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Podpis:

Abstrakt

Název práce:
Využití času v tréninkové jednotce 3. tříd

Cíle práce:
Zjistit jaké je využití času v tréninku 3. tříd u českých klubů a porovnat je se teoretickými
poznatky, které doporučují ČSLH a USA hockey.

Metoda:
Data jsme získali pomocí metody nepřímého pozorování. Během našich návštěv vybraných
klubů jsme pořídili videozáznam, který nám sloužil jako zdroj informací a dat pro tuto práci.
Do zkoumaného souboru byly vybrány 4 kluby v ČR. Data z videozáznamu jsme zpracovali
do tabulek, vytvořili grafy a výsledky porovnali.

Výsledky:
Ve všech čtyřech zkoumaných klubech jsou hráči aktivně zapojeny do tréninku přes 25 %
tréninkového času. Mountfield Hradec Králové a BK Mladá Boleslav zapojila své hráče do
tréninkové jednotky ve více než 50 % času z tréninku. Ztrátový čas byl u klubu HC Stadion
Vrchlabí analyzován na 12,1 % tréninkové doby, u Mountfield Hradec Králové je to 12,8 %
času a u klubů Bílí Tygři Liberec a BK Mladá Boleslav je to dokonce přes 25 % času
z tréninkové jednotky. Bruslení a herní činnosti jednotlivce trénují s výjimkou Mladé
Boleslavi ve všech zkoumaných klubech přes 60 % tréninkové doby. Tři zkoumané kluby
provádí hru na malém prostoru ve více než 30 % tréninkového času. Pouze klub HC Stadion
Vrchlabí se této činnosti věnuje pouze v 17,5 % času.

Klíčová slova:
Lední hokej, čas, tréninková jednotka, 3. třída
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Abstract

Title:
Use of time in training the 3th grade

Objectives of work:
To find out use of time in training the 3th grade of czech teams and compare them with
theoretical knowledge, which recommend ČSLH and USA hockey.

Methods:
Data were collected using the method of indirect observation. During our visits to selected
clubs we made the video, which served us as a source of information and data for this work.
Tested object represents 4 clubs in the Czech republic. The data from the video were
processed into the charts, graphs created and the results compared.

Results:
In all four tested clubs players are actively in training unit over 25 % of the training time.
Mountfield Hradec Králové and BK Mladá Boleslav join his players in training unit more
than 50 % time of training. HC Stadion Vrchlabí waste time 12,1 % of training time,
Mountfield Hradec Králové 12,8 %, Bílí Tygři Liberec a BK Mladá Boleslav over 25 % time
of training. Skating and individual skills train in all tested clubs with the exception of Mladá
Boleslav over 60 % training time. Three clubs applies small- area games over 30 % time of
training. Only club HC Stadion Vrchlabí used these games in 17,5 % training time.

Keywords:
Ice hockey, time, training unit, 3th grade
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1 Úvod
Lední hokej byl vždy nedílnou součástí mého života, přesto, že se mu již nevěnuji na
vrcholové úrovni jako hráč, chtěl bych pomoci k rozvoji mladých talentů jako trenér. Jelikož
působím již šestým rokem v pozici trenéra především u malých dětí, proto jsem zvolil téma
této práce týkající se jedné z nejmenších kategorií, konkrétně 3. třídy. U nejmenších dětí je
důležité dbát na to, aby si vytvořili kladný vztah ke sportu jako takovému, proto se dnes
hodně mluví o tom, že by si děti měli v hokejových začátcích především hrát a hlavní je, aby
je to bavilo. Tato doporučení jsou podporována ČSLH a všemi renomovanými trenéry u nás,
avšak podle mého názoru většina trenérů se těmito doporučeními neřídí a děti již od malinka
drilují. Aby byla tréninková jednotka pro děti zábavná a bavila je, musí být trénink kvalitně
připravený, organizačně dobře zvládnutý a děti by neměly mít během tréninku velké prostoje.
Všichni totiž víme, že děti zlobí a dělají hlouposti pouze tehdy, když jim k tomu poskytneme
čas a prostor. V této práci tedy budeme sledovat v jednotlivých klubech, které navštívíme, jak
využívají trenéři v tréninku čas u kategorie 3. třídy. Na základě videozáznamu, který
pořídíme, budeme porovnávat čas, kdy děti trénují, to znamená, že jsou aktivně zapojeni
v daném cvičení, dále kolik času mají k dispozici na odpočinek a také kolik času trenéři ztratí
v jedné tréninkové jednotce vysvětlováním, přesuny mezi stanovišti, apod. Dalším aspektem,
který budeme analyzovat a rozebírat, bude čas věnovaný bruslení, které by mělo tvořit jednu
ze základních náplní obsahu tréninkové jednotky této kategorie. Kolik času se věnuje ve 3.
třídě hře na malém prostoru bude dalším ukazatelem, o který se budeme v této práci zajímat.
Po letošním Světovém poháru se začalo velmi intenzivně diskutovat o tom, že nemáme v ČR
rozdílové a tvořivé hráče, proto v důležitých zápasech nestačíme na špičkové týmy,
především se mluví o Kanadě. Odborníci vidí problém v tom, že děláme z hráčů stroje, pouze
je drilujeme a nedáváme jim prostor ke tvořivosti, spolupráci, bez možnosti výběru řešení
dané situace. Proto si myslím, že právě hra a herní cvičení by měly tvořit z velké části náplň
tréninkových jednotek, a to nejenom u nejmenších dětí. Abychom mohli zpracovat tuto práci,
museli jsme navštívit celkem čtyři české hokejové kluby: Bílí Tygři Liberec, BK Mladá
Boleslav, Mountfield Hradec Králové a HC Stadion Vrchlabí. Zajímavé určitě bude srovnání
tří špičkových extraligových klubů s malým klubem ve Vrchlabí, kde působím jako trenér
mládeže.

9

2 Teoretická východiska

2.1 Věkové a vývojové zákonitosti

Období, které nás v této práci bude zajímat, se označuje ve všech literaturách jako mladší
školní věk. Většina autorů uvádí, že toto věkové období začíná zhruba v 6- ti letech a končí
okolo 11. roku života dítěte. Podle Pavliše a kol. (1995) spadá právě počátek systematického a
soustavného tréninku do tohoto období. Je důležité přistupovat k tréninku dětí rozdílně oproti
dospělým právě z hlediska věkových a vývojových zákonitostí, ale k tomu se podrobněji
vyjádříme v jedné z dalších kapitol. V tomto období dochází u dítěte nejenom k biologickým
vývojovým změnám, ale také k výrazným psycho- sociálním změnám, s čímž velmi souvisí,
že toto období je zahájeno nástupem do 1. třídy základní školy.
Jak uvádí Bompa a Haff (2009) děti ve věku od šesti do deseti let zahajují teprve svůj vývoj a
měli bychom proto zařazovat do procesu aktivity s nízkou intenzitou. Perič a kol. (2008) dále
tento věk rozdělují na dětství a prepubescenci. Hájek (2001) popisuje, že vývoj motoriky
prepubescentů je zcela závislý na funkci nervové soustavy, také na růstu kostí a svalů. Dále
také uvádí, že děti mají v tomto věku velmi rádi hry, které velmi pozitivně ovlivňují jejich
vývoj.
2.1.1 Mladší školní věk

Z hlediska tělesného vývoje je toto období charakteristické stejnoměrným a klidným
vývojem, dochází k růstu pohybové výkonnosti, děti však mají v tomto věkovém období
malou výkonnost svalstva a nevyvinutou kostru. Vnitřní orgány se jim plynule a průběžně
zvětšují (Dovalil, 2009). Čelikovský (1977) s tímto názorem v podstatě souhlasí a uvádí, že ve
věku od šesti do jedenácti let kostra není zdaleka vyvinutá a zakřivení páteře nemá trvalý
charakter. Opačný názor má Havlíčková a Linc (1989), kteří mluví již o trvalém zakřivení
páteře v tomto věku. Perič (2008) tvrdí, že vývoj mozku byl v podstatě ukončen již před
zahájením mladšího školního věku, ale mozkové kůra stále dozrává, a proto nastává ideální
doba pro vznik nových podmíněných reflexů. Děti v tomto věku projevují zájem v podstatě o
všechny přirozené pohybové aktivity, ke všem aktivitám přistupují velmi spontánně a
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s motivací většinou není žádný problém. V tomto věkovém období se zaměřujeme na rozvoj
především rychlostních a koordinačních schopností (Pavliš, 2010).
Psychický vývoj dítěte v mladším školním věku je charakterizován podle Dovalila (2009)
jako věk realistického nazírání, které se opírá o konkrétní předměty a jevy. Perič (2008)
uvádí, že v tomto věkovém období získává dítě mnoho nových vědomostí, také se rozvíjí
paměť a představivost. Obdobně o tom píše i Pavliš (2010), který k tomu přidává, že děti
nemají ustálené vlastnosti osobnosti, což se projevuje tím, že velmi rychle střídají fázi smutku
a radosti. Dovalil (2009) a Perič (2008) shodně uvádějí, že je v tomto období slabě vyvinutá
vůle a dítěti chybí schopnost se soustředit po delší dobu. Podle Periče (2002) se dokážou
soustředit asi 4 až 5 minut. Trochu jiné hodnoty uvádí Malá a Klementa (1985), kteří se
zmiňují o schopnosti soustředit se 10 až 12 minut.
Pohybový vývoj u dítěte, které se nachází v mladším školním věku, je charakteristický tzv.
pohybovým neklidem, někdy hovoříme o nadbytečných pohybech. Jejich pohyby jsou
bezděčné, spontánní a mají zájem o přirozené aktivity, které napodobují od dospělých.
V druhé půlce tohoto věkového období přichází ideální doba pro rozvoj koordinačních,
případně rychlostních schopností a osvojování pohybových dovedností. Toto období označují
Dovalil (2009), Hájek (2001), Perič (2002) a další autoři jako zlatý věk motoriky. Dovalil
(2009) uvádí, že bychom měli zařazovat do přípravy nejrůznější pohybové hry, dále bychom
se měli věnovat technice jednotlivých pohybových činností u daného sportu, neměli bychom
se však soustředit na rozvoj vytrvalostních a silových schopností.
Významnou změnou z hlediska sociálního vývoje jedince, je nástup do školy. Dítě již není
středem pozornosti svých rodičů, ale stává se jedním z mnoha. Ve školní třídě se začleňuje do
kolektivu, vytváří vztahy s ostatními vrstevníky a stává se podřízeným paní učitelky, která má
k němu neutrální citový vztah. Podle Dovalila (2009) i Periče (2008) po období vstupu do
školy, následují období kritičnosti, kdy dítě negativně hodnotí skutečnosti, klesá u něho
autorita dospělých a tím pádem nachází vzor ve svých vrstevnících. Důležité je, abychom u
dětí v tomto věku podporovali pozitivní vztah ke sportu. Pavliš a kol. (1995) ještě uvádějí, že
bychom měli probudit v dítěti lásku k danému sportu, ale také určitou povinnost a
zodpovědnost k tréninku. V tom sehrává hlavní roli trenér, který by měl jít především
příkladem svým svěřencům. Bukač (2014) totiž upozorňuje, že neférové jednání trenérů bývá
velmi často odhaleno, což může mít za následek ztrátu motivace, případně dokonce zanechání
aktivity.
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2.1.2 Senzitivní období

Podstatným znakem senzitivní fáze je, že dochází k intenzivním morfologickým i funkčním
změnám, které zvyšují adaptační možnosti organismu (Štilec, 1989). Perič (2008) tvrdí, že
existuje optimální věk pro rozvoj pohybových schopností a dovedností, děti totiž v daném
období nejvíce rozvíjejí dané schopnosti. Dále také uvádí, že bychom měli senzitivní období
porovnávat s biologickým věkem, který se nemusí shodovat s věkem kalendářním.
Věkové období, které nás v této práci zajímá, jak jsme již dříve uvedli, se označuje jako
mladší školní věk, kde bychom se měli věnovat hlavně rozvoji koordinačních a rychlostních
schopností, dále jsou v tomto věku také příznivé podmínky pro ovlivňování kloubní
pohyblivosti.
Podle Periče (2008) vysoká plasticita centrální nervové soustavy, střídání vzruchů a útlumů,
stejně tak činnost analyzátorů určují citlivé období pro dobrou stimulaci koordinačních
schopností. Ideální období pro rozvoj těchto schopností je mezi 7 až 10 rokem u děvčat a u
chlapců to platí až do 12 let.
Drabik (2006) rozlišuje dílčí koordinační schopnosti a jejich senzitivní období. Rovnováha se
nejlépe ovlivňuje mezi 10 – 11 rokem života dítěte, přizpůsobování se podmínkám je vhodné
rozvíjet ve věku 9- 12 let. Rozlišování pohybu a polohy dílčích částí těla má dvě citlivá
období, první z nich je mezi 6- 7 rokem a druhé mezi 10- 11 rokem života. Senzitivní období
pro rozvoj reakční schopnosti je ve věku 8- 10 let, pro rytmickou schopnost je to mezi 9- 10
rokem. Spojování jednoduchých pohybů do složitějších pohybových vzorců má optimální
období pro rozvoj od 6 do 8 let. V pozdějším věku bychom měli ovlivňovat a rozvíjet
orientaci v prostoru, a to ve věku 12 – 14 let.
Perič (2008) uvádí, že bychom s rozvojem rychlostních schopností měli začít co možná
nejdříve. Rychlostní schopnosti rozděluje na rychlost akce, frekvence, maximální a zrychlení.
Obecně stanovuje senzitivní období pro stimulaci těchto schopností mezi 7- 14 rokem života.
Avšak rozlišuje také citlivá období pro jednotlivé rychlostní schopnosti. Nejefektivnější
trénink akční rychlosti je od 13 roku života, frekvenční rychlost bychom měli ovlivňovat
především ve věku 10- 13 let. S tréninkem maximální rychlosti bychom měli nejdříve začít
okolo 13. roku a s rozvojem zrychlení ve věku okolo 18 let.
Kloubní pohyblivost se nejlépe a nejintenzivněji rozvíjí mezi 9-13 rokem života (Perič, 2008).
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2.2 Hra na zmenšeném prostoru
Tématika hra na zmenšeném prostoru je velmi aktuální a neustále se o ní debatuje. Ve svých
závěrečných pracích toto téma již řešil Lukeš (2013), Jirků (2014), Slánský (2014), Štětina
(2015) a Chmelíř (2016). Všichni dospěli ke stejnému závěru, že hra na malém prostoru je
daleko efektivnější, hráči vyprodukují daleko větší počet střel, přihrávek, jsou více v držení
kotouče a daleko lépe na malém prostoru rozvíjejí obratnostní bruslení, což je správně i
z pohledu senzitivního období pro rozvoj koordinačních schopností.
Jirků (2014) již ve své práci uvedl výzkum z roku 2012, který provedl ČSLH, kde se
porovnávalo časové vytížení sledovaných hráčů na malém prostoru a na celém kluzišti.

Tabulka č. 1: Časový význam tréninku u 4. a 5. třídy- Praha, Olomouc (ČSLH, 2012)

Legenda: čas v minutách a procentech věnovaný tréninku na zmenšeném prostoru a tréninku na celém kluzišti
v Praze a Olomouci.

V této tabulce můžeme vidět, že v průměrné tréninkové jednotce 4. tříd, kde využijeme
zmenšeného prostoru, z 30 minut hráč vystřelí 18x, zatímco na celém kluzišti z 10 minut 3x.
Z toho je patrné, že hráč při tréninku na malém prostoru vystřelí více než 2x oproti
celoplošnému tréninku. Hráč 5. třídy se z 30 minut, kdy je aktivně zapojený v tréninku na
zmenšeném prostoru, dostane ke střele celkem 16x, naproti tomu při tréninku na celém
kluzišti vystřelí během 11 minut 4x (Jirků, 2014).
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Také v USA George Kingston (2012) publikoval studii, kde porovnával strávený čas na ledě,
dále také kolik času je v držení kotouče a kolik vyprodukuje střel během tréninku na malém
prostoru a při celoplošném tréninku.

2.2.1 Minihokej

Otázka, zda hrát na zmenšeném prostoru či využívat celou plochu hřiště jako u dospělých, je
velmi aktuální a najít optimální rozměry hřiště a jeho využití se snažíme nejenom v ledním
hokeji, ale i v ostatních sportech na celém světě.
Minihokej se hraje v České republice od nejmenších kategorií až do 3. třídy. Zvláštním jevem
je z tohoto pohledu 4. třída, kde se hraje do konce kalendářního roku minihokej a poté od
ledna se přechází ke hře přes celé hřiště.
Podle oficiálních pravidel minihokeje, které vydal ČSLH, je hrací plocha ohraničená nízkými
mantinely na modré čáře (platí pro kategorii 4. třída) nebo 1,5 m od modré čáry (2.+ 3. třída).
Ve středním pásmu mají obě družstva střídačky pro odpočívající hráče a dále také slouží jako
prostor pro trenéry a vedoucí mužstev. Ke hře se používají u nejmenších hokejistů modré
(odlehčené) kotouče, u 3. třídy je to na dohodě trenérů s rozhodčím. Hraje se 3x 15 minut
hrubého času, strany si však soupeři mezi třetinami nemění. Jednotlivé formace tvoří vždy 4
(2. třída) nebo 3 (3., 4. třída) hráči. Každá z formací je rozlišená barevnými páskami a střídají
se letmo po jedné minutě. Za faul rozhodčí nařídí vždy trestné střílení, vhazování se provádí
pouze na začátku třetiny a po vstřelení branky jednoho z družstev.
Jelikož se zařazením minihokeje někteří lidé nesouhlasili, rozhodl se Český svaz lední hokeje
vydat propagační leták „Proč minihokej“, kde udává důvody proč u nejmenších kategorií je
vhodná hra na malém prostoru. Jedním z mnoha aspektů je, že při hře na malém prostoru
provede hráč jednoznačně více obratů, brzd, změn směrů, vícekrát vystřelí, přihraje, zpracuje
přihrávku a provede mnoho dalších činností.
Za nejpozitivnější a nejdůležitější považuji, že ČSLH u nejmenších kategorií nevytváří a
neeviduje tabulky z důvodu, aby hrály všechny děti poměrně stejně času a nebyly frustrovaní
z případných porážek. Důležité je, aby u dětí byl na prvním místě samotný prožitek a radost
ze hry. Stojí určitě za zvážení, zda by neměl svaz zrušit i počítání vstřelených a obdržených
branek během samotného utkání, protože bychom se měli snažit především u dětí probouzet
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lásku ke sportu jako takovému a tím bychom mohli i případně zabránit tlaku některých rodičů
na výkon svých dětí.

2.2.2 Trénink na stanovištích

Jak již bylo několikrát v této práci zmíněno, pro naší sledovanou kategorii je vhodné a
nejefektivnější zařazovat hru na malém prostoru a využívat trénink na zmenšených
prostorech, tedy stanoviště. Tento typ tréninku je oproti celoplošnému náročnější na přípravu,
organizaci tréninkové jednotky, je zapotřebí větší počet asistentů včetně většího počtu
pomůcek. O výhodách výuky na stanovištích se zmiňuje Pavliš a Neuman (2014), kteří tvrdí,
že trénink na malém prostoru je efektivnější z hlediska využití času tréninkové jednotky i
ledové plochy.
Další výhody podle Pavliše a Neumana (2014):
-

Tento typ tréninku umožňuje organizovat přípravu s větším počtem hráčů.

-

Optimální je mít na stanovišti 4- 6 hráčů na jednoho trenéra.

-

Dochází k daleko většímu počtu opakování dovedností a k delšímu kontaktu hráče
s kotoučem.

-

Eliminuje rozdílnou výkonnost hráčů.

-

Více individuálního přístupu, také korekce chyb a zpětné vazby.

-

Děti se více soustředí.

-

Komunikace s hráči je častější a také efektivnější.

-

Výhodné je také kondiční působení na hráče.

Samozřejmě musíme také přihlídnout k tomu, s jakou věkovou kategorií pracujeme, abychom
respektovali jejich tělesný i duševní vývoj, případné individuální odlišnosti. Nesmíme
samozřejmě opomenout celoplošný trénink a s přibývajícím věkem hráčům tréninkový prostor
zvětšovat.
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Obrázek č. 1: Příklady dělení hřiště na stanoviště (Pavliš a Neuman, 2014)

Legenda: ukázky dělení celého hřiště na zmenšené prostory

Obrázek č. 1 ukazuje několik možností, jak trenér může pracovat s prostorem celé ledové
plochy a s jeho rozdělením na menší prostory, které využije jako stanoviště. Jsou zde vidět
dva příklady, jak rozdělit hřiště na tři, čtyři i pět částí. Vše se samozřejmě odvíjí od počtu
přítomných hráčů na tréninkové jednotce a od počtu asistentů, které budete mít na tréninku
k dispozici.
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2.3 Bruslení a herní činnosti jednotlivce
Součástí této práce je vyhodnocení věnované porce času bruslení a herním činnostem
jednotlivce, proto se v této kapitole budeme věnovat těmto činnostem nejenom z hlediska
teoretického, ale i praktického. Bude nás zajímat bruslení jako základní hokejová dovednost a
především útočné herní činnosti jednotlivce, protože právě tyto dovednosti by měli tvořit
obsahovou náplň tréninku sledované kategorie.

2.3.1 Bruslení

Bruslení je základní dovednost, kterou musí zvládnout všichni hráči lední hokeje (Pavliš a
Perič, 2007; Haukali a Tjelta, 2015). Stamm (2010) charakterizuje bruslení jako dovednost,
která není pro člověka přirozená a je zapotřebí tuto dovednost dlouhodobě rozvíjet. Mancini
(2015) uvádí, že bruslení je stěžejní dovednost u dětí v období mladšího školního věku a měli
bychom mu věnovat čas v tréninkových jednotkách celou sezónu. Perič (2002) tvrdí, že
bruslení je základ hokeje, bez jeho zvládnutí nemůžeme rozvíjet další herní činnosti
jednotlivce, ale ani herní kombinace a samozřejmě také týmovou spolupráci. Doporučuje
tedy, abychom se u nejmenších dětí věnovali výhradně tréninku bruslení. Nejlepší variantou
je začít s bruslením již v předškolním věku a věnovat mu více jak 80 % tréninkového času.
Pro trénink bruslení, především u nejmenších dětí je důležitá kvalitní ukázka pohybu, protože
dětem chybí představivost a učí se nejlépe nápodobou druhých lidí. Proto by bylo záhodno,
aby daný trenér uměl bruslit na velmi dobré úrovni nebo se případně zapojili do procesu
aktivní hráči (Pavliš a Perič, 2007; Kostka, 1984).
Otázkou je, zda začít s nácvikem bruslení s kotoučem, či bez kotouče. Stamm (2010)
doporučuje začít s tréninkem bruslení bez hole a po zvládnutí techniky, přichází na řadu již
nácvik vedení kotouče, tedy bruslení s kotoučem. Opak tvrdí Pavliš a Perič (2007), kteří
prosazují jednoznačně nácvik bruslení bez kotouče, dokonce uvádí, že bychom měli trénovat
bruslení nejprve bez hole a fixovat horní polovinu těla. Bukač a Studnička (2012) sice
uvádějí, že bychom měli nacvičovat nejprve bruslení bez kotouče, ale oproti Pavlišovi a
Peričovi mají jiný názor v tom, že oni doporučují učit bruslení již od začátku s holí. Tímto
problémem se zabýval ve své práci Jirků (2014), který uvedl, že bruslit od počátku s holí
vytváří u dětí návyky, které si přenese do budoucna, poněvadž, když hráči bruslí s holí, tak
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mají fixovanou horní polovinu těla, proto dochází ke zpevnění jeho středu a mají i výrazně
lepší rovnováhu. Další pozitivem je, že mají hokejku neustále v blízkosti ledu, což vytváří
předpoklad pro rychlejší zpracování přihrávky, či pohotovou střelbu. Na druhou stranu píše,
že se nejprve děti učí základní bruslařský krok, kde je důležitý rozsah pohybu, odraz z hran,
skluz, a proto doporučuje nácvik bruslení nejprve bez hole, protože hokejka podstatně
omezuje rozsah pohybu, což může vést k rozdílné úrovni bruslařské dovednosti obou
končetin. Důvodem toho bývá, že hráči drží hůl na jedné straně těla, proto rozlišujeme tzv.
„praváky“ a „leváky“. Závěrem uvádí, že bychom měli začít s nácvikem bruslení bez hole, ale
je důležité ve vhodnou dobu začít bruslit již s holí.
Pavliš a Perič (2007) rozdělují bruslení:
1) jízda vpřed
2) jízda vzad
3) užité bruslení
a) změny rychlosti
b) změny směru
c) obraty
d) další bruslařské dovednosti.
Pearsall (2012) charakterizuje bruslení jako jednu ze základních tří hokejových dovedností.
Rozděluje ho na bruslení vpřed, bruslení vzad, bruslení po hranách, starty a zastavení.
Dle Pavliše a Periče (2007) existuje metodická posloupnost výuky bruslení:
1) jízda vpřed
2) zastavování v jízdě vpřed
3) vyjíždění zatáček a překládání vpřed
4) jízda vzad
5) zastavování v jízdě vzad
6) překládání vzad
7) obraty
8) starty
9) obratnostní bruslení.
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Stamm (2010) má systematická doporučení, jak provádět nácvik bruslení:
1) učit správnému provedení bruslařských dovedností
2) učit bruslit správně a energicky
3) učit bruslit správně, energicky a dynamicky
4) učit bruslit správně, energicky, dynamicky a rychle
5) učit děti bruslit s kotoučem, pod tlakem a v různých herních situacích.

2.3.2 Herní činnosti jednotlivce

Pavliš a kol. (2010) rozděluje herní činnosti jednotlivce podle držení kotouče na útočné a
obranné, níže však rozebereme a charakterizujeme pouze ty činnosti, kterým bychom měli u
námi sledované kategorie věnovat pozornost.
1) Útočné herní činnosti jednotlivce
a) uvolňování hráče s kotoučem
- vedením kotouče, kličkou, jiným způsobem
b) uvolňování hráče bez kotouče
c) přihrávání a zpracování přihrávky
d) střelba
2) Obranné herní činnosti jednotlivce
a) obsazování hráče s kotoučem
- odebírání kotouče
Pearsall (2012) nehovoří o herních činnostech jednotlivce, ale o dovednostech s hokejkou,
které rozděluje do dvou skupin, ta první je práce s holí, kam patří přihrávání a jeho
zpracování, vedení kotouče, kličky a vhazování. Druhou samostatnou skupinu dovedností
podle něho tvoří střelba.
Dle Bukače a Studničky (2012) bychom v nejmenších kategoriích měli nacvičovat především
tlačení kotouče, dlouhý a krátký dribling, kličku do forhendu, přihrávku tahem a také střelbu
tahem.
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2.3.2.1 Uvolňování hráče s kotoučem

Uvolňování hráče s kotoučem je útočná činnost, během které získává hráč s kotoučem
výhodnější postavení pro další činnost (Pavliš a kol., 2007; Kostka a kol., 1981). Perič (2002)
tvrdí, že tato útočná činnost je jedna ze základních dovedností, kterou musí hráč velmi dobře
ovládat. Jako základní a nepoužívanější způsob vedení kotouče uvádí driblink. Nad
efektivitou jednotlivých způsobů vedení kotouče se zamyslel ve své bakalářské práci Jirků
(2014). Podle něho příliš častý driblink při hře omezuje hráče v bruslení, a to především
v jeho samotné frekvence, tím pádem ztrácí rychlost, případně nezíská takovou rychlost,
jakou by mohl. Tento jev je velmi často vidět především u českých hráčů. Měli bychom více
využívat tlačení kotouče před sebou, což je efektivní způsob především při startech a při snaze
zvýšit

rychlost

pohybu,

samozřejmě

to

není

dobrý způsob

vedení

kotouče

v

bezprostřední blízkosti soupeře.
Pavliš a kol. (2010) uvádí tři způsoby uvolňování hráče s kotoučem:
1) vedením kotouče
a) driblinkem
b) tažením
c) tlačením
d) od sebe k sobě
2) kličkou
3) jiný způsobem
a) obratem
b) změnou směru
c) změnou rychlosti
d) přihrávkou o brusle.
Jak jsme již uvedli v této práci, Bukač se Studničkou (2012) doporučují se věnovat ve 3. třídě
nácviku tlačení kotouče, o jehož efektivnosti jsme již hovořili. Dále bychom se měli věnovat
nácviku a zdokonalování krátkého i dlouhého driblinku. O tomto způsobu vedení kotouče
jsme nehovořili kladně z hlediska jeho efektivity při bruslení, ale je to jednoznačně jedna
z nepostradatelných dovedností hokejisty, často využitelný při přechodu obránce nebo při
nájezdech na brankáře. Samozřejmě provádíme také nácvik kliček, zejména pak do
forhendové strany hole.
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Děti v období, které patří do kategorie 3. třídy, by měly umět vedení kotouče všemi způsoby,
měli by začít s nácvikem vedení kotouče bez zrakové kontroly a osvojovat si různé kličky.
Základní krátká a dlouhá klička by již měla být zautomatizována (Pavliš a kol., 2010).

2.3.2.2 Uvolňování hráče bez kotouče

Uvolňování hráče bez kotouče je dle Pavliše a kol. (2010) činnost útočícího hráče, při níž se
odpoutává od svého soupeře do takového postavení, které mu umožňuje:
1) zpracování přihrávky a pokračování v útočné akci
2) zrychlení akce v útoku
3) střelbu po přihrávce
4) navázat na sebe soupeře a tím vytvořit prostor pro spoluhráče s kotoučem i ostatní bez
kotouče
5) uvolnění silného prostoru na ledové ploše a současně otevírá prostory jinde.

Výrazným faktorem, který ovlivňuje uvolňování hráče bez kotouče je bruslení. Dobrý bruslař,
který dokáže rychle měnit směr a rychlost jízdy na malém prostoru, si dokáže dobře najet do
volného prostoru, kde není v bezprostřední blízkosti přítomen žádný soupeř, což je cílem
uvolňování bez kotouče. Hráč bez kotouče se může uvolňovat několika způsoby, a to buď
změnou směru, změnou rychlosti bruslení nebo případně kombinací změny směru a rychlosti
(Pavliš a kol., 2010).
Ve 3. třídě bychom měli děti začít učit a vytvářet u nich návyky, aby se snažily být neustále
v pohybu a hledaly si volné prostory tak, aby mohly dostat od svého spoluhráče přihrávku,
protože hráč bez kotouče svým pohybem a uvolňováním určuje hru, jelikož bez najetí do
volného prostoru by neměl hráč s kotoučem komu přihrát.
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2.3.2.3 Přihrávání a zpracování přihrávky

Je činnost, při níž se kotouč úmyslně usměrňuje spoluhráči a tvoří základ všech herních
kombinací a týmové spolupráce (Perič, 2002). Dle Pavliše a kol. (2007) přihrávání je základní
předpoklad pro osvojování si útočných kombinací a systémů. Kostka (1981) uvádí, že
přihrávaný kotouč musí být namířen před hráče v dostatečné vzdálenosti od něho tak, aby byl
schopen kotouč zpracovat v plné rychlosti, jelikož přihrávka, která jde hráči na brusle, je
obtížná na zpracování a zpomaluje ho. Na druhou stranu dovednost zpracovat nepřesnou
přihrávku je znakem dobrého hokejisty. Samozřejmě, nácvikem této dovednosti se u takto
malých dětí nezabýváme, protože nemají ještě dobře zvládnuté základní způsoby přihrávání a
jeho zpracování.
Pavliš a kol. (2007) rozlišují několik způsobů přihrávání:
1) po ruce – přes ruku
2) po ledě – vzduchem
3) přímé – s využitím hrazení
4) švihem – přiklepnutím.
Pavliš a kol. (2007) také rozděluje zpracování přihrávky:
1) po ruce
2) přes ruku
3) nepřesná přihrávka.

U hráčů 3. třídy bychom měli nacvičovat přihrávání a zpracování v různých herních situacích,
věnovat se přihrávání s důrazem na přesnost a učit děti přihrávat v jízdě vzad (Pavliš a kol.,
2007). Naopak Bukač a Studnička (2012) doporučují se věnovat především nácviku
přihrávání tahem a to z místa i v pohybu.
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2.3.2.4 Střelba

Střelbu můžeme z hlediska techniky provedení charakterizovat jako velmi náročnou
dovednost, jelikož během střelby je zapotřebí spojit více pohybových složek do jednoho celku
(Pavliš a kol., 2007). Většina útočných akcí je zakončována pomocí střelby a její efektivitu
určuje počet vstřelených branek soupeři během utkání (Perič, 2002). Dle Pavliše a kol. (2007)
ovlivňuje úspěšnost střelby více faktorů. Mezi ně patří technika provedení střelby, kondiční,
taktická připravenost a psychická odolnost daného hráče. Dále také hovoří o tom, že efektivita
střelby je závislá na její technice, přesnosti, rychlosti a rozmanitosti. Perič (2002) zase uvádí
jiné faktory, a to fyzickou vyspělost, správné využití času a přesnost střelby.
Pavliš a kol. (2007) rozlišuje několik způsobů střelby:
1) střelba po ruce
a) švihem
b) přiklepnutým švihem
c) krátkým přiklepnutím
d) golfovým úderem
2) střelba přes ruku
a) švihem
b) přiklepnutím
3) jiné způsoby střelby
a) tečování
b) dorážení
c) střelba ze vzduchu, z otočky, v pádu a další.
U naší sledované kategorie bychom měli nacvičovat především střelbu tahem (Bukač a
Studnička, 2012). Měli bychom střelbu nacvičovat nejenom z místa, kde se zaměřujeme na
uzlové body techniky, jako je váha na tzv. „přední noze“, pohyb kotouče od patky ke špičce,
pohyb těla ve směru kotouče, ale také se zaměřit na střelbu z jízdy, jelikož v utkání je
minimum situací, kdy hráč střílí z místa. Pavliš a kol. (2007) tvrdí, že bychom měli
nacvičovat i střelbu přes ruku a vytvářet u dětí v tomto věku návyky dorážení kotouče a
důrazu před brankou.
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2.3.2.5 Obsazování hráče s kotoučem

Je obranná činnost jednotlivce, jejímž cílem je získat kotouč zpátky pod svoji kontrolu nebo
zpomalit útok soupeře a vytlačit ho do prostoru, který bude výhodný pro další bránění. Tuto
obrannou činnost někdy také nazýváme napadání (Pavliš a kol., 2010).
Napadání plní dle Pavliše a kol. (2010) tři důležité funkce:
1) získat kotouč pod svoji kontrolu
2) oddělit soupeře od kotouče
3) zpozdit útok a tím umožnit svým spoluhráčům dobruslit situaci a obsadit soupeře.
Při obsazování hráče s kotoučem, ale v podstatě i bez kotouče rozlišujeme postavení bránícího
hráče vzhledem k soupeři a k vlastní brance. Proto rozeznáváme dva způsoby obsazovaní
hráče:
1) obsazování mezi soupeřem a vlastní brankou
2) obsazování mezi soupeřem s kotoučem a soupeřem bez kotouče.
Tyto dva základní principy obsazování se již ve 3. třídě snažíme děti naučit a vypěstovat
v nich návyky, bez kterých se neobejde žádný hráč ledního hokeje.
Systematika ledního hokeje rozlišuje několik variant obsazování hráče s kotoučem:
1) napadání
2) osobní souboj
3) odebírání kotouče
4) bodyčekování.
Jak uvádí Pavliš a kol. (2007) měli bychom se v tréninku této kategorie věnovat základům
odebírání kotouče všemi způsoby, které uvádí:
1) vypíchnutí kotouče
2) přitažení kotouče
3) zametení kotouče
4) nadzvednutí hole
5) přitlačení hole
6) úder do spodní části hole (kotouče)
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2.4 Charakteristika tréninku 3. tříd
Tréninkové prostředky, zaměření jednotky a další faktory tréninkového procesu se liší podle
toho, o jakou kategorii se nám zrovna jedná. Jelikož my sledujeme a zaměřujeme se v této
práci na 3. třídu, měli bychom dbát především, abychom u dětí vytvořili pozitivní vztah
k hokeji a sportu obecně, protože láska k danému sportu je to, co jedinci pomůže překonat
těžká období v jeho kariéře a pokračovat v cestě za svým cílem. Zkoumaný soubor dětí se
nachází ve věku okolo 8 let, jak jsme již v této práci zmínili, jsou v tzv. „zlatém věku
motoriky“, a proto bychom se měli zaměřit na to, aby se děti naučily co největšímu počtu
dovedností, aby trenéři pracovali na rozvoji jejich koordinace, rychlosti a případně
pohyblivosti. Samozřejmostí je trénink bruslařských dovedností, které vytvoří základ pro
hokej, na kterém bude moci později daný jedinec úspěšně stavět.

2.4.1 Sportovní příprava dětí

Každý trenér, který se věnuje rozvoji mladých sportovců, by měl vědět, že sportovní příprava
dětí se výrazně odlišuje od dospělých, kde již hovoříme o sportovním tréninku. Musíme
přihlížet k tomu, v jakém vývojem stádiu se zrovna dané dítě nachází, brát v potaz jeho
biologický věk, který se často liší od kalendářního a respektovat anatomické, fyziologické a
psychologické zvláštnosti dětského organismu.
Dovalil (2009) uvádí, že příprava dětí by měla mít pouze přípravný charakter, měli bychom
především upevňovat zdraví, zvyšovat odolnost dětí, snažit se o stimulaci velkých svalových
skupin a osvojit co možná nejvíce pohybových dovedností, které vytvoří základ pro pozdější
specializovaný trénink.
Hlavními úkoly sportovní přípravy dětí by mělo být především nepoškodit dítě, postarat se o
jeho zdravý rozvoj, jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Měli bychom dbát na to, aby si
dítě vytvořilo dobrý vztah ke sportu, radost z činnosti by měl mít každý jedinec, který
sportuje. Další úkolem uvádí, že bychom měli děti naučit základům sportu, to znamená
vytvořit předpoklady pro pozdější výkon (Perič, 2008).
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Ve sportovní přípravě dětí také rozlišujeme dva koncepty přípravy:
1) raná specializace
2) trénink přiměřený věku.
Raná specializace je charakteristická tím, že je tlak a zaměření konceptu na okamžitý výkon a
trénink se nepřizpůsobuje dětem. Opakem je trénink přiměřený věku, kde již trénink je
přizpůsobený dětem a snahou trenéra je především vybudovat pevné a stabilní základy pro
pozdější specializovaný trénink, základem tréninku tohoto konceptu je především všeobecná
příprava (Perič, 2008).
Bukač a Studnička (2012) rozdělují dlouhodobý trénink mládeže na 3 etapy:
1) učení elementárních dovedností (6- 9 let)
2) učení herně dovednostního základu (9- 12 let)
3) herní trénink (12- 16 let).
USA hockey (2012) rozlišuje sedm etap dlouhodobého vývoje sportovců:
1) aktivní začátek (0-6 let)
2) základní dovednosti (6- 9 let)
3) učit se trénovat (9- 12 let)
4) trénink (12- 16 let)
5) učit se soutěžit (16- 18 let)
6) tréninkem k soutěži (19- 23 let)
7) tréninkem k vítězství (19 a více let).
Naše sledovaná kategorie ve věku okolo 8 let spadá podle Bukače a Studničky (2012) do
etapy učení elementárních dovedností a podle USA hockey (2012) do etapy základních
dovedností, což v podstatě znamená shodné zařazení českého a amerického modelu.
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2.4.2 Doporučení pro trénink 3. tříd

Pavliš a kol. (2010) tvrdí, že bychom se v této kategorii měli zaměřovat na všestranný rozvoj
pohybových schopností vzhledem k senzitivním obdobím, která se pro každou schopnost liší.
Děti v tomto věku by si měly osvojovat spoustu nových dovedností, především však se
věnovat bruslařským dovednostem a dovednostem s kotoučem. Dle Bukače a Studničky
(2012) a jeho rozdělení sportovní přípravy dětí na etapy, bychom měli učit děti elementární
dovednosti, což se v podstatě shoduje s tím, co uvádí Pavliš a kol. (2010).
Procentuální rozdělení obsahu tréninkové jednotky sledované kategorie dle Bukače a
Studničky (2012) je následující:
1) 60 % tréninkového času – bruslení + osvojování dovedností
2) 30 % tréninkového času – hra na malém prostoru
3) 10 % tréninkového času – individuální taktika.
Ve 3. třídě bychom měli trénovat především základní techniku vedení a kontrolu kotouče,
dále bruslařskou všestrannost, kterou bychom měli rozvíjet formou her a soutěží. Obratnostní
bruslení by mělo tvořit základní náplň tréninkové jednotky u sledované kategorie. Hra na
malém prostoru je velmi diskutované téma a měla by být zařazována minimálně v 30 %
tréninkové doby se střídáním do jedné minuty. Individuální taktice bychom měli v tréninku
věnovat podle Bukače a Studničky (2012) 10 % času, jedná se především o základní návyky a
pravidla, které už by měl „malý hráč“ znát. Mluvíme o tom, že by neměli přihrávat před
vlastní branku, nejezdit za branku v případě, že je kotouč před ní, o možnostech řešení
samostatných nájezdů, apod. Jednoznačně nejvíce času bychom měli poskytnout tréninku
bruslení a osvojování dovedností (Pavliš a kol., 2010; Bukač a Studnička, 2012; Bompa,
2000). U takto malých dětí se jedná především o útočné herní činnosti jednotlivce, které jsme
již uvedli a charakterizovali v předchozích kapitolách.
Důležité u nejmenších dětí je, aby si děti hokej užívaly a k tomu by jim měla dopomoci
pozitivní motivace formou pochval od trenéra, která se doporučuje používat v poměru
pochval a kritik 3- 4:1 (Perič, 2008). Zařazování zábavných her do tréninku zapříčiní lepší
výsledky u dětí, hokej a trénink samotný si budou více užívat a také budou mít více touhy
v budoucnosti, když přijdou první nástrahy a potíže v jejich hokejové kariéře (IIHF, 2007).
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Tabulka č. 2: Doporučení pro trénink 3. Tříd od USA hockey, IIHF a Bukače se
Studničkou (Jirků, 2014)

IIHF

Bukač a Studnička

BRUSLENÍ
a
HERNÍ
nevymezeno
ČINNOSTI JEDNOTLIVCE

nevymezeno

60% z celkové doby TJ

HRA
NA
PROSTORU

60% z celkové doby TJ

60% z celkové doby TJ

30% z celkové doby TJ

3

3

max. 4

USA hockey

MALÉM

POČET STANOVIŠŤ

Legenda: v prvním sloupci je bruslení a herní činnosti jednotlivce (dovednosti), hra na malém prostoru a počet
stanovišť. Tyto charakteristiky tréninku v dalších sloupcích porovnáváme. Ve druhém sloupci je doporučení od
USA hockey, ve třetím od IIHF a v posledním sloupci doporučení z ČR od Bukače a Studničky.

Tabulka č. 2 zobrazuje a porovnává doporučení pro trénink 3. tříd od USA hockey, IIHF a
doporučení od Bukače a Studničky. Čas věnovaný bruslení a herním činnostem jednotlivce
USA hockey a IIHF u této kategorie nevymezuje, ale u nás Bukač se Studničkou (2012) také
rozdělení evidují a tvrdí, že bychom měli těmto dovednostem věnovat 60 % tréninkového
času, toto doporučení se také stalo podkladem při tvorbě jedné z hypotéz. Dalším kritériem
pro porovnání trendů u tréninku 3. tříd je čas doporučovaný hře na malém prostoru. USA
hockey i IIHF shodně uvádějí 60 % celkové doby z tréninkové jednotky, Bukač a Studnička
píší o 30 % času. Třetím aspektem v tabulce je počet stanovišť, ale to nás v téhle práci nebude
zajímat, jelikož jsme již dříve uvedli, že počet stanovišť je závislý na počtu přítomných dětí a
trenérů.
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2.4.3 Trenér

Trenér má na hráče obrovský vliv, a to nejenom po stránce herní a taktické, ale také z hlediska
výchovy a tvorby důležitých charakterových vlastností. U nejmenších kategorií je vliv trenéra
ještě mnohonásobně vyšší, protože je to spíše pedagog nebo můžeme říci vychovatel. Stává se
příkladem pro své svěřence, kteří často jeho chování napodobují.
Činnost trenéra není spojená jenom s tím, že umí bruslit a někdy v minulosti hrál hokej, ale
trenér by měl mít velké množství vědomostí a poznatků ze všech vědních oborů, které
s hokejem souvisí. Určitě by měl znát základy anatomie lidského těla, základy fyziologie,
biomechaniky pohybu a nesmíme zapomenout také na oblast psychologie, která je dnes
velkým tématem a klade se na ni, čím dál větší důraz. Kvalitní trenér se musí v těchto
odvětvích orientovat, neustále se vzdělávat a pracovat sám na sobě. Rozhodně však
nejdůležitější pro samotné trénování jsou znalosti z oblasti samotného sportu, jak praktické
vědomosti a dovednosti, tak i ty teoretické (Jirků, 2014).
Dle Periče (2008) kvalitu tréninkového procesu určují tři faktory:
1) vztahem dospělým k dětem
2) využitím času v tréninku
3) kvalitou jednotlivých cvičení.
Je důležité děti chválit, protože to vede k jejich zvýšené motivace, případně ke zlepšení
výkonnosti. Měli bychom se při chválení zaměřit na konkrétní aspekty činnosti, aby dítě
vědělo, za co přesně bylo pochváleno. Například „teď si to udělal výborně, protože si pokrčil
kolena“. Bukač a Studnička (2012) uvádí, že by trenéři při hodnocení měli vypouštět kritiku a
zaměřit se především na pozitiva. Podle Bukače (2012) trenérovy požadavky pomáhají
hráčům pochopit zpětnovazební informace. Měli bychom se snažit o vytvoření dobré
atmosféry, snažit se děti pozitivně motivovat, jelikož kritiku děti nesnášejí dobře a ztrácejí
náboj (Perič, 2008).
Využitím času v tréninku se budeme více zaobírat v další kapitole, kde toto téma podrobně
rozebereme a všechny závislé faktory charakterizujeme.
Kvalita jednotlivých cvičení je u tréninků dětí závislá především na zařazení her a herních
cvičeních, dále na počtu a variabilitě pomůcek využitých v tréninkové jednotce. Cvičení
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zařazená do tréninku by měla rozvíjet koordinace a osvojovat co nejvíce nových dovedností
(Perič, 2008).
Desatero trenéra dle Bukače a Studničky (2012):
1) Všímejte si každého hráče!
2) Pozorně naslouchejte!
3) Vytvářejte jistotu, touhu, chuť a radost!
4) Ukažte důvěru a vstřícnost!
5) Povzbuzujte kreativitu hráčů!
6) Zabraňte ironii a špatné náladě v týmu!
7) Provádějte individuální pohovory!
8) Přispívejte k celkovému rozvoji hráče!
9) Vnímejte sebe sama jako příklad pro hráče!
10) Vůle, vášeň a angažovanost jsou číslo 1!
Bod č. 8 vnímám jako velmi důležitý a trenér by se měl podle toho chovat. Stejný názor má i
Pavliš a kol. (2007), kteří uvádějí, že role trenéra vyžaduje vysoký stupeň odpovědnosti,
neboť je pro své svěřence velkým vzorem. Podle mého názoru by trenéři měli věnovat
pozornost bodu č. 5, jelikož se domnívám, že v dnešní době nám scházejí kreativní hráči, kteří
se stávají rozdílovými v důležitých a vypjatých zápasech.
Několik zásad role trenéra dle Pavliše a kol. (2007):
1) Znát obsah učiva, které by měli hráči příslušné kategorii zvládnout.
2) Využívat správné metody při učení a zdokonalování dovedností.
3) Vyučovat skupinově.
4) Vyjadřovat se jazykem na úrovni chápání svých svěřenců.
5) Učit více než hokejové dovednosti (dovednosti pro život).
6) Naslouchat pocitům, názorům a podnětům svých svěřenců.
7) Najít optimální postavení při tréninku pro řízení svěřenců i asistentů.
8) Naplánovat efektivně cvičení z hlediska času a prostoru.
9) Být vzorem a poctivost klást na první místo.
10) Mít dobrý vztah k dětem, pozitivně je motivovat, vytvářet atmosféru pohody.
11) Projevovat zájem o školní výsledky.
12) Vést hráče k úctě k soupeři, rozhodčím a funkcionářům.
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13) Dbát na harmonický rozvoj svých svěřenců.
14) Plánovat, vést, organizovat a evidovat činnost hráčů (individuální přístup).

2.5 Využití času v tréninku
Jelikož velkou a podstatnou část všech klubů v ČR tvoří tzv. „malé kluby“, kteří mají
k dispozici pouze jednu ledovou plochu, nastává problém s tím, že nemají k dispozici tolik
času na ledě pro všechny kategorie, kolik by chtěly nebo kolik by bylo potřeba. Proto je
důležité co nejvíce zefektivnit každou vteřinu tréninkové jednotky na ledě, kterou si musí
trenér precizně připravit, zorganizovat a především vést jí v reálu na ledě. Měli bychom se
proto zaměřit na přípravu mimo led, kde můžeme zvládnout činnosti, které by nám na ledě
zbytečně „braly“ čas. Jedná se o dynamické zahřátí a rozcvičení organismu, případně o
protažení (strečink) po tréninku na ledě. Můžeme si již v kabině rozdělit děti do skupinek, ve
kterých budou pracovat na stanovištích, seznámit je s tréninkovou jednotkou, abychom
nestrávili zbytečně moc času vysvětlováváním.
Dle Periče (2008) ovlivňuje využití času v tréninku:
1) využití času mimo trénink
2) sociálně- interakční forma
3) počet asistentů
4) relativní složitost cvičení
5) využití přestávek k zotavení.
Abychom dosáhli vyšší efektivity tréninku, musíme, jak jsme již dříve uvedli, co nejvíce
využívat čas mimo trénink, zvládnout činnosti, které můžeme provádět i mimo led. Důležité
je zvolit vhodnou sociálně interakční formu, kde se jeví jako nejvhodnější jednoznačně
skupinová forma. Rozdělíme děti do skupinek podle úrovně dovedností, které chceme
v tréninku zdokonalovat, trenér vytvoří několik stanovišť podle počtu přítomných dětí na
jednotce a jednotlivé skupinky se pak vystřídají na všech stanovištích. Pavliš a kol. (2007)
hovoří o tom, že by jedno cvičení u této kategorie mělo trvat 5- 7 minut, jelikož se děti
nedokážou delší dobu soustředit na jednu činnost. Dalším faktorem, kterým můžeme
zkvalitnit tréninkový proces dětí je zařazení vyššího počtu asistentů, to je samozřejmě závislé
na podmínkách a možnostech klubu. Perič (2008) uvádí jako reálný poměr 8- 10 dětí na
jednoho trenéra. Bukač a Studnička (2012) tvrdí, že v ideálním případě by mělo být v jedné
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skupince 4- 8 dětí. Hlavní trenér by měl mít během tréninku roli koordinátora a kontrolora,
hlídat čas jednotlivých cvičení, případně korigovat asistenty v jejich práci na stanovišti (Perič,
2008; Tabrum, 2014).
Do tréninkových jednotek bychom měli zařazovat relativně složitá cvičení, a to taková, která
budou na hranici schopnosti hráčů jej zvládnout. Jedná se především o náročnost z hlediska
koordinace a techniky dané činnosti. K větší obtížnosti přistupujeme až tehdy, pokud jedinci
opakovaně cvičení zvládli na požadované úrovni. Trenéři můžou zvýšit náročnost a
zefektivnit cvičení využitím tréninkových pomůcek, zařazením herního principu, kde jsou
proměnlivé podmínky a existuje několik variant k řešení situace (Perič, 2008). Největším
problémem vidím ve využití přestávek k zotavení a příliš tzv. „pasivního času“, to je doba,
kdy hráč stojí v zástupu a čeká, až na něho dojde řada. Měli bychom po svých svěřencích
vyžadovat, aby nucené pauzy využívaly k zdokonalování přihrávek, střelby, atd.
Rychtecký a Fialová (2002) rozlišují pedagogicky využitý a ztrátový čas. Pedagogicky
využitý čas můžeme v podstatě nazvat časem, kdy je prováděn aktivní pohyb v daném
cvičení, případně čas věnovaný přípravě pomůcek, instrukcím, názorné ukázce či korekci
chyb. Ztrátový čas je doba během, které jsou děti pasivní, to znamená, že nejsou aktivně
zapojeny do nějaké aktivity. V naší práci nás bude zajímat poměr těchto dvou časů, ale
pedagogicky využitý čas si ještě rozčleníme na čas, kdy je hráč aktivní v pohybu a na čas, kdy
odpočívá.
O kvalitě tréninkové jednotky může také hovořit poměr těchto dvou časů, protože čím více
bude převažovat pedagogicky využitý čas nad tím ztrátovým, tím více budou děti aktivně
zapojený v jednotlivých cvičeních a trénink se stane efektivnějším. Ztrátovým časem však
nemíníme čekání dětí v zástupu, než se na ně dostane řada, aby mohly dané cvičení provádět,
zde hovoříme o nutném odpočinku k zotavení dětského organismu. S tím souvisí skupinová
forma tréninku, která je u nejmenších dětí samozřejmostí. Pokud je v jedné skupince na
stanovišti deset a více dětí, pak právě mluvíme o ztrátovém času, protože děti dlouho
postávají a čas nutný k odpočinku byl významně překročen, poté nastává i veliký problém
s pozorností dětí, což se projevuje tím, že začnou zlobit a vyrušovat (Štětina, 2012). Bukač a
Studnička (2012) uvádějí, že by v jedné skupince mělo být 4- 8 dětí, z čehož můžeme odvodit
poměr cvičení a odpočinku, který by měl tedy být 1: 3- 7.
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3 Vědecké otázky, cíle a úkoly práce
Vědecké otázky:


Existují rozdíly v časovém využití v tréninku 3. tříd a teoretickými doporučeními?



Existují rozdíly v časovém využití tréninkové jednotky mezi zkoumanými kluby
v České republice?

Cíle práce:
Zjistit jaké je využití času v tréninku 3. tříd u vybraných českých klubů a porovnat je
s teoretickými poznatky, které doporučují ČSLH a USA hockey.
Úkoly:


Zajistit souhlas vybraných klubů k návštěvě jejich tréninkových jednotek.



Zajistit informovaný souhlas rodičů vybraných hráčů, kteří budou natáčeni na
videozáznam.



Navštívit zkoumané kluby a pořídit videozáznam.



Provést analýzu videozáznamu.



Zpracovat získané výsledky do tabulek a vytvořit grafy.



Porovnat výsledky všech zkoumaných klubů.



Porovnat získané výsledky s doporučeními od ČSLH a USA hockey.
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4 Hypotézy
Hypotézy:
1) Vybrané kluby v České republice se věnují nácviku bruslení a osvojování herních
činností jednotlivce minimálně v 60% celkové tréninkové doby.
2) Všechny zkoumané kluby využívají alespoň z 30% tréninkového času hru na malém
prostoru.
3) V tréninkových jednotkách všech zkoumaných klubů bude sledovaný hráč aktivně
zapojen alespoň v 25 % z celkové tréninkové doby.

34

5 Metodika práce
5.1 Výzkumné metody
Tato diplomová práce je empiricko- teoretickým výzkumem. Jedná se o smíšený výzkum,
který je charakteristický tím, že se využívá jak kvantitativních postupů, tak i kvalitativních.
Kvantitativně budeme porovnávat zastoupení vybraných činností a využití času v tréninkové
jednotce u zkoumaných českých klubů. Kvalitativně budeme srovnávat získané výsledky
s teoretickými poznatky a doporučeními od ČSLH a USA hockey.
Data pro tuto práci získáme na základě analýzy pořízeného videozáznamu z návštěvy všech
vybraných klubů. Poté do připravených tabulek budeme zaznamenávat čas s přesností na
desetiny minut věnovaný vybraným činnostem. Mezi vybrané činnosti jsme zařadili: bruslení,
herní činnosti jednotlivce a hru na malém prostoru. Dále budeme zaznamenávat čas
s přesností na desetiny sekundy podle toho, zda se jedná čas, kdy je hráč aktivní nebo o čas na
odpočinek. Zajímat nás bude i ztrátový čas, který vyjádříme také v minutách s přesností na
desetiny, ale za celou tréninkovou jednotku. Poté získané výsledky uvedeme v procentech
vzhledem k celkové době tréninkové jednotky a budeme porovnávat výsledky všech
zkoumaných klubů pomocí sloupcových grafů.
Do připravených tabulek jsme využili tyto zkratky:
CDC – celková doba cvičení
PVČ – pedagogicky využitý čas
AČ – čas, kdy je hráč aktivně zapojený
ČO – čas na odpočinek
ZČ – ztrátový čas
BRU – bruslení
HČJ – herní činnosti jednotlivce
HNMP – hra na malém prostoru
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Tabulka č. 3: Využití času v minutách

CVIČENÍ Č.

CDC v min

PVČ v min
AČ

ČO

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, CDC je celková doba cvičení, PVČ je pedagogicky využitý čas,
AČ je čas, kdy je hráč aktivní a ČO je čas na odpočinek. Vše je uváděno v minutách na desetiny.

Do této tabulky se bude zaznamenávat čas v minutách na desetiny u jednotlivých cvičení. Ve
druhém sloupci bude celková doba cvičení i s časem na odpočinek a prostoji v zástupech. Do
třetího sloupce budeme zadávat čas, kdy je hráč aktivní u daného cvičení, to znamená takový
čas, kdy vybraný hráč je aktivně zapojen a neodpočívá nebo nečeká v zástupu. V posledním
sloupci se bude nacházet právě čas věnovaný odpočinku.
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Tabulka č. 4: Zastoupení herních činností
CVIČENÍ Č.

BRU

HČJ

HNMP

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, BRU je bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a HNMP je
hra na malém prostoru.

Tato tabulka slouží k záznamu času s přesností na desetiny minut věnovanému vybraným
činnostem. Jednotlivá tréninková cvičení by měla být zaměřená pouze na jednu z vybraných
činností. Může se však stát, že budou v daném cvičení přítomny všechny tři činnosti.
V takovém případě po konzultaci s hlavním trenérem sledovaného klubu vybereme
maximálně dvě činnosti, které měli být primárním cílem daného tréninkového cvičení.

5.2 Zkoumaný soubor
Zkoumaný soubor tvoří celkem 4 kluby v České republice, a to v kategorii 3. třída, kam
spadají děti ve věku 7- 8 let. Mezi zkoumané kluby jsme zařadili: Mountfield Hradec Králové,
Bílí Tygři Liberec, BK Mladá Boleslav a HC Stadion Vrchlabí. První tři kluby byly vybrány
proto, že jsou zástupci nejvyšší výkonnostní úrovně v mužské kategorii. U těchto klubů by
měla práce s mládeží představovat vysokou kvalitu nejen z hlediska finančních možností,
zázemí, trenérského obsazení, ale i z důvodu úzkých vazeb na ČSLH, který by měl řídit
metodiku rozvoje mládeže. K porovnání nám bude sloužit čtvrtý vybraný klub, který se řadí
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mezi tzv. malé kluby a mužstvo mužů zde nastupuje ve 2. lize. Abychom mohli navštívit
jednotlivé kluby a jejich tréninky, musíme si nejdříve zajistit souhlas hlavních trenérů
mládeže všech vybraných klubů a také informovaný souhlas rodičů u dětí, kteří budou
vybráni a natáčeni na videozáznam.

5.3 Zpracování dat
Data získaná z analýzy videozáznamu uvedeme v minutách s přesností na desetiny a také
v procentech vzhledem k celkové době tréninkové jednotky. Vytvoříme tabulku, kde zadáme
časy všech zkoumaných klubů vyjádřené v procentech. Výsledky vybraných klubů budeme
porovnávat pomocí sloupcových grafů, kde zřetelně uvidíme rozdíly v zastoupení všech
sledovaných činností. Tyto grafy nám budou sloužit také k ověřování všech tří hypotéz. Na
závěr kvalitativně porovnáme zpracované výsledky s doporučeními od ČSLH a USA hockey.
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6 Výsledky
V této práci byla zpracována data, která jsme získali na základě analýzy videozáznamu, který
jsme pořídili během návštěv čtyř vybraných klubů v České republice v průběhu sezóny
2016/17. Navštívili jsme tyto kluby: Mountfield Hradec Králové, Bílí Tygři Liberec, BK
Mladá Boleslav a HC Stadion Vrchlabí. V tomto výzkumu jsme se zaměřili na využití času
v tréninku kategorie 3. tříd. Přehled našich návštěv je zobrazen v tabulce.

Tabulka č. 5: Návštěvy zkoumaných klubů
KLUB

DATUM NÁVŠTĚVY

Mountfield Hradec Králové

15.8.2016

Bílí Tygři Liberec

29.8.2016

BK Mladá Boleslav

8.8.2016

HC Stadion Vrchlabí

22.8.2016

Legenda: v prvním sloupci jsou názvy jednotlivých klubů, které byly navštíveny, a ve druhém sloupci je datum
návštěvy u daného klubu.

6.1 Mountfield Hradec Králové
Tréninkovou jednotku klubu Mountfield Hradec Králové jsme navštívili 15.8.2016. Na
trénink se dostavilo 12 hráčů kategorie 3. třídy pod vedením 3 trenérů. Tréninková jednotka
trvala 60 minut a bylo využito jak hromadné sociálně – interakční formy, tak i skupinové.
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Tabulka č. 6: Využití času v minutách – Mountfield Hradec Králové

PVČ v min

CVIČENÍ Č.

CDC v min
AČ

ČO

č. 1

4,1

4,1

0

č. 2

4,1

4

0,1

č. 3

4,7

3,4

1,3

č. 4

2,6

1,6

1

č. 5

6,5

4,8

1,7

č. 6

2,4

2,4

0

č. 7

6,8

5,3

3,5

č. 8

5,1

4,1

1

č. 9

8,7

4,5

4,3

Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, CDC je celková doba cvičení, PVČ je pedagogicky využitý čas,
AČ je čas, kdy je hráč aktivní a ČO je čas na odpočinek. Vše je uváděno v minutách na desetiny.

Tabulka č. 7: Využití času celé tréninkové jednotky – Mountfiled Hradec Králové
VYUŽITÍ ČASU
PVČ

ZČ

Čas v min

Čas v %

AČ

34

56,7 %

ČO

12,9

21,5%

13,1

12,8 %

Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, CDC je celková doba cvičení, PVČ je pedagogicky využitý čas,
AČ je čas, kdy je hráč aktivní a ČO je čas na odpočinek. Vše je uváděno v minutách na desetiny.

Tabulka nám ukazuje, že v tréninkové jednotce 3. třídy u klubu Mountfield Hradec Králové
jsou hráči aktivně zapojeni v tréninkových cvičeních okolo 34 minut, což představuje 56,7 %
času z celého tréninku. Toto číslo je velmi vysoké a tím pádem nám nezbývá ani 50% času na
zotavení pro hráče, což odporuje doporučovanému zatížení 1:3- 7, ale na druhou stranu
musíme říci, že trenér po relativně náročném cvičení zařadil do tréninku statičtější cvičení
jako formu aktivního odpočinku. Čas na odpočinek měly tedy hráči 12,9 minut. Ztrátový čas
nám vyšel u tohoto klubu přibližně 13,1 minut z šedesátiminutové tréninkové jednotky.
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Graf č. 1: Využití času v % u sledovaného klubu Mountfield Hradec Králové
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Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, CDC je celková doba cvičení, AČ je čas, kdy je hráč aktivní a ČO
je čas na odpočinek. Vše je uváděno v minutách na desetiny.

Zde můžeme vidět, že v Hradci Králové u sledované kategorie hráči byli aktivně zapojeni do
tréninkového procesu v 56,7 % tréninkové doby, což nám vychází více než proklamovaných
25 % času z hypotézy č. 2. Otázkou zůstává, zda toto číslo máme chápat v pozitivním smyslu
slova, nebo už je naopak příliš vysoké? Podle mého názoru hráči zde měli příliš málo času na
odpočinek (21,5 %).
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Tabulka č. 8: Zastoupení herních činností – Mountfiled Hradec Králové
CVIČENÍ Č.

BRU

č. 1

4,1

č. 2

4,1

HČJ

HNMP
4,1

č. 3

4,7

4,7

č. 4

2,6

č. 5

6,5

č. 6

2,4

č. 7

6,8

č. 8

5,1

2,4

č. 9

8,7

Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, BRU je bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a HNMP je
hra na malém prostoru.

Tabulka č. 9: Čas věnovaný herním činnostem – Mountfield Hradec Králové
Herní činnosti

Čas v min

Čas v %

BRU

8,2

14,6 %

HČJ

25,5

45,4 %

HNMP

22,5

40 %

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU znamená bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a
HNMP je hra na malém prostoru. Ve druhém sloupci se nachází čas věnovaný jednotlivým herním činnostem vyjádřený
v minutách na desetiny a v posledním sloupci je čas v procentuálním zastoupení.

V této tabulce můžeme jasně vidět, že trenér tohoto klubu věnuje přesně 60% času
v tréninkové jednotce bruslení a herní činnostem jednotlivce, což je přesně doporučovaná
porce času podle ČSLH. Podle mého názoru by se však mělo věnovat v této kategorii větší
porce času nácviku a zdokonalování bruslení než je 14,6 %, tedy 8, 2 minut. Hru na malém
prostoru zařazují do jednotky ve 40 % tréninkového času, což shledáváme jako pozitivní
zjištění.
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Graf č. 2: Čas věnovaný herním činnostem v % u klubu Mountfield Hradec Králové
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Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU znamená bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a
HNMP je hra na malém prostoru. Ve druhém sloupci se nachází čas věnovaný jednotlivým herním činnostem vyjádřený
v minutách na desetiny a v posledním sloupci je čas v procentuálním zastoupení.

Tento graf nám ukazuje, jak pracují s náplní tréninkové jednotky v Hradci Králové u
kategorie 3. třídy. 40 % času věnované hře na malém prostoru je podle mého názoru ideální
číslo, ke kterému by se měl přiblížit každý trenér vedoucí tuto kategorii. Bruslení hráči
zdokonalovali v 14,6 % tréninkového času, což si myslím, je číslo poněkud nižší, avšak
dohromady s herními činnostmi jednotlivce nám vyšlo, že se zde věnují osvojování a
zdokonalovaní bruslení a ostatních hokejových dovedností v 60 % času z celkové tréninkové
doby, což je číslo ověřující hypotézu č. 1.
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Hodnocení a průběh tréninkové jednotky
Tréninkovou jednotku 3. třídy u klubu Mountfield Hradec Králové započal trenér cvičením č.
1, které herní formou sloužilo především k zahřátí organismu. Hráči byli rozděleni do dvou
družstev a hráli hokej kombinovaný s fotbalem přes celé kluziště. Následovalo cvičení č. 2,
které bylo zaměřeno výhradně na techniku bruslení, u tohoto cvičení bylo využito hromadné
sociálně – interakční formy. Poté přišla po krátké pauze na pití, hra na malém prostoru, která
měla současně i zdokonalovat techniku a přesnost přihrávky, popřípadě střelby. Cvičení č. 4
byla opět hra, organizovaná ve dvojicích a jednalo se o přetahování hokejky, jehož cílem bylo
dostat soupeře na zem. Následně hlavní trenér rozdělil hráče do 3 skupin a každý trenér si vzal
na starosti jedno stanoviště. Sledovaný hráč se nejprve věnoval stanovišti, které bylo
zaměřeno výhradně na vedení kotouče s využitím klamavých pohybů. Po zapískání trenéra
následovala hra v kruhu jako forma aktivního odpočinku. Hra sloužila k nácviku přihrávek,
především se zdokonalovala jejich přesnost. Po pauze na pití se vybraný hráč přesunul na
další stanoviště, kde trénoval techniku střelby a přihrávky, obě dovednosti nacvičovali ze
stoje. Po tomto cvičení trenér opět vložil jinou činnost, tentokrát to bylo cvičení zaměřené na
vedení kotouče ve třetině s přihrávkou o trenéra. Posledním cvičení č. 9 byla hra na malém
prostoru, jednalo se o nácvik situace 1 – 1 na malé branky. Závěrem hlavní trenér zhodnotil
průběh tréninkové jednotky.

6.2 Bílí Tygři Liberec

Návštěva tréninkové jednotky u organizace Bílí Tygři Liberec, proběhla 29.8.2016. Tréninku
3. třídy se zúčastnilo 13 hráčů, přítomni byli 3 trenéři. Tréninková jednotka trvala celkem 60
minut. Během tohoto tréninku nebylo využité hromadné, ale pouze skupinové sociálněinterakční formy.
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Tabulka č. 10: Využití času v minutách – Bílí Tygři Liberec

CVIČENÍ Č.

PVČ v min

CDC v min

AČ

ČO

č. 1

7,2

2,2

5

č. 2

3,4

3,4

0

č. 3

7,2

1,5

5,7

č. 4

6,9

1,9

5

č. 5

6,4

2,4

4

č. 6

13,5

8,2

5,3

č. 7
č. 8
č. 9
Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, CDC je celková doba cvičení, PVČ je pedagogicky využitý čas,
AČ je čas, kdy je hráč aktivní a ČO je čas na odpočinek. Vše je uváděno v minutách na desetiny.

Tabulka č. 11: Využití času celé tréninkové jednotky - Bílí Tygři Liberec
VYUŽITÍ ČASU

Čas v min

Čas v %

AČ

19,5

32,5 %

ČO

25

41,7 %

15,5

25,8 %

PVČ
ZČ

Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, CDC je celková doba cvičení, PVČ je pedagogicky využitý čas,
AČ je čas, kdy je hráč aktivní a ČO je čas na odpočinek. Vše je uváděno v minutách na desetiny.

Tabulka č. 11 nám znázorňuje, že v tréninku klubu Bílí Tygři Liberec u kategorie 3. třídy je
pedagogicky využitý čas v zastoupení 19,5 minut z celkové tréninkové doby, která byla 60
minut. V procentuálním zastoupení to lze vyjádřit 32,5 % tréninkového času. Čas k odpočinku
během celého tréninku dohromady měli 25 minut (41,7 %), což vychází v průměru okolo 4
minut na jedno tréninkové cvičení. Ztrátový čas, který byl dán především dlouhými pauzami
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na pití a také poměrně dost času zabralo kreslení jednotlivých cvičení na „tabuli“, což je u této
kategorie neobvyklé, protože děti v tomto věku se lépe učí nápodobou.
Graf č. 3: Využití času v % u sledovaného klubu Bílí Tygři Liberec
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Legenda: v prvním sloupci je využití času, AČ je čas, kdy je hráč aktivní, ČO je čas na odpočinek a ZČ je ztrátový čas. Ve
druhém sloupci je čas vyjádřený v minutách na desetiny a v posledním sloupci je čas v procentuálním zastoupení.

Z tohoto grafu lze vypozorovat, že klub Bílí Tygři Liberec ve 3. třídě zapojuje hráče aktivně
do procesu v 32,5 % tréninkového času, což převyšuje 25 % uvedených v hypotéze, avšak
25,8 % ztraceného času během jedné tréninkové jednotky je podle mého názoru příliš vysoké
číslo. Podle těchto čísel můžeme vlastně říci, že téměř identicky stejně času zde hráči aktivně
trénují a trenéři během tréninku stejnou porci času promarní.
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Tabulka č. 12: Zastoupení herních činností - Bílí Tygři Liberec
CVIČENÍ Č.

HČJ

BRU

č. 1

7,2

č. 2

3,4

č. 3

7,2

č. 4

6,9

č. 5

6,4

HNMP

3,4

č. 6

13,5

č. 7
č. 8
č. 9
Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, BRU je bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a HNMP je
hra na malém prostoru.

Tabulka č. 13: Čas věnovaný herním činnostem - Bílí Tygři Liberec
Herní činnosti

Čas v min

Čas v %

BRU

0

0%

HČJ

31,1

64,8 %

HNMP

16,9

35,2 %

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU znamená bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a
HNMP je hra na malém prostoru. Ve druhém sloupci se nachází čas věnovaný jednotlivým herním činnostem vyjádřený
v minutách na desetiny a v posledním sloupci je čas v procentuálním zastoupení.

Z této tabulky č. 13 můžeme vypozorovat, že ve sledované tréninkové jednotce tohoto klubu,
se vůbec nevěnovali nácviku bruslení, což by mělo tvořit jednu ze základních tréninkových
náplní této kategorie. Hra na malém prostoru byla zastoupená v 35,2 % času z celého
tréninku, ale nejvíce času se věnovali osvojování a zdokonalován dovedností, především pak
vedení kotouče, většina užitých cvičení byla zakončená střelbou na brankáře.
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Graf č. 4: Čas věnovaný herním činnostem v % u klubu Bílí Tygři Liberec
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Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU znamená bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a
HNMP je hra na malém prostoru. Ve druhém sloupci se nachází čas věnovaný jednotlivým herním činnostem vyjádřený
v minutách na desetiny a v posledním sloupci je čas v procentuálním zastoupení.

Jednoznačně zde můžeme vidět, že u tohoto sledovaného mužstva se trenéři nevěnovali
osvojování a zdokonalovaní nejzákladnější dovednosti, kterou musí každý hráč zvládnout,
aby vůbec mohl provozovat lední hokej. Tou dovedností je samozřejmě bruslení, kterému
bychom měli věnovat velkou pozornost u této mládežnické kategorie. Naopak zde velkou část
tréninkové jednotky hráči zdokonalovali útočné herní činnosti jednotlivce, celkem se těmto
hokejovým dovednostem věnovali v 64,8 % tréninkové doby.
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Hodnocení a průběh tréninkové jednotky
Tréninková jednotka byla zahájena srazem u tabule, kde bylo hráčům vysvětleno cvičení č. 1,
které bylo zaměřené na vedení kotouče s přihrávkou. Následovalo cvičení č. 2, kterým byla
hra na malém prostoru určená ke zdokonalování přihrávek ve stoje. Poté rozdělil hlavní trenér
hráče do tří skupin, mezitím ostatní trenéři připravili pomůcky na všechna stanoviště.
Pozorovaný hráč byl nejprve na stanovišti, které bylo zaměřené na zpracování přihrávek a
střelbu s využitím lehkých branek jako pomůcek. Na dalším stanovišti opět trenéři použili
lehké branky, v tomto cvičení museli hráči reagovat na pohyb trenéra, podle toho kam jim
ukázal hokejkou, tam si musel najet pro přihrávku, následovalo zpracování přihrávky a
klamavý pohyb s kličkou na lehkou branku. Poslední stanoviště využilo dokonce čtyř branek,
toto cvičení sloužilo k nácviku vedení kotouče a střelby, nechybělo zde ani najetí do volného
prostoru s přihrávkou a jejím zpracováním. Posledním cvičením byla hra na malém prostoru
(3- 3) formou minihokeje, kde trenér střídal hráče po 60 vteřinách.

6.3 BK Mladá Boleslav
Trénink u klubu BK Mladá Boleslav jsme pozorovali dne 8.8.2016. Tréninkovou jednotku 3.
třídy absolvovalo celkem 14 hráčů pod vedením hlavního trenéra a 2 asistentů. Trénink byl
ukončen po 60- ti minutách. Bylo využito skupinové, ale na začátku tréninku i hromadné
sociálně- interakční formy.
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Tabulka č. 14: Využití času v minutách – BK Mladá Boleslav

CVIČENÍ Č.

PVČ v min

CDC v min

AČ

ČO

č. 1

5,2

5,2

0

č. 2

8

2,3

5,7

č. 3

7,3

5,6

1,7

č. 4

7,3

7,3

0

č. 5

7,7

7,7

0

č. 6

4,5

4,5

0

č. 7

2,8

2,8

0

č. 8
č. 9
Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, CDC je celková doba cvičení, PVČ je pedagogicky využitý čas,
AČ je čas, kdy je hráč aktivní a ČO je čas na odpočinek. Vše je uváděno v minutách na desetiny.

Tabulka č. 15: Využití času celé tréninkové jednotky - BK Mladá Boleslav
VYUŽITÍ ČASU
PVČ

ZČ

Čas v min

Čas v %

AČ

35,3

58,8 %

ČO

7,4

12,3 %

17,3

28,9 %

Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, CDC je celková doba cvičení, PVČ je pedagogicky využitý čas,
AČ je čas, kdy je hráč aktivní a ČO je čas na odpočinek. Vše je uváděno v minutách na desetiny.

V této tabulce můžeme vidět, že hráči byli aktivní v průběhu tréninku až 35,3 minut (58,8 %),
což na jednu stranu shledáváme pozitivním, že trénink byl dobře zorganizován i veden, trenér
využil velké množství cvičení s herním principem, ale na druhou stranu, nám zbývá velmi
málo času na odpočinek pro hráče. Ztrátový čas vychází na 17,3 minut, což se mi zdá
poměrně vysoké číslo na to, že tréninková jednotka trvá celkem 60 minut.
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Graf č. 5: Využití času v % u sledovaného klubu BK Mladá Boleslav
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Legenda: v prvním sloupci je využití času, AČ je čas, kdy je hráč aktivní, ČO je čas na odpočinek a ZČ je ztrátový čas. Ve
druhém sloupci je čas vyjádřený v minutách na desetiny a v posledním sloupci je čas v procentuálním zastoupení.

Graf č. 5 nám ukazuje, že v Mladé Boleslavi hráči ročníku 2007 (3. třída) trénují aktivně 58,8
% času z celé tréninkové jednotky. Je to obdobné číslo, jaké jsme zjistili u Hradce Králové,
rozdíl oproti tomuto klubu je však v době odpočinku a ve ztrátovém čase. Zde nám vyšlo, že
mají hráči během tréninku pouze 12,3 % času na zotavení organismu, ale hlavní trenér ztratil
28,9 % času z tréninkové jednotky.
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Tabulka č. 16: Zastoupení herních činností - BK Mladá Boleslav
CVIČENÍ Č.

BRU

č. 1

5,2

č. 2

8

HČJ

HNMP
5,2

č. 3

7,3

č. 4

7,3

7,3

č. 5

7,7

č. 6

4,5

č. 7

2,8

2,8

č. 8
č. 9
Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, BRU je bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a HNMP je
hra na malém prostoru.

Tabulka č. 17: Čas věnovaný herním činnostem - BK Mladá Boleslav
Herní činnosti

Čas v min

Čas v %

BRU

13,2

22,8 %

HČJ

17,4

29,9 %

HNMP

27,5

47,3 %

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU znamená bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a
HNMP je hra na malém prostoru. Ve druhém sloupci se nachází čas věnovaný jednotlivým herním činnostem vyjádřený
v minutách na desetiny a v posledním sloupci je čas v procentuálním zastoupení.

Tabulka č. 17 zobrazuje čas věnovaný vybraným činnostem u klubu BK Mladá Boleslav.
Nejvíce času bylo věnováno hře na malém prostoru, celkem 27,5 minut z celkové tréninkové
doby (47,3 %). Tato porce času je vyšší než doporučuje ČSLH, ale zase nižší než deklaruje
USA hockey. Bruslení se věnovali ve 22,8 % tréninkového času, nácviku a zdokonalování
herních činností jednotlivce poskytli 22,8 % času z celé tréninkové jednotky.
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Graf č. 6: Čas věnovaný herním činnostem v % u klubu BK Mladá Boleslav

BK Mladá Boleslav
50
45

47,3
40
35
30

29,9

25
20

22,8

15
10
5
0

BRU

HČJ

HNMP

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU znamená bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a
HNMP je hra na malém prostoru. Ve druhém sloupci se nachází čas věnovaný jednotlivým herním činnostem vyjádřený
v minutách na desetiny a v posledním sloupci je čas v procentuálním zastoupení.

Na tomto grafu je na první pohled vidět, že nejvíce času v Mladé Boleslavi věnují hře na
malém prostoru, což shledávám jako dobrou cestu v rozvoji mladých hokejistů. V dnešní době
se o herní formě tréninku diskutuje nejenom u nás, ale po celém světě, je to cesta, kterou
bychom se měli ubírat. Zde nám vyšlo, že téměř polovinu tréninkové jednotky (47, 3 % času)
aplikují boleslavští trenéři herní formu tréninkových cvičení.
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Hodnocení a průběh tréninkové jednotky

První cvičení tréninkové jednotky u sledovaného mužstva BK Mladá Boleslav sloužilo
k zahřátí organismu, jednalo se o hru na zmenšeném prostoru s využitím hromadné sociálněinterakční formy. Po skončení prvního cvičení hlavní trenér rozdělil hráče do čtyř skupin a
připravil spolu s asistenty tři stanoviště, z toho na jednom ze stanovišť hráči zůstali dvakrát za
sebou. Vybraný hráč nejprve rozvíjel obratnostní bruslení na malém prostoru ve středním
pásmu. Poté prováděl cvičení zaměřené na vedení kotouče, kde nacvičoval jak krátký, tak
dlouhý driblink, ale i změny směru zakončené střelbou na brankáře. Následovalo další cvičení
herního typu, trenér měl k dispozici dvě skupiny hráčů, kteří hráli proti sobě fotbal na branky
s tím, že každý z nich měl kotouč na hokejce a mohl míč zasáhnout pouze tehdy, když měl
kotouč pod kontrolou. Na tomto stanovišti se hráči zdržely dvakrát po sobě. Před posledním
cvičení trenéři rozdělili hráče na dvě skupiny, z nichž jedna hrála ve třetině minihokej 3- 3 a
druhá skupina hrála ve třetině na opačné straně hřiště hru na rozvoj techniky střelby,
popřípadě přihrávky. Na závěr tréninkové jednotky si trenéři svolali hráče k sobě a hlavní
trenér provedl krátké zhodnocení tréninku.

6.4 HC Stadion Vrchlabí

Videozáznam z tréninkové jednotky klubu HC Stadion Vrchlabí byl pořízen během návštěvy,
která proběhla 22.8.2016. Této tréninkové jednotky se zúčastnilo 20 hráčů 2. a 3. třídy,
přítomni byli celkem 4 trenéři. Trénink trval 60 minut. Mohli jsme zde vidět cvičení s
využitím hromadné, tak i skupinové sociálně- interakční formy.
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Tabulka č. 18: Využití času v minutách – HC Stadion Vrchlabí

CVIČENÍ Č.

PVČ v min

CDC v min

AČ

ČO

č. 1

5,4

5,4

0

č. 2

11,5

5,2

6,3

č. 3

7,1

2,3

4,8

č. 4

8

2,1

5,9

č. 5

9,5

2,1

7,4

č. 6

6,5

2,6

3,9

č. 7

4,8

2,4

2,4

č. 8
č. 9
Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, CDC je celková doba cvičení, PVČ je pedagogicky využitý čas,
AČ je čas, kdy je hráč aktivní a ČO je čas na odpočinek. Vše je uváděno v minutách na desetiny.

Tabulka č. 19: Využití času celé tréninkové jednotky – HC Stadion Vrchlabí
VYUŽITÍ ČASU

Čas v min

Čas v %

AČ

22,1

36,7 %

ČO

30,7

51,2 %

7,2

12,1 %

PVČ
ZČ

Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, CDC je celková doba cvičení, PVČ je pedagogicky využitý čas,
AČ je čas, kdy je hráč aktivní a ČO je čas na odpočinek. Vše je uváděno v minutách na desetiny.

Tato tabulka nám ukazuje, že v tréninku tohoto klubu jsou hráči aktivně zapojeni 22,1 minut
(36,7 %) z celkových 60 minut tréninkové doby. Během této tréninkové jednotky měli hráči
k dispozici 30,7 minut (51,2 %) na zotavení organismu. Ztrátový čas vyšel na 7,2 minut, což
představuje pouze 12,1 % času z celého tréninku. Toto číslo odráží poměrně dobrou
organizaci a vedení tréninkové jednotky.
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Graf č. 7: Využití času v % u sledovaného klubu HC Stadion Vrchlabí
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Legenda: AČ je čas, kdy je hráč aktivní, ČO znamená čas na odpočinek a ZČ je ztrátový čas, všechna časová zastoupení jsou
vyjádřena v procentech (%).

Na tomto sloupcovém grafu můžeme hezky vidět, že trenér měl organizačně tréninkovou
jednotku poměrně dobře zvládnutou a měl k dispozici přiměřený počet asistentů, protože jsme
zjistili, že pouze 12,1 % z celého tréninku, byl ztrátový čas. Aktivní byl sledovaný hráč ve
36,7 % času z celkové tréninkové doby, což v podstatě potvrzuje hypotézu č. 2, která vychází
z doporučovaného poměru trénovat v tomto věkovém období v poměru zátěž: odpočinek, 1:37.
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Tabulka č. 20: Zastoupení herních činností – HC Stadion Vrchlabí
CVIČENÍ Č.

BRU

č. 1

5,4

č. 2

11,5

HČJ

5,4

č. 3
č. 4

7,1
8

č. 5
č. 6

HNMP

9,5
6,5

č. 7

4,8

č. 8
č. 9
Legenda: v prvním sloupci jsou čísla jednotlivých cvičení, BRU je bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a HNMP je
hra na malém prostoru.

Tabulka č. 21: Čas věnovaný herním činnostem – HC Stadion Vrchlabí
Herní činnosti

Čas v min

Čas v %

BRU

31,4

54 %

HČJ

16,6

28,5 %

HNMP

10,2

17,5 %

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU znamená bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a
HNMP je hra na malém prostoru. Ve druhém sloupci se nachází čas věnovaný jednotlivým herním činnostem vyjádřený
v minutách na desetiny a v posledním sloupci je čas v procentuálním zastoupení.

Z této tabulky je patrné, že se v této tréninkové jednotce hráči věnovali především rozvoji a
zdokonalování bruslení (54 %), dále hodně rozvíjeli herní činnosti jednotlivce (28,5 %), ale
nejméně času trenéři věnovali hře na malém prostoru, které poskytli pouze 10,2 minut, tedy
17,5 % tréninkové doby, což je daleko od proklamovaných 30 % od ČSLH.
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Graf č. 8: Čas věnovaný herním činnostem v % u klubu HC Stadion Vrchlabí

HC Stadion Vrchlabí
60

50

54

40

30

28,5
20

17,5

10

0

BRU

HČJ

HNMP

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU znamená bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a
HNMP je hra na malém prostoru. Ve druhém sloupci se nachází čas věnovaný jednotlivým herním činnostem vyjádřený
v minutách na desetiny a v posledním sloupci je čas v procentuálním zastoupení.

Tento graf nám zcela jasně ukazuje, že ve Vrchlabí trénují a zdokonalují bruslení více než
polovinu tréninkové doby a naopak pouze 17,5 % času využívají herní formu, což je podle
mého názoru i podle doporučení od ČSLH a USA hockey velmi málo. Toto číslo nám bude
také sloužit k ověření jedné z hypotéz.
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Hodnocení a průběh tréninkové jednotky

Cvičením č. 1 byla zahájena tréninková jednotka u mužstva HC Stadion Vrchlabí, které
sloužilo k zahřátí organismu, jednalo se o hru dvou družstev na čtyři branky se čtyřmi
kotouči. U dalšího cvičení hráči rozvíjeli techniku bruslení, kde trenér využil hromadné
sociálně- interakční formy a hráče pouštěl ze zástupu proudově, aby nedocházelo k příliš
velkým prostojům. Po krátké pauze na pití, hlavní trenér rozdělil hráče do 4 skupin, mezitím
asistenti připravili pomůcky na svá stanoviště. První stanoviště, které navštívil sledovaný
hráč, bylo zaměřené na vedení kotouče zakončené střelbou na brankáře. Po písknutí měli hráči
krátkou pauzu na pití a následoval rychlý přesun na další stanoviště, kde prováděli cvičení na
zmenšeném prostoru sloužící k rozvoji obratnostního bruslení. Následovalo další tréninkové
cvičení, které bylo zaměřené především na jednu herní činnost jednotlivce, a to uvolňování
hráče s kotoučem. Na posledním ze stanovišť hráči trénovali techniku bruslení, zejména
překládáná vpřed s důrazem na přenesení váhy těla a odraz z obou hran. Na závěr hlavní
trenér rozdělil hráče do čtyř družstev, aby mohli hrát minihokej 3- 3. Střídání probíhalo na
písknutí po 60 vteřinách.
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6.5 Srovnání výsledků zkoumaných klubů
V této kapitole budeme srovnávat výsledky všech vybraných klubů, které se nacházejí ve
zkoumaném souboru. Patří sem kluby: Mountfield Hradec Králové, Bílí Tygři Liberec, BK
Mladá Boleslav a HC Stadion Vrchlabí. Všechny získané výsledky, které jsme již
zaznamenaly v předchozích kapitolách této práce, budeme nyní porovnávat především pomocí
sloupcových grafů.

Tabulka č. 22: Srovnání využití času všech zkoumaných klubů v procentech (%)

Zkoumané kluby

PVČ

ZČ

AČ

ČO

Mountfield Hradec Králové 56,7 %

21,5 %

12,8 %

Bílí Tygři Liberec

32,5 %

41,7 %

25,8 %

BK Mladá Boleslav

58,8 %

12,3 %

28,9 %

HC Stadion Vrchlabí

36,7 %

51,2 %

12,1 %

Legenda: v prvním sloupci jsou zkoumané kluby, ve druhém je čas, kdy je hráč aktivní, ve třetím je čas na
odpočinek a v posledním sloupci jsou procenta přiřazená ztrátovému času.

Tato tabulka nám ukazuje, jak dokážou trenéři sledovaných klubů naložit s tréninkovým
časem, dále zde můžeme vidět, kolik byl pedagogicky využitý čas u zkoumaných mužstev,
kolik měli hráči času na odpočinek a kolik času „ztratili“ trenéři v dané tréninkové jednotce.
Nejvíce času aktivní prací během tréninkové jednotky 3. tříd u zkoumaných klubů tráví
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v klubu BK Mladá Boleslav, celkem tedy 58,8 % tréninkové doby. Podobných výsledků bylo
zjištěno u mužstva Mountfield Hradec Králové, kde nám vyšlo 56,7 % času z tréninkové
jednotky. Naopak nejméně byli aktivní hráči na tréninku Bílí Tygři Liberec, a to 32,5 %
tréninkového času. Co se týká času na zotavení organismu pro hráče během cvičení, tak
nejméně času měli v klubu BK Mladá Boleslav (12,3%). Nejvíce hráči odpočívaly při
tréninku u mužstva HC Stadion Vrchlabí, kde měli čas na odpočinek 51,2 % z celé tréninkové
jednotky. Ztrátový čas nás velmi zajímal, protože svědčí o připravenosti daného trenéra na
jednotku a také o jeho organizačních schopnostech. Nejvíce času, který můžeme označit za
ztrátový, jsme analyzovali u mužstva BK Mladá Boleslav (28,9 %). Naopak pouhých 12,1 %
času ztratili v tréninku HC Stadion Vrchlabí a obdobně na tom byli i v klubu Mountfield
Hradec Králové (12,8 %). Tato tabulka a v ní uvedené hodnoty nám bude také sloužit
k ověření hypotézy č. 3.

Tabulka č. 23: Srovnání věnovaného času zkoumaným činnostem v procentech (%)
Zkoumané kluby

HČJ

HNMP

Mountfield Hradec Králové 14,6 %

45,4 %

40 %

Bílí Tygři Liberec

0%

64,8 %

35,2 %

BK Mladá Boleslav

22,8 %

29,9 %

47,3 %

HC Stadion Vrchlabí

54 %

28,5 %

17,5 %

BRU

Legenda: v prvním sloupci jsou zkoumané kluby, ve druhém je bruslení, ve třetím jsou herní činnosti jednotlivce
a v posledním sloupci je čas věnovaný hře na malém prostoru.
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Tabulka č. 23 zobrazuje srovnání času (v %) věnovanému vybraným činnostem. Data jsme
získali díky analýze videozáznamu, který jsme pořídili během návštěv tréninkových jednotek
u klubů, které jsou uvedeny v tabulce. Zvýrazněné číslo v procentech značí nejvyšší
zastoupení času v tréninku u dané činnosti. V prvním řádku jsou data patřící klubu Mountfield
Hradec Králové, druhý Bílí Tygři Liberec, třetí BK Mladá Boleslav a čtvrtý HC Stadion
Vrchlabí. Druhý sloupec nám jasně ukazuje, že nejvíce se bruslení věnují ve Vrchlabí, a to
dokonce v 54% tréninkového času. V klubu BK Mladá Boleslav zdokonalují bruslení ve 22,8
% času z tréninkové jednotky, v Hradci Králové bruslili hráči 14,6 % tréninkové doby.
Překvapujícím zjištěním je zastoupení nácviku bruslení v klubu Bílí Tygři Liberec, kde se mu
nevěnovali vůbec (0 %). Třetí sloupec reprezentuje zastoupení herních činností jednotlivce ve
sledovaných jednotkách. Nejvíce času těmto činnostem věnovali jednoznačně v Liberci,
celých 64,8 % času osvojovali hokejové dovednosti, jako je vedení kotouče, přihrávání a
střelba. Hodně pilovali herní činnosti jednotlivce také v klubu Mountfield Hradec Králové
(45,4 % času). O poznání méně času tomu věnovali ve zbývajících dvou klubech, v Mladé
Boleslavi osvojovali a zdokonalovali hokejové dovednosti 29,9 % tréninkového času času a
ve Vrchlabí 28,5 %. Poslední čtvrtý sloupec zobrazuje kolik času v %, zařazují sledované
kluby do tréninku hru na malém prostoru. Nejvíce herního aspektu bylo k vidění na tréninku
v klubu BK Mladá Boleslav (47,3 % času). Hodně si děti hrály také v Hradci Králové (40 %
času) a v Liberci (35,2 %). Jednoznačně nejméně byla k vidění hra na malém prostoru ve
Vrchlabí, kde tomu věnovali pouze 17,5 % tréninkové doby.

62

Graf č. 9: Srovnání využití času (%) u všech zkoumaných klubů
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Legenda: AČ je čas, kdy je hráč aktivní, ČO znamená čas na odpočinek a ZČ je ztrátový čas, všechna časová
zastoupení jsou vyjádřena v procentech (%).

Z grafu č. 9 můžeme vyčíst, že nejvíce aktivně zapojuje hráče klub Mountfield Hradec
Králové (56,7 %) a při analýze videozáznamu z tréninku mužstva BK Mladá Boleslav jsme
zjistili, že zde byli hráči aktivně zapojeni do procesu dokonce v 58,8 % tréninkové doby.
Naopak nejméně byli zatěžováni hráči z Liberce, kde nám vyšel pouze 32,5 %. Čas na
odpočinek během tréninku je samozřejmě neméně důležitý, a proto ve Vrchlabí poskytl trenér
hráčům 51,2 % času z celé tréninkové jednotky na zotavení organismu. Nejméně času pro
odpočinek během tréninkových cvičení měl sledovaný jedinec v klubu BK Mladá Boleslav, a
to pouhých 12,3 % tréninkového času, což se nám zdá jako velmi málo pro zotavení, když
ČSLH doporučuje zatěžovat hráče v tomto věkovém období v poměru 1:3- 7. Velmi nás
zajímal tzv. ztrátový čas, který nám dal výpovědní hodnotu o připravenosti hlavního trenéra
na jednotku, dále vypovídá o jeho organizačních a vůdčích schopnostech. Nejvíce prodlev
mezi cvičeními bylo k vidění při tréninku v Liberci a v Mladé Boleslavi. Trenér BK Mladá
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Boleslav „ztratil“ dokonce 28,9 % tréninkové doby přesuny mezi stanovišti, různým
vysvětlováním a přípravou pomůcek. Naopak dobrého výsledku u tohoto sledovaného jevu
jsme dospěli u klubů Mountfield Hradec Králové a HC Stadion Vrchlabí. Úplně nejméně
ztrátového času měli při tréninku ve Vrchlabí, pouze 12,1 % času z celé tréninkové jednotky.
V Hradci Králové na tom nebyli o moc hůře, zde nám vyšlo 12,8 %.

Graf č. 10: Aktivní čas v % u zkoumaných klubů
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Legenda: procentuální zastoupení (%) času, kdy je hráč aktivní.

Graf č. 10 nám znázorňuje, kolik času v procentech hráči ve sledovaném klubu aktivně trénují
vzhledem k celkové době tréninkové jednotky. Nejvíce pracovali v tréninku jednoznačně
hráči Mladé Boleslavi (58,8 %) a Hradce Králové (56,7 %), což určitě svědčí o dobrém
využití času v daném tréninku. Otázkou však zůstává, nakolik trenéři braly v potaz zatížení
hráčů a dobu odpočinku k zotavení organismu. Zbylé dva kluby zapojily hráče do tréninkové
jednotky aktivně v 32,5 % (Bílí Tygři Liberec) a v 36,7 % (HC Stadion Vrchlabí) času.
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Graf č. 11: Čas na odpočinek v % u zkoumaných klubů
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ČAS NA ODPOČINEK
Legenda: procentuální zastoupení (%) času na odpočinek u všech čtyř zkoumaných klubů.

Na tomto grafu můžeme vidět, že nejvíce odpočívaly hráči tréninku klubu HC Stadion
Vrchlabí (51,2 % času), v Liberci také zabral poměrnou část tréninkové jednotky odpočinek
pro hráče (41,7 %). Toto číslo je opravdu příliš vysoké, i když koresponduje s teoretickými
doporučeními vzhledem k zatížení organismu. Trenéři těchto klubů by měli zařadit více formu
aktivního odpočinku, ať už ve formě přihrávek, či driblinku. Opačnou povahu měl trénink
v Mladé Boleslavi, kde dal trenér hráčům pouze 12,3 % času pro zotavení organismu. Podle
mého názoru je to příliš málo času na odpočinek, protože pokud hráči pracují v únavě, cvičení
určené ke zdokonalování dovedností ztrácí patřičný efekt, jelikož hráči nemohou danou
činnost provádět přesně a kvalitně. Mountfield Hradce Králové nechal během sledovaného
tréninku odpočívat 21,5 % tréninkové doby.

65

Graf č. 12: Ztrátový čas v % u všech zkoumaných klubů
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Legenda: procentuální zastoupení (%) ztrátového času u všech čtyř zkoumaných klubů.

Z grafu výše můžeme říci, že nejvíce času během tréninkových jednotek 3. tříd promarnili
trenéři v Mladé Boleslavi (28,9%) a v Liberci (25,8). Tyto dvě hodnoty jsou opravdu vysoké a
vychází to, že oba kluby z 60 minut trvající jednotky trenéři ztratí okolo 15 minut přesuny
mezi stanovišti a dlouhým vysvětlováním jednotlivých cvičení. Na druhou stranu velmi dobré
hodnoty jsme zjistili z videozáznamů, které jsme pořídili ve Vrchlabí (12,1 %) a v Hradci
Králové (12,8 %). Tato číslo vypadají velmi pozitivně, podle mých zkušeností a poznatků by
se ideálně vedený trénink měl pohybovat okolo 10 % ztrátového času.
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Graf č. 13: Srovnání časů (%) věnovaný vybraným činnostem
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Legenda: BRU je bruslení, HČJ jsou herní činnosti jednotlivce a HNMP představuje hru na malém prostoru.
Všechna časová zastoupení jsou vyjádřena v procentech (%).

Graf č. 13 nám dává informace, že jednoznačně nejvíce se věnují nácviku bruslení ze všech
zkoumaných klubů ve Vrchlabí. Úplným opakem je mužstvo Bílí Tygři Liberec, kde jsme
nezaznamenali ani jedno tréninkové cvičení zaměřené na samotné bruslení. Herní činnostem
jednotlivce, ale v Liberci věnují až 64,8 % tréninkového času, což je jednoznačně nejvíce ze
všech sledovaných klubů. Osvojování a zdokonalování dovedností by mělo být primární
náplní tréninku této kategorie, a proto u všech zkoumaných mužstev nám nevyšlo méně než
28 % tréninkové doby věnované právě dovednostem. Poslední sledovanou činností byla hra
na malém prostoru, které bychom měli podle doporučení od ČSLH poskytnout v tréninku až
30 % času, USA hockey uvádí dokonce 60%. U všech zkoumaných klubů se tohoto
doporučení drželi, pouze ve Vrchlabí si děti „hrály“ při tréninku 17,5 % času, což je
samozřejmě o dost méně než již zmíněných 30 % a shledáváme to jako velkou chybu ve
skladbě tréninkové jednotky, protože hra a radost z ní by měla v této věkové kategorii hrát
primární roli.
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Graf č. 14: Srovnání časů (%) věnovanému bruslení a herním činnostem jednotlivce
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BRUSLENÍ + HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE
Legenda: Čas vyjádřený v procentech (%) věnovaný bruslení a herním činnostem jednotlivce u všech
zkoumaných klubů.

Graf č. 14 nám slouží především k ověření hypotézy č. 1. Nejvíce bruslení a herním
činnostem jednotlivce věnovali času ve Vrchlabí, a to až 82,5 %. Mountfield Hradec Králové i
Liberec se řídili při skladbě tréninku doporučeními od ČSLH a poskytl minimálně 60 %
tréninkové doby těmto činnostem. Nejméně času nám z analýzy videozáznamu vyšlo u klubu
BK Mladá Boleslav (52,7 %). Je to dáno tím, že téměř polovinu tréninkové jednotky zaměřili
na hru na malém prostoru, tudíž z toho vyplývá, že se zde drželi rad spíše od USA hockey než
od ČSLH.
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Graf č. 15: Srovnání časů (%) věnované hře na malém prostoru
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HRA NA MALÉM PROSTORU
Legenda: Čas vyjádřený v procentech (%) věnovaný hře na malém prostoru u všech zkoumaných klubů.

Graf č. 15 nám znázorňuje, kolik času v tréninku věnují hře na malém prostoru u sledovaných
klubů. Tento graf nám pomůže ověřit hypotézu č. 2. Jednoznačně nejvíce herní formy bylo
k vidění při tréninkové jednotce v Mladé Boleslavi, kde věnovali 47,3 % času hře na malém
prostoru. V Hradci Králové využili trenéři 40 % tréninkového času herní formou a v Liberci
35,2 %. Nejméně ze všech zkoumaných klubů zařadilo hru na malém prostoru do tréninku
Vrchlabí, pouze 17,5 %, což považuju u této kategorie za velmi málo a vymyká se to i
doporučením od ČSLH a USA hockey.
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6.6 Srovnání s teoretickými doporučeními
Získané výsledky, které jsme uvedli již dříve v této práci, nyní porovnáme s teoretickými
doporučeními, které proklamují ČSLH i USA hockey. Český svaz ledního hokeje, konkrétně
Bukač se Studničkou doporučují, že bychom měli v této věkové kategorie zařazovat do
tréninkové jednotky bruslení a herní činnosti jednotlivce v 60 % tréninkové doby. Toto
doporučení bylo dodrženo u třech ze čtyř zkoumaných klubů, pouze v Mladé Boleslavi se
tomuto číslu pouze přiblížili (52,7 %). Bruslení jako základní hokejová dovednost, kterou
musí každý hráč zvládnout, aby mohl provozovat lední hokej, příliš trenéři sledovaných klubů
ve svých jednotkách nezařadili. Například v klubu Bílí Tygři Liberec nebylo k vidění ani
jedno tréninkové cvičení zaměřené na zdokonalování bruslení, což mě přijde jako fatální
chyba v přípravě na trénink 3. třídy. Opačným směrem jdou ve Vrchlabí, kde věnovali
bruslení mnoho času (54 %), tato hodnota je podle mého názoru zase příliš vysoká. Optimální
čas žádný z dostupných zdrojů nevymezuje, podle mého názoru by se toto číslo mělo
pohybovat mezi 20 – 30 % tréninkové doby. Hře na malém prostoru doporučuje USA hockey
se věnovat v 60 % času z tréninku. Tomuto číslu se ani jeden z klubů nepřiblížil, avšak Bukač
se Studničkou proklamují hru na malém prostoru v 30% tréninkového času. Toho se držely ve
třech ze sledovaných klubů. Pouze v klubu HC Stadion Vrchlabí zařadili trenéři do jednotky
hru v 17,5 % času. Toto číslo je velmi nízké a vzhledem k tomu, že se neustále debatuje o
tom, že si děti málo hrají a příliš je drilujeme, považuju to za základní chybu ve skladbě
tréninkové jednotky 3. třídy. Taktické dovednosti nezařadil do tréninku ani jeden z trenérů,
přesto, že Bukač se Studničkou uvádějí, že bychom se těmto dovednostem měli věnovat v 10
% času z jedné tréninkové jednotky. Aktivní čas, je v podstatě čas, kdy hráč je aktivně
zapojen v daném cvičení nebo hře, podle doporučení od Bukače a Studničky, kteří uvádějí, že
by měli hráči v tomto věku být zatěžováni v poměru 1:3- 7. Z toho jsme vycházeli při tvorbě
hypotézy, kterou jsme stanovili na 25 % času, kdy by měl být hráč aktivně zapojen.
Stanoveného čísla dosáhly všechny čtyři zkoumané kluby, tudíž se nám hypotéza potvrdila.
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Ověření hypotéz

Hodnoty a data, které jsme uvedli v této práci již výše, využijeme pro ověření všech hypotéz.
Všechny tři hypotézy byly určeny podle nejnovějších doporučení od ČSLH a USA hockey.
Hypotéza č. 1 byla vytvořena na základě toho, co uvádí ČSLH (Bukač a Studnička), stejně tak
tomu bylo i u hypotézy č. 2. Poslední třetí hypotéza byla stanovena podle doporučeného
zatížení od Pavliše, který vydal v minulosti mnoho publikací pro trénink nejmenších
kategorií.

Hypotéza č. 1
Vybrané kluby v České republice se věnují nácviku bruslení a osvojování herních činností
jednotlivce minimálně v 60% celkové tréninkové doby.
Tato hypotéza se nepotvrdila, přesto, že tři zkoumané kluby 60 % času překročily. Hypotéza
se nepotvrdila proto, že v klubu BK Mladá Boleslav se věnovali bruslení a herním činnostem
jednotlivce pouze v 52,7 % tréninkové doby.
Hypotéza č. 2
Všechny zkoumané kluby využívají alespoň z 30% tréninkového času hru na malém prostoru.
Hypotéza č. 2 se opět nepotvrdila, protože jeden ze čtyř sledovaných klubů nepřekročil výše
uvedených 30 % tréninkového času. HC Stadion Vrchlabí zařadil do svého tréninku hru na
malém prostoru pouze v 17,5 % tréninkové doby.
Hypotéza č. 3
V tréninkových jednotkách všech zkoumaných klubů bude sledovaný hráč aktivně zapojen
alespoň v 25 % z celkové tréninkové doby.
Poslední hypotéza se potvrdila. Je to proto, že Mountfield Hradec Králové (56,7 %), BK
Mladá Boleslav (58,8 %), HC Stadion Vrchlabí (36,7 %) i Bílí Tygři Liberec (32,5 %) měli
více aktivně zapojené hráče do procesu, než bylo požadovaných 25%.
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7 Diskuze
Do výzkumného souboru této diplomové práce byly vybrány čtyři kluby v kategorii 3. třída, a
to Mountfield Hradec Králové, BK Mladá Boleslav, Bílí Tygři Liberec a HC Stadion
Vrchlabí. Z každého klubu byl náhodně vybrán jeden hráč, kterého jsme během celé
tréninkové jednotky natáčeli a na základě tohoto videozáznamu, jsme poté provedli analýzu a
získali potřebná data k vyhodnocení této práce. Všechny výsledky byly zpracovány přehledně
do tabulek a grafů, ostatní hodnocení a porovnání byla provedena kvalitativně.
Nejvíce nás zajímalo využití času v tréninkových jednotkách u sledovaných klubů. Rychtecký
a Fialová (2002) rozlišují pedagogicky využitý a ztrátový čas. Pedagogicky využitý čas
můžeme v podstatě nazvat časem, kdy je prováděn aktivní pohyb v daném cvičení, případně
čas věnovaný přípravě pomůcek, instrukcím, názorné ukázce či korekci chyb. Ztrátový čas je
doba během, které jsou děti pasivní, to znamená, že nejsou aktivně zapojeny do nějaké
aktivity. V naší práci nás zajímal poměr těchto dvou časů, ale pedagogicky využitý čas jsme si
ještě rozčlenili na čas, kdy je hráč aktivní v pohybu a na čas, kdy odpočívá. Očekávali jsme,
že zkoumaní hráči budou aktivně zapojeni ve sledované jednotce alespoň v 25 % tréninkové
doby a musíme říci, že toto číslo přesáhly všechny kluby, některé z nich dokonce výrazně. U
klubu Bílí Tygři Liberec sledovaný hráč, byl aktivní v tréninku přesně ve 32,5 %
tréninkového času, u klubu HC Stadion Vrchlabí to bylo 36,7 % času, u Mountfield Hradec
Králové 56,7 % a nejvíce času zapojili hráče aktivně do procesu v Mladé Boleslavi, a to
přesně v 58,8 % času z tréninku. Z těchto získaných výsledků nám vyplývá, že všechny kluby
zapojují své hráče do tréninku poměrně více, než je doporučováno, protože pro kategorii 3.
třídu se uvádí využívat poměr zatížení a odpočinku v poměru 1: 3- 7. Tomu by tedy mělo
odpovídat takové rozvržení času, že v ideálním případě je hráč aktivní ve 25 % tréninkové
doby a 75 % času využije v tréninku k odpočinku, ale realita je samozřejmě jiná, protože zde
nebereme v potaz „ztrátový“ čas. Všechny zkoumané kluby však tento čas pro zotavení svým
svěřencům nedopřály. Alespoň 50 % času k odpočinku měly k dispozici hráči HC Stadion
Vrchlabí, a to konkrétně 51,2 %. Bílí Tygři Liberec odpočívali během sledované jednotky
v 41,7 % času z tréninku, Mountfield Hradec Králové pouze 21,5 % a BK Mladá Boleslav
dokonce pouhých 12,3 %, což považuji za velmi malé číslo, ale je to určitě dáno tím, že trenér
tohoto klubu zařadil do tréninku mnoho her na malém prostoru, kde jsou aktivně zapojeni
všichni hráči a dalším faktorem je určitě to, že měl na stanovišti „pouze“ 4 hráče. Otázkou
však zůstává, zda při takovém zapojení do procesu, mají vůbec hráči dostatečné množství
72

času na to, aby jejich organismus se po zátěži zotavil, protože při jednotlivých hrách na
zmenšeném prostoru nebyli hráči střídáni v intervalu jedné minuty, jak se u této kategorie
doporučuje, ale byli aktivně zapojení do hry až okolo 7 minut. Co považujeme za vypovídající
o přípravě trenéra na jednotku, jeho schopnostech vést a organizovat trénink, je rozhodně
velikost „ztrátového“ času. To znamená kolik trenér „ztratil“ při tréninku času kvůli
rozdělováním hráčů do skupinek, přesunům mezi stanovišti, dlouhým vysvětlováním,
v jednom případě i malováním na tabuli. Nejlépe z této analýzy vyšly dva kluby, a to
konkrétně HC Stadion Vrchlabí a Mountfield Hradec Králové, u kterých nám vyšlo, že ztratili
okolo 12 % tréninkového času. Podstatně více ztratili zbylé dva sledované kluby, Bílí Tygři
Liberec 25,8 % a BK Mladá Boleslav 28,9 % času z tréninkové jednotky. Bohužel v žádné
literatuře se neuvádí, kolik by měl trenér v ideálním případě ztratit během tréninku času,
protože určitým ztrátám se nejde nikdy vyhnout, ale při dobrém vedení a schopnosti
organizovat by se toto číslo mohlo pohybovat okolo 10 % času.
Bruslení je základní dovednost ledního hokeje, a proto bychom v tréninku této kategorie měli
bruslení věnovat zvýšenou pozornost. Bukač a Studnička (2012) doporučují se zabývat
v tréninkové jednotce 3. tříd bruslení a herním činnostem jednotlivce v 60 % tréninkového
času. Mezi herní činnosti jednotlivce Pavliš a kol. (2010) uvádějí především ty útočné
dovednosti, kterými jsou uvolňování hráče s kotoučem, uvolňování hráče bez kotouče,
přihrávání a zpracování přihrávky a střelba. Z těch obranných činností je to pouze odebírání
kotouče, čemuž se nevěnovali v žádném z navštívených klubů. Pouze BK Mladá Boleslav
zařadila do sledovaného tréninku cvičení na bruslení a herní činnosti jednotlivce v méně než
60% času, konkrétně to bylo 52,7 %. V Hradci Králové to bylo přesně 60 %, v Liberci 64,8 %
a ve Vrchlabí dokonce 82,5 % tréninkové doby, což, ale bylo na úkor her na malém prostoru.
Právě hra na zmenšeném prostoru je dnes velmi diskutované téma a hovoří se především o
tom, v jaké míře ji zařazovat do tréninkových jednotek. O rozdílné efektivitě celoplošného
tréninku a tréninku na malém prostoru proběhlo v nedávné minulosti několik výzkumů a
všechny hovoří jasně ve prospěch zmenšeného prostoru, a je jedno, jestli se jedná o hru, či o
tréninkové cvičení na stanovištích. Hráči na malém prostoru vyprodukují daleko větší počet
střel, přihrávek, jsou více v držení kotouče a daleko lépe rozvíjejí obratnostní bruslení. USA
hockey a IIHF doporučují shodně se u námi sledované kategorie zabývat hrou na malém
prostoru až v 60 % času z jedné tréninkové jednotky. Tomuto číslu se nepřiblížil ani jeden ze
zkoumaných klubů. U nás v ČR však Bukač se Studničkou (2012) uvádějí, že bychom hru na
malém prostoru měli provádět ve 30 % tréninkové doby. Tohoto doporučení už se drželi tři ze
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čtyř zkoumaných klubů. Hráči BK Mladá Boleslav si při tréninku hráli 47,3 % času,
Mountfield Hradec Králové zařadil do jednotky hru ve 40 % a Bílí Tygři Liberec ve 35,2 %
času z tréninku. Jednoznačně nejméně si hráli děti na tréninku ve Vrchlabí, a to pouze v 17,5
% tréninkové doby, což je velmi nízké číslo a absolutně odmítá nejmodernější trendy, které
hovoří o tom zařazovat hru na malém prostoru až v 50 % tréninkového času, oficiálně však
ČSLH žádnou publikaci nevydal.

74

8. Závěr
Do výzkumného souboru byly vybrány 4 kluby z ČR: Mountfield Hradec Králové, Bílí Tygři
Liberec, BK Mladá Boleslav a HC Stadion Vrchlabí. V této práci nás zajímala kategorie 3.
tříd, což jsou děti ve věku 8- 9 let.
Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaké je využití času v tréninku 3. tříd u těchto vybraných
klubů a porovnat je s teoretickými poznatky, které doporučují ČSLH a USA hockey. Zaměřili
jsme se v této diplomové práci na srovnání času, kdy jsou hráči jednotlivých klubů při
tréninku aktivní, kolik času odpočívají a v neposlední řadě, kolik trenér času ve sledované
jednotce ztratil. Dále nás také zajímalo, jaký je obsah tréninku, na které činnosti se trenéři
zaměřují a zda to odpovídá zmíněným doporučením pro trénink sledované kategorie.
Zpočátku jsme se zabývali teoretickou částí, kde jsme charakterizovali zkoumanou skupinu
z hlediska věku a vývojových zákonitostí. Následně jsme se zaměřili na hru na zmenšeném
prostoru, konkrétně na minihokej, který u nás hrají nejmenší kategorie, kam spadá i sledovaná
3. třída. Trénink na stanovištích je typický pro trénink dětí, proto jsme mu také věnovali
pozornost. Provedli jsme charakteristiku bruslení a herních činností jednotlivce, ale to u pouze
těch činností, kterým bychom se podle literatury měli ve sledované kategorii věnovat.
Nesměli jsme zapomenout na doporučení pro trénink 3. tříd, včetně toho, jak by měl vypadat
a chovat se trenér dětí. A samozřejmě na závěr teoretické části jsme nesměli opomenout
využití času v tréninku, protože je to vlastně cílem celé této práce.
Data pro praktickou část této práce jsme získali metodou nepřímého pozorování. Během
našich návštěv všech klubů jsme pořídili pomocí videokamery záznam celých tréninkových
jednotek. Jednotlivé videozáznamy byly analyzovány a získaná data jsme uvedli přehledně do
tabulek a také do grafů, které jsme využili k interpretaci výsledků a především k ověření
hypotéz.
Hypotéza č. 1, že vybrané kluby v ČR se věnují nácviku bruslení a osvojování herních
činností jednotlivce v 60 % tréninkové doby, se nám nepotvrdila, jelikož klub BK Mladá
Boleslav tyto činnosti trénovali pouze v 52,7 % času.
Hypotéza č. 2 se také nepotvrdila, protože HC Stadion Vrchlabí nezařadil do své tréninkové
jednotky hru na malém prostoru alespoň ve 30 % času z tréninku, ale pouze v 17,5 %.
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Hypotéza č. 3 se jako jediná potvrdila, protože všechny zkoumané kluby aktivně zapojily své
hráče do tréninku ve více než 25 % tréninkového času.
Z uvedených výsledků vyplývá, že rozdíly ve využití času v tréninku 3. tříd jsou mezi
sledovanými kluby značné, a že mnoho z nich se neřídí doporučeními pro trénink této
kategorie. Dalším poznatkem určitě bylo to, že sledovaní trenéři mají mezery ve vedení a
organizaci tréninkové jednotky, jelikož ztrátový čas byl u některých klubů poměrně vysoký.
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