 

v dorosteneckých, juniorských a seniorských kategoriích, u kterých jsou nejčastěji 

akcelerační schopnosti testem dlouhým 6,1 m posuzovány. Proto byla délka testu 

upravena tak, aby lépe odpovídala vývoji testovaného souboru. 
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5 ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se zaměřil na rozvoj bruslařských dovedností u hráčů v kategorii 

mladších žáků. Studie se zúčastnili hráči klubu HC Slavia Praha ročník 2007. Zvládnutí 

širokého spektra bruslařských dovedností vnímám jako stěžejní faktor ovlivňující 

výkonnost hráčů ve všech věkových kategoriích. Při rozvoji techniky bruslení se v 

hokejovém tréninku používají dvě základní metody. První metoda označována jako 

obratnostní bruslení, je založena na celostním přístupu k učení se dovednostem, kdy hráči 

absolvují cvičení obsahující řadu dovedností, které na sebe plynule navazují. Druhá 

metoda vychází z metody osvojování dovedností po částech, kdy jsou jednotlivé 

bruslařské prvky rozděleny na několik částí a rozvíjí se samostatně. Cílem práce bylo 

určit, která ze zmíněných metod je pro rozvoj bruslařských dovedností u hráčů ve starším 

školním věku efektivnější.  

Z výsledků vyplývá, že nelze jednoznačně určit, která ze zmiňovaných metod je 

účinnější. Je však možné vyhodnotit, která metoda lépe rozvíjí určitou oblast bruslařských 

dovedností. Výsledky naznačují, že obratnostní cvičení mají nesporný efekt při rozvoji 

bruslařských startů. Naopak nejsou vhodná pro rozvoj přímé jízdy vpřed i vzad. Dále 

můžeme říci, že průprava techniky bruslení má nesporný efekt při rozvoji přímé jízdy 

vpřed i vzad, a že zároveň vhodně rozvíjí bruslařskou obratnost hráčů. Výsledky zároveň 

napovídají, že průprava techniky bruslení nevede ke zlepšení bruslařských startů.  

Po vyhodnocení naměřených výsledků můžeme konstatovat, že se Hypotéza H1 se 

potvrdila jen v konkrétních testech (test č. 1, 3, 4 a 5), kdy můžeme říci, že průprava 

techniky bruslení je efektivnější než obratnostní bruslení jen při rozvoji určité části 

bruslařských dovedností. Stejně tak se ukázala pravděpodobnost větší efektivity 

obratnostních cvičení pro konkrétní testy (test č. 6, 7 a 8), kdy můžeme konstatovat, že 

metoda obratnostního bruslení je účinnější než průprava techniky bruslení pouze pro 

určitou oblast bruslařských dovedností.  

Je nutné zmínit, že pro identifikaci účinnější metody rozvoje bruslení by bylo třeba 

otestovat větší vzorek hráčů. Faktory, které dle mého názoru výrazně ovlivňují naměřené 

výkony, se týkají především specifik staršího školního věku a rozdílností v parametrech 

testovaných hráčů a zároveň fakt, že hráči během celé doby trvání intervence trénovali se 

svými trenéry a zúčastňovali se utkání. To jsou z mého pohledu faktory, které mohou 

výrazně zkreslovat naměřené výsledky. Abychom byli schopni zjistit, která z metod je 

opravdu účinnější, bylo by nutné určit biologický věk hráčů, otestovat hráče v několika 
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testech mimo led, tak abychom znali jejich úroveň pohybových schopností a provést 

experiment ve větším počtu hráčů. Z mého pohledu hlavní krok, který by vedl k 

identifikaci efektivnější metody, by byla skutečnost, že by hráči po celou dobu intervence 

trénovali pouze jednou ze zmiňovaných metod. Tímto způsobem bychom mohli 

jednoznačně říci, že jedna z metod je účinnější než druhá. To je ovšem v reálném 

tréninkovém procesu možné pouze v rámci přípravného období, kdy je hlavní část 

přípravy směřována mimo led a občas může být doplňována jedním až dvěma tréninky 

týdně na ledě, které slouží zejména k rozvoji herních činností jednotlivce. Za takových 

podmínek by bylo možné věnovat jednu část přípravného období na ledě pouze první ze 

zmiňovaných metod a druhou část pouze druhé metodě rozvoje bruslení a na základě toho 

určit, která z nich je efektivnější. 
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Příloha č. 2 Informovaný souhlas 

 

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 diplomové práce na UK FTVS s názvem Rozdíl 

v efektivitě bruslení prostřednictvím obratnostních cvičení a individuální techniky bruslení ve starším školním věku, 

prováděné na HC Slavia Praha, Stadion Eden Vladivostocká 1460/10 Praha. 

Diplomová práce je bez finanční podpory 

Cílem diplomové práce je porovnat rozdíl v efektivitě bruslení rozvíjeného prostřednictvím obratnostních cvičení na 

ledě a cvičení zaměřených na techniku bruslení u žáků 6. třídy HC Slavia Praha 

Techniky měření jednotlivých bruslařských testů – Test č. 1 Jízda vpřed 30 m bez kotouče (součástí test na 4 m), Test 

č. 2 Jízda vpřed 30 m s kotoučem (součástí test na 4 m), test č. 3 Jízda vzad 30 m bez kotouče (součástí test na 4 m), 

Test č. 4 Přechody bez kotouče (obratnostní bruslení okolo kuželů), Test č. 5 Přechody s kotoučem (obratnostní 

bruslení okolo kuželů s kotoučem) jsou standardizovány podle parametrů IIHF – International ice hockey federation 

(mezinárodní hokejová federace). K měření času se využívají časové kamery. 

Jedná se o neinvazivní měření. 

Podstoupíte celkem tři měření. První – vstupní, druhé – po stimulaci obratnostních cvičení, třetí – po stimulaci 

individuální technikou bruslení. Před každým měřením se hráči řádně rozcvičí a následně absolvují desetiminutové 

rozbruslení. Poté jim bude postupně vysvětlen každý test, který hráči dvakrát absolvují. Pokud během testu upadnou 

nebo ztratí kotouč, pokus si po odpočinku zopakují. Lepší výsledek ze dvou pokusů pak bude zaznamenán. Mezi 

jednotlivými měřeními je časový rozestup 5 týdnů. Jedno měření trvá cca. 90 minut. 

Zdravotní rizika jsou odpovídající sportovní specializaci lední hokej pro danou kategorii. Testy nejsou nikterak 

fyzicky náročné, protože se jedná především o rychlostní zatížení.  

K minimalizaci rizik zranění je přistoupeno k řádnému rozcvičení a rozbruslení. Zároveň i lokace testů přispívá 

k minimalizaci zranění způsobených pádem a případným nárazem. 

Testování se nezúčastníte s akutním onemocněním či úrazu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Bezpečnost a dozor bude zajištěna hlavním trenéry kategorie Petr Tejral a Adam Tomášek – HC Slavia. 

Hráči nemají speciální péči, která by se lišila od běžných tréninkových jednotek. Rizika prováděného výzkumu 

nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

Tento projekt by měl pomoci rozhodnout, která z uváděných metod rozvoje bruslařských dovedností je efektivnější.  

Účast Vašeho syna v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomové práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další 

výzkumné práci na UK FTVS. Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. 

S Vašimi dosaženými výkony se seznámíte na HC Slavia Praha. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu       Adam Tomášek                           Podpis:  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení                                                    Podpis: 

  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí 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. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku. 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: .............................   

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Příloha č.3 Tréninkový plán během studie 

 Tréninkový plán během studie 

pondělí úterý čtvrtek pátek 

hry na malém 

prostoru se 

zaměřením na  

rozvoj herního 

myšlení 

rozvoj dovedností 

(skupinová forma) 

spojených 

s manipulací 

s kotoučem a 

střelbou 

celoplošný trénink 

se zaměřením na 

řešení herních 

situací 

rovnovážných i 

nerovnovážných 

celoplošný trénink 

s technicko – 

taktickým 

zaměřením 

(založení útoku 

atd.) 

příprava mimo led 

– rozvoj rychlosti a 

síly 

 příprava mimo led 

– střelba a 

manipulace s holí 

 

příprava mimo led 

– sportovní hry 
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