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Abstrakt 

Název:  

Možnosti virtuální reality jako tréninkového prostředku ve sportovních hrách - na 

příkladu vybrané sportovní hry 

Cíle:  

Cílem této práce je zjistit vztahy mezi proměnnými, které tvoří vybrané hokejově 

specifické dovednosti a kognitivní funkce.  

Metody:  

Při hodnocení výsledků byla použita deskriptivní statistika (průměrný výsledek 

výzkumné skupiny, směrodatná odchylka) a korelační analýza (Pearsonova (prostá), 

kánonická). 

Výsledky:  

Výzkumnou skupinu tvořilo 197 probandů (hráčů ledního hokeje), jejichž věk byl třináct 

až patnáct let. Všichni probandi provedli osm testů ve virtuální realitě, přičemž první čtyři 

z těchto testů byly zaměřeny na kognitivní funkce a zbylé čtyři na hokejově specifické 

dovednosti. Z hlediska hokejově specifických dovedností dosáhli hráči výsledků: doba 

pro odehrání kotouče (percentil) x=92,54+3,24 prostorová orientace (percentil) 

x=70,07+14,29 hledání volných drah (percentil) x=59,64 +9,73 verbální komunikace 

(percentil) x=54,03+23,50 správné rozhodnutí (percentil) x=58,87+14,98. Z hlediska 

kognitivních funkcí dosáhli hráči výsledků: rozpoznávací čas (percentil) x=83,23+4,28 

sledování více objektů (percentil) x=49,03+14,59 rozpoznávání detailů (percentil) 

x=91,11+14,20 časově prostorové předvídání (percentil) x=61,19+16,33 periferní vidění 

(percentil) x=85,11+4,94. Nejsilněji korelovaly proměnné nejlepší řešení se správným 

rozhodnutím (0,87) a přesná přihrávka 2 s úspěšností přihrávky (0,91). Nejsilnější 

korelace hlavních proměnných byla zjištěna mezi správným rozhodnutím a hledáním 

volných drah (0,60). Kánonické korelace hokejově specifických dovedností 

s kognitivními funkcemi dosáhly hodnot 0,683 (hlavní proměnné) a 0,940 (dílčí 

proměnné).  

Klíčová slova:  

trénink, přenos dovedností, nespecifická příprava 



Abstract 

Title:  

The possibilities of virtual reality as a training tool in sports games - on the example of a 

chosen sports game 

Objectives:  

The aim of this thesis is to find relations between variables consisting of selected  

hockey-specific skills and cognitive functions.  

Methods:  

Result evaluation was done via descriptive statistics (average result of research group, 

standard deviation) and correlational analysis (Pearson (common), canonical). 

Results: 

Research group was made of 197 probands (ice hockey players), whose ages were 

between thirteen and fifteen years. All probands performed eight tests in virtual reality, 

whereas first four of them focused on cognitive functions and the remaining four on 

hockey-specific skills. In case of hockey-specific skills, players accomplished following 

outcomes: release time (percentile) x=92,54+3,24 spatial orientation (percentile) 

x=70,07+14,29 looking for open lanes (percentile) x=59,64 +9,73 verbal communication 

(percentile) x=54,03+23,50 correct decision (percentile) x=58,87+14,98. In case 

of cognitive functions, players accomplished following outcomes: recognition time 

(percentile) x=83,23+4,28 multiple objects tracking (percentile) x=49,03+14,59 detail 

recognition (percentile) x=91,11+14,20 time-movement anticipation (percentile) 

x=61,19+16,33 peripheral vision (percentile) x=85,11+4,94. The strongest correlated 

variables were best solutions with correct decision  (0,87), and precise pass 2 with 

successful pass (0,91). The strongest correlation of main variables was discovered to be 

between correct decision and looking for open lanes (0,60). Canonical correlations 

of hockey-specific skills with cognitive functions reached the values of 0,683 (main 

variables) and 0,940 (partial variables). 

Keywords: 

training, transfer of skills, nonspecific preparation  



7 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ..................................................................................................................... 10 

2 LITERÁRNÍ REŠERŠE ......................................................................................... 11 

2.1   Vývoj člověka ..................................................................................................... 11 

2.1.1   Starší školní věk ........................................................................................... 12 

2.2   Trénink v ledním hokeji ...................................................................................... 15 

2.2.1   Složky tréninku v ledním hokeji .................................................................. 16 

2.2.2   Trénink ledního hokeje ve starším školním věku – etapa počáteční sportovní 

specializace ............................................................................................................. 16 

2.2.3   Specifické hokejové myšlení ....................................................................... 18 

2.3   Virtuální realita ................................................................................................... 19 

2.3.1   Rozhraní ....................................................................................................... 19 

2.3.2   Možnosti virtuální reality ............................................................................. 20 

2.3.3   Stupně virtuální reality ................................................................................. 21 

2.3.4   Aspekty virtuální reality .............................................................................. 22 

2.3.5   Složky virtuální reality ................................................................................. 23 

2.3.6   Využití virtuální reality ................................................................................ 24 

2.3.7   Využití virtuální reality ve sportu ................................................................ 24 

3 FORMULACE PROBLÉMU ................................................................................. 26 

4 METODOLOGIE ................................................................................................... 27 

4.1   Vědecká otázka ................................................................................................... 27 

4.2   Cíle práce ............................................................................................................ 27 

4.3   Úkoly práce – plán .............................................................................................. 27 

4.4   Design výzkumu ................................................................................................. 28 

4.5   Statistické vyhodnocení ...................................................................................... 29 

4.6   Definice a deskripce proměnných ....................................................................... 29 



8 

 

5 VÝSLEDKY ........................................................................................................... 33 

5.1   Popis výzkumné skupiny .................................................................................... 33 

5.2   Deskriptivní statistika ......................................................................................... 33 

5.3   Korelační analýza ............................................................................................... 40 

6 DISKUSE ................................................................................................................ 45 

7 ZÁVĚR ................................................................................................................... 48 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................ 49 

Fyzické zdroje ............................................................................................................. 49 

Online zdroje ............................................................................................................... 51 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 53 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 55 

PŘÍLOHY .......................................................................................................................... I 

 

 

  



9 

 

SEZNAM ZKRATEK  

3D – trojrozměrný  

ČPP – časově prostorová orientace  

DOK – doba pro odehrání kotouče 

HČJ – herní činnosti jednotlivce 

HK – herní kombinace  

HS – herní systémy 

HVD – hledání volných drah 

kolin. - kolinearita 

LH – lední hokej 

ms – milisekunda  

NHL – national hockey league  

NŘ – nejlepší řešení 

PC – počítač  

PO – prostorová orientace  

PP2 – přesná přihrávka 2 

PV – periferní vidění 

RČ – rozpoznávací čas  

RD – rozpoznávání detailů 

RS – rychlé střely 

SR – správné rozhodnutí 

SVO – sledování více objektů 

ÚP – úspěšnost přihrávky 

VK – verbální komunikace 

VR – virtuální realita  

VVD – využité volné dráhy  



10 

 

1 ÚVOD 

Technologický pokrok výrazně a rychle mění náš svět. Nové technologie jsou vyvíjeny 

s cílem zlepšit a usnadnit náš život napříč pestrou škálou odvětví, přičemž sport není 

výjimkou. Lední hokej je jedním z nejrychlejších a nejpopulárnějších sportů v České 

republice i na světě a neustále se vyvíjí. Hráči jsou každým rokem lépe kondičně 

připraveni, zlepšuje se kvalita výstroje a výzbroje, do tréninku jsou zapojení specialisté 

(psychologové, kondiční trenéři, dovednostní trenéři, nutriční poradci atd.) a využívá se 

také informačních technologií. Utkání jsou natáčena větším množstvím kamer a hráči tak 

mají informace o veškerých statistikách a taktice soupeře. V NHL si dokonce hráči 

mohou prohlédnout z tabletu právě proběhlou situaci hned na hráčské lavici. 

Nejnovější technologie používaná jako tréninkový prostředek v ledním hokeji je virtuální 

realita. Tato technologie je velmi mladá a má velký potenciál k využití ve sportu obecně, 

ale v tomto ohledu není doposud příliš prozkoumána. To přináší možnosti zjistit něco 

nového, co by mohlo lední hokej posunout zase o krok vpřed. Proto je téma této 

bakalářské práce velmi aktuální. Snahou každého, kdo se ledním hokejem v České 

republice zabývá, by mělo být přispět k jeho vývoji správným směrem a pokusit se svojí 

prací vyrovnat, ne-li předčít světové hokejové velmoci. Pravděpodobně žádný trenér ani 

hráč nechce využívat dvacet let staré trendy, ale naopak chce využívat ty nejnovější. 

Vzhledem k tomu je téma práce dobrou volbou, protože objevit možnosti, jak virtuální 

realitu využít jako tréninkový prostředek by mohlo být právě tím, co by k vývoji ledního 

hokeje výrazně přispělo.  
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2 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

2.1   Vývoj člověka  

Každý člověk prochází v průběhu života složitým vývojem, který lze z pedagogického 

hlediska chápat jako proces kvalitativních a kvantitativních změn osobnosti. Jedním 

ze základních znaků vývoje člověka je, že probíhá ve vymezených věkových obdobích, 

které po sobě logicky následují. Toto rozdělení života do period uznává určité biologické, 

sociální a psychické zlomy. V periodách dochází ke změnám anatomicko-fyziologickým, 

mentálním, psychickým a sociálním, které spolu úzce souvisí, prolínají se, ale neprobíhají 

stejnoměrně, což popisuje také Blatný (2016). Můžeme tedy předpokládat, že ve vývoji 

jsou lidé v daném věkovém období na stejné úrovni. Každé věkové období má svoje 

charakteristiky, které označujeme pojmem věkové zákonitosti. (Krištofič, 2006) 

Věkových období se zpravidla rozlišuje několik a jejich rozdělení je chápáno jako 

schéma, ke kterému je potřeba u konkrétního člověka přistupovat individuálně (Jansa 

a kol., 2018). 

Vývojové období dětí a mládeže vymezuje Jansa a kol. (2018) jako mladší školní věk  

(6-11 let), starší školní věk (11-15 let) a počínající dospělost (15-20 let). 

Školní věk rozděluje podobným způsobem Bompa (2000), který ho zařazuje mezi 6-18 let 

a dělí jej na předpubertu, pubertu a adolescenci. 

Vývoj člověka popisuje také Perič a kol. (2012), který považuje dětství za věk mezi  

6-15 roky a dělí ho na dvě věková období, a sice mladší školní věk (6-10 let) a starší 

školní věk (11-15 let). Přechod mezi obdobími není ostrý, ale naopak pozvolný. Jde pouze 

o formální rozdělení, které má orientační funkci při stanovení jevů a procesů ve vývoji 

organismu. Podobně jako Jansa a kol. (2018) a Pavliš a kol. (2002) uvádí, že vývoj není 

stejnoměrný. V daných věkových obdobích se objevují anatomicko-fyziologické 

a psychosociální zvláštnosti, které jsou pro toto období charakteristické. Mají povahu 

zákonitostí a věková období vymezují. Tyto zákonitosti se liší v několika oblastech, 

přičemž mezi hlavní patří tělesný, pohybový, psychický a sociální vývoj. 
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2.1.1   Starší školní věk  

Starší školní věk je přechodové období mezi dětstvím a dospělostí. (Pavliš a kol., 2002) 

V tomto období dochází k podstatným biologickým a psychickým změnám. Činnost 

endokrinních žláz a rozdílnost v produkci jejich hormonů způsobuje biologické 

i psychosociální změny ve vysokém tempu a značně individuálním průběhu. (Dětství, 

2020) Tělesný, psychický i sociální vývoj je ve starším školním věku velice 

nerovnoměrný. Z hlediska těchto procesů se dá období rozdělit na dvě charakterově 

rozdílné fáze. První, která končí okolo třináctého roku dítěte a provází ji bouřlivá etapa 

prepubescence, po ní následuje druhá už klidnější fáze puberty, která končí kolem 

patnáctého roku dítěte (Perič a kol., 2012). 

• Tělesný vývoj 

Tělesná hmotnost i výška se nejvíce mění právě v tomto období. Zejména v druhé 

části staršího školního věku mohou tyto růstové změny negativně ovlivnit kvalitu 

pohybů. Růst celého organismu je nerovnoměrný. (Starší školní věk (puberta), 2020) 

Rychleji rostou končetiny a růst do výšky je velmi intenzivní, naproti tomu trup roste 

pomaleji a intenzita růstu do šířky je menší. (Pavliš a kol., 2002) Pohybové ústrojí se 

vyvíjí rychleji než vnitřní orgány. V pubertě je důležité vytvářet návyky správného 

držení těla, protože zrychlený růst může vytvořit některé poruchy pohybového 

aparátu. Procesy v organismu jsou velmi složité a fyziologické pochody postihují 

velké množství orgánů. Tyto změny mají individuální tempo a rozdíly se vyrovnají 

na konci puberty. Kolem jedenáctého roku dítěte dojde k dozrávání vestibulárního 

aparátu a dalších analyzátorů. Rovnováhou mezi vzruchem a útlumem v centrální 

nervové soustavě dochází rychle k upevňování podmíněných reflexů. Velmi dobré 

předpoklady má, díky plasticitě nervové soustavy, rozvoj rychlosti. (Pavliš a kol., 

2002) Zvýšená hormonální činnost působí na rozvoj prvotních i druhotných 

pohlavních znaků, díky čemuž jsou na konci puberty výrazné sexuální rozdíly mezi 

dívkami a chlapci (Perič a kol., 2012). 

• Psychický vývoj 

Ve vývoji psychiky je období puberty velmi důležité. Hormonální činnost také 

ovlivňuje emotivní projevy a vztahy k opačnému pohlaví, k sobě samému, ke svému 

okolí a ovlivňuje chování v mnoha oblastech. Dále se v tomto období rozvíjí paměť, 

ukazuje se logické a abstraktní chápání a celkově se rozšiřují obzory. Člověk už 
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rozumí racionálním důvodům i abstraktním pojmům a dokáže vyvinout duševní 

aktivitu a také soustředit se po delší dobu. (Pavliš a kol., 2002) V tréninku se díky 

tomu mění chování i postupy. Rychlost učení je vyšší, což snižuje počet opakování 

potřebných k osvojení dovednosti. Svou roli v životě začínají mít také city, které se 

v tomto období prohlubují a jsou poznamenané jistou nevyrovnaností. (Jansa a kol., 

2018) Často dochází k náladovosti a nejistotě v odhadu svých možností. Začíná úsilí 

o vlastní názor a samostatnost, které může doprovázet neúměrná kritika okolí (Perič 

a kol., 2012). 

• Pohybový vývoj 

Nerovnoměrný vývoj v tomto období dokáže působit na pohybové možnosti mnohem 

výrazněji. Tělesná výkonnost se ani zdánlivě nepřiblížila hranici maxima. 

Předpoklady pro trénink jsou kladně ovlivněny dobrou schopností přizpůsobení. 

Vývoj a růst se začínají ukončovat, ale zcela ukončeny ještě nejsou. Nejvíce 

limitujícím faktorem výkonnosti je nedokončená osifikace kostí. (Pavliš a kol., 2002) 

V pohybovém vývoji je právě přechod do staršího školního věku (11-12 let) vrcholem 

všeobecného vývoje. Pohyb v tomto období začíná být účelný, přesný, ekonomický 

a mrštný. Vytrácí se pohybový luxus a těkavost. Anticipace je na vyšší úrovni. 

Schopnost naučit se nový pohybový úkol i v nestálých podmínkách a rychlé 

pochopení pohybu je pro tento věk typické. Naučené pohyby si v tomto období 

jedinec zafixuje lépe než v dospělosti. Vyrovnaný podíl v procesech vzruchu a útlumu 

a rychlé upevňování podmíněných reflexů charakterizují vývoj nervové činnosti. 

Motorické učení probíhá velmi rychle, jelikož pohybové dovednosti jsou vnímány 

a pochopeny jako celek a člověk je dokáže okamžitě po shlédnutí provést. Na konci 

této fáze vývoje většinou dojde ke zhoršení koordinace v důsledku rychlého růstu 

a disproporcí částí těla. (Janošková a kol., 2018) Nepřesnost a zhoršená plynulost 

pohybů jsou hlavními projevy této nekoordinovanosti (Perič a kol., 2012). 

• Sociální vývoj 

Všechny změny, které v organismu v tomto období probíhají, mají také vliv na 

sociální situaci. Někdy dokáží vyvolat pocity odlišností od ostatních, zvýšené 

pozornosti k sobě samému, uzavírání se a odmítání sociálního kontaktu. (Pavliš a kol., 

2002) V hraničních případech dochází k agresi a opozičnímu chování ke svému okolí. 

(Puberta, 2020) Před pubertou je chování spíše extrovertní. Člověk působí až 
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bezohledně, v opozici, dokáže být násilnický, touží po moci a je bojovný. V druhé 

fázi se pak většinou objeví projevy introvertní. Jedinec je mnohem více vnímavý 

a citlivý, hledá hluboké emoce. Účastí na společenském životě si vytváří nové vztahy, 

ať už přátelské nebo k druhému pohlaví. (Jansa a kol., 2018) Přichází obdiv 

a napodobování vzorů včetně těch záporných, což s sebou nese také riziko 

negativních sociálních projevů (Perič a kol., 2012). 
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2.2   Trénink v ledním hokeji 

„Základ hokejového tréninku spočívá v mnohostranném využívání tréninkových cvičení 

jako nejdůležitějších prostředků zvyšování herní výkonnosti.“ (Bukač, Dovalil, 1990, 9s) 

Cvičení v ledním hokeji (dále jen LH) je druhem herních dovedností různorodého 

charakteru, uspořádaných systematicky tak, aby vycházely ze hry a zároveň ke hře 

směřovaly. Pohybová činnost musí mít konkrétní záměr, smysl a efekt. Tréninková 

cvičení jsou úkoly různé obtížnosti, které obsahují mnoho jednotlivých pohybů spojených 

v dovednost. Cvičení jsou vymezena procesy, které probíhají v organismu hráče. Tyto 

procesy rozhodují o účinku a reakci hráče a cvičení tak působí jako adaptační podnět. 

Změny, které cvičení způsobuje, mají za výsledek novou úroveň dovedností a schopností 

hráče, což se projevuje zkvalitněním herního projevu (Bukač, Dovalil, 1990) 

Vysoká herní výkonnost není dosažitelná pouze využitím cvičení, která se shodují s hrou. 

Důležité je zachovat silnou reakci organismu na podnět, který cvičení způsobuje. Toho 

lze dosáhnout pestrou škálou tréninkových cvičení, která se podobají finální podobě 

herního záměru. Využívání všech tréninkových cvičení je podmíněno analýze 

a klasifikaci. U hokejových cvičení se rozlišují určité znaky, které potlačují nebo 

zvýrazňují aspekty těchto cvičení. Aspekty cvičení se dělí do tří skupin (Bukač, Dovalil, 

1990):  

▪ herní (taktický), 

▪ nácvikové (technický), 

▪ kondiční. 

Pro správnou volbu cvičení je potřeba vymezit očekávaný efekt na trénink herních 

dovedností jako takový, což je technicko-taktický aspekt, a trénink pohybových 

schopností, tedy kondiční aspekt, který dovednosti formuje a pomáhá s jejich využitím 

ve hře. Oba aspekty je zapotřebí posuzovat jak zvlášť, tak ve vzájemné spojitosti. Cvičení 

je tedy nutné vymezit z hlediska míry specifičnosti a z hlediska intenzity. Podle těchto 

hledisek se tréninková cvičení na ledě dělí jako (Bukač, Dovalil, 1990): 

▪ tréninková hra, 

▪ herní cvičení, 

▪ speciální cvičení. 
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2.2.1   Složky tréninku v ledním hokeji 

Trénink je cílevědomě organizovaný proces, který má za úkol zvyšování výkonnosti 

ve specifickém sportovním odvětví. Sportovní výkon závisí na řadě faktorů. Růst 

sportovní výkonnosti ovlivňují biologické, psychologické a sociální změny. Hráč by měl 

prostřednictvím tréninku dosáhnout takové úrovně trénovanosti, aby se jeho výkon 

zvyšoval. Sportovní výkon je podmíněn úrovni pohybových schopností, úrovni techniky, 

taktice a psychice. Struktura sportovního výkonu tak vymezuje složky tréninku, kterými 

jsou (Tóth a kol., 2010a): 

▪ kondiční příprava, 

▪ technická příprava, 

▪ taktická příprava, 

▪ psychologická příprava. 

V různých věkových kategoriích mají složky tréninku určité rysy a svoje zastoupení. 

Trénink je nutné podmínit charakteristice věkových kategorií. Úkolem v tréninku 

mládeže je všestranně rozvíjet pohybové schopnosti v senzitivních obdobích dané věkové 

kategorie (Tóth a kol., 2010a). 

 

2.2.2   Trénink ledního hokeje ve starším školním věku – etapa počáteční 

sportovní specializace 

Náplň tréninku v tomto období je nutné přizpůsobit individuálním tělesným rozdílům. 

Hlavním cílem speciální přípravy na ledě je perfektní osvojení techniky herních činností 

jednotlivce (dále jen HČJ). Základními tréninkovými prostředky jsou všeobecně 

rozvíjející i speciální cvičení. Sportovní příprava je různorodá, aby hráči získali základy 

širokého okruhu sportů a jejich disciplín. Větší zastoupení má trénink na ledě, který 

postupně směřuje k vysoké sportovní výkonnosti (Tóth a kol., 2010a). 

Podle Pavliše a kol. (2002) je v tomto věkovém období dokončen technický nácvik všech 

HČJ i jejich využití v herních kombinacích (dále jen HK) a je vytvořena základní 

představa o herních systémech (dále jen HS). V tréninku se tak přechází od technické 

stránky hokejových dovedností k taktickému využití těchto dovedností v součinnosti více 

hráčů. 
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Český svaz ledního hokeje rozděluje toto věkové období na dvě kategorie, a sice mladší 

a starší žáky. U mladších žáků se stále rozvíjí základy tréninku. Hráči začínají vnímat 

trénink jako určitou povinnost. Objem zatížení se zvyšuje, cvičení jsou rozmanitá a dbá 

se na správné zotavování. Na ledě se začíná s přenosem techniky dovedností do taktiky. 

Starší žáci se na rozdíl od mladších věnují základům soutěžení. V tréninku se vytváří 

návyky chování v soutěžích. Hráči poprvé trénují v pravém slova smyslu. V tréninku se 

tak více rozvíjí kondice a specifické hokejové dovednosti v herních podmínkách. Taktika 

má již zásadnější zastoupení v tréninku i utkání (Český svaz ledního hokeje: Výchovný 

proces malého hokejisty, 2020). 

Trénink jednotlivých věkových kategorií v této etapě popisuje také Vojta (2020). 

V kategorii mladších žáků se zlepšuje soustředění a logické myšlení a hráči tak lépe 

chápou souvislosti ve hře. Trénink na ledě je zaměřen hlavně na nácvik a rozvoj herních 

dovedností a jejich aplikaci ve hře v rozsahu základních HK a jednoduchých HS. 

V závěru této kategorie se začíná rozvíjet specifické hokejové myšlení. Zaměření 

tréninku starších žáků vychází z velmi dobré úrovně techniky HČJ a pokračuje se 

ve spojování těchto dovedností do série. HČJ se zároveň využívají již ve všech HK a je 

kladen větší důraz na trénink HS. 

Podobně rozděluje tuto etapu na dva úseky nazvané „uč se trénovat“ (9-12 let) a „trénuj 

trénování“ (12-16 let) USA HOCKEY. V prvním úseku se trénink zaměřuje na zvládnutí 

techniky herních dovedností. Pro tento rozvoj jsou často využívány hry na malém 

prostoru. Z hlediska taktiky se v tréninku objevují základní HK. Rozvíjí se schopnost 

soustředění a vizualizace dovedností. Ve druhém úseku se upevňuje technika HČJ 

a začíná se se specializovanou hokejovou přípravou. Trénink dovedností je zaměřen více 

na taktickou stránku s využitím v HK. V tréninku se začíná také se základy HS (USA 

HOCKEY: TEACHING, American Development Model, 2020) 

Tiikkaja a kol. (rok vydání neuveden) uvádí jako podstatný bod této etapy rozvoj 

kognitivního myšlení. Zaměřuje trénink na ledě na zvládnutí HČJ a jejich přenos do HK 

a HS.   

HČJ jsou chápány jako úmyslné jednání hráče v utkání. Základní rozdělení HČJ je na 

útočné a obranné. Z technického hlediska je HČJ provedení určitého pohybu nebo 

dovednosti (Tóth a kol., 2010a).  
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Hráči dokončují nácvik a následně pokračují v dokonalém ovládnutí zejména těchto HČJ 

(Belmonte, 1997): 

▪ bruslení, 

▪ vedení kotouče, 

▪ přihrávka a zpracování, 

▪ střelba, 

▪ „checking“. 

KH je vědomá spolupráce dvou a více hráčů, kteří řeší vzniklou herní situaci. Rozlišují 

se HK z hlediska útoku a obrany (Pavliš a kol., 2000). 

 

2.2.3   Specifické hokejové myšlení 

Pro specifické herní myšlení, v případě LH specifické hokejové myšlení1, užívají 

zahraniční autoři pojem „game sense“ nebo „hockey sense“. Juurikkala (2012) ho řadí 

mezi taktické dovednosti a popisuje ho jako schopnost činit individuální taktická 

rozhodnutí ve hře. K učinění rozhodnutí musí hráč zpracovat spoustu informací ve velmi 

krátké době. Využívá přitom své vědomosti a zároveň musí disponovat takovou úrovní 

dovedností, aby mohl rozhodnutí provést. Specifické hokejové myšlení je složeno ze tří 

složek, kterými jsou taktické vědomosti, čtení hry a výběr řešení. V LH je specifické 

hokejové myšlení v kombinaci s technickou vybaveností hráče chápáno jako jedna 

z herních dovedností.  

Specifické hokejové myšlení zařazuje mezi taktické dovednosti také Tóth a kol. (2010b), 

který uvádí, že tvořivé řešení herních situací v utkání je silně spojeno se specifickým 

herním myšlením, čtením hry a psychickým stavem. 

Bukač (2014) uvádí, že vysoké sportovní výkonnosti nelze dosáhnout bez používání 

mozku, který tvoří součást strategie pro dodržování taktiky v utkání. 

 

  

 
1 V práci bude dále používán pouze tento termín. 
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2.3   Virtuální realita 

Název virtuální realita (dále jen VR) vymyslel Jaron Lanier v roce 1989 a definoval ji 

jako „počítačem vytvořené interaktivní trojrozměrné prostředí, do něhož se člověk totálně 

ponoří.“ (Aukstakalnis, Blatner, 1994, 11s) 

VR je mladá technologie, která spojuje několik již známých počítačových (dále jen PC) 

technologií v jednu. VR zobrazuje složité informace a pomocí PC umožňuje uživateli 

manipulaci a interakci s nimi. Právě v interakci s PC a zobrazováním informací je VR 

obrovským posunem. Na základní úrovni VR funguje tak, že člověk si na oči nasadí 

displej, speciální rukavice, nebo jiné ovladače a sluchátka. Prostřednictvím tohoto 

vybavení PC určí, co uživatel vnímá a on jím naopak řídí počítač. Nepoužívá klávesnici, 

monitor ani myš (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

 

2.3.1   Rozhraní  

Dialog mezi PC a člověkem je pojmenován jako rozhraní. Takových rozhraní existuje 

celá řada a VR je nejnovější z nich. Rozhraní pro kontakt s člověkem má každý nástroj, 

který můžeme použít. Rozhraní je tedy podmíněno složitostí činnosti, ke které nástroj 

používáme. PC rozhraní před VR předpokládala, že se do PC vloží informace a zpět se 

získá odezva v určité formě. Ve VR se údaje nezobrazují na monitoru, ale člověk je těmito 

údaji obklopen. Tento pokrok zorného úhlu od využívání alfabetických údajů 

k trojrozměrné (dále jen 3D) reprezentaci údajů mění výrazně úroveň práce s PC. Displej 

dokáže být oknem do matematického světa zázraků v PC, pokud působí na co nejvíce 

smyslů. (Sutherland, 1965) PC, které vytvářejí VR, nepůsobí jen na zrak a sluch, ale i na 

hmat. Systém je plně interaktivní a vytvořený 3D svět je doslova obklopující. Tento 

model 3D světa je vytvořen programem v paměti PC, není skutečný a je vnímatelný pouze 

prostřednictvím použitého vybavení. (Applebee, Deruette, 2017) VR často nutí uživatele 

až k bizarním pohybům a pozicím, které mohou působit komicky. (Rheingold, 1992) 

Uživatel VR při pozorování z venku vypadá jako člověk s displejem na hlavě rozhlížející 

se po místnosti s PC (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 
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2.3.2   Možnosti virtuální reality 

VR se dá použít ve čtyřech základních oblastech, kterými jsou modelování, komunikace, 

řízení a zábava. (Aukstakalnis, Blatner, 1994) 

• Modelování 

Modely se vytváří kvůli lepšímu pochopení skutečnosti. Takový model skutečnosti, 

která je okolo nás, může mít podobu například 3D modelu prostoru nebo modelu 

organizace firmy. (Oršulák, Pacina, 2012) Dále externí fyzikální zobrazení informací, 

objektů a jevů. Ve VR se dají vytvářet velmi komplexní a složité modely a práce 

s nimi je rychlejší a snazší. Podstata modelování tedy spočívá ve vytvoření a využití 

promyšleného 3D modelu, se kterým by bylo těžké pracovat pouze v představách. 

Nápady jsou tak se správným použitím PC lépe využitelné pro řešení složitých úkolů 

(Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

• Komunikace  

Mezi základní potřeby člověka v dnešní době patří vzájemná komunikace 

i komunikace člověka s PC. Přitom se vzájemným dorozumíváním je spojeno mnoho 

problémů. VR prostřednictvím modelů dokáže překonávat jazykové a kulturní 

bariéry. Zajímavostí je možnost propojit systémy VR tak, aby do 3D prostředí mohlo 

současně vstoupit více uživatelů. (5 oblastí, které rychle změní virtuální realita, 2020) 

Tito uživatelé se mohou objevit v jednom 3D modelu a zároveň se reálně vyskytovat 

v různých místnostech nebo dokonce na opačných koncích světa (Aukstakalnis, 

Blatner, 1994). 

• Řízení 

Okolní svět stále více řídí PC. Doslova miliardy údajů projdou každý den světovými 

PC sítěmi. Kvůli jejich rychlosti i množství se jen stěží dá chápat jejich smysl. 

K řízení, pochopení a využití těchto informací může být využita právě VR. Pomocí 

VR se dají řídit také roboti. (Kysilka, 2017) Určitá manipulace s nimi by bez VR byla 

zcela nerealizovatelná. V neposlední řadě dokáže VR poskytnout možnost řízení 

tělesně postiženým lidem (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

• Zábava  

Jedna z významných aplikací VR je také zábava. Videohry jsou představitelem velké 

a vysoce ziskové oblasti PC průmyslu. PC jsou v domácím prostředí využívány 
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nejvíce v oblasti zábavy a VR v této oblasti poskytuje zcela nové možnosti. (Somol, 

2016) Videohra ve VR dokáže účastníka přenést přímo do akce. Hra je velice 

interaktivní. Tyto systémy samozřejmě nejsou omezeny podobou našeho světa. 

Uživatel se tak může pohybovat v prostoru, kde například neplatí fyzikální zákony, 

což v přímé interakci dokáže vyvolat silný zážitek (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

 

2.3.3   Stupně virtuální reality  

VR se dělí na pasivní, aktivní a interaktivní na základě toho, jak na sebe člověk a PC 

vzájemně působí. (Aukstakalnis, Blatner, 1994) 

• Pasivní 

Tento stupeň by se dal v podstatě přirovnat k filmu nebo jiným pasivním aktivitám. 

(Virtuální realita, 2020) Prostředí je vnímáno skrze smysly jako zrak, sluch a hmat. 

Toto prostředí se může měnit, což vyvolává pocit pohybu. Vše je předem určené 

programem a pohyb ani prostředí se nedá ovlivňovat (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

• Aktivní 

Druhý stupeň VR nám umožňuje prostředí zkoumat. Největší rozdíl mezi prvním 

a druhým stupněm je v pohybu. (Škrob, 2000) Zde už program nevytváří pouhou iluzi 

pohybu, ale uživatel se může v prostředí pohybovat podle sebe. V závislosti na 

prostředí je tímto pohybem chůze, běh, let, plavání a další. V aktivních aplikacích VR 

se uskutečňují například procházky, prohlídky budov nebo sledování sportovních 

přenosů (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

• Interaktivní  

Jak název napovídá, tento stupeň VR přináší uživateli nejvyšší možnost vzájemného 

působení. Na tomto stupni je VR velmi intenzivní. Systém umožňuje uživateli 

seznámit se s prostředím, zkoumat ho a měnit. (Virtuální realita – od počátku po 

současnost, 2020) V interaktivním stupni je možné také manipulovat s předměty. 

Existují dokonce programy, ve kterých je uživatel schopen měnit parametry prostředí 

(Aukstakalnis, Blatner, 1994). 
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2.3.4   Aspekty virtuální reality 

Jednou z vlastností VR, ne-li tou nejhlavnější, je vyvolání pocitu úplného ponoření do PC 

vytvořeného prostředí. K takovému ponoření dochází na základě tří aspektů, kterými jsou 

trojrozměrnost, sledování polohy a směru a interaktivita (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

• Trojrozměrnost  

Stav ponoření by se dal definovat jako stav, při kterém je člověk něčím úplně 

obklopený. K vytvoření takového stavu ve VR je nutné, aby se podněty a vjemy, které 

nás obklopují, co nejvíce přiblížily podobě reálného světa a řídily se jeho pravidly. 

Například, pokud se uživatel ve VR podívá nahoru, měl by vidět objekty, které jsou 

nahoře. Takto fungují vjemy v jakémkoliv prostředí našeho světa. K ponoření 

v prostředí VR tak dojde snáz, jestliže uživatel dochází k výsledkům, které očekává 

v prostředí běžné reality. Podoba 3D prostředí se odvíjí od používaného zařízení 

a také od toho, jak je prostředí naprogramované. (Virtuální realita jako fenomén doby, 

2020) 3D model pak obsahuje určitá pravidla pohybu v prostoru, podle kterých se 

počítač řídí (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

• Sledování polohy a směru  

Pro pocit ponoření ve VR by měl dále PC generovat vjemy co nejpřesněji. K tomu je 

nutné správně určit polohu a natočení hlavy, eventuálně jiných částí těla. (Kodym, 

2003) PC má tak informace o prováděné činnosti a o poloze uživatele. Tento aspekt 

řídí systém prostorové orientace. Simulace pohybů, které by měly odpovídat reálnému 

světu, je podmíněná stabilnímu zobrazení 3D modelu. Tento dojem pohybu vytváří 

PC právě tím, že má informaci, jaký obraz zobrazit v daném čase a místě. Vztah mezi 

pohybem uživatele a vizuálními vjemy je podstatný pro pocit ponoření. Pokud by PC 

nedokázal dodržet základní pravidla, která platí v našem světě, dojde k dezorientaci 

a snížení pocitu ponoření do VR (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

• Interaktivita 

Posledním aspektem ponoření do VR je interaktivita. Interaktivita ve VR je možnost 

zkoumání a manipulace s prostředím. (Interaktivita, 2020) Tato nejlepší forma VR 

umožňuje průzkum i manipulaci zároveň. Manipulace s předměty v našem světě se 

zdá jako velmi jednoduchá záležitost. Předměty reagují na naši akci, což je přirozené 

a umožňuje to člověku ovlivňovat okolní prostředí. Podobné výsledky, jako 

nahmataní a pohybování s předměty, pak uživatel očekává i ve VR. Funkce 
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interaktivity jsou zprostředkované zřízeními pro sledování polohy a směru a vstupním 

zařízením (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

 

2.3.5   Složky virtuální reality 

Technologie VR se dá rozdělit na čtyři oblasti. První tři, jimiž jsou vidění, slyšení 

a hmatové vjemy, jsou v podstatě cesty, kterými lze VR vnímat. Poslední oblastí je 

ovládání, které naopak souvisí s působením na vnímané prostředí (Aukstakalnis, Blatner, 

1994). 

• Vidění 

Pro většinu populace je zrak hlavní smysl. (Tichánek, 2017) Z toho důvodu se při 

vytváření počítačových 3D modelů klade důraz zejména na vizuální vjemy. Systémy 

VR pracují s vizuálním 3D prostorem, který dodržuje primární zákonitosti zobrazení, 

jako je například perspektiva a osvětlení (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

• Slyšení 

Důležité postavení ve VR má také zvuk. Uživatel může mít k virtuálnímu prostředí 

zpočátku nedůvěru, která se dá odstranit právě pomocí zvuku. Zvuk ve VR simuluje 

3D akustické pole prostřednictvím PC, který generuje zvukové vjemy nebo používá 

zvukové vjemy dopředu zaznamenané. (Kompas, 2018) Zvuk dále prohlubuje pocit 

ponoření a napomáhá lepší orientaci ve virtuálním prostředí (Aukstakalnis, Blatner, 

1994). 

• Dotyky 

Poslední oblastí pro vnímání VR jsou hmatové vjemy. Tato složka vhodně doplňuje 

zrak a sluch a je důležitá pro co největší interaktivitu s prostředím. (Virtuální realita 

našla využití i ve studiu medicíny, 2020) Právě díky hmatu dokáže uživatel získat 

další informace o virtuálním světě, v němž se nachází. Možnost dotyků ve VR opět 

prohlubuje pocit ponoření (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

• Ovládání  

Tato oblast VR nesouvisí s vnímáním vjemů, které PC produkuje, ale naopak 

s řízením PC. Pro ovládání VR se využívají speciální typy nástrojů, protože VR je 

úplně jiný druh rozhraní než dvojrozměrný obraz a není možné pro jeho ovládání 
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používat stejné nástroje. VR lze ovládat také hlasem nebo prostřednictvím sledování 

pohybů těla (Aukstakalnis, Blatner, 1994). 

 

2.3.6   Využití virtuální reality 

VR má praktické využití v celé řadě odvětví jako jsou například architektura, lékařství, 

věda, zábava nebo vzdělávání, do kterého patří i trénink. (Aukstakalnis, Blatner, 1994) 

 

2.3.7   Využití virtuální reality ve sportu 

VR se obvykle využívá v oblastech, které mají pro nácvik vykonávaní činnosti 

nebezpečné nebo drahé prostředí. Tento nácvik lze ve VR provádět bez rizika. 

V závislosti na tomto bezpečnostním aspektu VR především poskytuje standardizované 

a kontrolovatelné prostředí, které umožňuje analýzy a experimenty neproveditelné 

v reálné situaci. Například pomáhá porozumět souvislosti mezi výkonem sportovce a jeho 

vnímáním informací, jako jsou například pohyby soupeře nebo trajektorie společného 

předmětu. Dříve se pro tyto účely používal videozáznam, který má ovšem úhel pohledu 

spojený s pozicí kamery při natáčení. Takový úhel pohledu je neslučitelný 

s interaktivitou, která je pro posun sportovce ve výběru správných informací velmi 

podstatná. Navíc videozáznam dokáže poskytnout pouze situace, které byly natočeny. VR 

tato omezení překonává, protože vytváří simulace a interaktivní prostředí (Kulpa a kol., 

2015).  

O využití PC technologií ve sportu je intenzivní zájem. Jednou z těchto technologií je 

právě VR. Nejdůležitější charakteristikou VR ve vztahu k využití ve sportu je 

interaktivita. K interakci dochází skrze použití vybavení rozhraní, které převádí fyzickou 

aktivitu do virtuálního sportovního výkonu (Neumann a kol., 2017). 

Klíčovými prvky, které definují využití VR ve sportu, jsou používání PC generovaného 

sportovního obsahu a prostředky, které sportovci umožňují interakci s virtuálním 

prostředím. Pokud jsou splněny tyto podmínky, má využití VR ve sportu řadu výhod. 

Například se prostředí ve VR dá plně kontrolovat a umožňuje manipulaci specifickými 

způsoby. Dále lze VR použít pro vyhodnocování, zisk zpětné vazby na výkon a trénink 

specifických dovedností. Dále prostředí VR nemusí být limitováno na jednu osobu. 
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Ostatní uživatelé mohou být přítomni v roli trenéra, spoluhráče nebo protihráče 

i v případě, že se fyzicky nacházejí na jiném místě (Neumann a kol., 2017). 

Podobně popisují využití VR ve sportu také Alhadad a Abood (2018), podle kterých ho 

lze definovat jako situaci, při které je uživatel zapojen do sportu v PC simulovaném 

prostředí, jehož cílem je vyvolat pocit mentální i fyzické přítomnosti v tomto prostředí 

a umožnit interakci s ním. To opět zdůrazňuje klíčové prvky, kterými jsou PC simulované 

prostředí a interaktivita. Zároveň je cílem vyzdvihnout využití VR ve sportu z pohledu 

sportovce. Realistické reakce na virtuální prostředí nastávají, pokud systém vyvolá pocit 

přítomnosti v tomto prostředí a dojem, že se vnímané skutečnosti opravdu odehrávají. 

K realistickým reakcím nedochází v případě, že se virtuální prostředí nebo jeho části 

pohybují nebo se mění odpovědi na činnost sportovce.  

Důležitým aspektem pro využití VR ve sportu je rozdíl mezi sportem, cvičením a aktivní 

videohrou. Sport je činnost, která vyžaduje určitou úroveň motorických dovedností, 

případně koordinaci ruky a oka v kombinaci s fyzickou námahou a zahrnuje pravidla 

a prvky soutěže. Cvičení, chápáno jako tělesné cvičení, je strukturovaná činnost, která 

obsahuje opakující se prvky s účelem udržení nebo zlepšení fyzické kondice. Aktivní 

videohra představuje videohru hranou na herní konzoli, která kombinuje hratelnost 

s aktivními pohyby. Cvičení a aktivní videohry nejsou primárně založeny na sportu jako 

takovém a nepředstavují tak příklady využití VR ve sportu, přestože používají virtuální 

prostředí (Alhadad, Abood, 2018).  

Využití VR ve sportu může mít mnoho podob, což se odvíjí od typu sportovního odvětví, 

konkrétní technologie VR a typu sportovce. Například lze použít VR pro zodpovězení 

některých otázek týkajících se faktorů sportovního výkonu. Neumann a kol. (2017) 

popisuje koncepční model struktury systému VR pro využití ve sportu tak, že ho dělí na 

čtyři komponenty, kterými jsou prostředí VR, sportovní úkol, sportovec a okolní 

prostředí. Sportovní úkol se může lišit na základě sportu, ve kterém je VR využívána. 

Bude mít rozdílnou podobu například u vytrvalostních sportů a sportů založených na 

dovednostech. Komponenta sportovce závisí na jeho charakteristikách jako jsou 

dovednostní úroveň nebo soutěživost. Okolní prostředí zahrnuje aspekty reálného 

prostředí, ve kterém sportovec úkol provádí jako jsou teplota nebo denní doba (Neumann 

a kol., 2017). 
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3 FORMULACE PROBLÉMU  

O využití virtuální reality ve sportu se toho zatím ví velice málo, především v oblasti 

využití virtuální reality pro specifický trénink ve sportovních hrách, konkrétně v ledním 

hokeji. Je tedy možné pro hokejový trénink virtuální realitu využívat? Jednou 

z komponent technicko-taktické složky je i takzvané specifické hokejové myšlení2. Tento 

aspekt v herním výkonu hráče je v celku viditelný, ale doposud neexistuje prostředek, 

který by specifické hokejové myšlení dokázal měřit a vymezit ho v konkrétních 

hodnotách. Je specifické hokejové myšlení vůbec měřitelné a mohl by se prostředkem pro 

jeho vyhodnocování stát program ve virtuální realitě? 

 

  

 
2 Viz kapitola 2.2.3 Specifické hokejové myšlení. 
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4 METODOLOGIE 

4.1   Vědecká otázka 

Lze použít virtuální realitu k operacionalizaci proměnných, které určují specifické 

hokejové myšlení? 

Existují mezi těmito proměnnými příčinné vztahy? 

 

4.2   Cíle práce 

Cílem této práce je zjistit vztahy mezi proměnnými, které tvoří vybrané hokejově 

specifické dovednosti a kognitivní funkce.  

 

4.3   Úkoly práce – plán 

Plán práce se skládá z následujících úkolů: 

a. výběr dovedností 

Pro výzkum bude nutné vybrat takové hokejově specifické dovednosti, které jsou 

ovlivňované kognitivními funkcemi.  

b. výběr probandů  

Probandi testovaní ve výzkumu budou vybráni na základě úrovně osvojení 

dovedností, věku a výkonnosti. Úroveň osvojení dovedností by měla být taková, aby 

odpovídala třetí fázi motorického učení. Věk se bude pohybovat mezi třinácti až 

patnácti lety, což je podstatné z hlediska ukončení určitých fází ve vývoji mozku 

(vývoj šedé mozkové kůry důležitý pro rozvoj abstraktního myšlení). Výkonnost dětí 

(hráčů) by měla být na velmi dobré úrovni, jelikož hráči budou z renomovaných klubů 

a nebude se jednat o hráče, kteří s hokejem teprve začínají. 

c. výběr proměnných 

Formou kvalitativního výzkumu provést rozdělení dovedností ve sledované 

proměnné a definovat možnosti operacionalizace proměnných. 
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d. nalezení softwaru 

Výzkum bude proveden v prostředí virtuální reality, které má plně digitální prostředí 

a umožňuje tak nastavení testování v relativně stále stejných podmínkách 

a měřitelnost veškeré činnosti. Zároveň se jedná o prostředí virtuální reality, které má 

nejvyšší možnou podobnost hokejovému prostředí. Daný software by měl umožnit 

operacionalizovat výše zmíněné proměnné viz bod 4.3.c. 

e. definovat testovací manuál 

Testování bude mít podobu osmi testů. První čtyři z těchto testů budou zaměřené na 

kognitivní funkce a zbylé čtyři na hokejově specifické dovednosti. U všech testů 

provede každý proband jeden cvičný pokus pro pochopení a vyzkoušení testu a dva 

měřené pokusy, celkem tedy tři pokusy.   

f. provést testování 

Testování bude provedeno v laboratoři virtuální reality. Probandi budou testování 

provádět bez bruslí ve sportovní obuvi a s hokejovými rukavicemi.  

g. analýza výsledků 

Viz kapitola 4.5 Statistické vyhodnocení.  

 

4.4   Design výzkumu 

Testování bude probíhat v laboratoři virtuální reality. Každý proband bude nejprve 

poučen o bezpečnosti. Hráči, kteří dosud neměli žádnou zkušenost s virtuální realitou, 

budou také seznámeni s vybavením laboratoře. Dále bude každý proband stručně 

seznámen s obsahem testování a ovládáním programu. Před samotným začátkem 

testování bude vždy ponechán čas na zorientování se ve virtuálním prostředí. Testování 

bude obsahovat čtyři testy kognitivních funkcí a čtyři testy hokejově specifických 

dovedností, celkem tedy osm testů, které budou trvat přibližně čtyřicet pět minut. Před 

každým jednotlivým testem bude probandům znovu vysvětlen jeho obsah a princip, 

případně přímo v programu bude přehráno krátké instruktážní video. Test nikdy nebude 

spuštěn, dokud ho hráč zcela nepochopí. Na každý test bude mít hráč tři pokusy. Jeden 

zkrácený pokus, který je určen pro vyzkoušení testu a nebude počítán do výsledků a dva 

měřené devadesáti sekundové pokusy. Pauza mezi jednotlivými pokusy bude 

individuální. Před testy hokejově specifických dovedností bude každému probandovi 

zkalibrována podlaha se speciální hokejkou pro maximální objektivitu testování a budou 
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mu podány hokejové rukavice. Po celou dobu testování bude moci každý proband 

kdykoliv testování přerušit, napít se, nebo se na cokoliv zeptat.  

 

4.5   Statistické vyhodnocení 

Ve výzkumu bude hodnoceno deset hlavních proměnných a šestnáct dílčích proměnných. 

Každá hlavní proměnná obsahuje jednu až čtyři dílčí proměnné. Celkem se jedná o dvacet 

šest proměnných. Popis proměnných bude podrobněji vysvětlen v kapitole 4.6 Definice 

a deskripce proměnných. 

U všech proměnných bude provedena deskriptivní statistika: 

▪ průměrný výsledek výzkumné skupiny, 

▪ směrodatná odchylka. 

Výsledky budou vyjádřeny v percentilech, kromě dílčích proměnných doby pro odehrání 

kotouče a rozpoznávacího času, které jsou vyjádřeny v milisekundách. Naměřené 

výsledky jsou porovnány se všemi výsledky, které kdy byly naměřeny, tedy i s výsledky 

běžné populace. 

Dále budou analyzovány korelace mezi hlavními proměnnými, dílčími a jejich hlavními 

proměnnými, dílčími a ostatními hlavními proměnnými, dílčími proměnnými 

a kánonická korelace mezi hokejově specifickými dovednostmi a kognitivními funkcemi. 

Bude tedy použita korelační analýza: 

▪ pearsonova (prostá), 

▪ kánonická. 

 

4.6   Definice a deskripce proměnných 

Na základě literární rešerše a konzultace s odborníky, která měla podobu řízených 

rozhovorů, byly definovány proměnné. Rozhovory proběhly mezi pěti experty, kteří mají 

zkušenosti v ledním hokeji. Všichni tito experti mají trenérskou licenci A nebo ji studují.  

Tato definice určuje hlavní proměnné, jako vybrané hokejově specifické dovednosti 

a kognitivní funkce. Mezi hokejově specifické dovednosti řadí odborníci dobu pro 

odehrání kotouče, prostorovou orientaci, hledání volných drah, verbální komunikaci 

a správné rozhodnutí. Kognitivní funkce tvoří rozpoznávací čas, sledování více objektů, 
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rozpoznávání detailů, časově prostorové předvídání a periferní vidění. Všechny tyto 

proměnné obsahují dílčí proměnné, ze kterých se hlavní proměnné skládají. Hlavní 

proměnné mohou obsahovat jednu až čtyři dílčí proměnné.  

Hokejově specifické dovednosti:  

• doba pro odehrání kotouče 

Doba pro odehrání kotouče představuje čas, za který je hráč schopný vyřešit danou 

situaci a odehrát kotouč. Měří se od zpracování do odehrání kotouče. Tato proměnná 

je procentuálním vyjádřením dílčí proměnné, kterou je doba pro odehrání kotouče 

v milisekundách. 

• prostorová orientace 

V souvislosti s ledním hokejem se jedná například o vnímání spoluhráčů a protihráčů. 

Tato proměnná je vyjádřená schopností hrát efektivně bez kotouče, například pro 

kolik přihrávek je hráč schopný se uvolnit a vystřelit do určitého času. Z toho 

vyplývají dílčí proměnné prostorové orientace, rychlé střely a úspěšnost přihrávky. 

Rychlé střely jsou vyjádřeny jako počet střel, které hráč vystřelí po zpracování do půl 

vteřiny a úspěšnost přihrávky jako počet přihrávek, pro které se hráč dokáže uvolnit 

a přijmout je.  

• hledání volných drah  

Tato proměnná určuje, zda je hráč schopný vyhledat prostor pro přihrávku nebo střelu 

a ve správný moment ji uskutečnit, aniž by došlo k zachycení přihrávky nebo střely 

protihráčem. Dílčí proměnné jsou střely na bránu, nejlepší řešení, nezachycené 

přihrávky a využité volné dráhy. Střely na bránu vyjadřují počet střel, které jsou 

umístěné do půl metru kolem brány. Nejlepší řešení je počet situací vyřešených 

nejlepším možným způsobem. Nezachycené přihrávky a využité volné dráhy jsou 

vyjádřeny jejich počtem. 

• verbální komunikace  

U verbální komunikace se hodnotí, jestli hráč komunikuje se spoluhráči dostatečně 

nahlas a ve správný moment. Dílčí proměnná je správná žádost o přihrávku, která je 

počtem správných zavolání v situaci, kdy je hráč volný.  
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• správné rozhodnutí 

Vyjadřuje hokejové rozhodování. Posuzuje se, zda hráč nachází správná a originální 

řešení situací a dokáže využívat různá řešení variabilně. Dílčí proměnná správného 

rozhodnutí se nazývá hokejová inteligence, která vyjadřuje počet správně vyřešených 

situací. 

Kognitivní funkce: 

• rozpoznávací čas 

Rozpoznávací čas představuje, jak dlouho hráči trvá rozpoznat a vyřešit danou situaci. 

Tato proměnná je procentuálním vyjádřením tří dílčích proměnných. Dílčí proměnné 

jsou průměrný čas mezi doteky s kotoučem v milisekundách, rozpoznávací čas 

v milisekundách, který se měří od podnětu do prvního pohybu hráče a průměrný čas 

na přihrávku v milisekundách, což je doba, za kterou hráč dokáže vyhodnotit situaci 

a přihrát.  

• sledování více objektů 

Sledování více objektů je schopnost sledovat více objektů najednou a reagovat na ně. 

Dílčími proměnnými jsou správná přihrávka a přesná přihrávka 2. Správná přihrávka 

vyjadřuje počet přihrávek vyslaných na určeného hráče a přesná přihrávka 2 počet 

přihrávek, které směřují tomuto hráči na čepel hole.  

• rozpoznávání detailů 

Představuje rozpoznávání detailních prvků, které jsou podstatné pro efektivní hru. 

Dílčí proměnnou je přesná přihrávka, což je počet přihrávek umístěných do šedesáti 

centimetrů od středu čepele.  

• časově prostorové předvídání  

Neboli anticipace, je připravenost hráče reagovat a s časovým předstihem řešit 

vzniklé situace, pomocí předvídání. Například předvídání trajektorie kotouče. Dílčí 

proměnná je správná přihrávka, která je vyjádřená jako počet přihrávek vyslaných na 

určeného hráče. 
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• periferní vidění 

Tato proměnná vyjadřuje schopnost vnímat v zorném poli maximální počet objektů. 

Dílčí proměnnou je pokrytí herního pole, což představuje herní čas v sekundách, 

během kterého má hráč ostatní hráče v zorném poli.  

Takto definovat a operacionalizovat proměnné umožňuje program Sense arena. Sense 

arena je tréninková platforma pro trénink mimo led, která hráčům zlepšuje kognitivní 

schopnosti typu „čti a reaguj“. Tyto schopnosti jsou rozhodující pro vrcholový výkon. 

Jejich metodika a cvičení jsou vyvíjeny ve spolupráci s profesionálními hráči a trenéry. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1   Popis výzkumné skupiny 

Výzkumnou skupinu tvořilo 197 probandů (hráčů ledního hokeje) a jednalo se pouze 

o chlapce. Tito probandi byli vybráni na základě věku, výkonnosti a úrovně osvojení 

daných dovedností. Jejich věk se pohyboval mezi třinácti až patnácti lety. Všichni 

účastníci výzkumu měli dostatečnou výkonost k zajištění objektivity výsledků, protože 

se jednalo se o hráče ledního hokeje, kteří jsou aktivními hráči alespoň pět let a hrají 

v renomovaných klubech. S tím souvisí také úroveň osvojení dovedností. Dovednosti, 

které byli využity při testování, měli všichni probandi plně zvládnuté a úroveň osvojení 

dovedností tak odpovídala třetí fázi motorického učení. 

 

5.2   Deskriptivní statistika  

Při posuzování výsledků byl hodnocen aritmetický průměr a směrodatná odchylka 

hlavních proměnných, jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. Výsledky jsou 

uváděny v percentilech viz kapitola 4.5 Statistické vyhodnocení. Proměnná nezachycené 

přihrávky nebude v žádné statistice hodnocena z důvodu nízkého počtu odpovědí na 

testování.  

 

Tabulka 1 - Deskriptivní statistika hokejově specifických dovedností (vlastní zpracování, 

2020) 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty hokejově specifických dovedností. Nejvyšší úspěšnosti 

dosáhli v průměru hráči v době pro odehrání kotouče, což se vzhledem k jejich 

Hokejově specifické dovednosti Průměr Směrodatná odchylka 

doba pro odehrání kotouče (percentil) 92,54   3,24 

prostorová orientace (percentil) 70,07 14,29 

hledání volných drah (percentil) 59,64   9,73 

verbální komunikace (percentil) 54,03 23,50 

správné rozhodnutí (percentil) 58,87 14,98 
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výkonnosti dalo předpokládat. Výsledky této proměnné měly také velice nízkou 

směrodatnou odchylku a poukazují tak v tomto ohledu na vysokou homogenitu skupiny. 

V prostorové orientaci byli hráči také nadprůměrní, ale ne tak výrazně jako v případě 

doby pro odehrání kotouče. Tento fakt přisuzuji tomu, že prostorová orientace by sice 

měla být u hráčů ledního hokeje lepší než u běžné populace, ale nejedná se o ryze 

hokejovou dovednost. Směrodatná odchylka této proměnné je spíše vyšší, což vypovídá 

o rozdílech, které hráči v tomto směru mezi sebou mají. Průměrných výsledků dosáhli 

hráči ve verbální komunikaci. Jednalo se o jejich nejhorší průměrný výsledek. Tato 

skutečnost ovšem není nijak znepokojivá, protože i člověk, který není aktivním hráčem 

ledního hokeje, může ve verbální komunikaci dosáhnout vysoké úspěšnosti. Zároveň má 

tato proměnná nejvyšší směrodatnou odchylkou, která tak poukazuje na vysokou 

heterogenitu skupiny z hlediska verbální komunikace. Překvapením byly lehce 

nadprůměrné výsledky správného rozhodnutí, kterých hráči v průměru dosáhli. U této 

proměnné se z hlediska hokejové specifičnosti daly předpokládat mnohem vyšší hodnoty.  

 

Tabulka 2 - Deskriptivní statistika kognitivních funkcí (vlastní zpracování, 2020) 

 

Výsledky kognitivních funkcí jsou uvedeny v tabulce 2. Je vidět, že v průměru nejlepší 

výsledky měli hráči v rozpoznávání detailů. To opět souvisí s výkonnostní úrovní, která 

je jednoznačně vyšší než u běžné populace. Na rozdílnost ve skupině poukazuje 

směrodatná odchylka, která byla u rozpoznávání detailů poměrně vysoká. V průměru 

dosáhli hráči velmi dobrých výsledků i v rozpoznávacím čase a periferním vidění. 

V rozpoznávacím čase se takové výsledky daly očekávat, zatímco v případě periferního 

vidění by mohla vysoké úspěšnosti dosáhnout i běžná populace. Směrodatná odchylka 

u těchto proměnných byla nízká a je z ní v těchto ohledech patrná homogenita skupiny. 

Kognitivní funkce Průměr Směrodatná odchylka 

rozpoznávací čas (percentil) 83,23   4,28 

sledování více objektů (percentil) 49,03 14,59 

rozpoznávání detailů (percentil) 91,11 14,20 

časově prostorové předvídání (percentil) 61,19 16,33 

periferní vidění (percentil) 85,11   4,94 



35 

 

Podprůměrné výsledky byly u hráčů v průměru naměřeny u sledování více objektů, 

protože i člověk, který není hráčem ledního hokeje, může mít tuto dovednost na velmi 

dobré úrovni. Při testování pak nevnímá objekty jako protihráče a spoluhráče ale jako 

jakékoliv pohybující se objekty obecně. Směrodatná odchylka této proměnné vypovídá 

o tom, že se v tomto směru jedná spíše o heterogenní skupinu. V časově prostorovém 

předvídání sice hráči v průměru dosáhli nadprůměrných výsledků, ale ne tak 

nadprůměrných, jakých by se u hráčů ledního hokeje dalo předpokládat. Tato proměnná 

má také nejvyšší směrodatnou odchylku, což z pohledu časově prostorového předvídání 

značí vysokou heterogenitu skupiny.  

Dále byl při posuzování výsledků hodnocen průměr a směrodatná odchylka dílčích 

proměnných. U dílčích proměnných byla také hodnocena korelace s jejich hlavní 

proměnnou. Tyto výsledky jsou uvedeny v tabulkách 3-12. Pokud hlavní proměnná 

obsahuje pouze jednu dílčí proměnnou, tak jejich korelace není brána v potaz z důvodu 

kolinearity těchto proměnných. 

 

Tabulka 3 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných doby pro odehrání 

kotouče (vlastní zpracování, 2020) 

kolin. – korelace není uvedena z důvodu kolinearity proměnných 

Doba pro odehrání kotouče má pouze jednu dílčí proměnnou, kterou je doba pro odehrání 

kotouče v milisekundách. V tabulce 3 je uveden průměrný výsledek skupiny 

a směrodatná odchylka. Průměrně trvalo hráčům odehrát kotouč 699,46 milisekund. 

Ze směrodatné odchylky je u této dílčí proměnné patrná homogenita hráčů.  

 

 

 

 

Doba pro odehrání kotouče Průměr Směrodatná odchylka Korelace 

doba pro odehrání kotouče (ms) 699,46 294,44 kolin. 
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Tabulka 4 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných prostorové orientace 

(vlastní zpracování, 2020) 

statistická významnost: p0,01=0,164 

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty výsledků dílčích proměnných prostorové orientace, to 

znamená rychlosti střelby a úspěšnosti přihrávky. Dále tabulka obsahuje také korelaci 

těchto dílčích proměnných s prostorovou orientací. Je vidět, že v obou dílčích 

proměnných hráči průměrně dosáhli nadprůměrných výsledků. Směrodatné odchylky 

dílčích proměnných vypovídají v obou případech o heterogenitě skupiny. Dále je patrný 

silný vztah mezi rychlostí střelby a prostorovou orientací. Korelace úspěšnosti přihrávky 

a prostorové orientace nedosáhla takové hodnoty, ale i tak se jedná o silný vztah.  

 

Tabulka 5 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných hledání volných drah 

(vlastní zpracování, 2020) 

statistická významnost: p0,01=0,164 

V tabulce 5 jsou uvedeny výsledky, kterých hráči dosáhli v dílčích proměnných hledání 

volných drah. Mezi dílčí proměnné hledání volných drah, které byly hodnoceny, patří 

střely na bránu, nejlepší řešení a využité volné dráhy. Nejvyšší průměrné hodnoty dosáhli 

hráči ve střelách na bránu. Tato dílčí proměnná má poměrně velkou směrodatnou 

odchylku, což v tomto ohledu značí rozdílnost výzkumného souboru. Nadprůměrné 

výsledky měli hráči v průměru také ve využití volných drah. U této dílčí proměnné byla 

směrodatná odchylka ještě vyšší než u střel na bránu a z tohoto pohledu byla tedy skupina 

heterogenní. Naopak nejhorších výsledků dosáhli hráči v průměru v nejlepším řešení, kde 

byly hodnoty podprůměrné. Vysoká směrodatná odchylka u této dílčí proměnné vypovídá 

Prostorová orientace Průměr Směrodatná odchylka Korelace 

rychlé střely (percentil) 72,29 21,71 0,81 

úspěšnost přihrávky (percentil) 67,82 16,59 0,63 

Hledání volných drah Průměr Směrodatná odchylka Korelace 

střely na bránu (percentil) 72,24 12,40 0,50 

nejlepší řešení (percentil) 38,68 17,37 0,70 

využité volné dráhy (percentil) 66,01 14,36 0,67 
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i v tomto směru o heterogenitě skupiny, což znamená, že někteří hráči dosahovali lepších 

než podprůměrných výsledků. Korelace dílčích proměnných hledání volných drah jsou 

s výjimkou střel na bránu silné. Nejvíce s hlavní proměnnou koreluje nejlepší řešení. 

Téměř stejně silné korelace dosahují využité volné dráhy. Střely na bránu mají korelaci 

středně silnou.  

 

Tabulka 6 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných verbální komunikace 

(vlastní zpracování, 2020) 

kolin. – korelace není uvedena z důvodu kolinearity proměnných 

Verbální komunikace obsahuje jednu dílčí proměnnou, a sice správnou žádost 

o přihrávku, jejíž výsledky jsou uvedeny v tabulce 6. Jedná se o průměrný výsledek 

skupiny a směrodatnou odchylku. Je vidět, že v průměru dosáhli hráči průměrných 

výsledků. Na druhou stranu směrodatná odchylka byla velmi velká a poukazuje 

v úspěšnosti hráčů ve správných žádostech o přihrávku na značnou heterogenitu. 

 

Tabulka 7 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných správného rozhodnutí 

(vlastní zpracování, 2020) 

kolin. – korelace není uvedena z důvodu kolinearity proměnných 

V tabulce 6 jsou uvedeny výsledky hokejové inteligence, což je jediná dílčí proměnná 

správného rozhodnutí. Tyto výsledky představují průměrný výsledek a směrodatnou 

odchylku výzkumné skupiny. Lze pozorovat, že průměrný výsledek je lehce 

nadprůměrný, ale má poměrně velkou směrodatnou odchylku, což z hlediska hokejové 

inteligence poukazuje na heterogenitu hráčů a někteří hráči tak dosáhli podprůměrných 

výsledků. 

 

Verbální komunikace Průměr Směrodatná odchylka Korelace 

správná žádost o přihrávku (percentil) 51,47 25,65 kolin. 

Správné rozhodnutí Průměr Směrodatná odchylka Korelace 

hokejová inteligence (percentil) 58,25 16,06 kolin. 
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Tabulka 8 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných rozpoznávacího času 

(vlastní zpracování, 2020) 

statistická významnost: p0,01=0,164 

Tabulka 8 obsahuje výsledky dílčích proměnných rozpoznávacího času v milisekundách 

a jejich korelace s hlavní proměnnou. Nejmenšího průměrného času hráči dosáhli 

v průměrném času mezi doteky s kotoučem. Naopak největší průměrný čas zaznamenali 

v průměrném času na přihrávku. Průměrný čas na přihrávku má zároveň velmi vysokou 

směrodatnou odchylku a skupina v tomto směru byla tedy velice heterogenní. Co se týká 

korelací, tak průměrný čas mezi doteky s kotoučem a rozpoznávací čas (dílčí proměnná) 

nemají s hlavní proměnnou ani středně silný vztah. Na druhou stranu průměrný čas na 

přihrávku má s hlavní proměnou vztah velmi silný. 

 

 Tabulka 9 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných sledování více objektů 

(vlastní zpracování, 2020) 

statistická významnost: p0,01=0,164 

Sledování více objektů obsahuje dvě dílčí proměnné, a to správnou přihrávku a přesnou 

přihrávku 2. V tabulce 9 jsou uvedeny výsledky a korelace právě těchto dílčích 

proměnných. Je vidět, že v průměru dosáhli hráči lepších výsledků v přesných 

přihrávkách 2 než ve správných přihrávkách. Zatímco průměrná hodnota přesných 

přihrávek 2 byla nadprůměrná, ve správných přihrávkách dosáhli hráči v průměru 

výsledků podprůměrných. Dále je možno pozorovat, že směrodatná odchylka obou 

dílčích proměnných je vysoká a vypovídá tak v tomto ohledu o značné heterogenitě 

výzkumné skupiny. Obě dílčí proměnné s hlavní proměnnou silně korelují.  

Rozpoznávací čas Průměr Směrodatná odchylka Korelace 

průměrný čas mezi doteky s kotoučem (ms)   773,69 150,27 -0,21 

rozpoznávací čas (ms) 1020,18 202,08 -0,31 

průměrný čas na přihrávku (ms) 1314,75 678,87 -0,94 

Sledování více objektů Průměr Směrodatná odchylka Korelace 

správná přihrávka (percentil) 38,36 17,50 0,79 

přesná přihrávka 2 (percentil) 60,73 18,19 0,80 
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Tabulka 10 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných rozpoznávání detailů 

(vlastní zpracování, 2020) 

kolin. – korelace není uvedena z důvodu kolinearity proměnných 

Tabulka 10 obsahuje průměrný výsledek a směrodatnou odchylku přesných přihrávek, 

což je jediná dílčí proměnná rozpoznávání detailů. Průměrně hráči dosáhli v přesných 

přihrávkách velmi nadprůměrných výsledků. Na druhou stranu byla skupina vzhledem 

k velikosti směrodatné odchylky v tomto směru spíše heterogenní. 

 

Tabulka 11 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných časově prostorového 

předvídání (vlastní zpracování, 2020) 

kolin. – korelace není uvedena z důvodu kolinearity proměnných 

V tabulce 11 jsou uvedeny výsledky správných přihrávek, což je jediná dílčí proměnná 

časově prostorového předvídání. Průměrně dosáhli hráči lehce nadprůměrných výsledků. 

Směrodatná odchylka v tomto případě naznačuje heterogenitu výzkumného souboru.  

 

Tabulka 12 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných periferního vidění 

(vlastní zpracování, 2020) 

kolin. – korelace není uvedena z důvodu kolinearity proměnných 

V tabulce 12 jsou uvedeny výsledky, kterých hráči dosáhli v pokrytí herního pole. Pokrytí 

herního pole je jedinou dílčí proměnnou periferního vidění. V průměru se jedná 

o nadprůměrný výsledek s malou směrodatnou odchylkou, která v tomto směru vypovídá 

o homogenitě hráčů a potvrzuje tak, že nadprůměrného výsledku dosáhli všichni hráči.  

  

Rozpoznávání detailů Průměr Směrodatná odchylka Korelace 

přesná přihrávka (percentil) 90,64 15,57 kolin. 

Časově prostorové předvídání Průměr Směrodatná odchylka Korelace 

správná přihrávka (percentil) 61,19 16,33 kolin. 

Periferní vidění Průměr Směrodatná odchylka Korelace 

pokrytí herního pole (percentil) 85,11 4,94 kolin. 
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5.3   Korelační analýza 

V předchozí kapitole již byly některé korelace analyzovány. Konkrétně korelace dílčích 

a jejich hlavních proměnných. Tato kapitola obsahuje zbylou korelační analýzu viz 

kapitola 4.5 Statistické vyhodnocení. V korelační analýze opět nebude hodnocena 

proměnná nezachycené přihrávky z důvodu nízkého počtu odpovědí na testování. 

Pro vyhodnocení korelací mezi hlavními proměnnými byla vytvořena korelační matice 

hlavních proměnných, která je uvedena v tabulce 13. 

 

Tabulka 13 - Korelace hlavních proměnných (vlastní zpracování, 2020) 

DOK – doba pro odehrání kotouče    bílá – korelace 0,00-0,39  

PO – prostorová orientace     žlutá – korelace 0,40-0,49  

VK – verbální komunikace    oranžová – korelace 0,50-0,59 

RD – rozpoznávání detailů    červená – korelace 0,60-0,69 

HVD – hledání volných drah    šedá – korelace stejných proměnných 

RČ – reakční čas       

ČPP – časově prostorové předvídání   statistická významnost: p0,01=0,164 

SVO – sledování více objektů 

SR – správné rozhodnutí 

PV – periferní vidění 

 

 
DOK PO VK RD HVD RČ ČPP SVO SR PV 

DOK 1 
         

PO 0,44 1 
        

VK -0,27 -0,13 1 
       

RD -0,06 0,08 0,00 1 
      

HVD 0,37 0,24 -0,08 0,09 1 
     

RČ 0,20 0,25 -0,01 -0,02 0,15 1 
    

ČPP 0,38 0,30 -0,17 0,17 0,53 0,24 1 
   

SVO 0,26 0,51 -0,08 0,29 0,37 0,21 0,44 1 
  

SR 0,08 0,01 0,00 0,09 0,60 0,06 0,22 0,25 1 
 

PV 0,37 0,25 -0,03 0,13 0,35 0,06 0,24 0,23 0,21 1 
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Při posuzování korelací mezi hlavními proměnnými byly hodnoceny jako středně silné 

korelace hodnoty od 0,40 do 0,59 a silné korelace jako hodnoty od 0,60. Tyto hodnoty 

jsou barevně zvýrazněny v tabulce 13. Nejsilnější vztah má správné rozhodnutí 

s hledáním volných drah. U těchto proměnných se silná korelace dala předvídat, protože 

dílčí proměnnou správného rozhodnutí je hokejová inteligence, která s hledáním volných 

drah úzce souvisí. Hledání volných drah koreluje také s časově prostorovým 

předvídáním. U těchto proměnných se jedná o středně silný vztah, který byl opět 

očekávaný, protože pokud hráč dokáže předvídat pohyb protihráčů a spoluhráčů, tak je 

pro něj jednodušší vyhledat volné dráhy.  Dále je vidět středně silná korelace mezi 

sledováním více objektů a prostorovou orientací. Jedná se o logický jev, jelikož 

prostorová orientace je vyjádřena schopností efektivní hry bez kotouče, k níž je zapotřebí 

sledování více objektů, například při uvolňování pro přihrávku musí hráč sledovat 

spoluhráče s kotoučem a protihráče. Sledování více objektů a časově prostorové 

předvídání středně silně korelují také mezi sebou. Pokud totiž hráč správně předvídá 

pohyb protihráčů a spoluhráčů, například aby mohl přihrát, musí zákonitě sledovat více 

objektů. Poslední středně silný vztah lze pozorovat mezi prostorovou orientací a dobou 

pro odehrání kotouče. To souvisí s rychlostí střelby, což je jedna z dílčích proměnných 

prostorové orientace. Na druhou stranu lze v tabulce 13 pozorovat také slabé korelace. 

Tyto korelace dosahovaly hodnot do 0,39. Nejvíce se hranici 0,40 přiblížily korelace 

hledání volných drah se sledováním více objektů, hledání volných drah s periferním 

viděním, doba pro odehrání kotouče s hledáním volných drah a doba pro odehrání 

kotouče s periferním viděním.  

Dále byly hodnoceny korelace dílčích proměnných s ostatními hlavními proměnnými 

a korelace mezi dílčími proměnnými, jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15. 

Jedná se pouze o hodnoty korelací, které dosahovaly středně silných a silných vztahů. 

Zároveň v těchto tabulkách nebudou uvedeny hodnoty, které jsou shodné s hodnotami 

korelací mezi hlavními proměnnými. K této shodě hodnot dochází v případě, že alespoň 

jedna korelovaná hlavní proměnná obsahuje jen jednu dílčí proměnnou, která ji přímo 

vyjadřuje. Pokud bude dílčí proměnná korelovat s jinou hlavní proměnnou a tato hodnota 

se bude shodovat s korelací dílčí proměnné s dílčí proměnnou této hlavní proměnné, bude 

v tabulkách uvedena tato hodnota pouze jednou jako korelace dílčí a jiné hlavní 

proměnné. 
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Tabulka 14 - korelace dílčích proměnných s ostatními hlavními proměnnými (vlastní 

zpracování, 2020) 

DOK – doba pro odehrání kotouče    tučné – hlavní proměnné 

PO – prostorová orientace     normální – dílčí proměnné 

ČPP – časově prostorové předvídání 

SVO – sledování více objektů    žlutá – korelace 0,40-0,49 

SR – správné rozhodnutí     červená – korelace 0,60-0,69 

DOK – doba pro odehrání kotouče    zelená – korelace 0,70-0,79 

RS – rychlé střely     modrá – korelace 0,80-0,89 

ÚP – úspěšnost přihrávky 

NŘ – nejlepší řešení     statistická významnost: p0,01=0,164 

VVD – využité volné dráhy 

PP2 – přesná přihrávka 2 

Dílčích proměnných, které korelovaly také s ostatními hlavními proměnnými, bylo 

celkem šest. Hodnoty těchto korelací jsou uvedeny v tabulce 14. Jak bylo uvedeno výše, 

tabulka obsahuje pouze středně silné nebo silné korelace. Ve většině případů se jedná 

právě o vztah středně silný. Nejsilnější vztah lze pozorovat mezi nejlepším řešením 

a správným rozhodnutím. Silně koreluje také úspěšnost přihrávky se sledováním více 

objektů a využité volné dráhy s časově prostorovým předvídáním. Poslední silný vztah je 

vidět mezi přesnou přihrávkou 2 a prostorovou orientací. Doba pro odehrání kotouče 

(dílčí proměnná) s prostorovou orientací korelují středně silně. Tato korelace jediná 

dosahuje záporné hodnoty a jedná se tedy o nepřímou úměrnost. Dalších středně silných 

vztahů dosahují rychlé střely s dobou pro odehrání kotouče (hlavní proměnná), úspěšnost 

přihrávky s časově prostorovým předvídáním a přesná přihrávka 2 s časově prostorovým 

předvídáním. Dále je možné sledovat, že dílčí proměnná využité volné dráhy koreluje 

středně silně se třemi ostatními hlavními proměnnými, jimiž jsou doba pro odehrání 

kotouče, prostorová orientace a sledování více objektů.  

  

 
DOK PO ČPP SVO SR 

DOK 
 

-0,45 
   

RS 0,43 
    

ÚP 
  

0,41 0,73 
 

NŘ 
    

0,87 

VVD 0,44  0,44 0,72 0,41 
 

PP2 
 

 0,62 0,41 
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Tabulka 15 - Korelace dílčích proměnných (vlastní zpracování, 2020) 

DOK – doba pro odehrání kotouče    žlutá – korelace 0,40-0,49 

RS – rychlé střely     fialová – korelace 0,90-0,99 

ÚP – úspěšnost přihrávky     šedá – korelace stejných proměnných 

VVD – využité volné dráhy 

PP2 – přesná přihrávka 2     statistická významnost: p0,01=0,164 

V tabulce 15 je uvedená malá korelační matice dílčích proměnných. Jedná se o hodnoty 

korelací pěti dílčích proměnných, protože tabulka obsahuje pouze hodnoty, které dosáhly 

středně silných nebo silných vztahů. Velmi silnou korelaci je možné pozorovat mezi 

přesnou přihrávkou 2 a úspěšností přihrávky. Zbylé korelace, které lze v tabulce sledovat, 

jsou středně silné. Přesná přihrávka 2 koreluje s využitými volnými dráhami. Rychlé 

střely a využité volné dráhy korelují téměř shodně s dobou pro odehrání kotouče. V obou 

případech se jedná o nepřímou úměrnost, protože tyto korelace dosahují záporných 

hodnot, což je logické vzhledem k tomu, že dílčí proměnná doba pro odehrání kotouče je 

vyjádřená v milisekundách. 

Jako poslední byla hodnocena kánonická korelace hokejově specifických dovedností 

s kognitivními funkcemi. Kánonická korelace byla vypočítána jak pro hlavní, tak pro dílčí 

proměnné. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 16. 

 

 

 

 

 

  DOK RS ÚP VVD PP2 

DOK 1 
    

RS -0,44 1 
   

ÚP 
  

1 
  

VVD -0,45 
  

1 
 

PP2 
  

0,91 0,42 1 
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Tabulka 16 - Kánonické korelace hokejově specifických dovedností s kognitivními 

funkcemi (vlastní zpracování, 2020) 

statistická významnost: p0,01=0,164    červená – korelace 0,60-0,69 

HP – hlavní proměnné     fialová – korelace 0,90-0,99 

DP – dílčí proměnné  

Hodnoty kánonické korelace mezi hokejově specifickými dovednostmi a kognitivními 

funkcemi lze pozorovat v tabulce 16. Je vidět, že dílčí proměnné korelovaly silněji než 

hlavní proměnné, ale v obou případech se jedná o silný vztah. To znamená, že tréninkem 

kognitivních funkcí lze zlepšit úroveň hokejově specifických dovedností, což je z 

hlediska tréninku v ledním hokeji velmi podstatné. 

  

Kánonická korelace  kognitivní funkce (HP) kognitivní funkce (DP) 

hokejově specifické dovednosti (HP) 0,683  

hokejově specifické dovednosti (DP)  0,940 
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6 DISKUSE 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití virtuální reality jako tréninkového 

prostředku ve sportovních hrách, konkrétně v ledním hokeji z hlediska specifického 

hokejového myšlení. Cílem práce je zjistit vztahy mezi proměnnými specifického 

hokejového myšlení, které tvoří vybrané hokejově specifické dovednosti a kognitivní 

funkce. 

Při hodnocení průměrných výsledků hlavních proměnných bylo možné pozorovat, 

nadprůměrnost výzkumného souboru ve všech hokejově specifických dovednostech, což 

vypovídá o jeho velmi dobré výkonnostní úrovni. Na druhou stranu u tří z pěti hlavních 

proměnných hokejově specifických dovedností ukázala směrodatná odchylka, že někteří 

hráči dosahovali i podprůměrných výsledků. Směrodatná odchylka verbální komunikace 

byla dokonce tak vysoká, že rozptyl výsledků se pohyboval od výrazně podprůměrných 

až po velmi nadprůměrné. Nadprůměrných výsledků dosáhli hráči v průměru také 

ve většině kognitivních funkcí. Jediný lehce podprůměrný výsledek bylo možné 

pozorovat u sledování více objektů. Nejvyšších průměrných výsledků dosáhli hráči 

v době pro odehrání kotouče (92,54 percentil) a v rozpoznávání detailů (91,11 percentil), 

u kterých se jedná o opravdu vysoké hodnoty. Zajímavé také je, že hodnoty směrodatných 

odchylek u hlavních proměnných, dosahovaly velkých rozdílů. Zvláště u hlavních 

proměnných hokejově specifických dovedností se vzhledem k podobné výkonnostní 

úrovni celého výzkumného souboru předpokládaly menší rozdíly.  

Hodnocení průměrných výsledků dílčích proměnných je zajímavé především u dílčích 

proměnných hledání volných drah a sledování více objektů. Hledání volných drah 

obsahuje tři hodnocené dílčí proměnné, a sice střely na bránu, nejlepší řešení a využité 

volné dráhy. Z výsledků je vidět, že v průměru byli hráči nadprůměrní ve střelách na 

bránu a využitých volných drahách, zatímco v nejlepším řešení byli podprůměrní. To 

znamená, že hráči dokázali přesně vystřelit na bránu, aniž by střela byla zblokována 

a využívat volné dráhy pro přihrávku, ale ne vždy se jednalo o nejlepší možné řešení dané 

situace. Sledování více objektů se skládá ze dvou dílčích proměnných, a to správné 

přihrávky (přihrávka adresovaná určenému hráči) a přesné přihrávky 2 (přihrávka 

umístěná na čepel hole). Lze pozorovat, že průměrný výsledek v přesné přihrávce 2 byl 

nadprůměrný ale ve správné přihrávce podprůměrný. Z toho vyplývá, že hráči dokázali 

přihrávat přesně na čepel hole, ale často přihrávali nesprávnému hráči. V obou případech 
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je vidět, že hráči mají potřebnou úroveň techniky, ale problém mají s volbou, nebo 

s nalezením řešení dané situace. To prokazuje důležitost specifického hokejového 

myšlení v herním výkonu hráče. Trenéři by se tak měli soustředit nejen na perfektní 

zvládnutí techniky, ale i na rozvoj specifického hokejového myšlení. 

Dílčí proměnné byly také hodnoceny z hlediska korelací s jejich hlavní proměnnou. 

Všechny dílčí proměnné, s výjimkou průměrného času mezi doteky s kotoučem 

a rozpoznávacího času se svou hlavní proměnnou korelovaly středně silně nebo silně.  

Další zajímavé korelace byly zjištěny mezi hlavními proměnnými. U pěti hodnot se 

jednalo o středně silný nebo silný vztah. Důležité jsou zejména středně silné vztahy 

hledání volných drah s časově prostorovým předvídáním a prostorové orientace 

se sledováním více objektů, jelikož se jedná o korelace hlavních proměnných, kde jedna 

patří mezi hokejově specifické dovednosti a druhá mezi kognitivní funkce. Právě díky 

těmto případům je možné konstatovat, že úroveň kognitivních funkcí ovlivňuje úroveň 

hokejově specifických dovedností. Hráči se tak rozvojem kognitivních funkcí mohou 

zlepšit v hokejově specifických dovednostech.  

Korelace byly také hodnoceny mezi dílčími proměnnými a ostatními hlavními 

proměnnými. Bylo zjištěno sedm středně silných korelací a čtyři silné. Podstatně 

korelovala dílčí proměnná využité volné dráhy, která dosáhla středně silné nebo silné 

korelace s dalšími čtyřmi hlavními proměnnými a jeví se tak jako zásadní proměnná 

specifického hokejového myšlení. Z těchto čtyř hlavních proměnných dvě patřily 

ke kognitivním funkcím a dvě k hokejově specifickým dovednostem. To opět podporuje 

myšlenku, že kognitivní funkce ovlivňují specifické dovednosti. Zda hráč využije volnou 

dráhu je tak podmíněno nejen technice přihrávky, ale také tomu, zda hráč volnou dráhu 

vidí.  

V hodnocení korelací mezi dílčími proměnnými je zajímavý především silný vztah přesné 

přihrávky 2 (přihrávka umístěná na čepel hole) s úspěšností přihrávky (počet přihrávek, 

pro které se hráč uvolní). V praxi to znamená, že hráč, který dokáže přesně přihrávat, se 

s velkou pravděpodobností dokáže také dobře uvolnit pro přihrávku. Při prvním pohledu 

na tabulku 15 může dojít k dojmu, že dílčí proměnné mezi sebou korelují středně silně 

nebo silně velmi málo. Proto je nutné si uvědomit, že byly použity pouze hodnoty 

korelací, které se neshodovaly s již uvedenými hodnotami. 
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Pro tuto práci jsou velice důležité kánonické korelace hokejově specifických dovedností 

s kognitivními funkcemi. Jak u hlavních, tak u dílčích proměnných byla kánonická 

korelace silná. Pro praxi to znamená, že u hráče, který má na dobré úrovni kognitivní 

funkce, se dá předpokládat dobrá úroveň hokejově specifických dovedností. Rozvoji 

kognitivních funkcí by se tak v tréninku ledního hokeje měl vyhradit prostor, a to už 

v mládežnických kategoriích.  

Tóth a kol (2010b) řadí specifické hokejové myšlení mezi taktické dovednosti. 

Z výsledků této práce ovšem vyplývá, že specifické hokejové myšlení souvisí také 

s technickou vybaveností hráče, což se shoduje s Juurikkalou (2012), který sice řadí 

specifické hokejové myšlení také mezi taktické dovednosti, ale uvádí, že hráč musí 

disponovat takovou úrovní dovedností, aby mohl rozhodnutí provést. 

Na základě výsledků práce lze tvrdit, že je možné pro specifický trénink v ledním hokeji 

využívat virtuální realitu jako tréninkový prostředek, a to zejména pro měření 

specifického hokejového myšlení. To by mohlo znamenat průlom ve výběru hráčů. 

Zejména na nejvyšší úrovni, kde je technická vybavenost hráčů přibližně stejná 

a problémem není provést řešení dané situace, ale zda hráče toto řešení napadne, nebo je 

schopný ho vidět. Otázkou by ovšem zůstalo, v jakých případech hráč řešení neprovede, 

protože se obává chyby a v jakých případech ho řešení vůbec nenapadne.  

U hráčů i trenérů ledního hokeje je často zastáván názor, že specifické hokejové myšlení 

se dá rozvinout pouze počtem odehraných utkání. Pokud by se dalo specifické hokejové 

myšlení zlepšit prostřednictvím tréninku ve virtuální realitě, znamenalo by to zásadní 

změnu. Virtuální realita jako tréninkový prostředek by pak zastávala plnohodnotnou roli 

v tréninkovém procesu hokejistů.  
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá problematikou využití virtuální reality jako tréninkového 

prostředku ve sportovních hrách, konkrétně v ledním hokeji. V tréninku ledního hokeje 

má virtuální realita velký potenciál. Možnosti jejího využití jako tréninkového prostředku 

jsou zejména v oblasti specifického hokejového myšlení.  

První vědeckou otázkou bakalářské práce bylo, zda lze použít virtuální realitu 

k operacionalizaci proměnných, které určují specifické hokejové myšlení. Na základě 

výsledků je zřejmé, že proměnné, které určují specifické hokejové myšlení, byly 

ve virtuální realitě operacionalizovány, a to jako hlavní proměnné, které tvoří vybrané 

hokejově specifické dovednosti a kognitivní funkce a jejich dílčí proměnné.  

Druhou vědeckou otázkou bylo, zda mezi těmito proměnnými existují příčinné vztahy. 

Z výsledků, je patrné, že napříč všemi úrovněmi proměnných byly objeveny středně silné 

a silné vztahy. Mezi nejsilnější patřily vztahy nejlepšího řešení se správným rozhodnutím 

a přesná přihrávka 2 s úspěšností přihrávky. Silná byla také kánonická korelace hokejově 

specifických dovedností s kognitivními funkcemi, a to v případě hlavních i dílčích 

proměnných.  

Na základě toho se považuje cíl práce za splněný.  

  



49 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Fyzické zdroje 

ALHADAD, A., S., ABOOD, G., O. Application of Virtual Reality Technology in Sport 

Skill. International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR), 2018, 

roč. 2, č. 12, s. 31-40. 

AUKSTAKALNIS, S., BLATNER, D. Reálně o virtuální realitě: umění a věda virtuální 

reality. Brno: Jota, 1994. ISBN 80-85617-41-2. 

BELMONTE, V. Skill Progressions For Player And Coach Development. USA Hockey, 

1997. ISBN 1-890617-01-6. 

BLATNÝ, M., (ed.). Psychologie celoživotního vývoje. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. 

ISBN 978-80-246-3462-3. 

BOMPA, T. O. Total training for young champions. Champaign: Human Kinetics, 2000. 

ISBN 0-7360-0212-x. 

BUKAČ, L. Trénink herní přirozenosti: kouzlo hráčského naturelu. Praha: Grada 

Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5054-5. 

BUKAČ, L., DOVALIL, J. Lední hokej: trénink herní dokonalosti. Praha: Olympia, 

1990. ISBN 80-7033-024-4. 

JANSA, P. a kol. Pedagogika sportu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-

3986-4. 

JUURIKKALA, M. Teaching Game Sense in Ice-Hockey Junior Organization. Helsinki, 

2012. 24+45 s. Bakalářská práce na HAAGA-HELIA University of Applied Sciences. 

Vedoucí bakalářské práce Kari Savolainen a Jukka Tiikkaja. 

KODYM, O. VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍ REALITY PRO ŘÍZENÍ HLUBINNÉHO DOLU. 

In Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Řada 

hornicko-geologická Volume XLIX (2003), No.2. Ostrava: VŠB-TU, 2003, s. 23-34. ISSN 

0474-8476. 

KOMPAS, D. Prostorový zvuk pro potřeby virtuální reality v audiovizuálních dílech. 

Zlín, 2018. 75 s. Diplomová práce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 

multimediálních komunikací. Vedoucí diplomové práce Ján Grečnár. 



50 

 

KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 

80-247-1636-4. 

KULPA, R. a kol. Virtual Reality & Sport. In COLLOUD, F. a kol. (ed.). Applied 

Program - Virtual Reality & Sport. 33rd International Conference on Biomechanics in 

Sports konané 29. června-3. července 2015 v Poitiers, Francie. Ed. F. Colloud a kol. 

Rennes: University Rennes2, 2015, s. 1411-1414.  

NEUMANN, L., D. a kol. A systematic review of the application of interactive virtual 

reality to sport. Springer, 2017, s. 183-129. 

ORŠULÁK, T., PACINA, J. 3D modelování a virtuální realita. 1. vyd. Ústí nad Labem: 

Tomáš Mikulenka, 2012. ISBN 978-80-904927-4-5. 

PAVLIŠ, Z. a kol. Příručka pro trenéry ledního hokeje II. část Přípravka - 4.-5. třída 

Příprava na ledě. 1. vyd. Český svaz ledního hokeje, 2000. ISBN 80-238-5831-9.  

PAVLIŠ, Z. a kol. Příručka pro trenéry ledního hokeje III. část Žákovské kategorie 6. – 

9. tříd Příprava na ledě. 1. vyd. Český svaz ledního hokeje, 2002. ISBN 80-238-8645-2. 

PERIČ, T. a kol. Sportovní příprava dětí. Nové aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. ISBN 978-80-247-4218-2. 

RHEINGOLD, H. Virtual reality:[the revolutionary technology of computer-generated 

artificial worlds and how it promises to transform society]. New York: Simon & 

Schuster, 1992. ISBN 0-671-77897-8.  

SUTHERLAND, I., E. The ultimate display. Proceedings of IFIP Congress, 1965,  

s. 506-508. In PACKER, R., JORDAN, K. (ed.). Multimedia: From Wagner to virtual 

reality. WW Norton & Company, 2002.  

TIIKKAJA, J. a kol. Manuál pre rozvoj hráčov 21. storočia na klubovej úrovni. SZĹH, 

rok vydání neuveden. 

TÓTH, I. a kol. Ĺadový hokej. 1. vyd. Bratislava: TO-MI Ice Hockey Agency, SZĹH 

a FTVŠ UK, 2010b. ISBN 978-80-970545-0-2. 

TÓTH, I. a kol. Tréner ĺadového hokeja. Vysokoškolská učebnica pre trénerov 

špecializácie v ĺadovom hokeji. 1. vyd. Bratislava: TO-MI Ice Hockey Agency, SZĹH 

a FTVŠ UK, 2010a. ISBN 978-80-970545-1-9. 

 



51 

 

Online zdroje 

5 oblastí, které rychle změní virtuální realita. sciencemag.cz [online]. 2016, [cit. 2020-

02-06]. Dostupné z: https://sciencemag.cz/5-oblasti-ktere-rychle-zmeni-virtualni-

realita/. 

APPLEBEE, S., DERUETTE, A. Getting Started With VR Interface Design. 

smashingmagazine.com [online]. 2017, [cit. 2020-02-05]. Dostupné z: 

https://www.smashingmagazine.com/2017/02/getting-started-with-vr-interface-design/. 

Český svaz ledního hokeje: Výchovný proces malého hokejisty. ceskyhokej.cz [online]. 

[cit. 2020-02-09]. Dostupné z: https://www.ceskyhokej.cz/data/redactor/2248-

vychovny_proces_cslh_dl_web.pdf.  

Dětství. cs.wikipedia.org [online]. 2020, [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btstv%C3%AD. 

Interaktivita. cs.wikipedia.org [online]. 2019, [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Interaktivita. 

JANOŠKOVÁ, H. a kol. Motorika a pohybové aktivity v jednotlivých životních fázích. 

is.muni.cz [online]. 2018, [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js18/pohybove_aktivity/web/pages/01-02-

motorika.html. 

KYSILKA, M. Ovládání robotů prostřednictvím virtuální reality. Šance pro hráče 

videoher? 6dhub.cz [online]. 2017, [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: 

https://www.6dhub.cz/technologie/4515id/ovladani-robotu-prostrednictvim-virtualni-

reality-sance-pro-hrace-videoher/. 

Puberta. cs.wikipedia.org [online]. 2019, [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Puberta#Psychick%C3%A9_zm%C4%9Bny_v_pubert%C

4%9B. 

SOMOL, M. Virtuální realita – technologie, která změní způsob zábavy, učení i 

komunikace. technickytydenik.cz [online]. 2016, [cit. 2020-02-06]. Dostupné z: 

https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/virtualni-realita-technologie-ktera-

zmeni-zpusob-zabavy-uceni-i-komunikace_37846.html. 

https://sciencemag.cz/5-oblasti-ktere-rychle-zmeni-virtualni-realita/
https://sciencemag.cz/5-oblasti-ktere-rychle-zmeni-virtualni-realita/
https://www.smashingmagazine.com/2017/02/getting-started-with-vr-interface-design/
https://www.ceskyhokej.cz/data/redactor/2248-vychovny_proces_cslh_dl_web.pdf
https://www.ceskyhokej.cz/data/redactor/2248-vychovny_proces_cslh_dl_web.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interaktivita
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js18/pohybove_aktivity/web/pages/01-02-motorika.html
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js18/pohybove_aktivity/web/pages/01-02-motorika.html
https://www.6dhub.cz/technologie/4515id/ovladani-robotu-prostrednictvim-virtualni-reality-sance-pro-hrace-videoher/
https://www.6dhub.cz/technologie/4515id/ovladani-robotu-prostrednictvim-virtualni-reality-sance-pro-hrace-videoher/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Puberta#Psychick%C3%A9_zm%C4%9Bny_v_pubert%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Puberta#Psychick%C3%A9_zm%C4%9Bny_v_pubert%C4%9B
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/virtualni-realita-technologie-ktera-zmeni-zpusob-zabavy-uceni-i-komunikace_37846.html
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/virtualni-realita-technologie-ktera-zmeni-zpusob-zabavy-uceni-i-komunikace_37846.html


52 

 

Starší školní věk (puberta). sancedetem.cz [online]. 2014, [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: 

https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/vyvoj-

ditete-a-jeho-potreby/starsi-skolni-vek-puberta.shtml. 

ŠKROB, P. Vznik, rozvoj a perspektivy virtuální reality [online]. c2000, [cit. 2020-02-

06]. Dostupné z: https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2000/skrob.html. 

TICHÁNEK, B. Jak funguje virtuální realita. hledani.gnosis.cz [online]. 2017, 

[cit. 2020-02-07]. Dostupné z: https://hledani.gnosis.cz/jak-funguje-virtualni-realita/. 

USA HOCKEY: TEACHING, American Development Model. Usahockey.com 

[online]. [cit. 2020-02-09]. Dostupné z: 

https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/0138/6296/CEP_Teaching_ADM.pdf

#_ga=2.46835940.232130091.1581267661-699043017.1579800543. 

Virtuální realita - od počátku po současnost. medium.com [online]. 2019, [cit. 2020-02-

06]. Dostupné z: https://medium.com/edtech-kisk/virtu%C3%A1ln%C3%AD-realita-

od-po%C4%8D%C3%A1tku-po-sou%C4%8Dasnost-5d3c31d2fd92. 

Virtuální realita jako fenomén doby. kvalitní-internet.cz [online]. 2018, [cit. 2020-02-

07]. Dostupné z: https://www.kvalitni-internet.cz/virtualni-realita-jako-fenomen-doby. 

Virtuální realita našla využití i ve studiu medicíny. systemonline.cz [online]. 2017, 

[cit. 2020-02-07]. Dostupné z: https://www.systemonline.cz/it-pro-verejny-sektor-a-

zdravotnictvi/virtualni-realita-nasla-vyuziti-i-ve-studiu-mediciny.htm. 

Virtuální realita. wikisofia.cz [online]. 2013, [cit. 2020-02-06]. Dostupné z: 

https://wikisofia.cz/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_realita. 

VOJTA, Z. Metodika sportovní přípravy v jednotlivých věkových kategoriích [online]. 

[cit. 2020-02-09]. Dostupné z: https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/metodika-

sportovni-pripravy-v-jednotlivych-vekovych-kategorii.pdf. 

 

  

https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/vyvoj-ditete-a-jeho-potreby/starsi-skolni-vek-puberta.shtml
https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/vyvoj-ditete-a-jeho-potreby/starsi-skolni-vek-puberta.shtml
https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2000/skrob.html
https://hledani.gnosis.cz/jak-funguje-virtualni-realita/
https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/0138/6296/CEP_Teaching_ADM.pdf#_ga=2.46835940.232130091.1581267661-699043017.1579800543
https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/0138/6296/CEP_Teaching_ADM.pdf#_ga=2.46835940.232130091.1581267661-699043017.1579800543
https://medium.com/edtech-kisk/virtu%C3%A1ln%C3%AD-realita-od-po%C4%8D%C3%A1tku-po-sou%C4%8Dasnost-5d3c31d2fd92
https://medium.com/edtech-kisk/virtu%C3%A1ln%C3%AD-realita-od-po%C4%8D%C3%A1tku-po-sou%C4%8Dasnost-5d3c31d2fd92
https://www.kvalitni-internet.cz/virtualni-realita-jako-fenomen-doby
https://www.systemonline.cz/it-pro-verejny-sektor-a-zdravotnictvi/virtualni-realita-nasla-vyuziti-i-ve-studiu-mediciny.htm
https://www.systemonline.cz/it-pro-verejny-sektor-a-zdravotnictvi/virtualni-realita-nasla-vyuziti-i-ve-studiu-mediciny.htm
https://wikisofia.cz/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_realita
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/metodika-sportovni-pripravy-v-jednotlivych-vekovych-kategorii.pdf
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/metodika-sportovni-pripravy-v-jednotlivych-vekovych-kategorii.pdf


53 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 - Deskriptivní statistika hokejově specifických dovedností (vlastní 

zpracování, 2020).................................................................................................... 33 

Tabulka 2 - Deskriptivní statistika kognitivních funkcí (vlastní zpracování, 2020) ...... 34 

Tabulka 3 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných doby pro odehrání 

kotouče (vlastní zpracování, 2020) ......................................................................... 35 

Tabulka 4 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných prostorové orientace 

(vlastní zpracování, 2020)....................................................................................... 36 

Tabulka 5 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných hledání volných drah 

(vlastní zpracování, 2020)....................................................................................... 36 

Tabulka 6 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných verbální komunikace 

(vlastní zpracování, 2020)....................................................................................... 37 

Tabulka 7 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných správného rozhodnutí 

(vlastní zpracování, 2020)....................................................................................... 37 

Tabulka 8 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných rozpoznávacího času 

(vlastní zpracování, 2020)....................................................................................... 38 

Tabulka 9 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných sledování více 

objektů (vlastní zpracování, 2020).......................................................................... 38 

Tabulka 10 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných rozpoznávání detailů 

(vlastní zpracování, 2020)....................................................................................... 39 

Tabulka 11 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných časově prostorového 

předvídání (vlastní zpracování, 2020) .................................................................... 39 

Tabulka 12 - Deskriptivní statistika a korelace dílčích proměnných periferního vidění 

(vlastní zpracování, 2020)....................................................................................... 39 

Tabulka 13 - Korelace hlavních proměnných (vlastní zpracování, 2020) ...................... 40 

Tabulka 14 - korelace dílčích proměnných s ostatními hlavními proměnnými (vlastní 

zpracování, 2020).................................................................................................... 42 

Tabulka 15 - Korelace dílčích proměnných (vlastní zpracování, 2020) ......................... 43 



54 

 

Tabulka 16 - Kánonické korelace hokejově specifických dovedností s kognitivními 

funkcemi (vlastní zpracování, 2020) ...................................................................... 44 

 

  



55 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 - Korelační matice všech proměnných (vlastní zpracování, 2020) .................... I 

Příloha 2 - Kánonická korelace hokejově specifických dovedností s kognitivními 

funkcemi (hlavní proměnné) (vlastní zpracování, 2020) ........................................ III 

Příloha 3 - Kánonická korelace hokejově specifických dovedností s kognitivními 

funkcemi (dílčí proměnné) (vlastní zpracování, 2020) ........................................... IV 

Příloha 4 - Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS ................................................. V 

Příloha 5 - Informovaný souhlas .................................................................................... VII 

Příloha 6 - Potvrzení o poskytnutí dat ............................................................................ IX 

 

 

file:///C:/Users/Šarunka/Desktop/Bc.%20práce/Bakalářská%20práce.docx%23_Toc40206467


I 

 

PŘÍLOHY 

 

  

D
O

K
D

O
K

PO
R

S
Ú

P
V

K
SŽP

R
D

PP
H

V
D

SB
N

Ř
N

P
V

V
D

R
Č

PČ
D

K
R

Č
PČ

P
Č

PP
SP

SV
O

SP
PP2

SR
H

I
PV

PH
P

D
O

K
1,00

D
O

K
-1,00

1,00

PO
0,44

-0,45
1,00

R
S

0,43
-0,44

0,81
1,00

Ú
P

0,19
-0,20

0,63
0,05

1,00

V
K

-0,27
0,27

-0,13
-0,20

0,04
1,00

SŽP
-0,20

0,20
-0,08

-0,16
0,08

1,00
1,00

R
D

-0,06
0,06

0,08
-0,01

0,13
0,00

-0,01
1,00

PP
0,01

-0,01
0,10

0,01
0,16

0,04
0,02

1,00
1,00

H
V

D
0,37

-0,37
0,24

0,11
0,29

-0,08
0,00

0,09
0,05

1,00

SB
0,23

-0,23
0,26

0,28
0,07

-0,05
-0,04

0,04
0,00

0,50
1,00

N
Ř

0,06
-0,05

-0,05
-0,14

0,10
0,01

0,06
0,05

0,02
0,70

-0,01
1,00

N
P

1,00

V
V

D
0,44

-0,45
0,44

0,30
0,38

-0,21
-0,11

0,07
0,07

0,67
0,18

0,19
1,00

R
Č

0,20
-0,20

0,25
0,15

0,24
-0,01

0,01
-0,02

0,01
0,15

0,01
0,08

0,20
1,00

PČ
D

K
-0,10

0,10
-0,15

-0,15
-0,06

-0,13
-0,13

0,03
0,02

-0,03
-0,22

0,03
0,13

-0,21
1,00

R
Č

-0,26
0,26

-0,15
-0,07

-0,16
0,09

0,09
-0,04

-0,13
-0,15

0,01
-0,13

-0,20
-0,31

-0,06
1,00

PČ
P

-0,13
0,13

-0,19
-0,11

-0,20
0,01

-0,01
0,03

0,04
-0,11

0,05
-0,05

-0,20
-0,94

0,03
0,05

1,00

Č
PP

0,38
-0,39

0,30
0,09

0,41
-0,17

-0,09
0,17

0,17
0,53

0,09
0,19

0,72
0,24

0,15
-0,12

-0,26
1,00

SP
0,38

-0,39
0,30

0,09
0,41

-0,17
-0,09

0,17
0,17

0,53
0,09

0,19
0,72

0,24
0,15

-0,12
-0,26

1,00
1,00

SV
O

0,26
-0,26

0,51
0,13

0,73
-0,08

0,02
0,29

0,31
0,37

0,15
0,23

0,41
0,21

0,00
-0,22

-0,17
0,44

0,44
1,00

SP
0,19

-0,18
0,21

0,08
0,26

-0,08
0,00

0,33
0,36

0,26
0,07

0,20
0,28

0,09
0,10

-0,14
-0,07

0,34
0,34

0,79
1,00

PP2
0,28

-0,29
0,62

0,10
0,91

-0,06
0,03

0,13
0,15

0,37
0,13

0,17
0,42

0,26
-0,07

-0,21
-0,21

0,41
0,41

0,80
0,29

1,00

SR
0,08

-0,07
0,01

-0,10
0,14

0,00
0,02

0,09
0,08

0,60
-0,01

0,87
0,21

0,06
0,09

-0,22
-0,02

0,22
0,22

0,25
0,22

0,18
1,00

H
I

0,05
-0,04

-0,03
-0,11

0,10
0,00

0,05
0,06

0,05
0,63

0,03
0,87

0,23
0,03

0,08
-0,18

0,01
0,19

0,19
0,27

0,22
0,21

1,00
1,00

PV
0,37

-0,37
0,25

0,19
0,19

-0,03
0,04

0,13
0,10

0,34
0,24

0,20
0,24

0,06
-0,08

-0,09
-0,02

0,24
0,24

0,23
0,22

0,19
0,21

0,21
1,00

PH
P

0,37
-0,37

0,25
0,19

0,19
-0,03

0,04
0,13

0,10
0,34

0,24
0,20

0,24
0,06

-0,08
-0,09

-0,02
0,24

0,24
0,23

0,22
0,19

0,21
0,21

1,00
1,00

Příloha 1 - Korelační matice všech proměnných (vlastní zpracování, 2020) 



II 

 

Legenda k příloze 1: 

DOK – doba pro odehrání kotouče, DOK– doba pro odehrání kotouče, PO – prostorová orientace, 

RS – rychlé střely, ÚP – úspěšnost přihrávky, VK – verbální komunikace, SŽP – správná žádost 

o přihrávku, RD – rozpoznávání detailů, PP – přesná přihrávka, HVD – hledání volných drah, SB – střely 

na bránu, NŘ – nejlepší řešení, NP – nezachycené přihrávky, VVD – využité volné dráhy, 

RČ – rozpoznávací čas, PČDK – průměrný čas mezi doteky s kotoučem, RČ – rozpoznávací čas, 

PČP – průměrný čas na přihrávku, ČPP – časově prostorové předvídání, SP – správná přihrávka, 

SVO – sledování více objektů, PP2 – přesná přihrávka 2, SR – správné rozhodnutí, HI – hokejová 

inteligence, PV – periferní vidění, PHP – pokrytí herního pole 
 

tučné – hlavní proměnné     bílá – korelace 0,00-0,39 

normální – dílčí proměnné    žlutá – korelace 0,40-0,49 

statistická významnost: p0,01=0,164    oranžová – korelace 0,50-0,59 

       červená – korelace 0,60-0,69 

       zelená – korelace 0,70-0,79 

       modrá – korelace 0,80-0,89 

       fialová – korelace 0,90-0,99 

       šedá – korelace stejných proměnných 
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Příloha 2 - Kánonická korelace hokejově specifických dovedností s kognitivními funkcemi 

(hlavní proměnné) (vlastní zpracování, 2020) 
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Příloha 3 - Kánonická korelace hokejově specifických dovedností s kognitivními funkcemi 

(dílčí proměnné) (vlastní zpracování, 2020) 
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Příloha 4 - Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 
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Příloha 5 - Informovaný souhlas 
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Příloha 6 - Potvrzení o poskytnutí dat 

 


