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TITTLE: 

Motor Tests in ice hockey for children categories. 
 

AIM OF ASSESSMENT: 

The aim of this bachelor thesis is to verify the appropriateness and value of 

motor tests of notice in the category of Ice Hockey younger pupils. 

 

METHOD: 

Bachelor's thesis is prepared using the method - meta-analysis of available 

literature and materials available. 

 

RESULTS: 

We were able to meet the goal of this bachelor work and we arrived at any 

conclusions. 
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ÚVOD 

 

Teória testovania bola, je a určite bude v oblasti športu vždy stredobodom 

pozornosti vedeckých a pedagogických pracovníkov. Takto usudzovať môžeme 

na základe veľkého množstva práci a ich zamerania, počtu testov aj kvality 

poznatkov, ktoré sú v jednotlivých štúdiách obsiahnuté. V celosvetovom meradle 

ich počet neustále stúpa a výsledky týchto prací sú čím ďalej tým hodnotnejšie. 

Akákoľvek analýza, teória, prax a interpretácia sú pre úspešnú prácu a ďalší 

rozvoj teórie testovania veľmi dôležité.  

Testy sú objektívne hodnotiacou metódou, pretože nám poskytujú celú 

radu vierohodných informácii. Neslúžia len ako hodnotiace kritérium, ale súčasne 

ako vychádzajúci bod budúceho zaťaženia. Pomocou nich zisťujeme predpoklady 

pre herný výkon, objavujeme zmeny v tréningovom procese, posudzujeme 

účinnosť tréningových metód a využívame ich aj ako vhodný motivačný 

prostriedok. 

Aj tieto dôvody ma viedli k výberu témy mojej bakalárskej práce, 

pomocou ktorej by som chcel prispieť k tejto danej problematike. 
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1. Teoretická časť 

 

 

1.1 Charakteristika ľadového hokeja 

 

Ľadový hokej je športová hra, v ktorej sa dva súperiace kolektívy snažia 

získať predmet hry – puk a vystreliť ho do súperovej bránky. Spôsob realizácie 

základnej myšlienky hry je limitovaný presne stanovenými pravidlami a 

priestorom, v ktorom sa športové zápolenie odohráva. Ohraničenie priestoru 

mantinelu a plexisklom zabezpečujúce kontinuitu hry, možnosť osobných 

súbojov, rýchlosť a variabilita akcií robia ľadový hokej veľmi atraktívnym 

športom. Tieto faktory však vyžadujú od hráčov v krátkom časovom úseku veľké 

množstvo síl, ktoré má hráč možnosť čiastočné zregenerovať pobytom na 

striedačke. Takéto intervalové striedanie zaťaženia a odpočinku vytvára veľké 

nároky v oblasti adaptácie hráčov na zaťaženie a rýchlu regeneráciu síl. 

Systematiku činnosti v ľadovom hokeji reprezentujú herné činnosti jednotlivca, 

herné kombinácie a systém hry. Všetky tieto činnosti prebiehajú tak v útočnej ako 

aj v obrannej fáze hry, čo je podmienené držaním puku. Základný článok 

systematiky tvoria herné činnosti jednotlivca charakterizované momentálnym a 

pohotovým riešením novovzniknutých situácii jednotlivcom. Realizácia týchto 

situácii je determinovaná pohybovými schopnosťami, technickým majstrovstvom, 

šírkou taktických variantov a psychickým stavom hráča. Jedným z rozhodujúcich 

faktorov, ktoré ovplyvňujú priebeh zápasu sú pohybové schopnosti, respektíve ich 

efektívne využitie v rôznych mikrosituáciach zápasu (Turaz, Tóth, 2003).  

 

Malé ohraničené ihrisko a neustály pohyb všetkých hráčov na ľade kladú 

vysoké nároky na orientáciu hráčov, na ich postreh, rýchlu reakciu a odolnosť 

voči nárazom od súperov. Súčasný moderný hokej kladie veľké nároky na rozvoj 

základných pohybových schopností, ale hlavne rozvoj sily, rýchlosti a taktiež 

obratnosti a vytrvalosti (Kostka, Bukač, Šafářik, 1986). 
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Na hráčov ľadového hokeja sú kladené nároky najmä pri všetkých formách 

prejavu korčuliarskej rýchlosti, korčuliarskej obratnosti, hokejovej sily, hokejovej 

odolnosti, hokejovej vytrvalosti, hokejovej streľby, hokejovej koordinácie 

a hokejových zručností v stále meniacich sa podmienkach (Starší, 1981). 

 

Ľadový hokej patrí medzi niekoľko málo športových odvetví, ktoré sú 

charakteristické tým, že ich základný pohyb je uskutočňovaný pomocou umelých 

pohybov. Hokejové korčuľovanie je jednou z najobtiažnejších činností, a 

vyžaduje si dlhú dobu nácviku a jeho zvládnutie je závislé na množstve rôznych 

činiteľov (Pavliš, Perič, 2003). 
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1.2  Vekové a vývojové zvláštnosti – mladší školský vek  

 

Vek žiackych kategórií môžeme brať ako obdobie prechodu od detstva 

k počínajúcej dospelosti. Je charakterizované početnými biologickými 

a psychickými zmenami spôsobenými činnosťou žliaz s vnútornou sekréciou 

(produkcia hormónov). Jedna sa tu o obdobie nerovnomerného vývoja, a to ako 

telesného, psychického tak aj sociálneho (Pavliš, a kol., 2002).    

 

Znalosť vývojových zmien v somatickej, motorickej, funkčnej, psychickej 

a sociálnej oblasti je jednou z hlavných zásad v tréningovom procese deti 

a mládeže. Je nutné správne posudzovať a rešpektovať individuálne zvláštnosti 

mladého organizmu v zmysle akceleračného, či retardačného vývoja (Štilec, 

a kol., 1989).   

 

Vekové zákonitosti definujeme ako znaky (morfologické, fyziologické 

a psychologické), ktoré sú charakteristické pre všetky deti, mládež i dospelých 

v určitom období ich života (Dovalil, a kol, 2008). 

 

Pochopenie a znalosť týchto poznatkov, týkajúcich sa vývojových 

zvláštnosti sú pre športový tréning veľmi dôležité, pretože nám to umožňuje 

stimulovať rozvoj tých schopností, ktoré pre dané obdobie majú najväčší význam, 

po stránke rozvoja a takto sa vyhneme zbytočnému zaťažovaniu a preťažovaniu 

detského organizmu. 

 

Mladší a starší školský vek sú charakteristické významnými zmenami vo 

všetkých hlavných oblastiach, ktoré vytvárajú ľudskú bytosť. Z hľadiska 

športového tréningu patria medzi takéto zásadné zmeny (Perič, 2004): 

� intenzívny rast 

� vývoj a dozrievanie rôznych orgánov tela 

� psychický a sociálny vývoj 

� pohybový rozvoj 
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1.2.1  Mladší školský vek 6 - 11 rokov 

 

V priebehu tohto relatívne dlhého vývojového obdobia detí dochádza 

k intenzívnym biologicko-psycho-sociálnym zmenám. Preto je tiež mladší školský 

vek rozdelený na dve ďalšie obdobia, a to detstvo a prepubescenciu. Tiež to 

môžeme definovať ako detstvo a neskoršie detstvo, s hranicou okolo deviateho 

roku života (Perič, 2004). 

 

1.2.1.1 Telesný vývoj v mladšom školskom veku 

 

V prvých rokoch tohto obdobia je charakteristický rovnomerný rast výšky 

a hmotnosti detí. Spolu s tým dochádza k plynulému rozvoju vnútorných orgánov, 

krvný obeh, pľúca a priebežne sa zväčšuje aj ich vitálna kapacita . Ustaľuje sa 

taktiež zakrivenie chrbtice, rýchlym tempom pokračuje osifikácia kostí za stavu 

mäkkých a pružných kĺbov. Už pred začiatkom tohto obdobia  má mozog, ako 

hlavný orgán centrálnej nervovej sústavy, v podstate ukončený vývoj. Nervové 

štruktúry, najmä z mozgovej kôry, avšak ďalej dozrievajú, a tu vznikajú priaznivé 

podmienky pre vznik nových podmienených reflexov. Nervový systém je po 6. 

roku dostatočne zrelý i pre koordinačne náročné pohyby.  Schopnosť učiť sa 

novým pohybom sa teda formuje už na začiatku tohto obdobia (okolo šiesteho 

roku života). Značná elasticita nervového systému a pohyblivosť nervových 

procesov vytvára už v detskom veku priaznivé a vhodné podmienky pre rozvoj 

koordinačných a rýchlostných schopností (Perič, 2004). 

 

1.2.1.2 Psychický vývoj v mladšom školskom veku 

 

Obdobie, v ktorom postupne pribúdajú vedomosti, rozvíja sa pamäť 

a predstavivosť detí. Dieťa sa viac pri poznávaní myslenia zameriava na 

jednotlivosti, súvislosti mu unikajú. Prejavuje sa zvýšená vnímavosť k okolitému 

prostrediu a faktorom, ktoré odvádzajú pozornosť, a to môže narušiť vykonávanie 

už naučených zručností. Schopnosť pochopenia abstraktných pojmom je relatívne 

nízka. Hovorí sa o období konkrétneho nazerania, ktoré sa opiera o názorné 

vlastnosti konkrétnych predmetov a javov, abstraktné myšlienkové procesy sa 
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objavujú až na konci tohto obdobia. Dieťa chápe len také situácie a pojmy, 

ktorých sa „môže dotknúť“ a nerozumie tomu, že existujú i oblasti, ktoré nie je 

možné uchopiť – abstraktné myslenie (Perič, 2004). 

 

1.2.1.3 Pohybový vývoj v mladšom školskom veku 

 

Táto veková kategória je z pohľadu pohybového vývoja charakterizovaná 

vysokou a samovoľnou pohybovou aktivitou. Nové pohybové zručností, deti, 

v tomto období zvládajú ľahko a rýchlo, ale pri menej častom opakovaní, môžu 

mať malú trvalosť, ba dokonca môžu byť opäť rýchlo zabudnuté. 

Charakteristickým rysom detskej motoriky je chýbajúca úspornosť pohybu, ktorá 

sa prejavuje u dospelých. Rozvíja sa dynamika nervových procesov, kde však 

prevažujú procesy podráždenia nad procesmi útlmu. V pohybovom prejave je 

možnosť stále častejšie pozorovať zvyšujúci sa počet kvalitatívnych znakov 

optimálne vykonaného pohybu. Pomaly sa vytráca nadbytočnosť pohybu, chlapci 

aj dievčatá zvládajú stále zložitejšie štruktúry pohybových činností. Rozdiely v 

rozvoji motoriky u osemročných a dvanásť ročných detí sú značné, zvlášť 

v období medzi ôsmymi až desiatimi a desiatimi až dvanástimi rokmi, ktoré je 

možné označiť ako etapy s dobrou charakteristikou kvality pohybu. Obdobie 

desať až dvanásť rokov je považované za najpriaznivejší vek pre motorický vývoj. 

Nazýva sa tiež „zlatým vekom“ motoriky. Stačí dokonalá ukážka a deti sú 

schopné nový pohyb vykonať hneď na prvý krát. (Perič, 2004) 

 

1.2.1.4 Sociálny vývoj v mladšom školskom veku 

 

Do evolúcie dieťa vo vývojovej etape mladšieho školného veku významne 

zasahujú dve dôležité obdobia: vstup do školy a obdobie kritickosti. Deti 

prestávajú byť stredom pozornosti rodičov a dochádza k prechodu od hravosti 

k vážnej činnosti (učenie, tréning). Nastáva obdobie socializácie, pri ktorom sa 

dieťa začleňuje do kolektívu a začína sa prispôsobovať daným  zákonitostiam 

a pravidlám. V kolektíve (škola, športové družstvo...) sa dieťa stretáva so svojimi 

vrstovníkmi, vytvára si k ním medziosobné vzťahy a buduje si svoje 

miesto postavenie. Na konci tohto obdobia nastáva fáza kritickosti v hodnotení 



 - 16 - 

javov a podnetov zo sociálneho prostredia. Začína sa prejavovať tendencia 

k negatívnemu hodnoteniu skutočnosti a dochádza k tomu, že prirodzená autorita 

dospelých sa znižuje. Dieťa  si už osvojuje základné kultúrne návyky, prehlbuje 

svoje zapojenie do nových skupín a postupne preberá stále väčšiu zodpovednosť 

za svoju činnosť (Perič, 2004). 

 

 

1.3 Pohybové zručnosti  

 

Zručnosť – osvojená činnosť, učením získaný predpoklad na správne 

vykonávanie určitej pohybovej alebo rozumovej činnosti (Tupý, 1989). 

 

Podľa Hájka (2001) je zručnosť učením osvojená spôsobilosť k realizácii 

určitej  konkrétnej pohybovej úlohe. Zručnosti sa získavajú v procese učenia  

a výsledkom tohto procesu je zručnosť ako získaná dispozícia k správnemu, 

rýchlemu a úspornému vykonávaniu určitej pohybovej činnosti. Vývojovo 

zaberajú zručnosti oproti schopnostiam vyššiu úroveň pohybových predpokladov. 

Z hľadiska pojatia pojmu vymedzujú niektorí autori zručnosť ako naučené 

pohyby, ktorých vykonávanie je závislé na praxi a skúsenostiach.  

 

Vymedzenie pojmu zručnosť vyplýva z porovnania činnosti začiatočníka 

a s človekom, ktorý vie vykonávať určitú činnosť veľmi dobre. Zručný človek 

dosahuje vyššieho výkonu aj kvalitnejšie výsledky a pritom sa unaví menej ako 

začiatočník, pretože používa najlepší spôsob k vykonávaniu danej činnosti 

(Hošek, Rychtecký, 1975). 

 

Ľadový hokej charakterizuje väčšina pohybových zručností. Jedná sa 

napríklad o korčuľovanie, vedenie puku, streľbu, prihrávanie a spracovávanie 

puku, uvoľňovanie sa hráča s pukom aj bez puku apod. Každý hokejista by ich 

mal dobre ovládať. Z týchto zručností by som sa sústredil  na korčuľovanie 

a vedenie puku, pretože tieto dve zručnosti sa objavujú v testoch, ktoré sú náplňou 

tejto bakalárskej práce.  
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1.3.1 Korčuľovanie 

 

Medzi základné korčuľovanie zaraďujeme všetky základné spôsoby 

pohybu na korčuliach, ktoré by mal zvládnuť každý, bez ohľadu na to, či sa chce 

venovať krasokorčuľovaniu, rýchlokorčuľovaniu, alebo chce hrať hokej. Žiaden 

z týchto športovcov sa nezaobíde bez pohybu na korčuliach, ktorý je základný. 

Ale aj ten, kto nemá úmysel stať sa pretekárom, bude spokojný, bude mať radosť 

z pohybu, pocit bezpečnosti na korčuliach len vtedy, ak sa mu podarí zvládnuť 

všetky základné spôsoby korčuľovania (Horský, 1972). 

 

Hokejové korčuľovanie patrí medzi základnú oblasť hokejových zručností, 

ktoré musí každý hráč ľadového hokeja zvládať. Nácvik a zdokonaľovanie 

korčuľovania sú činnosti, ktoré nikdy nesmú chýbať ani v tréningu toho 

najlepšieho hokejistu. Nácvik korčuľovania je neoddeliteľnou súčasťou každej 

tréningovej jednotky na ľade vo všetkých vekových kategóriách hokejistov. 

V prvých rokoch by malo korčuľovanie tvoriť väčšinu tréningovej jednotky na 

ľade a malo by byť využité široké spektrum prostriedkov a foriem pre jeho 

získanie. Chybné korčuľovanie limituje hráča a v neskoršom veku jeho kariéry mu 

neumožňuje rozvíjať jeho hernú výkonnosť. S vyučovaním korčuľovania je 

vhodné začať už v predškolskom veku a v prvých dvoch rokoch prípravy na ľade 

venovať práve len korčuľovaniu viac ako 80% času z tréningovej jednotky. Pre 

nácvik korčuľovania je veľmi dôležitá podmienka kvalitného prevedenia pohybu, 

pretože deti sa učia hlavne napodobovaním názornej ukážky. Vplyv na 

korčuľovanie ma aj priestor, v ktorom sa hráči učia korčuľovať. Malý priestor núti 

hráčov viac k zmenám smeru jazdy  a prekladaniu, naopak veľký priestor 

podporuje jazdu v sklze. Pri vyučovaní korčuľovania je tiež dôležitá dobrá kvalita 

ľadovej plochy. 

 

Po zvládnutí všetkých základných techník korčuľovania je nutné túto 

pohybovú zručnosť spájať s ďalšími činnosťami ako sú: vedenie puku, streľba,  

prihrávanie a spracovanie prihrávok, atď. Pri tréningu korčuľovania je tiež 

dôležité venovať sa korčuľovaniu po vychýlení ťažiska napríklad za pomoci 

pokľaku, drepu a predklonu. Môžu sa zaradzovať aj rôzne prvky 
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z krasokorčuľovania. Ktorákoľvek táto činnosť zameraná na obratnosť 

v korčuľovaní ako bez puku tak aj s ním môže neustálym opakovaním vyústiť 

v dokonalosť individuálnej techniky hráča. Je nutné vykonávať nácvik 

korčuľovania na obidve strany rovnako dlho. Negatívom v tréningu je predčasné 

rozdelenie hráčov na obrancov a útočníkov, pretože v neskoršom veku sa 

stretávame s neobratnými a pomalými obrancami a na druhej strane s útočníkmi, 

ktorí neovládajú dokonale obratnostné korčuľovanie a jazdu vzad. 

 

1.3.2 Vedenie puku 

 

Medzi základné činnosti pri uvoľňovaní sa hráča s pukom v ľadovom 

hokeji patrí vedenie puku. Je to činnosť, pri ktorej sa hráč snaží dostať do 

výhodnejšieho postavenia pri rozvíjaní alebo pri zakončovaní útoku. Máme rôzne 

druhy vedenia puku. Základným a najčastejším používaným spôsobom vedenia 

puku je dribling. Nasleduje tlačenie alebo ťahanie puku.  

 

Pri driblingu drží hráč hokejku v obidvoch rukách a striedavo posúva puk 

z jednej strany na druhú. Podľa dĺžky posunu rozlišujeme krátky a dlhý dribling. 

Pri vedení môže byť puk na jednej alebo druhej strane hokejky. Ak je na súhlasnej 

strane s držaním tela, hovoríme o držaní po ruke (forhend). V opačnom prípade, 

ak je na nesúhlasnej strane s držaním tela, hovoríme o držaní cez ruku (bekhend). 

 

Pri vedení alebo ťahaní puku dochádza k striedavému posunu puku do 

strán. Behom týchto činností drží hráč hokejku len jednou rukou. Technika 

ťahania puku sa využíva predovšetkým pri výjazde oblúku a pri prekladaní. 

Technika tlačenia puku a používa predovšetkým pri rýchlych štartoch.  
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1.4 Motorické testovanie 
 
 
1.4.1 Motorické testy 

 

Slovo test používame vo význame skúška. Užitím odborného termínu 

vyjadrujeme, že sa jedná o vedecký podloženú skúšku, ktorej cieľom je dosiahnuť 

kvantitatívneho vyjadrenia výsledku. Testovanie tak znamená:  

 

� vykonávanie skúšky v zmysle procedúry 

� priraďovanie čísel, ktoré sme nazvali riešením 

 

Človek, ktorý testovanie vykonáva nazývame testujúcim alebo 

examinátorom a osobu, ktorá sa testovaniu podrobuje, nazývame testovanou 

osobou (TO). 

 

Podľa Měkoty a Blahuša (1983) je test štandardizovaný vtedy keď je 

obsah testu pre všetky  testované osoby rovnaký alebo porovnateľný. Rovnaký je 

i spôsob vyhodnotenia výsledkov a rovnaký musí byť i spôsob vykonávania 

skúšky. Štandardizácia vyžaduje použitie štandardizovaných pomôcok, 

premyslenú, presnú a pre všetky testované osoby rovnakú inštrukciu. Testujúci 

vytvára testovaciu situáciu, ktorá má byť reprodukovaná v rovnakom prostredí 

a v rovnakom čase pre všetky testované osoby, aby nevznikali chyby vo 

výsledkoch. Štandardizácia je tiež súhrn všetkých dôležitých informácií, ktoré 

získal konštruktér pri zostavovaní testov. Za najvýznamnejšie sa považujú údaje 

o validite (platnosti) a reliabilite (spoľahlivosti) testu. 

 

Testy označované prívlastkom motorické sa vyznačujú tým, že ich 

obsahom je pohybová činnosť , ktorá je vymedzená pohybovou úlohou testu 

a príslušnými pravidlami. Motorický test môžeme tiež definovať ako súhrn 

pravidiel pre priradzovanie číslic alternatívam splnenia pohybovej úlohy, tj. 

pohybovým výkonom alebo riešením. (Měkota, Blahuš, 1983) 
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Validita je vypovedajúca hodnota testu podmienená mierou presnosti 

hodnotenia určitej motorickej vlastnosti. Test, ktorý je validný, je platný pre daný 

účel, to znamená, že postihuje práve tu vlastnosť, ktorá má byť hodnotená 

(meraná). 

Reliabilita vyjadruje presnoť, s akou test postihuje to, čo má byť merané. 

Výsledky testovania by mali byť čo najmenej závislé na náhodných chybách 

a spoľahlivosť udáva, do akej miery je tento požiadavok splnený. (Hájek, 2001) 

 

Meranie je chápane ako priradzovanie numerických výrazov objektom 

merania alebo ako numerické zobrazovanie, ktorému sa priznáva reprezentačná 

funkcia. Proces merania vždy zahrňuje tri zložky: objekt merania, výsledok 

merania a určité sprostredkujúce empirické operácie. 

Testové batérie sa vyznačujú tým, že všetky testy do nej zaradené sú 

spoločne  štandardizované a výsledky subtestov sa kumulujú a v súhrne vytvárajú 

jeden výsledok (skóre batérie) (Měkota, Blahuš, 1983). 

 

Testový profil je volnejšie zoskupenie jednotlivých testov a súhrny 

výsledok sa obvykle neurčuje. Skóre sú tri samostatné výsledky, ktoré sú často 

predkladané v grafickej forme. (Měkota, Blahuš, 1983) 

 

Testy motorických schopnosti a testy motorických zručnosti sú pre 

telovýchovnú prax najdôležitejšie. 
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1.4.2 Rozdelenie Motorických testov 

 

Testy motorickej výkonnosti možno rozdeliť niekoľkými spôsobmi 

a podľa rôznych kritérií napr. podľa miesta testovania sú testy terénne 

a laboratórne, podľa počtu súčasne testovaných osôb rozdeľujeme individuálne 

a skupinové testy (Měkota, Blahuš, 1983) 

 

 

 

 

 

 

Obrázok  1 – Rozdelenie motorických testov (Měkota, K., Blahuš, P. , 1983) 

 

 

 

MOTORICKÉ TESTY 

MAXIMÁLNÝ VÝKON    TYPICKÉHO POHYBOVÉHO                          
                                                                                          PREJAVU 

SCHOPNOST I ZRUČNOSTI                 INÉ 

LABORATÓRNE  TERÉNNE 

PLNE STANDARDIZOVANÉ  ČIASTOČNE STANDARDIZOVANÉ 

SKUPINOVÉ  INDIVIDUÁLNE 
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1.4.3 Zásady testovania 

 

Podľa Martensa (2006) máme tieto zásady testovania: 

 

� testy vykonávať aspoň jedenkrát pred sezónou a jedenkrát po sezóne 

� športovci musia pred testami absolvovať poriadne rozcvičenie 

� zvláštnu pozornosť pri testovaní treba venovať bezpečnosti  

� používať stále rovnaké metódy testovania a vybavenie u všetkých 

zverencoch 

� pripraviť zverencov na testovanie aspoň tri dni dopredu (znížením objemu 

a intenzitou v tréningovej jednotke, vyladením ako pred závodom, alebo 

zápasom) 

� testy vykonávať v tú istú hodinu dňa 

� plánovať stále rovnakú dĺžku odpočinku pred testami 

� dávať jasné a stručné informácie k testovaniu 

� pri testovaní vyžadovať vždy presne určené polohy tela 

� každý test vykonávať aspoň dvakrát, ale do hodnotenia zaznamenať ten 

lepší 

� presne sledovať priebeh testu a vykonávaného pohybu 

� výsledky priebežne zaznamenávať do vopred pripraveného formulára  

� po namáhavých testoch poskytnúť športovcom dobu na odpočinok 

� ak testovanie prebieha vonku, vyhnúť sa nepriaznivému počasiu, 

testovanie by malo prebiehať vždy  za štandardných poveternostných 

podmienok 

� o výsledkoch testu informovať športovcov a využiť ich i pre plánovanie 

rozvoja príslušného energetického systému a kondičných schopností 

� neponižovať športovcov s horšími výsledkami 

� snažiť sa o to, aby testovanie bolo zábavné     
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1.4.4 Stručná história motorického testovania v ľadovom hokeji 

 

Do histórie motorického testovania v ľadovom hokeji môžeme určite 

zaradiť testové batérie, ktoré sa nachádzajú v literatúre, ktorej autorom je Kostka 

(1977). Jedná sa o učebné texty s názvom Lední hokej. 

  

Prvou testovou batériou je testová batéria podľa Kostky(1977). Táto 

batéria sa skladá z dvoch častí, v prvej časti hodnotí predpoklady nutné pre 

ľadový hokej na základe subjektívneho posúdenia. V druhej časti je testovaná 

výkonnosť pomocou motorických testov. A sú to tieto testy ( testovaný 

predpoklad – test ): 

 

� rýchlosť – beh na 50 metrov 

� dynamická sila – hod loptičkou 150g 

� zmysel pre hru, uplatnenie osobných vlastností, spolupráca, rýchlosť 

rozhodovania, útočnosť, nebojácnosť – vybíjaná podľa školských pravidiel 

� špeciálna zručnosť (vykonávame na ľade) – prekladanie vpred naľavo 

a napravo a vzad naľavo a napravo. Vždy 30 sec. a 30 sec. je odpočinok. 

Posudzujeme stupeň zvládnutej techniky. Za každú časť môže jedinec 

získať 10 bodov.  

 

V tejto testovej batérii môže testovaná osoba - TO získať za každú časť  0 

bodov – nevyhovujúci , 5 bodov – priemerný alebo 10 bodov(20 bodov – 4. test) – 

veľmi dobrý.   

 

 

Druhá v poradí je testová batéria podľa Revendy (Kostka, 1977). 

Z pohybových predpokladov sa tu testuje dynamická ohybnosť a rýchlosť pohybu 

trupu, rýchlosť so zmenou smeru, rýchlostná vytrvalosť, vytrvalosť, nervosvalová 

koordinácia, statická a dynamická sila paží, dynamickú silu brucha, explozívnu 

silu dolných končatín. Do testovej batérie sú zaradené tieto testy: 
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� Test – predklon – vzpriamenie s otočením trupu opakovane (dynamická 

flexibilita a rýchlosť pohybu trupu) : Testovaná osoba stojí otočená 

chrbtom k stene, vzdialená od nej cca 30-40 cm, mierny stoj rozkročný. 

Uprostred spojnice špičiek je značka, na stene vo výške ramien je druhá 

značka. TO sa striedavo dotýka značky na zemi a na stene tak (oboma 

rukami), že striedavo otáča trup na jednu a druhú stranu. Hodnotí sa počet 

dotykov značky na stene za časový limit 20 sec. 

 

� Test – výdrž v zhybe (statická sila a vytrvalosť v sile, hlavne extenzorov 

paží a ramenného pletenca) : TO zo stoličky uchopí hrazdu ohnutými 

pažami (brada nad úrovňou tyče) a snaží sa v tejto polohe čo najdlhšie 

vydržať. Čas  sa meria v sec. 

 

� Test – sedy – ľahy (dynamická sila brucha) : Testovaná osoba leží na 

rovnej podložke. Nohy sú mierne od seba, pokrčené v kolenách. Členky sú 

fixované druhým jedincom na podložke. Hodnotí sa počet sedov za 1 

minútu. TO ma ruky za hlavou a striedavo sa dotýka ľavým lakťom 

pravého kolena a naopak.  

 

� Test – skok do diaľky z miesta (explozívna sila dolných končatín) : TO 

stojí na čiare, skokom do diaľky sa snaží doskočiť čo najďalej. Hodnotí sa 

najlepší z troch pokusov, zaznamenávame v cm.  

 

� Test – vzpor dřepmo, vzpor ležmo, vzpor dřepmo, stoj spojný (vytrvalosť 

a nervosvalová koordinácia) : TO vykonáva tento súbor cvikov opakovane 

a hodnotí sa počet ukončených cyklov. 

 

� Test – hod plnou loptou 2kg (výbušná sila svalstva paží, ramenného 

pletenca a brucha): Testovaná osoba stojí za čiarou, loptu drží oboma 

rukami za hlavou. Vykoná mierny záklon a zapaženie a snaží sa loptu 

odhodiť čo najďalej, no nohami nesmie prekročiť čiaru. Meriame 

v metroch na jedno desatinné číslo. 
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� Test – člnkový beh 4 x 10m ( rýchlosť na krátkom úseku) : Testovaná 

osoba štartuje z polovysokého štartu, obieha jednu métu vzdialenú 10m 

a vracia sa tak, aby dráha vytvorila osmičku. Hodnotíme na sec. s desatiny 

sec. 

 

� Test – člnkový beh 5 x 20m ( rýchlostná vytrvalosť) : Vykonávame 

a hodnotíme ako u testu – člnkový beh 4 x 10m.   

 

Súčasťou tejto testovej batérie je aj tabuľka kde majú dosiahnuté výkony 

v meraní príslušné bodové ohodnotenie a pomocou ktorej pridelíme body za 

každý výkon v testovaní.   

 

Testová batéria podľa Bukača a Pergla (Kostka, 1977) je tretia v poradí. Aj 

táto batéria motorických testov pozostáva z testov mimo ľadu a testov na ľade. 

Obsahová stránka tejto batérie je nasledovná a medzi testy mimo ľadu patrí: 

 

� Test č. 1 – štart na 20m /beh/  

� Test č. 2 – hody loptou a odrazom o stenu 

� Test č. 3 – prekážková dráha 

� Test č. 4 – Rugby na malom ihrisku 

 

 

Nasledujúce testy sú súčasťou špeciálnych testov na ľade, takže ich 

vykonávanie bude prebiehať na upravenej ľadovej ploche a sú to tieto: 

 

� Test č. 5 – 30m bez puku 

� Test č. 6 – 30m vpred s pukom 

� Test č. 7 – 30m vzad s pukom 

� Test č. 8 – 1 kolo jazda vpred 

  

 

 Hodnotenie testov je tvorené z dvoch častí. Testy č. 1 – 3 a č 5 – 8 

štandardizujeme na Hullovej stupnici.  
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Test č. 4 – ragby na malom ihrisku aplikujeme len začiatočnej fáze výberu, 

v úvodnom testovaní. Hodnotenie tohto testu vykonávame na 100 bodovej 

stupnici podľa týchto kritérií:  

 

          100 bodov – hráč prejavuje dobrý zmysel pre hru, je veľmi aktívny    

                               a vynaliezavý,                                               

                   značne agresívny a odolný voči tvrdej hre. 

 

75 bodov – hráč prejavuje vysokú aktivitu a agresivitu s menším zmyslom     

                   pre           

                   hru (alebo opačne). 

 

50 bodov – hráč vo všetkých sledovaných aspektoch nevyniká nad priemer 

 

25 bodov – hráč je priemerný v jednom alebo v dvoch sledovaných                       

                   ukazovateľoch     

 

  0 bodov – hráč sa bojí, je málo aktívny, nezapája sa do herného diania.  

 

V závere autori upozorňujú, že táto testová batéria počíta, ako s najvyšším 

kritériom, s hráčskym prejavom chlapca v hre. Tento nehodnotíme bodovo, ale 

subjektívne a evidujeme jeho rast alebo stagnáciu.     
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2. CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE  

 

2.1 Cieľ práce 

 

Cieľom bakalárskej práce je overiť vhodnosť a výpovednú hodnotu 

motorických testov v ľadovom hokeji pre kategóriu mladší žiaci.   

 

 

2.2 Úlohy práce 

 

� vyhľadať a preštudovať dostupnú literatúru   

� zhromaždiť vhodné materiály týkajúce sa tejto problematiky 

� spracovať teoretickú časť 

� zhodnotiť obsahovú stránku všeobecných motorických testov mimo ľadu 

� zhodnotiť obsahovú stránku špeciálnych motorických testov na ľade 

� navrhnúť ich prípadnú zmenu, alebo doplnenie testovej batérie 

� zhodnotiť poradie jednotlivých testov v testových batériách 

� spracovať nadobudnuté závery a napísať bakalársku prácu   

 

 

2.3 Metodika práce 

 
Bakalárska práca je vypracovaná pomocou metódy - metaanalýza 

dostupnej literatúry a dostupných materiálov. 
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3.  Hlavná časť 

 

3.1  Motorické testy v ľadovom hokeji 

 

Motorické testy pre hráčov ľadového hokeja vo vekovej kategórii mladší 

žiaci sú zložené do tzv. testových batérií schválených ČSLH(Českým svazem 

ledního hokeje). Slúžia nám k nepriamemu stanoveniu úrovne jednotlivých 

predpokladov hráčov ľadového hokeja v prípravnom období, či už mimo ľadu 

alebo na ľade. Poznáme dva typy testových batérii, a to prvou je testová batéria 

pozostávajúca z testov mimo ľadu, ktorá nesie názov  všeobecné motorické testy 

mimo ľadu. Tieto testy majú charakter všeobecných testov. Druhá batéria, ktorej 

náplňou je vykonávanie testov na ľadovej ploche sa nazýva špeciálne motorické 

testy na ľade. 

 

 

3.1.1 Všeobecné motorické testy ČSLH mimo ľadu 

 

Na zisťovanie úrovne všeobecnej motorickej výkonnosti hráčov kategórie 

mladší žiaci sa v praxi uplatňujú testy mimo ľadu, ktoré sú obsahovo 

prehodnotené v nasledujúcich častiach. 

 

 

3.1.1.1 Organizácia motorických testov mimo ľadu 

 

Všeobecné motorické testy sa vykonávajú na atletickej dráhe 

a v telocvični. Všetky testy je nutné absolvovať behom jedného dňa a to v jednej 

tréningovej jednotke. Poradie jednotlivých testov je vopred stanovené a treba ho 

dodržiavať. Intervaly medzi jednotlivými testami sú ľubovoľné – závisia tiež na 

subjektívnych pocitoch hráčov, pretože je tu aj možnosť opakovania testu. Zjavné 

porušenie pravidiel znamená nutnosť opakovania testu, nie celej batérie testov. 

Testovaná osoba – TO môže opakovať jeden test maximálne 3x po sebe. Deň pred 

realizáciou je odporúčaný ľahký tréning.  
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3.1.1.2 Obsah jednotlivých testov mimo ľadu 

 

1. Šesť – skok z miesta 

Cieľom testu je zistiť úroveň predpokladov pre explozívnu silu dolných 

končatín. Jeho obsahom sú striedavé odrazy ľavou a pravou nohou, čo pripomína 

korčuľovanie, ktorých počet je vopred stanovený. Testovaná osoba vykonáva 

odrazy plynule, to z ktorej nohy uskutoční prvý odraz rozhoduje ona sama. Pri 

testovaní je za potreby dať pozor aby tieto odrazy boli vykonávané za čiarou 

a nedochádzalo tak k porušeniu pravidiel, čo by viedlo k opakovaniu testu. 

 

2. Beh 50 m  

Náplňou tohto testu je beh, ktorého dĺžka je vopred stanovená a má 

hodnotu 50 metrov, čo je primeraná vzdialenosť pre hodnotenie rýchlostných 

predpokladov. Reakčná rýchlosť je súčasťou testu, pri ktorom testovaná osoba 

štartuje na povel, a zarátava sa mu do výsledného času. Keďže sa jedná o krátku 

vzdialenosť, a výsledný čas je presnosťou na desatiny sekundy, nie je vyžadovaná 

testovacia pomôcka typu fotobunky. Určite by bola prínosom, ale postačujúce sú 

stopky. Urýchlenie daného testu pomôže štart v dvojiciach, ale už sa tu vyžadujú 

aj druhé stopky, pretože sa jedná o krátky interval medzi dobiehajúcimi. 

 

3. Hod plnou loptou (medicimbalom) 2 kg – autový hod  

V hokeji je potrebná aj určitá úroveň silových predpokladov horných 

končatín, keďže sa jedná o šport, v ktorom často dochádza ku kontaktu medzi 

hráčmi. Ale v tejto vekovej kategórii nie je na to kladený dôraz, takže tento test 

nemá až takú významovosť ako ostatné. Pri tomto teste je potrebné aby testované 

osoby mali zvládnutú aspoň základnú techniku, aby nedochádzalo k porušovaniu 

pravidiel.  

 

4. Obratnostná dráha  

Týmto testom vykonávame kontrolu stavu obratnostných predpokladov. 

Jedná sa o tzv. opičiu dráhu, ktorej obsahom sú rôzne kotúle, výskoky, preskoky 

cez lavičku, cez kozu, slalom a samozrejme záverečný šprint. Test sa vykonáva 

v telocvični, čo napomáha docieliť rovnaké podmienky pri testovaní. Celá dráha 
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je zaujímavá a testovaných tak povediac baví, pretože nevykonávajú len jednu 

činnosť, ale je to súbor rôznych úloh a činností. 

 

5. Hĺbka predklonu  

 Tu sa jedná o test pohyblivosti, ktorým môžeme zistiť či sa jedná 

o hypermobilitu alebo zníženú pohyblivosť. Pri tomto teste treba dozrieť na to aby 

testujúci nekrčili kolená a v krajnej polohe zostali minimálne 3 sekundy, ináč by 

došlo k porušeniu pravidiel a test by sa musel zopakovať.  

 

 

6. Beh  1500 m  

Posledným testom je opäť beh, ale tu sa jedná už o dlhšiu vzdialenosť, 

ktorou sa otestujú vytrvalostné predpoklady. Jedná sa o vytrvalostný beh na 1500 

metrov. Táto vzdialenosť sa prekonáva už za aerobných pochodov. Testujúcich 

treba rozdeliť do skupín tak, aby nedochádzalo k veľkým rozdielom výsledného 

času. Takže z dôvodu merania je ideálne rozdelenia podľa podobnej výkonnosti. 

Čas sa zaznamenáva v minútach a sekundách, takže stopky s možnosťou 

zaznamenania viacerých časov budú ideálne.  

 

 

3.1.2 Špeciálne motorické testy ČSLH na ľade 

 

Na zisťovanie úrovne špeciálnej motorickej výkonnosti hráčov ľadového 

hokeja kategórie mladší žiaci sa v praxi uplatňujú testy na ľade, ktoré sú obsahovo 

rozobrané v nasledujúcich častiach práce.   

 

 

3.1.2.1 Organizácia špeciálnych motorických testov ČSLH na ľade 

 

Špeciálne motorické testy vykonávame na upravenom ľade po rozcvičení 

počas jednej tréningovej jednotky. Čo sa týka poradia, tak najprv sa absolvujú 

korčuliarske testy zamerané na zručnosť a potom na otestovanie rýchlostných 

predpokladov. Obratnostné predpoklady testujeme ako posledné.  Intervaly medzi  
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jednotlivými testami sú ľubovoľné – závisia tiež na subjektívnych pocitoch 

testovaných. Pri zjavnom porušení pravidiel je nutné test opakovať, no maximálne 

je povolené opakovať jeden test 3x. Do výsledku sa zaznamená najlepší čas. 

Všetky testy musí testovaná osoba absolvovať v kompletnej hokejovej výstroji 

spolu s hokejkou. Testy je vhodné vykonávať po dni odpočinku – zásadne ich 

nevykonávame druhý deň po zápase. Počet testovania v sezónne by mal byť 

minimálne 2x, a to posledný týždeň v septembri a vo februári, ale ak si chceme 

skontrolovať nejaké  vytýčené ciele, môžeme použiť ako jednu z možností aj toto 

testovanie.  

 

 

3.1.2.2 Obsah jednotlivých testov na ľade 

 

1. Jazda vpred bez puku 

 Týmto testom začíname testovanie na ľade. Úlohou testovanej osoby je 

v čo najkratšom čase absolvovať určenú dráhu, ktorá má tvar osmičky. Cieľom 

tohto testu je preveriť korčuliarske zručnosti testovaného. Ak má zvládnutú 

techniku korčuľovania na vyššej úrovni, určite sa to odzrkadlí v dosiahnutom 

čase. Pri páde alebo porušení pravidiel nasleduje opakovanie testu. Nameraný čas 

sa zapisuje s presnosťou  na 0,1sekundy.  

 

 

2. Jazda vzad bez puku  

Aj v tomto teste sa zameriame na zistenie úrovne korčuliarskej zručnosti. 

Tvar dráhy ostáva nezmenený, tvar osmičky, len sa zmení smer. Testovaný to celé 

absolvuje v jazde vzad. Čo sa týka pravidiel, tak sú rovnaké ako v prvom teste. 

Zvýhodnení v tomto teste by mohli byť brániaci hráči (obrancovia) , ktorých 

zručnosť korčuľovania by mala byť na vyššej úrovni ako útočiaci hráči(útočníci), 

pretože sa predpokladá, že v zápase a v tréningu využívajú viac jazdu vzad ako 

útočiaci hráči (útočníci).  
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3. Jazda vpred bez puku 36m  

Obsahom tohto testu je šprint vpred na vzdialenosť 36 metrov. Tu sa 

prejavia hlavne rýchlostné predpoklady, keďže táto vzdialenosť nevyžaduje 

dlhodobejšiu činnosť. Aby sa urýchlilo vykonávanie daného testu, absolvujú sa na 

obidvoch poloviciach ihriska a vo dvojiciach (viď. grafické znázornenie). Čo sa 

týka merania, tak za prítomnosti viacerých asistentov meria každý asistent jednú 

testovanú osobu so svojimi stopkami s presnosťou na 0,1 sekundy.  

 

 

 

 

4. Vedenie puku jazdou vpred a vzad – slalom 

Ako posledný test na ľade sa vykonáva tzv. slalom, v ktorom sa strieda 

jazda vpred  s jazdou vzad. Jedná sa o testovanie obratnostných predpokladov. Je 

tu možnosť vykonávať tento test aj bez puku, kedy rozdiel časov medzi jazdou 

s pukom a bez puku bude nepriamym ukazovateľom techniky vedenia puku. 

Keďže sa testuje na kruhu pre vhadzovanie, ktorého počet na ploche činí číslo 5, 

umožňuje to vykonávanie testov súčasne, čo je jeden zo spôsobov urýchlenia 

testovania. V tomto teste sa odporúča názorná ukážka plnenia. Po splnení prvej 

časti, kde sa obchádza okolo stredového kužeľa vpravo, nasleduje hneď nato tá 

istá úloha iba so zmenou smeru, to znamená, že sa obchádza okolo stredového 

kužeľa vľavo. Oba namerané časy s presnosťou na 0,1 sekundy sa zapíšu 

a následne z nich pri spracovávaní výsledkov tvoríme priemer.  
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3.2 Význam vykonávania motorických testov v ľadovom hokeji 

 

Najčastejším prostriedkom, pomocou ktorého zisťujeme úroveň 

motorickej výkonnosti v ľadovom hokeji sú motorické testy. 

 

Podľa Kasu (2002) nám testovanie slúži v tréningovom procese na 

zisťovanie stavu jednej alebo viacerých osôb a na sledovanie zmien určitej 

vlastnosti v určitom časovom intervale. Testom rozumieme skúšku alebo meranie 

jednotlivca s cieľom určiť jeho stav.  

 

Meranie definuje Kasa (2002) ako proces, v ktorom prideľujeme čísla 

určitým javom, objemom, vlastnostiam podľa stanovených pravidiel. Význam 

merania spočíva v tom, že na základe kvantitatívnych údajov zisťujeme úroveň 

určitých vlastností športovcov (pohybové schopnosti a predpoklady), ktoré sa 

menia vplyvom tréningového procesu. 

 

Testovanie telesnej zdatnosti ma nasledujúce významy (Martens, 2006): 

 

� zisťuje individuálne rozdiely každej zložky fyzickej zdatnosti  

� pomáha pri plánovaní tréningu pre každého jednotlivca 

� pomáha predpovedať určitý výkonnostný potenciál jedinca 

� umožňuje zhodnotiť rýchlosť výkonnostného vývoja športovca podľa 

výsledkov dosiahnutých v tréningu 

 

 

Jeden z významov vykonávania motorických testov v ľadovom hokeji je 

ten, že by nám mal dávať informáciu o dopade aplikovaného tréningu u deti, 

hodnotiť jeho efektivitu a efektivitu tréningového zaťaženia.  

 

Testovanie nám slúži aj na identifikáciu talentu pre daný šport, malo by 

nám poskytnúť informáciu o tom, či testovaná osoba disponuje s určitými 

pohybovými predpokladmi.  
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4. DISKUSIA 
 
 

Dôležitým prostriedkom v telovýchovnej praxi sú motorické testy, ktoré 

zároveň patria medzi najčastejšie používané kontrolné metódy stavu trénovanosti. 

Dôsledná kontrola trénovanosti a výkonnosti by v ideálnom prípade mala 

zahrňovať priebežné informácie o všetkých podstatných a dôležitých faktoroch. 

Popri požiadavku komplexnosti a špecializácie je za potreby pri kontrole ďalej 

dodržiavať požiadavku systematiky kontroly podľa harmonogramu alebo podľa 

momentálnych potrieb. Objektivitou rozumieme jednak kontrolu tých 

komponentov trénovanosti, ktoré k výkonu prispievajú a na ktorých výkon závisí, 

jednak kontrola vykonávaná pomocou objektívnych metód a za štandardných 

podmienok. S týmto je spojená požiadavka merať, hodnotiť pokiaľ možno 

kvantitatívne, numericky. Pri zisťovaní stavu trénovanosti je treba využiť 

všetkých doposiaľ dostupných trénerských možností.  

Motorické testy pre hráčov ľadového hokeja vo vekovej kategórii mladší 

žiaci sú zložené do tzv. testových batérií schválených ČSLH(Českým svazem 

ledního hokeje). Slúžia k nepriamemu stanoveniu úrovne jednotlivých 

predpokladov hráčov ľadového hokeja v prípravnom období, či už mimo ľadu 

alebo na ľade. Taktiež ich výsledky sa podieľajú na porovnávaní medzi 

dosiahnutými hodnotami vstupných  a výstupných testov mimo ľadu a vstupných 

a výstupných testov na ľade. Namerané hodnoty v jednotlivých testoch sa 

prepočítavajú na body (podľa daných bodových tabuliek, viď. príloha). Súčet 

bodov ďalej určuje celkové poradie.    

Cieľom mojej práce bolo zhodnotiť obsah týchto všeobecných 

motorických testov mimo ľadu a špeciálnych motorických testov na ľade pre 

kategóriu mladší žiaci. Validitu a reliabilitu týchto testov manuál neuvádza. 

Mojim cieľom bude zhodnotenie ich obsahu, vhodnosti a poradia testov. Pomocou 

cieľa tejto práce som predpokladal, že sa mi podarí na základe získaných 

poznatkov zistiť určité nedostatky a zápory, ktoré nebudú v súlade s vekovými 

zákonitosťami a zásadami testovania.  

Ako hráč som absolvoval niekoľko foriem testovania, či už mimo ľadu 

alebo na ľade. Pre každú kategóriu sú rôzne testy, čo sa týka obsahu. Ale núti ma 

položiť si otázku, či tieto testy sú vhodné po obsahovej stránke. V mojej práci 

som sa zameral na kategóriu mladší žiaci. Ako tréner som mal možnosť trénovať 
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túto kategóriu. A keďže testovanie bolo súčasťou športovej prípravy týchto 

chlapcov, tak ja ako ich tréner som bol testujúci.   

Počas tréningového procesu dochádza k adaptácii organizmu na zaťaženie 

a stresovú situáciu, tým pádom sa trénovanosť jedinca rozvíja. Ale nemusí sa len 

rozvíjať je tu možnosť stagnácie alebo mierneho znižovania  sa. Tento stav 

trénovanosti je možné  zisťovať či už  špeciálnymi testami na ľade tak aj 

všeobecnými testami mimo ľadu. Testovanie je aj súčasťou kontroly stavu 

pripravenosti na sezónnu. Slúži aj ako kontrola stanovených cieľov trénera 

v sezónne, myslím tým či už čiastočných alebo dlhodobých. No určite sa nedá 

zakladať len na výsledkoch týchto motorických testov, ktoré nám podávajú 

informáciu o kondičných predpokladoch. Na zaznamenanie výsledkov 

v jednotlivých motorických testov sa používa tlačivo, ktoré je dostupné na českom 

zväze ľadového hokeja. Toto tlačivo sa nachádza aj medzi prílohami.  

Súčasťou tejto práce bola aj návšteva českého zväzu ľadového hokeja, kde 

som sa stretol s pánom Pavlišom a jeho kolegom, s ktorými som túto 

problematiku prekonzultoval. Po stretnutí mi boli poskytnuté testy, ktoré sú 

náplňou tejto práce. Spolu s testami boli aj bodovacie tabuľky pre motorické testy 

na ľade a mimo ľadu, ktoré slúžia na ohodnotenie výkonu hráča v testovaní. Tieto 

bodovacie tabuľky majú bodové hodnoty od 10 do 90 bodov za jednu disciplínu 

v motorickom testovaní. Tieto batérie testov sú rozumné, no v niektorých 

prípadoch by som nevyužíval všetky testy. Začnem všeobecnými motorickými 

testami mimo ľadu.  

Prvým testom je 6 – skok z miesta. Testom zisťujeme úroveň 

predpokladov pre explozívnu silu dolných končatín. Obsahom prípravy mimo 

ľadu v tejto kategórii sú aj skoky. Takže tento test je vhodný na zistenie týchto 

predpokladov. Musíme však dohliadnuť na správnosť vykonávania testu aby 

nedošlo k prešľapom. Určité percenta výkonu ovplyvňuje aj technika skoku, takže 

v športovej príprave by sa malo venovať aj získaniu správnej techniky skoku.  

Ďalším testom je test z behov, počínajúc behom na vzdialenosť 50 metrov. 

Keďže súčasťou testu je aj štart, ktorý je komplikovaná štruktúra pohybu, tak by 

som tento test zmenil na 30 metrový úsek – beh letmo. Spočíval by v tom, že 

testovaná osoba by mala určitú vzdialenosť na to, aby dosiahla svoju maximálnu 

rýchlosť, ktorú by sa snažila udržiavať celý meraný úsek. Na tento úsek by som 
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určite odporúčal meraciu pomôcku – fotobunku, aby sme minimalizovali 

nepresnosť v meraní.  

Tretím testom je hod medicimbalom (2kg) – autový hod, ktorý slúži na 

otestovanie silových predpokladov horných končatín. Aj keď v ľadovom hokeji je 

sila horných končatín veľmi dôležitá, v tejto vekovej kategórii nie je na silu rúk 

kladený až taký dôraz, takže tento test nemá až takú významovosť ako ostatné.  

Nasleduje obratnostná dráha, ktorou hodnotíme úroveň obratnostných 

predpokladov. Toto obdobie je pre rozvoj obratnostných schopností vhodné takže 

s prítomnosť tohto testu môžem len súhlasiť, sú tu rôzne kotúle, výskoky, 

preskoky cez lavičku, cez kozu, slalom a samozrejme záverečný šprint. 

Z vlastných skúseností viem, že tento test je pre túto vekovú kategóriu veľmi 

zaujímavý. Dokáže ich natoľko zaujať, že v tej chvíli sa stáva testovanie 

príjemnou záležitosťou v čase vykonávania testov.   

Po dráhe nasleduje hĺbka predklonu. Jedná sa o test pohyblivosti, ktorej 

rozvoj je dôležitou oblasťou v tréningu detí. V ľadovom hokeji často dochádza 

k jednostrannému zaťažovaniu, ktorého negatívne vlastnosti sa neskôr prejavia na 

stavbe tela – či už v skrátení a oslabení určitých skupín svalov, alebo 

v zdravotných problémoch s chrbticou. A preto týmto testom môžeme zistiť či sa 

jedná o hypermobilitu alebo zníženú pohyblivosť. Výsledok je veľmi dôležitý, 

pretože v tomto veku by nemal byť s hypermobilitou problém. Takže ak nastane, 

je potrebné to riešiť už v tomto veku. Takže s prítomnosťou tohto testu môžem len 

súhlasiť.  

Posledným testom je opäť beh, ale tu sa jedná už o dlhšiu vzdialenosť, 

presnejšie 1500 metrov,  ktorou sa otestujú vytrvalostné predpoklady. No pre túto 

vekovú kategóriu by som ho neodporúčal a nezdá sa mi rozumné ho radiť do 

testovej batérie.  

Proti poradiu motorických testov mimo ľadu nemám žiadne veľké 

výhrady, no niektorým jedincom je vyhovujúcejšie absolvovať 6 – skok až po 

behu na vzdialenosť 50 metrov. Usudzujem tak na základe získaných informácii, 

ku ktorým som sa dostal po konzultácii s hráčmi, z ich subjektívnych pocitov z 

testovania. Všetky testy, ktorých obsahom je beh, limitujú výkony a tým pádom 

výsledky, ktoré nám majú zhodnotiť úroveň určitých predpokladov, pretože 

relatívne veľkým faktorom, ktorý dokáže ovplyvniť výsledok je technika behu. 

A cieľom týchto testov nie je testovanie zručností, či už skokov, alebo behov ale 



 - 37 - 

cieľom by malo byť testovanie úrovne fyzických predpokladov. Preto by som 

odporúčal zapracovať na tomto probléme už v žiackych kategóriách.      

Špeciálne motorické testy na ľade by sa mali vykonávať posledný 

septembrový týždeň, ako uvádza manuál k testom z českého zväzu ľadového 

hokeja. V tejto vekovej kategórii sú rozdielne začiatky prípravy na ľade. Väčšinou 

začínajú prvým tréningom na ľade v klube a potom pokračujú tréningovým 

procesom ako na ľade tak mimo ľadu na sústredení. Ale je to individuálne, záleží 

na finančnom zabezpečení klubu a v tomto veku aj rodičov. Preto dĺžka prípravy 

na testy je rozdielna. 

Všetky tieto špeciálne testy na ľade sa vykonávajú v úplnej hokejovej 

výstroji s hokejkou. Testovaniu predchádza poriadne rozcvičenie na upravenom 

ľade a prebieha v jednej tréningovej jednotke, čo je niekedy časovo náročné.   

Prvým testom zo špeciálnych motorických testov je jazda vpred bez puku. 

Obsahom testu je jazda po vyznačenej dráhe, ktorej začiatok je v stredovom kruhu 

na bode vhadzovania. Cieľom tohto testu je zistenie úrovne korčuliarskych 

zručnosti. Keďže sa jedná o dráhu v tvare osmičky, tak testovaná osoba musí túto 

dráhu absolvovať určitými korčuliarskymi zručnosťami, ktoré preukážu jej 

korčuliarsku techniku. Pretože sa nejedná len o jazdu vpred na rovine, tak je 

nútený k úkonom, ktoré mu pomôžu túto dráhu zvládnuť. Jedným z nich je aj 

oblúk. Aj táto dráha je možnosť zistenia úrovne korčuliarskych zručností, takže ju 

odporúčam aplikovať v testovaní.    

Testami korčuliarskej zručnosti pokračujeme druhým testom v poradí. Je 

ním jazda vzad bez puku. Dráha zostáva nezmenená ako v prvom teste. Opäť sa tu 

preukáže úroveň korčuliarskych zručností ale tento raz v jazde vzad. Pohybom je 

to obtiažnejšie ako jazda vpred, ale táto veková kategória by jazdu vzad bez puku 

mala zvládať. Takže nevidím nejaký problém v prítomnosti tohto testu v testovej 

batérii testov na ľade.  

Po korčuliarskych testoch po dráhe nasleduje test rýchlostných 

predpokladov na rovine. Jedna sa o šprint na vzdialenosť 36 metrov, ktorého 

súčasťou je aj štart. V prípade ak by sme chceli hodnotiť len rýchlostné 

predpoklady, zaradil by som asi nejaký meraní úsek letmo, pretože ako v behu na 

50 metrov, je štart komplikovaná štruktúra pohybu, a na ľade to platí 

dvojnásobne. Takže opäť by sa jednalo o nejaké nakorčuľovanie do meraného 

úseku už v maximálnej možnej rýchlosti testovanej osoby, ktorej úlohou by bolo 
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túto rýchlosť udržať počas celého meraného úseku. K meraniu by som zase 

odporúčal meraciu pomôcku – fotobunku, ktorá je schopná poskytnúť presnejšie 

merania ako stopky. Ale iné výhrady k tomuto testu nemám.  

Posledným testom, ktorý sa nachádza v testovej batérii testov, je test 

obratnostných predpokladov. Spočíva v tom, že úlohou testovanej osoby je splniť 

vopred určenú dráhu pohybu, ktorá je v kruhu na vhadzovanie. Obsahom sú 

polobraty do jazdy vzad, či v pred a rýchly štart. Tento test sa dá absolvovať 

najprv bez puku a potom s pukom. Rozdiel časov nameraných medzi jazdou 

s pukom a bez bude nepriamym ukazovateľom techniky vedenia puku.  Určite 

tento test odporúčam vykonávať aj s pukom aj bez, je dosť zaujímavý aj na 

koordináciu pohybov a prácu s pukom. No v praxi som sa stretol s tým, že 

niektorým jedincom bolo potrebné venovať viac času na pochopenie tejto dráhy.  

V hokeji sú chvíle, kedy hráč musí reagovať na určitú situáciu rýchlym  

zabrzdením a opätovnou prácou na to, aby sa dostal do rýchlosti, ktorú mal pred 

zabrzdením. A v tejto batérii špeciálnych testov na ľade mi chýba nejaký test, 

ktorý by tento predpoklad aspoň do určitej miery testoval. Preto by som tu zaradil 

test 6 x 9 metrov bez puku, ktorého obsahom by boli opakované štarty na krátku 

vzdialenosť (9 metrov). Jedná sa tu rýchle štarty, po ktorých nasledujú zabrzdenia, 

a z ktorých musí jedinec opäť vyštartovať.  

Poradie špeciálnych motorických na ľade môžem odporučiť na základe 

týchto údajov.  

Jednorazové testy sú dobré, ale dôležitejšie je dlhodobejšie testovanie. 

A hlavne konfrontácia s tým, čo to dieťa robilo. Bez evidencie tréningu môžeme 

tieto testy veľmi ťažko interpretovať. Súčasťou tréningu by mala byť určitá 

pohybová anamnéza.    
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5. ZÁVER 

 
 

Cieľ tejto bakalárskej práce sa nám podarilo splniť a dospeli sme k 

záverom. 

Na základe získaných informácii by sme vo všeobecných motorických 

testoch nahradili test beh na 50 metrov testom 30 metrov – letmo. Test beh na 

1500 metrov  pre túto vekovú kategóriu neodporúčame a nezdá sa nám rozumné 

ho radiť do testovej batérie. Autový hod medicimbalom 2kg by sme do testovania 

nezaradili.  

V špeciálnych testoch na ľade by sme nahradili test šprint na vzdialenosť 

36 metrov testom 20 metrov - letmo. A doplnili tieto testy o ďalší test, ktorým by 

bol test 6 x 9 metrov bez puku. 

Z dostupných informácii nám nevychádza, aby sa malo meniť poradie 

všeobecných motorických testov mimo ľadu a špeciálnych motorických testov na 

ľade. 
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PRÍLOHA č. 1: 

 

Popis testu – Šesť skok z miesta 

 

Popis testu:  Hráč sa odráža striedavo ľavou a pravou nohou (imitácia 

korčuľovania) tak, že vykonáva striedavo a plynule 3 skoky odrazom z ľavej a 3 

skoky odrazom z pravej dolnej končatiny na vyznačenej dráhe, kde vzdialenosť 

jednotlivých čiar od seba je 40cm (viď. grafické znázornenie). Testovaný hráč 

vykonáva 6 skok tak, že začína ľubovoľné odraz z pravej(alebo ľavej) nohy 

v postavení za pravou čiarou (v prípade začínajúcej ľavej nohy za ľavou čiarou)  

s tým, že chodidlo prvej odrazovej nohy sa dotýka špičkou štartovnej čiary. 

Chodidlo druhej nohy sa nesmie dotýkať zemi a je v pozícii za odrazovou nohou 

v prekrížení za ňou (rovnaká poloha je vždy po dopade na čiaru). O tom, z ktorej 

nohy vykonáva hráč prvý odraz, rozhoduje testovaný sám. Po odraze z pravej 

(ľavej) nohy dopadá celým chodidlom druhej nohy za okraj druhej čiary a súčasne 

bez dotyku zemi prisúva odrazovú nohu k nohe, na ktorú vykonal dopad a to do 

postavenia za ňu a súčasne za čiaru (do prekríženia vzad – imitácia korčuľovania). 

V okamžiku dopadu za čiaru pri ktoromkoľvek skoku (ale aj pri štarte) sú obidve 

chodidla za čiarou (jedna vždy na zemi, druha bez dotyku zeme vždy v prekrížení 

za ňou). Hráč vykonáva striedavo bez prerušenia (plynule) 3x odraz z ľavej nohy 

a 3x odraz z pravej nohy (celkom 6 skokov), pričom šiesty (posledný) skok je 

vykonaný rovnako dopadom na jednu nohu s prisunutím druhej nohy do 

prekríženia vzad bez dotyku so zemou za čiaru. Nie je dovolene vykonávať 

doskoky do pieskového doskotišťa. Celý 6 skok sa vykonáva na jednom a tom 

istom povrchu. Test vykonávame na pevnom povrchu (tartan, asfalt, škvara ap.) 

Odporúčame vykonať 3 opakovania a do protokolu zaznamenať najvyšší výkon. 

V prípade porušenia pravidiel (prešľap čiary po strane, odrazová noha sa 

neprisunie k nohe dopadovej za čiaru, pád) test opakujeme.  

 

Hodnotenie: Meria sa vzdialenosť v centimetroch od štartovnej čiary k miestu 

dopadu chodidla po šiestom skoku. Ak hráč spadne, je nutne test opakovať. 

Záznam v cm. 

 

Pomôcky: kužele, meracie pásmo 
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Grafické znázornenie – 6-skok 
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PRÍLOHA č. 2: 

 

Popis testu – Beh 50 m 

 

Popis testu:  Hráč štartuje z polovysokého štartu špičkami chodidiel za 

štartovnou čiarou a na povel („pripraviť - pozor – vpred“) beží vpred. 

Organizujeme vo dvojiciach, s približné rovnakou výkonnosťou. Vykonávame na 

atletickej dráhe aj mimo nej. Povrch dráhy môže byť len tartan, škvara, antuka, 

asfalt, parkety. Pre beh je možné použiť len obuv s hladkou podrážkou. 

 

Hodnotenie: Čas sa meria s presnosťou na 0,1 s. 

 

Pomôcky: kužele, meracie pásmo, píšťalka, stopky 
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PRÍLOHA č. 3: 

 

Popis testu – Hod plnou loptou (medicimbalom) 2 kg – autový hod 

 

Popis testu:  Testovaný stojí v miernom rozkročení, špičkami chodidiel za čiarou. 

Plnú loptu o hmotnosti 2 kg drží v obidvoch rukách vpredu. Na znamenie s loptou 

v rukách zapaží vzad, mierne sa zakloní, pokrčí dolné končatiny a aktívnou 

pracou paži a celého tela hodí plnú loptu čo najďalej vpred.  

 

Hodnotenie: Započítava sa najdlhší pokus z 3 pokusov. Vzdialenosť sa meria od 

základnej čiary k miestu dopadu plnej lopty s presnosťou na 10 cm.  

 

Pomôcky: 8x medicimbal (2kg), meracie pásmo, kužele 
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Grafické znázornenie – Hod plnou loptou 2kg – autový hod 
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PRÍLOHA č. 4: 

 

Popis testu – Obratnostná dráha 

 

Popis testu:  Testovaný štartuje na signál z polovysokého štartu (špičky chodidiel 

za čiarou) po vyznačenej dráhe v tvare obdĺžnika 10 x 20 m. Celú dráhu (spolu so 

stanovenými činnosťami) sa snaží prekonať v čo najkratšom čase. Tento test sa 

vykonáva v telocvični a s obuvou určenou k týmto účelom. 

Popis obratnosnej dráhy: Štart – kotúľ vpred – výskokom obrat – kotúľ vzad – 

štart – preskoky znožmo cez lavičku – beh vzad a slalom medzi 7 kužeľmi – obrat 

do behu vpred – preskok cez kozu (roznožka) – beh vpred – za kužeľom vpred – 

preskoky cez lavičku jednonož (ľavá alebo pravá) – obehnúť kužeľ – slalom vpred 

medzi 7 kužeľmi – šprint – cieľ. 

 

Hodnotenie: Čas sa meria s presnosťou na 0,1 s.  

 

Pomôcky: koza,16 x kužeľ, 2x lavička, meracie pásmo, píšťalka, stopky, 3x 

žinenka 
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Grafické znázornenie – Obratnostná dráha  
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PRÍLOHA č. 5: 

 

Popis testu – Hĺbka predklonu 

 

Popis testu:  Testovaný stoji v stoji spätnom (špičky chodidiel a päty u seba) na 

zvýšenej podložke (napr. lavička, schod), kde sú značky po 1 cm nad aj pod 

úrovňou podložky. Stupnica je vytvorená tak, že značka na úrovni podložky je 

označená 0 cm a ďalšie značky pod úrovňou tvoria stupnicu od 0 do 20 cm 

plusovú (+) , nad úrovňou podložky od 0 do 20 cm stupnicu mínusovú (–). Test 

vykonáva hráč bez obuvi (naboso). Predklon musí byt pomaly a plynulý, postupne 

od predklonu hlavy bez pokrčenia kolien. V maximálnom predklone (dotyk prstov 

ruky na značku) musí testovaný zostať najmenej 3 sekundy. Na stupnici odčítame 

príslušnú hodnotu v cm (buď plus alebo mínus) a zaznamenáme do protokolu 

výsledkov.  

 

Hodnotenie: Výkon sa zaznamenáva do protokolu v cm. Môže byť buď kladný 

(plus +) alebo záporný (mínus –). 

 

Pomôcky: vyvýšená podložka (napr. lavička, schod), stupnica v cm(od -20,-

19,..,0...,+ 19, +20), stopky 
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Grafické znázornenie – Hĺbka predklonu 
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PRÍLOHA č. 6: 

 

Popis testu – Beh  1500 m 

 

Popis testu:  Beh na 1500 metrov sa vykonáva na atletickej dráhe (tartan, škvara, 

antuka). Odporúča sa hráčov rozdeliť podľa úrovne aerobných schopnosti do 

rovnakých výkonnostných skupín. Z dôvodu merania je vhodne vytvoriť 8 – 10 

členné skupiny. Pre beh je možné použiť len obuv s hladkou podrážkou. 

 

Hodnotenie: Čas sa meria v minútach a sekundách. 

 

Pomôcky: píšťalka, stopky 
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PRÍLOHA č. 7: 

 

Popis testu – Jazda vpred bez puku 

 

Popis testu: Hráč štartuje s hokejkou zo stredu ihriska (bod pre vhadzovanie) po 

vyznačenej dráhe. Čo možno najrýchlejšie obchádza všetky 4 kužele jazdou vpred 

bez puku a vracia sa do miesta štartu (cieľ). Dráha má tvar osmičky čo znamená, 

že 2 kužele sa obchádzajú oblúkom vľavo a zostávajúce 2 oblúkom vpravo. Po 

obídení prvých dvoch kužeľov smerom vpravo sa testovaný vracia do miesta 

štartu (cieľa) a obchádza druhé 2 kužele na opačnej strane smerom vľavo. Pri 

porušení pravidiel alebo pri páde sa test opakuje max. však 3x po sebe. Štyri 

kužele sú postavené v tvare obdĺžnika o rozmeroch 40m x 15m, stredom tohto 

obdĺžnika je bod pre vhadzovanie v strede ihriska (červená stredová čiara) viď 

grafické znázornenie.  

 

Hodnotenie: Čas sa meria presnosťou na 0,1sekundy.  

 

Pomôcky: stopky, píšťalka, kužele 
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Grafické znázornenie – Jazda vpred bez puku 
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PRÍLOHA č. 8: 

 

Popis testu – Jazda vzad bez puku  

 

Popis testu: Dráha je rovnaká ako v predchádzajúcom teste. Testovaný štartuje 

s hokejkou zo stredu ihriska (bod pre vhadzovanie) jazdou vzad po vyznačenej 

dráhe. Čo možno najrýchlejšie obchádza všetky 4 kužele jazdou vzad bez puku 

a vracia sa do miesta štartu (cieľ). Dráha má tvar osmičky čo znamená, že 2 

kužele sa obchádzajú oblúkom vľavo a zostávajúce 2 oblúkom vpravo. Po obídení 

prvých dvoch kužeľov smerom vpravo sa testovaný vracia do miesta štartu (cieľa) 

a obchádza druhé 2 kužele na opačnej strane smerom vľavo.  

 

Hodnotenie:  Čas sa meria s presnosťou na 0,1 sekundy. 

 

Pomôcky: stopky, píšťalka, kužele 
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Grafické znázornenie – Jazda vzad bez puku 
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PRÍLOHA č. 9: 

 

Popis testu – Jazda vpred bez puku 36m 

 

Popis testu:  Hráč štartuje s hokejkou od bránkovej čiary (od koncového 

mantinelu). Na 

povel – „ Pripraviť – Vpred“ prekonáva maximálnou rýchlosťou úsek 36m. tento 

úsek je nutné presne namerať. Pokiaľ máme k dispozícii dostatočný počet 

asistentov, môžeme vykonávať tento test na obidvoch poloviciach ihriska alebo vo 

dvojiciach viď grafické znázornenie. 

 

Hodnotenie:  Čas sa meria s presnosťou na 0,1sekundy.  

 

Pomôcky: stopky, píšťalka, kužele 



 - 59 - 

  

Grafické znázornenie – Jazda vpred bez puku 36m 
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PRÍLOHA č. 10: 

 

Popis testu – Vedenie puku jazdou vpred a vzad – slalom 

 

Popis testu:  Tento test vykonávame na kruhu pre vhadzovanie, ktorého rozmery 

sú stanovené pravidlami bez ohľadu  na veľkosť ihriska. Z dôvodu rýchlejšieho 

vykonávania testu odporúčame vykonávať na viacerých miestach súčasne (5 

kruhov). Štyri kužele (č.1,2,3,4) sú rozmiestnené po obvode kruhu pre 

vhadzovanie tak, že zvierajú medzi sebou uhol (sú do kríža).piaty kužeľ (č.5) je 

umiestnený presne v strede kruhu – na bode pre vhadzovanie. est sa vykonáva 2x 

po sebe (vľavo, vpravo) a hodnotíme priemerný čas: 

Prvé meranie – s oblúkmi okolo stredového kužeľa vpravo (kužeľ po pravej ruke) 

a kužele na vrchole kruhu sa obchádzajú s obratom do jazdy vpred zľava (kužeľ 

po ľavej ruke). 

Druhé meranie – naopak – s oblúkmi okolo stredového kruhu vľavo 

a kužele na vrchole kruhu sa obchádzajú s obratom do jazdy vpred sprava. Hráč 

štartuje s pukom od jedného zo štyroch kužeľov z vrcholu pre  vhadzovanie. Do 

stredu kruhu vedie vždy puk jazdou vpred a zo stredu smerom k vrcholu vedie 

puk jazdou vzad. Na znamenie štartuje testovaný s pukom od kužeľa č.1 na vrchol 

kruhu smerom do stredu kruhu jazdou vpred, okolo č.5 na bod pre vhadzovanie 

vykonáva pribrzdený oblúk doprava a prechádza do jazdy vzad smerom 

k ďalšiemu kužeľu (č.2) umiestnenému na vrchole kruhu. Všetky kužele na 

vrchole kruhu obchádza z ľavej strany. Za kužeľom prechádza do jazdy vpred 

a vedie puk do stredu kruhu okolo kužeľa č.5 a pribrzdeným oblúkom vpravo 

prechádza opäť do jazdy vzad smerom ku kužeľu č.3. Na vrchole kruhu pri kuželi 

č.3 prechádza do jazdy vpred a vedie puk smerom ku kužeľu č.5. Tu opäť 

pribrzdeným oblúkom vpravo prechádza do jazdy vzad smerom k vrcholu kruhu 

(kužeľ č.4). Za kužeľom vykonáva obrat do jazdy vpred smerom do stredu kruhu 

a okolo kužeľa č.5 prechádza do jazdy vzad k vrcholu kruhu do miesta štartu, kde 

ja súčasne cieľ- viď schému. 

 Testovaný vykonáva obe merania hneď po sebe. Oba namerané čas sa 

zapíšu do protokolu a spočíta sa priemerný čas. K priemernej hodnote času sa 

priradí odpovedajúca bodová hodnota.  

Hodnotenie:  Čas sa meria s presnosťou na  0,1 sekundy. 
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Pomôcky: stopky, píšťalka, kužele, puky 

 

 

 

Grafické znázornenie – Vedenie puku jazdou vpred a vzad – slalom 

 
 
 
 
 
 
 

 
          Štart                  Cieľ                                   
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PRÍLOHA č. 11: Bodovacie tabuľky pre vyhodnotenie motorických 
testov   
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PRÍLOHA č. 12: Tlačivo pre zápis výsledkov – Vstupné testy 
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PRÍLOHA č. 13: Tlačivo pre zápis výsledkov – Výstupné testy 
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PRÍLOHA č. 14: Tlačivo pre zápis výsledkov – Testy na ľade 
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