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1 Úvod 

 

Lední hokej je nejrychlejší kolektivní hrou na světě. Má svoji dynamiku, agresivitu, 

kreativitu, kouzlo a diváckou atraktivnost.  Od počátku aţ do současnosti se tato hra neustále 

vyvíjí, zrychluje a mění. 

Stejně tak se musí inovovat a aktualizovat tréninkové metody, postupy a zásady. 

Jelikoţ sem stále hráčem ledního hokeje, aktivním trenérem v kladenském hokejovém klubu a 

studentem FTVS se sportovním specializací této týmové hry, mám přístup k moderním 

metodám, tipům a postupům, které pomáhají ke zlepšení jednotlivých hráčů, trenérů a týmů. 

Ve své praxi se zabývám trénováním mladých hokejistů mládeţnických kategorií i 

dorosteneckých druţstev. Proto jsem se rozhodl na základě svých teoretických znalostí 

osvojených studiem a získaných zkušenosti vytvořit tento manuál, návod či model pro 

trénování mnou zvolené kategorie. Pokusil sem se zanést prvky moderního tréninku do 

tréninkového cyklu, přiblíţit jejich problematiku a aplikaci, aktualizovat starší trendy a 

nabídnout typy cvičení s kombinací jednoduchosti a efektivnosti v co nejvýše míře. 

 

 

2 Cíle a úkoly práce 

2.1 Cíle práce 

Prioritním cílem je příprava materiálu pro začínající trenéry hokejové mládeţe. 

Teoretickou část sem zpracoval se zaměřením na obecné zákonitosti fyziologického 

charakteru a na principy sportovního tréninku. Důleţitým aspektem je přiblíţení činnosti 

trenéra, která je základním stavebním kamenem pro efektivní trénink. Dále jsem rozvinul 

kapitolu motorického učení pro lepší zorientování se na poli učebního procesu. V dětském 

věku se lidské tělo chová jiným způsobem a prochází určitým vývojem. Zaměřil sem se na 

nejniţší věkové kategorie první aţ třetí třídy. Jejich specifika sem se pokusil determinovat a 

budoucím trenérům vhodně předloţit jako studijní materiál. 

V praktické části jsem zdokumentoval principy a postupy, které zasahují do moderní 

výchovy hokejové mládeţe. Jedná se zvláště o osvětlení základních prvků techniky bruslení, 

kterou bychom měly pravidelně zařazovat do většiny tréninků. V současnosti se tyto jevy 

vyskytovaly jen sporadicky a mým úkolem je čtenáře motivovat informovat o správnosti 
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jejich vyuţití. Stěţejním prvkem je takzvaný dělený trénink, který je svoji intenzitou při 

správném sestavení, aplikaci a vhodném vedení zřejmě nejefektivnějším. 

Mým úkolem není přikazovat a určovat, jak bychom měli trénovat. Mým úkolem je,  

aby si budoucí trenéři po přečtení této práce vzali podstatné informace o developerské práci 

ve výchově mladých hokejistů a byli schopni je aplikovat ve své trenérské praxi, pokud chtějí.  

 

2.2 Úkoly práce 

 Systematicky uspořádat informace pro obecný sportovní trénink a přiblíţení specifik 

mnou vybrané věkové kategorie 

 Přiblíţit moderní metody hokejového tréninku dětí 

 Aplikace tréninkových metod 

 Přiblíţení principu sestavování tréninkových jednotek podle současných trendů 

 

 

3 Metodologie 

3.1  Pozorování 

Buzek (1986) uvádí, ţe pozorování je plánovité metodické sledování, zaloţené na 

výběrovém a soustředěném vnímání jevů, které jsou z hlediska záměru pozorovatele velmi 

důleţité. Pozorování je metoda široce pouţitelná a jejím předmětem můţe být buď samotný 

hráč, nebo celé druţstvo. Tato metoda byla pouţita především při sledování tréninkových 

jednotek různých týmů pro získání širší palety informací o úrovni dovedností hráčů vybrané 

kategorie a pro porovnání tréninkových metod různých hokejových klubů  

 

3.2  Nepřímé pozorování 

Psotta (2003) uvádí, ţe nepřímé pozorování z videozáznamu je podmínkou pro 

spolehlivé vícedimenzionální posuzování pohybové aktivity, tj. její hodnocení z hlediska 

typů, úrovně intenzity a doby trvání. Tato technika pozorování umoţňuje hodnocení bez 

časového stresu a jiných rušivých faktorů prostředí, navíc s moţností opakovaného 

pozorování stejných sekvencí.  
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Pečlivě jsem studoval záznamy jak na DVD, tak i na internetových odkazech. 

Porovnával jsem modifikace tréninkových metod, týkajících se především techniky bruslení, 

abych je mohl vhodně aplikovat pro praktické vyuţití do tréninkového procesu. 

 

3.3 Analýza dokumentů  

Hendl píše (2008), ţe dokumenty jsou knihy, novinové články, záznamy projevů 

funkcionářů, deníky, plakáty, obrazy. Za dokumenty se však mohou povaţovat veškeré stopy 

lidské existence. Podklady jsem touto metodou shromaţďoval pro vypracování teoretické 

části, kde jsem se pokusil z mnou vybraných materiálů sestavit podstatné informace o 

zákonitostech vybrané věkové kategorie z hlediska fyziologie a především sportovního 

tréninku.  

 

 

4 Teoretická část 
 

4.1 Charakteristika a specifika zvolené věkové kategorie 

4.1.1 Mladší školní věk 

Tělesný vývoj v tomto období definován rovnoměrným výšky a hmotnosti. S tím je spojen i 

rozvoj fyziologického charakteru (vnitřní orgány, kardiovaskulární systém apod.) Probíhá 

osifikace kostí a stabilizace v oblasti zakřivení páteře. Vývoj mozku je dokončen před 

začátkem tohoto období. Rozvoj mozkové kůry je nakloněn pro vznik nových podmíněných 

reflexů a začíná být připraven pro začlenění koordinačně náročnějších programů. Tato věková 

kategorie je příznivá především pro rozvoj koordinace a rychlosti. 

Specifika psychiky u dětí v tom to věku jsou ovlivněna získáním nových vědomostí, 

rozvojem paměti a představivosti. Děti mají sklony ke ztrátě koncentrace, díky přítomnosti 

dalších faktorů, které mohou narušit edukační proces dané aktivity. Jedinec se opírá 

především o konkrétní aspekty daných struktur, přičemţ schopnost vnímat abstraktní pojmy je 

nízká. Dalším determinantem jsou náhle změny nálad především při přechodu z radosti do 

smutku a naopak. Vlivem okamţitých nezdarů dítě není schopno překonávat efektivně 

dlouhodobé cíle. Dominantním rysem je malý pud sebezáchovy. 
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Důleţitým aspektem v rozvoji pohybových schopností této věkové kategorie je ,,zlatý 

věk motoriky,, . Jedná se období mezi 10. a 12. rokem, přičemţ vyjádření se v jednotlivých 

publikacích můţe trochu lišit. Hovoříme o věku, který je nejvhodnější pro jakýkoliv 

motorický vývoj, kde vhodné předvedení určitého způsobu pohybu je dostačujícím prvkem 

pro správnost provedení jiţ při prvních pokusech. Při osvojování nových dovedností děti 

vychází ze zkušeností z přirozeného druhu lokomoce nebo pohybu. Ke konci toho období jsou 

svěřenci schopni provádět koordinačně náročnější cvičení. 

Dítě proţívá postupný proces socializace do daného kolektivu a učení se respektování 

jednotlivých pravidel a uznávání určených norem. Vznikají první kamarádské vztahy. 

Mladší školní věk je celkově radostným obdobím dítěte, kdy sama realizace pohybu 

vzbuzuje pocit štěstí. Z hlediska struktury tréninku je důleţitým determinantem ,,herní 

princip,, . Jeho základním atributem jsou příjemné pocity z pohybu. Trenér by měl být 

přirozenou autoritou.  

 

4.1.2 Specifika pro silový trénink  

Prvním důleţitým aspektem, který bychom měli brát ne vědomí je fakt, ţe stimulace 

silových schopností u dětí je velice specifická a odlišná od rozvoje síly dospělých jedinců. 

Musíme brát na zřetel, ţe nevhodné vedení silového tréninku malých dětí a chybná aplikace 

cvičení můţe zapříčinit váţné poruchy hybného systém, coţ můţe mít za následek růstové 

poruchy, bolesti přetěţovaných kloubů a poškození svalového aparátu. Při posilování 

v mladším věku jsme povinní víc neţ kdy jindy přihlíţet k věkovým a růstovým zvláštnostem 

vyvíjejícího se organismu. Proto bychom měli sestavit obsah tréninku tak, aby napomáhal 

anebo přinejmenším nebrzdil přirozený svalový růst. Nesprávným či chybným vedením 

tréninku můţeme daného jedince negativně ovlivnit na celý ţivot, čemuţ se chceme přirozeně 

vyvarovat. 

V dětském věku je podstatné, aby si děti měli ze hry a tréninku radost a emocionální 

proţitek. Měli bychom proto zařazovat činnosti, které je budou bavit, motivovat a 

obohacovat. Z vlastní zkušenosti vím, ţe mladé kluky baví různě blbnout a přetlačovat se a 

porovnávat svoji sílu. Je důleţitý všestranný rozvoj, tudíţ není moţné se zaměřovat na 

jednotlivé segmenty těla. Měli bychom se zpočátku zaměřit na silový rozvoj jakousi 

přirozenou cestou. Prakticky při kaţdé fyzické činnosti je nějaký sval posilován. Postupem 

času se poţadavky mění, a proto bychom měli svalové schopnosti stimulovat cíleně. Pouţívá 
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se mnoho metod, které by měly být často střídané, abychom se nedostali do stereotypu. 

Můţeme pouţívat celou řadu produktů, které jsou pro posilování dětí vhodné. Různé 

expandéry, gumy apod. Klademe důraz na přirozený rozvoj svalových schopností, neboť síla 

v dětském věku není hlavním determinantem pro kvalitní výkon. V těchto věkových kategorií 

jsou fyzické předpoklady většinou na stejné úrovni, tudíţ rozhoduje spíše koordinace a 

rychlost. 

Velmi dobrým prostředkem ke stimulaci silových schopností je kruhový trénink. Dá se 

aplikovat na jakoukoliv věkovou skupinu a je moţné ho velmi snadno regulovat a upravovat. 

K tomu nám postačí jen změna délky trvání jednotlivých cvičení a změna v době odpočinku 

mezi jednotlivými úkony. Tento trénink je také moţné aplikovat skoro ve všech podmínkách, 

protoţe není náročný na materiální vybavení, tedy pokud jsme trošku kreativní a cílevědomí. 

Díky rozmanitosti různých cviků je jednoduší udrţet děti ve vysokém tempu a koncentraci. 

Důleţité je i postavení trenéra, který dohlíţí na cvičence. Měl by se pohybovat tak, aby viděl 

na všechny stanoviště, popřípadě mít asistenta, který mu pomáhá. Z vlastní zkušenosti vím, ţe 

pokud se trenér nedíval, často intenzita cvičení klesla nebo byla dokonce přerušena aţ do 

chvíle, kdy se trenér neotočil jiným směrem. 

 Jednoduchým způsobem posilování dětí jsou různé cviky s vyuţitím váhy a odporu 

spoluhráče, obecně cviky ve dvojicích. Zde se můţe vyskytnout problém, ţe jeden jedinec na 

tom silově výrazně lépe neţ druhý. Musíme k sobě vybírat cvičence tak, aby byly stejně 

silově a váhově disponovaní nebo se o to aspoň snaţit. Čas od času se v nějakém 

mládeţnickém týmu vyskytne hráč, který je výrazně silnějším a fyzicky lépe připravenější neţ 

ostatní, coţ je většinou způsobeno předčasným vývojem jedince. Jedná se především o 

fyziologické změny, které se projeví dříve neţ u ostatních dětí. Je známo, ţe růst svalstva a 

jeho silových projevů neprobíhá v důsledku vývojových změn rovnoměrně, zejména do 14 

let. V období 11-13 let dochází ke zpomalení růstu síly, coţ je přičítáno především zrychlení 

růstu těla (dlouhých kostí). Od 14 ti let je nárůst rovnoměrnější, teprve mezi 15-16 rokem lze 

začít s náročnějším cílevědomým posilováním. Největší přirozený nárůst svalové hmoty  jsou 

zaznamenávány  ve věku od 16-ti do 18-ti let. Aţ v tomto období lze proto systematicky 

posilovat bez jakýchkoli obav.  

 Důleţité je zaměřovat se na všechny svalové skupiny a kloubní oblasti. Podle určitých 

studií je známo, ţe 10-13 leté děti, které nesportovaly, mají v důsledku obvyklého denního 

pohybového reţimu svalstvo vyvinuto nerovnoměrně. Jedná se hlavně o zadní stranu stehen, 

břišních svalů, natahovačů paţí a některých svalů, které při obvyklých pohybech nejsou tolik 
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vyuţívány. Jejich posilování musíme věnovat zvýšenou pozornost, především z důvodů 

zdravotních i kvůli pozdější specializaci. Díky všestrannému svalovému rozvoji můţeme 

v dospělosti očekávat kvalitní výsledek. Svalové skupiny, které hrají dominantní roli 

v příslušné specializaci, pracují efektivněji, jsou-li podpírány souměrně vyvinutým svalstvem. 

 Rychlý a nečekaný nárůst váhy, centimetrů a síly sebou však přináší různá úskalí. 

Jedná se především o zhoršení koordinace pohybů a sníţení rychlosti při prováděných 

cvičeních či pohybech. U těchto dětí by se měl klást důraz především na rozvoj těchto 

schopností, ale silový vývoj by neměl být zastaven. Ten samý problém můţe nastat i 

v opačném případě, kdy někdo z týmu můţe být vlivem fyziologického vývoje výrazně slabší, 

vůči ostatním. I tento problém má svá řešení. Jako příklad můţeme uvést individuální péči či 

zdůraznění jiných schopností, které mohou být na lepší úrovni, jak u ostatních. 

 Při posilování je nutné postupovat obezřetně a velikost břemene zvyšovat postupně. Po 

1-2 letech počátečního přirozeného posilování lze přistoupit k pouţívání břemen do 20% 

hmotnosti těla.  Zde bych rád uvedl jakýsi manuál, systém či příručku, která by nám měla 

pomoci při formování a sestavování tréninku silových schopností dětí, dle Periče (2007). 

  

4.1.3 Rozvoj síly – do 10 let 

velké svalové partie 

přirozené posilování 

 o šplh – na laně, na tyči, na stromy 

 o lezení – na ţebřinách, ţebříku, provazových drahách 

 o ručkování - na bradlech, hrazdy 

 o různé visy a jednoduché cviky – na hrazdě, kruhách 

 o cvičení v přírodě – přenášení a házení polen, větších kamenů 

 

různé formy úpolových cvičení: 

 o přetahování, přetlačování – kohoutí zápasy, psí zápasy  

 o zápasy dvojic v různých polohách – ve stoji, v kleče, vsedě 

 o drobné úpolové hry 

 o plné míče (1 kg) - kutálení, přenášení, odhazování 

 o cvičení se švihadly – různé formy přeskoky 
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4.2 Motorické učení 

 

Motorické učení je prioritním prvkem kaţdé lidské činnosti. Jde o velmi podrobně popsaný 

aspekt, který se prolíná mnoha vědními disciplinami. Je spojováno především se získáním 

pohybových návyků a dovedností 

Učením rozumíme aktivní vyrovnání se s ţivotním prostředím, přírodním a zejména 

společenským, v získání předpokladů pro tvořivější, aktivnější a plnější ţivot. 

Především ze sportovního hlediska se zaměřujeme na senzomotorické učení (senzorický – 

smyslový, motorický – pohybový). Svými výsledky (dovednosti a návyky)sehrává důleţitou 

roli v ontogenetickém vývoji jedince i v jeho v kaţdodenní činnosti. Patří sem učení se 

základním pohybovým dovednostem, pracovním dovednostem, ale také tělovýchovně a 

sportovní dovednosti. V mnoha případech mají dovednosti v tělesné výchově přirozený 

charakter (chůze, běh), ve sportovních disciplínách se jedná o dovednosti, které byly uměle 

vytvořeny.  

Typické znaky pohybové dovednosti 

- kvalita provedení 

- rychlost provedení 

- ekonomičnost 

- způsob provedení 

- absence chyb 

- včasnost, hbitost 

- sportovní technika 

- nízký energetický výdej 

           

4.2.1 Druhy učení 

 Učení nápodobou - patří k nejrozšířenějším a nejznámějším způsobům. Největší 

opodstatnění má u začínajících sportovců. Pohybová představa se vytváří výhradně 

pomocí zrakové analýzy sportovce. Důleţité je zejména převedení pohybu. Nejčastěji 

se uskutečňuje nácvik mnohanásobným opakováním. 
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 Instrukční učení  - představa o nacvičované dovednosti se vytváří podle slovních 

pokynů. Instrukce můţe obsahovat i návod, jak v nácviku postupovat. Pro takovou 

činnost však musí ovládat nezbytné poznatky o svém sportu, znát názvosloví, odborné 

termíny a za nimi se představit konkrétní cvik. Trenér se musí dobře a přesně 

vyjadřovat, aby podstatu pohybu hráči pochopili. 

 

 Zpětnovazební učení – je postaveno na principu pokusu a omylu. O správnosti 

provedení pohybu se dozvíme aţ po jejich provedení. Nositelem zpětné vazby – 

informace, zda pohybu byl proveden správně – je nejčastěji trenér. Velký přínos do 

zpřesnění zpětné vazby přinesl videozáznam. Můţe podle zhlédnutého záznamu 

(zpomaleného i zastaveného) provést průběhovou analýzu svých pohybů i chyb 

v nácviku.                                                                                                                                                                     

 

 Problémové učení - vyţaduje od sportovce značnou samostatnost a tvořivost. Uplatnit 

se můţe aţ ve vyšších fázích motorického učení, kdy má sportovec více zkušeností a 

dokonale chápe cíl, kterého je třeba dosáhnout. Problémovou situaci můţe být 

například nalezení adekvátního stylu nebo nalezení vhodné taktiky proti 

nepříjemnému soupeři. 

 

 Ideomotorické učení – jeho podstata tkví v tom, ţe centrální podráţdění (CNS) můţe 

být způsobeno slovem (vysloveným trenérem), nebo si je můţe vybavit sportovec sám 

– přemýšlí a představuje si pohyb. Takového cvičení v představách nemůţe sice 

praktické učení nahradit, ale můţe jej vhodně doplnit. Výhodné je uţití 

ideomotorického tréninku při zranění sportovce, kdy prakticky nemůţe trénovat 

(Dovalil, Perič 2010). 

 

 

4.2.2 Fáze motorického učení  

 V první fázi se sportovec seznamuje se sportovní dovedností svými smyslovými 

orgány. Nejjednodušší seznámení se pohybem je umoţněno zrakovým vnímáním. Podnětem 

k němu je nejčastěji demonstrace pohybu. (trenérem, sportovcem, kinogramem, 

videozáznamem apod.) Důleţité je, aby vytvářející se představa pohybu byla co 
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nejpřesnější. V první fázi učení provádí sportovec praktické pokusy, které jsou ještě 

nekoordinované. Cvičení se zpravidla málo daří. Souvisí s tím i pocit nejistoty, obavy. 

Nekoordinovaná vnější stránka pohybu je nazývána generalizace. Generalizace se týká 

projevů celkové aktivity, kdy hlavní pohyb doprovází značné mnoţství neţádoucích pohybů. 

 

Druhá fáze zpevňování motorického učení je etapou nácviku a opakování sportovní 

dovednosti. Hlavním mechanismem této fáze je zpevňování. Z počátečních generalizovaných 

pokusů o provedení pohybové dovednosti se upevňují ty pohyby, které vedou k cíli. 

Nesprávné pohybové reakce jsou tlumeny. Z pedagogického hlediska nabývá význam 

bezprostřední pochvala ze strany trenéra. Vedle zpevňování má ve fázi nácviku velký význam 

retenci (pamětní proces uchování naučené dovednosti). Proces zapomínání je zcela 

přirozeným jevem. Přestávky v opakování sportovní dovednosti musí mít takovou délku, aby 

zapomínání nepřevládalo. V této fázi učení se pohyby mnohokrát opakují a nácvik bývá 

monotónní a málo zajímavý. Centrální nervovou soustavu sportovce je třeba neustále 

přiměřeně stimulovat a aktivovat. 

 

Třetí fáze zapomínání motorického učení je charakterizována dalším zdokonalováním 

sportovní dovednosti. Někdy je nazývána jako výcvik. Projevuje se v ní silná orientace na 

výkonnost. Zpevnění zahrnuje jak kvantitativní, tak i kvalitativní stránky pohybu, coţ má 

bezprostřední dopad na růst výkonnosti. V regulaci pohybu dochází k významnému obratu. 

To umoţňuje automatizaci pohybů, které mohou probíhat i mimo vědomou kontrolu 

sportovce. Pozornost můţe být zaměřena na jiné cíle (např. akce soupeře) a sportovec můţe 

pohybovou dovednost vyuţívat i za hranicemi optimálních podmínek, v reálných situacích 

sportovní soutěţe. Zajímavým jevem, ke kterému ve třetí fázi motorického učení dochází, je 

reminiscence. Dochází k ní tehdy, kdyţ sportovec pohybovou dovednost po dlouhou dobu 

neprováděl, ale přesto v ní dosahuje lepších výsledků, neţ kdyţ se jejímu nácviku pravidelně 

věnoval. Příznivě mohou působit i ideomotorické vlivy. O sportovních dovednostech se 

přemýšlí i v době, kdy se neopakují. Vnější projev sportovní dovednosti je jiţ koordinovaný a 

jeví se jako automatismus. 

 

Čtvrtá fáze výcviku je typická pouze pro výkonností a vrcholový sport. Vyznačuje se 

vysokou plastičností, pokud jde o vyuţití dovednosti, i vysokou výkonností, jeţ je 

nejdůleţitějším znakem sportovní dokonalosti. Sportovec musí provádět situační analýzu 
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podmínek činnosti a tvořivě jim naučenou dovednost přizpůsobovat. Ve čtvrté fázi učení 

k automatizaci pohybů přistupuje navíc tvořivost (kreativita) v aplikace pohybové dovednosti 

do osobního stylu provedení, které je v dané situaci maximálně efektivní. (Jansa, Dovalil 

 

4.3  Pedagogika a sport 

 

Sport se v současnosti stává součástí ţivota téměř celé lidské populace buď  v pasivní nebo 

aktivní formě. Je vnímán jako prostředek pro zvyšování fyzické kondice a zlepšení 

psychologického stavu. Vlivem jeho popularizace, komercializace a oblíbenosti se objevuje 

v popředí kulturních a osobních zájmů. Prolíná se všemi věkovými kategoriemi a je 

celosvětovým fenoménem. Můţe být zábavou i zaměstnáním. Bohuţel vlivem 

profesionalizace sportu se proţitky a zábava s realizace pohybu poněkud vytrácí 

. 

4.3.1 Vývoj a výchova 

Socializace znamená, ţe se člověk učí dovednostem, postojům, hodnotám a chování, které mu 

umoţňují začlenit se do společnosti, v níţ ţije. Působí na něho okolí, v němţ důleţité role 

hrají rodina, vrstevníci, škola, obec, média, zaměstnání. Sport můţe mít v této struktuře dosti 

významnou úlohu, zejména pro ty, kteří sportují aktivně a s dostatečnou frekvencí. Postupem 

času se vliv jednotlivým vnějších činitelů mění. Cílem jedince je se ,,socializovat,, tedy 

zařadit se plně do společnosti a individualizovat se.  

Socializaci člověka ovlivňuje řada činitelů: 

- Genetická podmíněnost (vrozené znaky člověka) 

- Prostředí člověka (např. prostředí sportu, hřišť, tělocvičen) 

- Výchova člověka (výchovné vlivy, sebevýchova, sebekázeň) 

 

Výchova – kaţdý člověk se v dospělosti víceméně dostává do role, ve které zcela záměrně 

předává informace, poznatky, ukázňuje nebo motivuje, či jinak působí na někoho jiného. 

Pokud jsou sledovány určité cíle, zejména u mladé generace, označujeme tuto záměrnou 

(intencionální) činnost rodičů, učitelů, trenérů aj. jako výchovu. Pedagogika je obor, který 

pojednává o výchově člověka. Na straně druhé se pak vyčleňuje vzdělávání – proces 
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osvojování poznatků obsaţených v humanitních, přírodovědných a technických oborech, ale 

také dovedností a návyků vhodných a nutných pro ţivot člověka. 

 

4.3.2 Věkové zvláštnosti  

Změny morfologického, fyziologického i psychického charakteru, k nimţ během vývoje 

dochází, spolu úzce souvisí, neprobíhají však stejnoměrně. Všichni, kteří se edukačního 

procesu přímo zúčastní nebo ho významně ovlivňují musejí bezpečně ovládat specifické 

zákonitosti dané věkové kategorie. 

 

Členění:  

Integrační  

- mládí 

- 0-11 let, dětství 

-11-20 let, dorost 

         Kulminační 

- dospělost 

- 20-60 let 

Involuční 

- stáří 

- 60 a více  

 

4.3.3 Složky výchovy 

Výchova rozumová – jejím smyslem je osvojování si důleţitých poznatků o světě, učit se 

samostatně tento svět vnímat, pozorovat a poznávat, rozvíjet paměť a myšlení. 

Výchova pracovní – vytváří dobrý vztah k práci fyzické i tělesné, zejména ve smyslu osvojení 

si základních výrobních postupů nebo manipulace s některými pracovními nástroji s cílem 

dosáhnou určité odborné kvalifikace. 

Výchova estetická – jejím záměrem je vytvářet a rozvíjet u člověka schopnost vnímat a 

hodnotit krásu v umění, ale i kaţdodenním ţivotě. Působit na osobní vkus (oblékání, úpravu 

zevnějšku aj.) včetně rozvíjení tvořivých estetických schopností. 
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Výchova tělesná – má působit na zdravý vývoj člověka, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, 

pohybovou kulturu z hledisek zdravotních, kompenzačních a relaxačních. Sportovní výchova 

pak má zvyšovat sportovní výkonnost v určitém sportovním odvětví, disciplíně. 

Výchova mravní – směřuje k utváření mravního vědomí (znalost pravidel a norem 

společenského souţití a přesvědčení, rozvoji mravního cítění a potřebných návyků a tím 

ţádoucího chování ve společnosti. 

 

4.3.4 Fair play 

V dnešní době je tento pojem téměř ohroţeným druhem. Charakterizuje vedení k správnému a 

dobrému chování ve vztahu k sobě samému a především k ostatním. Determinací se zabývá 

,,Kód sportovní etiky“, který byl vydán roku 1993 a zahrnuje včetně pravidel, koncepty 

přátelství a otázky týkající se především respektování ostatních sportovců. Je třeba dodat,ţe se 

nejedná pouze o způsob chování,ale i myšlení. Zaměřuje se na dodrţování pravidel, eliminaci 

dopingu, podvádění a násilí ve sportovní sféře. Bohuţel moderní trendy spíše podněcují touhu 

po vítězství ve smyslu získání peněţní odměny. Naráţíme na kontrast vysoké motivace a 

dosaţení vítězství za kaţdou cenu. 

  

 Vyučovací zásady 

1. Uvědomělosti, motivace a aktivity 

2. Názornosti 

3. Přiměřenosti a individuálního přístupu( věk,pohlaví…) 

4. Postupnosti a soustavnosti 

5. Trvalosti 

 

Vyučovací metody 

1. Expoziční metody 

a. Motivační (motivovat k pohybovému učení) 

b. Osvojování nového učiva (seznámení s učivem, vysvětlení a ukázka) 

2. Fixační (metody nácviku a výcviku sportovních dovedností, opakování) 

3. Examinační (posuzování, měření a hodnocení) 
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Zásady výchovného působení 

 spolupráce s rodiči 

 týmová spolupráce (třída, sportovní druţstvo) 

 nezastupitelná sociální role učitele TV (trenéra, cvičitele) 

 dodrţování poţadavků 

 úcta ke svěřencům 

(Rychtecký, Fialová, 1999) 

 

Cílem sportovní výchovy je účelové vedení výchovně vzdělávacího procesu  

(tréninku) tak, aby docházelo k postupnému zvyšování výkonů v daném sportu, včetně 

celkového rozvoje osobnosti sportovce. Dnešní době jsou vedeny debaty na téma ranné 

specializace a všestranného rozvoje. Důsledek je zatím předmětem jednání. 

 

ZÁKLADNÍ KODEX CHARAKTERU SPORTOVCE 

Zdvořilost 

Respekt k pravidlům 

Respekt k soupeři 

Respekt k rozhodčím 

Úcta k poráţce i vítězství 

Ohleduplnost k jiným 

Odpovědnost 

Plnění si povinností 

Spolehlivost a dochvilnost 

Kontrola svého chování 

Vytrvalost a sebekázeň 

Spolupráce se spoluhráči 

Humanita 

Porozumění pro druhé 

Hrajte pro tým 

Pomoc a podpora druhým 

Pozitivní kritika 

Vnímavost a odpuštění 

Čestnost 

Hra podle pravidel 

Připuštění své chyby 

Pravdomluvnost 

Odváţnost 

Věrnost týmu 

Poctivost 

Vítězství dle pravidel 

Ochota se podělit 

Příleţitost ostatním 

Privilegia stranou 

  

Hrdost 

Dodrţování pravidel 

Vzdělanost a informace 

Příklad pro ostatní 

Reprezentace klubu 

Ochrana 

(Jansa, 2001) 
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4.4 Trenér a jeho role 

 

Trenér je nejdůleţitější osobou spojenou s řízením tréninkového procesu. Jeho činnost je 

velmi různorodá, neboť má značný vliv na své svěřence ve smyslu výkonu jak po výchovné, 

tak i po socializační stránce. Stejně tak jako byste marně hledali lékaře, který by byl 

odborníkem a specialistou na všechny medicínské obory, tak bychom marně hledali i trenéra, 

který by byl špičkou ve všech směrech trénování ledního hokeje. Ve vrcholovém sportu 

zpravidla dochází k rozdělení funkcí pro řízení celého muţstva. V ledním hokeji vyuţíváme 

především specialisty na trénink gólmanů,  kondičního trenéra, trenéra tzv,, coachingu, trenér 

psychologa, specialistu na bruslení apod.. Na špičkové úrovní by měli být role rozděleny tak, 

ţe hlavní trenér se zabývá především koučováním ,sestavou a taktikou. Bohuţel takto 

fungující struktura je u nás spíše vzácnou výjimkou.  

V niţších soutěţích dochází ke sloučení těchto funkcí a sociální role trenéra je poněkud 

náročnější. Dá se diskutovat o třech základních činnostech trenéra: 

 Organizace 

 Řízení a vedení druţstva během tréninkových cyklů 

 Koučování druţstva v utkání, soutěţi 

            

Bohuţel v současnosti se především v malých klubech setkáváme s trenéry v podobě tatínků, 

strejdů a s lidmi, kteří mají určitě pozitivní vztah k tomuto sportu, ale nemají potřebné 

teoretické vzdělání, zkušenosti a někdy ani dostatečný intelekt, coţ můţe vést aţ 

k mechanickému poškozování fyzického a psychického stavu svěřence. Tomuto jevu se 

musíme snaţit předcházet. 

Úkolem trenéra je zodpovědně učit, vychovávat, motivovat a vést své svěřence tak, 

aby co nejúspěšněji s co největším proţitkem byly schopni realizovat hru, předvádět co 

nejlepší výkony a měli ze hry radost. Musí hráče připravit z hlediska taktické, kondiční, 

technické a psychologické oblasti. Předpokladem jsou kvalitní teoretické znalosti v kombinaci 

s efektivitou jejich vyuţití a aplikace. 

Dále je zodpovědnou osobou za utváření správného klimatu uvnitř muţstva. Musí mít 

důvěru a respekt svých hráčů. Tu si získá pomocí správné interakce mezi ním a hráči. Musí 
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jednat čestně, férově a nestranně. Mezi ním a muţstvem by měla existovat určitá harmonie a 

porozumění. Neměl by nikdy vyzdvihovat svoje kvality na úkor muţstva v případě úspěchu a 

naopak v případě neúspěchu. Hráče musí respektovat a snaţit se jim vytvářet podmínky pro 

jejich rozvoj.  

 

Činnost trenéra můţe být charakterizována těmito prvky: 

 vlastnosti osobnosti (komunikativní, organizační a jiné schopnosti)  

 všeobecné a odborné vzdělání 

 trenérské zkušenosti a hráčská minulost 

 styl řídící práce trenéra  

 

Obecně je moţno říci, ţe pro činnost trenéra je velmi důleţitá dynamická stránka jeho 

osobnosti. Nejde jen o to vědět, jaký má trenér být, jaké má mít vlastnosti, ale také jak má 

jednat, jak si v trenérské činnosti počínat, kde a jak hledat zdroj informací, čím se zabývat, 

proti čemu bojovat, co sledovat, co zdůrazňovat, co přehlédnou, co vyţadovat atd. Objevuje 

se tedy nutnost propojit psychologické poznatky s teorií řízení druţstva. Dnešní názory 

zdůrazňují v tomto rámci význam trenéra jako iniciátora a usměrňovatele organizačního dění. 

Jedním ze základních rysů dle Hoška (1985) při působení na hráče je motivace. Trenér by měl 

ovlivnit motivaci hráčů, aby dosáhl toho, ţe jeho rozhodnutí se uskuteční. Ve sportu se hráč 

stává v jistém smyslu subjektem činnosti trenéra. Proto by hráč měl přístupem k tréninku a 

utkání přicházet s osobním tvůrčím vkladem, který vyplývá z jeho osobních vlastností, 

mentálních předpokladů a tělesných dispozic.                         

 

Působení trenéra na hráče v utkání a v tréninku má mít povahu spolupráce, při které se na 

různém stupni ve vzájemné vazbě formují a prosazují záměry trenéra i zájmy hráče. Z těchto 

hledisek je proto mimořádně důleţitý uţ mládeţnický věk. Je-li v tomto období hráč trenérem 

pouze veden podle jeho zafixovaných představ a je-li šablonovitě včleňován do druţstva a 

v něm se stává předmětem neustálých příkazů a nařízení trenéra, stává se postupně jedincem, 

který je schopen trénovat a hrát pouze podle příkazů a instrukcí, které víceméně a často 

samozřejmě očekává. Nerozvíjí se tak u něho schopnost tvořivě jednat, pruţně čelit soupeři a 

řešit momentální situaci. Toto „usměrnění“ se později v druţstvu dospělých projevuje 

negativně, v techniko-taktické stránce herních dovedností a psychické připravenosti, 
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v moţnosti hrát v plném nasazení. Nezřídka se také stává, ţe takto vedení jedinci začínají 

z uvedených důvodu v rozhodujícím období osobnostního i herního zrání (17 aţ 19 let) 

zaostávat. Navíc jsou mnohdy hokejem unaveni, ztrácejí zájem o hru i trénink, jejich 

motivace je oslabena 

 

 Řídící styl trenéra je obvyklé chování a jednání trenéra jak při tréninku, tak i v utkání. Pro 

řízení druţstva vyuţívá trenér více rolí                        

  

4.4.1 Role trenéra dle Dovalila (2008) 

 informátora, informuje, sděluje, vysvětluje 

 důvěrníka, řeší osobní problémy hráčů, poskytuje rady, usměrňuje je správným 

směrem 

 ukazňovatele , dbá na poslušnost, kázeň a disciplinu 

 referenta, předvádí určitě problémy na jiné osoby a zprostředkovává informace o 

daných situacích (ve vztahu k výše postaveným v chodu klubu) 

  

4.4.2 Tři priority přípravy trenéra dětí podle Periče (2008) 

Nepoškodit děti 

Tato zásada se můţe jevit poněkud banálně avšak její zdůraznění má své hluboké 

opodstatnění. Často dochází k poruchám svalového aparátu vlivem přetěţování určitých 

svalových partií. Dalším problémem fyzického charakteru je nedostatečná flexibilita hráčů a 

vady spojené s nevhodným drţením těla. 

Důleţitou roli zde zastupují i poruchy psychologického charakteru způsobené špatnou 

interakcí mezi trenérem a hráčem, hrubé či násilnického chování ke svěřenci apod. Těmto 

aspektům je třeba se bezpodmínečně vyhnout, neboť cílem sportu je radost z pohybu a 

všestranný rozvoj a ne znechucení dané sportovní discipliny hned na jejím počátku.  

 

Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě  

Je všeobecně známo, ţe procento profesionálních sportů z celkového počtu aktivně 

sportujících lidí je velmi malé. Naším cílem by nemělo být pouze vychování sportovců pro 

nejvyšší moţnou úroveň, ale i neustále zvyšování počtu lidí, kteří se tímto fenoménem 
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aktivně zúčastňují. Je potřeba vypěstovat v lidech nenásilnou radost z pohybu a touhu se 

zlepšovat, překonávat sebe v jakémkoliv sportovním odvětví ve všech úrovních 

 

Vytvořit základy pro pozdější trénink  

Je jasné, ţe děti oproti vrcholovým sportovcům jsou značně limitované jak po fyzické, tak po 

fyziologické a psychologické stránce. Jejich limity vyplývají především z nedostatečně 

rozvinutých pohybových schopností. Děti se mohou přiblíţit dospělým pouze v oblasti 

koordinace a zvládnutí techniky. S technikou je spojen především stav centrální nervové 

soustavy, který je dětském věku na vynikající úrovni. Ta má vysoký vliv na efektivitu učení 

nových dovedností. Efektivita je podmíněna několikanásobným opakováním daného 

pohybové úkonu. Snaţíme se o poloţení pevných základů pro trénink na vysoké aţ vrcholové 

úrovni. 

 

   

Dalším důleţitým teoretickým východiskem je typologie trenérů.  

4.4.3 Typologie trenérů podle Pavliše (1999) 

 

 Autoritativní - uplatňuje svoji vůli bez ohledu na mínění sportovce 

 Sociální - demokratický s větší volností sportovců s vlastní odpovědností, 

samostatností 

 Vědecko systematický - teoreticky na výši, přístupný novým poznatkům, logicky a 

metodicky promyšlený postup 

 Empirický - praktický, vycházející především z vlastních zkušeností 

 Taktický - neustále řídící s vysokou informovaností o soupeři a moţných taktických 

variantách 

 Emociální - upřednostňuje dobré vztahy a náladu v muţstvu 

 Psychologický - vychází z analýzy osobnosti sportovce 

 

4.4.4 Typologie trenérů podle Bukače (2011) 
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 Kouč developer věří v trénink a přípravu. Rozumí tréninku, herním principům a má 

herní myšlení. Jeho koučování má vynikající učební výsledky. Pilířem herního vývoje 

je pro něho učení, jedinec, tým a tréninková jednotka. Důraz klade na aktivitu v učení, 

samostatnost a učení hráče učit. Hlubokou praxi dokáţe individualizovat. V týmovém 

nácviku úspěšně zvládá komplexní herní témata. Nepodléhá honbě za vítězstvím. 

Úspěch přichází z potřeby tréninku. Za úspěšnou práci povaţuje zápal dětí do hokeje, 

jejich vstřícnost a výkonnostní i etický růst. 

 

 Benč kouč se zabývá především vedení utkání a soutěţení. Muţstvo řídí jako kapitán 

loď na rozbouřeném moři. Oplývá sebevědomím, umí rozhodovat a rychle reagovat. 

Muţstvo na utkání připravuje, sestavuje a v utkání řídí. Jeho pruţné reakce na průběh 

utkání, se označují jako aktivní koučink. Trénink  a učení hokeje ho příliš nezajímají. 

Benč kouč muţstvo dokáţe k výkonu připravit a i dobře sestavit. Umí pracovat 

s médii. 

 

 

 Taktik se převáţně orientuje na systémy hry druţstva. Úkolování jednotlivců. Hráče 

instruuje s přesností šachových tahů. Práce kouče taktika často bývá nedovzdělanými 

praktiky neoprávněně zlehčována. 

 

 Practise kouč jeho doménou je organizace tréninkové jednotky. Vlastní obsáhlý 

zásobník cvičení. V tréninku je velmi aktivní, a preferuje tempo trénink. Učení je mu 

vzdálené. Jeho hlavní prostředky jsou píšťalka a hlasitě povely. Úzkostlivě dbá na 

kondici. 

 

 

 Motivátor aktivně motivuje střídačku i kabinu. Na střídačce nachodí kilometry, hráče 

neustále povzbuzuje a poklepává. Zdůrazňuje nasazení, obětavost a trénink kondice. 

Učením a tréninkem se moc nezabývá. Vyhledává popularitu a media. 

 

 Mentalista je psychologem ve styku, při tréninku, na střídačce i v kabině. Dokáţe 

pracovat s myslí hráčů. Nicméně kaţdý kouč, který umí proniknout do myslí hráčů je 
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dobrým koučem. Jeho znalosti o tréninku hokeje a hokeji vůbec jsou dobré. Ve své 

práci bývá svérázným, ale přesto velmi efektivním koučem. 

 

 

 Kondiční kouč od herního kontextu bývá obvykle odtrţen. Za nejdůleţitější sloţku 

herního výkonu povaţuje kondici. Síla, rychlost, vytrvalost a bojovnost jsou pro něj 

hlavními ukazateli výkonnosti. 

 

 TV kouč a mediální glosátor na mediálním trhu prodává svoji hráčskou historii, ţije 

z minulosti. Kaţdodenní praktický koučink je mimo jeho zájem. Vše, co má souvislost 

s hokejem, dokáţe svérázně, byť povrchně vysvětlit a hodnotit. Trenérské zkušenosti 

mu obvykle chybí. O hokeji rád mluví. Development je stranou jeho zájmům. 

 

4.5 Energetické krytí 

 

Vlivem kaţdé motorické činnosti člověka spotřebám lidský organismus určitou energii. Tu 

tělo získává ze specifických sloučenin, která je v nich bohatě zastoupena. Nejpodstatnější 

sloučeninou je bezesporu kyselina adenosintrifosforeččná známá především ve zkratce jako – 

ATP. Pro resyntézu ATP vyuţívá tělo tři základní látky. První z nich je kreatinfosfát. 

Druhou je glukóza (štěpením cukrů se nazývá glykolýza). Třetí jsou tuky (lipolýza). 

Resyntéza ATP můţe probíhat za přítomnosti kyslíku - aerobně, kdy plíce a oběhový aparát 

jsou schopny dodávat tolik kyslíku, kolik je ho ve svalech, a bez přítomnosti kyslíku - 

anaerobně, znamená, ţe svaly nedostávají takové mnoţství kyslíku, kolik by ke své práci 

optimálně potřebovaly. Podstatou správného, validního a efektivního tréninku je vynikající 

znalost zón energetického krytí. Ty jsou specifické sloučeninami pro svoji resyntézu , 

vyuţitelností a podílem při energetickém vývoji. 

 

4.5.1 Zóny energetického krytí: 

ATP-CP - anaerobně  alaktátová zóna 

Při práci v této zóně energetického krytí se energie pro resyntézu ATP získává rozštěpením 

kreatinfosfátu (CP). Tato dodává energii rychle, ale její zásoby se brzy vyčerpají. V tomto 
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pásmu můţeme s maximální intenzitou pracovat pouze 10-15s. Pro správnou funkci ATP-CP 

zóny je nezbytná dostatečná délka odpočinku, která slouţí k resyntéze CP. Tyto zákonitosti by 

se proto měly odrazit při rozvoji rychlostních schopností a výbušné síly.Rozvoj a udrţování 

rychlostních a silových schopností patří mezi základní úkoly tréninku v ledním hokeji (starty, 

prudké změny směru, střelba, osobní souboje), ale jejich prostřednictvím i v komplexu 

technicko-taktických dovedností a tím i v her;ním  projevu. Stručně řečeno, vysoká úroveň 

rozvoje této zóny umoţňuje, aby hráči měli „jiskru“ aby muţstvo bylo „ţivé“. 

 

LA - anaerobně laktátová zóna 

Hlavní činnost této zóny energetického krytí resyntézy ATP začíná přibliţně po 20 s a trvá 

maximálně 2 – 3 minuty. Energie se získává anaerobní glykolýzou (to je štěpení glukózy bez 

přítomnosti kyslíku) V této zóně lze získat poměrně velké mnoţství energie, ale výsledným 

produktem anaerobní glykolýzy je sůl kyseliny mléčné (tzv.laktát – LA). Ten způsobuje 

narušení vnitřního prostředí organismu tím, ţe jej okyseluje. Odbourání laktátu vyţaduje 

přísun energie, která se získává aerobní cestou. Pro tréninkovou praxi je důleţitý poznatek, ţe 

zátěţ mírné intenzity (běh, vybruslení, jízda na bicyklovém ergometru, lehké cvičení) 

napomáhají rychlejšímu odbourávání laktátu v organismu.   

 

LA-O2 - aerobně laktátová, smíšená zóna 

Při práci v délce 3 – 10 min. přechází anaerobní glykolýza v aerobní glykolýzu. Tento 

přechod se nazývá anaerobní práh (ANP). Celý metabolický systém je v dynamické 

rovnováze mezi mírně zvýšenou tvorbou laktátu a schopností organismu je oxidovat. Pro 

potřeby hokejového tréninku se vymezuje ANP – LA v pásmu mezi 4 -6 mmol/ l, tepová 

frekvence 160-180 tepů/ min. 

 

O2 - aerobně alaktátová, oxidativní zóna 

Tato zóna přebírá hlavní funkci zásobitele energie pro výkony trvající nad 10 min. Hlavními 

energetickými zdroji jsou glukóza a tuky. Štěpení glukózy nastává od počátku výkonu, tuky 

se začínají štěpit kolem 12 min. práce. Procesy probíhají za přístupu kyslíku (aerobně). 

Vysoká úroveň rozvoje oxidativní zóny je pro hráče ledního hokeje jedním ze základních 

faktorů sportovního výkonu, rozvoje aerobních procesů je spojován jak s rozvojem 

vytrvalostních schopností, tak s vysokou úrovní zotavných procesů. Je třeba od sebe odlišit 
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rozvojový trénink vytrvalostních schopností od tréninku zotavovacího (ten představuje 

zatíţení nízké intenzity TF kolem 130 tepů/min.). 

(Dovalil, 2009) 

 

Tepová frekvence a převáţná aktivace energetických systémů podle DOVALIL a SPOL 

TF      ES 

do 150 tepů za minutu    O2 

150 – 180      LA-O2 (ANP) 

180 více      LA 

_       ATP-CP 

 

 

 

Determinace poměrů v jednotlivých energetických zónách 

ZÓNA   ZDROJ ENERGIE   DOBA ZATÍŽENÍ 

ATP-CP  CP     15-20 s 

LA   GLUKÓZA    20 s- 3 minuty (max) 

LA-O2   GLUKÓZA    2-3minuty - 10minut, ANP 

O2   TUKY – GLUKÓZA   nad 10 minut 

 

 (Dovalil a kol., 2002) 

 

4.5.2 Zatížení 

Zatíţení definujeme jako specifický prostředek řízení sportovního tréninku spojený především 

s adaptací a přizpůsobení se určitému podnětu, kde jsou zásluhou jakékoliv činnosti vyvolány 

funkční změny organismu 

 Objem zatížení postihuje kvantitativní stránku pohybové činnosti. Hlavními ukazateli 

objemu jsou délka (čas) cvičení nebo počet opakování. V ledním hokeji můţe být 

ukazatelem počet nabruslených kilometrů, počet provedení určité herní činnosti apod. 

Obecně pouţitelnými ukazateli jsou počty tréninkových hodin, jednotek, dnů. 
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 Intenzita cvičení – hovoříme o jakém si stupni úsilí prováděném během pohybové 

činnosti. Míra intenzity cvičení se udává obvykle pomocí fyziologických 

charakteristik, jakými jsou např.: tepová frekvence (TF) za jednu minutu, %VO2 

max., hladina LA v krvi.  

 Velikost zatížení je specifickou oblastí vzhledem k jejímu definování. Zatím nebyl 

zhotoven univerzálně uznávaný model či ukazatel, který byl akceptován všemi směry. 

Nejčastější charakteristikou velikosti zatíţení je intenzita cvičení, doba trvání zatíţení, 

počet opakování cvičení, interval odpočinku, způsob odpočinku. 

 

4.5.3 Zatěžování 

Chápeme ve sportovním tréninku určitou sérii jednotlivých tréninkových zatíţení. Zatěţování 

je příčinou růstu výkonnosti. 

4.5.4 Fáze zatěžování: 

1- zpočátku se výkonnost zvyšuje paralelně s růstem zatíţení. Nezáleţí tolik na 

prostředcích a metodách, jako spíše na celkovém objemu. 

2- později přírůstky tréninkového zatíţení nutné k růstu sportovní výkonnosti musí být 

v podstatě vyšší neţ z prvé fázi 

 

4.5.5 Zotavení 

Vlivem opakovaných podnětů se mění odpověď organismu, orgány reagují rychleji, 

přizpůsobování je dokonalejší, zvyšuje se energetický potenciál, zvyšuje se moţné maximum 

funkčních stropů, metabolismus se stává ekonomičtější apod. Ve sportu je adaptace základem 

vyšší úrovně trénovanosti (trénovanost jako soubor dosaţených adaptačních změn). Lidský 

organismus se vlastně adaptuje na větší narušení homeostázy a je tedy schopen vyššího 

výkonu. 

Pro tréninkovou praxi má velký význam poznání podstaty a průběhu zotavných procesů a 

jejich urychlení. Kaţdé zatíţení vyvolá v organismu reakci, která zanechává adaptační stopy, 

jejichţ sumací a kumulací se uskutečňuje postupná, dlouhodobá morfologická a funkční 

přestavba organismu. Těmto procesům se říká „stopové procesy“. 
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Rychlost zotavení neprobíhá v čase zcela stejně. Rozeznáváme dvě základní fáze zotavení – 

rychlou a pomalou. Pro prvou fázi procesu je charakteristická rychlost, s níţ dochází 

k návratu hodnot funkcí aţ na 80-85 % výchozí úrovně, zatímco ve druhé fázi se procesy 

zotavení značně zpomalují. Rychlá fáze trvá několik desítek minut (podle typu zatíţení), 

zatímco pomalá fáze trvá přibliţně 5x déle i více. 

 

4.5.6 Typy zotavení: 

 Průběžné -  probíhá souběţně s tréninkem, jeho rozsah a kvalita závistí na 

charakteru zatíţení. Spočívá v udrţování, resp. obnovování vnitřní rovnováhy, 

dále při obnově původního stavu oběhových a dýchacích funkcí. 

 

 Po zatížení - odpovídá přibliţně rychlé fázi zotavných procesů. V průběhu 

několika desítek minut se vrací angaţované funkce aţ na 80-85 % výchozích 

hodnot. V této fázi jde o obnovení značné části homeostázy. 

 

 Dlouhodobé - dokončuje se obnova energetických rezerv. Nedílnou součástí této 

fáze zotavení je projev superkompenzace. Je povaţováno za rozhodující projev 

účinnosti tréninkového zatíţení. 

 

4.6 Metodická doporučení pro trénink hokejových dovedností dětí 

 

4.6.1 1. Třída 

 

BRUSLENÍ 

 Střídání hran 

 Nácvik oblouků – ven, dovnitř 

 Nácvik dlouhého skluzu 

 Nácvik vyjíţdění oblouků 

 Laterární pohyb 



30 

 

 Nácvik překládání vpřed 

 Nácvik zastavení jednostranným pluhem 

 Jednoduché obratnostní bruslení – slalomy, překračování a podjíţdění překáţek 

 

DALŠÍ ČINNOSTI 

 Drobné hry 

 Modifikované sportovní hry na ledě 

 Základy vedení kotouče (pro hráče, kteří jiţ zvládli základy bruslení) 

 Základy přihrávání (pro hráče, kteří jiţ zvládli základy bruslení 

 

4.6.2 Přípravka 2. Třída 

 

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA 

 Pravidla minihokej 

 Základy hygieny 

 Denní reţim 

 

BRUSLENÍ 

 Rovnováha na místě a za pohybu 

 Jízda po hranách a střídání hran 

 Jízda dlouhým skluzem – důraz na T postavení 

 Krátké oblouky v jízdě vpřed 

 Překládání vpřed – nácvik obou odrazů 

 Zastavení – jednostranný pluh 

 Půloblouky pro jízdu vzad 

 Překládání vzad – rytmus 

 Zastavení z jízdy vzad jednostranným pluhem 

 Základy startů – frekvenční krok 
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 Nácvik obratů – trojkový krok 

 Zastavování smykem na obě strany 

 Zastavování v jízdě vzad 

 Obraty do jízdy vzad – měsícový krok – základy 

 Obraty do jízdy vpřed – měsícový krok – základ 

 Obraty v obloucích do jízdy vpřed i vzad 

 Obratnostní bruslení – slalomy, podjíţdění, přeskakování a jejich různé 

kombinace a modifikace 

 

VEDENÍ KOTOUČE A DALŠÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE 

 Krátký a dlouhý driblink na místě 

 Krátký a dlouhý driblink v jízdě 

 Vedení kotouče v obloucích 

 Základy kličky 

 Přihrávání a zpracování kotouče na místě a za pohybu (po ruce i přes ruku) 

 Základy střelby krátkým švihem – zvednutí kotouče 

 Vedení kotouče v jednoduchých slalomových drahách v jízdě vpřed 

 

DALŠÍ ČINNOSTI 

 Drobné hry 

 Modifikované sportovní hry na ledě (kopaná, házení ragby apod.) 

 Minihokej 

 Vhazování při minihokeji – základní postavení tzn. všichni stojí na vlastní 

polovině, pouze slovní pokyny 

 Základy pravidel – postavení mimo hru, zakázané uvolnění 

(Pavliš a kol., 2002.) 

   

4.6.3 Přípravka 3. Třída 
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TEORETICKÁ PŘÍPRAVA 

 Pravidla pro minihokej, pravidla LH – základní pojmy (postavení mimo hru, 

zakázané uvolňování) 

 Základy hygieny 

 Denní reţim 

 

 

BRUSLENÍ 

 Překládání vzad – vyuţití při jízdě vzad 

 Vyjíţdění krátkých prudkých oblouků s přibrţděním 

 Frekvenční překládání v jízdě vpřed 

 Zastavování v jízdě vzad – všemi způsoby 

 Obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad a opačně (měsícový krok) 

 Starty do jízdy vpřed a do stran po zastavení z jízdy vzad 

 Nácvik celého obratu v překládání vpřed, vzad 

 Obraty v obloucích do jízdy vpřed i vzad 

 Navazování bruslařských dovedností do různých slalomů a obratnostních řetězců 

 Základy manévrování (plastické bruslení) 

 Zrychlování ve středních a dlouhých obloucích 

 Základní zvládnuté bruslení rozvíjet do správné techniky v rychlosti 

 

VEDENÍ KOTOUČE 

 Vedení krátkým a dlouhým driblinkem v jízdě vpřed a v obloucích, driblink od 

sebe a k sobě 

 Vedení kotouče v slalomových drahách v jízdě vpřed i vzad s obratnostními 

prvky → přeskakování, podjíţdění překáţek (kontrola kotouče) 

 Vedení kotouče v jízdě vzad a v obloucích, v rychlosti 

 

 

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE S KOTOUČEM 

 Klička po ruce i přes ruku, nácvik dlouhé kličky do jedné ruky 
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 Základy klamání 

 Vedení kotouče v jízdě vzad 

 Krytí kotouče tělem 

 Základy situace 1 – 1 

 

 

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE BEZ KOTOUČE 

 Návyk neustálého pohybu a hledání volného prostoru pro přihrávku 

 

PŘIHRÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ KOTOUČE 

 Přihrávání a zpracování v různých herních situacích (čelně i bočně) 

 Přihrávání s důrazem na přesnost 

 Přihrávání v jízdě vzad 

 Návyk vyhledávat volný prostor pro příjem přihrávky (uvolňování hráče bez 

kotouče 

 

 

STŘELBA 

 Zvednutí kotouče na místě i za pohybu 

 Nácvik střelby krátkým švihem (po ruce i přes ruku) 

 Návyk vyuţívání střeleckých příleţitostí 

 Návyk doráţení kotouče a důraz před brankou 

 Návyk hole na ledě ve střeleckém prostoru 

 

 

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE S KOTOUČEM 

 V obsazování hráče s kotoučem učit hráče řešit situace svým obratnostním 

bruslením 

 Základy odebírání kotouče všemi způsoby 

 

 

SPOLUPRÁCE 
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 Základy rozestavění hráčů (3-2, tři útočníci a dva obránci) 

 Základy pohybu po hřišti (kaţdý hráč má svůj prostor) 

 Hra do volných prostorů (najetí a přihrávka) 

 Modifikované hry na ledě ( s vyuţitím výše uvedených základů spolupráce) 

 minihokej 

 Vhazování při minihokeji – základní postavení tzn. všichni stojí na vlastní 

polovině, pouze slovní pokyny 

 Zvládnutí základních pravidel (postavení mimo hru, zakázané uvolnění, 

přihrávka přes dvě čáry, nedovolená hra tělem 

(Pavliš a kol, 2000) 
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5 Praktická část 

5.1 Agility (hbitost) v ledním hokeji       

 

V současnosti se jedná o jeden z nejaktuálnějších a nejaplikovanějších druhů tréninku 

pouţívaný moderními trenéry a odborníky především v zahraničí. V českém hokeji se bohuţel 

jedná spíše o sporadicky se vyskytující jev, který se na klubových scénách záměrně objevuje 

jen velmi zřídka. Momentálně hlavním propagátorem, lektorem a trenérem v tuzemsku je 

Luděk Bukač ml. Vzhledem k jeho zkušenostem s těmito metodami a funkci v ČSLH předává 

své poznatky dalším trenérům při pravidelných praktických i teoretických seminářích po celé 

republice 

Vysvětlení pojmu (podle Bukače 2011) je komprese mnoha dovedností v čase na malém a 

zhuštěném prostoru. Jedná se o specifické změny směru v co nejkratším čase, rychlosti a na 

malém prostoru s pukem i bez kotouče. To znamená rychlé přechody do protipohybů, úniky a 

úhyby do všech směrů, obraty vpřed a vzad. Hráč se musí naučit myslet a reagovat pod 

tlakem soupeře i bez něj. Individuální zvládnutí těchto prvků je jedním z faktorů, který 

výrazně ovlivňují úspěšnost daného jedince. Rozdíl v těchto herních činnostem mezi mladými 

hráči ve všech kategoriích mezi světem a borci z našich výběrů je více neţ markantní né-li 

tristní.  Můţeme s určitostí hovořit o jednom ze základních determinantů úrovně výsledků, 

kterými se na mezinárodní scéně momentálně prezentujeme. 

 Tento způsob tréninku má za cíl především zvýšit sebedůvěru hráčů ve hře s kotoučem i bez 

něj, zvýšit jistotu a efektivitu pohybu. Hovoříme o rozvoji bruslařských dovedností, který 

umoţňují udávat směr pohybu a reagovat. 

Agility trénink přináší i určitá rizika a negativa. Přílišné jednostranné trénovaní toho typu 

můţe vést ke sníţení přímočarosti pohybů ( zakládání útoků,přechody přes jednotlivá pásma, 

četnost zakončení, tah na bránu) a k niţší úrovni kombinační hry (počet přihrávek v jednom 

střídání apod.) 

Mobilita na malém prostoru ať již bez či s kotoučem je pro hráče totéž co flexibilita pro jeho 

myšlení. 

                                                                                                                   Luděk Bukač ml. 
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5.2 Powerskating (technika bruslení) 

 

Další moderní metodou, kterou v posledních letech slýcháme v hokejových kruzích je 

powerskating. Toto slovo nemůţeme doslovně překládat jako ,,silové bruslení,, neboť 

stimulace svalů dolních končetin není prioritním úkolem tohoto způsobu tréninku. Tím je co 

moţná nejdokonalejší zvládnutí bruslařských technik, osvojení si správných dovedností a 

automatizace pohybu. Jedná se o průpravná cvičení převáţně celoplošného charakteru. 

Cvičení jsou zaměřena do několika struktur, které jsou shodné i přes řadu různých interpretací 

a autorů. Liší se většinou jen v maličkostech. Hovoříme o cvičení zaměřených na jízdu 

vpřed,vzad, starty a brzdy,jízdy v obloucích. Existuje mnoho interaktivních publikací, které 

přesně popisují  dané úkony a cviky. Tento druh tréninku není závratnou a převratnou 

novinkou. Cvičení podobného charakteru se v zahraničích vyskytovalo jiţ dříve.  Svůj původ 

tyto metody mají pravděpodobně ve Finsku.  Momentálně je výuka a aplikace na nejvyšší 

úrovni ve Švédsku, Kanadě a USA. Existují propagační materiály věnující se této tématice v 

maximálním moţném rozsahu, které jsou skvěle marketingově připravené a distribuované do 

celého světa. Těmto speciálním technikám se věnují hráči od přípravky aţ k profesionálům. 

Výhody toho tréninku spočívají v moţnosti učení s mnoha jedinci v co moţná největší míře 

efektivity. Jednoduchá cvičení, která umoţňuji získání silnějšího citu pro skluz a lepší vyuţití 

hran bruslí. Cvičení jsou seřazena od jednoduchých ke sloţitějším.  

Zaměřují se především na techniku a jako vedlejšími účinky můţeme zmínit stimulaci dolních 

končetin, core training,(trénink těl.jádra) zvýšení nervosvalové koordinace. 

Celý koncept se odvíjí od správného hokejového postavení. Mírně pokrčená kolena, 

vzpřímená záda těţiště  je rovnoměrně rozloţeno na celou plochu noţů. Tento postoj má dva 

odlišné způsoby provedení podle směru jízdy. Při jízdě vpřed drţíme hůl v obou rukách a 

čepel je na ledě. Při jízdě vzad je hůl drţena jen v jedné ruce, přičemţ druhá paţe je před 

tělem. Pomocí následujících fotografií se pokusím Vám přiblíţit základní prvky, které by 

měly děti bezpodmínečně ovládat.  
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Základní hokejové postavení při jízdě vpřed – čelní pohled 

 

 

 

Boční pohled 
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Postavení při jízdě vzad – čelní pohled 

      

 

 

 

 

 

Boční pohled 
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C-oblouky obě nohy jízda vpřed 

 

 

 

 

C-oblouky obě nohy najednou jízda vzad 
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C–oblouky slalom jízda vpřed 

 

 

 

 

C –oblouky slalom jízda vzad 
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Jízda vpřed na levé noze a pravé noze 
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Jízda vzad po levé a pravé noze 
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Kontrola a přechod po hranách. Tato cvičení jsou zaměřena pro lepší zvládnutí kontroly hran 

a získání citu pro jejich vyuţití 
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Obrázky na předešlých stranách zobrazují nejzákladnější prvky powerskatingu. Jejich 

dokonalé zvládnutí umoţňuje zlepšit lokomoci po ledové ploše. Tato průpravná cvičení by 

měla být dominantním motivem při tréninku mladých hokejistů. Po zvládnutí těchto technik 

postupujeme učením od jednoduchého ke sloţitému. 

 

Při efektivním tréninku těmito metodami musíme dodrţovat určité zásady. 

1) Cvičení mají převáţně celoplošný charakter, při děleném tréninku na různá stanoviště 

by tato cvičení měla být prováděna minimálně na šířku jedné třetiny. Děti potřebují 

více času pro zvládnutí daného pohybového úkolu a pochopení správné techniky 

2) Názornost a správnost provedení musí být trenérem zvládnuta v maximální moţné 

míře. Korekce chyb musí nastat během prováděné pohybové struktury nebo těsně po 

jejím skončení. Důleţitá je konkrétnost vyjádření chyb. 

3) Klademe důraz na detaily, k sloţitějším lokomočním prvkům přecházíme po 100% 

zvládnutí základních prvků 

4) Opakování je matka moudrosti, coţ platí i u tréninku mladých hokejistů 

Další prvky, které by měli být zařazeny do tréninku 

 C-oblouky na jedné noze s vyuţitím vnitřní i vnější hrany 

 C-oblouky s oběma nohama blíţ k sobě a dál od sebe 

 Cvičení na dlouhý skluz 

 Jízda ve dřepu 

 Cvičení pro automatizaci startovní polohy 

 Cvičení na laterální pohyb 
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5.3 Moderní tréninkové pomůcky v ledním hokeji pro off Ice i on 

Ice trénink (pro trénink na ledě i mimo něj) 

 

Jiţ v úvodu jsem avizoval, ţe lední hokej jako jeden z nejoblíbenějších sportů, se dynamicky 

vyvíjí, zrychluje a zatraktivňuje. Ten fakt sebou přináší i změny v oblasti tréninku. V této 

kapitole bych se rád zaměřil na nové tréninkové prostředky. Převáţná část má svůj původ 

z USA a Kanady. Bohuţel tyto země jsou v tomto směru podstatně napřed neţ kdokoliv další. 

Vlivem vývoje nových technologií bylo zhotoveno mnoho moderních přístrojů a pomůcek. 

Mým úkolem je seznámit Vás s těmito pomůckami seznámit a uvést příklad, jak tyto 

prostředky aplikovat do tréninkového procesu. Jednou velkou společnou výhodou těchto 

produktů je jejich vyuţití pro trénink na ledě i mimo něj (on Ice and off ice training). 

 

5.3.1 Passmaster (nahrávač) 

Přístroj ve tvaru trojúhelníku s třemi pruţnými stěnami 

je zaměřen na zlepšení techniky přihrávky a jejího 

zpracování.  Rozvíjí měkké a rychlé ruce pro 

zpracování a rozehrávku. Je velmi efektivní při 

nacvičování přihrávek na jeden dotek,,one timer,,. 

Mohou ho vyuţívat aţ tři hráči najednou. Umoţňuje 

nepřeberné mnoţství cvičení, která vedou 

k dokonalému nácviku a zvládnutí techniky zpracování a přihrávání.  

Lze pouţít jak mimo led, tak na ledě. Dodává se s vyměnitelnými hroty pro pouţití na ledě. 

 

 

5.3.2 One-Timer (nahrávač) 

One–Timer nahrávač je dalším skvělým 

pomocníkem pro dokonalé nacvičení techniky 

přihrávky a zpracování . Skvěle funguje ve spojení 

se speciálními deskami , které mají stejné třecí vlastnosti vztahované k puku stejné nebo 

podobné jako ledová plocha. Negativem je nácvik ve statických polohách. Nedochází tedy 
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k interakci mezi dolními končetinami, trupem a dolními končetinami, které je během hry 

zcela dominantní. Je vhodný pro pouţití s hráči nejmenších kategorií nebo pro individuální 

trénink. Můţeme aplikovat i na ledovou plochu. 

 

5.3.3 SweetHands (měkké ruce) 

SweetHands je inovativní podpora hokejových dovedností, která pomáhá: 

 zvýšit stickhandling ( technika hole) rychlost a načasování 

 zlepšit “oko” a koordinaci hole  

Dá se vyuţít ve všech věkových kategoriích. Cvičení s SH je nedílnou součástí 

specializovaných tréninků agility a práce s hokejkou. Zlepšuje individuální techniku a práci 

s kotoučem v pohybu i téměř ve statické poloze nohou (základní hokejový postoj). 

 

 

 

 

 

5.3.4 GreenBiscuit a Fly puck (tréninkový puk) 

Green Biscuit je off-ice tréninkový puk, který vám pomůţe zlepšit nahrávky a manipulaci s 

holí. Puk váţí o 28 gramů méně, neţ oficiální puk. Ale s třením na betonu nebo asfaltu se 

chová stejně, jako puk na ledě. Skvělá moţnost jak se zdokonalit v hokejových dovednostech 

mimo led. Puk není navrţen pro střelbu! Pouze pro dovednostní techniky. Puk klouţe na 

jakémkoliv povrchu (beton, asfalt, příjezdová cesta k domu...).  
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5.3.5 WoodBall (dřevěná kulička) 

Jedná se o dřevěnou imitaci puku pro off ice trénink techniky hole. V USA a Kanadě je 

nedílnou součástí kaţdého hráče na vyšší dovednostní úrovni. Pouţívá 

se především při specializovaných dynamických rozcvičkách, které by 

se měly aplikovat i u nás. Avšak bohuţel tomu tak není. Opakování 

jednoduchým motorických pohybů vede k jejich automatizaci. 

Manipulace s touto imitací by měla automatizaci urychlit 

 

 

 

5.3.6 SpeedBall, ClearBall (imitace puku) 

Dalším zajímavým prostředkem pro zlepšení stickhandligu jsou speciální míčky, které plní 

funkci imitace kotouče. Existují v různých barvách, velikostech a hmotnostech 

     

 

5.3.7 HFL ShotPad (speciální plastová deska na trénink střelby a techniky hole) 

HFL ShotPad je speciální roll-up plastová deska pro nácvik střelby, přihrávky, zpracování a 

stickhandllingu. Je moţnost si pořídit tuto desku v její originální variantě, ale tato deska se dá 

i domácky vyrobit coţ značně sniţuje její pořizovací cenu. Její vyuţití je značně variablní a 

vysokou efektivitu nácviku přináší její kombinace s one-timer nahrávačem a bránou.  Je to 

pomůcka, která se dá snadno přemístit a můţete ji pouţít prakticky kdekoli na rovné povrchu.  
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5.4 Příklady tréninkových jednotek současného pojetí tréninku 

ledního hokeje pro 1-3 třídu a jeho specifika 

 

Mladí hokejisté si zaslouţí minimálně stejnou pozornost jako jejich starší kolegové. Trénink 

se stává určitou alchymií. Tento návod není popisem jednotlivých kroků při procesu 

osvojování si nových dovedností. Jeho cílem je nastínit řízení sportovního tréninku s co 

největší efektivitou. Základním stavebním kamenem jsou tréninkové jednotky. Zde 

předkládám příklady tréninkových jednotek s vyuţitím všech moderních prvků tréninku 

ledního hokeje. Zásadně upřednostňujeme dělný trénink před celoplošným. Celoplošný 

trénink vyuţíváme jen v případě nácviku techniky bruslení. 

Čím více kvalifikovaných trenérů, tím lépe. V ideálním případě spojím dvě třídy a jednu 

hokejovou plochu tak, aby se jeden trenér mohl vyrovnat maximálně 6 hráčů. Pouţíváme 

různá stanovi3tě zaměřená na jinou dovednost. Naučené podněty je třeba stále opakovat. 

Vyuţíváme různé hry a soutěţe, které zvyšují intenzitu i proţitek malých hráčů. Postupujeme 

od jednoduchého ke sloţitému. Pouţíváme metodu učení po částech, která se zdá být děti 

v tomto věku nejefektivnější. 
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5.5 Zásobník her na malém prostoru vhodný pro využití tréninků 

malých dětí 
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5.6 10 zásad pro trénování mladých hokejistů 

 

1) Veškeré cviky musí být precizně několikrát předvedeny 

2) Klademe důraz na detaily 

3) Korekce chyby musí nastat okamţitě 

4) Při opravování musíme být konkrétní. Pro dítě věta:,,To je na nic „„!!, nemá ţádnou 

hodnotu! 

5) Pouţíváme metodu,  kiss,kick,kiss,,(pochval,pokárej,pochval). 

6) Nepouţíváme vulgární slova a gesta, která by vedla k zesměšňování svěřenců. 

7) Volíme cvičení adekvátní věku a dovednostem hráčů. 

8) Aplikujeme herní princip do kaţdého tréninku 

9) Opakování je matkou moudrosti 

10) Hráči by se měli bavit hrou, mít emoční proţitek a ne mít pocit, ţe MUSÍ!!! 
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6 Diskuse 
Jelikoţ se jedním ze základních stavebních kamenů mé práce je zvládnutí techniky 

bruslení, pokusil sem prostudovat formy tréninku předních týmů IIHF.  Principu tréninku mají 

ve všech ukázkách převáţně celoplošný charakter a jsou determinovány praktickou ukázkou 

na vysoké úrovni. Praktické cviky jsou velmi podobné ve všech vydání, avšak liší se 

například v drţení hole při jednotlivých bruslařských prvcích. Ve své publikaci koresponduji 

s kanadským vydáním, kdy je při jízdě vpřed hůl vţdy v drţení obou rukou a na ledové ploše 

a při jízdě vzad v drţení jednou rukou opět v přímém kontaktu s ledem, kdy druhá paţe je v 

předpaţení. Hůl je vţdy před tělem. Naproti tomu švédský model některé prvky v jízdě vpřed 

pouţívá oba způsoby. Americké podání je velmi podobné kanadskému. Tuzemské zhotovení 

instruktáţního dvd není přímo srovnatelné s kvalitou jiţ zmíněných interaktivních publikací. 

Především v kvalitě nahrávky a kladení důrazu na detaily. 

Dalším diskutabilním bodem je vyuţití agility tréninku do přípravy tréninkových 

jednotek. Zatímco  podle Bukač(2011) je tento způsob tréninku výrazně preferován po celou 

dobu tréninku v převáţně většině makrocyklu, já sem zastáncem názoru, ţe se přílišné 

pouţívání této metody projeví na  menší přímočarosti hry mladých hráčů., coţ je bezesporu 

aspekt, kterým  za  především  zámořskými celky výrazně zaostáváme.   

Téma her na malém prostoru  bylo rozebráno v mnoha  novodobých článcích a 

publikací, které vytvořili uznávání odborníci celého světa. V mé studii se vyskytují jako nutný 

doplněk, kaţdé tréninkové jednotky. Jedná se o běţně společenské  či dětské hry, které byly 

vtipně aplikovány na ledovou plochu ( Mrazík, Policajti a zloději apod.). Čerpal jsem 

především ze sborníku, který byl vydán v interaktivní podobě pod záštitou amerického 

hokejového svazu. Takovýto produkt v tuzemsku výrazně chybí. Proto sem se  pokusil tento 

materiál přeloţit a zařadit do tréninkových jednotek. 

V praktické části mě inspirovaly především zahraniční metody.  Jejich principy jsem 

se snaţil přiblíţit a vhodně pouţít při sestavování modelových tréninků.  Coţ se mi snad 

podařilo. 

V teoretické části mě zaujala  různorodá typologie trenérů. Zatímco podle Pavliše 

(1999)  se jedná  spíše o vědecké a odborné definování, Bukač (2011) tento aspekt 

determinuje podle vlastností trenéra a způsobu jejich vyuţití v praxi. Mě osobně novější 

pojmenování podle Bukače( 2011)  zaujalo více pro svoji netradičnost. 
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Práce by měla být přínosem pro začínající trenéry, kteří získávají základní informace o 

tréninku mladých hokejistů. Dále by měla usnadnit aplikaci moderních metod do vlastní praxe 

a osvětlit jejich vyuţitelnost. 
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7 Závěr 
V této práci jsem se pokusil zhotovit manuál či návod, který pomůţe budoucím trenérům 

lépe se zorientovat v současných hokejových trendech řízení sportovního tréninku v ledním 

hokeji hráčů vybrané věkové kategorie. Snaţil jsem se proniknout do tajů metodiky zemí, 

které v dnešní době určují směr a vývoj tohoto sportu. Jednalo se především o kanadský, 

americký a švédský systém výchovy mladých hokejistů. Tyto státy jsou bezesporu na vysoké 

úrovni a naším společným cílem je přiblíţení se těmto velmocím. Stěţejní prvky jsem popsal 

a shrnul v této publikaci. Díky hlubšímu zájmu jsem se dostal k velice zajímavým 

materiálům, ke kterým většina trenérů nemá přístup. Principy se snaţím objasnit a prezentovat 

tak, aby byly čtenářem pochopeny a rozvíjeny. Doufám, ţe tato práce přispěje k rozvoji 

výchovy nadějných hokejistů na území České republiky.   
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