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Abstrakt  

 

Název práce:  

Porovnání efektivity tréninku bruslení pomocí obratnostních cvičení a techniky bruslení u 

kategorie U10 v ledním hokeji 

 

Cíle práce: 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo pomocí osmi bruslařských testů porovnat efektivitu 

tréninku bruslení pomocí obratnostních cvičení a pomocí techniky bruslení (power skatingu) 

v kategorii U10.  

 

Metody práce: 

Pro porovnání výsledků v jednotlivých testech byla využita statistická analýza ANOVA. Do 

výzkumu se zapojilo celkem 13 hráčů ve věku do 10 let s průměrným tréninkovým věkem 4,73 

± 1,15. Celkem proběhly tři testování, První, před jakoukoliv stimulací pro obě skupiny. Druhé, 

po šesti týdnech intervence pomocí techniky bruslení, respektive obratnostních cvičení a třetí, 

po dalších šesti týdnech intervence, kdy se skupiny otočily. Naměřené časy byly 

zaznamenávány do tabulek a následně statisticky zpracovány. 

 

Výsledky: 

Po druhém měření (POST_1) došlo u skupiny začínající technikou bruslení ke zlepšení u 7 z 8 

testů. U skupiny začínající obratnostním bruslením došlo ze zlepšení u 6 z 8 testů. 

Nejvýraznější zlepšení bylo u obou skupin zaznamenáno u testu na 30 metrů vzad, přičemž u 

skupiny trénující pomocí techniky bruslení se čas zlepšil o více než 2 a půl vteřiny. Po druhé 

intervenci (POST_2), kdy se skupiny otočily, došlo u skupiny začínající technikou bruslení 

taktéž ke zlepšení u 7 z 8 testů. Skupina, která začínala pomocí obratnostních cvičení projevila 

zlepšení u 6 z 8 testů. V tomto měření došlo u obou skupin k nejvýraznějšímu zlepšení u S-

Corner testu.  

Z hlediska porovnání efektivity obou metod pomocí Cohenova d bylo zjištěno, že stimulace 

pomocí techniky bruslení projevila lepší efekt u testu 4 m vpřed s kotoučem (d=0,84), dále u 

testů30 m vpřed s kotoučem, 4 m vzad, 30 m vzad a u testu 7x7. Obratnostní bruslení se 

projevilo jako efektivnější u testu na 4 m vpřed bez kotouče (d = 0,65), 30 m vpřed bez kotouče 

(d = 0,54) a S-Corner testu.  
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Lední hokej, motorické schopnosti, mladší školní věk, obratnostní cvičení, technika bruslení, 

motorické dovednosti, motorické testy, trénink, motorické učení 

  



 

 

 

Abstract 

 

Title: 

Comparison of the effectiveness of ice skate training using the change of directional speed 

exercices and powerskating in the U10 category 
 

Goals: 

The main goal of this study is to compare the effectivity of ice hockey skating training using 

partial skating tasks and training with the usage of change of directions speed. 8 skating tests 

were used to compare these two methods in the U10 category.  

 

Methods: 

The method of quantitative analysis was used to compare the results in each test. A total of 13 

players under the age of 10 years with an average training age of 4.73 ± 1.15 participated in the 

research. A total of three test measrurements were conducted. The first one taking place before 

any stimulation for both groups. The second, which followed six weeks of intervention using 

skating technique and agility exercises respectively, and the third, which followed a further six 

weeks of intervention when the groups were rotated. The measured times were tabulated and 

then statistically processed. 

 

Results: 

After the second measurement (POST_1), the group starting with the skating technique 

improved in 7 out of 8 tests. The group starting with agility skating showed improvement in 6 

out of 8 tests. 

The most significant improvement for both groups was seen in the 30m backwards test, with 

the group training using the skating technique improving their time by more than 2 and a half 

seconds. After the second intervention (POST_2), when the groups flipped, the group starting 

with the skating technique also improved on 7 of the 8 tests. The group that started with agility 

exercises showed improvement on 6 out of 8 tests. In this measurement, both groups showed 

the most significant improvement on the S-Corner test.  

In terms of comparing the effectiveness of the two methods using Cohen's d, it was found that 

stimulation using the skating technique showed a better effect in the 4 m forward with the puck 

test (d=0.84), followed by the 30 m forward with the puck, 4 m backward, 30 m backward and 



 

 

 

7x7 tests. Change of direction skating proved more effective in the 4 m forward test without the 

puck (d=0.65), 30 m forward test without the puck (d=0.54) and S-Corner test.  

 

 

Key words: 

Ice hockey, motor abilities, youth category, change of directional speed, skating technique, 

motor skills, tests, training, motor learning 
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1. Úvod 

Sport je možné vnímat jako pohybovou aktivitu, kterou jedinci provádí ze dvou hlavních 

důvodů. Prvním důvodem může být získání pocitu štěstí nebo například ke zvýšení tělesné 

zdatnosti. Druhým důvodem finanční odměna, kdy jedinec vykonává sport na profesionální 

úrovni. V tomto případě jsou hlavním motivátorem peníze. 

Lední hokej je sportovní hra, která se hraje na ledě. Jedná se o kolektivní sport, kde je 

důležitá spolupráce mezi všemi účastníky na ledové ploše. Jelikož jde o pohyb na specifickém 

povrchu, může být pro některé jedince velice těžké začít a následně se v ledním hokeji udržet. 

Každé dítě je individuální a může si lépe či hůře zvykat na pohyb v bruslích na kluzkém ledě. 

Doporučuje se začínat již v mladém věku, a to z toho důvodu, že mají předpoklady k tomu, aby 

se lehce učili novým dovednostem. Hra se neustále posouvá vpřed, a to hlavně z hlediska 

dovedností a také rychlosti. V ledním hokeji už nedochází k tolika fyzickým soubojům, jako 

dříve. Týmy už nehledají pouze vysoké a svalově vybavené hráče. V utkání dochází k velkému 

počtu změn směru, neustálému přelévání hry z jedné strany na druhou, hráči se musí rychle 

rozhodovat, nemají na nic čas. Je tedy nutné, aby hráči zdokonalovali své bruslení již od útlého 

věku, kdy mají navíc hráči určité predispozice k učení se novým dovednostem.  

Bruslení je v ledním hokeji limitujícím faktorem a při jeho nezvládnutí není možné 

pomýšlet na zdokonalování herních činností jednotlivce a posouvání sportovce na vysokou 

úroveň. Proto bude v této práci zkoumáno, jaká metoda rozvoje bruslení je právě pro kategorii 

U10 efektivnější. Existuje totiž výzkum pouze pro kategorii U12, kde Novák et al., (2020) 

uvádí, že pomocí obratnostních cvičení došlo k výraznému zlepšení zejména u startu na 4 metry 

a k mírnému zlepšení u přechodů bez kotouče. Naopak technika bruslení v projevila zlepšení 

zejména v testu na 30 metrů přímé jízdy s kotoučem i bez kotouče a mírné zlepšení u přechodů 

s kotoučem. Výsledky práce v podobě tabulek a grafů by měly následně pomoci trenérům při 

sestavování tréninkových plánů právě v této kategorii. 

Téma je mi velmi blízké. Již čtvrtým rokem studuji specializaci lední hokej na UK 

FTVS v Praze. Stejně tak se již 7 let věnuji i trenérské činnosti. Prošel jsem téměř všemi 

kategoriemi od nejmladších přípravek až do starších žáků, kde jsem působil minulou sezonu 

jako hlavní trenér. Nyní mám na starosti 4. a 5. třídu. I proto jsem si vybral pro diplomovou 

práci právě hráče ve věku do deseti let.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude popsána 

charakteristika ledního hokeje, struktura sportovního výkonu z hlediska jednotlivých faktorů, 
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mladší školní věk, pohybové dovednosti, hokejové dovednosti aj. Naprostá většina teoretických 

poznatků je vypracována ze zahraniční literatury. Praktická část obsahuje charakteristiku 

testovaného souboru, průběh studie, tréninkový plán v průběhu studie, popis jednotlivých testů 

a následně vysvětlení a grafické znázornění jednotlivých cvičení pro trénink obratnosti, 

respektive techniky bruslení. Následovat bude vyhodnocení všech testování a vyvození 

výsledků a závěr. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Charakteristika ledního hokeje 

Lední hokej se řadí mezi dynamické sporty, kde sportovci vykonávají pohybovou 

činnost s vysokou intenzitou během 30–60 sekund. Střídání krátkodobého zatížení a odpočinku 

je přibližně 1: 3. Je nutné, aby měl sportovec vysokou úroveň anaerobní vytrvalosti, která  

je nezbytná pro vysoký výkon během hry. Regenerace mezi střídáními je ovlivněna aerobní 

vytrvalostí. Rozvoj rychlostních schopností a rychlé změny směru by měli hrát významnou roli 

v tréninkovém procesu (Haukali, Tjelta 2015). 

Holland, Woodcock, Cumming & Duda (2010) doplňují, že se tento sport stal jedním 

z nejrychlejších na světě. Požadavky na profesionální sportovce jsou obrovské. Je potřeba 

sportovce rozvíjet jak psychicky, tak fyzicky.  

Burr et al., (2008) a Montgomery (2000) definují lední hokej jako fyzicky náročný sport 

s přerušovaným charakterem, zahrnující opakované úseky vysoké intenzity proložené 

odpočinkem. Hra se skládá ze tří 20minutových částí, po kterých nastává patnácti minutová 

přestávka, kdy se upravuje led. Vysoká intenzita se vyznačuje úseky maximálního bruslení  

s náhlými změnami rychlosti a směru, stejně jako střelecké činnosti a hry tělem. Autoři dále 

uvádí, že 69 % metabolismu pochází z anaerobních látek glykolýzy a že je vyžadována vysoká 

aerobní kapacita pro rychle zotavení. 

V moderním ledním hokeji hovoříme o vysoce rychlé a technicky vyspělé hře. Ve studii 

od Lignella et al, (2018), došlo k testování hráčů NHL během utkání, kteří v průměru nabruslili 

4600 metrů během jednoho utkání, přičemž 2000 metrů bylo ve vysoké intenzitě. Počet 

nabruslených metrů se liší na základě postu, na kterém hráč hraje. Obránci během utkání stráví 

na ledě o 50 % více času a nabruslí přibližně o 30 % více než útočníci, kteří však mají daleko 

více vysoce intenzivních úseků. Na energetickém krytí se podílejí vzhledem k charakteru 

zatížení všechny energetické zdroje, tedy ATP-CP systém, anaerobní glykolýza, aerobní 

fosforylace. Jedná se o aerobně-anaerobní intervalovou činnost (Roczniok et al., 2012). 

V utkání může hrát spotřebovat až 5000kJ. Je tedy potřeba, aby měl elitní hráč nadprůměrnou 

úroveň vytrvalostních schopností (Burr et al., 2008). 

Pavliš (2003) charakterizuje hokej z fyziologického pohledu. Ve své publikaci uvádí,  

že se jedná o intervalový pohyb. Dále píše, že se fyziologické nároky liší dle postu, na kterém 
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hráč hraje. Pro lední hokej je dále typické střídání cyklických (bruslení) a acyklických (střelba) 

činností. 

2.2 Struktura sportovního výkonu 

Sportovní výkon lze definovat jako průběh a výsledek činnosti v daném sportu  

či disciplíně, který je závislý na aktuálních možnostech sportovce (Dovalil a kol. 2009). 

Úspěch či neúspěch sportovců je podmíněn několika faktory. Jedná se o fyzické, taktické, 

technické a psychologické faktory. Jejich kombinací následně vzniká výkon sportovce během 

soutěže (Brewer, 2009). 

Sportovní výkon není jen výsledkem fyziologie (např.: kondice) a biomechaniky (např.: 

faktorů techniky), ale zásadní roli při určování výkonu hrají také další faktory (Kamlesh, 2011). 

Strukturu sportovního výkonu lze chápat jako sjednocení psychických a pohybových 

faktorů. Ty se následně dělí na jednoduché (např. hmotnost) nebo složité (pohybové 

schopnosti). V ledním hokeji se jedná o tzv. multifaktoriální výkon. Na výkonu se totiž podílí 

velké množství faktorů, které se navzájem do určité míry doplňují a nahrazují. Opakem 

multifaktoriálního výkonu je tzv. monofaktoriální výkon. Ten lze shledat například u maratonu. 

Zde se na výkonu podílí převážně jedna složka, v případě maratonu vytrvalostní schopnosti. 

Jak již bylo zmíněno o pár řádků výše, sportovní výkon je dán sjednocením jednotlivých 

faktorů, které se v ledním hokeji vztahují k individuálnímu i týmovému výkonu (Pavliš a kol., 

2003).  

Dovalil a et al., (2012) představil schéma, které obsahuje 5 základních faktorů, které 

ovlivňují individuální sportovní výkon. Jde o faktory somatické, technické, kondiční, taktické 

a psychické. Schéma slouží k usnadnění pochopení dané problematiky 
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2.2.1 Somatotyp 

Suchomel (2002) napsal, že somatotyp popisuje aktuální morfologický stav jedince. 

Jednotlivé somatotypy mají různé morfologické předpoklady k fyzické aktivitě, stejně tak  

se liší jejich reakce na pohybovou aktivitu. Při stanovování somatotypu je možné odhadnout 

tukovou a muskuloskeletální složku (Riegerová et al., 2006). Somatotyp se měří na základě 

vnějších tělesných struktur (Olds et al., 2013). 

Na úplném začátku byl somatotyp hodnocen Sheldonem (1940) pomocí fotografií 

(Riegerová et al., 2006). O několik let déle práci Sheldona rozšíříl Parnell, který místo 

hodnocení fotografií přišel s jinou metodou. Jednalo se o antropometrii, kterou následně v roce 

1958 vydal v knize s názvem „Behavior and physique“. V knize byla publikována i tabulka 

stanovení somatotypu, která byla následně rozšířena Heathovou a Carterem (Carter a Heathová 

1990, s. 40; Riegerová et al., 2006). 

Bláha (2018) zmiňuje 3 základní složky somatotypu. První složkou je endomorfie.  

Ta hodnotí zastoupení podkožního tuku a určuje se na základě tloušťky 3 kožních řas. Druhou 

složkou je mezomorfie, která hodnotí vývoj pohybového aparátu vzhledem k tělesné výšce. 

Třetí složkou je ektomorfie. Ta se týká relativní délky částí těla. Vyjadřuje se indexem podílu 

výšky a třetí odmocniny hmotnosti.  

Obrázek 1 - schéma faktorů individuálního sportovního výkonu dle Dovalila et al., (2012) Zdroj: vlastní 

zpracování 
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Štěpnička (1979) vztahuje endomorfii k relativní tloušťce kožních řas. Jde tedy  

o množství podkokžního tuku v těle. Hainer (2011) hovoří o somatotypu, ve kterém je nejvyšší 

hodnota u endomorfní komponenty, jako o jedinci, který má určitě předpoklady ve sportech 

jako je vzpírání. Jedinci mají tendenci k nadváze a zaoblenému tvaru těla. Mají však potenciál 

k tomu, aby nabírali svalovou hmotu. 

Druhou komponentou je mezomorfie. Zde se jedná o kosterní svalstvo a kostru jako 

takovou (Dylevský, 2009). Jedinci s dominantní mezomorfní komponentou jsou typičtí svým 

výrazným svalstvem, mohutným tělem, širokými rameny, osvalenými dolními i horními 

končetinami. Často mají i optimální držení těla. Při silovém tréninku dochází k rychlému 

nárůstu svalů. Nejčastějšími sporty pro mezomorfní sportovce je sprint v atletice, gymnastika 

a kulturistika (Riegerová, 2006). 

Poslední číslo v zápisu somatotypu tvoří ektomorfie. Ta se vztahuje k relativní délce 

částí těla. Jedinci s převahou této komponenty mají štíhlou postavu, dlouhé horní i dolní 

končetiny a prsty, slabě vyvinut svalstvo. Oproti endomorfům se ektomorfům špatně nabírá 

svalová hmota. Mají však předpoklady pro vytrvalostní disciplíny a sporty, skok vysoký, jízdu 

na kole apod. U ektomorfů je nutné dodržovat odpočinek a zařadit do stravy dostatečný příjem 

bílkovin (Beránková, Skopová, 2007). 

Heathová a Carter (1990) určili následující kategorie: 

• vyvážený mezomorf – převažuje druhá složka (svalnatost), první (množství tuku) a třetí 

jsou nejnižší nebo se neliší o více než půl bodu 

• ektomorfní mezomorf – druhá složka je dominantní (svalnatost), třetí je vyšší než první 

(množství tuku) 

• mezomorf – ektomorf – druhá (svalnatost) a třetí složka jsou stejné (nebo se neliší  

o více než půl bodu), první (množství tuku) je nižší 

• mezomorfní ektomorf – převažuje třetí složka, druhá (svalnatost) je vyšší než první 

(množství tuku) 

• vyvážený ektomorf – třetí složka je převažující, první (množství tuku) a druhá 

(svalnatost) jsou stejné (resp. neliší se o více než půl bodu) 

• endomorfní ektomorf – převažuje třetí složka, první (množství tuku) je vyšší než druhá 

(svalnatost). 

• endomorf – ektomorf – první a třetí složka jsou stejné, druhá (svalnatost) je nižší. 
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• ektomorf endomorf – převažuje první složka (množství tuku), třetí je vyšší než druhá 

(svalnatost) 

• vyvážený endomorf – převažuje první složka (množství tuku), druhá (svalnatost) a třetí 

jsou stejné nebo se neliší o více než půl bodu 

• mezomorfní endomorf – převažuje první složka (množství tuku), druhá (svalnatost)  

je vyšší než třetí 

• mezomorf – endomorf – první (množství tuku) a druhá (svalnatost) složka jsou stejné 

(nebo se neliší o více než půl bodu), třetí je nižší 

• endomorf-mezomorf – převažuje druhá složka (svalnatost), první (obsah tuku) je vyšší 

než třetí 

• střední somatotyp – každá složka se pohybuje mezi 3-4 body, neliší se od sebe o více 

než jeden bod 

Pro kategorizaci a pro vyjádření jednotlivých somatotypů byl vytvořen i graf, které je možné 

vidět níže. 

 

Obrázek 2 Kategorizace somatotypů (Carter-Heath, 1990), zdroj: Lehnert et al., (2014) 
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2.2.2 Technika 

V ledním hokeji, kde dochází k neustálým změnám rychlosti, směru, intenzity  

a k velkému množství kontaktu s protihráčem, je vyžadována nejen kombinace aerobní  

a anaerobní zdatnosti, ale také vysokou úroveň technických dovedností a koordinace (Roczniok 

et al., 2013).  

Twist (2007) považuje přechod hráče v situacích 1 na 1 za základní prvek při hře. 

Zmíněná situace klade nároky na hbitost. Do té lze zařadit prvky startů, změn směru, otočky  

a zastavení. Elitní hráče dle autora rozděluje jeden ze základních prvků – bruslení. To může být 

při nedokonalé technice limitujícím faktorem při výkonu a při rozhodování, zda z hráče bude 

profesionál, či nikoliv. Mezi další prvky řadí techniku hole, střelbu a hru tělem. 

Rowlinson A O'Donoghue (2006) řadí do základních prvků techniky u sportovních her 

přihrávky, střelbu, držení kotouče a zisk kotouče v obranné činnosti.  

K úspěchu v kolektivních sportech přispívá mnoho faktorů. Na prvním místě  

jsou technické dovednosti a kognitivní schopnosti, které sportovcům napomáhají dělat správné 

rozhodnutí (Reilly, Bangsbo, & Franks, 2000). Bylo dokázáno, že ve sportovních hrách jsou 

týmy, které vítězí lepší v základních technických dovednostech jako jsou přihrávky, střelba, 

driblink, zpracování přihrávky apod (Rampinini et al., 2008). 

2.2.3 Taktika 

Taktika je určité shromáždění plánů a rozhodovacích pravidel, které sportovcům 

umožňují upravovat soutěžní a tréninkové jednání, které následně vede k dosažení optimálního 

či chtěného výsledku (Hohmann, Lames a Letzelter 2010). Dalším pojmem, který s taktikou 

souvisí, je strategie. Ta je definována jako koncepce vedení v závodě, utkání nebo při plánování 

přípravy. U všech zmíněných se berou v potaz podmínky soutěže i jednotlivá možná rozhodnutí 

soupeřů (Perič, 2006). 

Pro Bouthiera (1988) se strategie vztahuje na všechny plány nebo pokyny, o nichž se 

rozhoduje před utkáním za účelem organizace týmu a hráčů během hry. Strategie se může týkat 

buď obecných nebo specifických momentů ve hře. Pojem taktika chápe jako všechny akce, 

které hráči během hry řeší, aby co nejlépe vyřešili danou situaci a byli schopni reagovat  

na neustále se měnící podmínky pomocí předem určené strategie.  
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Podobně chápou tyto pojmy i Gréhaigne a Godbout (1995). Dle nich se pojem strategie 

vztahuje na ty prvky, o nichž se diskutuje a rozhoduje před utkáním. Na strategii navazuje 

taktika, která je přizpůsobena průběhu hry a mění se na základě toho, jak hraje soupeř. 

Gréhaigne (1994) ve své publikaci popisuje strategii jako: a) obecné příkazy, které 

vyplývají ze základních voleb týmu, tedy například jeho složení a za b) pozice hráčů, ve kterých 

se mají hráči pohybovat, aby byl pokryt požadovaný prostor. Taktika se týká a) pozic, které 

hráč zaujímá v reakci a protihráče v herních situacích a za b) přizpůsobení týmu podmínkám 

hry. 

Mezi strategií a taktikou je zásadní rozdíl, pokud jde o jejich vztah k času. Strategie je 

spojena s propracovanějšími kognitivními procesy, protože rozhodnutí jsou dělána bez 

časového omezení. U taktiky dochází k silnému časovému omezení. Během tréninkového 

procesu lze využít jak strategické, tak taktické aspekty hry. Při běžné hře, zejména pro hráče  

v blízkosti kotouče (míče, aj.), hraje taktika důležitou roli. Trénink v týmových sportech může 

probíhat následovně: a) při stejném poměru sil a podobnou úrovní herních dovedností provádět 

tyto činnosti rychleji nebo řešit situace pod vyšším časovým tlakem, nebo b) při stejném čase 

provádět složitější činnosti. 

2.2.4 Psychika  

Psychologický faktor je obvykle tím, co odlišuje vítěze od poraženého ve sportu 

(Brewer, 2009). Například Weinberg a Gould (2003) uvedli, že psychické schopnosti se  

na úspěchu sportovců při soupeření podílejí více než z 50 %. Gould, Hodge, Peterson a 

Petlichkoff (1987) navíc uvedli, že mentální odolnost je pro úspěch v utkání nejdůležitější (82 

%). Ve studii, která zahrnovala deset olympioniků uvedli, že psychická odolnost je jednou z 

nejvýše hodnocených psychologických charakteristik, které rozhodují o úspěšném výkonu 

(Gould, Dieffenbach, Moffett, 2002). 

Sportovci, trenéři a sportovní psychologové neustále označují psychickou odolnost  

za jednu z nejdůležitějších psychologických charakteristik souvisejících s výsledky  

ve vrcholovém sportu. Je to však pravděpodobně jeden z nejméně srozumitelných termínů 

používaných  

ve sportovní psychologii (Jones, Hanton, Connaughton, 2002). 

Bali (2015) ve svém článku zveřejnil schéma, které znázorňuje čtyři základní prvky 

psychických faktorů, které ovlivňují sportovní výkon. Jedná o stres, agresi, napětí a úzkost. 

Stres je definován jako fyzický, mentální nebo emocionální tlak, který má tendenci narušovat 
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homeostázu organismu. Je každodenní součástí života a kdyby neexistoval, pravděpodobně 

bychom "umírali nudou". Stres je v životě i ve sportu nevyhnutelný a všichni herci, umělci  

a sportovci plní své úkoly s různou mírou stresu. Tento pojem, používaný spíše volně, se může 

vztahovat na jakýkoli druh tlaku, ať už je to v důsledku zaměstnání, školy, manželství, nemoci 

nebo úmrtí blízké osoby. Společným jmenovatelem všech těchto situací je jakási změna, která 

když nastane, vyvolává úzkost. 

Zásadní roli při určování výkonu hrají také psychologické faktory. Každý sportovec má 

určitou úroveň stresu, kterou potřebuje k optimalizaci jeho výkonu. Tato úroveň závisí  

na několika faktorech. Patří sem například předešlé zkušenosti a genetika. Stres při sportu, 

stejně jako v životě, může být akutní, dočasný nebo chronický. Ve sportu jde většinou  

o dočasný. Může se jednat o soutěžní zápas mezi přáteli nebo mistrovské utkání. Akutní stres 

sice může skutečně působit jako výzva, ale pokud není zvládnut, může se vyvinout nejen  

v dočasný stresor, který může člověka dlouhodobě ovlivňovat, ale může také negativně 

ovlivňovat jeho hru.  

Úzkost se dá popsat jako narušený či nepříjemný stav mysli, emoční reaktivitu, vzrušení, 

či nervozitu. Úzkost je základní součástí každé situace ve hře a bez určité míry úzkosti nelze 

dosáhnout soutěžního výkonu. Sportovnímu výkonu neprospívá ani příliš vysoká, ani příliš 

nízká úroveň úzkosti. Nejlepších výsledků se dosahuje při přiměřená úrovni. Pokud se sportovci 

nenaučí zvládat stresové soutěžní situace, nedosáhnou svého cíle (Bali, 2015). 

Další složkou je napětí. To je definované jako stav těla a mysli, které je výsledkem 

působení vnitřních sil proti sobě, například v emocionálních reakcích, jako je hněv a zlost nebo 

strach (Kamlesh, 2011). 

Agrese v nejširším slova smyslu je chování, resp. chování, které je násilné, nepřátelské 

nebo útočné. Může vznikat buď bez provokace nebo jako odplata. V užším slova smyslu 

a v definicích, které se používají v sociálních a behaviorálních vědách, je agrese záměr způsobit 

škodu nebo spáchat čin, jehož cílem je zvýšit svou sociální dominanci. Agrese může mít podobu 

různé formy a může být fyzická nebo psychická. Agresivita je definována jako hrozba nebo 

škodlivé jednání směřované vůči jinému jedinci.  Agrese může mít více motivů (Kamlesh, 

2011). 
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2.3 Mladší školní věk 

Čáp a Mareš (2007) považují mladší školní věk jako období od 6 do 10-11 let. Dále 

zdůrazňují, že i v tomto období dochází k několika vážným změnám, které mohou způsobovat 

různé problémy. Jedná se o hlavně konec tohoto období, kdy dítě přechází do prepuberty. 

Důležitou roli hraje i nástup do školy. Děti začínají mít určité povinnosti, pravidelný režim, 

musí se začleňovat, popřípadě přizpůsobovat novému kolektivu. I zde mohou vznikat 

problémy. Je to z toho důvodu, že ne každé dítě se právě s posledním zmíněným faktem dokáže 

ztotožnit. 

Toto období, které je také někdy nazýváno jako prepubescence, lze rozdělit na dvě části. 

Raný školní věk, trvající od 6 do 9 let, kdy dítěti začíná povinná školní docházka, kde dochází 

k socializaci dítěte a osvojování čtení, psaní a počítání a na střední školní věk, které pokračuje 

až do 12 let, kdy přestupuje dítě z prvního stupně na druhý stupeň, popřípadě na osmileté 

gymnázium. O tomto období lze hovořit jako o vyrovnanějším. Neprobíhá zde tolik výrazných 

změn. Důležitou roli hraje vytváření sociálních vazeb a začleňování se do kolektivu, které hraje 

roli v dalším sociálním vývoji. Jedná se o vyrovnanější období, neprobíhají v něm tak výrazné 

změny, podstatné jsou sociální vazby a postavení ve vrstevnickém kolektivu, které se v tomto 

věku upevňují, a mají tak vliv na další sociální vývoj (Thorová, 2015). 

Z hlediska vývoje prochází dítě na začátku tohoto období (5-7 let) tzv. první strukturální 

přeměnou. Lze hovořit o zrání organismu, kdy tělo prochází tělesnou proměnou. Mezi hlavní 

patří zrychlený růst a změna proporcí těla. Organismus však neprochází pouze tělesnou 

proměnou, ale dochází i ke zrání nervové soustavy. To vede k ustálení odolnosti organismu  

na zátěž. V tomto období dochází také k prodlužování udržení pozornosti. Dítě je navíc schopné 

využívat schopnosti a dovednosti, ve kterých má oproti ostatním navrch (Orel, Obereignerů, 

Mentel, 2016). 

Perič (2002) označil toho období za velmi šťastné. Děti mají zájem o jakoukoliv aktivitu, 

vše je baví, a navíc jsou ve věku, kdy jsou dobře ovladatelné. Trenéři i rodiče mají ideální 

možnost dítě nadchnout pro různé sporty, ale i další činnosti. Období mladšího školního věku 

je dále typické tím, že dítě pravidelně roste. Zpravidla nedochází k výkyvům výšky, délky 

končetin apod. Dochází také k vývoji vnitřních orgánů, které lze na konci období považovat  

za poměrně dobře vyvinuté. Mozek, a hlavně jeho nižší centra už jsou v této etapě z velké části 

vyvinuty. Chybí pouze dokončit vývoj mozkové kůry. Srdce lze považovat na dostačující 

úrovni k zajištění vysokého průtoku krve potřebného pro trénink. Osifikace kostí v mladším 
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školním věku ještě není ukončená, což se při jednostranném nebo nadměrném zatížení 

negativně projeví především na velkých kloubech a páteři.  

Jedná se o období, kdy dítě nastupuje do školy. Mění se pro něj pohybový i celkový denní 

režim. Tím, že ve škole většinu času prosedí na židli, vzniká tzv. statická práce, kterou autoři 

definují jako dlouhodobé přetěžování posturálních svalů a axiálního systému. Je důležité, aby 

dítě toho vysedávání kompenzovalo a vyvažovalo pohybovou aktivitou. Pokud tento problém 

není kompenzován, mohou vznikat různé zdravotní problémy (Kučera et al., 2011). 

Šestileté děti se na začátku tohoto období nachází ve fázi pohybového neklidu. Neustále 

se potřebují hýbat a nevydrží chvilku sedět v klidu nebo čekat ve frontě, než na ně přijde řada. 

Tento neklid trvá asi rok. Poté dítě přechází do další etapy, která se nazývá „zlatý věk 

motoriky“. Z názvu lze vyvodit, že se jedná o určitým způsobem speciální období. V tomto 

věku mají jedinci nejlepší předpoklady k tomu, aby se naučili novým pohybovým 

dovednostem. Zpravidla stačí, aby pohyb párkrát viděly, a jsou schopné ho ihned napodobit.  

Je tedy vhodné učit děti nápodobou. Nezatěžovat je zbytečnou teorií, ale pohybový úkol 

předvést. Do konce tohoto období, okolo 11. roku, by měl trenér naučit děti co nejvíce 

pohybových dovedností a vytvořit jim co nejširší pohybový fond. Z hlediska pohybových 

schopností je toto období vhodné pro trénink rychlostních a obratnostních schopností (Perič, 

2002). 

Výzkumy od několika autorů (Vandorpe et al., 2011; Hardy et al., 2013; Tester, Ackland, 

& Houghton, 2014) ukazují úpadek motorické kompetence dětí mladšího školního věku. Tato 

zjištění mohou potenciálně vytvářet problém v dalším rozvoji motorických schopností  

a dovedností. Nízká motorická kompetence souvisí i se zdravím a obezitou (Logan et al., 2014) 

a může negativně ovlivnit úspěšnost dítěte ve škole, účastnit se pohybových aktivit a sociální 

interakce (Piek & Skinner, 2001). Naopak vysoká motorická kompetence může být pozitivním 

prediktorem pro zdravý a aktivní životní styl (Batez et al., 2019), stejně jako osvojení správných 

životních návyků v dalším vývoji.  

2.4 Biologický věk 

Riegerová et al., (2006) popisují biologický věk jako celkový stav vývoje a růstu jedince. 

Stejně tak je i stupněm formování jeho funkčních a morfologických rysů. V určitých případech 

může mezi kalendářním a biologickým věkem nastat významný nesoulad. Tento nesoulad může 
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být mnohdy i více než 2 roky. Jedná se buď o vývojovou akceleraci nebo retardaci z hlediska 

růstu a vývoje jedince. 

Biologický věk je ukazatel věku, který se odhaduje pomocí měření biomarkerů 

zdravotního stavu a používá se k odhadu fyziologických funkcí, celkového zdravotního stavu  

a stárnutí (Mitnitski et al., 2002). Jedná se o užitečný ukazatel, který subjektům umožňuje 

pochopit jejich zdravotní stav a zdůrazňuje význam zdravého životního stylu (Wahlin et al., 

2006). Zohledňuje se také při predikci úmrtnosti u konkrétní populace (Soriano-Tárraga et al., 

2017). Od roku 2000 se mu věnuje stále větší pozornost a v současné době je známo mnoho 

faktorů, které biologický věk ovlivňují. Patří sem například zdravý životní styl, kam lze zařadit 

fyzickou aktivitu a stravu (Twisk et al., 2002).  

Jia et al., (2017) definují tento pojem jako komplexní parametr, který zahrnuje kalendářní 

věk osoby, její zdravotní stav v závislosti na věku a lékařské příznaky, které naznačují, kdy 

může jedinec zemřít stářím. Historicky první odhady biologického věku byly založeny  

na ukazatelích, které bylo možné měřit na speciálních místech (např. zánět, glukózová 

rezistence a endokrinní markery), a na funkčních testech (např. kognitivní funkce  

a kardiorespirační zdatnost.  

Z průřezových analýz vyplynulo, že účastníci (38 let) s vyšším biologickým věkem 

dosahovali horších výsledků v IQ-testech a měření fyzických funkcí, jako je rovnováha, síla  

a pohybová koordinace. Podobné výsledky byly zjištěny u změn zdravotního stavu, měřených 

po dobu 12 let (Sebastiani et al., 2017). 

Biologický věk obecně popisuje celkový stav růstu a vývoje jedince. Dá se definovat 

mnoha způsoby. Je důležité znát, z jakého hlediska chceme věk posuzovat. Biologický věk  

se hodnotí jinak u dětí a dospívajících a jinak u dospělých a seniorů (Perič, 2004). 

V literatuře je možné najít několik přístupů, podle kterých se dá biologický věk určovat 

(Lloyd et al., 2010). Mezi nejčastější metody zjišťování biologické maturace patří: kostní věk, 

úroveň sexuální maturace a růstové a proporciální změny.  

U hodnocení růstového věku zjišťujeme, jestli osoba dosáhla některé z hodnot 

somatických rozměrů, které jsou přiměřené danému věku. Při posouzení zubního věku 

hodnotíme počet prořezaných zubů. Poté porovnáme s tím, kolik by jich měl jedinec mít pro 

daný věk. U posuzování kostního věku se hodnotí osifikace kostí. Většinou jde o zápěstí a ruku, 

ale v některých případech se může jednat i o jiné kloubní části těla (Choutková, 1982). 
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Důležité je také neopomíjet působení vnějších vlivů. Stejně tak společenskou a socio-

ekonomickou situaci postavení rodiny. (Vignerová, Bláha, Brabec et al., 2005) popisují, že  

je růst a vývoj dán prostředím, ve kterém vyrůstá. Dalším aspektem je jeho genetická výbava, 

která ovlivňuje růst až z 70 %. I přesto není nejsilnějším faktorem, který vývoj dítěte ovlivňuje. 

Tím je zdravotní péče, úroveň výživy, psychická pohoda a rodinné zázemí. 

Z hlediska pohybových schopností, zejména pak rychlostních a silových, bývají  

u biologicky akcelerovaných jedinců na vyšší úrovni než u průměrných jedinců, jejichž 

biologický věk odpovídá kalendářnímu nebo opožděným, jejichž biologický věk je nižší než 

kalendářní. Největší rozdíly je možné sledovat v období pubescence, kde mohou být rozdíly 

rozpoznány hned na první pohled. I přes to, že akcelerovaní jedinci mají v dětském věku určitou 

výhodu, ještě neznamená, že tomu tak bude i v dospělosti. Často je to dokonce naopak. Jejich 

výkony spíše stagnují. Naopak jedinci, kteří dozrávají později, jsou často pilnější, mají daleko 

více času na trénink motorických dovedností, zdokonalování motorických schopností 

v senzitivních obdobích (Delorme, Boiché & Raspaud, 2010). 

Při výběru hráčů do týmů ve sportovních hrách dochází k upřednostňování biologicky 

akcelerovaných hráčů (Lloyd et al., 2014). Je to z toho důvodu, že jejich urychlený vývoj 

pomáhá k jejich výkonnosti. Jedná se hlavně o výbušnou sílu, rychlost, agility, ale i aerobní a 

anaerobní kapacitu. Sportovci jsou navíc během roku testovaní, kde mají biologicky 

akcelerovaní hráči výhodu a dosahují tak lepších výsledků.  

2.5 Pohybové dovednosti  

Belej (2001) popisuje pohybové dovednosti jako motorickým učením a opakováním 

získaná připravenost k pohybové činnosti, k řešení nějakého pohybového úkolu a dosažení 

zdařilého výsledku. 

Základní motorické dovednosti jsou v dětství nepostradatelným faktorem pro úspěch při 

sportovních aktivitách, hrách a dalších pohybových činnostech a jsou určující pro zdravý  

a aktivní životní styl (Cermak et al., 2015). Na druhou stranu může mít pohybová nečinnost  

v dětství za následek neschopnost získávat a rozvíjet pohybové dovednosti a schopnosti, což 

vede k pozdějšímu deficitu v motorickém učení a ve zdokonalování specializovaných 

pohybových schopností (Gallahue et al., 2013). Některé proměnné omezují provozování 

pohybových aktivit ve školním prostředí, například: omezený čas, velký počet žáků ve třídě  

a nedostatečně velké prostory. Kromě toho v průběhu let došlo ke změně chování dětí. Ty 
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začaly trávit čas spíše před obrazovkou, což vedlo k odstranění spontánních her. Díky tomu  

je potřeba vytvářet nové strategie, abychom děti motivovali k provozování pohybových aktivit 

(Finco et al., 2015). 

Na motorické dovednosti je možné nahlížet buď jako na úkol, přičemž by měla být 

rozdělena podle počtu charakteristických znaků. Je však možné si motorické dovednosti 

představit i jako určitou dokonalost, se kterou jedinec provádí určitý pohyb (Schmidt, Wrisberg, 

2008). 

Jelikož občas dochází k zaměňování pojmů pohybová schopnost a pohybová dovednost, 

je nutné tyto pojmy vymezit. Schopnosti je možné chápat jako vrozený předpoklad, určený pro 

zvládání dovednosti a jejich osvojováním naopak rozvíjíme schopnosti. Jako další rozdíl lze 

zmínit to, že dovednosti se považují za jakýsi speciální předpoklad. Na druhé straně pohybové 

schopnosti jsou považovány za předpoklad obecný. Dalším rozdílem je délka procesu při jejich 

rozvoji. Osvojování pohybových dovedností je kratší než rozvoj pohybových dovedností 

(Zvonař, Duvač et al., 2011). 

Dvořáková (2015) ve své publikaci zmiňuje tři základní typy motorických dovedností  

a to: lokomoční, nelokomoční a manipulační. První zmíněnou, tedy dovednost lokomoční, lze 

chápat jako nějaký pohyb nebo například skákání jedince do různých směrů. Je možné sem 

zařadit jakýkoliv pohyb v prostoru, pohyby jednotlivými částmi těla. Jedinec v tomto případě 

přizpůsobuje vlastní pohyb vnějšímu prostředí (vodě, sněhu). U nelokomoční dovednosti 

hovoří jako o pohybu částmi těla v reakci na instrukci nebo podřizování se hudbě. Poslední 

skupinu tvoří dovednosti manipulační. Zde se jedná o pohyb jedince za využití některého nářadí 

nebo jiných pomůcek v různých prostředích (brusle, lyže) Patří sem také manipulace s náčiním, 

jakési předvídání jeho pohybu a následné podřizování se. Jedinec zde k pohybu využívá nářadí 

nebo jiné pomůcky v různých prostředích. 

Ve spojení s motorickými dovednostmi je potřeba uvědomit si existenci vztahu mezi 

jednou z pohybových schopností – koordinací a zdokonalováním základních pohybových 

dovedností. Nízká úroveň koordinace zapříčiní nízkou úroveň učení se nových dovedností, 

neplynulé pohyby apod. Dítě si tak může vytvořit negativní vztah k pohybovým aktivitám, 

nebude chodit do sportovního oddílu rád, popřípadě se sportem brzy skončí. Je tedy důležité, 

aby se rozvoji koordinace věnoval dostatek času již v brzkém věku, aby nedocházelo k výše 

zmíněnému. Při vysoké úrovni dovednosti navíc dochází k pozdějšímu nástupu únavy (Lopes, 

2012). 
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Při plnění pohybových úkolů se děti učí novým pohybovým vzorcům a rozvíjejí 

pohybové dovednosti vzorce, které se rozvíjí prostřednictvím fyzické aktivity a cvičení.  

Motorické dovednosti se dělí na lokomoční dovednosti, manipulační dovednosti a rovnováhové 

dovednosti. Lokomoční dovednosti představují pohyby jako je například běh, poskakování  

na jedné a obou nohách, skoky apod. Manipulační dovednosti jsou dovednosti, pomocí kterých 

je člověk schopen pohybovat a držet předměty, například chytání a házení předmětů. 

Rovnováhové dovednosti jsou ty, které se týkají rovnováhy celého těla a končetin v prostoru  

a čase (Lubans et al., 2010). Pro lokomoční dovednosti hraje důležitou roli koordinace, která 

představuje součinnost svalů a svalových skupin. Vytváří pohyb, který lze definovat jako 

motorickou kompetenci (Magill, 2011). 

2.6 Rozdělení hokejových dovedností 

Protože se lední hokej hraje za speciálních podmínek, tj. na povrchu s nízkým třením, 

vyžaduje tato sportovní hra soubor speciálních dovedností, které se od ostatních sportů liší. Pro 

pochopení ledního hokeje je potřeba kategorizovat dovednosti, které se od hráče vyžadují. 

Některé hokejové dovednosti lze považovat za "uzavřené" v tom smyslu, že jednotlivé 

vlastnosti prostředí jsou konstantní, například rozměry kluziště a vybavení. Častěji se však 

dovednosti považují za "otevřené", kdy se provedení dovednosti mění v závislosti na měnících 

se podmínkách, například na postavení soupeřů a spoluhráčů, na tom, zda člověk stojí nebo  

se pohybuje a také na úrovni soutěže. Jednotlivé dovednosti nejsou v utkání vždy prováděny 

předvídatelným způsobem. Vzhledem k tomu, že se během utkání často mění podmínky, je při 

určování jeho dovednostní úrovně stejně důležité to, jak rychle reaguje, vnímá a rozhoduje  

se, jako to, jak se pohybuje. Sportovec musí být schopen rozlišovat vnitřní a vnější podněty, 

aby mohl v daném prostoru a čase zvolit nejvhodnější řešení situace. Proto lze pro určení úrovně 

hokejových dovedností, kterými hráč disponuje, uvést několik charakteristik, které popisují, jak 

efektivní je jeho pohyb. Patří sem rovnováha, agility, rychlost, všestrannost, časování, 

předvídavost a rychlost reakce (Pearsall, 2000). 

Hokejové dovednosti zahrnují obecné pohybové vzorce bruslení, práci s holí a hru tělem. 

Tyto pohybové vzorce jsou charakterizovány řadou volních pohybů v prostoru a čase. V rámci 

každé z těchto skupin existuje několik variant nebo podskupin. V závislosti na vlivu různých 

faktorů mohou být dovednosti prováděny samostatně nebo v kombinaci s jinými dovednostmi. 

Použitím různých dovedností a kombinací hráči v neustále se měnícím prostředí vede  
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k nepředvídatelným výsledkům. Díky těmto faktorům je lední hokej populárním sportem pro 

hráče i diváky (Pearsall, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Dovednosti v ledním hokeji dle Pearsalla (2000), zdroj: vlastní zpracování 
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2.7 Bruslení  

Bruslení je typickým pohybem v ledním hokeji, který umožňuje hráčům pohyb s rychlostí 

vyšší než 40 hm/h a je základem, na kterém jsou postaveny další důležité hokejové dovednosti. 

Výborné bruslařské schopnosti jsou považovány za jednu z hlavních charakteristik elitního 

hráče ledního hokeje (Buckeridge et al., 2017). Bruslařské dovednosti jako jsou sprinty, jízda 

v obloucích, jízda po hranách, obratnostní bruslení, brzdy a starty (Farlinger et al., 2007) hrají 

v ledním hokeji významnou roli (Allisse et al., 2017). Přestože jsou hráči na ledě po většinu 

sezóny každý den, je nutné zařazovat speciální bruslařské cvičení, aby se během intenzivní 

práce bruslařské dovednosti a obratnost zautomatizovaly (Novák et al., 2019). Vzhledem  

k tomu, že bruslení nepatří mezi přirozenou základní motorickou dovednost, je jeho trénovanost 

obtížnější než u jiných pohybů, jako jsou například skoky. K učení bruslařských dovedností 

může být zapotřebí specifický přístup. 

Potteiger et al., (2010) potvrzují, že je bruslení nejdůležitějším prvkem pro dosažení 

úspěchu v ledním hokeji. Neustále dochází k vytváření nových tréninkových metod pro trénink 

bruslení na ledě i mimo něj. Existují studie (Novák et al., 2019), kde došlo ke zlepšení v agility 

na ledě po tréninku agility mimo led. Je tedy vhodné kombinovat trénink na ledě s tréninkem 

mimo led i během závodního období.  

Vzhledem k relativně nízkému koeficientu tření mezi nožem brusle a ledem lze vyvinout 

pouze malou sílu při odrazu rovnoběžném s osou nože brusle, jako například u běhu. Při 

bruslení vpřed využívají bruslaři vnější rotací v kyčli, nastavení nože na hranu a bočním tlakem 

vyvolají sílu, která je potřebná k pohybu těla vpřed. Pro optimální odraz je nůž orientován 

přibližně 45 stupňů k rovině ledu (Pearsall, 2000). Tím, jak se bruslař odráží střídavě z obou 

nohou, dochází ke značnému pohybu těla ve frontální rovině. V důsledku toho se těžiště 

pohybuje sinusovou trajektorii. Amplituda posunu se pohybuje přibližně od 25 cm při vyšších 

frekvencích po 50 cm při nižších frekvencích v důsledku prodloužené fáze klouzání. Když  

se bruslař rozjíždí, posouvá se těžiště kolmo k podélné ose brusle. Střed hmotnosti se neustále 

odklání od jediné opěrné končetiny, aby umožnil pohyb vpřed (Boer et al., 1989). 
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Z hlediska systematiky rozděluje Pavliš (2000) bruslení následovně: 

• Jízda vpřed 

• Jízda vzad 

• Užité bruslení  

o Zastavení, starty 

o Změny směru  

o Obraty 

o Další bruslařské dovednosti 

 

Pytlík (2015) uvádí metodickou řadu výuky bruslařských dovedností: 

• Jízda vpřed 

• Zastavování v jízdě vpřed 

• Vyjíždění oblouků a překládání vpřed 

• Jízda vzad 

• Zastavování v jízdě vzad 

• Překládání vzad 

• Obraty 

• Starty 

• Přechody  

• Laterální pohyb 

2.8 Hrubá motorika 

Lietavcová (2015) definuje motoriku, která je někdy také označována slovem hybnost, 

jako souhrn veškerých pohybů lidského těla a je jednou z velice důležitých rolí ve vývoji dítěte. 

Do hrubé motoriky řadíme všechny pohyby jako je chůze, běh, lezení, přelézání, podlézání, 

skoky, přeskoky, seskoky, házení, chytání, udržování rovnováhy, koordinace, zapamatování  

a napodobování pohybů. 

Hrubá motorika je důležitou součástí zdraví a vývoje dítěte (Gallahue & Ozmun, 2002). 

Běžně se o ní hovoří jako o "stavebním kamenu" dětské motoriky. Tvoří základ mnoha 

pohybových dovedností, které jsou využívány ve sportu a dalších pohybových aktivitách. 

Hrubá motorika se skládá z lokomočních pohybových dovedností (např. skákání, běhání  

a poskakování), dovednosti manipulačních (např. házení, kopání a házení) a rovnovážných 

dovedností (Gabbard, 2008). 
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Clark (1994) řadí hrubou motoriku do pohybových dovedností a definuje ji jako 

motoriku, která zahrnuje velké svaly trupu, paží a nohou, které produkují sílu. Úroveň hrubé 

motoriky se dá zlepšovat pomocí pohybových aktivit a tréninku (Robinson a Goodway, 2009). 

Vyšší úroveň hrubé motoriky pozitivně souvisí s faktory spojené se zdravím, jako  

je například obezita, dále fyzická aktivita s kondicí a motorická kompetence u dětí (Lubans et 

al., 2010; Robinson et al., 2015). Pokud nejsou tyto dovednosti dostatečně rozvinuté  

a zvládnuté, je pravděpodobné, že se děti budou během školní docházky potýkat s řadou 

nepříznivých problémů, a to zejména u kognitivních funkcí (Best, 2010; Piek et al., 2008; van 

der Fels et al., 2015) a horší jazykové a sociální dovednosti (Leonard & Hill, 2014).  

To, že úroveň motorických schopností a dovedností ovlivňuje celý vývoj dítěte potvrzuje 

i Bednářova a Šmardová (2011), které ve své publikaci zmiňují, že má hrubá motorika vliv 

nejen na fyzickou zdatnost a na výběr pohybových činností, ale i na zapojování se do kolektivu, 

vnímání, řeč a psaní. Děti, které nemají dobrou motorickou úroveň se setkávají s různými 

problémy při provádění pohybů. Ať už s přesností nebo například rychlostí provádění. Často 

nastává situace, kdy se děti obtížnějších aktivit raději neúčastní. Následně však vznikají různá 

oslabení, která nejsou kompenzována a mohou se projevovat v pozdějším věku. 

Hrubou motoriku je možné efektivně rozvíjet hlavně v raném věku, poté se její úroveň  

už jen zdokonaluje. Je vhodné využívat různé typy hraček, které mohou sloužit k procvičování 

celkové koordinace. Možné je využívat i například koloběžky, kola, houpačky apod. Všechny 

zmíněné procvičují jak koordinaci, tak i rovnováhu (Procházka, 2006). 

2.9 Jemná motorika 

West-Higgins (2017) popisuje jemnou motoriku jako malé koordinované pohyby, které 

nám umožňují psát, kreslit, jíst, oblékat se a celkově ulehčují každodenní život. Payne a Isaacs 

(2008) ještě doplňují, že se na jemné motorice podílejí převážně menší svaly a svalové skupiny. 

Jemná motorika je jednou z důležitých součástí aktivit dětí ve škole. Učitel by měl 

věnovat 30–60 % výuky motorickým úkolům. Ty mohou následně pomoci zlepšit schopnosti 

studentů v oblasti školství (Chin-Kai Lin, 2014) 

Z mnoha longitudinálních studií vyplývá, že jemná motorika je jedním z faktorů 

připravenosti pro vstup do školy, které jsou spojeny s budoucími kognitivními schopnostmi  

a dokážou předpovídat pozdější školní výsledky (Duncan et al., 2007). 

V prvních týdnech po narození dítě ještě není schopné své pohyby kontrolovat. Pohyby 

novorozence jsou reflexní a ochranné. Pomocí reflexů je dítě od narození schopné sát, kašlat, 
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mrkat, polykat apod. Postupně dochází ke zrání CNS, díky kterému se pohyby dítěte stávají 

řízené. Pokud budeme hovořit o reflexech, které souvisejí s jemnou motorikou, je možné zmínit 

například uchopovací reflex. Ten se vyznačuje pevným svíráním prstů kolem předmětu, který 

má novorozenec v dlani (Allen et al., 2002). 

Jemnou motoriku lze rozvíjet například i tím, že jíme příborem. Trénovat se dá  

i šněrováním, navlékáním korálků, kreslením, vkládáním předmětů do krabičky, skládáním 

papíru apod. K rozvoji lze využít i nářadí (kleště, pinzetu), ty mohou sloužit ke zvedání 

předmětů ze země, k jejich přenášení, vyndávání třísek apod. Pro děti je vhodné využívat různé 

hry, které zpestří tento nácvik. Jako příklad uvádí Smith (2003) prstové divadlo, hru se stíny, 

vykrajování těsta, práce s modelínou, mytí rukou apod.  

Mays (2011) poukazuje na to, že je dobré, když děti pomáhají s domácími pracemi.  

Ty by měli být přiměřené jejich věku. Předškolní děti mohou například utírat nádobí, stoly, 

zametat, vykrajovat těsto atd. Dále je nutné, aby rodiče dbali na to, aby děti využívaly obě ruce. 

Každé dítě má jednu stranu dominantnější a snaží se dělat vše tou rukou a nohou, kterou mu  

to jde lépe.  

Z hlediska vývoje, je jemná motorika složitější. Oproti hrubé motorice je navíc vyspělejší 

a její proces je ukončený déle. Na jemné motorice má velký podíl mozeček, který dozrává okolo 

šestého roku a jeho funkce hraje roli pro nejvyšší úroveň koordinace. Tu lze považovat  

za nezbytným prediktorem pro složitější motorické úkoly (Riegerová et al., 2006). Feldman 

(2010) přišel s další zajímavou informací. Ve své publikaci napsal, že mezi 6. a 8. rokem života 

dochází k výraznému nárůstu myelinu v mozku. Ten pak vytváří tzv. myelinová pouzdra, které 

slouží jako izolace pro nervová vlákna a zrychlují nervový impulz. To následně pomáhá 

k rychlejšímu a dokonalejšímu řízení svalů. 

2.10 Motorické učení 

Vědci, kteří se zabývají motorickým učením, rozdělují procesy motorického učení  

do několika vzájemně se ovlivňujících složek. Tyto složky lze rozdělit do čtyř hlavních skupin. 

Zaprvé, výkon vyžaduje efektivní a účinné shromažďování smyslových informací, například 

rozhodování o tom, kam a kdy nasměrovat přihrávku. Proto je při osvojování dovedností jednou 

z důležitých složek učení se, jak nejlépe získávat informace pro daný úkol. Za druhé, hráč  

se musí naučit klíčové vlastnosti úkolu, (například u tenisu: geometrie a mechanika tenisové 

rakety a míčku, vlastnosti povrchu kurtu a vliv větru na let míčku. Zatřetí musí hráč nastavit 

řídicí mechanismy, které generují vhodné motorické příkazy k dosažení cílů. Nakonec  
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se úspěšný hráč může naučit dovednostem vyšší úrovně, jako je předvídání soupeřovy strategie 

a efektivní rozhodování o tom, co v dané chvíli provede (Wolpert a Flanagan, 2010). 

Motorické učení je obecně definováno jako soubor procesů zaměřených na učení  

a zdokonalování nových dovedností pomocí tréninku. Procesy motorického učení jsou závislé 

na strukturální integritě a funkční aktivitě mozečku (Nieuwboer et al., 2009).  

Ungerleider et al., (2002) ve své publikaci definuje motorické učení a vytváření 

pohybových vzorců lze jako zdokonalování motorických dovedností prostřednictvím tréninku, 

které je spojeno s dlouhodobými neuronálními změnami. Opírají se především o primární 

motorickou kůra, premotorickou a doplňkovou motorickou kůru, mozeček, thalamus a striatum. 

Podobnou definici lze najít i v článku od Diedrichsena a Kornysheva, (2015). Autoři také hovoří 

o neuronálních změnách, které umožňují organismu provádět pohybový úkol lépe, rychleji nebo 

přesněji než dříve.  

Mnoho našich každodenních činností zahrnuje učení se novým sekvencím pohybů  

a následné využívání tohoto chování v našem životě (Lee & Quessy, 2003). Motorické učení 

zahrnuje přechod od reaktivního k prediktivnímu zpracování, které je spojeno se získáváním 

návyků, což vede k rychlejším a přesnějším pohybům.  

Jedním ze způsobů, jak lze motorické učení klasifikovat, je definice od autorů 

Hikosakyho et al., (1999). Jedná se o sériový proces, kdy se tok informací přesouvá z prostorové 

paměti prostřednictvím sériových senzomotorických transformací. Další možností učení  

v mozku je prostřednictvím paralelního zpracování, kdy jsou prostorové a motorické informace 

získávány nezávisle a zpracovávány paralelně. Autoři navrhli, že sériové zpracování se 

uplatňuje u jednoduchých pohybů, jako je např.: natahování se pro nějakou věc. Zdůrazňují 

však, že pro složitější pohyby by byl tento sériový proces neefektivní.  

Učení se dovednostem je obecně považováno za oddělené od deklarativních znalostí 

(Schacter, 1994) - jinými slovy, neměří se slovy, ale tím, co umíme udělat. Dále se učení 

dovedností obvykle odlišuje od pohybové adaptace, která je definována jako kalibrace dobře 

natrénovaných pohybů např.: lokomoce a pohyby očí na změny v prostředí (Wolpert et al., 

2011). 

V těchto mezích se termín motorické učení vztahuje na zlepšení přesnosti nebo rychlosti 

v široké škále úloh, včetně reakční doby (Willingham, 1998) a ovládání síly (Reis et al., 2009). 

Na rozdíl od adaptace, motorické učení obvykle zahrnuje vytvoření nového pohybového vzorce 

a je charakteristický zlepšováním rychlosti a přesnosti  

Podle různých teorií se motorické učení skládá ze tří hlavních fází: kognitivní, asociativní 

a autonomní. V první fázi subjekt přijímá instrukce o tom, jak provádět pohyb, a průběžně 
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zapojuje zpětnou vazbu poskytovanou instruktorem; jedná se o úvodní proces učení, při kterém 

jsou povoleny chyby a vysoká variabilita výkonu. Délka této fáze závisí na složitosti úkolu  

a běžně je vyžadována vysoká pozornost. Druhá fáze spočívá v upevnění motorického výkonu. 

Subjekt si je pohybem jistější a cvičení se stává přesnějším a méně náchylným k chybám.  

Ve třetí fázi se po dlouhém cvičení úkol naučí a stane se téměř automatickým. Výkon  

je rychlejší, přesný a plynulý a k jeho ovládání je zapotřebí jen málo pozornosti. V této fázi 

mohou být zapojeny i další činnosti (Marinelli et al., 2017).  

Motorické učení a paměť zaujímají zvláštní místo v rámci oblasti paměti. Dokonce  

se předpokládá, že v primární motorické kůře existuje systém krátkodobé paměti (Classen et 

al., 1998).  

Proces motorického učení je zvláště účinný, když se dítě zapojí do hry s ostatními, např. 

s rodiči, kamarády nebo sourozenci. Kojenec se neučí pouze z vlastních pokusů a omylů, ale 

díky zrcadlovým neuronům těží také z činností, které vidí u ostatních (Meltzoff et al., 2009). 

Tyto neurony jsou přítomny již u novorozenců, byť v omezené míře (Burzi et al., 2015). Během 

prvního postnatálního roku se tyto schopnosti stále více vylaďují na jednání druhých (Natale et 

al., 2014). Kojenci profitují zejména z pozorování akcí druhých, když se kojenec a partner 

zapojují do vzájemné imitační hry, přičemž se účinnost zvyšuje na začátku druhého 

postnatálního roku (Agnetta a Rochat, 2004). 

 

2.11 Motorický vývoj 

Dětský motorický vývoj je jedním z nejkrásnějších, nejsymboličtějších, 

nejpřekvapivějších a nejbohatěji zdokumentovaných jevů vývojové psychologie. Může se také 

pochlubit jednou z nejdelších historií vývojového výzkumu. Již více než sto let jsou přehledy 

motorického vývoje zařazovány na nejrůznějších prestižních místech (Adolph et al., 2019). 

Motorický vývoj kojenců zahrnuje osvojení základních dovedností, jako je například 

pohyb hlavy a očí, aby se rozhlédli kolem sebe, pohyb rukou a paží, aby dokázali uchopit 

předměty, a pohyb těla, aby se zvládli posadit nebo někam dojít. Zahrnuje i dovednosti vyššího 

řádu, jako je ovládání kladívka k zatlučení kolíku, popřípadě skládání věcí na sebe, aby kojenec 

dosáhl na předmět, na který nedosáhne (Kahrs et al. 2014). Motorický vývoj zahrnuje  

i dovednosti, které podporují lidskou interakci. Jedná se o pohyb obličeje k vyjádření emocí, 

rukama k ukazování a gestikulaci nebo ústy k jídlu a mluvení (Adolph & Berger 2015). 

Zahrnuje však i spontánní pohyby v bdělém stavu, jako jsou kopy nohou, mávání rukama (Piek 
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& Carman 1994), a neúmyslné záškuby a vzdechy vyjadřované během spánku (Blumberg & 

Dooley 2017). 

Kromě toho se rozvíjí funkční prostředí, protože nové motorické dovednosti nám 

umožňují setkat se s novými, dosud nepoznanými možnostmi (Gibson 1988). Předměty 

získávají nový význam poté, co je kojenci dokážou uchopit a manipulovat s nimi (Needham 

2016). Různorodost povrchů (tráva, písek, matrace, lino, koberec atd.) a překážek (kopce, 

schody, stolek, zábradlí postýlky atd.) nabízí nové možnosti provádění činnosti poté, co  

si kojenci osvojí jednotlivé pohyby (Adolph et al. 2012). Prostředí, které bylo k dispozici včera, 

může dnes nabízet nové možnosti. Neustálá proměnlivost vyvíjejícího se prostředí podporuje 

flexibilitu chování (Adolph & Robinson 2015). 

V posledních letech se věnuje velká pozornost souvislostem mezi pohybovou aktivitou, 

kognice a studijními výsledky dětí (Hillman et al., 2008). Několik studií ukázalo, že děti s vyšší 

fyzickou kondicí mají tendenci dosahovat lepších výsledků v kognitivních testech než děti  

s nižší fyzickou kondicí (Tomporowski et al., 2008) a jiné studie zjistily slabý, ale pozitivní 

vztah mezi mírou aerobní kapacity a studijními výsledky dětí (Castelli et al., 2007). 

Po většinu minulého století se vývojové myšlení řídilo teorií nervového zrání (Peiper, 

1963). Tyto teorie považovaly motorický vývoj v podstatě za vrozený proces zrání.  

V posledních dvou desetiletích minulého století se však ukázalo, že motorický vývoj je do 

značné míry ovlivněn prožitky. V současné době převládají dva teoretické rámce, a to teorie 

dynamických systémů (Spencer et al., 2011) a teorie výběru neuronálních skupin (Hadders-

Algra, 2010). Tyto teorie sdílejí názor, že motorický vývoj je nelineární proces s přechodnými 

fázemi. Jedná se o proces, který je ovlivněn mnoha faktory. Tyto faktory se skládají z vlastností 

dítěte (tělesná hmotnost, svalová síla), a složek prostředí, jako jsou životní podmínky, rodina  

a jejich možnosti (množství hraček apod.). Jinými slovy, obě teorie zahrnují důležitost zážitků 

a souvislostí. Liší se však v názoru na roli geneticky podmíněných neuro-vývojových procesů. 

Genetické faktory hrají v teorii dynamických systémů pouze omezenou roli, zatímco v teorii 

výběru neuronálních skupin hrají genetická informace, epigenetické faktory a zážitky stejně 

významnou roli (Hadders-Algra, 2010). Současným poznatkům odpovídá spíše druhý 

z uvedených přístupů (Kang et al., 2011),  

2.12 Raná specializace 

Sportovní specializace, definovaná jako "intenzivní celoroční trénink v jednom sportu  

s vyloučením ostatních sportů" (Jayanthi et al., 2013), se stala běžnou praxí již v mládežnickém 
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věku. Sportovci věří, že tato specializace zlepší jejich sportovní výkonnost, zvýší jejich čas 

strávený ve hře a otevírá možnosti pro zisk stipendia nebo profesionální smlouvy (Brooks et 

al., 2018). Řada organizací zabývajících se ochranou zdraví mládeže se však stále více obává, 

že raná sportovní specializace může mladé sportovce vystavit velkému nebezpečí zranění 

(Popkin et al., 2019). 

Jayanthi et al., (2015) definovali vysokou úroveň sportovní specializace jako: považování 

jednoho sportu za důležitější než ostatní, zanechání jiných sportů kvůli zaměření na jeden sport 

a trénink v jednom sportu po dobu delší než 8 měsíců v roce. Stupeň sportovní specializace lze 

tedy definovat jako nízký, střední nebo vysoký na základě počtu definičních složek, na které 

může mladý sportovec pozitivně reagovat. Z historického hlediska bylo obtížné oddělit rizika 

intenzivního tréninku založeného na vysokém týdenním objemu tréninku od rizik rané 

specializace v podobě zranění z přetížení. V poslední době se ukázalo, že vysoký objem 

tréninku s sebou nese vlastní rizika zranění a že zvýšená zátěž má lineární vztah k riziku zranění 

u středoškolských sportovců. Konkrétně se zdá, že největší riziko s sebou nese překročení 16 

hodin celkové sportovní účasti týdně bez ohledu na počet sportů. Téměř dvě třetiny dětí 

středního školního věku, které se podrobily lékařskému ošetření, utrpěly zranění při sportu nebo 

pohybové aktivitě, ale trénink a míra specializace nebyly zahrnuty. Navíc u sportovců, kteří  

se účastní vyšší úrovně soutěží nebo vyššího objemu tréninku, je zvýšený výskyt zranění (Rose, 

2008). 

Vysoce objemný sportovní trénink s minimální rozmanitostí pohybů a aktivit během 

dospívání může vystavovat muskuloskeletální tkáně specifickému a opakovanému namáhání 

s minimálním odpočinkem a může omezovat rozvoj vhodných neuromuskulárních dovedností 

pro prevenci zranění (Myer et al., 2015).  

Bell et al., (2018) ve své publikaci zmínil, že vysoce specializovaní a středně 

specializovaní mladí sportovci jsou vystaveni většímu riziku vzniku zranění z přetížení,  

než mladí sportovci s nízkou úrovní sportovní specializace. Kromě toho středoškolští sportovci, 

kteří uváděli, že se věnují jednomu sportu více než třičtvrtě roku v jednom kalendářním roce, 

vykazovali vyšší pravděpodobnost výskytu zranění kyčlí (Bell et al., 2016). 

Epstein (2014) napsal, že u mladých sportovců narůstá raná sportovní specializace  

a předpokládá se, že tlak na výběr jednoho sportu s vyloučením ostatních pochází od trenérů  

a rodičů (Gould, 2009). Existují obavy, že zapojení do celoročních intenzivních tréninkových 

programů v jednom sportu v raném věku může mít u některých mladých sportovců negativní 

následky, jako jsou zranění z přetěžování, syndrom vyhoření a zanechání sportu (DiFiori et al., 

2014).  
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Ačkoli někteří autoři prosazují názor, že raná specializace je nezbytná pro dlouhodobý 

úspěch (Colvin, 2019), existuje jen málo vědeckých článků, které by podporovali tento přístup 

u mladých sportovců (Bridge a Toms, 2014). Ve skutečnosti výzkumy na elitních sportovcích 

ukázaly, že s výjimkou sportů (krasobruslení a gymnastika), ran 

á specializace na jeden sport nekoreluje s úspěchem v pozdějším věku (Gullich a Emrich, 

2014). Přesto se u některých rodičů a trenérů objevují obavy, že dítě, které se v raném věku 

nespecializuje na jeden sport, může být během utkání znevýhodněno. 

Moesch et al., (2011) zveřejnili graf, který znázorňuje, kolik hodin tréninku 

v jednotlivých věkových kategorií absolvují profesionální sportovci a kolik hodin absolvují 

naopak sportovci, kteří nedosáhli profesionální úrovně. Z grafu je možné vyčíst,  

že profesionální sportovci mají do patnácti let menší tréninkovou zátěž v jednom sportu,  

a to z důvodu aktivity v jiných sportech, spontánních aktivitách apod. Ve věku mezi 15-18 lety, 

kdy by se měl sportovec začít soustředit na jeden sport, a kde se začíná zvyšovat zatížení,  

už elitní sportovci jasně dominují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Počet hodin tréninku během týdne v různých věkových skupinách (Moesch et al., 2011) 
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2.13 Testování a diagnostika  

 Autoři Baechle a Earle (2008) považují testování za nezbytnou součást kondičního 

tréninku. Je to z toho důvodu, že umožňuje určit úroveň pohybových schopností a dovedností 

sportovců. To následně napomáhá úpravě tréninkových plánů, při stanovování cílů 

tréninkových jednotek i delších tréninkových cyklů. Je však důležité, aby byly testy platné.  

To určuje validita, která představuje, zda test měří to, co má a poté reliabilita, která umožňuje 

měření opakovat. 

Při testování sportovců, ať už se jedná o vrcholové nebo rekreační sporty, je pro 

dosažení co nejlepších výkonů nezbytné využívat vědeckých poznatků. Sportovní diagnostika 

začíná již od formulace cílů, příprav tréninkového plánu, sportovní přípravy a zpětné vazby 

celého procesu v soutěži a utkání. Na základě výsledků testů a měření je možné zjistit, zda byla 

odvedená práce kvalitní, zda byl zvolen správný tréninkový plán v závislosti na podmínkách. 

Pravidelné využívání sportovní diagnostiky může významně přispět k dosažení maximálního 

výkonu v soutěži (Williams, 2010). Sportovní diagnostika umožňuje sledovat jednotlivé složky, 

které určují sportovní výkon. Lze ji přesně nastavit pro jednotlivá období, cíle, individualit, 

tréninkovým plánům, apod (Balogh, 2016).  

Sportovní diagnostika se v podstatě snaží měřit, předpovídat a rozvíjet sportovní 

výkonnost a pomáhá dosahovat maximálního trvalého výkonu. Typicky lze ve sportu při 

sportovní diagnostice rozlišit dvě složky výkonu (Kurmay et al., 2012). Jednou jsou potenciální 

schopnosti sportovce, které zahrnují jednak fyzické schopnosti potřebné k provedení určité 

pohybové aktivity, jako jsou kondiční (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost) a koordinační 

(rovnováha) schopnosti, a také technické a taktické znalosti a intelektuální schopnosti. Další 

složkou je celkový výkon, kam patří motivační základ, díky němuž je sportovec připraven 

využít své síly k dosažení svého cíle. Aby byl sportovec schopen podstupovat jednotlivé 

tréninky ke zlepšování svého výkonu, je nezbytné, aby disponoval odpovídající morální vůlí 

(Balogh, 2016). 
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3 Praktická část 

3.1 Cíl práce 

Tato práce má jeden hlavní cíl. 

 

Cílem č. 1 je experimentálně ověřit, zda je pro rychlost bruslení na ledové ploše účinnější 

trénink pomocí obratnostních cvičení či pomocí techniky bruslení. 

3.2 Hypotézy 

Pro praktickou část diplomové práce byly zvoleny tyto hypotézy: 

 

H1: Předpokládáme, že po tréninku obratnostního bruslení dojde k většímu tréninkovému 

zlepšení (dle Cohenova d) u testu 4 metry vpřed bez kotouče. 

 

H2: Předpokládáme, že se trénink techniky bruslení projeví větším zlepšením (dle Cohenova 

d) alespoň u dvou ze tří z těchto testů testové baterie: sprint na 30 metrů vpřed bez kotouče, 

sprint na 30 metrů vpřed s kotoučem a sprint na 30 metrů vzad. 

 

3.3 Metodika práce 

3.3.1 Charakteristika souboru 

Výzkum byl realizován v průběhu hokejové sezony 2021/2022 u kategorie 4. a 5. třídy. 

Do studie se zapojilo 7 hráčů narozených v roce 2012, 5 hráčů narozených v roce 2011 a jedna 

hráčka ročníku 2010 hrající za hokejový klub SK Sršni Kutná Hora. Celý výzkum absolvovalo 

13 probandů, jejichž informace jsou uvedeny v tabulce níže. Studie byla schválena Etickou 

komisí pod číslem 229/2021 (viz Příloha č. 1) a všichni zúčastnění byli seznámeni s průběhem 

výzkumu a zákonní zástupci podepsali informovaný souhlas (viz Příloha č. 2). 
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Tabulka 1 Informace o výzkumném souboru, vlastní tvorba 

  Ročník Věk 
(roky) 

Tréninkový 
věk (roky) 

Výška 
(cm) 

Hmotnost 
(kg) 

BMI Hůl 

1. 2012 9 3 142 39 19,34 L 

2. 2012 9 5 146 28 13,14 L 

3. 2012 9 4 139 32 16,56 L 

4. 2011 10 5 146 41 19,23 L 

5. 2011 10 5,5 139 33 17,08 L 

6. 2011 10 7 144 38 18,33 L 

7. 2011 10 6 143 34 16,63 L 

8. 2012 9 4 154 59 24,88 L 

9. 2012 9 4 148 47 21,46 P 

10. 2011 10 4 141 36 18,11 L 

11. 2010 11 6 142 30 14,88 P 

12. 2012 9 5 148 41 18,72 L 

13. 2012 9 3 135 35 19,2 P 

Průměr ± 
Směrodatná 

odchylka 

9,54 ± 
0.63 
roků 

4,73 ± 1,15 
roků 

143,62 
± 4,67 

cm 

37,92 ± 
7,82 kg 

18,27 ± 
2,79 

 

 

3.3.2 Průběh studie 

Prvním krokem této studie bylo 1. měření, které obsahovalo celkem 8 testů, které jsou 

popsány níže (viz. kapitola Testování; strana 40). Následně byli probandi náhodně rozděleni do 

dvou skupin. Po tomto rozdělení následovala pro 1. skupinu 6 týdnů tréninku bruslení pomocí 

průpravy techniky bruslení a pro 2. skupinu 6 týdnů tréninku bruslení prostřednictvím 

obratnostních cvičení. Stimulace probíhala 3x týdně 20 minut po řádném rozcvičení v první 

části tréninkové jednotky. Po prvních 6 týdnech proběhlo druhé měření POST 1 test. 

Následovala dvoutýdenní pauza, která byla vložena z důvodu, aby nedocházelo k přenosu změn 

způsobených předchozí intervencí (pro 1. skupinu obratnost, pro 2. skupinu technika bruslení) 

do další fáze studie a také z důvodu nedostatku času vzhledem k probíhající sezoně. Po této 

pauze se skupiny na dalších 6 týdnů vyměnily, tedy skupina, která absolvovala trénink bruslení 

pomocí obratnostních cvičení, trénovala pomocí průpravy techniky bruslení a naopak. 

Následovalo poslední měření POST 2 test.  

Obrázek 5 Průběh studie, vlastní tvorba 
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3.3.3 Statistická analýza 

Pro analýzu výsledků byla v této práci byla využita statistická metoda ANOVA. Jedná 

se o analýzu rozptylu, pomocí které lze určit vztahy mezi závislými a nezávislými proměnnými. 

ANOVA může být jednofaktorová, označována anglickým spojením „one way ANOVA, která 

představuje nejjednodušší případ. Analyzuje se účinek jednoto faktoru na zkoumanou závisle 

proměnnou. Jedná se o zjišťování rozdílů průměru mezí více skupinami pomocí výpočtu 

testovacího kritéria F. Dále existuje více faktorová analýza rozptylu, jejíž nejjednodušším 

případem je analýza rozptylu dvojného třídění. Ta zkoumá vliv dvou faktorů na jednu závisle 

proměnnou.  

V této práci bylo pro vyhodnocení výsledků využito sledování průměru změřených časů 

a také pomocí statistické analýzy ANOVA, která sloužila zejména pro zjištění efektu zlepšení 

obou skupin před intervencí a po intervenci zaměřené na techniku bruslení, respektive 

obratnostní cvičení. Při vyhodnocování efektu zlepšení byly výsledky probandů rozděleny do 

dvou skupin. Skupina před a po technice bruslení a skupina před a po obratnostních cvičení. 

Během výzkumu došlo z několika důvodů k úbytku účastníků, a proto nemohl být využit 

křížový design. 

 

F-test 

Tento pojem lze jednoduše popsat jako test rozdílu dvou rozptylů. Při testu se vychází 

ze dvou výběrových skupin, které jsou předmětem výzkumu. Prvním krokem při tomto testu je 

výpočet výběrových rozptylů s1^2 a s2^2. Poté se stanoví počet stupňů volnosti u obou výběrů 

v1 = n1 – 1 (pro s1^2), stejně také pro v2 = v2 – 1 (pro s2^2). Následně dochází k výpočtu 

testovacího kritéria F = větší z rozptylů s1^2, s2^2 / menší z rozptylů s1^2, s2^2. Zvolíme 

hladinu významnosti a v tabulkách vyhledáme odpovídající kritickou hodnotu pro F-test. Pokud 

je F > Fkrit. = jde o významný rozdíl mezi rozptyly. Je-li F ≤ Fkrit. = jde o nevýznamný rozdíl 

mezi rozptyly (Bedáňová a Večerek, 2007). 

 

Effect size 

 Jedná se o míru věcné významnosti rozdílů a závislosti. Pro měření se využívá několika 

desítek měr, které jsou rozděleny podle 3 kritérií. Co tyto míry měří, zda jsou hodnoty 

v populaci nezkresleným odhadem a jejich statistická procedura, místo které, popřípadě se 

kterou mohou být použity. Do poslední zmíněné patří porovnávání více skupin a jejich rozptyl, 

tedy ANOVA. 
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Cohenovo d 

 Cohenovo d lze uplatnit při hodnocení efektu mezi dvěma nezávislými proměnnými. 

Výpočet d je dán rozdílem aritmetických průměrů mezi dvěma skupinami S1 a S2 (popřípadě 

experimentální a kontrolní skupinou). Tento rozdíl je následně vydělen směrodatnou odchylkou 

kontrolní skupiny v případě, že existuje. Jedná se o reálné číslo -∞ do +∞. Pokud vyjde kladné 

číslo, znamená to, že má sledovaná veličina větší hodnotu než S1, či experimentální skupina. 

Pokud vyjde záporné je tomu naopak. Pro upřesnění rozdělil Soukup (2013) hodnoty do 

jednotlivých intervalů, které nám pomáhají zjistit, jakého efektu bylo dosaženo. Hodnota od 

0,2-0,5 značí malý efekt, hodnoty od 0,5-0,8 značí střední efekt a hodnoty nad 0,8 značí velký 

efekt. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Tréninkový plán v průběhu studie 

Celá studie probíhala v závodním období a trvala i se zmíněnou dvoutýdenní pauzou 

celkem 14 týdnů. U obou skupin byl aplikován stejný tréninkový plán. Obě skupiny měly stejné 

podmínky pro trénování bruslení, stejný počet stimulací, byly využívány stejné cvičení, stejná 

časová dotace. Testování probíhalo vždy po dni volna. Četnost tréninkových jednotek, 

stimulací a počtu utkání je uveden v tabulce níže. 

 

 

 

 

 

 

  

Tabulka 3 Tréninkový plán v průběhu studie, vlastní tvorba 

Tabulka 2 Rozpětí absolutní hodnoty Cohenova d dle Soukupa (2013), 

vlastní tvorba 
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3.3.5 Testování 

Testování se v této práci skládá ze třech měření obsahujících stejnou sadu testů. Při 

každém měření byli hráči podrobeni dohromady 8 testům. Test č. 1, sprint na 30 metrů jízdou 

vpřed bez kotouče, Test č. 2, sprint na 30 metrů jízdou vpřed s kotoučem, Test č. 3, sprint na 

30 metrů jízdou vzad bez kotouče. Při těchto testech se zároveň měřili i Test č. 4, který zkoumá 

akceleraci na 4 metry jízdou vpřed bez kotouče, Test č. 5, který je obdobou předešlého testu 

prováděný s kotoučem a Test č. 6, který sleduje akceleraci na 4 metry jízdou vzad bez kotouče. 

Další Test č. 7, zkoumá rychlostně obratnostní bruslení hráčů pomocí přechodů bez kotouče. 

Posledním testem v této studii je Test č. 8 s názvem S – Corner test, který hodnotí agility hráčů. 

Při každém testu měli hráči celkem dva pokusy, kdy se počítal lepší z časů. Pokud proband 

během testu upadl nebo ztratil kotouč, pokus opakoval. Před každým testem byly hráčům 

sděleny informace o startu, průběhu testu, různá doporučení aj. Jednotlivé časy byly 

zaznamenávány s přesností na setiny sekundy pomocí fotobuněk, které byly vypůjčeny od 

FTVS UK. Startovní fotobuňky byly umístěny 15 cm nad ledovou plochou, kdy probandi 

startovali s holí před fotobuňkou. Cílové fotobuňky ve výšce 108 cm, aby snímaly projetí trupu 

hráčů a výsledek nebyl zkreslen protnutím hole. Cvičení a jednotlivé testy byly vytvořeny 

v aplikaci DrillChange. Na obrázku níže je k dispozici legenda vysvětlující značky využité 

během tohoto výzkumu. 

 

 

 

  

Obrázek 6 Legenda, vlastní tvorba 
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Test č. 1, sprint na 30 metrů jízdou vpřed bez kotouče 

Test č. 2, sprint na 30 metrů jízdou vpřed s kotoučem 

Test č. 3, sprint na 30 metrů jízdou vzad bez kotouče 

Test č. 4, akcelerace na 4 metry jízdou vpřed bez kotouče 

Test č. 5, akcelerace na 4 metry jízdou vpřed s kotoučem 

Test č. 6, akcelerace na 4 metry jízdou vzad bez kotouče 

Test č. 7, 7x7 přechody bez kotouče 

Test č. 8, S-Corner test 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Testová baterie využita pro tuto práci, vlastní tvorba 
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Test č. 1: sprint na 30 metrů jízdou vpřed bez kotouče 

 V tomto testu mají hráči za úkol z místa ujet co nejrychleji vzdálenost 30 metrů. Je nutné 

hráčům před testem sdělit základní postavení a přesvědčit je, aby před cílem nebrzdili, ale 

naopak ho projeli co největší rychlostí. Čas začíná při protnutí startovních fotobuněk 

umístěných 15 cm nad ledovou plochou a zastavuje se při protnutí cílových fotobuněk, které 

jsou umístěny 108 cm na ledovou plochou. Každý hráč má dva pokusy, přičemž se počítá lepší 

čas. Pokud hráč během testu upadne, pokus opakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 8 Test č. 1 sprint na 30 metrů jízdou vpřed bez kotouče, vlastní tvorba 
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Test č. 2: sprint na 30 metrů jízdou vpřed s kotoučem 

 Hráči se postaví nohami za startovní fotobuňky, umístěné 15 cm nad ledovou plochou, 

hokejku s kotoučem mají před fotobuňkami a zahajují test na vlastní uvážení. Snaží se co 

nejrychleji ujet trať 30 metrů jízdou vpřed s kotoučem, kde protnutím fotobuněk zastavuje čas. 

Každý hráč má dva pokusy. Pokud během testu upadne nebo přijde o kotouč, dostává opravný 

pokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 9 Test č. 2 sprint na 30 metrů jízdou vpřed s kotoučem, vlastní tvorba 
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Test č. 3: sprint na 30 metrů jízdou vzad bez kotouče 

 Úkolem hráčů v tomto testu je ujet jízdou vzad co nejrychleji vzdálenost 30 metrů. Čas 

se spouští při protnutí startovních fotobuněk a zastavuje se při protnutí fotobuněk v cíli. Je nutné 

hráče motivovat k tomu, aby nebrzdili před koncem, ale aby se snažili projet cílem co 

nejrychleji. Každý hráč má dva pokusy, přičemž se počítá lepší čas. Pokud hráč během testu 

upadne, pokus opakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 10 Test č. 3 sprint na 30 metrů jízdou vzad bez kotouče, vlastní tvorba 
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Test č. 4: jízda vpřed 4 metry bez kotouče 

 Tento test hodnotí akceleraci hráčů na ledě. Je měřen zároveň při Testu č. 1 – sprint na 

30 metrů jízdou vpřed bez kotouče. Jsou zdě přidány fotobuňky, umístěné 108 cm nad ledovou 

plochou, které jsou vzdálené 4 metry od startovní čáry. . Hráči mají za úkol ujet tuto vzdálenost 

v co nejkratší době, následně pokračují až do cíle vzdáleného 30 metrů, kde protínají cílové 

fotobuňky. Startují s nohami za čárou a holí před startovní fotobuňkou. Důležitá je motivace 

hráčů k ujetí celého úseku s maximálním úsilím. Každý hráč má dva pokusy. Počítá se lepší 

čas. Pokud hráč upadne, pokus opakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 11 Test č.4 jízda vpřed 4 metry bez kotouče, vlastní tvorba 
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Test č. 5: jízda vpřed 4 metry s kotoučem 

 Test akcelerace hráčů na 4 metry s kotoučem. Je měřen zároveň při Testu č. 2 – sprint 

na 30 metrů jízdou vpřed s kotoučem. Jsou zde přidány fotobuňky, umístěné 108 cm nad 

ledovou plochou, které jsou vzdálené 4 metry od startovní čáry. . Hráči mají za úkol ujet tuto 

vzdálenost v co nejkratší době, následně pokračují až do cíle vzdáleného 30 metrů, kde protínají 

cílové fotobuňky. Startují s nohami za čárou a holí s kotoučem před startovní fotobuňkou. 

Důležitá je motivace hráčů k ujetí celého úseku s maximálním úsilím. Každý hráč má dva 

pokusy. Počítá se lepší čas. Pokud hráč upadne nebo ztratí kotouč, pokus opakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 12 Test č.5 jízda vpřed 4 metry s kotoučem, vlastní tvorba 



 

49 

 

Test č. 6: jízda vzad 4 metry bez kotouče 

 Test akcelerace hráčů na 4 metry jízdou vzad bez kotouče. Je měřen zároveň při Testu 

č. 3 – sprint na 30 metrů jízdou vzad bez kotouče. Jsou zde přidány fotobuňky, umístěné 108 

cm nad ledovou plochou, které jsou vzdálené 4 metry od startovní čáry. Hráči mají za úkol ujet 

tuto vzdálenost v co nejkratší době, následně pokračují až do cíle vzdáleného 30 metrů, kde 

protínají cílové fotobuňky. Startují s nohami za čárou před startovní fotobuňkou. Důležitá je 

motivace hráčů k ujetí celého úseku s maximálním úsilím. Každý hráč má dva pokusy. Počítá 

se lepší čas. Pokud hráč upadne, pokus opakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 13 Test č.6 jízda vzad 4 metry bez kotouče, vlastní tvorba 
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Test č.7: přechody bez kotouče 

 Test hodnotící rychlostně obratnostní schopnosti hráčů začíná a končí ve stejném místě 

protnutím fotobuněk. Hráč vyjíždí jízdou vpřed za vzdálenější kužel na pravé straně, přechází 

do jízdy vzad, ve které pokračuje za pravý kužel umístěný blíže ke startu, obrací se zpět do 

jízdy vpřed, pokračuje ke vzdálenějšímu levému kuželu, kde se znovu obrací do jízdy vzad, ve 

které pokračuje za levý kužel umístěný blíže ke startu, zde přechází do jízdy vpřed a jede na 

označené místo, které se nachází uprostřed vzdálenějších kuželů naproti startu/cíli. Zde brzdí a 

co nejrychleji projíždí do cíle. Každý hráč má dva pokusy, kdy se počítá lepší čas. Pokud 

proband během testu upadne, opakuje pokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 14 Test č.7 přechody bez kotouče, vlastní tvorba 
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Test č. 8: S – Corner test 

 S – Corner test je zaměřený na hodnocení agility hráčů ledního hokeje. Začíná v jedné 

polovině délky mezi brankovou čárou a mantinelem, směrem k levému kruhu pro vhazování 

z pohledu do hry. Při testu je využito dvou fotobuněk, přičemž startovní jsou umístěny 15 cm 

nad ledem a cílové 108 cm nad ledovou plochou. Na kruzích jsou umístěny malé kužele, aby 

hráči bruslili vně kruhu. Pokud dojde k protnutí kruhu, pokus se počítá jako neplatný. Každý 

z hráčů má dva pokusy, přičemž se zapisuje lepší čas. Vzdálenosti a grafický náhled testu je 

zobrazený na obrázku níže.  

 

 

 

  

Obrázek 15 Test č.8 S-Corner test, vlastní tvorba 
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3.4 Obratnostní cvičení 

Trénink bruslení pomocí obratnostních cvičení probíhal 3x týdně na začátku každého 

tréninku po dobu 20 minut. Celková intervence trvala 6 týdnů. Vzhledem k věku a dovednostní 

úrovni hráčů, byla vytvořena cvičení zpravidla bez kotouče. Ke konci 6 týdenního cyklu, kdy 

se zlepšila úroveň hráčů, už byla zařazena i cvičení s kotoučem. Cvičení byla dále připravována 

tak, aby hráče rozvíjela, ale zároveň i bavila. Proto mají cvičení soutěžní charakter. Hráči 

soutěžili ve dvojicích nebo v týmech proti sobě.  

Rozvoj hráčů probíhal v obou skupinách pomocí stejných cvičení, které jsou uvedeny 

níže. Dohromady bylo vytvořeno 12 cvičení, které se v průběhu intervence zařazovali po 

krátkém rozcvičení do průpravné části tréninkové jednotky. Cvičení byla vždy nejprve 

vysvětlena s názornou ukázkou. Poté byli hráči motivování a opravováni pro lepší provádění 

jednotlivých bruslařských dovedností. 

Ve skupině 1, která obratnostním tréninkem začínala, bylo 9 hráčů. Ve skupině 2 se do 

tréninku zapojilo hráčů 8. Zatížení během cvičení se pohybovali od 5 do 20 sekund. Každá 

z variant cvičení byla prováděna minimálně dvakrát z každé strany. Interval odpočinku se 

pohyboval od 1:3 do 1:5. 
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Obratnostní cvičení 1a – změny směru v závodní formě 

 

Cvičení zaměřené na rychlé změny směru pomocí krátkých oblouků doplněné o závěrečné 

vyšlapání a souboj o kotouč. Cvičení bylo prováděno 2x z každé strany v různých variantách. 

Nejprve bez kotouče popředu (levý spodní roh na obrázku), poté s obratem do jízdy vzad vždy 

u prostředního kužele bez kotouče, s půl měsícem vždy čelem ke kuželu (levý horní roh na 

obrázku) a s brzdou u kuželů (pravý horní roh na obrázku). Následovalo provedení prvních 

dvou variant s kotoučem (pravý spodní roh). 

 

 

Obrázek 16 Obratnostní cvičení 1a, vlastní tvorba 

 

Obratnostní cvičení 1b – změny směru v závodní formě 

Cvičení s podobným rozestavením kuželů. Brány jsou oproti cvičení 1a na místě, kde jsou 

běžně ve hře. Hráči mohou provádět stejné varianty jako u předchozího cvičení. Rozdílem je 

pouze to, že na modré čáře provádí hráči brzdu a snaží se jet co nejrychleji mezi kruhy, kde 

první hráč dostává od trenéra zpoza brány přihrávku a zakončuje. Jedná se o závodní cvičení, 

kde proti sobě soupeřily dva hráči se stejnou dovednostní úrovní. Na obrázku níže jsou uvedeny 

další možné varianty provedení cvičení. 
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Obrázek 17 Obratnostní cvičení 1b, vlastní tvorba 

 

Obratnostní cvičení 2 – rychlé změny směru  

Cvičení prováděné bez kotouče, které je zaměřené na rychlé změny směru v omezeném 

prostoru. Důraz je kladen na správné přenášení váhy, snížení těžiště, práce celého těla. Všechny 

varianty, které je možné vidět na obrázku níže, byly prováděny jako štafetový závod dvou 

obdobně silných družstev. Každou variantu jeli hráči minimálně dvakrát z obou stran. 

 

 

Obrázek 18 Obratnostní cvičení 2, vlastní tvorba 
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Obratnostní cvičení 3: první tři kroky 

 

Jedná se o cvičení, které je zaměřeno na první tři kroky (přechod překážek) s následným 

rozvojem krátkých změn směru. Cvičení je prováděné v maximální intenzitě. Doba trvání 

cvičení je velmi krátká. Pro trénink bylo využíváno několika variant (vpřed, s přechodem do 

jízdy vzad, s brzdou Každý hráč jel všechny varianty 3x z každé strany. Jedna varianta cvičení 

byla prováděná jako závod o kotouč (cvičení vlevo na obrázku). Druhá varianta (cvičení vpravo 

na obrázku) byla zakončená po převzetí připraveného kotouče a zakončením do brány.  

 

Obrázek 19 Obratnostní cvičení 3, vlastní tvorba 

 

 

Obratnostní cvičení 4 – závody o kotouč 

Jednoduché obratnostní cvičení, kde proti sobě závodí dva hráči se stejnou dovednostní úrovní 

o kotouč. Na obrázku níže jsou znázorněny jednotlivé varianty, které se dají ještě obměnit tím, 

že se přidá jedna branka a kotouč hráčům a každá strana zakončuje do své brány. Doba zatížení 

při cvičení se pohybovala do 10 vteřin. Interval odpočinku od 1:4 do 1:6. Každý hráč jel 

všechny varianty dvakrát z každé strany, přičemž se po každém dojetí strany střídaly. 
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Obrázek 20 Obratnostní cvičení 4, vlastní tvorba 

 

Obratnostní cvičení 5 – změny směru, vyjíždění po kruhu + zakončení 

V tomto cvičení má každá strana svou vlastní bránu, do které na konci cvičení hráč zakončuje. 

Cvičení je zaměřené na krátké oblouky s následným vyšlapáním oblouku a přibrzděnou bognou 

do protisměru, po které hráč přebírá kotouč a zakončuje (varianty vlevo). Na obrázku níže jsou 

znázorněny dvě varianty bez kotouče a dvě s kotoučem. V tréninku byla prováděna ještě 

varianta s brzdou směrem do středu hřiště u obou kuželů blíže k mantinelu. Každou variantu jel 

každý hráč 2x – 3x z každé strany. 

 

 

Obrázek 21 Obratnostní cvičení 5, vlastní tvorba 
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Obratnostní cvičení 6 – herní forma rozvoje obratnosti 

Zábavná forma rozvoje obratnosti na ledě, kdy ve vymezeném prostoru hrají hráči hru na 

mrazíka. Vždy se určí jeden mrazík, který má za úkol pochytat (zmrazit) co nejvíce hráčů ve 

vymezeném čase. Pro lepší zapojení a motivaci hráčů si každý počítal kolik lidí chytil a kolik 

zachránil. Záchranu je možné provádět ve více variantách: dotekem, objetím spoluhráče dokola, 

obratem do jízdy vzad za spoluhráčem, projetím mezi nohama. Hra se hraje bez hokejek a je 

možné využít jízdy vpřed, jízdy vzad, či jejich kombinací. Například, že mrazík může popředu 

a ostatní pouze pozadu, či naopak. 

 

Obrázek 22 Obratnostní cvičení 6, vlastní tvorba 

 

Obratnostní cvičení 7 – herní forma rozvoje obratnosti 

Další ze zábavných forem rozvoje obratnosti na ledě, kdy se hráči pohybují ve vymezeném 

prostoru. Jsou zde přidány překážky v podobě branek, mini mantinelů, pneumatik, hokejek, 

kuželů apod. Hráči tedy musí reagovat jak na tyto překážky, tak na pohyb ostatních hráčů. 

Cvičení lze provádět ve více variantách. První je hra na mrazíka viz. předchozí cvičení. Druhou 

je hra na nákladní automobil a přívěs, kdy si hráči ve dvojicí rozdělí role. Náklaďák následně 

určuje trasu, kterou se snaží přívěs kopírovat. Třetí variantou je hra na babu ve dvojici, či ve 

skupině. 
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Obrázek 23 Obratnostní cvičení 7 

 

Obratnostní cvičení 8 – honička okolo mantinelu 

Zábavná forma cvičení, kdy hráči utvoří dvojice se stejnou dovednostní úrovní, ve které se určí 

jeden, který se snaží druhému předat babu. Většina variant cvičení se provádí bez hokeje, které 

leží na zemi a vytváří pomyslnou zeď, přes kterou hráči nemohou chytat ani přeskakovat. U 

dalších variant, kdy je možné cvičení provádět s kotoučem, je možné využít zlomených hokeje 

či mini mantinelu. Využít lze i branek, kdy hrají hráči na babu ve vymezeném prostoru a brány 

využívají jako pomyslnou obranu. 

 

 

Obrázek 24 Obratnostní cvičení 8, vlastní tvorba 
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Obratnostní cvičení 9 – zrcadlové cvičení  

V tomto cvičení lze využít dvou variant, přičemž je možné využít jízdy vpřed, brzd a startů, 

obratů, jízdy vzad, popřípadě všechny zmíněné varianty s kotoučem. První variantou je tzv. 

zrcadlové cvičení, kdy jsou hráči ve dvojici a každý má svůj vymezený prostor čtyřmi kužely. 

Jeden hráč předvádí pohyb a druhý se snaží co nejrychleji reagovat a kopírovat právě tento 

pohyb viz. Obrázek níže. Hráč jede vždy k jednomu kuželu a vrací se zpět doprostřed 

vymezeného prostoru, ze kterého znovu startuje.  V druhé variantě se využije stejného 

postavení hráčů i kuželů, které se očíslují od 1-4. Hráči následně vyčkávají na pokyn trenéra, 

který hlásí jednotlivá čísla. U kuželů následně provádí zadaný úkol a vrací se zpět doprostřed. 

Takto cvičení opakují po dobu přibližně 10 vteřin. 

 

Obrázek 25 Obratnostní cvičení 9, vlastní tvorba 

 

Obratnostní cvičení 10 – vyjíždění oblouků + přechody 

Toto cvičení je prováděné na celou délku hřiště a je zaměřené převážně na oblouky a jejich 

vyjíždění. U druhé a čtvrté překážky má hráč za úkol přeskočit překážku, kterou tvořila 

v prvních týdnech pouze položená hokejka, kterou ke konci intervence vystřídal molitanový 

mantinel. Po přeskočení bylo úkolem ihned provést oblouk (cvičení níže na obrázku), popřípadě 

obrat do jízdy vzad (cvičení výše na obrázku) a vyšlapat celý oblouk. Cvičení lze provádět i 

s kotoučem, kdy před druhou a čtvrtou překážkou hráč přihrává trenérovi na mantinelu, který 

mu jí po přeskočení vrací. Další variantou je přeskakování překážky „zezadu“, kdy hráč provádí 

oblouk, ze kterého následně přeskakuje překážku a vyšlapává. Všechny varianty cvičení hráči 

jeli 2x z každé strany. 
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Obrázek 26 Obratnostní cvičení 10, vlastní tvorba 
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3.5 Technika bruslení – powerskating 

Trénink bruslení pomocí individuální techniky bruslení (powerskating) je jednou 

z moderních technik rozvoje bruslařských dovedností. Cílem tréninku by mělo být co 

nejdokonalejší zvládnutí techniky bruslení, osvojení jednotlivých dovedností a 

zautomatizování pohybu. Hráči by se měli po absolvování tréninku na bruslích cítit jistější a 

jejich pohyb by měl být úspornější a efektivnější. Dále by měli získat cit pro skluz a lépe 

využívat hrany nože. Cvičení je vhodné provádět na celou délku kluziště, aby měl hráč 

dostatečný prostor pro provádění jednotlivých činností a trenér dostatek času na jejich opravu. 

V jednotlivých literaturách je možné najít různá cvičení, které se často liší jen v malých 

detailech. Trénink touto metodou se zařazuje téměř u všech kategorií od přípravky až 

k dospělým profesionálním sportovcům. Jednotlivá cvičení se vždy provádí od jednoduchých 

ke složitějším. Je nutné se věnovat i těm cvičením, které na první pohled působí jednoduše až 

primitivně. Při nezvládnutí základních technik není možné posunout trénink dál ke cvičením, 

která jsou technicky náročnější.  

Všechna cvičení vycházejí ze správného hokejového postavení, kdy jsou mírně pokrčená 

kolena, váha je rovnoměrně rozložena na celou plochu nožů a jedinec má vzpřímená záda. 

Z hlediska držení hole se často jednotlivé literatury liší. Některé poukazují na to, že při jízdě 

vpřed dochází k držení hole oběma rukama. Jiné nám ukazují cvičení, které jsou prováděny 

s držením hole pouze jednou rukou. Vhodné je tedy zařazovat jejich kombinaci. Při jízdě vzad 

je vždy hůl pouze v jedné ruce, přičemž druhá ruka je před tělem. 

Trénink probíhal 3x týdně na začátku každého tréninku po dobu 20 minut. Celková intervence 

trvala 6 týdnů. S ohledem na věk a dovednostní úroveň hráčů, byla téměř všechna cvičení 

prováděna bez kotouče. Ten byl zařazován až v posledním týdnu intervence u základních cviků. 

Doba zatížení se pohybovala mezi 10-20 vteřinami a interval odpočinku 1:2–1:5. 

Rozvoj hráčů probíhal v obou skupinách pomocí stejných cvičení, které jsou uvedeny 

níže a které se v průběhu intervence zařazovali po krátkém rozcvičení do průpravné části 

tréninkové jednotky. Cvičení byla vždy nejprve vysvětlena s názornou ukázkou. Poté byli hráči 

motivování a opravováni pro lepší provádění jednotlivých bruslařských dovedností. 
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3.5.1 Dvouoporové postavení 

V této kapitole bude věnována pozornost cvičením ve dvouoporovém postavení. 

• Jízda vpřed v hokejovém postoji 

První cvičení představuje jízdu v základním bruslařském postoji, kdy jsou dolní končetiny 

pokrčené v kolenním kloubu, jejichž úhel se pohybuje mezi 90-120 stupni a jsou rozkročeny na 

šířku ramen, váha je rozložená rovnoměrně na celou plochu nožů, hráč má vzpřímená záda, 

hlava je v prodloužení trupu. Jízda vpřed byla dále kombinována s lehkými výskoky přes modré 

čáry pro rozvoj odrazu, citu pro led a pro zábavnější formu. Ke konci intervence byl přidán 

i kotouč, kdy hráči prováděl krátký driblink před tělem, respektive vedle těla na forhendové 

straně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jízda vzad v hokejovém postoji  

Při jízdě vzad jsou nohy pokrčené v kolenním kloubu a jsou rozkročeny na šíři ramen. Hráč má 

vzpřímené záda, hlava v prodloužení trupu. Oproti jízdě vpřed je hokejka držena pouze v jedné 

ruce. Ke konci intervence byl přidán kotouč, kdy hráči drželi hůl v obou rukách a prováděli 

krátký dribling před tělem. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 Jízda vpřed v hokejovém postoji, vlastní tvorba 
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• Oblouky oboustranné vpřed – „buřtíky“ 

Jednoduché cvičení, které lze zařazovat již od nejmladších kategorií. Úkolem hráče je provádět 

c-oblouk oběma nohama naráz. Nohy by měli zůstávat po celou dobu pokrčené a nemělo by 

docházet k „pumpování“ celého těla. Odraz je prováděn z vnitřní hrany brusle. Cvičení bylo 

prováděno ve více variantách. V první variantě bylo úkolem provést jednoduché c-oblouky. Ve 

druhé variantě hráč provedl jeden menší oblouk a druhý větší a ve třetí formě bylo úkolem 

přehranění bruslí na vnější hranu na začátku odrazu s následným přehraněním na hranu vnitřní. 

Cvičení rozvíjí správný hokejový postoj a využívání hran. 

 

 

Obrázek 28 Jízda vzad v hokejovém postoji, vlastní tvorba 

Obrázek 29 Oblouky oboustranné vpřed, vlastní tvorba 
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• Oblouky oboustranné vzad – „buřtíky“¨ 

Cvičení, které je stejně jako ve variantě vpřed vhodné aplikovat již u nejmladších. Úkolem 

hráče je provádět c-oblouky oběma nohama zároveň. Nedochází z napínání nohou ani trupu. 

Hráč by měl být po celou dobu ve stejné výšce na pokrčených nohou a nemělo by docházet k 

„pumpování“ celého těla. Odraz je prováděn z vnitřní hrany brusle. Pro trénink bylo využíváno 

třech variant. V první hráč prováděl jednoduché c-oblouky, ve druhé udělal jeden menší 

oblouček a druhý větší a ve třetí docházeli k přehranění brusle z vnější hrany na vnitřní. Ve 

všech variantách hráč drží svou hůl v jedné ruce. Cvičení rozvíjí správný hokejový postoj a 

využívání hran brusle. 

 

 

• Oblouky jednostranné vpřed 

U jednostranných oblouků vpřed se hráč dostává do pohybu pomocí provádění c-oblouků 

jednou nohou. Dochází zde k neustálému přenosu váhy z nohy na nohu, kdy hráč musí mít váhu 

na noze, ze které se odráží. Důležité je dbát pozornost na to, aby měl hráč po celou dobu 

pokrčené nohy v kolenou a aby neprováděl c-oblouk bez přenesu váhy. Častou chybou je to, že 

se hráč na začátku cvičení rozjede, což ho následně nenutí ke správnému přenesení váhy a 

provedení c-oblouku. Je tedy vhodné cvičení začínat ze stoje bez rozjezdu. Odraz je proveden 

z vnitřní hrany brusle. Cvičení lze provádět s hokejkou v obou, či jedné ruce. Dále je možné 

pravidelně střídat odrazovou nohu nebo jet celou délku s odrazem stejné nohy. Cvičení je 

zaměřené na přenos váhy, využívání hran a hokejový postoj. 

Obrázek 30 Oblouky oboustranné vzad, vlastní tvorba 
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• Oblouky jednostranné vzad 

Při jízdě vzad bez kotouče má hráč hůl v jedné ruce a do pohybu se dostává pomocí c-oblouků 

jednou nohou. U cvičení je důležité dbát na přenos váhy na nohu, kterou se hráč odráží. Pokud 

hráč cvičení provádí správně, neustále zrychluje. Pokud naopak zpomaluje, nepřenáší váhu na 

odrazovou nohu a neprovádí odraz, který probíhá z vnitřní hrany brusle. Jedním z klíčových 

bodů je i neustále setrvání ve správném hokejovém postavení. Cvičení je zaměřené na rozvoj 

hokejového postoje, přenos váhy a využívání vnitřní hrany. Je možné nohy během celé délky 

střídat nebo se odrážet pořád stejnou nohou. 

Obrázek 31 Oblouky jednostranné vpřed, vlastní tvorba 



 

66 

 

 

• „Lyžař“ – vlnovka bez kotouče vpřed 

Cvičení, ve kterém jsou brusle v užším postavení než v základním hokejovém postoji. Pokrčení 

v kolenním kloubu je klíčovým bodem ke správnému provedení. Hráč se dostává do jízdy 

pomocí krátkých oblouků, kdy obě dolní končetiny provádí oblouk na stejnou stranu. Při 

oblouku doleva je tedy pravá brusle na vnitřní hraně a levá na hraně vnější. Následně dochází 

k nadlehčení a překlopení obou bruslí do dalšího oblouku. Dalším důležitým bodem je 

rozložení hmotnosti na obě dolní končetiny, což se dá sledovat na čistém ledě pomocí rýhy, 

která vznikne během oblouku. Cvičení lze provádět s holí v jedné, či obou rukách. Pro 

intervenci byla z důvodu ulehčení provádění pohybu zvolena druhá varianta. Překlápění hran, 

využívání vnější a vnitřní hrany a průprava pro vyjíždění oblouků jsou hlavními body, které se 

během cvičení trénují.  

Obrázek 32 Oblouky jednostranné vzad, vlastní tvorba 
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• „Lyžař“ – vlnovka bez kotouče vzad 

Při jízdě vzad má hráč stejně jako u jízdy vpřed užší postavení, než je tomu u hokejového 

postoje. Pomocí krátkých oblouků oběma dolními končetinami na stejnou stranu, které 

připomínají jízdu na lyžích, se dostává do pohybu. Dochází k neustálému přehraňování z vnější 

na vnitřní hranu a naopak. Hráč při jízdě vzad drží hůl v jedné ruce a rotuje v ramenou. Důležitá 

je práce v kolenou a rozložení hmotnosti na obě dolní končetiny, které lze kontrolovat pomocí 

rýhy, která vzniká v oblouku. 

 

 

Obrázek 33 Vlnovka vpřed bez kotouče, vlastní tvorba 
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• Jízda vpřed ve dvouoporovém postavení bez kotouče 

Druhé cvičení vychází ze správného hokejového postavení popsaného výše. Hráč je po celou 

dobu provádění cvičení ve dvouoporovém postavení a do jízdy se dostává pomocí krátkých c-

oblouků střídavě z pravé a levé nohy, přičemž odraz je prováděn z vnitřní hrany brusle. Během 

jízdy se navíc snaží udržet šířku postavení dolních končetin. Obě varianty cvičení jsou 

prováděné s hokejkou v jedné ruce. Střídavá práce horních končetin napomáhá k plynulosti a 

ekonomičnosti pohybu. Cvičení je zaměřené zejména na rozvoj hokejového postoje, přenos 

hmotnosti a využití odrazu z vnitřní hrany brusle. 

Obrázek 34 Vlnovka vzad bez kotouče, vlastní tvorba 
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• Jízda vzad ve dvouoporovém postavení bez kotouče 

Hráč se dostává do jízdy pomocí přenášení váhy z nohu na nohu a dělání c-oblouků. Hůl drží 

v jedné ruce, aby mohl provádět předozadní pohyb pažemi, který napomáhá pohybu ve směru 

jízdy. Odraz je prováděn ze špičky vnitřní hrany brusle. Hráč rozvíjí správné hokejové 

postavení, přenos váhy, využívání vnitřní hrany brusle a práci paží. 

 

 

 

Obrázek 35 Jízda vpřed ve dvouoporovém postavení, vlastní tvorba 

Obrázek 36 Jízda vzad ve dvouoporovém postavení, vlastní tvorba 
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• „Mohawk“ – jízda v půlměsíci 

Populární cvičení zejména díky hráči se jménem Sydney Crosby, kterého lze považovat za 

jedince s dokonalou technikou. Pokud se dostane do rohu, popřípadě za bránu a využije tohoto 

cvičení, jen těžko se ho obránci snaží obrat o kotouč. Cílem je pohyb hráče vpřed, či v oblouku, 

přičemž se otevírá v kyčlích a má paty otočené k sobě. Důležité je mít pokrčené nohy a během 

oblouku využívat vnitřních hran obou bruslí. Hůl hráč drží v obou rukách před tělem, hlava je 

ve směru pohybu. 

 

 

3.5.2 Jízda v jednooporovém postavení 

V této kapitole bude obsah zaměřen na jízdu v jednooporovém postavení. 

 

• Jízda po jedné brusli vpřed 

Základním cvičením pro nácvik v jednooporovém postavení je jízda po jedné brusli. Hráč se 

rozjede a ve vymezeném prostoru se postaví na jednu dolní končetinu, která je pokrčená 

v kolenním klubu v rozmezí 90-120 stupňů, má vzpřímená záda a hlava je v prodloužení trupu. 

Hůl drží oběma rukama před tělem, ale neopírá se o ni. Po celou dobu se snaží udržet stabilitu 

a jet rovně. Toho docílí tím, že bude mít rozloženou váhu na vnitřní i vnější hraně brusle. Do 

cvičení byla zakomponována i varianta s lehkými odrazy přes čáry a varianta s kotoučem, kdy 

hráč prováděl krátký driblink před tělem, popřípadě vedle těla. Během cvičení dochází k rozvoji 

stability a správného hokejového postavení. 

Obrázek 37 Jízda v půlměsíci, vlastní tvorba 
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• Jízda po jedné brusli vzad 

Hráč se rozjíždí z místa jízdou vzad a na vrcholku kruhu se postaví na jednu dolní končetinu a 

pokračuje po ni až na konec hřiště. Pokud nedojede až na konec, znovu se rozjede a pokračuje 

po stejné noze. Hráč má po celou dobu pokrčenou dolní končetinu v kolenním kloubu, 

vzpřímený trup a hlavu v prodloužení trupu. Hůl drží v jedné ruce před tělem a snaží se ujet 

danou vzdálenost bez toho, aby se musel postavit na druhou dolní končetinu nebo aby zbytečně 

zatáčel. Cvičení rozvíjí stabilitu a správný hokejový postoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 38 Jízda po jedné brusli vpřed, vlastní tvorba 

Obrázek 39 Jízda po jedné brusli vzad, vlastní tvorba 
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• Jízda vpřed po vnitřní hraně  

Cvičení vychází ze správného hokejového postavení. Je důležité udržet během jízdy pokrčenou 

dolní končetinu v kolenním kloubu, vzpřímený trup a hlavu ve směru pohybu. Pro udržení 

rychlosti jízdy je nutné se po dokončení oblouku odrazit tou nohou, po které hráč oblouk 

vyjížděl. Tedy při oblouku vpravo by se jednalo o nohu levou. Hráče je dobré motivovat 

k přehánění cvičení ve smyslu vydržení co nejdéle v oblouku na vnitřní hraně. Rozvíjí se jejich 

stabilita a jejich jistota při jízdě po vnitřní hraně. Při cvičení je možné držet hůl v obou, či jedné 

ruce. 

• Jízda vzad po vnitřní hraně 

Při jízdě vzad je úkolem pro hráče vyjíždět oblouky po vnitřní hraně střídavě po pravé a levé 

noze. Pro správné zvládnutí je nutné mít pokrčené nohy v kolenním klubu a napřímený trup. 

Hráč při jízdě vzad bez kotouče drží hůl v jedné ruce a napomáhá pohybem horní části těla 

k pohybu. Pro udržení rychlosti je důležité, aby prováděl po vyjetí oblouku odraz se souhlasné 

nohy. Lehčí varianta je zobrazena na prostředním obrázku, kdy se hráč staví mezi přechodem 

z jedné nohy na druhou na obě dolní končetiny. Má tak větší stabilitu a více času se soustředit 

na odraz. Hráče je vhodné motivovat k tomu, aby prováděli co nejdelší oblouk a vydrželi v něm 

co nejdéle, aby rozvíjeli stabilitu a jistotu na bruslích. 

Obrázek 40 Jízda vpřed po vnitřní hraně, vlastní tvorba 
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• Jízda vpřed po vnější hraně 

Hráč má za úkol vyjet co největší oblouk po vnější hraně brusle. Tedy při oblouku doprava jede 

po vnější hraně pravé brusle. Dbát důraz by se měl na pokrčená kolena, vzpřímený trup a hlavu 

udržet ve směru jízdy. Důležité je i to, aby jel hráč po celém noži a nezvedal v oblouku špičku. 

Zatěžuje přitom malíkovou hranu. Druhá noha je těsně nad zemí, a to i při přenosu, kdy hráč 

vyměňuje nohy. Pro jednodušší zvládnutí je možné po vyjetí oblouk přecházet do 

dvouoborového postavení a usnadnit tak stabilitu a odraz. Stejně jako u jízdy po vnitřní hraně 

by pro udržení rychlosti mělo po dokončení oblouku docházet k odrazu ze souhlasné nohy. 

Cvičení je možné provádět s holí v obou, či jedné ruce a rozvíjí především jízdu po vnější hraně, 

která se uplatňuje mimo jiné i v překládání. 

Obrázek 41 Jízda vzad po vnitřní hraně, vlastní tvorba 

Obrázek 42 Jízda vpřed po vnější hraně, vlastní tvorba 
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• Jízda vzad po vnější hraně 

U jízdy vzad je vhodné využít jednodušší formy cvičení, kdy hráč vždy začíná ve 

dvouoporovém postavení a odráží se do oblouku, který provádí na vnější hraně levé brusle při 

oblouku vlevo, respektive na vnější hraně pravé při oblouku vpravo. Po oblouku znovu přechází 

do dvouoporového postavení a pokračuje obloukem na druhou stranu.  Klíčovým bodem je zde 

pokrčení dolní končetiny a přenesení váhy na malíkovou hranu. Hůl hráč drží v jedné ruce a 

horní částí těla napomáhá pohybu. Hráče je z důvodu lepšího rozvoje stability a jistoty při 

pohybu po vnější hraně vhodné motivovat k co možná největšímu oblouku. 

 

 

• Jízda vpřed po jedné noze s využitím obou hran 

Jedna z nejtěžších variant v jednooporovém postavení, kdy je úkolem hráče překonat danou 

vzdálenost na jedné noze pomocí krátkých oblouků po vnitřní, respektive vnější hraně. Cvičení 

je možné ulehčit tím, že necháme hráče rozjet a motivujeme je k tomu, aby pravidelně prováděli 

oblouk po vnitřní a vnější hraně brusle. Postupně rozjezd snižujeme, až hráči startují z místa. 

Je důležité mít během oblouku pokrčenou dolní končetinu a pomáhat si horní částí těla. Hůl je 

možné držet v jedné či obou rukách. Při cvičení se rozvíjí stabilita, využívání hran a cit pro led. 

Obrázek 43 Jízda vzad po vnější hraně, vlastní tvorba 
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• Jízda vzad po jedné noze s využitím obou hran 

Jízda vzad může být pro některé jedince jednodušší, ale i přesto jde i velmi těžké cvičení. Hráč 

má za úkol překonat vzdálenost po jedné noze pomocí krátkých oblouků po vnější, respektive 

vnitřní hraně brusle. Při začátcích je vhodné využívat jednodušší varianty, kdy necháme hráče 

před postavením na jednu nohu rozjet a usnadníme jim tak celý pohyb. Hráč pak nemusí myslet 

na odrážení, ale pouze na to, aby jel po správné hraně brusle. Postupně se rozjezd zkracuje, až 

hráč startuje na jedné noze. Hůl drží v jedné ruce a horní částí těla pomáhá při pohybu. 

Klíčovým bodem je pokrčení nohou v kolenním kloubu. Cvičení rozvíjí stabilitu a využívání 

vnější a vnitřní hrany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 44 Jízda vpřed po jedné noze s využitím obou hran, vlastní tvorba 
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Obrázek 45 Jízda vzad po jedné noze s využitím obou hran, vlastní tvorba 
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4 Výsledky 

V této kapitole bude pozornost věnována jednotlivým výsledkům z testování. Testová 

baterie pro tuto diplomovou práci byla tvořena celkem 8 bruslařskými testy: Přímý sprint na 4 

metry vpřed s kotoučem, vpřed bez kotouče, vzad bez kotouče, přímý sprint na 30 metrů vpřed 

s kotoučem, vpřed bez kotouče, vzad bez kotouče, S-Corner test a 7x7 přechody bez kotouče. 

Naměřené hodnoty obou skupin budou v této kapitole zobrazeny v tabulkách i v grafické 

podobě, a to ve všech třech testováních, které během výzkumu proběhly.  

Průměry skupin v jednotlivých testech jsou zobrazeny v tabulkách níže. Modrou barvou 

jsou označený zlepšení mezi dvěma měřeními, naopak červená barva ukazuje na zhoršení. 

Určité rozdíly mezi časy obou skupin bylo možné zaznamenat již v prvním měření. Ty však 

nejsou pro tento výzkum zásadní. Důležité jsou rozdíly časů, které byly zaznamenány po 

jednotlivých intervencích. U obou skupin došlo ke zlepšení u většiny testů během obou Post 

testů. Skupina 1 se mezi prvním a druhým měřením zhoršila pouze v S-Corner testu a Skupina 

2 u přímého sprintu na 4 metry vpřed s kotoučem a taktéž u S-Corner testu. Největší zlepšení 

se po první intervenci projevilo u obou skupin v testu na 30 metrů vzad bez kotouče, kde šlo o 

zlepšení v řádech vteřin.  

Po druhé intervenci, kdy se skupiny otočily, došlo taktéž ke zlepšení průměrných časů, 

a to u 7 z 8 testů pro Skupinu 1, přičemž se jedná o zanedbatelné zhoršení o pouhou jednu setinu 

vteřiny v testu na 30 metrů vpřed s kotoučem. U Skupiny 2 došlo ke zlepšení u 6 z 8, kde se čas 

nezlepšil pouze u testu 4 metry vpřed bez kotouče a u testu 30 metrů vpřed taktéž bez kotouče. 

U obou skupin bylo zaznamenáno výrazné zlepšení u S-Corner testu,   

 

 

  

Tabulka 4: průměrné časy skupiny 1 začínající technikou bruslení, vlastní tvorba 
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4.1.1 Přímý sprint na 4 metry vpřed bez kotouče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza rozptylu neukázala na žádný signifikantní rozdíl mezi fázemi měření F (1, 24) =1,6916, 

p=,20575. Výrazné změny byly zaznamenány dle „p“ hodnoty mezi skupinami F (1, 24) 

=4,1584, p=,05259.  

Rozdíly byly nalezeny ve věcné významnosti dle Cohenova d, kde skupina zaznamenala před 

stimulací pomocí techniky bruslení průměrný čas 1,166s. Po této intervenci se jejich čas zhoršil 

Tabulka 5: průměrné časy skupiny 2 začínající obratnostním bruslením, vlastní tvorba 

Graf 1 Výsledky měření testu na 4 metry vpřed bez kotouče, osa "y" - sekundy, osa "x" - fáze 

měření, vlastní tvorba 
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na 1,184s, tedy k marginálnímu efektu zhoršení d = 0,14. Naopak skupina před tréninkem 

pomocí obratnostních cvičení zaznamenala čas 1,219s, který se po intervenci zlepšil na 1,139s. 

Zde došlo ke střednímu efektu zlepšení d = 0,64.  

 

 

 

4.1.2 Přímý sprint na 4 metry vpřed s kotoučem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala na žádné signifikantní rozdíly mezi měřením před a po 

obou skupin F (1,24) =2,659, p=,116 ani mezi jednotlivými skupinami F (1,24) = 3,829, p=,062. 

Mezi měřením před a po došlo po intervenci zaměřené na techniku bruslení ke zlepšení 

průměrného času z původních 1,355s na čas 1,262s. Dle Cohenova d = 0,84 jde o velkou míru 

efektu. Naopak po stimulaci pomocí obratnostních cvičeních došlo k mírnému efektu zhoršení 

d = 0,05. Čas se z původních 1,300s změnil na 1,308s. 

 

 

 

 

Graf 2: výsledky měření testu na 4 metry vpřed s kotoučem, osa "y" - sekundy, osa "x" - fáze 

měření, vlastní tvorba 
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4.1.3 Přímý sprint na 4 metry vzad bez kotouče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala na žádné signifikantní rozdíly mezi skupinami F (1, 24) 

=1,386, p=,251. K významným rozdílům však došlo u skupin mezi měření před a po F (1,24) 

=7,776, p=,0103. 

Po obou intervencích došlo u skupin ke zlepšení časů. Skupina po stimulaci pomocí techniky 

bruslení zaznamenala zlepšení z původního průměrného času 1,947s na 1,799s. Druhá skupina 

zaznamenala v prvním měření čas 1,943s, který po intervenci zaměřené na obratnostní bruslení 

zlepšila na čas 1,883s. 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 3:výsledky měření testu na 4 metry vzad bez kotouče, osa "y" - sekundy, osa "x" - fáze 

měření, vlastní tvorba 
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4.1.4 Přímý sprint na 30 metrů vpřed bez kotouče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala na žádné signifikantní rozdíly mezi měřením před 

intervencí a po intervenci F (1, 24) =1,1191, p=,30064 ani mezi jednotlivými skupinami F (1, 

24) =7,1496, p=,01328. 

Rozdíly byly naměřeny ve věcné významnosti dle velikosti efektu u Cohenova d. Před stimulací 

pomocí techniky bruslení byl naměřen průměrný čas 5,635s. V post test po této intervenci byl 

naměřen průměrný čas 5,709s, tedy efekt mírného zhoršení d = 0,23. U druhé skupiny byl před 

stimulací naměřen průměrný čas 6,110s, který se po obratnostních cvičeních změnil na 5,710s. 

Došlo ke střednímu efektu zlepšení d = 0,54. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 4 Výsledky měření testu na 30 metrů vpřed bez kotouče, osa "y" - sekundy, osa "x" - fáze 

měření, vlastní tvorba 
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4.1.5 Přímý sprint na 30 metrů vpřed s kotoučem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala na žádné signifikantní rozdíly mezi oběma skupinami F 

(1, 24) =,11823, p=,73396. Rozdíly byly zaznamenány pomocí „p“ hodnoty u skupin mezi 

měřením před a po F (1, 24) =9,4619, p=,00518. 

Skupina před stimulací pomocí techniky bruslení zaznamenala průměrný čas 6,205s, který se 

po intervenci zlepšil na 6,064s. Ke zlepšení došlo i ve druhé skupině, které byl před tréninkem 

obratnosti naměřen průměrný čas 6,216s, který se po intervenci zlepšil na 6,103s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 5: výsledky měření testu na 30 metrů vpřed s kotoučem, osa "y" - sekundy, osa "x" - fáze 

měření, vlastní tvorba 
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4.1.6 Přímý sprint na 30 metrů vzad bez kotouče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala na žádné signifikantní rozdíly mezi skupinami F (1, 24) 

=,88739, p=,35557. Významné změny byly odhaleny pomocí „p“ hodnoty mezi měřeními před 

a po tréninku F(1, 24)=13,735, p=,00110. 

Časy obou skupin se po intervenci zlepšily. Skupina před stimulací pomocí techniky bruslení 

zaznamenala průměrný čas 9,612s , který se po stimulaci zlepšil na 8,544s. Skupina před 

obratnostním bruslením zaznamenala průměrný čas 9,210, který se po intervenci změnil na 

8,510s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 6: výsledky měření testu na 30 metrů vzad bez kotouče, osa "y" - sekundy, osa "x" - fáze 

měření, vlastní tvorba 
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4.1.7 7x7 přechody bez kotouče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala na žádný signifikantní rozdíl mezi jednotlivými fázemi 

měření F(1, 24)=9,1866, p=,00577 ani mezi měřenými skupinami F(1, 24)=2,5881, p=,12075. 

Skupina před stimulací pomocí techniky bruslení zaznamenala v měření čas 20,721s, který se 

v post testu změnil na 19,860s. Skupina před obratnostním tréninkem zaznamenala čas 20,228s, 

který se v post testu zlepšil na 19,964s. 

  

Graf 7: výsledky měření testu 7x7 přechody bez kotouče, osa "y" - sekundy, osa "x" - fáze měření, 

vlastní tvorba 
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4.1.8 S-Corner test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala na žádné signifikantní rozdíly mezi měřením před a po F 

(1,24) =1,772, p=,196 ani mezi jednotlivými skupinami F (1,24) = 0,028, p=,869. 

Z hlediska časů došlo u obou skupin k marginálnímu zlepšení. Skupině byl před tréninkem 

bruslení pomocí techniky bruslení naměřen průměrný čas 12,189s, který se po intervenci zlepšil 

na 12,055s. Skupině v pre testu před obratností byl naměřen průměrný čas 12,222s, který byl 

po intervenci vylepšen na 12,049s. 

  

Graf 8 Týsledky měření S-Corner testu, osa "y" - sekundy, osa "x" - fáze měření, vlastní tvorba 
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5 Diskuse 

Cílem této diplomové práce bylo za pomocí testové baterie, která se skládala z osmi 

bruslařských testů zjistit, která z metod (powerskating a obratnostní cvičení) je efektivnější pro 

trénink bruslení v kategorii U10. Jelikož pro tuto kategorii neexistuje žádný výzkum, budou 

výsledky porovnávány s kategoriemi o něco starší a bude v této části sledováno a diskutováno, 

zda se výsledky liší, či nikoliv.   

Dohromady došlo ke třem testováním, které probíhaly vždy v jeden a ten stejný den, 

aby byly vytvořeny stejné podmínky a zamezilo se tak ovlivnění výsledků vnějšími vlivy. První 

testování probíhalo před šestitýdenní intervencí, kde docházelo u jedné skupiny ke stimulaci 

pomocí techniky bruslení (powerskating) a u druhé ke stimulaci pomocí obratnostních cvičení. 

Po těchto šesti týdnech bylo provedeno druhé testování, kde se skupina, která začínala 

technikou bruslení zlepšila u všech osmi testů. Lepší výsledky, než u prvního testování se 

projevily i u skupiny, která začínala obratnostními cvičeními, kde došlo ke zlepšení u šesti testů 

z osmi. Ke zhoršení došlo u testu na 4 metry přímého sprintu s kotoučem a u S-Corner testu. 

Tyto výsledky lze porovnat s výzkumem od Nováka et al., (2020), kde došlo k testování hráčů 

s využitím 7 z 8 stejných testů u kategorie U12. Autoři došli k výsledkům, že jsou obě metody 

z hlediska tréninku bruslení vhodné, jelikož každá z nich projevila určité zlepšení v různých 

testech. Dále uvádí, že po tréninku pomocí techniky bruslení došlo ke zlepšení zejména u testů 

na delší vzdálenost, v našem případě přímý sprint na 30 metrů. Naopak se neprojevilo zlepšení 

v kratších úsecích a v testu 7x7. U druhé skupiny, kde bylo ke stimulaci využívání 

obratnostního bruslení došlo k výraznému zlepšení u testů přímého sprintu na 4 metry bez 

kotouče vpřed i vzad a u testu 7x7 – přechody s kotoučem. Naopak nedošlo ke zlepšení u 

přímého sprintu na 30 metrů, k čemuž došel ve své studii i Novák et al., (2019). Po druhém 

testování byla zařazena z toho důvodu, aby nedocházelo k přenosu změn způsobených 

předchozí intervencí. Po této pauze došlo k výměně skupin. Tedy skupina, která trénovala 

bruslení prvních 6 týdnů pomocí techniky bruslení, nyní trénovala pomocí obratnostních 

cvičení a naopak. Po šestitýdenní intervenci došlo k třetímu, tedy poslednímu měření. 

 

Přímý sprint na 4 metry vpřed bez kotouče 

Prvním testem v tomto výzkumu byl přímý sprint na 4 metry bez kotouče. Účastníci výzkumu 

před intervencí zaznamenali v prvním testování průměrný čas 1,190s ± 0,195s pro 1. skupinu, 

která začínala svůj šestitýdenní program technikou bruslení, respektive 1,270 ± 0,136s u 2. 
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skupiny začínající obratnostním bruslením. U obou skupin došlo po této intervenci ke zlepšení, 

přičemž 2. skupině byl při druhém testování naměřen čas 1,151 ± 0,157s, tedy zlepšení více než 

jednu desetinu vteřiny. 1. skupině byl naměřen čas 1,138 ± 0,063s, což ukazuje na mírné 

zlepšení. Tyto výsledky lze porovnat s výzkumem od Nováka et al., (2020), kdy se stejně jako 

v této studii hráči v kategorii U12 po dobu 6 týdnů stimulovali pomocí obratnostních cvičení, 

kdy se projevilo zlepšení z času 1,93 ± 0,11s na 1,70 ± 0,12s. Následovala stimulace pomocí 

techniky bruslení, kde se čas zlepšil na 1,68 ± 0,12s.  

Po druhé intervenci, kdy se skupiny otočily, zaznamenala 1. skupina čas 1,120 ± 0,071s a 2. 

skupina čas 1,213 ± 0,100s. Tato čísla ukazují, že u přímého sprintu na 4 metry došlo k většímu 

zlepšení po stimulaci bruslení pomocí obratnostních cvičení. Časy lze porovnat se studií od 

Bracka et al., (2001), který měřil dívky ve věku 12,18 ± 2,05 let. Využil podobný test, který 

však měřil 6,1 metrů. Hráčkám byl v tomto výzkumu naměřen čas 1,63 ± 0,12s. 

Přímý sprint na 4 metry vpřed s kotoučem 

Během prvního měření bez jakékoliv intervence byl u 1. skupiny naměřen čas průměrný čas 

1,326 ± 0,059s a u 2. skupiny čas 1,351 ± 0,109s. Obě skupiny tedy začínaly s poměrně stejným 

časem. Nicméně po prvních šesti týdnech, kdy 1. skupina rozvíjela své bruslení pomoct 

powerskatingu, zaznamenala při druhém měření čas o více než desetinu vteřiny lepší a to 1,218 

± 0,094s. Naopak zhoršení bylo zaznamenáno i u 2. skupiny, avšak velmi malé na čas 1,374 ± 

0,161s. Rozdíl v časech mezi prvním a druhým měřením tedy ukazuje na využití powerskatingu 

jako efektivnější pro start na 4 metry vpřed s kotoučem. Naopak ve výzkumu od Nováka et al., 

(2020), došlo k výraznějšímu zlepšení po stimulaci bruslení pomocí obratnostních cvičení. Je 

tedy otázkou, zda je to zapříčiněno věkem hráčů, využitých cvičení během výzkumu, popřípadě 

tím, že v jejich studii hráči začínali právě obratnostními cvičeními. Bylo by však nutné zajistit 

větší počet účastníků v obou výzkumech, aby se tato informace objasnila. 

Po druhé intervenci došlo k vylepšení času u obou skupin. 1. skupina se zlepšila oproti prvnímu 

i oproti druhému měření na čas 1,204 ± 0,094s a 2. skupina, která byla nyní po šesti týdnech 

tréninku powerskatingu zaznamenala čas 1,290 ± 0,106s. Došlo tedy také k výraznějšímu 

zlepšení po tréninku techniky bruslení stejně jako mezi prvním a druhým měřením. To, že 

nedošlo k výraznějšímu ovlivnění času po obratnostních cvičení může být zapříčiněno tím, že 

většinu cvičení začínala bez kotouče na holi. 

Přímý sprint na 4 metry vzad bez kotouče 
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Tento test je jedním ze dvou testů v této studii, kde se hráči pohybovali pouze jízdou vzad. 

Jelikož pro tuto kategorii nejsou dostupné jednotlivé studie, bylo nutné výsledky porovnat se 

staršími dětmi s větším tréninkovým věkem. Porovnávání času je tedy pouze orientační. V této 

studii byly během prvního měření naměřeny průměrné časy 1,966 ± 0,159s pro 1. skupinu a 

časy 2,031 ± 0,418s pro 2. skupinu. Po prvních šesti týdnech, kdy docházelo ke stimulaci 

bruslení, se časy u druhého měření změnily následovně. 1. skupina, která trénovala pomocí 

powerskatingu zlepšila svůj čas na 1,802 ± 0,168s a 2. skupina po stimulaci pomocí 

obratnostních cvičení na čas 1,935 ± 0,408s. Došlo tedy k výraznému zlepšení časů pro obě 

skupiny. Jelikož existuje studie od Nováka et al., (2020), kde došlo taktéž k porovnávání 

efektivity obratnostních cvičení a powerskatingu, je dle mého názoru vhodné porovnat tyto časy 

právě s touto studií. Hráči ve věku 13,13 ± 0,35 let zaznamenali v prvním měření průměrný čas 

2,37 ± 0,13s, který se po stimulaci pomocí powerskatingu zlepšil na čas 2,01 ± 0,13s a po 

stimulaci pomocí obratnostních cvičení zaznamenal čas 2,03 ± 0,13s. V obou studiích došlo 

tedy k výraznějšímu zlepšení po šesti týdnech tréninku bruslení pomocí powerskatingu. To je 

pravděpodobně zapříčiněno tím, že se hráči naučí lépe využívat hrany a následně se z nich 

odrážet. Dochází také ke zlepšení bruslařského posedu, kdy jsou hráči během jízdy v ideální 

poloze. Po druhé intervenci došlo ještě k výraznějším změnám a potvrzení předchozích řádků, 

kdy sice nedošlo k výrazné změně času pro 1. skupinu, kde byl naměřen čas 1,800 ± 0,162s. 

Nicméně u 2. skupiny, došlo ke zlepšení o více než dvě desetiny vůči prvnímu měření na čas 

1,798 ± 0,396s. Je tedy možné říct, že pro sprint na 4 metry vzad je vhodnější metodou 

powerskating k čemuž došel i Novák et al., (2020). 

Přímý sprint na 30 metrů vpřed bez kotouče 

Testy na 30 metrů byly vždy měřeny zároveň s testem na 4 metry přímého sprintu 

v jednotlivých variantách, kdy měli hráči za úkol ujet tuto vzdálenost v co nejkratším čase. 

Výsledky testu se u 1. skupiny začínající technikou bruslení zlepšil z původních 5,66 ± 0,324s 

na průměrný čas 5,578 ± 0,349s. Ještě k výraznějšímu zlepšení došlo u 2. skupiny po stimulaci 

pomocí obratnostních cvičení, kdy se čas z původních 5,816 ± 0,268s zlepšil na 5,619 ± 0,363s. 

Časy lze porovnat s výzkumem od Nováka et al., (2020), kde došlo k měření hráčů ve věku do 

12 let. Hráči byli stejně jako v této studii stimulováni pomocí obratnostního bruslení, kdy se 

jejich čas z původních 6,39 ± 0,35s zlepšil ve druhém měření na čas 6,14 ± 0,18s. Po dalších 

šesti týdnech, kdy trénovali bruslení pomocí techniky bruslení, naměřili čas 5,98 ± 0,19s.  Obě 

studie prokázali zlepšení po obou intervencích, přičemž k výraznějšímu zlepšení došlo po šesti 

týdnech tréninku s využitím obratnostních bruslení. 
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Po dalších šesti týdnech, kdy došlo k otočení skupin, se časy změnily následovně. 1. skupině 

byl naměřen průměrný čas 5,446 ± 0,319s, což ukázalo na podobné zlepšení, jako mezi 1. a 2. 

měřením. U 2. skupiny byl naměřen čas 5,791 ± 0,324s, které je sice zlepšením vůči prvnímu 

měření, nicméně zhoršením oproti druhému měření. Tyto výsledky lze porovnat se studií od 

Allisse et al., (2017), kde došlo k měření stejného testu u hráčů ve věku 13,1 ± 0,6 let. Těmto 

hráčům byl naměřen průměrný čas 5,25 ± 0,41s. Jedná se sice o starší hráče, nicméně pokud 

budeme brát tento rozdíl v potaz, došlo v naší skupině ke slušnému výsledku. Částečně lze 

výsledky porovnat i se studií od Wagnera et al., (2021), který tento test na 30 metrů měřil u 

hráčů v kategorii U15, U17 a U20. Jednalo se tedy o poměrně starší hráče, nicméně pokud se 

podíváme na výsledky kategorie U15, která je věkem k hráčům v této studii nejblíže, zjistíme, 

že zaznamenal výsledky 4,78 ± 0,26s. I přes to, že se na první pohled může zdát, že jsou si časy 

podobné, jde o velký rozdíl, který však může být ovlivněn hlavně tím, že se jedná o starší hráče, 

které jsou daleko více nejen silově vybaveni, ale pravděpodobně i jejich tréninkový věk a s tím 

spojená úroveň pohybových dovedností je na lepší úrovni. 

 

Přímý sprint na 30 metrů vpřed s kotoučem 

Při porovnání testu na 30 metrů vpřed bez kotouče a s kotoučem, lze vyvodit, jaká je 

dovednostní úroveň hráčů s kotoučem. Jednotlivé časy by se neměly příliš lišit. Pokud k tomu 

však dojde, hráči nemají dostatečnou dovednostní úroveň a kotouč jim „překáží“. Jelikož jde o 

kategorii U10, může tento případ nastat, a to hlavně u hráčů, kteří začali s hokejem později. 

Z hlediska výsledků byl v prvním měření naměřen 1. skupině čas 6,194 ± 0,159s, což je 

přibližně o půl vteřiny pomalejší, než u sprintu na 30 metrů bez kotouče, kde byl zaznamenán 

čas 5,660 ± 0,324s. U 2. skupiny byl naměřen čas 6,403 ± 0,450s, který ukazuje na zhoršení 

přibližně o šest desetin vůči sprintu bez kotouče, kde byl průměrný čas skupiny 5,816 ± 0,268s. 

V tomto testu bylo zajímavé v průběhu druhého a třetího měření z výsledků sledovat, jak se 

lišily změny času u sprintu bez kotouče a s ním. 1. skupina zaznamenala u druhého měření 

zlepšení skoro o tři desetiny vteřiny na čas 5,918 ± 0,313s, přičemž u testu bez kotouče došlo 

taktéž ke zlepšení, nicméně jen o necelou vteřinu na. 2. skupině se podařilo taktéž zlepšit svůj 

výkon zhruba o dvě desetiny vteřiny na čas 6,213 ± 0,491s, což ukazuje na stejné zlepšení jako 

u testu bez kotouče. Na konci druhé intervence, kdy se skupiny prohodily, došlo k poslednímu 

měření, kdy 1. skupina zaznamenala čas 5,928 ± 0,381s. Oproti druhému měření se tedy 

zhoršila, a to i přes to, že bez kotouče došlo ke zlepšení času. 2. skupině byl naměřen průměrný 

čas 6,155 ± 0,427s, tedy zlepšení. Zajímavé je, že u testu bez kotouče došlo u této skupiny ke 



 

90 

 

zhoršení času téměř o dvě desetiny. U obou skupin tedy došlo ke zlepšení svých časů po 

stimulaci bruslení pomocí powerskatingu. Tomuto výsledku napomáhá fakt, že se během této 

intervence hráči pohybují po celé délce kluziště a nedochází k častým změnám směru. Navíc 

zlepšují svůj skluz, využívání hran a správný hokejový postoj. Základní cvičení byla prováděna 

s kotoučem, což mohlo hráčům v tomto testu pomoct. Ke stejnému výsledku došel ve své 

publikaci i Novák et al., (2020), kde došlo u kategorie U12 po šestitýdenním tréninku bruslení 

pomoct powerskatingu k velkému zlepšení hráčů, a to z času 6,39 ± 0,34s na čas 6,11 ± 0,18s. 

Přímý sprint na 30 metrů vzad bez kotouče 

Druhý z testů, kde se hráči pohybovali pouze jízdou vzad. Oba testy byly měřeny zároveň a 

hráči byli motivováni k co nejlepšímu výkonu. Do obou intervencí byla zařazena cvičení, kde 

se hráči pohybovali převážně v jízdě vzad. U obratnostních cvičení docházelo převážně 

k obratům a následné jízdě vzad, naopak u powerskatingu docházelo k provádění všech cviků 

vpřed i vzad v poměru 1:1. Pokud se podíváme na výsledky prvního měření, uvidíme u obou 

skupin poměrně vysoké hodnoty časů, které značí nedostatečnou dovednostní úroveň, která 

byla vidět i lidským okem. 1. skupině byl naměřen čas 10,880 ± 0,451s a 2. skupině zhruba o 

vteřinu lepší čas 9,734 ± 2,449s. Po první intervenci bylo očekáváno především u 1. skupiny 

výrazné zlepšení, ke kterému také došlo, kdy se jejich průměrný čas zlepšil o více než dvě a půl 

vteřiny na čas 8,292 ± 0,290s. Ke zlepšení došlo i u 2. skupiny, které byl naměřen čas 8,820 ± 

2,725s, tedy zlepšení o necelou vteřinu. Po druhém měření a dvou týdnech bez cílené intervence 

se skupiny otočily a v následném třetím měření došlo taktéž ke zlepšení u obou skupin, avšak 

ne tak k výraznému, jako mezi prvním a druhým měřením. 1. skupina se zlepšila o necelé dvě 

desetiny vteřiny na čas 8,102 ± 0,356s. 2. skupina svůj výkon zlepšila o jednu desetinu na čas 

8,701 ± 1,871s. Pokud bychom výsledky porovnali se studií od Allisse et al., (2017), kde byl 

tento test měřen na hráčích ve věku 13,1 ± 0,6, uvidíme obrovské rozdíly. Těmto hráčům byl 

naměřen čas 6,67 ± 0,48s. Na první pohled jde tedy o markantní rozdíl a je nutné se této 

dovednosti věnovat dále.  

Pokud se zaměříme na porovnání obou metod, které byly využity pro stimulaci bruslení 

v našem výzkumu, zjistíme, že k výraznějšímu zlepšení došlo po tréninku bruslení pomocí 

powerskatingu. Stejně jako u ostatních testů na 30 metrů je to dle mého názoru způsobeno tím, 

že se hráči zlepšují ve využívání hran, odrazu, hokejovém postoji a celkovém pohybu na ledové 

ploše. Navíc strávili v průběhu šesti týdnů velký počet času právě ve cvičeních, které prováděli 

v jízdě vzad. I obratnostní bruslení však vedlo ke zlepšení obou skupin, avšak ne k tak 

výraznému. Trošku jiný výsledek zaznamenali Novák et al., (2020), kde došlo pouze 
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k možnému malému zlepšení po stimulaci technikou bruslení, a dokonce k triviálnímu zhoršení 

po tréninku pomocí obratnostních cvičení. To může být zapříčiněno dovednostní úrovní hráčů, 

popřípadě výběrem cvičení. 

S- corner test 

Test, který dle Farlingera et al., (2007) hodnotí agility hráčů ledního hokeje. S čímž úplně ve 

svém výzkumu nesouhlasí Novák et al., (2019) a uvádí, že by se test měl používat na hodnocení 

rychlosti bruslení. V jejich výzkumu uvedl jako jeden z argumentů fakt, že hráči v kategorii 

U15 po stimulaci obratnosti v tomto testu neprojevili významné zlepšení. Jejich čas se změnil 

pouze o pár setin, a to z času 8,94 na 8,86s. V této práci se tento výsledek potvrdil pouze u 

jedné skupiny. Mezi prvním a druhým měřením nedošlo ke zlepšení časů ani u jedné ze skupin. 

1. skupina se z původních 11,798 ± 0,770s zhoršila na 11,965 ± 0,749s. U 2. skupiny došlo 

taktéž ke zhoršení, avšak ne k nijak výraznému. Z původních 12,389 ± 1,293s na 12,434 ± 

1,312s. To, že nedošlo ke zlepšení časů může být zapříčiněno tím, že ani při jedné intervenci 

nedocházelo přímo k nácviku překládání. Hráči podstoupili pouze jedno cvičení v obratnostní 

intervenci, které obsahovalo překládání. U intervence zaměřené na techniku bruslení bylo 

využito několik cvičení na využití hran, které hrají během překládání důležitou roli. Jelikož se 

však jezdí pouze v pohybu vpřed na šíři ledové plochy, neovlivnilo to čas hráčů, a to i přes to, 

že dle mého subjektivního názoru bylo provedení překládání o úroveň nebo dvě lepší. Mezi 

druhým a třetím měřením, kdy se skupiny otočily, se u obou skupin výsledky zlepšily. U 1. 

skupiny na čas 11,434 ± 0,973s, které ukazuje na zlepšení zhruba o půl vteřiny vůči druhému a 

o zhruba tři desetiny vůči prvnímu měření. 2. skupina zaznamenala čas 12,116 ± 1,156s, tedy 

zlepšení o více než tři desetiny vůči druhému měření a více než dvě desetiny vůči prvnímu. 

Z hlediska porovnání jednotlivých časů z ostatními studiemi je problémem fakt, že neexistuje 

žádný výzkum, který by byl proveden na stejně nebo alespoň podobně starých dětech. Nejblíže 

je výše zmíněný výzkum, kde je možné vidět lepší časy o více než 2 vteřiny. Stejný test dělal i 

Farlinger et al., (2007), kde u hráčů ve věku 16,3 ±1,7 let a tréninkovým věkem 10,3 ± 3 roky, 

naměřil časy 9,20 ± 0,21s a také Henriksson et al., (2016), který měřil hráče ve věku od 15-25 

let s průměrným tréninkovým věkem 10,6 ± 3,2 roky. U těchto hráčů naměřil průměrný čas 9,6 

± 0,28s. Pokud budeme brát kalendářní a tréninkový věk hokejistů, je tento rozdíl přiměřený. 

7x7 přechody bez kotouče 

Posledním testem byl test na 7x7 metrů, kde dochází ke změnám směru jízdy. Tento test je 

využíván na mnoha trenéry na různých dovednostních úrovních a zjišťuje agility hráčů na ledě 

(Martini et al., 2018). V této studii byl test byl z důvodu dovednostní úrovně prováděn pouze 
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bez kotouče. Hráči z 1. skupiny zaznamenali během prvního měření průměrný čas s hodnotou 

20,206 ± 0,617s a hráči z 2. skupiny čas 21,360 ± 2,957s. Oba tyto časy si dovolím považovat 

za poměrně špatné a ukazovaly na nedostatečnou úroveň agility i bruslařských dovednostní 

většiny hráčů. Ta byla pravděpodobně zapříčiněna nedostačujícím tréninkem bruslení 

v předchozích letech a také fakt, že hráči během pandemie Covid-19 ztratili skoro celý rok bez 

pohybu na ledě. Pokud tyto časy porovnáme s výsledky ze studie od Nováka et al., (2020), kde 

byli měřeni hráči v kategorii U12 s naměřeným průměrným časem 16,33 ± 0,40s, vidíme rozdíl 

čtyři až pět vteřin. Nicméně po první intervenci se 1. skupina zlepšila téměř o dvě vteřiny na 

čas 18,418 ± 0,864s. Ve 2. skupině došlo také ke zlepšení, avšak nebyl tak výrazný. Při druhém 

měření zaznamenali čas 21,043 ± 3,790s. Po otočení skupin se stejně jako mezi 1. a 2. měřením 

zlepšily obě skupiny. 1. skupina na čas 18,238 ± 0,963 a 2. skupina na čas 20,763 ± 3,324s. 

Tyto časy lze částečně porovnat se studií od Martiniho et al., (2018), který stejný test využil u 

hráčů ve věku 14,6 ± 2,1 let s průměrnou výškou (cm) 166,4 ± 12,8 a váhou (kg) 60,4 ± 14,1. 

Jednalo se tedy oproti hráčům v této diplomové práci, kteří jsou ve věku 9,54 ± 0,63 let, výšce 

143,62 ± 4,67 cm a váze 37,92 ± 7,82 kg starší, vyšší a těžší hráče. Během měření byl těmto 

hráčům naměřen čas 16,43 ± 2,22s.  

Z hlediska efektivity tréninku došlo k výraznějšímu zlepšení po intervenci, kdy docházelo ke 

stimulaci bruslení pomocí techniky bruslení. Tato čísla mě poněkud překvapila. Čekal jsem, že 

bude výraznější zlepšení naopak po tréninku pomocí obratnostních bruslení, nicméně pokud se 

nad tím zamyslím, je možné, že je to zapříčiněno lepším využívání hran během celého testu. 
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6 Závěr 

Tématem této diplomové práci bylo porovnávat efektivitu bruslení u hráčů ve věku do 

deseti let. Jelikož je bruslení v ledním hokeji limitujícím faktorem a při jeho nezvládnutí není 

možné pomýšlet na vrcholový sport. Proto je vhodné zjistit, jak ho nejlépe rozvíjet a 

zdokonalovat v kategorii nejmladších dětí. Děti jsou navíc v období zlatého věku motoriky, kdy 

je učení nových dovedností poměrně jednoduché. 

V kapitolách teoretické části práce byly na základě převážně zahraniční literatury 

sepsány odborné poznatky od různých autorů, které mohou čtenářům sloužit k prohloubení 

znalostí, k zamyšlení se nad jednotlivými kroky při plánování tréninkových plánů a jednotek 

pro danou věkovou kategorii, popřípadě čemu se vyvarovat při tréninku dětí. 

Výzkum probíhal po dobu čtrnácti týdnů během hokejové sezony 2021/2022 u kategorie 

4. – 5. tříd. Během této doby došlo celkem ke třem měřením. První měření, kterým celý výzkum 

začal, bylo provedeno bez jakékoliv cílené stimulace. Následovalo šest týdnů stimulace bruslení 

pomocí techniky bruslení (power skatingu) pro Skupinu 1 a stimulace pomocí obratnostních 

cvičení pro Skupinu 2, kde hráči absolvovali dohromady 20 tréninkových jednotek, přičemž ke 

stimulaci došlo v 18 z nich. Poté došlo ke druhému měření, po kterém následovala dvoutýdenní 

pauza, aby nedošlo k přenosu z předchozí stimulace. Po těchto dvou týdnech se skupiny otočily 

na dalších šest týdnu, kde došlo taktéž k 18 tréninkům, kdy došlo k cílené stimulaci bruslení, 

po kterých následovalo poslední měření. Hráči během celého výzkumu nenavštěvovali žádné 

soukromé tréninky, které by mohly zkreslit výsledky v bruslařských testech. 

Hypotéza 1 byla potvrzena. Z hlediska poměru obou skupin dle Cohenova d došlo po 

rozvoji bruslení pomocí obratnostních cvičení ke střednímu efektu zlepšení d = 0,65.  

Hypotéza 2 se taktéž potvrdila. U sprintu na 30 metrů vpřed s kotoučem došlo k většímu 

zlepšení na základě Cohenova d, po tréninku pomocí techniky bruslení. Větší efekt byl zjištěn 

i u sprintu na 30 metrů vzad, kde došlo ke střednímu efektu zlepšení dle Cohenova d = 0,57.  

Při porovnání efektů dle Cohenova d u všech testů z testové baterie, která byla pro tento 

výzkum použita bylo zjištěno, že po trénink bruslení pomocí techniky bruslení (powerskatingu) 

došlo k většímu efektu u pěti z osmi testů. Jednalo se o testy 4 metry vpřed s kotoučem, 30 

metrů vpřed s kotoučem, 4 metry vzad, 30 metrů vzad a u testu 7x7 přechody bez kotouče. 

Naopak obratnostní bruslení se projevilo větším efektem u testů 4 metry vpřed bez kotouče, 30 

metrů vpřed bez kotouče a u S-Corner testu 
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Limitem této diplomové práce je malý počet účastníků, který byl zapříčiněn změnou 

klubu, zraněními, či ve dvou případech neúčasti účastníků na testování. Pro zjištění, která 

z těchto metod je opravdu efektivnější by bylo potřeba otestovat větší soubor hráčů.  

Ze získaných výsledků je možné vyvodit závěr, že ani jedna z metod není výrazně 

efektivnější. Každá z metod se projevila jako účinnější v různých testech. Pro trénink bruslení 

je tedy vhodné využívat kombinaci obou těchto metod. 

.  
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Příloha č. 2 

 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 

110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou 

zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s  účastí Vašeho syna ve 

výzkumném projektu na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem: Porovnání efektivity tréninku 

bruslení pomocí obratnostních cvičení a techniky bruslení u kategorie  U10 v ledním hokeji prováděné 

v Hokejovém klubu SK Sršni Kutná Hora, Pobřežní 194, Kutná Hora, 284 01 

Projekt bude probíhat v období 12/2021 – 4/2022 

 

Diplomová práce je bez finanční podpory  

Cílem diplomové práce je porovnat rozdíl v efektivitě tréninku bruslení rozvíjeného prostřednictvím 

obratnostních cvičení na ledě a cvičení zaměřených na techniku bruslení u žáků 4. a 5. třídy SK Sršni 

Kutná Hora. 

Proběhnou celkově tři měření. Mezi jednotlivými měřeními je časový rozestup 6 týdnů. Jedno měření 

trvá cca. 60-75 minut. 

Techniky měření jednotlivých bruslařských testů – Test č. 1 Jízda vpřed 30 m bez kotouče (součástí test 

na 4 m), Test č. 2 Jízda vpřed 30 m s kotoučem (součástí test na 4 m), test č. 3 Jízda vzad 30 m bez 

kotouče (součástí test na 4 m), Test č. 4 Přechody bez kotouče (obratnostní bruslení okolo kuželů), Test 

č. 5 S-Corner test (překládání po kruhu) jsou standardizovány podle parametrů IIHF – International ice 

hockey federation (mezinárodní hokejová federace). K měření času se využívají časové kamery.  

Jedná se o neinvazivní měření.  

Váš syn podstoupí celkem tři měření. První – vstupní, druhé – po stimulaci obratnostních cvičení (1. 

skupina) resp. cvičení na rozvoj techniky bruslení (2. skupina), třetí – po stimulaci individuální techniky 

bruslení (1. skupina) resp. obratnostní cvičení (2. skupina). Před každým měřením se řádně rozcvičí a 

následně absolvují desetiminutové rozbruslení. Poté mu bude postupně vysvětlen každý test, který 

absolvuje dvakrát. Pokud během testu upadne nebo ztratí kotouč, pokus si po odpočinku zopakuje. Lepší 

výsledek ze dvou pokusů mu bude zaznamenán.  

 

Bezpečnost Vašeho syna při testování bude zajištěna hlavním trenérem Pavlem Švejdou a asistenty 

Petrem Švejdou a Karlem Květem z SK Sršni Kutná Hora. Jako u všech tělesných cvičení a kondičního 

tréninku i u tohoto měření jsou předpokládána určitá rizika. Rizika spojená se standardními kondičními 

testy by neměla přesáhnout rizika očekávaná u běžného tréninku, který je Váš syn zvyklý vykonávat 

pravidelně.  Budou zajištěné adekvátní podmínky prostředí a jeho adekvátní příprava k provádění aktivit 

v rámci daného výzkumu. Před každým testováním proběhne dostatečné rozcvičení, abychom zamezili 

svalovým zraněním. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší, než běžné očekávána rizika u aktivit 

a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.  

 

Váš syn se testování nezúčastní s akutním zejména infekčním onemocněním či úrazu a v 

rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. Výzkum bude realizován v souladu s platnými 

epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Tento projekt by měl pomoci rozhodnout, která z uváděných tréninkových metod rozvoje bruslařských 

dovedností je efektivnější.  

 

Účast Vašeho syna v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v bakalářské práci v 

studentském informačním systému (SIS), nebo na e-mail adrese: pavel.svejdakh@gmail.com 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými 

nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Budou 

získávány následující osobní údaje: kalendářní věk, váha a výška, data získaná výše uvedenými 

metodami budou bezpečně uchovány v osobním, heslem zabezpečeném počítači řešitele v uzamčeném 

prostoru, přístup k nim bude mít pouze řešitel, popřípadě vedoucí diplomové práce za dozoru řešitele a 

budou do 1 dne po testování přepsány do anonymní formy. Hráči budou evidováni pomocí čísel. 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém 

souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby jednotlivé osoby nebyly 

rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou 

bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v  diplomové 

práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

vést Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné 

fotografie, audionahrávky ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.  

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Pavel Švejda               

   

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Pavel Švejda          Podpis:…………………  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí 

ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že můj syn má platnou zdravotní 

prohlídku bez omezení způsobilosti k vybraným sportovním aktivitám. Byl(a) jsem poučen(a) o 

právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to 

písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále 

potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  

 


